L’Arte del Comfort

Od 1980 r.
Dbałość o szczegóły
to sztuka

CERTYFIKATY
ISO 9001 2015
Certyfikacja zgodnie z normą UNI EN ISO 9001/2015
z systemem ustalającym UNI EN ISO 13485/2016.
Certyfikat jakości zgodny z najwyższymi standardami
europejskimi, gwarantujący wysoką jakość produktów.

Przede wszystkim jesteśmy ludźmi, więc jesteśmy zobowiązani
by słuchać i realizować potrzeby naszych klientów.

CertiPUR™
Produkty, które uzyskały certyfikat CertiPUR są wolne od
metali ciężkich, substancji rakotwórczych, alergicznych czy
powodujących choroby o podłożu genetycznym.

Naszym celem jest osiągnięcie najwyższej jakości snu, komfortu
i relaksu, a to znacząco podnosi jakość życia.

TÜV Rheinland®

Dlatego zawsze poszukujemy innowacyjnych technologii
i naturalnych materiałów, prowadzimy zaawansowane badania,
aby włoskie materace w pełni zaspokajały potrzeby naszych
klientów na całym świecie.

Wytwórca:
MOLLYFLEX s.r.l.
Via Carpenedolo
87 – 46043 Castiglione delle Stiviere
(MN) - (ITALY)
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Sprawdza i certyfikuje bezpieczeństwo, wydajność i jakość
wyposażenia technicznego, dóbr inwestycyjnych, dóbr
trwałych i materiałów eksploatacyjnych. Przeprowadza
testy według indywidualnych kryteriów lub zgodnie ze
znanym standardem TÜV Rheinland.

BUREAU VERITAS
Certyfikat Bureau Veritas Certification to synonim
doskonałości i rzetelności, który otrzymują tylko najlepsze
organizacje.

OEKO-TEX® Standard 100
Z uwagi na wykorzystane do produkcji materacy
i poduszek miękkie materiały oraz technologię
produkcji dopuszcza się tolerancję długości
i szerokości produktu +/- 3 cm oraz wysokości
+/- 1 cm.

Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji
szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na
stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli,
formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych
barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.

Gwarancja: 10 lat na rdzeń,
2 lata na pokrowiec materaca

Pokrowiec materaca Splendid Comfort wykonany jest
z innowacyjnej dzianiny Silver Safe, która zawiera wiskozę
z dodatkiem srebra i karbonu. To połączenie ułatwia
odprowadzenie wilgoci i zapobiega jej gromadzeniu się we
wnętrzu materaca, a także ma działanie antybakteryjne
i antystatyczne.

Wypełnienie pokrowca - przewiewna pianka Polygel
2 cm odprowadzająca wilgoć oraz pianka Visco I-fo@m 2 cm
z kapsułkami żelowymi PCM do regulacji temperatury.
Pokrowiec z efektem chłodzenia.

WYRÓB MEDYCZNY

NOWOŚĆ!

SPLENDID Comfort

Pakowany próżniowo

Pianka pamięci
kształtu
Ekologiczna produkcja
bez CFC
Odpowiedni do stelaży
regulowanych

Odprowadza wilgoć

wysokość
+/- 30 cm

Odporny
na deformowanie się

Visco Elastic Piramiadal
Shape (45 kg/m3)
nadający komfort

Ortopedyczny

lub
Olmosoff (35 kg/m3)
nadający sprężystość
i zwiększający przewiewność materaca

CERTYFIKATY

Budowa wnętrza materaca:
Pianka Viscofoam Pneumatic® - 6 cm
gęstość 50 kg/m3, stabilność 1.9 KPA

Twardość materaca - 4/5

miękki

Antyalergiczny

twardy

Pianka wysokoelastyczna Polilattex® medium - 19 cm
gęstość 32 kg/m3, stabilność 3.6 KPA

Zdejmowany
pokrowiec

Pranie w 30°C

Waga do 150 kg

SPLENDID Comfort

Antyodleżynowy

w zestawie
+/- 3,5 cm wymienny topper
w opcjach do wyboru

Gwarancja: 10 lat na rdzeń,
2 lata na pokrowiec materaca

Pokrowiec materaca Nuvola Lusso jest wykonany z włókna
celulozowego - wiskoza. Pochłania ono o 50% więcej wilgoci niż
bawełna i znacznie szybciej odprowadza ją z powrotem na
zewnątrz tworząc idealny mikroklimat materaca. Boczny pas
z materiału 3D zwiększa przewiewność materaca zapobiegając
powstawaniu pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów.

