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IVORY Climatic

IVORY Hygienic

MASTER Medicott

COCO Climatic

COCO Hygienic

Materac dwustronny na sprężynie kieszeniowej,
7-strefowy 

  Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej 
o 7 strefach twardości. Wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane 
strefy twardości gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapew-
niając dobry i głęboki sen. Pokrowiec pikowany włókniną klimatyzującą.

  Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie pianka 
poliuretanowa z atestem PZH

  Dostępne pokrowce: Climatic (letnio-zimowy), Hygienic (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 19 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160 cm

Materac dwustronny 7-strefowy, na sprężynie 
kieszeniowej, z pianką masującą typu wellness

  Konstrukcja i wypełnienie: twardy materac na sprężynie kieszeniowej 
o 7 strefach twardości. Wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane 
strefy twardości oraz relaksujące właściwości moletowanej pianki typu 
wellness gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając 
odprężenie oraz głęboki sen. Pokrowiec pikowany włókniną klimatyzującą

  Opis wkładu: twarda sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie mo-
letowana pianką poliuretanową z atestem PZH o podwyższonej twardości

  Pokrowiec: Medicott (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 24 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160 cm

Materac dwustronny na sprężynie kieszeniowej,
7-strefowy, utwardzony lateksowaną płytą kokosową

  Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej 
o 7 strefach twardości, wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane 
strefy twardości gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapew-
niając dobry i głęboki sen. Materac o podwyższonej twardości – wkład 
sprężynowy po jednej stronie obłożony elastyczną, lateksowaną płytą 
kokosową. Sugerowany dla osób o większej wadze ciała.

  Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obustronnie pianka 
poliuretanowa z atestem PZH, jednostronnie lateksowana płyta kokosowa

  Dostępne pokrowce: Climatic (letnio-zimowy), Hygienic (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 19 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160 cm
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Materac dwustronny na sprężynie kieszeniowej,
7-strefowy, z płytami lateksu 

  Konstrukcja i wypełnienie: materac na sprężynie kieszeniowej 
o 7 strefach twardości, z płytami sprężystego i trwałego lateksu, 
wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy twardości gwa-
rantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry 
i głęboki sen; jednocześnie lateks, nie wchłaniając kurzu i alergenów,  
gwarantuje zdrowy klimat snu. Pokrowiec antyalergiczny pikowany 
włókniną klimatyzującą z możliwością prania w temperaturze do 
60°C.

  Opis wkładu: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, obłożona 
obustronnie lateksem 3 cm

  Dostępne pokrowce: Aloe (antyalergiczny), Medicott (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 21 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160 cm

CREAM Medicott

CREAM Aloe

MEMORY Medicott

NATURAL Lux Aloe

Materac jednostronny z pianką termoelastyczną 
VISCO oraz blokiem pianki wysokoelastycznej

  Konstrukcja i wypełnienie: materac jednostronny, wykonany 
z pianki termoelastycznej VISCO, opartej na bloku pianki wysokoela-
stycznej. Pianka VISCO, reagując na temperaturę, gwarantuje idealne 
dopasowanie do kształtu ciała. Pokrowiec antyalergiczny pikowany 
włókniną klimatyzującą z możliwością prania w temperaturze do 60°C.
Zalecany w profi laktyce odleżynowej.

  Opis wkładu: pianka VISCO o wys. 7 cm, pianka wysokoelastyczna 
o wys. 11 cm

  Dostępne pokrowce: Medicott (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 19 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160 cm

Materac dwustronny na bazie lateksu naturalnego

  Konstrukcja i wypełnienie: Materac dwustronny wykonany na 
bazie lateksu, o 7 strefach twardości; antybakteryjny lateks zapewnia 
wysoką higieniczność wnętrza materaca oraz gwarantuje poprawną 
pozycję kręgosłupa podczas snu; zalecany do stosowania 
z elastycznymi stelażami. Pokrowiec antyalergiczny pikowany włókni-
ną klimatyzującą z możliwością prania w temperaturze do 60°C.

  Opis wkładu: jednolity blok lateksowy o 7 strefach twardości, 
o wysokości 16 cm, dodatkowy pokrowiec wewnętrzny z trykotu 
bawełnia nego, zapewniający ochronę wkładu materaca

  Dostępne pokrowce: Aloe (antyalergiczny)

  Wysokość materaca: około 18 cm 

  Oferowane szerokości: 90, 140, 160 cm
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Hygienic

Pokrowiec antyalergiczny z włóknami srebra, 
zapewnia naturalną barierę antybakteryjną, działa 
antystatycznie, zapobiega powstawaniu brzydkich 
zapachów.

TEMPCONTROL

Podgłówki

SWEET MEMORY w pokrowcu Medicott SWEET NATURAL w pokrowcu Silverline

Pokrowce

Pokrowiec letnio-zimowy. 
Pikowanie strony zimowej 
pokrowca owczą wełną 
zapewnia komfort użytko-
wania w chłodne dni. Strona 
letnia pikowana jest z kolei 
bawełną, co daje przyjemne 
poczucie chłodu podczas 
letnich nocy.

Pokrowiec antyalergiczny 
z możliwością prania 
w temp. do 60°C. Eliminuje 
gromadzenie się ładun-
ków elektrostatycznych na 
powierzchni materaca. 
Nasączenie tkaniny żelem alo-
esowym pozytywnie wpływa 
na pielęgnację skóry. 

Pokrowiec antyalergiczny
z możliwością prania 
w temp. do 60°C.Tkanina 
aloe jest nasączona żelem 
aloesowym, który chroni 
i pielęgnuje skórę, działając 
nawilżająco i nadając jej 
elastyczność.

Pokrowiec antyalergiczny
z możliwością prania 
w temp. do 60°C. Specjalny 
proces impregnacji tkaniny 
uniemożliwia nagromadzanie 
i tworzenie się niebezpiecz-
nych pleśni, nawet pod 
wpływem dużej wilgotności. 
Ogranicza rozwój roztoczy 
i bakterii.

Pokrowiec antyalergiczny
z możliwością prania w tem-
peraturze 60ºC, reguluje
i kontroluje wilgotność, tem-
peraturę oraz klimat podczas 
snu. Dzięki szybkiemu odpro-
wadzaniu wilgoci łatwy do 
utrzymania w czystości. 
Pomaga utrzymać optymalną 
temperaturę podczas snu.

Wszystkie pokrowce posiadają atest 
Oeko-Tex Standard 100

  Łagodnie podpiera kręgi szyjne 
podczas snu i wypoczynku, utrzy-
mując ich właściwą pozycję

 Wypełnienie z pianki termoela-
stycznej Visco, wyprodukowanej 
na bazie wiskozy

 Doskonały wybór dla alergików

  Komfortowo podpiera głowę i kręgi 
szyjne podczas snu i wypoczynku

 Wypełnienie z lateksu skompono-
wanego na bazie mleczka drzewa 
kauczukowego

 Doskonały wybór dla alergików

Materace z kolekcji Black Red White zostały zapro-

jektowane z myślą o Państwa wygodzie i komforcie 

snu. Każdy z modeli może być umieszczony w łóż-

kach Black Red White, dając odpowiednie wspar-

cie dla kręgosłupa oraz tworząc idealne miejsce do 

snu, które Państwo z pewnością polubią.
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