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Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się „wstać lewą nogą”? Czy 
kiedykolwiek zdarzyło Ci się obudzić z bólem pleców 
czy karku, przeżyć bezsenną noc czy wreszcie: marzyć 
o drzemce po długim i trudnym dniu w pracy? W Hilding 
Anders Polska głęboko wierzymy, że wszystkie te proble-
my to kwestia jakości Twojego snu, który ma ogromne 
znaczenie dla komfortu Twojego życia. Dlatego od ponad 
75 lat na całym świecie i ponad 15 w Polsce pracujemy 
nad tym, by dostarczać Tobie nie tylko najwyższej jako-
ści produkt – wygodne i dobrze zaprojektowane materace 
i łóżka, ale przede wszystkim – zdrowy sen.

Pracujemy w miejscu, które swoimi korzeniami sięga 
lat czterdziestych ubiegłego stulecia. To właśnie wtedy 
Hilding Anderson w niewielkim, szwedzkim miasteczku 
Bjärnum rozpoczął produkcję łóżek. Dziś produkujemy 
i eksportujemy materace i łóżka na całą Europę i część 
Azji. Zatrudniamy ponad 8000 pracowników, a swoje pro-
dukty sprzedajemy w tysiącach sklepów na całym świecie. 
Chcemy podtrzymywać i kontynuować dobre tradycje, ale 
także nieustannie się rozwijać: testować nowe materiały, 
udoskonalać technologie, badać potrzeby użytkowników. 

Także dlatego zainicjowaliśmy pierwsze w Polsce Ba-
dania Jakości Snu. Chcieliśmy sprawdzić jak śpią i jakie 
problemy mają ze snem Polacy. Razem z niezależną firmą 
badawczą zapytaliśmy reprezentatywną grupę Polaków 
m.in. o to jak i na czym śpią, jak radzą sobie z bezsenno-

ścią i jak jej zapobiegają. Okazuje się, że 71,5% Polaków 
czuje się niewyspanym w ciągu dnia, 49,3% ma problemy 
z zaśnięciem, a pomimo tego wciąż sądzimy, że bezsen-
ność nas nie dotyczy. 48,8% badanych śpi na wersalkach 
czy sofach rozkładanych, pomimo że 61,4% z nich przy-
znaje, że wygodne łóżko jest fundamentalnym czynnikiem 
decydującym o jakości snu. Wyniki badań i ich interpre-
tacje dokonane przez ekspertów: psychologa i kognity-
wisty Dawida Wienera oraz fizjoterapeuty Michała Nowa-
ka posłużyły nam do stworzenia „Księgi Zdrowego Snu”  
– pierwszej w Polsce popularnonaukowej publikacji, która 
w przystępny sposób przedstawia najważniejsze informa-
cje o tym, jak dbać o swój sen. Chcemy swoim odbiorcom 
dostarczać nie tylko produkty najwyższej klasy, ale tak-
że wiedzę potrzebną do tego, by spać lepiej i wygodniej, 
dlatego „Księgę Zdrowego Snu” możesz za darmo pobrać 
z naszej strony internetowej.

Wyniki badań były dla nas punktem odniesienia przy 
tworzeniu nowej kolekcji materacy i łóżek Hilding. Zadbali-
śmy o to, żeby wśród wielu materacy i łóżek odpowiedzieć 
na potrzeby różnych odbiorców bez względu na upodoba-
nia, budowę ciała czy wiek. Stworzyliśmy odrębną kate-
gorię materacy: Hilding Family w przystępnych cenach po 
to, żeby umożliwić komfortowy sen jak największej grupie 
osób. Znając najnowsze trendy, zadbaliśmy także o to, 
żeby materace dostępne były w kilku różnych wersjach 

pokrowców. Do produkcji nowej kolekcji zastosowaliśmy 
oddychające materiały, elastyczne surowce o zróżnico-
wanym stopniu twardości, a także pomyśleliśmy o tym, 
żeby przewracanie materaca na drugą stronę było o wie-
le wygodniejsze dzięki materiałowym uchwytom umiesz-
czonym na jego bokach. Zawsze dbamy także o jakość 
i bezpieczeństwo naszych produktów, dlatego wszystkie 
komponenty, a także gotowe modele poszczególnych ma-
teracy zostały poddane restrykcyjnym testom w laborato-
rium Hilding Anders Polska.

 Naszą misją jest dawanie światu dobrego snu – to dla 
nas nie tylko frazes, podchodzimy do niej holistycznie: 
dostarczamy produkty najwyższej jakości, ale chcemy też 
zadbać o to, aby coraz więcej osób zdawało sobie sprawę 
z tego, jak fundamentalną rolę pełni w naszym życiu sen. 
Wierzymy też w to, że wyspani mogą więcej – przecież to 
właśnie w sypialni zaczyna się każdy nowy, dobry dzień!

Dobry dzień zaczyna się w sypialni!
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PROCEDURA TESTOWA
We współpracy ze Szwajcarskim Instytutem AEH, nasze 
produkty są rygorystycznie analizowane, poddawane licz-
nym eksperymentom i ostatecznie certyfikowane w Labo-
ratorium Sleep-Lab.

Zdefiniowanie wszystkich parametrów testowanych 
kategorii było wymagającym, trwającym miesiące proce-
sem analiz i badań. Zadaliśmy sobie pytanie, jak w naj-
lepszy sposób stworzyć miarodajne testy, które pokryłyby 
się z wymaganiami konsumentów. Aby odpowiedzieć na 
to pytanie, zorganizowaliśmy warsztaty, w których udział 
brali eksperci medyczni, fizjoterapeuci, testerzy, a przede 
wszystkim nasi Klienci. Po przeanalizowaniu innych me-
tod badań oraz specjalistycznej literatury, doszliśmy do 
wniosku, że ograniczały się one do maksymalnie dwóch 
parametrów, co było naszym zdaniem niewystarczające. 
W związku z tym, opracowaliśmy test oparty o obowiązu-
jące europejskie dyrektywy i standardy, bazujący na czte-
rech parametrach:

Ergonomia
Rozluźnione ciało to jeden z najważniejszych czynników 
zapewniających zdrowy sen. Dlatego każdy materac musi 
dopasować się idealnie do kształtu ciała. Dla optymalnej 
wygody i jak najlepszej regeneracji testujemy komfort le-
żenia i oparcia poszczególnych partii ciała i kręgosłupa.
Wynik: Komfort i odprężenie.

Laboratorium Sleep-Lab
Chcemy dać światu noce pełne dobrego i zdrowego snu.

Ergonomia

Materace ze znakiem jakości AEH: Fandango Medicott, Salsa Velvet, Salsa Tencel, Makarena Elips, Makarena  
Merced, Zumba Diamond, Zumba Motive,Rumba Medicott, Rumba Elips, Pasodoble Velvet i Pasodoble Tencel.

Higiena
Aby zapewnić najlepszą higienę testujemy antybakteryjne 
substancje czynne zwalczające bakterie, grzyby, roztocza 
i nieprzyjemne zapachy. Dzięki zastosowaniu materiałów 
najwyższej jakości możemy zagwarantować higieniczną 
czystość naszych produktów. Optymalna higiena łóżka/
materaca stanowi bardzo ważny aspekt prozdrowotny - 
zwłaszcza dla alergików. Wynik: czystość i świeżość.

Klimat
Idealna temperatura oraz suchy klimat są czynnikami de-
cydującymi o dobrej jakości snu i samopoczucia każdego 
dnia. Dlatego prowadzimy badania nad przepływem po-
wietrza, odprowadzeniem wilgoci i regulacją temperatury.
Wynik: suchy i przyjemny klimat w łóżku.

