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Poznaj now¹ ekskluzywn¹ kolekcjê materacy, gdzie sen staje 
siê wyj¹tkowym doswiadczeniem. Naszym celem jest nie tylko 

d¹¿enie do wysokiej jakoœci i zdrowego snu, ale to byœ rano budzi³ 
siê z radoœci¹, a wieczorem korzysta³ z wyj¹tkowego odpoczynku. 

Bêdziesz budzi³ siê pe³en energi, radoœci, i ¿y³ pe³ni¹ ¿ycia!
Ekskluzywna kolekcja Materasso jest wynikiem wieloletnich 

doœwiadczeñ w projektowaniu i tworzeniu materacy.
Ta kolekcja ³¹czy w sobie precyzyjnie dobrane piany, tkaniny 

i pokrowce, które dziêki wszytej w nich pianie termoelastycznej 
oferuj¹ ponadczasowy komfort. Wszystkie materia³y u¿yte w tej 

kolekcji pochodz¹ od znanych, markowych producentów 
i posiadaja najwy¿sz¹ gwarancjê jakoœci. W tym katalogu

oddajemy w Wasze rêce kolekcjê doskona³¹,
by cieszyæ siê ¿yciem.

„Ciesz siê z ¿ycia i œpij z radoœci¹“

exclusive



maggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggiore
27 cm

150 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

MAGGIORE jest to w pe³ni zbalansowany materac hy-
brydowy zaprojektowany dla zaspokojenia oczekiwañ 
najbardziej wymagaj¹cych klientów. £¹czy najlepsze 
cechy materacy sprê¿ynowych i piankowych. Znacz-
na wysokoœæ materaca w po³¹czeniu z najwy¿szej ja-
koœci komponentami zapewnia doskona³¹ sprê¿ystoœæ, 
odwzorowanie anatomicznych krzywizn krêgos³upa 
i redukcjê ucisku. W materacu zastosowano piankê 
HYDROLATEX uzyskan¹ z po³¹czenia pianki wysokoela-
stycznej z mleczkiem kauczukowym. Posiada ona dziêki 
temu sprê¿ystoœæ latexu i doskona³¹ wentylacjê. Górna 
warstwa to najnowszej generacji komfortowa pianka 
VISCO CAMILCA. Zawiera ona bio-komponenty w po-
staci olejku z rumianku, dziêki czemu jest bardzo trwa³a 
i zachowuje pe³niê parametrów przez d³ugi okres u¿yt-
kowania. Pianki wsparte s¹ stabilnym wk³adem kiesze-
niowym ze wzmocnionymi bokami i systemem wentyla-
cji AIR FLOW. Ca³oœæ uzupe³nia pokrowiec BIORYTMIC 
pikowany dodatkowo trzema centymetrami pianki SOFT 
TOUCH oraz bokami tapicerowanymi kontrastow¹ tkani-
n¹ w kolorze grafitowym.

WKŁAD MATERACA
– 2 cm termoelastyczna piana w pokrowcu BIORYTMIC
– 3 cm VISCO CAMILCA
– 5 cm piana HYDROLATEX BLUE
– 13 cm sprê¿yny kieszeniowe o 7 strefach twardoœci
– 3 cm piana ELIOCELL
 Wzmocnine boki system AIR FLOW

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Stopień 
twardości:

MAGGIORE

BIORYTMIC – tkanina zawieraj¹ca naturalne minera³y, 
które poprzez promieniowanie naturalnej energii pozy-
tywnie wp³ywaj¹ na „komunikacjê” wewn¹trz organi-
zmu i przep³yw energii w ciele. S¹ one odpowiedzialne 
za prawid³owe funkcjonowanie organizmu, co jest pod-
stawowym warunkiem zapobiegania chorobom i utrzy-
mywania zdrowia. Dzia³anie terapii mineralnej mo¿na 
sprawdziæ na sobie za pomoc¹ prostego testu balanso-
wego. W wyniku dzia³ania minera³ów ka¿dy bêdzie siê 
czu³ odm³odzony, obni¿y siê poziom stresu, organizm bê-
dzie siê lepiej relaksowa³, regenerowa³, a co za tym idzie 
– poprawi siê ogólne samopoczucie. Bêdziecie wsta-
waæ wypoczêci i zregenerowani a wasze cia³o bêdzie 
pe³ne si³y i energii. Dla uzyskania optymalnego komfor-
tu pokrowca jest w nim wszyta pianka termoelastyczna.