Wypełnienie pokrowca - przewiewna pianka Polygel
2 cm odprowadzająca wilgoć oraz pianka Visco I-fo@m 2 cm
z kapsułkami żelowymi PCM do regulacji temperatury.
Pokrowiec z efektem chłodzenia.

WYRÓB MEDYCZNY

NOWOŚĆ!

NUVOLA Lusso

Pakowany próżniowo

Pianka pamięci
kształtu
Ekologiczna produkcja
bez CFC
Odprowadza wilgoć

Antyodleżynowy

wysokość
+/- 26 cm

Odporny
na deformowanie się

opcja:
wymienny topper (+/- 3,5 cm)
sprzedawany oddzielnie

Ortopedyczny

Visco Elastic Piramiadal
Shape (45 kg/m3)
nadający komfort
lub

Zdejmowany
pokrowiec
3

Olmosoff (35 kg/m )
nadający sprężystość
i zwiększający przewiewność materaca

Włókno antyalergiczne
Budowa wnętrza materaca:

Twardość materaca - 3/4

miękki

CERTYFIKATY

Pianka Viscofoam® Waterlily - 7,5 cm
(gęstość 60 kg/m3, stabilność 2.0 KPA)
twardy

Pianka Newlatex® Puro wysokoelastyczna - 7,5 cm
(gęstość 30 kg/m3, stabilność 3.5 KPA)
Pianka Newlatex® wysokoelastyczna - 7 cm
(gęstość 32 kg/m3, stabilność 3.9 KPA)

Antyalergiczny

Pranie w 30°C

NUVOLA Lusso

System wentylacji

Gwarancja: 10 lat na rdzeń,
2 lata na pokrowiec materaca

Pokrowiec materaca wykonany jest z innowacyjnej dzianiny
X-Static o wyjątkowych właściwościach antybakteryjnych
i antystatycznych. Wynikają one z zastosowania jonów srebra,
które są trwale połączone z nićmi pokrowca tworząc barierę
przeciwko mikroorganizmom głównie bakteriom, roztoczom
i grzybom, utrzymując materac w higienicznym stanie.
Zastosowanie karbonu pozwala na rozładowanie ładunków
elektrostatycznych dając komfort podczas snu.

WYRÓB MEDYCZNY

NOWOŚĆ!

MEDICAL X-Static

Bariera węglowa

Pakowany próżniowo

Pianka pamięci
kształtu
Ekologiczna produkcja
bez CFC
Odpowiedni do stelaży
regulowanych
wysokość
+/- 24 cm

Odprowadza wilgoć

Odporny
na deformowanie się
Ortopedyczny
Budowa wnętrza materaca:
Pianka Olmo® Memory Bio Crystal - 2 cm
(gęstość 40 kg/m3, stabilność 1.6 KPA)
Pianka memory HD - 5 cm
(gęstość 60 kg/m3, stabilność 2.0 KPA)

Twardość materaca - 4/5

miękki

CERTYFIKATY

twardy

System wentylacji
Zdejmowany
pokrowiec

Pianka Newlatex® wysokoelastyczna - 7 cm
(gęstość 32 kg/m3, stabilność 3.6 KPA)

Włókno antyalergiczne

Pianka Newlatex® wysokoelastyczna - 10 cm
(gęstość 33 kg/m3, stabilność 3.9 KPA) 7 stref twardości

Antybakteryjny

Pranie w 60°C

MEDICAL X-Static

Antyodleżynowy

Gwarancja: 10 lat na rdzeń,
2 lata na pokrowiec materaca

Pokrowiec materaca Visco Fresh wykonany jest z wysokiej jakości
materiału Tencel, który jest delikatny i przyjemny w dotyku jak jedwab.
Włókna Tencel regulują temperaturę oraz pochłaniają wilgoć dając uczucie
przyjemnego chłodu i świeżości. Tkanina ta jest niezwykle wytrzymała
dzięki czemu pokrowiec nie rozciąga się i nie kurczy podczas prania.

WYRÓB MEDYCZNY

NOWOŚĆ!

