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Oznaczenia twardości materacy:

pianka lateksowa

mata kokosowa

końskie włosie

przekładka tapicerska

pokrowiec pikowany obustronnie

zamek rozdzielczy

siatka 3Dsiatka 3D

sprężyna  Micro 7 stref

sprężyna  kieszeń 7 stref

sprężyna  kieszeń 0 stref

sprężyna bonell

pianka poliuretanowa

pianka wysokoelastyczna

pianka termoelastycznapianka termoelastyczna

Jesteśmy aktywnie i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem będącym na rynku od 2007 roku.
Specjalizujemy się w produkcji materacy oraz mebli sypialnianych, które charakteryzuje przede
wszystkim funkcjonalność oraz dokładność wykonania. Szeroki wybór produktów, pozwala
atrakcyjnie i wygodnie urządzić wnętrze sypialni.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, odpowiednim sprzętem maszynowym możemy Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, odpowiednim sprzętem maszynowym możemy 
dostosować ofertę do potrzeb oraz wymagań rynku, ciągle poszerzając i doskonaląc asortyment, a także 
wyprodukować produkt według indywidualnych wzorów klienta oraz na standardowe i niestandardowe 
rozmiary.
Stworzyliśmy zespół profesjonalnych, kreatywnych i wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają 
duże doświadczenie w projektowaniu, wykonaniu oraz sprzedaży materacy i mebli.
Do wyrobów używamy przede wszystkim sprawdzonych, najwyższej jakości, atestowanych
i certyfikowanych polskich materiałów tj. pianek, sprężyn, tkanin, płyt meblowych itp. Zgodnychi certyfikowanych polskich materiałów tj. pianek, sprężyn, tkanin, płyt meblowych itp. Zgodnych
w wymogami środowiska i zdrowia człowieka. Kładziemy ogromny nacisk na jakość oraz estetykę
wykonania każdego asortymentu, dbamy o najmniejszy szczegół tak aby każdy materac oraz mebel był 
najwyższej klasy.
Nasze produkty kierowane są przede wszystkim do sklepów meblowych, hoteli, ośrodków
wypoczynkowych, akademików, domów dziecka, szpitali, i innych ośrodków zdrowia publicznego jak 
również klientów indywidualnych.
Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009Wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009
w zakresie: „Produkcja i sprzedaż materacy, wyposażenia. Świadczenie usług w zakresie obróbki mebli.”
Naszym klientom zapewniamy profesjonalne i fachowe doradztwo, bardzo dobrą jakość produktów, 
terminową realizację zamówień, solidne przygotowanie towaru oraz transport do odbiorcy.

P. H .U. „ALKA” sp.j.
Świerczów 128
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 75 299
fax: 17 22 71 985
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Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 45% poliester, 55% polipropylen. 
Pikowany z jednej strony owczą wełną z drugiej strony owatą.
W wełnie jest zawarty składnik – lanolina, 
dzięki której w pokrowcu nie gromadzi się kurz, 
a roztocza nie mają środowiska sprzyjającego alergii. 
Wełna posiada zdolność wchłaniania i utrzymywania w sobie 
dużej ilości wilgoci przyswajanej z otoczenia. dużej ilości wilgoci przyswajanej z otoczenia. 
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron.
Zalecane jest wietrzyć pokrowiec.

Lato - Zima

Pokrowiec  jest bardzo miękki i miły w dotyku.
Dodatkowo jest pikowany owatą termo co zapewnia dobrą
wentylację materaca. Włókna w ALKA-SOYA są mocno
splecione, co gwarantuje bardzo dobre dopasowanie do
materaca i brak podatności na rozciąganie.
Materiał,z którego jest wykonany to poliester.
Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwiaZastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia
zdjęcie pokrowca i wypranie go w bezpiecznej temp. do 30°C

Alka

Pokrowiec wykonany 100% poliester. Pikowany obustronnie
antyalergiczną owatą termo. Posiada nadzwyczaj gładkie
włókno, bardzo szybkie odprowadza wilgoć, nie podrażnia
skóry, zapobiega rozwojowi bakterii i roztoczy, posiada
doskonałe własności regulacji temperatury.
Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie
i wypranie w temp. do 30°C. i wypranie w temp. do 30°C. 

Clima

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 100% poliester.
Pikowany obustronnie owatą termo . Włókna poliestrowe odznaczają się 
dużą wytrzymałością na rozerwanie, zginanie i ścieranie oraz dobrą 
odpornością na działanie światła. Bardzo słabo chłoną wodę, dobrze się 
piorą i szybko wysychaja. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron 
umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w bezpiecznej temp. do 30°C

Burgio
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Z czterech stron w połowie wysokości pokrowca zastosowana
została siateczka 3D, która stanowi wspomagający system membranowy
w odparowywaniu wilgoci z wnętrza materaca. Wraz z każdym ugięciem
się materaca,  powietrze jest wypychane z wnętrza, wraz z cząsteczkami
wilgoci, w miejscu gdzie zastosowana jest w/ w siateczka. 
Dzięki temu materac swobodnie oddycha.
Pokrowiec  z siateczką może być wykonany we wszystkich w/w tkaninach. Pokrowiec  z siateczką może być wykonany we wszystkich w/w tkaninach. 
Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca 
i wypranie go w bezpiecznej temperaturze.

