
Nasza 6-stopniowa skala poziomu twardości pozwala 
na dopasowanie materaca do indywidualnych potrzeb 
i upodobań. Tu ikona o najwyższym poziomie twardości.

Strefy twardości zastosowane w materacu zapewniają 
odpowiednie podparcie ciała na całej jego długości.

Sprężyny kieszeniowe o zmniejszonej średnicy posia-
dają cechy sprężyn kieszeniowych 7-strefowych, lecz 
ich ilość wzrasta do 520 sprężyn na m². Umożliwia to 
idealne podparcie ciała, zwiększenie komfortu snu oraz 
trwałości wkładu.

Sprężyny kieszeniowe 7-strefowe są punktowo elastycz-
ne oraz posiadają zróżnicowaną twardość, zapewnia-
jąc dopasowanie materaca do kształtu ciała, lepiej 
podpierając jego cięższe partie. W materacu znajduje 
się 270 sprężyn na m². Tu ikona o najwyższym poziomie 
twardości.

Sprężyny kieszeniowe jednostrefowe cechują się ela-
stycznością punktową, tzn. niezależną od siebie pracą 
poszczególnych sprężyn. W materacu znajduje się 260 
sprężyn na m².

Opcja twardości H3/H2 daje możliwość wyboru wkładu 
sprężynowego twardszego (H3 polecanego osobom 
o wadze wyższej niż 80 kg) i nieco miększego (H2 pole-
canego osobom o wadze do 80 kg).

Sprężyny bonelowe to system połączonych ze sobą 
drutem sprężyn o elastyczności powierzchniowej, czyli 
takiej, w której stosunkowo niewielkie obciążenia wywo-
łują nieznaczny opór sprężyn. Większy nacisk powoduje 
zwiększenie siły wypierania. 

Sprężyny bonelowe 5-zwojowe są mocniejsze, grub-
sze i wyższe niż tradycyjne bonelowe. Dzięki kon-
strukcji z pięcioma zwojami sprężyny te są niezwykle 
solidne i trwałe.

Sprężyny typu „minibonnell” to niskie sprężyny bone-
lowe wykorzystywane do materacyków dziecięcych.

Lateks to trwały i elastyczny materiał ze zwiększoną 
odpornością na rozwój bakterii i drobnoustrojów. 
Struktura wkładu umożliwia swobodną wymianę po-
wietrza i ciepła, co powoduje, że materac „oddycha”. 

Pianka poliuretanowa jest to tzw. pianka standardo-
wa, cechująca się porowatą strukturą przepuszcza-
jącą powietrze.

Nacinana pianka poliuretanowa to pianka poliureta-
nowa, w której nacięcia dodatkowo wentylują mate-
rac i pozwalają na dopasowanie go do kształtu ciała.

Profilowana pianka poliuretanowa to pianka poliure-
tanowa o specjalnie dobranym kształcie, który po-
zwala na lepsze rozłożenie ciężaru ciała i poprawia 
krążenie krwi użytkownika. Dodatkowo profilowanie 
optymalizuje wentylację materaca.

Pianka termoelastyczna (Visco, Memory), zwana rów-
nież pianką leniwą, zmienia swą elastyczność (sprę-
żystość) w zależności od temperatury oraz nacisku, 
dzięki czemu idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała, nie powodując żadnych ucisków.

Nacinana pianka termoelastyczna dzięki odpowied-
nim szczelinom poprawia wentylację materaca oraz 
gwarantuje właściwe rozłożenie ciężaru ciała i pra-
widłowe krążenie krwi użytkownika.Profilowana pianka termoelastyczna to pianka leniwa 

o specjalnie dobranym kształcie. Profilowanie gwaran-
tuje właściwe rozłożenie ciężaru ciała i prawidłowe 
krążenie krwi użytkownika. Dodatkowo profilowanie 
poprawia wentylację materaca.  

Pianka wysokoelastyczna HR (WO) dzięki niejednolitej 
strukturze komórkowej lepiej podtrzymuje ciało, za-
pewniając komfort oraz sprężystość. Charakteryzuje się 
większą elastycznością, która wpływa na wydłużenie 
żywotności materaca.

Nacinana pianka wysokoelastyczna HR, w której nacię-
cia wentylują materac i pozwalają na dopasowanie 
go do kształtu ciała.

Profilowana pianka wysokoelastyczna HR ma specjalny 
kształt, który zapewnia lepszą cyrkulację powietrza, 
właściwe rozłożenie ciężaru ciała i prawidłowe krążenie 
krwi użytkownika. Dodatkowo profilowanie poprawia 
wentylację materaca.

Warstwa kokosu z naturalnym włóknem z łupin orze-
chów kokosowych zapewnia doskonałą cyrkulację 
powietrza wewnątrz materaca. Jej użycie podnosi 
sztywność i twardość materaca. 

Warstwa kokosu lateksowanego to mata kokosowa 
z dodatkiem naturalnego lateksu. Cechuje się większą 
elastycznością niż tradycyjna mata kokosowa, dzięki 
czemu materac jest bardziej giętki.

Warstwa końskiego włosia jest bardzo trwała i elastycz-
na, ma wyjątkowe właściwości wentylacyjne. Znakomi-
cie odprowadza wilgoć z ciała i zapewnia komfortowy 
mikroklimat. Stosowana jest po letniej stronie materacy.

Przekładka filcowa zabezpiecza poszczególne war-
stwy materaca przed przetarciami i odkształceniami. 
Przyczynia się do wygłuszenia pracy sprężyn.

Tkanina 3D to bardzo trwały materiał, posiadający 
właściwości higieniczne i przeciwalergiczne, który 
szybko odprowadza wilgoć. Tkanina ta jest stosowana 
w materacach dla dzieci.

Strony zima/lato pozwalają na optymalne użytkowa-
nie materaca w ciągu roku. Wełna owcza po stronie 
zimowej gwarantuje przyjemne uczucie ciepła. Ba-
wełna po stronie letniej zapewnia właściwą cyrkula-
cję powietrza oraz daje poczucie chłodu w ciepłe dni.

Zamek rozdzielczy stosowany jest w pokrowcach, 
które można prać. Umożliwia zdjęcie górnej i dolnej 
strony pokrowca osobno, co ułatwia jego czyszczenie 
i zakładanie.

Stelaż regulowany – taki symbol umieszczony przy 
materacu oznacza, że może on być stosowany ze 
stelażem, który posiada regulację wysokości zagłów-
ka i zanóżka.

Stelaż o zagęszczonych listwach – symbol umieszczo-
ny przy materacu oznacza, że musi on być stosowany 
ze stelażem, który posiada odstępy między listwami 
nie większe niż 4 cm.

Występuje w opcji ze stelażem. To trwałe połączenie 
materaca ze stabilną drewnianą ramą. 

Występuje w opcji z certyfikatem medycznym. Po-
krowiec uszyty jest z tkaniny paroprzepuszczalnej 
i wodoodpornej.

SYMBOLICZNE OZNACZENIA