VISCO Fresh

Pakowany próżniowo

Pianka pamięci
kształtu

Ekologiczna produkcja
bez CFC
Odpowiedni do stelaży
regulowanych

Odprowadza wilgoć
wysokość
+/- 23 cm
Antyodleżynowy

Ortopedyczny
Budowa wnętrza materaca:
Pianka Polygel® - 2cm
(gęstość 55 kg/m3, stabilność 1.1 KPA)
Pianka Viscofoam® Waterlily - 5cm
(gęstość 53 kg/m3, stabilność 1,9 KPA)

Twardość materaca - 3

miękki
CERTYFIKATY

twardy

Pianka Newlatex® wysokoelastyczna - 7cm
(gęstość 32 kg/m3, stabilność 3.6 KPA)
Pianka Newlatex® - 9cm
(gęstość 32 kg/m3, stabilność 3.9 KPA)

Miękki dotyk

Antyalergiczny

Zdejmowany
pokrowiec

Pranie w 60°C

VISCO Fresh

Odporny
na deformowanie się

ARGENTO Therapy
Gwarancja: 10 lat na rdzeń,
2 lata na pokrowiec materaca

Pokrowiec materaca Argento Therapy wykonany jest
z innowacyjnej dzianiny Silver Safe, która zawiera wiskozę
z dodatkiem srebra i karbonu. To połączenie ułatwia
odprowadzenie wilgoci i zapobiega jej gromadzeniu się we
wnętrzu materaca, a także ma działanie antybakteryjne
i antystatyczne.

Wypełnienie pokrowca - przewiewna pianka Polygel
2 cm odprowadzająca wilgoć oraz pianka Visco I-fo@m 2 cm
z kapsułkami żelowymi PCM do regulacji temperatury.
Pokrowiec z efektem chłodzenia.

WYRÓB MEDYCZNY

Pakowany próżniowo

Pianka pamięci
kształtu
Ekologiczna produkcja
bez CFC
Odpowiedni do stelaży
regulowanych
wysokość
+/- 26 cm

Odprowadza wilgoć

Odporny
na deformowanie się

Visco Elastic Piramiadal
Shape (45 kg/m3)
nadający komfort

Ortopedyczny

lub
Miękki dotyk

Olmosoff (35 kg/m3)
nadający sprężystość
i zwiększający przewiewność materaca

Zdejmowany
pokrowiec

Budowa wnętrza materaca:
Pianka Viscofoam Pneumatic® - 2 cm
gęstość 50 kg/m3, stabilność 1.9 KPA

Twardość materaca - 5/6

miękki

Antyalergiczny

twardy

Pianka wysokoelastyczna Polilattex® firm - 19 cm
gęstość 32 kg/m3, stabilność 3.6 KPA

30

Pranie w 30°C

CERTYFIKATY

Waga do 150 kg

ARGENTO Therapy

Antyodleżynowy

opcja:
wymienny topper (+/- 3,5 cm)
sprzedawany oddzielnie

MORENO
Gwarancja: 10 lat na rdzeń,
2 lata na pokrowiec materaca

Pokrowiec materaca Moreno jest wykonany z bawełny
organicznej z dodatkiem oleju arganowego zwanego złotem
Maroka. Posiada on właściwości nawilżające i regenerujące
skórę. Organiczna bawełna doskonale pochłania wilgoć dbając
o mikroklimat podczas snu.

Wypełnienie pokrowca stanowi pianka Visco 2 cm, która
podnosi komfort materaca i powoduje efekt miękkiego dotyku.

WYRÓB MEDYCZNY

Pakowany próżniowo

Pianka pamięci
kształtu
Ekologiczna produkcja
bez CFC
Odpowiedni do stelaży
regulowanych
wysokość
+/- 24 cm

Odprowadza wilgoć

Antyodleżynowy

Odporny
na deformowanie się

Ortopedyczny

Budowa wnętrza materaca:

Zdejmowany
pokrowiec

Pianka Viscofoam Pneumatic® - 6 cm
gęstość 50 kg/m3, stabilność 1.9 KPA

Twardość materaca - 4

Antyalergiczny
miękki

twardy

CERTYFIKATY
ORGANIC
COTTON

Pianka wysokoelastyczna Polilattex® medium - 15 cm
gęstość 32 kg/m3, stabilność 3.6 KPA

30

Pranie w 30°C

MORENO

Miękki dotyk

Gwarancja: 10 lat na rdzeń,
2 lata na pokrowiec materaca

Ekologiczny pokrowiec Soybean w skład, którego wchodzi soja,
bambus i bawełna jest niezwykle wytrzymały, a przy tym bardzo
delikatny w dotyku. To naturalne połączenie zapewnia doskonałą
przewiewność dbając o mikroklimat podczas snu.