POKROWIEC

maggiore



maggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggioremaggiore
28 cm

150 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

Materac TOSCANIA zosta³ zaprojektowany w taki spo-
sób, aby zapewniæ doskona³¹ atmosferê snu. Gwaran-
tuje wszystko co najlepsze w materacu hybrydowym: 
doskona³¹ sprê¿ystoœæ, odwzorowanie anatomicznych 
krzywizn krêgos³upa i redukcjê ucisku. Wyró¿nia siê nato-
miast innowacyjnym podejœciem do klimatu snu. Pianka 
HERBAL wzbogacona jest ekstraktem z rumianku, dziêki 
temu posiada w³aœciwoœci antyseptyczne, przeciwza-
palne i ³agodz¹ce. Pomaga równie¿ przy reumatyzmie 
i dzia³a uspokajaj¹co. Górna warstwa to nowej genera-
cji piana AQUA SLEEP zawieraj¹ca „inteligentne” kapsu³-
ki PCM pozwalaj¹ce aktywnie regulowaæ temperaturê 
cia³a. Pianki wsparte s¹ stabilnym wk³adem kieszenio-
wym z systemem wentylacji AIR FLOW. Ca³oœæ uzupe³nia 
pokrowiec SILVER VISCO. Jonizowane srebrem zapew-
nia ograniczenie rozwoju bakterii i roztoczy. Przemyœla-
na konstrukcja materaca powoduje, ¿e w³aœciwoœci 
poszczególnych komponentów uzupe³niaj¹ siê, gwa-
rantuj¹c higieniczny sen oraz optymaln¹ wentylacjê.

Pokrowiec SILVER – wyj¹tkowa, luksusowa tkanina, ze 
specjalnym opracowaniem SILVER PROTECT, który dziêki 
jonizowaniu srebrem posiada dzia³anie antymikriobial-
ne. Oznacza to, ¿e ju¿ po dwóch godzinach redukuje 
iloœc mikroorganizmów i bakterii, nawet o 90 %. Dla 
uzyskania optymalnego komfortu pokrowca jest w nim 
wszyta pianka termoelastyczna.

WKŁAD MATERACA
– 2 cm pianka termoelastyczna w pokrowcu SILVER
– 3 cm piana termoelastyczna AQUA SLEEP 
 z mikrokapsu³kami PCM
– 6 cm piana wysokoelastyczna HERBAL
– 13 cm sprê¿yny kieszeniowe o 7 strefach twardoœci
– 3 cm piana wysokoelastyczna HERBAL

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Stopień 
twardości:

TOSCANIA

POKROWIEC

maggiore



luganoluganoluganoluganoluganoluganolugano toptoptopluganoluganoLUGANO TOP

30 cm

150 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

Materac LUGANO stanowi materializacjê wyrafinowa-
nego i doskonale przemyslanego systemu profilowania 
materaca. Wyj¹tkowa jakosæ pian i kolejnosæ w jakiej s¹ 
po³¹czone ich pojedyncze warstwy, zapewnia dosko-
na³y komfort snu. Zastosowany tutaj zdejmowalny top 
na materacu, pozwala na zmianê twardoœci materaca, 
oraz unikniêcia problemów z przegrzewaniem siê pod-
czas letnich upa³ów. Wysokiej jakosci u¿yte piany wyso-
koelastyczne gwarantuj¹ najwy¿szy komfort i doskona³¹ 
elastycznosæ, a specjalne formowanie pian w kszta³cie 
sprê¿ystych kana³ów powietrznych pozwala na dosko-
na³¹ adaptacjê powierzchni materaca do naturalnych 
krzywizn cia³a ludzkiego, przy jednoczesnym zapew-
nieniu 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 wypo-
czynku.

Dwustronny pokrowiec na odpinanym toperze, pozwala 
na uzyskiwanie w materacu dwóch posrednich twar-
dosci, oraz zachowanie odpowiedniego do pory roku 
mikroklimatu na powierzchni materaca. Z jednej stro-
ny jest to pokrowiec BIORYTMIC pikowany komfortow¹ 
pian¹ VISCO, a z drugiej pokrowiec LYOCELL pikowany 
w³óknem klimatyzuj¹cym, gwarantuj¹cym lepsz¹ prze-
wiewnosæ i zdolnosæ do absorbcji wilgoci z cia³a cz³o-
wieka. Podstaw¹ materaca jest wysokiej jakosci piana 
LAVENDER, zapewniaj¹ca nie tylko stabilne podparcie 
cia³a, ale zwiêkszaj¹ca przewiewnosæ materaca tak¿e 
w dolnej partii materaca.

WKŁAD MATERACA
– 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

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

POKROWIEC

Stopień 
twardości:

