SILVER Fresh
Materac Silver Fresh jest uniwersalnym, średnio twardym materacem.
Jego zaletą jest wysoka elastyczność i dynamika co znacznie pomaga przy
zmianie pozycji podczas snu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które
nie lubią efektu zatapiania się w materac i cenią sobie sprężyste podłoże.
Warstwa 2 cm pianki Visco jednostronnie zapikowana w pokrowcu dodaje

komfortu podczas snu i niweluje naciski. Pokrowiec materaca wykonany
jest z tkaniny z dodatkiem naturalnej bawełny, która pomaga w regulacji
temperatury i wilgoci. Dodatkowo pokrowiec materaca jest impregnowany
srebrem które stanowi naturalną barierę dla bakterii i roztoczy.
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wysokość
+/- 21 cm

Pianka pamięci
kształu

Odprowadza wilgoć

Ochrona
przeciw roztoczom

Zdejmowany
pokrowiec

Ekologiczna produkcja
bez CFC

Odpowiedni do stelaży
regulowanych

Antybakteryjny

Pranie w 30°C

BUDOWA POKROWCA MATERACA

BUDOWA RDZENIA MATERACA
A

Włókno antyalergiczne,
bawełna, srebro

A

2 cm pikowana w pokrowiec
pianka Visco 50 kg/m3

Jednolity blok sprężystej
pianki wysokoelastycznej.
Pianka Polilattex 18 cm
(gęstość 32 kg/m3,
stabilność 3,9 KPA)

Twardość materaca - 4/5
CERTYFIKATY

miękki

twardy

Gwarancja:
5 lat na rdzeń materaca
2 lata na pokrowiec materaca
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SAN REMO Classic
San Remo Pillow Top jest materacem sprężynowym o 7 zróżnicowanych
strefach twardości/komfortu. Wkład sprężynowy zapewnia komfort
i właściwe wsparcie kręgosłupa oraz wagi ludzkiego ciała. Dzięki niezależnym sprężynom kieszeniowym typu Pocket Spring drgania i ruch osoby
po jednej stronie materaca nie są przenoszone na jego drugą stronę.
Warstwę komfortową w materacu stanowi wymienialny topper wykonany
z pianki Visco Piramidal Shape, która jest miękkim materiałem

redukującym nacisk i podnoszącym komfort. Dodatkowo, punktowe
rozłożenie nacisku przez piankę Visco Piramidal Shape znacznie
poprawia krążenie krwi i podnosi jakość naszego snu.
Tkanina materaca wykonana jest z certyfikowanej, 100% naturalnej
bawełny zapewniającej miły dotyk i bardzo dobre parametry regulacji
temperatury i wilgoci w materacu. To pozwala na zachowanie dobrego
mikroklimatu w sypialni.

wysokość
+/- 30 cm

wyrób
medyczny

W ZESTAWIE

Twardość materaca - 4

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

miękki

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

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

Cotton Strech 100% bawełna

Włókno antybakteryjne

twardy

Polilattex firm
Alcantara
Tkanina 3D

Pocket spring 7zones

Tkanina 3D

Polilattex firm

Polilattex firm

POKROWIEC MATERACA

WKŁAD MATERACA

ź Górna część pokrowca jest wykonana z tkaniny Cotton Strech - 100%

ź Pocket spring 7 zones - wkład niezależnych sprężyn kieszeniowych

bawełny certyfikowanej ICEA i Greenfirst certificate
ź Wypełnienie pokrowca stanowi pianka Polysoft o wysokości 25 mm

i włókno 100% poliester o gramaturze 300 g/m2
ź Dolna cześć pokrowca składa się z wzmocnionego materiału 3D

wykonanego w 100% z poliestru. Wzmocniona i przewiewna tkanina
3D gwarantuje wytrzymałość i zapewnia odpowiednią wentylację
mate-raca. Tkanina 3D jest pikowana włóknem poliestrowym
o gramaturze 300 g/m2
ź Boczna cześć pokrowca materaca wykonana jest z tkaniny Alcantara
zapikowanej 10 mm pianką Polysoft o gęstości 45 kg/m3. Pas
wzmacniający 3D o wysokości 6 cm obszyty wokół materaca
wzmacnia krawędź materaca i zwiększa jego przewiewność. Na pasie
3D są zamontowane uchwyty do podnoszenia materaca
Gwarancja:
10 lat na rdzeń materaca, 2 lata na pokrowiec materaca

7 stref twardości.
- wysokość sprężyn - 14 cm
- ilość skręceń pojedynczej sprężyny - 6
- średnica drutu sprężyny strefa miękka - 1,8 mm
- średnica drutu sprężyny strefa twarda - 1,9 – 2,0 mm
- średnica sprężyny - 35 mm
ź Wkład sprężynowy jest obudowany dwoma płytami pianki wysokoelastycznej Polilattex firm o gęstości 30 kg/m3. Każda płyta ma
wysokość 4 cm
ź Boki materaca są wykonane z nieodkształcalnej pianki Polilattex form
30 kg/m3, grubość bocznych ścian piankowych wynosi 8 cm w każdym
miejscu po obwodzie mataraca
ź Warstwa komfortowa to wymienialny topper wykonany z pianki
Viscoelastic 45kg/m3 piramidal shape i moletowanej strukturze
materiału. Wysokość toppera wynosi 37 mm
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