Pokrowiec z siateczką 3D 

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 100% poliester. 
Pikowany obustronnie owatą 120g/m2.
Posiada właściwości grzybobójcze, stanowi naturalną barierę  antybakteryjną. 
Jest odporna na działanie mikroorganizmów i dobrze odprowadza wilgoć.
Pokrowiec utrzymuje swoje rewelacyjne właściwości antyalergiczne
nawet po wielokrotnym praniu.
Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca 
i wypranie go w temperaturze do 30oC.

Silver

Pokrowiec  jest bardzo miękki i miły w dotyku.
Dodatkowo jest pikowany owatą termo co zapewnia dobrą
wentylację materaca. Włókna w SOYA są mocno
splecione, co gwarantuje bardzo dobre dopasowanie do
materaca i brak podatności na rozciąganie.
Materiał,z którego jest wykonany to poliester.
Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwiaZastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia
zdjęcie pokrowca i wypranie go w bezpiecznej temp. do 30°C

Soya

Pokrowiec wykonany z materiału o składzie 100% poliester 
pikowany obustronnie owatą  120g/m2.
Zawiera wyciąg z aloesu, który pielęgnuję skórę, 
działa nawilżająco i antybakteryjnie.
Chroni przed pojawieniem się i rozmnażaniem roztoczy. 
Dzięki właściwościom termicznym doskonale przepuszcza powietrze.
Tkanina jest bardzo miękka, delikatna i przyjemna w dotyku. Tkanina jest bardzo miękka, delikatna i przyjemna w dotyku. 
Aloe w sposób naturalny wspomaga regenerację organizmu podczas snu 
i podwyższa jego komfort.
Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca 
i wypranie go w bezpiecznej temperaturze. 

Aloe Vera
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Wkład materaca wykonany jest z pianki wysokoelastycznej HR35
z wzdłużnymi i poprzecznymi kanalikami powietrznymi
co umożliwia dobrą wewnętrzną wentylację materaca. 
Pianka ta charakteryzuje się wysoką elastycznością, 
oraz odpornością na odkształcenia.
Optymalne i anatomiczne dopasowanie do ułożenia ciała 
Porównywalne przy cięższych typach z parametrami lateksu. Porównywalne przy cięższych typach z parametrami lateksu. 
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron, dostępny
w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 14cm

H 2

Materac Arnold

Wkład materaca stanowi pianka poliuretanowej T30.
Może być wykonany w różnych gęstościach oraz wysokościach.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron, dostępny
w kilku wersjach.
Wysokość standardowa materaca: 12cm

H 3

Materac Paweł

H 3

W materacu została zastosowana pianka 
wysokoelastyczna HR40 20cm, która w porównaniu
z pianką poliuretanową charakteryzuje się większą
elastycznością i odpornością na odkształcenia.
Zastosowano także pianke lateksową 2cm obustronnie,
która idealnie nadaje się do stosowania w rehabilitacji.
Kompozycja materaca, to najwyższa trwałośćKompozycja materaca, to najwyższa trwałość
skład i struktura lateksu zapewniają materacom
wysoki stopień elastyczności punktowej.
Pianka lateksowa to także właściwości antyalergiczne,
jest odporna na pleśń i roztocza.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca : 25cmWysokość materaca : 25cm

Materac Andrzej
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Wkład materaca stanowi pianka poliuretanowej T30
oraz  obustronnie mata kokosowa 1cm dla utwardzenia materaca.
Pianka może być wykonana w różnych gęstościach oraz wysokościach.
Kokos nie wydziela żadnych  toksyn, kurzu ani innych substancji,
które mogłyby niekorzystnie działać  na drogi oddechowe i skórę.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.dostępny w kilku wersjach.
Wysokość standardowa materaca: 14cm

H 4

Materac Cezary

Wkład materaca stanowi pianka poliuretanowej T30
oraz  jednostronnie mata kokosowa 1cm dla utwardzenia materaca.
Pianka może być wykonana w różnych gęstościach oraz wysokościach.
Kokos nie wydziela żadnych  toksyn, kurzu ani innych substancji,
które mogłyby niekorzystnie działać  na drogi oddechowe i skórę.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.dostępny w kilku wersjach.
Wysokość standardowa materaca: 13cm

H3 / H4

Materac Nikodem

Wkład materaca stanowią dwie różne twardości pianki
z wzdłużnymi i poprzecznymi kanalikami powietrznymi
co umożliwia dobrą wewnętrzną wentylację materaca. 
Jedna strona wykonana jest z pianki HR35 - miększa, 
druga strona HR40 – twardsza.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 14cm

H1 / H2

Materac Twin

Wykonana z pianki poliuretanowej o gestości 25kg/m3.
Materace  idealnie przydają się w podróżach 
oraz w czasie okazjonalnych wizyt.
Można  je bardzo szybko rozłożyć jako materac do spania.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.

Materac Podróżny

Materace Piankowo-Kokosowe

- 7 -



H1 / H2

Wkład materaca stanowią  sprężyny bonell z drutu 2,2mm.
Obłożone  obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  25kg/m3.
Jednostronnie zastosowano matę kokosową 1cm
która umożliwia wybór  twardości materaca.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.dostępny w kilku wersjach.
Materac  dwustronny.
Wysokość materaca: 15cm

H 1

Wkład materaca stanowią  sprężyny bonell z drutu 2,2mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm 30kg/m3 o zwiększonej sprężystości.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 14cm

H 1

Wkład materaca stanowią  sprężyny bonell z drutu 2,2mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  25kg/m3.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 14cm
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Wkład materaca stanowią  sprężyny bonell z drutu 2,2mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  25kg/m3.
Obustronnie zastosowano matę kokosową 1cm.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 16cmWysokość materaca: 16cm