Trwałość
Trwałość materaca powinna być zapewniona przez wiele
lat, patrz: gwarancja. Musi być odporny na nacisk, wilgoć
i wahania temperatury. Dzięki temu że poddajemy nasze
materace zaawansowanym testom, osiągamy najlepsze 
rezultaty długotrwałości, niezawodności i bezpieczeń-
stwa.

Hilding Anders kładzie duży nacisk na doskonalenie 
swoich produktów, dlatego w 2014 roku, w Szwajcarii, 
stworzyliśmy Laboratorium Sleep-Lab. To niesamowi-
te miejsce jest nowoczesnym centrum testowym, gdzie 
we współpracy z niezależnym Szwajcarskim Instytutem 
AEH dokładnie analizujemy, oceniamy i certyfikujemy 
nasze materace. Dodatkowo pozyskujemy cenne infor-
macje, dzięki którym stale podnosimy jakość naszych 
produktów.

Uważamy, że nowe laboratorium testowe to bardzo 
duży i ważny krok na naszej drodze. Dlaczego? Ponie-
waż jesteśmy przekonani, że aby w pełni sprostać ocze-
kiwaniom każdego Klienta, trzeba zaoferować cały wa-
chlarz technologii, marek, produktów oraz koncepcji na 
dobry sen.

Przedmiot tak ważny dla naszego snu, jak materac, to nie 
miejsce na kompromisy w sprawie jakości.

Higiena Klimat Trwałość
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Pobierz pierwszy 
w Polsce podręcznik 

do spania!

Wiemy, że każdy dobry dzień zaczyna się w łóżku! Dbamy więc 
o to, żeby każdy poranek był dla Ciebie rześki i pełen energii. 
Wierzymy też w to, że „wyspani mogą więcej”, dlatego dokładnie 
zbadaliśmy, jak i na czym śpią Polacy, jakie mają nawyki i zwy-
czaje związane ze snem oraz jak radzą sobie z bezsennością. 

Wyniki Pierwszego Ogólnopolskiego Badania Jakości Snu 
oraz ich interpretacje dokonane przez niezależnych ekspertów 
zebraliśmy w „Księdze Zdrowego Snu”, którą możesz zupełnie za 
darmo pobrać z naszej strony internetowej: www.hilding.pl
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Pierwsze Ogólnopolskie Badanie Jakości Snu mówi, że 
zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie wygodny ma-
terac i odpowiednie łóżko jest jednym z najważniejszych 
czynników wpływających na jakość snu (twierdzi tak aż 
61% badanych zapytanych o to, jakie czynniki najmocniej 
wpływają na jakość snu). Jak więc wybrać idealny dla sie-
bie model?

Pamiętaj, że nie ma lepszego sposobu na wybór mate-
raca niż testowanie „na własnej skórze”. Tylko wtedy mo-
żesz mieć pewność, że konkretny model spełnia wszystkie 
Twoje oczekiwania. W trakcie testowania kolejnych mate-
racy postępuj według metody 5 kroków: 

1. Poczuj się jak we własnej sypialni 
Testując materac, spróbuj się wyciszyć i zrelaksować. Zdej-
mij płaszcz, poluźnij krawat i ułóż się wygodnie na materacu 
– rozluźnij się i nie wstawaj z niego po kilku sekundach.

 2. Wypróbuj różne pozycje
Połóż się w takiej samej pozycji, w jakiej kładziesz się 
w domu. Obróć się na plecy, na brzuch i na boki. Sprawdź 
co czujesz i czy łatwo jest Ci przewracać się z boku na bok.

3. Poczuj krzywiznę swojego kręgosłupa
Jeśli materac, który testujesz wydaje Ci się dobry, prze-
wróć się z powrotem na plecy i sprawdź, jak materac do-

pasowuje się do naturalnej krzywizny Twoich pleców. Wy-
konaj tzw. test płaskiej ręki. Leżąc na plecach, włóż płaską 
dłoń między swoje plecy a materac. Jeśli możesz zrobić to 
z łatwością i czujesz sporą wolną przestrzeń między dło-
nią, kręgosłupem i materacem, oznacza to, że materac jest 
dla Ciebie najprawdopodobniej zbyt twardy. Z drugiej stro-
ny, jeśli włożenie ręki między materac a plecy jest zupełnie 
niemożliwe, prawdopodobnie testowany materac jest zbyt 
miękki.

4. Połóż się na boku
Połóż się na boku i poczuj, jak materac współpracuje 
z Twoim ciałem. Jeśli masz wrażenie, że za chwilę ponow-
nie przeturlasz się na plecy, oznacza to, że materac jest 
zbyt twardy. Jeśli za bardzo zapadasz się w materacu, 
a położenie się na drugi bok sprawia Ci trudność – mate-
rac jest zbyt miękki.

5. Wspólny wybór
Nie zapomnij, że jeżeli poszukujesz podwójnego łóżka, 
Twój partner bądź partnerka również muszą uczestniczyć 
w procesie testowania materaca!

Jak wybrać materac idealny,
czyli o metodzie pięciu kroków

Nasze materace posiadają 7 zróżnicowanych stref twardości zgodnych 
z rozkładem rekomendowanym przez Instytut Ergonomii w Monachium 
(EIM). Każda ze stref charakteryzuje się inną twardością, zapewniając tym 
samym lepsze dopasowanie do kształtu naszego ciała, właściwie podpie-
rając głowę, ramiona, pas, biodra oraz nogi. 

Produkty Hilding posiadające status medyczne spełniają za-
sadnicze wymagania dyrektyw unijnych nowego globalnego 
podejścia, dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeń-
stwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Materace Hilding posiadają certyfikat Oeko-Tex® zapewniający 
o tym, że wszystkie materiały użyte do produkcji materacy są 
wolne od szkodliwych substancji mających negatywny wpływ 
na zdrowie. 

Kupując produkty ze znakiem Oeko-Tex® zyskujesz gwarancję 
wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktu, który możesz 
użytkować bez obaw o szkodliwy wpływ na Twoje zdrowie.

Czy myślałeś kiedyś o tym, jak wiele czasu 
spędzasz na materacu? Zakładając, że sy-
piasz około siedmiu godzin każdego dnia, 
tygodniowo spędzasz na nim aż 49 godzin, 
czyli więcej niż dwie doby! Powinieneś więc 
zadbać o to, żeby był wygodny i dostosowa-
ny do Twoich potrzeb. 
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MATERACE PIANKOWE
Tworząc konstrukcje materaców piankowych, myślimy o naszych Klientach i ich upodobaniach, ale 
także o zdrowym wypoczynku i efektywnym śnie. Główną zaletą materacy piankowych jest wysoki 
poziom elastyczności i dostosowywanie się do indywidualnego kształtu ciała oraz lekkość, która 
ułatwia ich transportowanie i przewracanie materaca na drugą stronę.
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cechy

Pianki to jeden z najszybciej i najintensywniej rozwi-
jających się surowców na rynku: wysokoelastyczne, ter-
moelastyczne, lateksowe – każda z nich charakteryzuje się 
nieco innymi właściwościami i odpowiada na nieco inne 
potrzeby. Wspólną zaletą wszystkich jest wysoki poziom 
elastyczności i dostosowywanie się do indywidualnego 
kształtu każdego ciała. Niewielki ciężar ułatwia ich trans-
portowanie i swobodne przewracanie na drugą stronę. 
Tworząc piankowe materace, korzystamy z nowoczesnych 
rozwiązań zgodnych z aktualnymi trendami. Materace 
piankowe mogą być zbudowane z jednego lub kilku rodza-
jów pianki o nieco innych właściwościach. Gęstość i wy-
sokość poszczególnych warstw pianki oraz rodzaj tkaniny 
i jakość wykończenia pokrowców mają kolosalny wpływ 

na komfort użytkowania. Przykładowo pianki termoela-
styczne „zapamiętują” kształt naszego ciała: dostosowują 
się do ciężaru i pozycji, a kiedy wstajemy wracają szybko 
do stanu wyjściowego.