WYRÓB MEDYCZNY

NOWOŚĆ!

MONTREAL

Pakowany próżniowo

Pianka pamięci
kształtu
Ekologiczna produkcja
bez CFC
Odpowiedni do stelaży
regulowanych

Odprowadza wilgoć
wysokość
+/- 22 cm

Antyodleżynowy

Odporny
na deformowanie się

Antyalergiczny

Budowa wnętrza materaca:
Pianka Memory Soft Touch - 7cm
(gęstość 53 kg/m3, stabilność 1.9 KPA)

Twardość materaca - 4

miękki
CERTYFIKATY

twardy

Pianka wysokoelastyczna Polilattex® medium - 15 cm
gęstość 28 kg/m3, stabilność 3.6 KPA

Zdejmowany
pokrowiec

Pranie w 60°C

System wentylacji

MONTREAL

Ortopedyczny

TOPPER Moontex

Ochraniacz na materac
Szybkie odprowadzenie wilgoci,
wysoka higiena i delikatność

Pokrowiec jest wykonany z ekskluzywnej,
delikatnej i miłej w dotyku tkaniny Sensovel®, która
ma bardzo dobre właściwości odprowadzania
wilgoci. Zamek błyskawiczny umożliwia szybkie
ściągnięcie pokrowca, nadaje się do prania
wodnego w temperaturze do 30°C.

WYRÓB MEDYCZNY

Ochraniacz wykonany jest ze specjalistycznej „oddychającej” dzianiny bawełnianej, środek ochraniacza stanowi specjalna membrana
nieprzepuszczająca płynów i nieograniczająca komfortu spania.

wysokość
5/7 cm

Budowa wnętrza toppera:
Pianka Viscofoam® Waterlily - 5 cm lub 7 cm
(gęstość 53 kg/m3, stabilność 1.9 KPA)

Twardość - 1

miękki

TRÓJWARSTWOWA OCHRONA

twardy

Gwarancja: 5 lat na rdzeń toppera, 2 lata na pokrowiec

TOPPER wewnętrzny
Wewnętrzne toppery, umieszczane w pokrowcu materaca, nadają dodatkową miękkość i sprężystość materaca, co pozwala zwiększyć komfort i lepiej
dopasować materac do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Pasują do oznaczonych modeli materacy. Dostarczane w zestawie lub sprzedawane oddzielnie, zgodnie z informacją przy konkretnym modelu materaca.
Dostępne opcje:

Visco Elastic Piramiadal Shape
(45 kg/m3)
nadający komfort

Olmosoff (35 kg/m3)
nadający sprężystość
i zwiększający przewiewność
materaca

Zachowanie zasad konserwacji zapewni długotrwałe użytkowanie, prosimy:
prać w temperaturze do 95°
suszyć w pozycji rozwieszonej po nadaniu pierwotnego kształtu
nie stosować wybielaczy
nie czyścić chemicznie
nie maglować
nie wymaga prasowania

ź
ź
ź
ź
ź
ź

Toppery, ochraniacz na materac

Topper ten ma na celu optymalizację funkcji podparcia i redukcji nacisków
pomiędzy materacem a powierzchnią ciała. Topper Moontex pasuje do
wszystkich rodzajów materacy znacznie poprawiając komfort spania
dzięki miękkiej piance Viscofoam® Waterlily, która idealnie modeluje się do
kształtu ciała. Topper jest produkowany w dwóch wysokościach 5 i 7cm
aby użytkownik mógł sam decydować jaki komfort będzie dla niego
odpowiedni.

Poduszki MOONTEX
Seria poduszek MOONTEX została opracowana aby spełnić
indywidualne potrzeby naszych klientów. Każdy ma możliwość
dobrać sobie najbardziej odpowiedni model. Główną funkcją
poduszki jest zapewnienie właściwego podparcia dla odcinka
szyjnego i głowy. Poduszki wykonane są z nowoczesnej pianki
Viscofoam, która idealnie układa się wzdłuż linii szyi i głowy. Przy
wyborze poduszki ważna jest jej twardość, elastyczność, materiał
z jakiego jest wyprodukowana, a także wysokość i kształt. Seria
poduszek Moontex oferuje kilka różniących się od siebie modeli.