lugano toptop



bergamobergamobergamobergamobergamobergamobergamobergamobergamoBERGAMO

Materac, który kocha Twój krêgos³up. Materac zapew-
nia nie tylko idealne podparcie krêgos³upa, ale tak¿e 
dba o to, aby dyski naszego krêgos³upa by³y prawid³o-
wo „od¿ywiane“ i „smarowane“ przez p³yn rdzeniowy. 
Dziêki temu, podczas dnia nasz krêgos³up jest odpo-
wiednio amortyzowany i lepiej znosi wszystkie przeci¹-
¿enia na jakie jest nara¿ony podczas dnia. Efekt ten uzy-
skano dziêki twardszej stronie materaca ze specjalnej 
piany HR o gêstoœci 45 kg/m³, ponacinanej konturowo. 
Naciêcia te podczas snu rozci¹gaj¹ nasze cia³o od nóg 
i g³owy, powoduj¹c rozci¹gniêcie krêgos³upa i rozluŸnie-
nie dysków krêgos³upa. Strona miêksza tego materaca 
wykonana jest z nowoczesnej piany lodowej GREENGEL, 
nadaj¹cej podczas snu niebywa³ego komfortu, oraz 
zapewni³ mikroklimat na powierzchni materaca bliski 
naturalnemu pH skóry. Niesamowita zdolnoœæ tej piany 
do redukcji nacisków na cia³o ludzkie, likwiduje proble-
my z ukrwieniem miêœni i tkanek skóry, ograniczaj¹c tym 
samym proces starzenia siê skóry, niczym zabieg w Spa. 
Komfortowa, w³oska piana CELLFLEX, która stanowi j¹dro 
materaca nadaje te¿ niebywa³ej sprê¿ystości i elastycz-
noœci punktowej, pozwalaj¹c materacowi dostosowaæ 
siê do naszych naturalnych krzywizn cia³a, podpiera-
j¹c tym samym cia³o na ca³ej powierzchni. Specjalne 
kana³y powietrzne w tej pianie umo¿liwiaj¹ swobodn¹, 
natychmiastow¹ wymianê nadmiaru ciep³a, powietrza 
i wilgoci z materaca, zapobiegaj¹c tym samym powsta-
waniu przykrych zapachów w jego wnêtrzu. Wysoka ja-
koœæ wszystkich zastosowanych pian to gwarancja nie 
tylko komfortu, ale tak¿e trwa³oœci materaca, który przez 
wiele lat bêdzie utrzymywa³ te same w³aœciwoœci. Ca-

26 cm

190 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

³oœci dope³nia pokrowiec BIORYTMIC, który wykorzystu-
j¹c tradycje chiñskiej medycyny naturalnej, dba tak¿e 
o nasz uk³ad odpornoœciowy oraz wspomaga nas ener-
getycznie.

POKROWIEC
BIORYTMIC – tkanina zawieraj¹ca naturalne minera³y, 
które poprzez promieniowanie naturalnej energii pozy-
tywnie wp³ywaj¹ na „komunikacjê” wewn¹trz organi-
zmu i przep³yw energii w ciele. S¹ one odpowiedzialne 
za prawid³owe funkcjonowanie organizmu, co jest pod-
stawowym warunkiem zapobiegania chorobom i utrzy-
mywania zdrowia. Dzia³anie terapii mineralnej mo¿na 
sprawdziæ na sobie za pomoc¹ prostego testu balan-
sowego. W wyniku dzia³ania minera³ów ka¿dy bêdzie 
siê czu³ odm³odzony, obni¿y siê poziom stresu, organizm 
bêdzie siê lepiej relaksowa³, regenerowa³, a co za tym 
idzie – poprawi siê ogólne samopoczucie. Bêdziecie 
wstawaæ wypoczêci i zregenerowani a wasze cia³o bê-
dzie pe³ne si³y i energii.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Stopień 
twardości:

WKŁAD MATERACA
– miêk. str. 6 cm œwieza i ch³odz¹ca
 wysokoelastyczna pianka GREENGEL
 piank¹ VISCO, z drugiej w³óknem klimatyzuj¹cym
– 12 cm komfortowa wysokoelastyczna pianka CELLFLEX
– twar str. 5 cm wysokoelastyczna pianka HR

bergamo



biorytmicbiorytmicPOKROWIEC BIORYTMIC

Pokrowiec BIORYTMIC to efekt synerii nowoczesnej nauki i chiñskej medycyny ludowej. Wykorzystuje on star¹ maksymê tradycyj-
nej chiñskej medycyny ludowej mówi¹c¹, i¿ przede wszystkim nale¿y zapobiegaæ chorobom. Poniewa¿ organizm ludzki jest bar-
dzo skomplikowanym uk³adem, w którym dochodzi do pojedynczych interakcji narz¹dów i tkanek, chiñska medycyna natural-
na d¹¿y do zapewnenia odpowiedniej komunikacji pomiêdzy posczególnymi organamy cia³a ludzkiego. Czyni to przy pomocy 
“merdianów” – kana³ów komunikacyjnych znajduj¹cych siê na powierzchni cia³a ludzkiego. Zazwyczaj ta komunikacja jest 
zak³ócona poprzez negatywne czynniki, jak np. stres, przemêczenie, zbyt du¿e obci¹¿anie prac¹ brak snu, niezdrowy tryb ¿ycia, 
a konsekwencj¹ jest podatnośæ organizmu na choroby.

Zabiegi alternatywne takie jak akupunktura czy lecze-
nie zdrowotnymi kamieniami s¹ w stanie wyrównaæ po-
ziom pozytywnej energii. Pokrowiec BIORYTMIC dzia³a 
na tej samej zasadzie. Zawarte w nim minera³y leczni-
cze emituj¹ energiê, która ma korzystny wp³yw na na-
sze zdrowie. Jest odczuwalna poprawa somopoczucia, 
wiêksza witalnoœæ, i odm³odzenie ca³ego organizmu. To 
w rezultacie daje lepsz¹ komunikacjê ca³ego cia³a.