Materace piankowe podzielone są na 7 stref twardo-
ści stworzonych z pianek o różnej gęstości i profilowanych 
w specjalny sposób: w żłobienia lub fałdowania, które 
wpływają korzystnie na komfort snu. Każda ze stref od-
powiada potrzebom innej części ciała. Wybór materaców 
piankowych jest ogromny, ale istnieje tylko jeden klucz do 
odnalezienia modelu idealnego: indywidualne testowanie 
i optymalna wygoda. 

Materace piankowe



15hilding.pl14 hilding.pl

Pokrowiec Velvet

7 sfer 
twardości

Pianka 
wysokoelastyczna

Rock&Roll
Pianka wysokoelastyczna

Patrząc na materac Rock&Roll, zastanawiasz się co bardziej 
przyciąga Twoją uwagę. Czy to może innowacyjne połączenie 
dwóch pianek wysokoelastycznych układających się w intrygują-
cy wzór fal, gwarantujących zróżnicowane strefy twardości dzięki 
czemu Twoje ciało jest idealnie podparte? Czy może to te dwa 
nietuzinkowe kolory wkładu, dzięki czemu zyskujesz pewność, że 
posiadasz materac z dwoma twardościami po dwóch stronach 
materaca, który możesz dostosowywać we własnym zakresie do 
swoich potrzeb bądź potrzeb Twojego partnera? A może widocz-
na otwartokomórkowa struktura pianki, która zapewnia idealną 
przewiewność i wentylację, dzięki czemu możesz cieszyć się wy-
dłużoną trwałością całego materaca i jego właściwościom utrzy-
mania czystości i higieny Twojego snu? No i jeszcze pokrowiec, 
nawet dwa do wyboru. Każdy wyposażany w uchwyty, dzięki 
którym możesz swobodnie przenosić materac czy obracać go 
na drugą stronę. Jedno jest pewne. Rock&Roll to materac, któ-
ry zapewni Tobie niezwykłą sprężystość, komfort i zdrowy sen. 

Materac, na którym możesz zregenerować siły po ciężkim dniu 
i wstawać pełnym energii każdego poranka!

Wkład: dwie profilowane pianki wysokoelastyczna HR, jedna bar-
dziej twarda (biała) druga bardziej miękka (zielona)
Pokrowiec: Velvet lub Tencel
Wysokość materaca: ok. 22 cm (przy wyborze pokrowca Velvet), 
ok. 21 cm (przy wyborze pokrowca Tencel)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Materac dostępny również
w pokrowcu Tencel

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy
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Materac dostępny również
w pokrowcu Velvet

Znak jakości  
Szwajcarskiego 
Instytutu AEH

Pokrowiec Tencel

Pianka 
Flexifoam

Materac
prozdrowotny

Pianka 
termoelastyczna Visco

Salsa
Pianka termoelastyczna Visco

Bazą materaca jest niezwykle plastyczna pianka Flexifoam. 
Pianka nadaje wkładowi optymalną sztywność, zapewniając jed-
nocześnie, dzięki odpowiedniemu profilowaniu, 7 zróżnicowanych 
stref twardości.  Stanowi to znakomitą podstawę dla Twojego krę-
gosłupa i optymalne rozłożenie różnych punktów nacisku ciała, 
idealnie podpiera głowę, ramiona, pas, biodra i nogi. Dzięki temu 
Twoje ciało podczas snu intensywnie się regeneruje, a Ty wsta-
jesz wypoczęty. Wierzchnia warstwa pianki termoelastycznej Vi-
sco jest dopełnieniem konstrukcji materaca i zapewnia odczuwal-
ny komfort. Dodatkową miękkość i wrażenie otulenia gwarantują 
specjalne właściwości pianki termoelastycznej, która reaguje na 
temperaturę ciała i dopasowuje się do jego kształtu podczas snu 
i odpoczynku. Materace z pianką Visco to relaks i wygoda, którą 
na pewno docenisz. Wybierz jeden z dwóch pokrowców i zdecy-
duj, który z nich pasuje do Ciebie i Twojej sypialni.  

Wkład: profilowana pianka Flexifoam o wys. 14 cm, pianka termo-
ealstyczna Visco o wys. 4,6 cm
Pokrowiec: Velvet lub Tencel
Wysokość materaca: ok. 22 cm (przy wyborze pokrowca Velvet), 
ok. 21 cm (przy wyborze pokrowca Tencel)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy
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MAMBO
Innowacje nie zawsze są zauważalne na pierwszy rzut oka. Wystarczy jednak położyć się na 
materacu Mambo, by docenić optymalnie skonstruowany wkład materaca, idealnie dobrane su-
rowce i perfekcyjnie wykonane cięcia. 

Materac dostępny również
w pokrowcu Elips

Pokrowiec Merced

Pianka 
wysokoelastyczna

Pianka 
Velvet Touch

Pianka 
termoelastyczna Visco

Mambo
Pianka Velvet Touch

Zaczynając pracę nad materacem Mambo poszukiwaliśmy 
pianki, która zapewni niespotykany dotąd komfort. Pianki, któ-
ra jest odpowiednio sprężysta, elastyczna i posiada optymalną 
twardość. Nigdy nie idziemy na kompromisy z jakością, dlatego 
zespół naszych inżynierów stworzył wyjątkową piankę Velvet 
Touch, która zaskakuje osiągniętym efektem. Poza niestandar-
dowym wyglądem i wzorem pianka odpowiada za sprężystość 
i elastyczność oraz jest wyjątkowo delikatna w dotyku. 

Jeśli wolisz jednak bardziej miękkie podłoże, specjalnie dla 
Ciebie umieściliśmy po drugiej stronie materaca piankę wysoko-
elastyczną. Velvet Touch stanowi wówczas wspaniałą podstawę 
dla bardziej miękkiej pianki. Obie pianki są doskonale przewiew-
ne, a cały wkład oddycha dzięki dodatkowym otworom wenty-
lacyjnym. Wydłuża to trwałość materaca oraz gwarantuje utrzy-
manie higieny snu przez długie lata. Dodatkowo po obu stronach 
wkładu umieściliśmy wkładki z pianki termoelastycznej Visco, 
która reaguje na temperaturę Twojego ciała. Dzięki temu Twoje 

ramiona delikatnie zagłębiają się w materac, a Ty nie czujesz żad-
nego ucisku, wypoczywasz i regenerujesz siły na następny dzień! 

Wkład: po jednej stronie profilowana pianka Velvet Touch o wys. 
11 cm, po drugiej stronie profilowana pianka wysokoelastyczna 
HR o wys. 11 cm, obustronnie wkładki z pianki Visco
Pokrowiec: Merced lub Elips
Wysokość materaca: ok. 23 cm (przy wyborze pokrowca Mer-
ced), ok. 26 cm (przy wyborze pokrowca Elips)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy
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RUMBA
Po ciężkim dniu marzysz jedynie o tym, by uciąć sobie relaksującą drzemkę lub po prostu pójść 
spać. Chcesz, by Twoja sypialnia kojarzyła się z odpoczynkiem i regeneracją, a Twój materac 
zapewnił najlepszej jakości sen. 

Rumba
Pianka Visco

Zasypiając na materacu Rumba poczujesz się komfortowo 
i upewnisz się o słuszności swojego wyboru. Pianka Visco zacznie 
reagować na temperaturę Twojego ciała, pozwalając powoli zagłę-
bić się w miejscach jego styczności z powierzchnią. Poczujesz, jak 
materac stopniowo dopasowuje się do Twojej pozycji snu i Two-
ich ruchów, podpierając jednocześnie głowę, ramiona, pas, biodra 
i nogi. Niezależnie od tego, czy śpisz na plecach, na brzuchu, czy 
na boku, materac każdorazowo reaguje na ciepło Twojego ciała. 

