


CERTYFIKATY

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

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

®TÜV Rheinland
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. 

®OEKO-TEX  Standard 100
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 

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.

ISO 9001 2015

Z uwagi na wykorzystane do produkcji 
materacy i poduszek miękkie materiały oraz 
technologię produkcj i  dopuszcza s ię 
tolerancję długości i szerokości produktu +/- 3 
cm oraz wysokości +/- 1 cm.

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

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Od 1980 r.

Dbałość o szczegóły to sztuka

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

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

Dlatego zawsze poszukujemy innowacyjnych technologii 
i naturalnych materiałów, prowadzimy zaawansowane badania, 

aby włoskie materace w pełni zaspokajały potrzeby naszych 
klientów na całym świecie.



BELLAGIO

wysokość
+/- 25 cm

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

®Pianka wysokoelastyczna Polilattex  - 7 cm
3gęstość 30 kg/m , stabilność 3.6 KPA

®Pianka wysokoelastyczna Newlattex  - 7 cm
3gęstość 32 kg/m , stabilność 3.6 KPA

Pokrowiec materaca Bellagio 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.

Wierzchnia warstwa materaca zawiera piankę Polygel, 
która delikatnie otula Twoje ciało dając uczucie 
niezwykłego komfortu. Opatentowana piana I-fo@m, 
która została umieszczona w wewnętrznej warstwie 
pokrowca absorbuje ciepło ludzkiego ciała, 
utrzymując komfort termiczny podczas snu.

®Pianka Viscofoam Pneumatic  HD - 7 cm  
3gęstość 60 kg/m , stabilność 2.0 KPA

Budowa wnętrza materaca:

Visco Elastic Piramiadal 
3Shape (45 kg/m ) 

nadający komfort

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

lub
3Olmosoff (35 kg/m )

nadający sprężystość 
i zwiększający przewiewność materaca

Pianka pamięci 
kształtu

Ekologiczna produkcja 
bez CFC

Odprowadza wilgoć

Ortopedyczny

Pakowany próżniowo

Odpowiedni do stelaży
regulowanych

Antyodleżynowy

Zdejmowany
pokrowiec

Antyalergiczny

WYRÓB MEDYCZNY

Pranie chemiczne

Bariera węglowa

Ochrona
przeciw roztoczom

System wentylacji

Antybakteryjny

Twardość materaca - 3/4, druga strona - 5/6

miękki twardy BE
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OPTIMA Fresh

wysokość
+/- 26 cm

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

®Pianka wysokoelastyczna Polilattex  Medium - 14 cm
3gęstość 32 kg/m , stabilność 3.6 KPA

Pokrowiec materaca Optima Fresh jest wykonany 
z włókna celulozowego - wiskoza, który doskonale 
odprowadza wilgoć zapewniając uczucie 
przyjemnego chłodu i świeżości. 

®Pianka Viscofoam Pneumatic  - 6 cm  
3gęstość 50 kg/m , stabilność 1.9 KPA

Budowa wnętrza materaca:

Visco Elastic Piramiadal 
3Shape (45 kg/m ) 

nadający komfort

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

lub
3Olmosoff (35 kg/m )

nadający sprężystość 
i zwiększający przewiewność materaca

Twardość materaca - 3/4

miękki twardy

Pianka pamięci 
kształtu

Ekologiczna produkcja 
bez CFC

Odprowadza wilgoć

Ortopedyczny

Pakowany próżniowo

Odpowiedni do stelaży
regulowanych

Antyodleżynowy

Zdejmowany
pokrowiec

WYRÓB MEDYCZNY

Pranie chemiczne

Regulacja temperatury

Odporny 
na deformowanie się 
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Wierzchnia warstwa materaca zawiera piankę Polygel, 
która delikatnie otula Twoje ciało dając uczucie 
niezwykłego komfortu. Opatentowana piana I-fo@m, 
która została umieszczona w wewnętrznej warstwie 
pokrowca absorbuje ciepło ludzkiego ciała, 
utrzymując komfort termiczny podczas snu.



ALLEGRO Fresh

wysokość
+/- 26 cm

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

Tkanina, z której wykonano pokrowiec materaca Allegro 
Fresh jest w 100% antyalergiczna, co sprzyja nie tylko 
alergikom, ale również tym, który cenią sobie wysoką 
higienę podczas snu.

Visco Elastic Piramiadal 
3Shape (45 kg/m ) 

nadający komfort

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

lub
3Olmosoff (35 kg/m )

nadający sprężystość 
i zwiększający przewiewność materaca

Twardość materaca - 5/6

miękki twardy

Pianka pamięci 
kształtu

Ekologiczna produkcja 
bez CFC

Odprowadza wilgoć

Ortopedyczny

Pakowany próżniowo

Odpowiedni do stelaży
regulowanych

Antyodleżynowy

Zdejmowany
pokrowiec

WYRÓB MEDYCZNY

Pranie chemiczne

Regulacja temperatury

Odporny 
na deformowanie się 

®Pianka wysokoelastyczna Polilattex  Firm - 18 cm
3gęstość 32 kg/m , stabilność 3.9 KPA

®Pianka Viscofoam Pneumatic  - 2 cm  
3gęstość 50 kg/m , stabilność 1.9 KPA

Budowa wnętrza materaca:

System wentylacji
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Wierzchnia warstwa materaca zawiera piankę Polygel, 
która delikatnie otula Twoje ciało dając uczucie 
niezwykłego komfortu. Opatentowana piana I-fo@m, 
która została umieszczona w wewnętrznej warstwie 
pokrowca absorbuje ciepło ludzkiego ciała, 
utrzymując komfort termiczny podczas snu.