Terapia mineralna BIORYTMIC
Efekty:
– si³a i równowaga
– odm³odzenie organizmu i wiêksza odpornoœæ
– relaks i œwie¿oœæ
– zwiêkszona umiejêtnoœæ koordynacji
– redukcja stresu

Efekty tej terapii mog¹ byæ testowane ju¿ po kilku minu-
tach, sami mo¿ecie sprawdziæ mo¿liwoœæ swojego cia³a 
przed i po terapii BIORYTMIC.
Reguluj swój biorytm!

biorytmicbiorytmic



duo  sideduo  sideduo  sideduo  sideduo  sideDA VINCI DUO SIDE

DA VINCI DUO SIDE to hybrydowy materac, który jest 
innowacj¹ w segmencie materacy ze sprê¿ynami kie-
szeniowymi. Podwójny system sprê¿yn kieszeniowych 
– multipocket 1000 i mikrosprê¿yn, jest systemem pro-
gresywnym, co czyni go odpowiednim dla szerokiej 
gamy klientów. Doskona³y proces kopiowania, wspoma-
gany przez wysokiej jakosci szwajcarskie piany, poma-
ga w idealnym dopasowaniu siê sylwetki przy ma³ym 
i du¿ym obci¹¿eniu ortopedycznym. Dwustronna bu-
dowa pozwala wybraæ u¿ytkownikowi odpowiedni¹ 
twardosæ dla siebie. Na miêkkiej stronie znajdziemy 
komfortow¹, szwajcarsk¹ pianê EvoPoreHRC, natomiast 
na twardej stronie komfortow¹ piankê VISCOORANGE 
oraz solidn¹ pianê 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.

POKROWIEC
BIORYTMIC – tkanina zawieraj¹ca naturalne minera³y, 
które poprzez promieniowanie naturalnej energii pozy-
tywnie wp³ywaj¹ na „komunikacjê” wewn¹trz organi-
zmu i przep³yw energii w ciele. S¹ one odpowiedzialne 
za prawid³owe funkcjonowanie organizmu, co jest pod-
stawowym warunkiem zapobiegania chorobom i utrzy-
mywania zdrowia. Dzia³anie terapii mineralnej mo¿na 
sprawdziæ na sobie za pomoc¹ prostego testu balan-
sowego. W wyniku dzia³ania minera³ów ka¿dy bêdzie 
siê czu³ odm³odzony, obni¿y siê poziom stresu, organizm 
bêdzie siê lepiej relaksowa³, regenerowa³, a co za tym 
idzie – poprawi siê ogólne samopoczucie. Bêdziecie 
wstawaæ wypoczêci i zregenerowani a wasze cia³o bê-
dzie pe³ne si³y i energii.

32 cm

150 kg

5 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:
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Stopień 
twardości:

WKŁAD MATERACA
– 2 cm termoelastyczna pianka w pokrowcu
– 3 cm termoelastyzcna pianka VISCO
– 5 cm pianka LAVENDER
– sprê¿yny kieszeniowe o 7 strefach twardosæi
– 2 cm pianka LAVENDER
– sprê¿yny kieszeniowe mini
– 3 cm pianka SWISS HRC

duo  sideduo  sideduo  side



naturanaturanaturaNATURA

WYSOKA JAKOŚĆ 
NATURALNYCH MATERIAŁÓW
Optymalny wybór dla klientów poszukuj¹cych wysokiej 
jakoœci naturalnych materia³ów w po³¹czeniu z komfor-
tem i radoœci¹ ze snu. Unikatowy i niezwyk³y w swej struk-
turze LATEX TALALAY w po³¹czeniu z wysokoelastyczn¹ 
pian¹ EVO PORE HRC, to materia³y tworz¹ce niepowta-
rzalny komfort snu. Technologia jak¹ zastosowano przy 
produkcji LATEXU TALALAY pozwala stwierdziæ, ¿e jest to 
materia³ spe³niaj¹cy wszelkie oczekiwania najbardziej 
wymagaj¹cych klientów. LATEX TALALAY jest bardzo ela-
styczny. Jako jedyny rodzaj lateksu ma otwart¹ strukturê 
komórkow¹, dziêki której posiada doskona³¹ zdolnoœæ 
cyrkulacji powietrza. Te wyj¹tkowe walory sprawiaj¹, ¿e 
przez d³ugi czas zachowuje swoje nadzwyczajne w³aœci-
woœci. Piana EVO PORE HRC, jest ¿ród³em energii dla 
aktywnego ¿ycia, niezwykle elastyczna i sprê¿ysta pozo-
staje bez zmian przez d³ugi okres u¿ytkowania. HYDRO-
LATEX zapewnia dodatkow¹ elastycznoœæ i wymagane 
wsparcie w rdzeniu materaca. Materac jest wyj¹tkowy. 
Bêdzie odpowiada³ osobom o wadze od 50 kg do 190 
kg. Du¿a ró¿nica wagowa jest mo¿liwa dziêki odpowied-
niemu, stopniowemu u³o¿eniu warstw.

POKROWIEC
ORGANIC COTTON – bawe³na jest na ca³ym œwiecie 
tkanin¹ najpopularniejsz¹. Jest przyjemna, komfortowa, 
hipoalergiczna, nie podra¿nia skóry i nie wywo³uje aler-
gii. Bawe³na jest w stu procentach produktem natural-
nym. Jest bardzo przewiewna i doskonale odprowadza 
wilgoæ, dziêki czemu utrzymuje suchy klimat. Ma zdol-
noœæ odprowadzania ciep³a cia³a i obni¿ania pocenia. 
Organiczna bawe³na jest hodowana w naturalny spo-
sób bez stosowania pestycydów, herbicydów, nawozów 
chemicznych i insektycydów. Dziêki u¿ywaniu wyrobów 
z organicznej bawe³ny pomagamy chroniæ œrodowisko 
naturalne i zdrowie ludzi w krajach rozwijaj¹cych siê. 
W pokryciu ORGANIC COTTON naturalna bawe³na jest 
zastosowana zarówno w materiale, jak i w pikowaniu.