Bazę materaca stanowi wysokoelastyczna pianka Velvet 
Touch, którą opracowano specjalnie dla nas. Spośród innych 
pianek wyróżnia ją niezwykła sprężystość, miękkość w dotyku 
i optymalna twardość, dlatego stanowi idealnie dopełnienie mięk-
kiej pianki Visco. Przez specjalne profilowanie i nacięcia w piance 
zagwarantowaliśmy swobodną wentylację wkładu i stworzyliśmy 
7 zróżnicowanych stref twardości. Dzięki temu w miejscach naj-
większego nacisku materac zapewnia ciału mocniejsze wspar-
cie. Wybierając pokrowiec Medicott Velur, uzyskasz dodatkową 
miękkość dzięki piance termoelastycznej w samym pokrowcu.

Wkład: profilowana pianka wysokoelastyczna Velvet Touch 
o wys. 12,5 cm, pianka termoelastyczna Visco o wys. 7 cm
Pokrowiec: Medicott Velur lub Elips
Wysokość materaca: ok. 22 cm
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Materac dostępny również
w pokrowcu Elips

W pokrowcu Medicott Velur

W pokrowcu Elips

miękki

miękki

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

bardzo twardy

bardzo twardy

Pokrowiec 
Medicott Velur

Pianka 
Velvet Touch

Pianka 
termoelastyczna Visco

Materac
prozdrowotny

Znak jakości  
Szwajcarskiego 
Instytutu AEH
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Materac dostępny również
w pokrowcu Elips

Pokrowiec Merced

Płyta 
lateksu

Pianka 
Velvet Touch

Latino
Pianka lateksowa

Higiena snu, trwałość i niespotykany komfort. Na tych ele-
mentach skupiliśmy się przy tworzeniu materaca Latino. Wie-
dzieliśmy, że przy jego tworzeniu musimy polegać na najlepszych 
surowcach, które umożliwiają swobodną wymianę powietrza 
i ciepła. Wiedzieliśmy zatem, że taki materac musi być zbudowa-
ny na bazie lateksu. Nie tylko idealnie dopasowuje się do kształtu 
ciała, zapewniając wspaniałe podparcie dla kręgosłupa podczas 
snu, ale także posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzy-
biczne. Ma podwyższoną odporność na odkształcenia, dzięki 
czemu masz pewność zdrowego i komfortowego snu przez dłu-
gie lata. Komfortu leżenia na lateksie nie da się porównać do żad-
nej innej pianki. Jest niezwykle sprężysty, przez co czujesz lekkie 
„unoszenie”. 

To jednak nie wszystkie zalety. Pomiędzy dwoma płytami 
lateksu (jedną grubszą gwarantującą bardziej miękkie podło-
że i drugą cieńszą, czyli  twardszą) zastosowaliśmy NOWOŚĆ: 
piankę Velvet Touch stworzoną specjalnie dla nas przez zespół 
inżynierów. Pianka odpowiada za optymalną sztywność całego 

wkładu i jest najodpowiedniejszą podstawą dla płyty lateksu. 
Jest również niezwykle przewiewna, a jej dodatkowe profilowanie 
zapewnia nie tylko wentylację wkładu, ale tworzy także zróżnico-
wane strefy twardości.

Wkład: rdzeń z profilowanej pianki wysokoelastycznej Velvet To-
uch o wys. 7,5 cm, obustronnie płyta lateksu, po jednej stronie 
o wys. 10 cm, po drugiej o wys. 4,5 cm
Pokrowiec: Merced lub Elips
Wysokość materaca: ok. 23 cm (przy wyborze pokrowca Mer-
ced), ok. 26 cm (przy wyborze pokrowca Elips)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Pokrowiec Velvet

Pianka
wysokoelastyczna

Foxtrot
Pianka wysokoelastyczna

Wysoka odporność na odkształcenia i niebywały komfort 
podczas snu to korzyści, które chcemy zapewnić użytkownikom 
materaca Foxtrot.  Dlatego też przy jego tworzeniu zdecydowali-
śmy się  na profilowaną piankę wysokoelastyczną, która pozwoli 
nam uzyskać lepsze parametry podtrzymywania ciała, sprężysto-
ści i elastyczności. Jej otwartokomórkowa struktura zapewni też 
przewiewność i wentylację.

 Ze względu na wysoką odporność na odkształ cenia dedyko-
wana jest dla osób o wadze powyżej 80 kg lub dla preferujących 
sen na twardszym podłożu oraz dla tych z problemami kręgo-
słupa. Wybierając materac Foxtrot zagwarantujesz sobie zdrowy 
wypoczynek i regenerację podczas snu! Materac jest dostępny  
w pokrowcu Velvet.

Wkład: profilowana pianka wysokoelastyczna
Pokrowiec: Velvet
Wysokość materaca: ok 20 cm w pokrowcu Velvet
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

NO
W
OŚ
Ć
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ZUMBA
Jeśli poszukujesz nietuzinkowych rozwiązań, cenisz sobie wysoki komfort i wyjątkowy design, 
materac Zumba stworzono specjalnie dla Ciebie. Największy nacisk położyliśmy na dobrą wen-
tylację,  swobodny przepływ powietrza oraz sprężystość i lekkość wkładu. 

Materac dostępny również
w pokrowcu Diamond

Pokrowiec Motive

Pianka 
wysokoelastyczna

Włókna 
Labirynth

Materac 
prozdrowotny

Zumba
Włókna Labirynth

Zacznijmy od innowacyjnego włókna Labirynth. Jest to nie-
zwykle sprężyste włókno syntetyczne, które zapewnia dosko-
nałe podparcie ciała podczas snu. Jego struktura sprawia, że 
powietrze może swobodnie przepływać – zapewnia to idealną 
wentylację materaca przez cały okres użytkowania. Wnętrze jest 
nieustannie napowietrzane, nie ma zatem możliwości powstania 
szkodliwych bakterii i zbędnej wilgoci, a dzięki temu pojawienia 
się np. pleśni. 

Pianka wysokoelastyczna tworzy 7 zróżnicowanych stref 
twardości. Całe ciało jest więc idealnie wsparte, Twoje mięśnie się 
regenerują, a Ty wstajesz wypoczęty i pełen energii. Taki wkład 
zasługuje tylko na najlepsze pokrowce, a Twoja sypialnia zyska 
wyjątkowy urok niezależnie od tego, który wybierzesz. Są do-
pracowane w każdym detalu i zachwycają nie tylko delikatnością 
i miękkością, ale także subtelnymi wzorami. Mimo dużej wysoko-
ści materac jest bardzo elastyczny i sprężysty, zapewnia komfort 

snu niezależnie od pozycji, w której śpisz. Jeśli dodatkowo wybie-
rzesz materac w pokrowcu Diamond, wygodne uchwyty pomogą 
przenosić lub obracać go na drugą stronę.