H 2

Wkład materaca stanowią  sprężyny bonell z drutu 2,2mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  30kg/m3.
Obustronnie zastosowano matę kokosową 1cm.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 16cmWysokość materaca: 16cm

H 2

H1 / H2

Wkład materaca stanowią  sprężyny bonell z drutu 2,2mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  30kg/m3.
Jednostronnie zastosowano matę kokosową 1cm,
która umożliwia wybór  twardości materaca. 
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 15cm
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Wkład materaca stanowią sprężyny kieszeniowe
o 7 strefach twardości wykonane z drutu 1,6mm i 1,8mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską
oraz pianką poliuretanową 6cm o gęstości 25kg/m3.
Odpowiedni dla osób o wadze nie przekraczającej 80kg.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach. Wysokość: 24cmdostępny w kilku wersjach. Wysokość: 24cm

H 3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe, 7 stref twardości.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  4cm o gęstości  30kg/m3.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 20cm

H 2

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe bez stref twardości.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  30kg/m3.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 16cm

H 2

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe bez stref twardości
wykonane z drutu  1,8mm o zwiększonej sprężystości.
Każda ze sprężyn umieszczona jest w osobnej kieszonce
dzięki czemu pracuje niezależnie.  Oddzielenie sprężyn  tkaniną 
wyklucza  jakiekolwiek prawdopodobieństwo hałasu.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  25kg/m3.i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  25kg/m3.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 16cm

H 2
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Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe  
o 7 strefach twardości  wykonane z drutu 1,6mm i 1,8 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  25kg/m3.
Jednostronnie zastosowano matę kokosową 1cm, 
dzięki czemu jest możliwość wyboru  twardości materaca.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 17cm

H2 / H3

H 2

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe Micro  1000S 
o 7 strefach twardości, wykonane z drutu 1,3mm i 1,4 mm.
Dzięki zastosowaniu  około 500 sprężyn na m²  uzyskano właściwości
punktowego oddziaływania na poszczególne partie ciała. 
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  25kg/m3.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 16cm

H2 / H3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe  
bez stref twardości wykonane z drutu 1,8mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  25kg/m3.
Jednostronnie zastosowano matę kokosową 1cm, 
która umożliwia wybór  twardości materaca.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 17cm
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H 3

Wkład materaca stanowią sprężyny kieszeniowe
bez stref twardości wykonane z drutu 1,8mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską
oraz pianką poliuretanową 4cm o gęstości 25kg/m3.
Dodatkowo zastosowano lateksowaną matę kokosową 1cm,
dzięki czemu materac stał się znacznie twardszy.
Odpowiedni dla osób o wadze powyżej 80kg.Odpowiedni dla osób o wadze powyżej 80kg.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach. Wysokość: 22cm

H 4

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe  
bez stref  twardości  wykonane z drutu  1,8 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  30kg/m3.
Obustronnie zastosowano matę kokosową 1cm.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 18cm

H 3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe  
bez stref  twardości  wykonane z drutu  1,8 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  1cm o gęstości  25kg/m3.
Obustronnie zastosowano matę kokosową 1cm.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 16cm

H2 / H3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe  
o 7 strefach twardości  wykonane z drutu 1,6mm i 1,8 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską .
Z jednej strony zastosowano piankę poliuretanową  4cm - 30kg/m3,
z drugiej strony piankę poliuretanową 2cm oraz matę kokosową 1cm,
dzięki temu jest możliwość  wyboru  twardości materaca.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 19cm

- 12 -



H 3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe  
bez stref  twardości wykonane z drutu 1,8mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  25kg/m3.
Obustronnie zastosowano matę z końskiego włosia 0,5cm, 
który chłonie pot oddawany podczas snu 
i jednocześnie ogranicza jego wchłanianie do wewnątrz materaca.i jednocześnie ogranicza jego wchłanianie do wewnątrz materaca.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 17cm

H2 / H3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe Micro  1000S 
o 7 strefach twardości, wykonane z drutu 1,3mm i 1,4 mm.
Z jednej strony zastosowano piankę poliuretanową  4cm - 30kg/m3,
z drugiej strony piankę poliuretanową 2cm oraz matę
kokosową 1cm, dzięki temu jest możliwość wyboru
twardości materaca. Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym
z trzech stron, dostępny w kilku wersjach.z trzech stron, dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 19cm

H2 / H3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe Micro  1000S 
o 7 strefach twardości, wykonane z drutu 1,3mm i 1,4 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  25kg/m3.
Jednostronnie zastosowano matę kokosową 1cm, 
która umożliwia wybór  twardości materaca.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 17cm
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Materace z Końskim Włosiem



Materace Kieszeniowo-Lateksowe

H 3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe  
o 7 strefach twardości  wykonane z drutu 1,6mm i 1,8 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką lateksową 2cm odporną na pleśń i roztocza.
Obustronnie zastosowano matę kokosową 1cm,
dzięki której materac stał się znacznie twardszy.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 18cm

H 1

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe  
o 7 strefach twardości  wykonane z drutu 1,6mm i 1,8 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
I pianką lateksową 2cm odporną na pleśń i roztocza.
Lateks charakteryzuje się dużą ilością otworów co zapewnia
dużą i ciągłą wentylację oraz odpowiednią elastyczność. 
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 16cm