26 cm

190 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:
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Stopień 
twardości:

WKŁAD MATERACA
–  4 cm TALALAY LATEX
–  4 cm szwajcarska pianka EVO PORE HRC
–  15 cm HYDROLATEX

natura



magnificomagnificomagnificoMAGNIFICO POLARGEL MAGNIFICO
ARKTYCZNY POWIEW ŚWIEŻOŚCI
Naukowa odpowiedŸ na Twoje potrzeby. Arktyczny powiew 
œwie¿oœci w pianach termoelastycznych. Materac bazuje 
na osi¹gniêciach technologii kosmicznych wykorzystuj¹c 
najwy¿szej gêstoœci piany termoelastyczne. Cz¹steczki ¿elu 
zawartego w jednej z warstw doskonale reguluj¹ tempera-
turê cia³a co daje uczucie œwie¿oœci. Materac ma dzia³anie 
rozluŸniaj¹ce i odprê¿aj¹ce. Innowacyjne funkcje matera-
ca s¹ efektem wieloletnich badañ i doœwiadczeñ.

GREENGEL
Lodowa wysokoelastyczna piana z zawartoœci¹ ¿elu zosta-
³a u¿yta przy produkcji materaca by spe³niæ oczekiwania 
o polarnej œwie¿oœci podczas snu. Innowacyjne po³aczenie 
GREENGEL i MEMORY FOAM idealnie dopasowuje siê do cia-
³a, klimatyzujac je podczas snu. Wysokoœæ 2 cm. Gêstoœæ 45 
kg/m3.

MEMORY FOAM
Kosmiczna piana MEMORY FOAM o najwy¿szej gêstoœci 85 
kg/m3, wyprzedza swoimi walorami dotychczasowe osi¹-
gniecia w pianach termoelastycznych. Gruba warstwa 
wysokiej jakoœci piany MEMORY doskonale reaguje na tem-
peraturê cia³a, które podczas snu przyjmuje poprawne ana-
tomicznie u³o¿enie. Efektem jest lepsze kr¹¿enie krwi i spokoj-
ny sen bezkoniecznoœci zmiany pozycji cia³a podczas snu. 
Wysokoœæ 10 cm.

POKROWIEC
Pokrowiec ART CLIMATIC – elegancja w po³¹czeniu z innowa-
cj¹. Pokrowiec o wyj¹tkowych w³aœciwoœciach u¿ytkowych. 
Opracowaliœmy dla Pañstwa pokrowiec, który posiada 
z boku i od do³u siatkê wentylacyjna 3D Pressless, by maksy-
malnie zwiêkszyæ klimatyzacjê materaca. Pokrowiec zosta³ 
wyprodukowany z tkaniny idealnej w dotyku, zapewniajacej 
maksymalny komfort podczas snu.

ARKTYCZNY POWIEW ŚWIEŻOŚCI
Magnifico to materac przysz³oœci. Oparty na dzia³aniu pian 
termoelastycznych wykorzystywanych w przemyœle kosmicz-
nym. Absolutny numer jeden w zapewnianiu komfortu snu 
jak i regenerowaniu miêœni i krêgos³upa. Cechuje go rów-
nie¿ wysoka elegancja.

MEMORY FOAM
Kosmiczna piana MEMORY FOAM o najwy¿szej gêstoœci 85 
kg/m3, wyprzedza swoimi walorami dotychczasowe osi¹-
gniecia w pianach termoelastycznych. Gruba warstwa 
wysokiej jakoœci piany MEMORY doskonale reaguje na tem-
peraturê cia³a, które podczas snu przyjmuje poprawne ana-
tomicznie u³o¿enie. Efektem jest lepsze kr¹¿enie krwi i spokoj-
ny sen bezkoniecznoœci zmiany pozycji cia³a podczas snu. 
Wysokoœæ 10 cm.

PIANKA WYSOKOELASTICZNA
Surowiec, który uda³o siê zaprojektowaæ przy pomocy naj-
nowoczeœniejszych technologii i wieloletnich doœwiadczeñ 
w produkcji wysokoelastycznej pianki. Elastycznoœæ tego su-
rowca zapewnia odpowiednie podparcie dla cia³a w ka¿-
dej pozycji. Pomaga regenerowaæ krêgos³up, dyski i stawy 
w czasie snu. Ze wzglêdu na otwart¹ strukturê komórek jest 
wysoko przewiewny, dziêki czemu reguluje ró¿nicê tempera-
tur i zapewnia odpowiedni¹ klimatyzacjê materaca. W³aœci-
wa przewiewnoœæ jest uwa¿ana za jeden z wa¿niejszych 
czynników zdrowego snu. Materia³ ten gwarantuje d³ugi 
okres u¿ytkowania materaca z zachowaniem stabilnych 
w³aœciwoœci ortopedycznych. Wysokoœæ 14 cm. Gêstoœæ 30 
kg/m3.