Wkład: dwie warstwy pianki wysokoelastycznej HR o wys.  
 11 i 7 cm, dwie warstwy włókna Labirynth o wys. 3 cm każda
Pokrowiec: Motive lub Diamond
Wysokość materaca: ok. 25 cm (przy wyborze pokrowca Motive), 
ok. 28 cm (przy wyborze pokrowca Diamond)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

Znak jakości  
Szwajcarskiego 
Instytutu AEH
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MATERACE SPRĘŻYNOWE
Materace sprężynowe to znakomita podstawa wygodnego, komfortowego i, co ważne, zdrowego 
snu. Materace sprężynowe Hilding to najlepsza elastyczność punktowa uzyskna dzięki niezależnej 
„pracy” pojedynczych sprężynek.
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Materace sprężynowe dzielą się na kilka typów w za-
leżności od rodzaju sprężyn. Najpopularniejsze są matera-
ce na sprężynie kieszeniowej, gdzie każda sprężynka jest 
umieszczona w materiałowej kieszonce. Wysoką elastycz-
ność w materacach sprężynowych zapewnia fakt, że każ-
da pojedyncza sprężynka reaguje indywidualnie na masę 
ciała. Stąd im więcej sprężyn, tym większa elastyczność 
punktowa i tym lepsza jakość snu. 

Oprócz „tradycyjnej sprężyny” o nazwie Pocket ist-
nieją też zaawansowane systemy sprężyn – Multipocket 
oraz nowość, sprężyna InterActive, w których zagęszcze-
nie pojedynczych sprężynek na m² jest nawet o kilka razy 
większe. Tak skonstruowany materac jeszcze dokładniej 
dopasowuje się do kształtu ciała. Materace sprężynowe, 
tak samo jak materace piankowe, posiadają 7 zróżnicowa-

nych stref twardości. Dodatkową zaletą takich modeli jest 
też fakt, że ruszając się na łóżku podczas snu nie budzimy 
swojego partnera, ponieważ każda sprężynka działa i re-
aguje na nasze ruchy oddzielnie, nie naruszając struktu-
ry i pozycji innych sprężyn. Boki materaców dodatkowo 
wzmocnione są także elastyczną pianką. To właśnie boki 
odpowiadają za stabilność materaca, kiedy wstajemy i sia-
damy na nim każdego ranka. Takie dodatkowe wzmocnie-
nie sprawia, że materac nie ulega deformacji i zniszczeniu. 
Z kolei warstwa pianki położona na sprężynach podnosi 
komfort spania oraz gwarantuje, że materace sprężynowe 
są spersonalizowane i  dopasowują się do indywidualnego 
kształtu ciała.

cechy

Materace sprężynowe
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FLAMENCO
Jest kilka rzeczy, które zaskoczą Cię podczas wypoczynku na materacu Flamenco. Niezależnie 
od tego czy odpoczywasz, czy czytasz książkę jest Ci po prostu wygodnie! 

Flamenco
Sprężyny typu Multipocket

Na pierwszy rzut oka, różnica pomiędzy sprężyną Multipoc-
ket a sprężyną kieszeniową może być niewielka. Jednak jeżeli 
przyjrzysz się im dokładniej zauważysz, że sprężyna Multipoc-
ket ma mniejszą średnicę. Jest jej po prostu więcej na każdym 
metrze kwadratowym materaca. Każda mała sprężynka pracuje 
osobno, dzięki czemu mamy  więcej punktów podparcia na całej 
powierzchni materaca. Ponadto zastosowaliśmy sprężyny o róż-
nej twardości, aby stworzyć 7 zróżnicowanych stref odpowiada-
jących potrzebom poszczególnych partii ciała. 

Dodatkowo po jednej stronie Flamenco zastosowaliśmy pro-
filowaną płytę lateksową, a po drugiej piankę wysokoelastyczną. 
Niezależnie od tego, którą stronę materaca wybierzesz, obie za-
pewnią dodatkową elastyczność i sprężystość całego materaca. 
Ich struktura umożliwia także swobodną cyrkulację powietrza 
i ciepła, co powoduje, że materac  oddycha i szybko odprowadza 

wilgoć. Każda ze stron dostarcza nieco innych wrażeń i pozwala 
dostosować materac do indywidualnych potrzeb. 

Wkład: 7-strefowa sprężynowa Multipocket, po jednej stronie 
profilowany lateks o wys. 3,5 cm, po drugiej stronie pianka HR 
o wys. 4 cm
Pokrowiec: Velvet lub Tencel
Wysokość materaca: ok. 24 cm (przy wyborze pokrowca Velvet), 
ok. 23 cm (przy wyborze pokrowca Tencel)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Sprężyny Multipocket

Pianka 
wysokoelastyczna Materac dostępny również

w pokrowcu Velvet 

Pokrowiec TencelLateks

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy
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TANGO
Tango to materac, którego rdzeń zbudowany został ze sprężyny kieszeniowej. Jest to jedno z naj-
popularniejszych rozwiązań wykorzystywanych w projektowaniu materaca. Dlaczego? Każda 
sprężyna ubrana jest w oddzielny woreczek z flizeliny, tak aby sprężyny nie były z sobą bezpo-
średnio połączone, gwarantując wysoką elastyczność punktową. 

Tango
Sprężyny kieszeniowe

Wykorzystanie sprężyn kieszeniowych w materacu gwaran-
tuje niezwykle wysoką elastyczność punktową. Najbardziej ugi-
nają się te strefy, na które wywierasz największy nacisk. Każda 
sprężynka reaguje na ciężar ciała osobno, nie musisz się więc 
martwić, że obudzisz swojego partnera. By zwiększyć Twój kom-
fort po jednej ze stron materaca umieściliśmy warstwę płyty la-
teksowej, a po drugiej warstwę pianki HR. Każda z nich idealnie 
dopasowuje się do kształtu Twojego ciała i zapewnia kręgosłu-
powi optymalny wypoczynek. Decydując się na materac Tango, 
możesz wybrać stronę, która bardziej odpowiada Twoim prefe-
rencjom. Materac dostępny w jednym z dwóch pokrowców. 

Wkład: 7-strefowa sprężynowa kieszeniowa, po jednej stronie  
lateks o wys. 4,5 cm, po drugiej stronie pianka HR o wys. 3 cm
 

Pokrowiec: Velvet lub Tencel
Wysokość materaca: ok. 24 cm (przy wyborze pokrowca Velvet), 
ok. 23 cm (przy wyborze pokrowca Tencel)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Lateks

Sprężyny 
kieszeniowe

Pokrowiec Tencel

Materac dostępny również
w pokrowcu Velvet 

Pianka 
wysokoelastyczna

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy
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Pasodoble
Sprężyny kieszeniowe

Pasodoble jest materacem zapewniającym solidne wsparcie 
i nieco twardsze podłoże snu. Jednocześnie pozwala zagłębić 
się Twojemu ciału w jego wkład w miejscach największego naci-
sku. Jeśli poszukujesz materaca, który dostarczy Tobie mocne-
go i solidnego wsparcia i zapewni Tobie nieco twardsze podłoże 
snu, to Pasodoble jest materacem właśnie dla Ciebie. To znako-
mity wybór dla osób o większej wadze bądź preferujących sen 
na twardszym podłożu. Na sprężynach kieszeniowych po jednej 
stronie umieściliśmy matę kokosową, dzięki której podwyższy-
liśmy twardość materaca, zachowując optymalną sprężystość 
i elastyczność. Po drugiej stronie NOWOŚĆ: naturalne włókno 
z agawy Sizal, które również podwyższa twardość materaca. 
Obie warstwy są bardzo przewiewne, dzięki czemu cały wkład 
oddycha. Bezpośrednio pod pokrowcem umieściliśmy po obu 
stronach piankę FlexiFoam nadającą dodatkowej elastyczności 
i optymalnej miękkości. 