H 3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe  
bez stref  twardości wykonane z drutu 1,8mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową  2cm o gęstości  25kg/m3.
Z jednej strony zastosowano matę z końskiego włosia 0,5cm, 
z drugiej strony matę kokosową 1cm, która nadaję twardość 
materacowi.materacowi.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 18cm
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H 1

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe  
o 7 strefach twardości  wykonane z drutu 1,6mm i 1,8 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
oraz pianką termoelastyczną  zwaną „leniwą”  2cm.
Pianka ta zmienia swoją twardość pod wpływem nacisku i ciepła, 
przez co idealnie się dopasowuje do kształtu ciała.
Dzięki jej zastosowaniu  materac zyskał optymalną elastycznośćDzięki jej zastosowaniu  materac zyskał optymalną elastyczność
punktową.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 16cm

H 3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe Micro  1000S 
o 7 strefach twardości, wykonane z drutu 1,3mm i 1,4 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
oraz pianką lateksową 2cm odporną na pleśń i roztocza.
Obustronnie zastosowano matę kokosową 1cm,
dzięki której materac stał się znacznie twardszy.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 18cm

H 1

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe Micro  1000S 
o 7 strefach twardości, wykonane z drutu 1,3mm i 1,4 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
oraz pianką lateksową 2cm odporną na pleśń i roztocza.
Lateks charakteryzuje się dużą ilością otworów  co zapewnia dużą 
i ciągłą wentylację oraz odpowiednią elastyczność. 
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 16cm
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Materace Kieszeniowe z Pianką Termoelastyczną



Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe Micro  1000S 
o 7 strefach twardości, wykonane z drutu 1,3mm i 1,4 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
oraz pianką termoelastyczną  2cm.
Pianka ta zmienia swoją twardość pod wpływem nacisku i ciepła, 
przez co idealnie się dopasowuje do kształtu ciała.
Obustronnie zastosowano matę kokosową 1cm,Obustronnie zastosowano matę kokosową 1cm,
dzięki której materac stał się znacznie twardszy. 
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 18cm

H 3

H 1

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe Micro  1000S 
o 7 strefach twardości, wykonane z drutu 1,3mm i 1,4 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
oraz pianką termoelastyczną  2cm.
Pianka ta zmienia swoją twardość pod wpływem nacisku i ciepła, 
przez co idealnie się dopasowuje do kształtu ciała.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 16cm

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe  
o 7 strefach twardości  wykonane z drutu 1,6mm i 1,8 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską 
oraz pianką termoelastyczną  2cm.
Obustronnie zastosowano matę kokosową 1cm,
dzięki której materac stał się znacznie twardszy. 
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 18cm

H 3
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H 4

Wkład materaca stanowią sprężyny kieszeniowe
bez stref twardości wykonane z drutu 1,8mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską
oraz pianką poliuretanową 2cm o gęstości 25kg/m3.
Obustronna antyalergiczna siateczka trójwymiarowa 3D
o grubości 15mm, zapewnia naturalną regulację termiczną oraz
utrzymuje właściwy mikroklimat poprzez odprowadzanie wilgoci.utrzymuje właściwy mikroklimat poprzez odprowadzanie wilgoci.
Dodatkowo obustronnie zastosowano lateksowaną matę kokosową 1cm ,
dzięki której materac stał się znacznie twardszy.
Odpowiedni dla osób o wadze powyżej 80kg.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach. Wysokość: 21cm

H 2

Wkład materaca stanowią sprężyny kieszeniowe
o 7 strefach twardości wykonane z drutu 1,6mm i 1,8mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską
oraz pianką poliuretanową 2cm o gęstości 25kg/m3.
Dodatkowo zastosowano antyalergiczną siateczkę trójwymiarową 3D
o grubości 15mm, która charakteryzuje się doskonałą elastycznością,
bardzo dużą odpornością na odkształceniabardzo dużą odpornością na odkształcenia
oraz optymalnym rozłożeniem nacisku.
Zapewnia naturalną regulację termiczną oraz odprowadzenie wilgoci.
Odpowiedni dla osób o wadze nie przekraczającej 80kg.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach. Wysokość: 19cm
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H 3

Wkład materaca stanowią sprężyny kieszeniowe
bez stref twardości wykonane z drutu 1,8mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską oraz
antyalergiczną siateczką trójwymiarowa 3D o grubości 15mm,
o wysokiej elastyczności i odporności na odkształcenia .
Dodatkowo obustronnie zastosowana lateksowana mata kokosowa 1cm,
w znacznym stopniu utwardza materac.w znacznym stopniu utwardza materac.
Pianka lateksowa 2cm idealnie dopasowuje się do kształtu ciała
zapewniając wysoki komfort podczas snu i wypoczynku.
Lateks posiada dużą ilość kanalików powietrznych,
które zapewniają optymalna cyrkulację powietrza
przez co materac oddycha a ciało nie odczuwa dyskomfortu przegrzania.
Odpowiedni dla osób o wadze powyżej 80kg.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach. Wysokość: 21cm

H 2

Wkład materaca stanowią sprężyny kieszeniowe
o 7 strefach twardości wykonane z drutu 1,6mm i 1,8mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską oraz
antyalergiczną siateczką trójwymiarową 3D o grubości 15mm.
Siateczka 3D charakteryzuje się doskonałą elastycznością,
bardzo dużą odpornością na odkształcenia
oraz optymalnym rozłożeniem nacisku.oraz optymalnym rozłożeniem nacisku.
Zapewnia naturalną regulację termiczną oraz odprowadzenie wilgoci.
Obustronnie zastosowana pianka lateksowa 2cm
zapewnia wysoki komfort podczas snu i wypoczynku.
Lateks charakteryzuje się bardzo wysoką elastycznością
oraz znakomicie dopasowuje się do kształtu ciała.
Właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze lateksu
zwiększają dodatkowo higieniczność wypełnionych nim materacy.zwiększają dodatkowo higieniczność wypełnionych nim materacy.
Odpowiedni dla osób o wadze nie przekraczającej 80kg.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach. Wysokość: 19cm
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H 4

