






LUGANO TOP

Materac Lugano stanowi materializacjê wyrafinowa-
nego i doskonale przemyslanego systemu profilowa-
nia materaca. Wyj¹tkowa jakosæ pian i kolejnosæ w 
jakiej s¹ po³¹czone ich pojedyncze warstwy, 
zapewnia fantastyczne, ortopedyczne w³asciwosci 
na ca³ej powierzchni materaca. Zastosowany tutaj 
zdejmowalny top na materacu, pozwala na zmianê 
twardosci materaca, oraz unikniêcia problemów z 
przegrzewaniem siê podczas letnich upa³ów. 
Wysokiej jakosci u¿yte piany wysokoelastyczne 
gwarantuj¹ najwy¿szy komfort i doskona³¹ 
elastycznosæ, a specjalne formowanie pian w 
kszta³cie sprê¿ystych kana³ów powietrznych pozwala 
na doskona³¹ adaptacjê powierzchni materaca do 
naturalnych krzywizn cia³a ludzkiego, przy jednocz-
esnym zapewnieniu optymalnego mikroklimatu snu 
na powierzchni materaca. Zastosowana tutaj 
ultranowoczesna piana OXYGEN, do produkcji której 
u¿ywany jest aktywny tlen, zapewnia uczucie 
swie¿osci i wspomaga komfort wypoczynku.

Dwustronny pokrowiec na odpinanym toperze, 
pozwala na uzyskiwanie w materacu dwóch posred-
nich twardosci, oraz zachowanie odpowiedniego do 
pory roku mikroklimatu na powierzchni materaca. Z 
jednej strony jest to pokrowiec Biorytmic pikowany 
komfortow¹ pian¹ visco,  a z drugiej pokrowiec 
Lyocell pikowany w³óknem klimatyzuj¹cym, gwaran-
tuj¹cym lepsz¹ przewiewnosæ i zdolnosæ do absorbcji 
wilgoci z cia³a cz³owieka. Podstaw¹ materaca jest 
wysokiej jakosci piana Lavender, zapewniaj¹ca nie 
tylko stabilne podparcie cia³a, ale zwiêkszaj¹ca 
przewiewnosæ materaca tak¿e w dolnej partii materaca. 
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– dwustronny, odpinany top pikowany z jednej strony 
   piank¹ Visco, z drugiej w³óknem klimatyzuj¹cym
– 3 cm pianka OXYGEN
– 4,5 cm pianka profilowana HR
– 3 cm profilowana pianka LAVENDER
– 4,5 cm pianka profilowana HR
– 6 cm LAVENDER profil
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Da Vinci Duo Side to hybrydowy materac, stanowi¹cy 
rewolucjê innowacjê w segmencie materacy ze sprê¿ynami 
kieszeniowymi. Podwójny system sprê¿yn kieszeniowych – 
multipocket 1000S i mikrosprê¿yn, jest systemem progresyw-
nym, co czyni go odpowiednim dla szerokiej gamy klientów. 
Doskona³y proces kopiowania, wspomagany przez wysokiej 
jakosci szwajcarskie piany, pomaga w idealnym dopasowaniu 
siê sylwetki przy ma³ym i du¿ym obci¹¿eniu ortopedycznym. 
Dwustronna budowa, wykorzystuj¹ca pozwala wybraæ 
U¿ytkownikowi odpowiedni¹ twardosæ dla siebie. Od 
miêkszej strony znajdziemy komfortow¹, szwajcarsk¹ pianê 
EvoPoreHRC, natomiast od twardszej strony komfortow¹ 
piankê ViscoOrange oraz solidn¹ pian¹ Lavender. Umo¿liwia 
to te¿ zmianê strony u¿ytkowej podczas letnich upa³ów, aby 
zapewniæ sobie lepszy, zdrowszy mikroklimat snu. Ergonomiczna 
budowa, bardzo du¿a ilosæ punktów podparcia cia³a, 
zapewnia z ka¿dej strony materaca uczucie komfortu, 
odpowiednie wsparcie krêgos³upa oraz odpowiednie 
ukrwienie skóry. Proces regeneracji organizmu jest w tym 
momencie bardziej wydajny, a sam sen bardziej przyjemny, 
daj¹cy energiê na ca³y dzieñ pracy. 

DA VINCI DUO SIDE
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– 2 cm termoelastyczna pianka w pokrowcu
– 3 cm termoelastyzcna pianka Visco
– 5 cm pianka LAVENDER 
– sprê¿yny kieszeniowe multipocket 1000S o 7 strefach twardosci
– 2 cm pianka LAVENDER
– mikrosprê¿yny kieszeniowe
– 3 cm pianka Swiss HRC



26

Pokrowiec Organic Cotton to naturalna, 
organicza bawe³na. 
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– 4 cm TALALAY LATEX
– 4 cm szwajcarska pianka Evo Pore HRC
– 15 cm HYROLATEX
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– 17 cm wysokoelastycznej piany Nightfly
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SWISS EXCLUSIVE 

LAWENDER
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SWISS EXCLUSIVE

MAGNIFICO

MAGNIFICO POLARGEL

MONACO DREAM
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