
TROPEA
materac

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

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Dystrybutor:
Dream Project sp. z o.o
ul. Polna 50/618
00-611 Warszawa

wysokość +/- 30 cm
(z topperem)

Pokrowiec materaca TROPEA wykonany jest z tkaniny poliestrowej 
Bolle Stretch. Dzięki temu pokrowiec jest w 100% antyalergiczny, co 
sprzyja nie tylko alergikom, ale również tym, który cenią sobie wysoką 
higienę podczas snu.

WYPEŁNIENIE POKROWCA:
Wypełnienie pokrowca stanowi syntetyczne, antyalergiczne włókno 

2o gramaturze 300 g/m , które zapewnia cyrkulację powietrza oraz 
nadaje niezwykłą sprężystość Kolejną warstwą jest piana Polygel 
25 mm, która delikatnie otula Twoje ciało dając uczucie niezwykłego 
komfortu. Wierzchnia część pokrowca składa się ze wzmocnionego 
materiału 3D wykonanego w 100% z syntetycznej, antyalergicznej 
tkaniny. Wzmocniona i przewiewna tkanina 3D gwarantuje 
wytrzymałość i zapewnia odpowiednią wentylację materaca.

TKANINA POKROWCA:

Twardość materaca

miękki średni twardy

BUDOWA WNĘTRZA MATERACA:
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®Rama wkładu sprężynowego piana Polilattex  Firm
3grubość 8 cm, gęstość 30 kg/m , stabilność 3,9 KPA

Naturalny lateks perforowany, przewiewny - 3,5 cm
materac dwustronny - 2 odczucia komfortu

LATEKSDWUSTRONNY

Pocket spring 7 zones - wkład niezależnych sprężyn 
kieszeniowych 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

®Piana wysokoelastyczna Polilattex  Firm - 4 cm 
3gęstość 30 kg/m , stabilność 1,9 KPA

Warstwa komfortowa - wymienny topper 3,5 cm*

W ZESTAWIE: +/- 3,5 cm wymienny topper w wariantach do wyboru 

Visco Elastic 
Piramiadal Shape 

3(45 kg/m ) 
nadający komfort

3Olmosoff (35 kg/m ) 
nadający sprężystość 
i zwiększający 
przewiewność 
materaca

MATERAC O STATUSIE 
WYROBU MEDYCZNEGO

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