Wkład materaca stanowią sprężyny kieszeniowe
bez stref twardości wykonane z drutu 1,8mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską
oraz pianką termoelastyczną zwaną „leniwą” o grubości 2cm.
Pianka ta zmienia swoją twardość pod wpływem nacisku i ciepła,
przez co doskonale dopasowuje się do kształtu ciała.
Zapewnia właściwe podparcie kręgosłupaZapewnia właściwe podparcie kręgosłupa
oraz pozytywnie wpływa na krążenie krwi podczas snu.
Dodatkowo zastosowano antyalergiczną siateczkę trójwymiarową
3D o grubości 15mm, która charakteryzuje się bardzo dużą odpornością
na odkształcenia, optymalnym rozłożeniem nacisku
oraz odprowadzaniem wilgoci.
Obustronna lateksowana mata kokosowa 1cm ,
w znacznym stopniu utwardza materac.w znacznym stopniu utwardza materac.
Odpowiedni dla osób o wadze powyżej 80kg.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach. Wysokość: 21cm

H 2

Wkład materaca stanowią sprężyny kieszeniowe
o 7 strefach twardości wykonane z drutu 1,6mm i 1,8mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską
oraz pianką termoelastyczną zwaną „leniwą” o grubości 2cm.
Pianka ta zmienia swoją twardość pod wpływem nacisku i ciepła,
przez co doskonale dopasowuje się do kształtu ciała.
Wraz ze wzrostem temperatury pianka zwiększa swoją sprężystośćWraz ze wzrostem temperatury pianka zwiększa swoją sprężystość
gwarantując rozluźnienie się mięśni. Z powodzeniem sprawdza się u osób
z bólami kręgosłupa, ponieważ uwalnia ciało od niepożądanych nacisków.
Dodatkowo zastosowano antyalergiczną siateczkę trójwymiarową
3D o grubości 15mm o doskonałej elastyczności i wysokiej odporności na odkształcenia.
Zapewnia ona naturalną regulację termiczną oraz odprowadzenie wilgoci.
Odpowiedni dla osób o wadze nie przekraczającej 80kg.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach. Wysokość: 19cm
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H 3

Materac zawiera 20cm pianki lateksowej o strefach twardości.
Strefy twardości zapewniają prawidłowe podtrzymanie
odpowiednich partii ciała. Charakteryzuje się bardzo wysoką
elastycznością, dopasowuje się idealnie do kształtu ciała
i zapewnia optymalne oddychanie skóry. Zapewnia wysoki
komfort podczas snu i wypoczynku. Materac posiada dużą
ilość kanalików powietrznych, które zapewniają optymalnąilość kanalików powietrznych, które zapewniają optymalną
cyrkulację powietrza przez co materac oddycha, a ciało
nie odczuwa dyskomfortu przegrzania. Skład i struktura
lateksu zapewniają materacom wysoki stopień elastyczności
punktowej oraz niezmienność swych parametrów przez wiele lat.
Właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze lateksu zwiększają
dodatkowo higieniczność wypełnianych nim materacy. Zastosowanie
zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca.zamka rozdzielczego z trzech stron umożliwia zdjęcie pokrowca.
Skład materaca: 100% lateksu
Wysokość materaca: 18 cm.

Materac Kamil 2

H 3

Materac zawiera 20cm pianki lateksowej,
dzięki której jest bardziej elastyczny i twardy.
Lateks jest materiałem niezwykle odpornym na deformacje,
co tym samym zwiększa wytrzymałość materaca. 
Pianka lateksowa cechuje się właściwościami antyalergicznymi
i antybakteryjnymi, chroni materace przed rozwojem pleśni i grzybów.
Dodatkowo charakteryzuje się przewiewność, co zapewniaDodatkowo charakteryzuje się przewiewność, co zapewnia
właściwą cyrkulację powietrza.
Materac Kamil dzięki piance lateksowej zapewnia elastyczność
punktową, co odpowiednio rozluźnia mięśnie pleców
podczas snu. Zastosowanie zamka rozdzielczego z trzech
stron umożliwia zdjęcie pokrowca.
Skład materaca: 20% lateks naturalny, 80% lateks syntetyczny                                          
Wysokość materaca: 16 cm.Wysokość materaca: 16 cm.