24 cm

150 kg

15 lat

24 cm

150 kg

15 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Stopień 
twardości:

Stopień 
twardości:

WKŁAD MATERACA
–  2 cm œwie¿a i ch³odz¹ca pianka GREENGEL
–  10 cm termoelastyczna pianka MEMORY FOAM
–  12 cm wysokoelastyczna pianka

WKŁAD MATERACA
–  10 cm termoelastyczna pianka MEMORY FOAM
–  14 cm wysokoelastyczna pianka

magnifico



exclusiveexclusiveexclusiveSWISS EXCLUSIVE
NIEDOŚCIGNIONA,
NATURALNA ELASTYCZNOŚĆ
Dziêki zastosowaniu dodatkowo natlenianej pianie AventO2 
mamy do czynienia z doskona³ym wytrzyma³ym, ale zara-
zem przewiewnym materacem. Po³¹czono tu szwajcarsk¹ 
naturaln¹ pianê i najlepsz¹ w swojej klasie pianê termoela-
styczn¹ MINDFOAM.

MINDFOAM
Pianka leniwa, materia³ zmieniaj¹cy swoj¹ twardoœæ pod 
wp³ywem nacisku i ciep³a emitowanego przez nasze cia-
³o. Idealnie dopasowuje siê do kszta³tu cia³a u¿ytkownika 
i zapamiêtuje go. Utrzymuje krêgos³up we w³aœciwej pozy-
cji. Wyj¹tkowe w³aœciwoœci pianki MINDFOAM gwarantuj¹ 
zrelaksowanie naszego organizmu podczas snu. Wysokoœæ 
6 cm. Gêstoœæ 60 kg/m3.

AVENTO2
Innowacyjny materia³ stosowany do produkcji materacy. 
AventO2 to wyj¹tkowa forma wysokoelastycznej piany, któ-
ra ³¹czy koj¹ce dzia³anie lawendy i lecznicze w³aœciwoœci 
szwajcarskich roœlin. Źród³o energii, odpowiednia wentylacja 
powietrza i wyj¹tkowa wytrzyma³oœæ tworzy ponadczasow¹ 
formê jak¹ jest AventO2. Wysokoœæ 16 cm. Gêstoœæ 40 kg/m3.

POKROWIEC
Pokrowiec LAWENDA ³¹czy delikatny i przyjemny aromat la-
wendy, która posiada w³aœciwoœci relaksuj¹ce i koj¹ce nasz 
umys³. Dodatkowa warstwa pianki termoelastycznej wszyta 
do pokrowca zapewnia doskona³e dopasowanie i komfort 
snu. Wysokoœæ 2 cm. Gêstoœæ 60 kg/m3.

24 cm

150 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Stopień 
twardości:

Stopień 
twardości:

WKŁAD MATERACA
–  2 cm termoelastyczna pianka w pokrowcu
–  6 cm termoelastyczna pianka MINDFOAM
–  15 cm szwajcarska pianka AventO2

WKŁAD MATERACA
– 2 cm termoelastyczna pianka w pokrowcu
– 6 cm termoelastyczna pianka MINDFOAM
– 7 cm naturalna pianka BIOGREEN SOFT
– 7 cm naturalna pianka BIOGREEN HARD

MONACO DREAM
MATERAC PARTNERSKI,
FUNKCJONALNY I ODPRĘŻAJĄCY
Spe³nia tylko najwy¿sze wymagania. Stopniowe zapadanie, 
idealne podparcie. Wykonany tylko z najwy¿szej jakoœci pian 
u³o¿onych kolejno, gdzie ka¿da warstwa spe³nia wysoce 
istotne funkcje. To materac idealny dla par dopasowuje siê 
do ró¿nego ciê¿aru u¿ytkowników.

MINDFOAM
Pianka leniwa, materia³ zmieniaj¹cy swoj¹ twardoœæ pod 
wp³ywem nacisku i ciep³a emitowanego przez nasze cia-
³o. Idealnie dopasowuje siê do kszta³tu cia³a u¿ytkownika 
i zapamiêtuje go. Utrzymuje krêgos³up we w³aœciwej pozy-
cji. Wyj¹tkowe w³aœciwoœci pianki MINDFOAM gwarantuj¹ 
zrelaksowanie naszego organizmu podczas snu. Wysokoœæ 
6 cm. Gêstoœæ 60 kg/m3.

BIOGREEN
Pianka ta jest po³¹czeniem natury i technologii, BIOGREEN 
jest produktem w pe³ni ekologicznym i naturalnym. Aby za-
pewniæ wiêksz¹ higienê pianka BIOGREEN zosta³a nawil¿ona 
ekstraktem z aloesu, który posiada równie¿ w³aœciwoœci ko-
j¹ce i ³agodz¹ce nasze cia³o. Natura, któr¹ wprowadziliœmy 
do naszych materacy pomaga stworzyæ klimat zdrowego 
i spokojnego snu. Prawdziwa bio piana na rynku. Wysokoœæ 
7 cm BIOGREEN H3 + 7 cm BIOGREEN H2. Gêstoœæ 40 kg/m3.