Cha-Cha
Sprężyny kieszeniowe

Wykorzystanie sprężyn kieszeniowych w materacu gwaran-
tuje niezwykle wysoką elastyczność punktową. Każda sprężynka 
reaguje na ciężar ciała osobno, nie musisz się więc martwić, ze 
obudzisz swojego partnera. By zwiększyć Twój komfort po obu 
stronach materaca zastosowaliśmy nowatorską piankę Velvet 
Touch, którą opracowano specjalnie dla nas. Spośród innych 
pianek wyróżnia ją sprężystość, miękkość w dotyku i optymalna 
twardość. Jest też niezwykle przewiewna, co gwarantuje wyso-
ką higienę snu. Zarówno na jak i pod sprężynami kieszeniowymi 
umieściliśmy warstwy filcu, które dodatkowo wspomagają twar-
dość materaca. Twój kręgosłup zyska idealnie wsparcie a mię-
śnie swobodnie odpoczną w trakcie snu. Materac jest dostępny 
w pokrowcu Velvet.

Sizal
Pianka 
Velvet Touch

Kokos
Filc

Sprężyny 
kieszeniowe

Sprężyny 
kieszeniowe

Materac 
prozdrowotny

Pokrowiec Velvet
Pokrowiec Velvet

Materac dostępny również
w pokrowcu Tencel 

Wkład: 7-strefowa sprężyna kieszeniowa, po jednej stronie włók-
no kokosowe, po drugiej stronie włókno Sizal, obustronnie pianka 
Flexifoam o wys. 3 cm
Pokrowiec: Velvet lub Tencel
Wysokość materaca: ok. 24 cm (przy wyborze pokrowca Velvet), 
ok. 23 cm (przy wyborze pokrowca Tencel)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Wkład: 7 strefowa sprężyna kieszeniowa, po obu stronach pianka 
Velvet Touch o wys. 3 cm, dwie warstwy filcu, pianka Flexifoam 
Pokrowiec: Velvet 
Wysokość materaca: ok. 21 cm w pokrowcu Velvet
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

Pianka 
Velvet Touch

Materac 
antyalergiczny

Wentylacja UchwytMaterac 
odwracalny

Zamek 
rozdzielczy

NO
W
OŚ
Ć

NOWOŚĆ

Znak jakości  
Szwajcarskiego 
Instytutu AEH
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MAKARENA
Znacz to uczucie, kiedy musisz wstać o wiele wcześniej niż postanowiłeś tylko dlatego, że Twój 
partner lub partnerka wstają wcześniej niż Ty? Teraz to przeszłość.

Makarena
Sprężyna Multipocket

Rdzeń materaca Makarena został zbudowany ze sprężynek 
typu Multipocket. Każda z nich została umieszczona w osobnej 
kieszonce i każda indywidualnie reaguje na wagę Twojego ciała 
i Twoje ruchy. Niezależnie od tego, czy śpisz, odpoczywasz, czy-
tasz książkę lub oglądasz telewizję, jest Ci po prostu wygodnie! 
W materacu Makarena zastosowano sprężyny o zróżnicowanym 
stopniu twardości. Tworzą 7 stref i każda z nich odpowiada po-
trzebom innej partii Twojego ciała. Chcąc podwyższyć komfort 
materaca, na jednej z jego stron nasi eksperci zastosowali pły-
tę lateksową, a na drugiej piankę Visco. Obie zapewniają ideal-
ny komfort, jednak każda z nich spełnia inne oczekiwania. Jeśli 
oczekujesz dodatkowej sprężystości, strona z lateksem będzie 
znakomitym rozwiązaniem. Jeśli jednak preferujesz wrażenie 
otulenia, wybierz piankę Visco. Materac dostępny w dwóch po-
krowcach do wyboru. 

Wkład: 7-strefowa sprężyna Multipocket, po jednej stronie płyta la-
teksu o wys. 4,5 cm, po drugiej stronie pianka Visco o wys. 4,5 cm
 

Pokrowiec Elips

Pianka 
Visco

Sprężyny 
Multipocket

Materac 
prozdrowotny

Lateks

Pokrowiec: Merced lub Elips
Wysokość materaca: ok. 23 cm (przy wyborze pokrowca Mer-
ced), ok. 26 cm (przy wyborze pokrowca Elips)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Materac dostępny również
w pokrowcu Merced

Strona Visco

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

Strona Latex

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

Znak jakości  
Szwajcarskiego 
Instytutu AEH
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BALET
Balet to materac, który zasługuje na Twoją szczególną uwagę. A wszystko za sprawą dwóch 
niezwykle innowacyjnych rozwiązań: sprężyn InterActive oraz wysokoelastycznej piance Velvet 
Touch. Sprężyny podzieliliśmy na dwie grupy o grubszym oraz cieńszym splocie (zaznaczone 
czarnym i zielonym kolorem). Poprzez symetryczne ułożenie sprężyn o różnych twardościach 
uzyskujemy siedem różnych stref twardości.

Balet
Sprężyna InterActive

W materacu Balet zastosowaliśmy sprężynki o różnych twar-
dościach, tworząc 7 zróżnicowanych stref, które idealnie wspierają 
Twoje ciało. Poszliśmy jednak o krok dalej i wstawiliśmy pomię-
dzy sprężyny dodatkowe sprężynki o mniejszej średnicy i trochę 
mniejszej wysokości, tworząc system InterActive. Uzyskaliśmy 
nieporównywalny komfort i miękkość przy jednoczesnym progre-
sywnym wsparciu całego ciała. Sprężynki subtelnie podtrzymują 
Twoje ciało i są tak ułożone, że nawet ich nie czujesz. Mimo to 
zapewniają fantastyczne podtrzymanie, dopasowując się idealnie 
do naturalnych krzywizn ciała. 

Dodatkowo po jednej stronie położyliśmy niezwykle prze-
wiewną piankę Velvet Touch o odpowiedniej sprężystości i ela-
styczności oraz delikatności w dotyku. Wybierając materac Balet, 
zyskujesz możliwość dopasowania poziomu komfortu do wła-
snych potrzeb dzięki kolejnemu rozwiązaniu: po drugiej stronie 
znajduje się warstwa lateksu, który nadaje dodatkowej miękkości 
i sprężystości. Materace ubraliśmy w dwa pokrowce, które zaska-

kują subtelnym wyglądem i miękkością w dotyku. Jeśli dodatko-
wo wybierzesz materac w pokrowcu Diamond, dzięki specjalnym 
wszytym uchwytom będziesz mógł swobodnie przenosić i obra-
cać materac na drugą stronę.

Wkład: 7-strefowa sprężynowa InterActive, pianka Velvet Touch 
o wys. 4,7 cm, lateks o wys. 4,5 cm.
Pokrowiec: Motive lub Diamond
Wysokość materaca: ok. 25 cm (przy wyborze pokrowca Motive), 
ok. 28 cm (przy wyborze pokrowca Diamond).
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Materac dostępny również
w pokrowcu Motive

Pokrowiec DiamondLateks

Pianka 
Velvet Touch

Sprężyna
InterActive

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy
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MATERACE NAWIERZCHNIOWE
Dobry materac nawierzchniowy poprawia wrażenie i komfort snu nawet w najlepszym łóżku i na 
najwygodniejszym materacu. Dołożyliśmy wszelkich starań, by nie było to tylko wrażenie. Dwa przy-
gotowane przez nas modele zaskoczą Cię oryginalnym wyglądem, sprytnymi rozwiązaniami i prak-
tycznością. Materace nawierzchniowe Hilding to stylowy dodatek i ochrona dla Twojego materaca.
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Jive
Pianka wysokoelastyczna HR

Niezwykle komfortowy materac nawierzchniowy oparty na pian-
ce wysokoelastycznej HR. Pianka zapewnia dodatkową sprężystość 
i miękkość, a jej otwartokomórkowa struktura gwarantuje wydłużoną 
trwałość całego materaca oraz utrzymanie czystości i higieny.