Materac Kamil
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H 4

Wkład materaca stanowią  dwa poziomy sprężyn kieszeniowych
o 7 strefach twardości  wykonane z drutu 1,6mm i 1,8 mm.
Obłożone są przekładką tapicerską oraz pianką
poliuretanową  2cm o gęstości 30kg/m3.
Obustronnie zastosowano matę kokosową 1cm,
dzięki której materac stał się znacznie twardszy
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 34cm

H2 / H3

W materacu zostały połączone  3 rodzaje pianek:
Pianka termoelastyczna (leniwa) 4cm, 
która zmienia swoją twardość pod wpływem nacisku i ciepła, 
przez co idealnie się dopasowuje do kształtu ciała.
Dzięki jej zastosowaniu materac zyskał 
optymalną elastyczność punktową.
Pianka poliuretanowa o gęstości 35kg/m3 – 8cm,Pianka poliuretanowa o gęstości 35kg/m3 – 8cm,
która znacznie zwiększa twardość  materaca,
jest odporna na niską i zbyt wysoką temperaturę.
Pianka wysokoelastyczna HR o gęstości 40kg/m3, 
która w porównaniu z pianka poliuretanową 
charakteryzuje się większą elastycznością 
i odpornością na odkształcenia.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 21cm
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H 3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe Micro  1000S 
o 7 strefach twardości, wykonane z drutu 1,3mm i 1,4 mm.
Obłożone są obustronnie przekładką tapicerską .
Na sprężynie z obu stron zastosowano 
piankę  poliuretanową 35kg/m3 – 8cm,
natomiast na wierch obustronnie piankę lateksową – 4cm,
która zapewnia wysoki komfort podczas snu i wypoczynku. która zapewnia wysoki komfort podczas snu i wypoczynku. 
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 36cm 

H 3

Wkład materaca stanowią  sprężyny kieszeniowe Micro  1000S 
o 7 strefach twardości, wykonane z drutu 1,3mm i 1,4 mm.
Sprężyny obłożone są przekładką tapicerską .
Obustronnie zastosowano piankę wysokoelastyczną HR40 - 8cm 
o zwiększonej elastyczności i odporności na odkształcenia.
natomiast na wierzch obustronnie piankę leniwą – 4cm,
która idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. która idealnie dopasowuje się do kształtu ciała. 
Obustronnie zastosowano matę kokosową 1cm,
przez co materac stał się znacznie twardszy.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 38cm 

H 4

Wkład materaca stanowią sprężyny kieszeniowe Micro 
1000S o 7 strefach twardości, wykonane z drutu 1,3 mm
i 1,4 mm. Sprężyny obłożone są przekładką tapicerską. 
Jest to materac jednostronny. Górną częsć materaca 
stanowią dwa rodzaje pianek: Pianka Poliuretanowa o 
gęstości T35 - 8 cm oraz pianka wysokoelastyczna HR40, 
o wysokiej elastyczności i odporności na odkształcenia.
Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,Pokrowiec z zamkiem rozdzielczym z trzech stron,
dostępny w kilku wersjach.
Wysokość materaca: 29 cm.
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Prześcieradła frotte zapewniają pełen komfort i spokój snu.
Miękkość oraz elastyczność jaka towarzyszy dzianinie frotte
pozwala na dopasowanie się  do każdego typu łóżka.
Prześcieradło dodatkowo posiada założenia na boki
w wysokości pasującej do wysokości materaca.
Prześcieradło jest obszyte gumą, która jest nie widoczna dla oka,
dzięki której doskonale dopasowuje się do materaca i jest zawszedzięki której doskonale dopasowuje się do materaca i jest zawsze
na swoim miejscu. Ten dodatkowy wymiar nie wchodzi
w rozmiar prześcieradła. Na długo zachowują swoje estetyczne
walory. Są wygodne w użyciu i nie wymagają prasowania.
Oferujemy bogaty i szeroki zakres rozmiarowy.

Prześcieradło Frotte

Ochraniacz wykonany z materiału o składzie 100% poliester. Pikowany 
owatą termo. Włókna poliestrowe odznaczają się dużą wytrzymałością na
rozerwanie, zginanie i ścieranie oraz dobrą odpornością na działanie światła. 
Bardzo słabo chłoną wodę, dobrze się piorą i szybko wysychają. Gumka na 
czterech rogach utrzymuje ochraniacz na właściwym miejscu.
Ochraniacz można prać  w bezpiecznej temp. do 30°C

Ochraniacz na gumkach
z tkaniny materacowej

Wodoodporny i zapewniający cyrkulację powietrza podkład higieniczny. 
Wierzchnia część wykonana z grubej, delikatnej i bardzo chłonnej bawełny, 
dolna z wodoodpornej membrany PU (zapewnia cyrkulację; chroni materac 
przed zagnieżdżeniem się bakterii, mikrobów oraz roztoczy kurzu). 
Spełnia normy EU. Gumka na czterech rogach utrzymuje podkład na 
właściwym miejscu. Można prać w temperaturze do 90 ºC.

Podkład higieniczny
z bawełny podgumowanej
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Wkład materaca wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości 30kg/m3.
Z jednej strony zastosowano owatę, natomiast  z drugiej matę kokosową 
przez co jest możliwość wyboru twardości strony materaca.
Wysokość materaca: 7cm

Materac Kubuś

Wkład materaca wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości 30kg/m3.
Dodatkowo zastosowano owatę przez co materac zyskał  na miękkości.
Wysokość materaca: 6cm

Materac Zuzia

Wkład materaca stanowi pianka poliuretanowa 4cm oraz obustronnie
mata kokosowa 1cm dla utwardzenia materaca. Dodatkowo obustronnie
została zastosowana pianka lateksowa 2cm. Lateks charakteryzuje się
dużą ilością otworów co zapewnia dużą i ciągłą wentylację
oraz odpowiednią elastyczność.
Pokrowiec pikowany z zamkiem błyskawicznym
Wysokość materaca: 10cmWysokość materaca: 10cm

Materac Cezary mini + lateks

Wkład materaca stanowi pianka poliuretanowa 6cm oraz jednostronnie
mata kokosowa 1cm dla utwardzenia materaca. Dodatkowo z jednej strony
została zastosowana pianka lateksowa 2cm. Lateks charakteryzuje się
dużą ilością otworów co zapewnia dużą i ciągłą wentylację
oraz odpowiednią elastyczność.
Pokrowiec pikowany z zamkiem błyskawicznym
Wysokość materaca: 9cmWysokość materaca: 9cm

Materac Nikodem mini + lateks
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Wykonana z pianki poliuretanowej o gestości 21kg/m3.
Przystosowana jest dla dzieci już od pierwszego roku życia.
Pokrowiec może być wykonany w różnych kolorach.
Całkowita szerokość: 50cm.
Wysokość oparcia: 47cm.