Podstawowe dwa kształty jakie oferuje Mollyflex to poduszka
klasyczna w kształcie mydełka oraz cervical o ergonomicznym
kształcie posiadająca dwa wałki o różnych wysokościach. Poduszki
posiadają antyalergiczne i higieniczne pokrowce, zdejmowalne
i nadające się do prania wodnego w 60°C. Wszystkie poduszki
MOONTEX są certyfikowanymi wyrobami medycznymi, co poparte
jest licznymi badaniami i odpowiednimi certyfikatami. Gwarantują
użytkownikom zdrowy, komfortowy sen.
Zastosowanie odpowiednich materiałów może być pomocne
w terapii antyodleżynowej i korekcji kręgów odcinka szyjnego.

WYRÓB MEDYCZNY
Wszystkie poduszki Moontex objęte są 5 letnią gwarancją
na rdzenie oraz 2 letnią gwarancją na pokrowce.

Moontex

Moontex

Air Cervical

Air Relax

wymiary: 40x70x12/9 cm

wymiary: 42x72x14 cm

Moontex

Moontex

Cervical

Relax

wymiary: 40x70x12/9 cm

wymiary: 42x72x14 cm

Moontex
Air Special
wymiary: 42x72x8/12 cm

Moontex

Moontex

Air Fresh Cervical

Air Fresh Relax

wymiary: 40x70x12/9 cm

wymiary: 42x72x14 cm

Wszystkie poduszki MOLLYWELL są certyfikowanymi wyrobami medycznymi, co poparte jest licznymi badaniami i odpowiednimi
certyfikatami. Gwarantują użytkownikom zdrowy, komfortowy sen.

Mollywell
Moontex

Moontex

Grigio Termico Cervical

Grigio Termico Relax

wymiary: 40x70x12/9 cm

wymiary: 42x72x14 cm

Mollywell

Class Ergo Silver

Class Silver

wymiary: 42x68x10/8,5 cm

wymiary: 42x72x14 cm

WYRÓB MEDYCZNY
Poduszki Mollywell objęte są 2 letnią gwarancją.

Poduszki

Poduszki MOLLYWELL

Stelaże do łóżek

Podstawowe materiały tworzące rdzeń materaca
OLMO® MEMORY BIO CRYSTAL

STELAŻ STANDARD 28 NV elektryczny
Wysokość ramy stelaża wynosi 6,5 cm, wymiary: 80/90/100 x 200 cm

Pianki Bio Crystal zawierają kryształy, które emitują energię w postaci światła i wibracji w ilości odpowiedniej dla naszego
organizmu. Osoby wypoczywające na materacach zawierających kryształy mają bardziej rozluźnione mięśnie i układ nerwowy, co
pozwala na lepszy wypoczynek nawet w krótkim okresie. Kryształy są wieczne i niełamliwe, dlatego korzystne właściwości pianek
Crystal są trwałe.
Olmo Giuseppe SpA jest światowym liderem w produkcji innowacyjnych pian poliuretanowych. Najnowocześniejsze
i stale aktualizowane technologie produkcji, badania innowacyjnych produktów pod względem wydajności
i niezawodności, kontrolowana i certyfikowana jakość oraz nieustanne zaangażowanie w pełną ochronę środowiska to zasady
obowiązujace w firmie od jej założenia w lata 50-tych. XX wieku. Z tego powodu Olmo Giuseppe SpA jest czymś więcej niż wielką
firmą zorientowaną na postęp, ale przewodnim punktem odniesienia dla swojego sektora.

STELAŻ STANDARD 28 NV static

VISCOFOAM ®

Wysokość ramy stelaża wynosi 6,5 cm, wymiary: 70/80/90/100/120/140 x 200 cm

ViscoFoam to nowej generacji piana, która w odpowiedzi na nacisk idealnie dopasowuje się do kształtów ciała, zapewniając
najwyższy komfort i ergonomie snu. Nie wywiera nacisku zwrotnego przez co wspomaga właściwe ukrwienie ciała. Tłumi drgania
i wibracje przenoszone przez materac, dzięki czemu umożliwia komfortowe użytkowanie materaca przez pary. Użycie w procesie
produkcyjnym wody jako czynnika spieniającego wyeliminowało konieczność stosowania szkodliwych dla środowiska substancji
(CFC). Dzięki dużej gęstości 60kg/m3 i zaawansowanemu procesowi produkcji ViscoFoam jest materiałem niezwykle odpornym
na mechaniczne zużycie i starzenie się pod wpływem kontaktu z powietrzem i światłem.