ALOE Verde

wysokość
+/- 23 cm

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

Pokrowiec Aloe Verde zawiera wyciąg z aloesu, który 
zapewnia miękki i świeży dotyk. Ukryte w pokrowcu 
kapsułki poprawiają krążenie krwi oraz dają 
przyjemne uczucie chłodu przez całą noc. 

Twardość materaca - 3/4

miękki twardy

Pianka pamięci 
kształtu

Ekologiczna produkcja 
bez CFC

Ortopedyczny

Pakowany próżniowo

Odpowiedni do stelaży
regulowanych

Antyodleżynowy

Zdejmowany
pokrowiec

WYRÓB MEDYCZNY

Pranie chemiczne

® Pianka wysokoelastyczna Polilattex Firm - 14 cm
3gęstość 32 kg/m , stabilność 3.6 KPA

®Pianka Viscofoam Pneumatic  - 6 cm  
3gęstość 50 kg/m , stabilność 1.9 KPA

Budowa wnętrza materaca:

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

System wentylacji
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WYRÓB MEDYCZNY

Poduszki MOONPUR

Poduszki MOONTEX

Wszystkie poduszki z kolekcji Moonpur oraz Moontex są 
certyfikowanymi wyrobami medycznymi, co poparte jest licznymi 
badaniami i odpowiednimi certyfikatami.

Serie poduszek Moonpur oraz Moontex zostały opracowane, aby 
spełnić indywidualne potrzeby naszych klientów. Zróżnicowane 
kształty oraz wysokości poszczególnych modeli dają możliwość 
doboru poduszki odpowiadającej naszym preferencjom, 
a innowacyjne piany zapewniają wygodę na najwyższym poziomie. 
Poduszki posiadają antyalergiczne pokrowce chroniące przed 
rozwojem mikroorganizmów.

Wszystkie poduszki 
MOONPUR/MOONTEX objęte są 
5 letnią gwarancją na rdzenie oraz 
2 letnią gwarancją na pokrowce. 

Air Special
wymiary: 42x72x8/12 cm

Air Relax
wymiary: 42x72x14 cm

Air Cervical
wymiary: 40x70x12/9 cm 

Relax
wymiary: 42x72x14 cm

Cervical
wymiary: 40x70x12/9 cm 

Air Fresh Relax
wymiary: 42x72x14 cm

Air Fresh Cervical
wymiary: 40x70x12/9 cm 

Air Crystal Relax
wymiary: 42x72x14 cm

Air Crystal Cervical
wymiary: 40x70x12/9 cm 

Air Green Relax
wymiary: 42x72x14 cm

Air Green Cervical
wymiary: 40x70x12/9 cm 

CERTYFIKATY

Air Grey Cervical
wymiary: 40x70x12/9 cm 

Air Grey Relax
wymiary: 42x72x14 cm
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WYRÓB MEDYCZNY

Twardość - 1

miękki twardy

TOPPER Moontex
Dodatkowy topper Moontex pasuje do wszystkich 
rodzajów materacy poprawiając ich komfort dzięki piance 

®Viscofoam  Waterlily, która idealnie modeluje się do 
kształtu ciała. Pokrowiec wykonany jest z delikatnej i miłej 

®w dotyku dzianiny Sensovel , która bardzo dobrze 
odprowadza wilgoć. Zamek błyskawiczny umożliwia jego 
zdjęcie i wypranie w temperaturze do 30°C.

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

Szybkie odprowadzenie wilgoci, 
wysoka higiena i delikatność

®Pianka Viscofoam  Waterlily - 6 cm 
(gęstość 53 kg/m3, stabilność 1.9 KPA)

Budowa wnętrza toppera:

wysokość
6 cm

TOPPER wewnętrzny

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

Dostępne opcje:

Do wybranych modeli materacy dostępne są dwa rodzaje wewnętrznych topperów:  Visco Elastic oraz Olmosoft. 
Podnoszą one miękkość lub sprężystość materaca, co pozwala zwiększyć komfort i lepiej dopasować go do indywidualnych 
potrzeb użytkownika.

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

WYRÓB MEDYCZNY Poduszki Mollywell objęte są 2 letnią gwarancją.

Poduszki MOLLYWELL

Class Silver
wymiary: 42x72x14 cm

Class Ergo Silver
wymiary: 42x68x10/8,5 cm 

Ochraniacze na materace i poduszki

TRÓJWARSTWOWA OCHRONA

ź  nie czyścić chemicznie
ź  nie maglować
ź  nie wymaga prasowania

Zachowanie zasad konserwacji zapewni długotrwałe użytkowanie, prosimy:

ź  suszyć w pozycji rozwieszonej po nadaniu pierwotnego kształtu

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

ź  nie stosować wybielaczy

ź      prać w temperaturze do 95°



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.

2021.1.0


	Strona 1
	Strona 2
	3: bellagio
	4: optima fresh
	5: allegro fresh
	6: aloe verde
	7: poduszki
	8: OCHRANIACZ_TOPPER
	Strona 9