Wykonana z pianki poliuretanowej o gestości 21kg/m3.
Przystosowana jest dla dzieci już od pierwszego roku życia.
Pokrowiec może być wykonany w różnych kolorach.
Całkowita szerokość: 85cm.
Wysokość oparcia: 45cm.

Wykonana z pianki poliuretanowej o gestości 21kg/m3.
Przystosowana jest dla dzieci od trzeciego roku życia.
Pokrowiec może być wykonany w różnych kolorach.
Rozmiar: 30x30x30
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Granulat produkowany jest z cienkich włókien poliestrowych silikonowanych, 
które uformowane są w kuleczki o średnicy ok. 0,5 cm. 
Włókna te posiadają kanał powietrzny i dodatkowo są skrętnie karbikowane, 
co zapewnia przestrzenność granulatu, puszystość i sprężystość.
Szczególnie cenioną zaletą granulatu jest jego zdolność dopasowywania się 
do kształtu głowy tak aby zapewnić możliwie największą wygodę snu.
Wsyp sylikonowy umieszczony w białej tkaninie 100% bawełny.Wsyp sylikonowy umieszczony w białej tkaninie 100% bawełny.

Silikonowa 

Wkład poduszki stanowi  pianka termoelastyczna V5018, 
która pod wpływem ciepła dopasowuje się do kształtu ciała. 
Anatomiczny kształt poduszki dopasowuje się idealnie do kształtów ciała pacjenta, 
nie zależnie od tego czy pacjent śpi na boku czy na plecach.
Poduszki te działają relaksująco, wpływają na nasze samopoczucie 
i zapobiegają problemom z kręgosłupem szyjnym w przyszłości.

Profilowana Termoelastyczna BIANKA

Są dwie różne twardości poduszki profilowanej. 
Miękka wykonana jest z pianki poliuretanowej N25 o twardości 20kg/m3,
Natomiast twardsza wykonana jest z pianki poliuretanowej N25
ale o twardości  38kg/m3.
Idealnie  podpiera głowę wypełniając lukę pomiędzy ramieniem a szyją.
Utrzymuje kręgosłup w linii prostej, 
zapewnia odpowiednie ułożenie kręgów szyjnych podczas snu.zapewnia odpowiednie ułożenie kręgów szyjnych podczas snu.

Profilowana NATALI

Wkład poduszki stanowi  lateks najwyższej jakości. 
Ma właściwości antyalergiczne i antybakteryjne , jest niezwykle higieniczna.
Optymalnie dopasowuję się do kształtu głowy 
zapewniając jednocześnie  prawidłowe krążenie krwi.
Idealnie  podpiera głowę wypełniając lukę pomiędzy ramieniem a szyją.
Utrzymuje kręgosłup w linii prostej, 
zapewnia odpowiednie ułożenie kręgów szyjnych podczas snu.zapewnia odpowiednie ułożenie kręgów szyjnych podczas snu.

Lateksowa

Wkład poduszki stanowi pianka wysokoelastyczna HR o profilowanej strukturze. 
Poduszka o średniej twardości, która cechuje się szczególną sprężystością
i wytrzymałością na odkształcenia. Ergonomiczny kształt doskonale podpiera odcinek
szyjny, pomagając zachować prawidłową pozycję dla kręgosłupa. Działa wspomagająco,
przy leczeniu chorób i urazów odcinka szyjnego, przydatna w działaniu profilaktycznym,
a zarazem skutecznie wspomaga rehabilitację. Gwarantuje optymalne podtrzymanie
naturalnych krzywizn odcinka szyjnego kręgosłupa.naturalnych krzywizn odcinka szyjnego kręgosłupa.
Wymiary 48x35x12/9

NICOLA  HR

Poduszka wykonana z nowoczesnej wysokogatunkowej pianki memory „zapamiętującej” dotyk,
powoli dopasowującej się do ciała. Anatomiczny profilowany kształt poduszki idealnie
dopasowuje się do kształtu ramion, szyi i głowy. Minimalizują niewłaściwe obciążenie odcinka
szyjnego kręgosłupa i barków podczas snu. Pozwala na rozluźnienie napiętych mięśni
i regenerację na całej długości, uwalniając ciało od niepożądanych nacisków. Wklejka z pianki
freshfoam jest rzeźbiona, by podczas wtulania głowy sprawiać wrażenie „masowania” przez
poduszkę.Pianka freshfoam jest zaawansowaną pianką żelową o bardzo dużej przepustowości powietrza,poduszkę.Pianka freshfoam jest zaawansowaną pianką żelową o bardzo dużej przepustowości powietrza,
dodatkowo wzbogaconą mikrogranulkami chłodzącego żelu. Poduszka BICO dla bardzo wymagających.
Gwarantuje optymalne podtrzymanie naturalnych krzywizn odcinka szyjnego kręgosłupa.
Wymiary 72x42x14

BICO
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Stelaż wykonany z dwóch rodzajów drewna.
Listwy z drewna bukowego klejonego warstwowo 22 szt.
o szerokości 53 mm, osadzone w elastycznych uchwytach
w ramie z drewna świerkowego o grubości 45 mm
i wysokości 60 mm. Odległość między listwami 35 mm.
Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie
dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.