POKROWIEC
Pokrowiec SILVER – wyj¹tkowa, luksusowa tkanina, ze specjal-
nym opracowaniem SILVER PROTECT, który dziêki jonizowaniu 
srebrem posiada dzia³anie antymikriobialne. Oznacza to, ¿e 
ju¿ po dwóch godzinach redukuje iloœc mikroorganizmów 
i bakterii, nawet o 90 %. Dla uzyskania optymalnego kom-
fortu pokrowca jest w nim wszyta pianka termoelastyczna. 
Wysokoœæ 2 cm. Gêstoœæ 60 kg/m3.

24 cm

150 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

exclusive



amalfiamalfiAMALFI

To materac zapewniaj¹cy stabilne, solidne podpar-
cie, przy jednoczesnym zapewnieniu ergonomicznego 
u³o¿enia cia³a podczas snu. Solidna podstawa z piany 
ELIOCELL o gêstoœci 35 kg/m3, zapewnia odpowiednie 
podparcie cia³a na ca³ej jego powierzchni, przy jed-
nocześnie maksymalnie wydajnej wentylacji wk³adu. 
Warstwa 6 cm, specjalnie formowanej piany LAVENDER 
o gêstoœci 40 kg/m3, zapewnia odpowiedni¹ sprê¿ystoœæ 
materaca, a dziêki kana³om powietrznym usuwa nad-
miar nagromadzonej wilgoci i ciep³a z wnêtrza mate-
raca. Jej elastycznośæ umo¿liwia cia³u przyjêcia najlep-
szej dla siebie pozycji snu, gwarantuj¹cej prawid³owy, 
zdrowy sen, zgodny z poszczególnymi fazami snu NREM 
i REM. Wysokiej jakoœci komfort, oraz doskona³e w³aœci-
woœci adaptacji powierzchni materaca do cia³a ludzkie-
go, zapewnia tutaj w³oska piana NIGHTFLY, produkowana 
z bezpiecznych materia³ów, nie zawieraj¹cych czynnika 
CFC. Wysoki komfort termiczny oraz higienê u¿ytkowania 
materaca zwiêksza zdecydowanie wszyta w pokrowiec, 
w³oska piana AIRGEL. Ta rewelacyjna piana doskonale 
gospodaruje ciep³em wydzielanym przez cia³o cz³owie-
ka, zapobiegaj¹c w pierwszej fazie przegrzewaniu siê 
podczas snu, a w koñcowej fazie nadmiernemu wyziê-
bianiu.

POKROWIEC
LYOCELL – Materia³, którego w³aœciwoœci s¹ preferowane 
do produkcji materacy. W³ókno dziêki swej wysokiej ja-
koœci jest aksamitnie delikatne, dobrze zachowuje kszta³t, 
materia³ bardzo luksusowy. LYOCELL jest 100 % produk-
tem naturalnym, którego bazê tworzy celuloza drzewna. 
Materia³ bardzo dobrze poch³ania i odprowadza wilgoæ, 
szybko schnie, dziêki czemu zachowuje wysoka higienê 
materaca. Materia³ jest antybakteryjny naturalnie. Po-
krowiec bocznej czêœci materaca zosta³ wytworzony 
w po³¹czeniu z pasem wentylacyjnym 3D, dla popra-
wienia klimatyzacji. Pokrowiec nadaje siê do prania 
w temperaturze 60 °C.

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Stopień 
twardości:

23 cm

150 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

WKŁAD MATERACA
– 3 cm wysokoelastyczna pianka AIRGEL w pokrowcu
– 3 cm wysokoelastyczna pianka NIGHTLY
– 6 cm specjalnie formowana pianka LAVENDER
– 10 cm pianka ELIOCELL

amalfi



san marinosan marinosan marinosan marinoSAN MARINO SA N REMO
NIEDOŚCIGNIONY KOMFORT, 
RELAKSUJE UMYSŁ I UNOSI TWOJE CIAŁO
Dziêki po³¹czeniu dwóch pian niezwykle sprê¿ystej i termo-
elastycznej powsta³ niesamowity materac. Doskonale dopa-
sowuj¹cy siê do u¿ytkownika, daj¹cy niesamowite odczucie 
lekkoœci i komfortu. Wspaniale rozk³ada nacisk cia³a i rozk³a-
da dzia³aj¹ce na nas si³y.

MINDFOAM
Pianka leniwa, materia³ zmieniaj¹cy swoj¹ twardoœæ pod 
wp³ywem nacisku i ciep³a emitowanego przez nasze cia-
³o. Idealnie dopasowuje siê do kszta³tu cia³a u¿ytkownika 
i zapamiêtuje go. Utrzymuje krêgos³up we w³aœciwej pozy-
cji. Wyj¹tkowe w³aœciwoœci pianki MINDFOAM gwarantuj¹ 
zrelaksowanie naszego organizmu podczas snu. Wysokoœæ 
4 cm. Gêstoœæ 60 kg/m3.