Wkład: profilowana pianka wysokoelastyczna HR o wys. 4,5 cm
Pokrowiec: Tencel lub Elips
Wysokość materaca: ok. 6 cm (przy wyborze pokrowca Elips), 
ok. 7 cm (przy wyborze pokrowca Tencel)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Blues
Pianka lateksowa

Luksusowy materac nawierzchniowy z wypełnienie niezwykle  
higienicznego lateksu. Lateks dzięki specjalnym otworom wentylacyjnym 
umożliwia swobodną cyrkulację powietrza i ciepła, przez co materac od-
dycha i szybko odprowadza nadmiar wilgoci. Idealnie dopasowuje się do 
kształtu ciała, zapewniając dodatkowe podparcie dla kręgosłupa pod-
czas snu. Posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne.

Wkład: profilowana płyta lateksu o wys. 4,5 cm
Pokrowiec: Tencel lub Elips
Wysokość materaca: ok. 6 cm (przy wyborze pokrowca Elips),  
ok. 7 cm (przy wyborze pokrowca Tencel)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Nie jesteś zadowolony ze swojego obecnego materaca, a nie 
chcesz wymieniać go jeszcze na nowy? Zastanów się nad za-
kupem materaca nawierzchniowego. W dużym stopniu poprawi 
komfort i pomoże Twojemu ciału na regenerację po ciężkim dniu. 

Materace nawierzchniowe ubraliśmy w dwa pokrowce 
z możliwością prania. Wybierając materac nawierzchniowy 
zyskasz dodatkowy komfort snu, a Twoja sypialnia nabierze 
wyjątkowego uroku niezależnie od tego, który pokrowiec wy-
bierzesz. Dopracowane w każdym detalu, zachwycą Cię swoją 
delikatnością i miękkością. Wybierając pokrowiec Elips z inno-
wacyjną taśmą 3D, zyskasz dodatkową przewiewność wkładu.

Pokrowiec Tencel

Pokrowiec Elips

Materac dostępny również
w pokrowcu Tencel

Materac dostępny również
w pokrowcu Elips
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MATERACE FAMILY
Grupa Hilding Family charakteryzuje się prostą konstrukcją wkładów, zdrowotnymi właściwościami po-
krowców oraz doskonałą ceną. Komfort spania zapewniony jest przez różne twardości materaca. Wy-
starczy spróbować! Różnicę wyczuwa się niemal od razu. W ofercie materace sprężynowe, piankowe 
i materac nawierzchniowy.
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Step
Sprężyny kieszeniowe

Materac zbudowany na bazie sprężyny kieszeniowej to fan-
tastyczny wybór, który zapewni znakomitą elastyczność oraz 
wsparcie całego ciała. Każda sprężynka pracuje osobno, ugi-
nają się tylko te części materaca, na które wywierasz największy 
nacisk. Materac nie przenosi żadnych drgań, dlatego nie musisz 
się martwić, że zbudzisz swojego partnera. Dodatkowo z każdej 
strony sprężyny obłożyliśmy pianką Flexifoam, która gwarantuje 
poczucie doskonałej miękkości podczas snu. 7 zróżnicowanych 
stref twardości zapewni optymalne wsparcie całego ciała. Ideal-
nie wsparty kręgosłup to gwarancja, że Twoje mięśnie są zrege-
nerowane, a Ty obudzisz się wyspany.

Wkład: 7-strefowa sprężyna kieszeniowa, obustronnie pianka 
Flexifoam o wys. 2,5 cm
Pokrowiec: Fresh
Wysokość materaca: ok. 19 cm
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Zorba
Sprężyny kieszeniowe

Materac zbudowany na bazie 7-strefowej sprężyny kiesze-
niowej, która gwarantuje idealne wsparcie i dopasowanie do ana-
tomicznej budowy Twojego ciała. Przez cały czas odpoczynku, 
Twoja głowa, ramiona, pas, biodra i nogi są właściwie podparte. 
Niezależnie od pozycji w jakiej zasypiasz lub budzisz się, jest Ci po 
prostu wygodnie. Dodatkowa warstwa lateksu zapewni niezwykłą 
sprężystość i elastyczność. Dopasowując się do kształtu ciała, 
gwarantuje idealne podparcie dla kręgosłupa, posiada ponadto 
właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Ma niesamowi-
tą odporność na odkształcenia, dzięki czemu zyskujesz pewność 
zdrowego i komfortowego snu przez  długie lata.
 
Wkład: 7-strefowa sprężyna kieszeniowa, jednostronnie pianka 
Flexifoam o wys. 3 cm, jednostronnie profilowana płyta lateksu 
o wys. 3,5 cm
Pokrowiec: Medicott
Wysokość materaca: ok. 21 cm
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy
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Fandango
Sprężyny kieszeniowe + kokos

Fandango  to mocne wsparcie dla każdego, to materac, 
który zagwarantuje podwyższoną twardość, ale jednocześnie 
optymalną elastyczność. Polecany dla osób o większej wadze 
bądź preferujących sen na twardszym podłożu. Zastosowana 
w materacu sprężyna kieszeniowa zapewni idealną elastycz-
ność punktową oraz 7 zróżnicowanych stref twardości, czyli 
optymalne dopasowanie się materaca do anatomicznej budowy 
Twojego ciała. Dodatkowo w materacu zastosowaliśmy dwie 
warstwy podnoszące twardość całego materaca – warstwa filcu 
oraz warstwę kokosu, którego włókna są powiązane  w prze-
strzeni za pomocą sprężystego lateksu, co pozwala macie ko-
kosowej podwyższyć twardość materaca przy jednoczesnym 
zapewnieniu sprężystości i elastyczności. 

Wkład: 7-strefowa sprężyna kieszeniowa, obustronnie pianka 
Flexifoam o wys. 3 cm, jednostronnie warstwa kokosu, jedno-
stronnie warstwa filcu
Pokrowiec: Medicott
Wysokość materaca: ok. 21 cm
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Kankan
Sprężyny Bonell

Kankan to idealne rozwiązanie dla tradycjonalistów. W ma-
teracu zastosowaliśmy sprężynę typu Bonell wykorzystywaną 
w budowie materaca już od wielu lat. Zyskała na popularności 
dzięki swojej wytrzymałości i odporności na duże obciążenia. 
Charakteryzuje się dużą elastycznością i progresywną twardo-
ścią, zapewniając Tobie wysoką jakość snu przez wiele lat. Sta-
nowi fantastyczne wsparcie dla osób o mniejszej, jak i większej 
wadze, tworząc uniwersalne rozwiązanie. Dodatkowo w matera-
cu zastosowaliśmy warstwę filcu odpowiedzialnego za uzyska-
nie optymalnej twardości materaca oraz piankę Flexifoam, która 
dzięki swej elastyczności redukuje dyskomfort spowodowany 
naciskiem w najbardziej newralgicznych miejscach – ramionach, 
biodrach, nogach. Podczas gdy Twój kręgosłup jest idealnie 
wsparty, Twoje mięśnie swobodnie odpoczywają w trakcie snu.

Wkład: sprężyna typu Bonell, warstwa filcu, obustronnie pianka 
Flexifoam o wys. 2,5 cm.
Pokrowiec: Fresh
Wysokość materaca: ok. 19 cm
Dostępne rozmiary:  80, 90, 120, 140, 160 / 200

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

Materac 
prozdrowotny

Znak jakości  
Szwajcarskiego 
Instytutu AEH
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Breakdance
Pianka Flexifoam

Breakdance to uczucie relaksu i odprężenia dla każdego na-
stolatka. Nie sposób przejść obok niego obojętnie. Wystarczy 
spojrzeć na charakterystyczny pokrowiec w ciekawe wzory. 
To typowy produkt dla nastolatków. Doskonały wkład wyko-
nany jest z dwóch niezwykle elastycznych i przewiewnych pia-
nek Flexifoam, każda o innej twardości. Gdy potrzebne będzie 
mocniejsze i twardsze wsparcie wystarczy przełożyć materac 
na drugą stronę. Pianki są odpowiednie cięte i profilowane, tak 
by zapewnić bardzo dobrą wentylację, materac oddycha wydłu-
żając tym samym swoją trwałość. Breakdance to idealny relaks 
i odpoczynek po ciężkim dniu dla każdego nastolatka. Poranny 
budzik do szkoły nie będzie już problemem! 