Alka Flex na ramie

Stelaż wykonany z dwóch rodzajów drewna.
Listwy z drewna bukowego klejonego warstwowo 22 szt.
o szerokości 53 mm, osadzone w elastycznych uchwytach
na ramce z drewna świerkowego.
Odległość między listwami 35 mm.
Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie
dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.

Alka Flex

Stelaż w całości wykonany z drewna sosnowego.
Listwy sosnowe 23 szt. o szerokości 60 mm.
Odległość między listwami 25 mm.
Dookoła wzmocniony ramą o grubości 45 mm
i wysokości 60 mm.

Rama 2,5 G

Stelaż całkowicie wykonany z drewna bukowego klejonego
warstwowo. Listwy bukowe 22 szt. o szerokości 53 mm
umocowane na taśmie.
Odległość między listwami 35 mm.
Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie
dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.

Flex na taśmie

Stelaż całkowicie wykonany z drewna świerkowego.
Listwy świerkowe 20 szt. o szerokości 65 mm umocowane
na taśmie.
Odległość między listwami 35 mm.

Listwowy na taśmie
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Stelaż wykonany w całości ze sklejki bukowej klejonej warstwowo.
Składa się z 28 listew o szerokości 38 mm osadzonych
w elastycznych uchwytach kauczukowych.
Regulacja twardości w części środkowej oraz stopniowa
mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części
nośnej stelaża.
Całość konstrukcji wzmocniona dla lepszego rozkładu ciężaruCałość konstrukcji wzmocniona dla lepszego rozkładu ciężaru
pasem środkowym.

Sen 30/38

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzozowego, klejonego
warstwowo.
Składa się z 28 listew osadzonych w elastycznych uchwytach
na ramie stelaża.
Regulacja twardości na 6 listwach w części lędźwiowej
oraz stopniowa mechaniczna regulacja wysokości zagłówka
i części nośnej stelaża.i części nośnej stelaża.
Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie
dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.

Flex 30/38

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzozowego, klejonego
warstwowo.
Składa się z 28 listew osadzonych w elastycznych uchwytach
na ramie stelaża.
Regulacja twardości na 6 listwach w części lędźwiowej
oraz stopniowa mechaniczna regulacja wysokości zagłówka.
Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnieDzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie
dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.

Flex 20/38

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzozowego, klejonego
warstwowo.
Składa się z 28 listew osadzonych w elastycznych uchwytach
na ramie stelaża.
Regulacja twardości w części środkowej stelaża.
Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie
dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.dopasowuje się do kształtu i ciężaru ciała.

Flex 10/38
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Kupując nowy materac nie zdajemy sobie często sprawy jak o niego dbać, aby 
zapewnić jak najlepszą higienę i komfort. Ważne jest zachowanie pewnych zasad 
przy użytkowaniu materaca.

1. Upewnij się czy właściwie „zainstalowałeś” materac. Ważne jest, aby materac nie leżał bezpośrednio na
 podłodze. Jeżeli tak zostawimy materac nie będzie on właściwie „oddychał”, co może spowodować zbieranie się 
 wilgoci w dolnej części materaca. Cała wilgoć jaką w nocy wypocimy, pozostanie we wkładzie, gdzie robi się 
 idealne środowisko do rozwoju roztoczy.

2. Bardzo ważnym elementem jest stelaż. Często źle dobrany powoduje deformację materaca. Najlepszym 2. Bardzo ważnym elementem jest stelaż. Często źle dobrany powoduje deformację materaca. Najlepszym 
 rozwiązaniem są stelaże, w którym listwy są oddalone od siebie nie więcej niż 3 cm. Dobranie odpowiedniego 
 stelaża poprawia komfort snu oraz zapewnia swobodny przepływ powietrza i wentylację materaca.

3. Używaj ochraniaczy na materac i pod materac.

4. Pokrowiec najbezpieczniej należy prać w temperaturze 30oC. Proponujemy wykorzystać do tego „pralnie 
 chemiczną” które jest lepiej przystosowana niż nasza pralka w domu.

5. Materac należy  min. 2 razy w roku odwracać góra – dół, nogi – głowa, przez co znacznie wydłuży się żywotność 
  materaca. Zapobiegamy w ten sposób powstawaniu odkształceń spowodowanych długotrwałym i jednolitym
 naciskiem ciężaru ciała.

6. Najtrudniej pozbyć się roztoczy z materaca, dlatego należy go również wietrzyć. Odkurzanie materaca na sucho 
 nie daje zadowalających efektów, ponieważ część kurzu zostaje ponownie rozpylona po mieszkaniu. Idealnym 
 rozwiązaniem są odkurzacze z filtrem wodnym, zatrzymującymi rozwój roztoczy.

7. Dzieci należy przypilnować, aby nie skakały po materacu, ponieważ może to spowodować uszkodzenia jego 
 wewnętrznej struktury.

8. Nie powinniśmy zginać, składać albo zwijać materaca, na przykład podczas transportu, nie należy również 8. Nie powinniśmy zginać, składać albo zwijać materaca, na przykład podczas transportu, nie należy również 
 przesiadywać na jego krawędziach, ponieważ nacisk skoncentrowany na małej powierzchni może je osłabić.
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