Stelaże STANDARD wyposażone są w 28 elastycznych listew brzozowych z regulacją
twardości w odcinku krzyżowo – lędźwiowym, listwy są mocowane na specjalnych,
wytrzymałych uchwytach gumowo – kauczukowych, rama stelaża jest wykonana ze
sklejki drewna bukowego.

VISCOFOAM / WATERLILY®

STELAŻ SENPUR TRIO elektryczny
Wysokość ramy stelaża wynosi 8,5 cm, wymiary: 80/90/100 x 200 cm

STELAŻ SENPUR TRIO static
Wysokość ramy stelaża wynosi 8,5 cm, wymiary: 70/80/90 x 200 cm
Stelaże SENPUR wyposażone są w 42 elastyczne, laminowane listwy bukowe z regulacją
twardości w odcinku krzyżowo – lędźwiowym, listwy są mocowane na elastycznych,
wytrzymałych uchwytach gumowo – kauczukowych, rama stelaża jest wykonana ze
sklejki drewna bukowego.

Długość stelaży wynosi średnio 3-4 cm mniej niż długość całkowita podana w katalogu
ze względu na łatwość montażu w łóżku.
ź Szerokość stelaży wynosi średnio 1 cm mniej niż szerokość całkowita podana
w katalogu ze względu na łatwość montażu w łóżku.
ź Istnieje możliwość zamówienia stelaży w rozmiarach niestandardowych.
ź

Jest to podstawowy materiał stosowany do produkcji materacy Mollyflex, ze względu na jego unikatowe właściwości punktowego
rozłożenia nacisku, absorbcji oraz rozprowadzania ciężaru ciała stopniowo i równomiernie. Viscofoam Waterlily to lekko
sprężysta pianka o strukturze otwartych komórek, łatwo dostosowująca się do naturalnego działania termicznego ciała. Dzięki
zwiększonej elastyczności materiał ten szybciej adoptuje się do naszego ciała co jest znacznie bardziej komfortowe podczas
zmieniania pozycji w trakcie snu. Pianka Waterlilly jest całkowicie ekologicznym, pienistym materiałem odpornym na trwałą
deformację. Pianka ta stanowi całkowicie nowatorską koncepcję komfortu w łóżku.

POLILATTEX®
Polilattex został zaprojektowany specjalnie aby nadać właściwe podparcie dla kręgosłupa. Jest to pianka mikrokomórkowa,
wysokoelastyczna o zwiększonej sprężystości i idealnych właściwościach rozłożenia nacisku na całej powierzchni materaca.
Polilattex jest spieniany za pomocą wody bez udziały szkodliwych substancji (CFC) w technologii zmiennociśnieniowej dzięki temu
struktura, sprężystość i twardość pianki pozostaje taka sama. Rygorystyczne przepisy, kontrola jakości, gwarantowany
i certyfikowany produkt oparty na bogatej wiedzy firmy Mollyflex oraz zaawansowanych technologiach, zapewnia wyjątkową
wygodę i relaks.

NEWLATTEX®
To innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie produkcji materacy, połączono właściwości pianki wysokoelastycznej ze sprężystością
lateksu otrzymując materiał o wysokiej sprężystości, trwałości i komforcie. Materiał ten bardzo dobrze podpiera wagę ludzkiego
ciała reagując odpowiednio na nacisk, właściwie stabilizuje poszczególne odcinki kręgosłupa, zwiększa komfort spania poprzez
idealne dopasowanie się do ludzkiego organizmu. Materiał ten jest produkowany o różnym stopniu twardości po to aby tworzyć
materace dostosowane do potrzeb klientów.

POLYGEL®
Materiał Polygel to rewolucyjna miękka pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości, trwałości i podwyższonej elastyczności.
Materiał ten jest stosowany w materacach jako górna oddychająca i zwiększająca komfort warstwa, mająca bliski kontakt
z ludzkim ciałem. Ponadto Polygel® jest ekologiczny, cichy i nie ulega deformacji. Oferuje relaksujący efekt wody i odpowiednie
podparcie dla organizmu. Dzięki swojej strukturze i technologii produkcji otwartokomórkowej, ta oddychająca pianka żelowa jest
absolutnie niepowtarzalna przez większość elastycznych pianek aktualnie używanych do produkcji materacy.

www.mollyflex.pl

Niniejszy katalog nie stanowi ofert handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Zamieszczone ilustracje mogą w nieznaczny sposób różnić się od produktów prezentowanych w salonach sprzedaży.
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