NIGHTFLY
To wysokoelastyczna pianka zaprojektowana przy u¿yciu 
najnowoczeœniejszych technologii i wieloletnich doœwiad-
czeñ w produkcji piany. Niezwyk³a elastycznoœæ pianki NI-
GHTFLY zapewnia optymalne, anatomiczne podparcie dla 
cia³a w ka¿dej pozycji. NIGHTFLY to poczucie wygody i kom-
fortu w czasie snu. Wysokoœæ 17 cm.

POKROWIEC
Pokrowiec GREENTEX to najnowszej technologii materia³ za-
wieraj¹cy aktywne probiotyki, które neutralizuj¹ szkodliwe 
dzia³anie roztoczy i mikroorganizmów. GREENTEX zapew-
nia maksymaln¹ higienê podczas u¿ytkowania materaca. 
Dodatkowa warstwa leniwej pianki wszyta do pokrowca 
sprawia wra¿enie puszystoœci i lekkoœci materia³u. Wysokoœæ 
2 cm.

WŁAŚCIWY DOBÓR TWARDOŚCI. 
NIEPOWTARZALNA WYTRZYMAŁOŚĆ 
I SPRĘŻYSTOŚĆ
Materac ³¹cz¹cy jednoczeœnie niesamowit¹ sprê¿ystoœæ, 
elastycznoœæ i solidne podparcie. Jest niepowtarzalny, mimo 
prostoty kszta³tu pian w nim zastosowanych w naturalny 
sposób kopiuje kszta³t cia³a przy zachowaniu niesamowitej 
sprê¿ystoœci.

Wk³ad materaca jest wyprodukowany z dwóch wysokoela-
stycznych pian o ró¿nych twardoœciach. Wysoka sprê¿ystoœæ 
i wyj¹tkowa elastycznoœæ punktowa zapewnia równomierne 
roz³o¿enie nacisku cia³a. Zawarta struktura otwartych komó-
rek gwarantuje wysok¹ przepuszczalnoœæ powietrza i zapew-
nia odpowiedni¹ klimatyzacjê materaca. Wysokoœæ 9 + 8 cm. 
Gêstoœæ 35 kg/m3 i 35 kg/m3.

NIGHTFLY
To wysokoelastyczna pianka zaprojektowana przy u¿yciu 
najnowoczeœniejszych technologii i wieloletnich doœwiad-
czeñ w produkcji piany. Niezwyk³a elastycznoœæ pianki NI-
GHTFLY zapewnia optymalne, anatomiczne podparcie dla 
cia³a w ka¿dej pozycji. NIGHTFLY to poczucie wygody i kom-
fortu w czasie snu. Wysokoœæ 9 cm.

POKROWIEC
ALGUA w pokryciu znajduj¹ siê zwi¹zane w mikrokapsu³ach 
ekstrakty z alg morskich Spirulina, które zawieraj¹ 11 natu-
ralnych witamin, 10 minera³ów, 18 aminokwasów, 3 kwasy 
t³uszczowe, beta-karoten, ¿elazo oraz du¿¹ iloœæ przeciwu-
tleniaczy i protein. W czasie snu nastêpuje wydzielanie tych 
substancji z dobroczynnym skutkiem dla skóry cz³owieka. 
Chodzi o koncepcjê „Health&Beauty”, kiedy podczas snu 
poddajemy sie terapii wellness.

24 cm

150 kg

10 lat

20 cm

150 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Stopień 
twardości:

Stopień 
twardości:

WKŁAD MATERACA
–  2 cm termoelastycznej pianki w pokrowcu
–  4 cm termoelastyczna pianka MINDFOAM
–  13 cm wysokoelastyczna pianka NIGHTFLY

WKŁAD MATERACA
– 2 cm termoelastyczna pianka w pokrowcu
– 9 cm wysokoelastyczna pianka NIGHTFLY
– 8 cm pianka ELIOCELL

san marino



exclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveWysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

MONACO DREAM
24 cm

150 kg

10 lat Pokrowiec: SILVER PROTECT

LUGANO TOP

MAGNIFICO POLARGEL

BERGAMO

DA VINCI DUO SIDE

NATURA

30 cm

150 kg

10 lat

27 cm

150 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja: Pokrowiec:

Pokrowiec:

Pokrowiec:

BIORYTMIC

SILVER PROTECT

BIORYTMIC

24 cm

150 kg

15 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja: Pokrowiec: ART CLIMATIC

LYOCELL

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

26 cm

190 kg

10 lat Pokrowiec: BIORYTMIC

MAGNIFICO
Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

24 cm

150 kg

15 lat Pokrowiec: ART CLIMATIC

GREENTEX

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

32 cm

150 kg

5 lat Pokrowiec: BIORYTMIC

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

SWISS EXCLUSIVE
24 cm

150 kg

10 lat Pokrowiec: LAVENDER

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

AMALFI

SAN MARINO
24 cm

150 kg

10 lat

SAN REMO

Pokrowiec:

23 cm

150 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja: Pokrowiec:

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

20 cm

150 kg

10 lat Pokrowiec: ALGUA

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

26 cm

190 kg

10 lat Pokrowiec: ORGANIC COTTON

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

28 cm

150 kg

10 lat

Wysokość:

Obciążenie
ortopedyczne:

Gwarancja:

MAGGIORE

TOSCANIA



www.materasso.pl