Wkład: dwie profilowane pianki Flexifoam o różnych twardo-
ściach o wys. 8 cm każda
Pokrowiec: Teenage
Wysokość materaca: ok. 18 cm
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160 / 200 cm

Czardasz
Materac nawierzchniowy

Lekki i uniwersalny materac nawierzchniowy, który w sub-
telnym stopniu poprawi komfort Twojego materaca. Znakomicie 
sprawdzi się jako dodatkowa ochrona materaca głównego. Ma-
terac pralny w całości w temperaturze 60oC.
 
Pokrowiec: Fresh
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy
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MATERACE BABY
Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Od urodzenia zapewnia mu stabilne, pewne 
oparcie, dba o jego zdrowie i dobre samopoczucie. Stawia na harmonijny rozwój swojej pociechy. 
My robimy dokładnie to samo. Myślimy o dzieciach, bo sami jesteśmy rodzicami. Dzięki materacom 
z kolekcji Baby każdy może kupić materac, który zapewni każdemu dziecku dobry i zdrowy sen przed 
aktywnym dniem.

Materace dziecięce w procesie produkcji przepuszczane są przez detektor metali, dzięki czemu 
gwarantujemy, że produkt jest w pełni bezpieczny i wolny od elementów metalowych. 
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Dobranocka
Pianka Flexifoam

Dobranocka to nasz sprawdzony i dobrze znany produkt wykona-
ny z elastycznej i przewiewnej pianki Flexifoam ubrany w pralny po-
krowiec. Dzięki porowatej strukturze pianki i dodatkowym specjal-
nym nacięciom zapewnia dobrą wentylację wkładu. Dobranocka to 
gwarancja znakomitego i zdrowego snu dla Twojej pociechy przed 
aktywnym, pełnym energii dniem. Dobranocka w pokrowcu Heros 
otrzymała pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4850-51, 
ważną do 15.05.2019 r.

Wkład: profilowana pianka Flexifoam o wys. ok. 10 cm
Pokrowiec: pralny pokrowiec lub Heros
Wysokość materaca: ok. 11 cm
Dostępne rozmiary: 60/120 cm oraz 70/140 cm

Pianka Flexifoam

ok. 11 cm

Kołysanka
Pianka Flexifoam z kokosem

Kołysanka to materac dwustronny, utwardzony warstwą kokosu, 
ze względów higienicznych ukryty pod warstwą przewiewnej i ela-
stycznej pianki Flexifoam. Oferuje dwa różne wsparcia dla dziecka: 
bardziej miękkie i bardziej twarde. Kołysanka to materac dla wszyst-
kich zwolenników twardych materaców dla swoich pociech. Tym 
co go wyróżnia jest pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr  
Op-4850-51, ważna do 15.05.2019 r. Taki materac wymaga szczegól-
nej oprawy, dlatego ubraliśmy go w delikatną i przyjemną w dotyku 
tkaninę z subtelnymi, dziecięcymi wzorami – misiami, króliczkami i in-
nymi uśmiechniętymi zwierzątkami.

Włókno
kokosowe

Pianka Flexifoam

Wkład: pianka Flexifoam o wys. ok. 10 cm, jednostronnie  
warstwa kokosu
Pokrowiec: Heros
Wysokość materaca: ok. 11 cm
Dostępne rozmiary: 60/120 cm oraz 70/140 cm

Subtelny 
dziecięcy
wzór
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Safety Smyk
Pianka Velvet Touch

Safety Smyk to unikatowe na polskim rynku rozwiązanie, przy-
gotowane z myślą o bezpieczeństwie Twojego maluszka. Wkład 
materaca został tak wyprofilowany, że zewnętrzne jego krawędzie 
są wyższe od blatu materaca, a całość ma kształt łódeczki. Materac 
jest bardzo bezpieczny, dziecku trudniej z niego wypaść. Dzięki temu 
Safety Smyk można wykorzystywać nie tylko w łóżeczku. Może być 
zabierany na wakacje, na wypady z dzieckiem do znajomych czy słu-
żyć jako przewijak. Dodatkowym atutem materaca jest wykorzysta-
na do budowy jego rdzenia innowacyjna pianka Velvet Touch, którą 
specjalnie dla marki Hilding zaprojektował zespół inżynierów. Pianka 
Velvet Touch, poza niestandardowym wyglądem i wzorem, odpo-
wiada za sprężystość i elastyczność materaca oraz jest wyjątkowo 
delikatna w dotyku. Posiada także właściwości pozwalające zacho-
wać higienę i odpowiedni poziom wentylacji. Materacyk dzięki niej 

zapewnia maluszkowi odpowiednie podparcie dla ciała, wpływając 
na komfortowy i regenerujący siły sen. Całość „ubrana” w pokrowiec 
Medicott Silver, który zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów oraz 
posiada właściwości antybakteryjne – wszystko dla jeszcze więk-
szego bezpieczeństwa maluchów! Materacyk Safety Smyk otrzymał 
pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4870, ważną do 
31.07.2019 r.

Wkład: profilowana, wysokoelastyczna pianka Velvet Touch o wys. 
10 cm, podwyższone boczki z pianki Flexifoam o wys. 12 cm
Pokrowiec: Medicott Silver
Wysokość materaca: ok. 14 cm
Dostępne rozmiary: 60/120 cm oraz 70/140 cm

Pokrowiec Medicott Silver

Podniesione boki materaca
tworzą kształt łódeczki

Pianka Velvet Touch
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AKCESORIA
Jak stworzyć sypialnię swoich marzeń? Dobierz idealne akcesoria do Twojej przestrzeni snu. W na-
szej ofercie znajdziesz wiele niezbędnych i użytecznych dodatków, które sprawią, że Twoja sypialnia 
będzie idealna. Nasze akcesoria cechuje wysoka jakość i dbałość o szczegóły wykończenia.
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Medicott Silver
Pokrowiec antyalergiczny ze specjalnie impregnowanej tkaniny Me-
dicott, hamującej tworzenie i gromadzenie się niebezpiecznych ple-
śni. Medicott likwiduje pokarm roztoczy bez użycia substancji che-
micznych szkodliwych dla środowiska. Utrzymuje swoje ochronne 
właściwości przez bardzo długi okres, bez zmniejszania skuteczno-
ści. Możliwość prania w temp. do 60°C. Dodatkowa aplikacja Silver 
w pokrowcu działa antybakteryjnie oraz antyalergicznie.

Medicott Velur
Pokrowiec z delikatnym welurowym wykończeniem, pikowany jed-
nostronnie pianką Visco z łagodnym aromatem lawendy. Dzięki 
specjalnej impregnacji hamuje tworzenie i gromadzenie się niebez-
piecznych pleśni. Medicott likwiduje pokarm roztoczy bez użycia 
substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska. Pokrowiec 
można prać w temp. do 30°C.

Medicott
Pokrowiec antyalergiczny ze specjalnie impregnowanej tkaniny ha-
mującej tworzenie i gromadzenie się niebezpiecznych pleśni. Medi-
cott likwiduje pokarm roztoczy bez użycia substancji chemicznych 
szkodliwych dla środowiska. Utrzymuje swoje ochronne właściwo-
ści przez długi okres, bez zmniejszenia skuteczności. Możliwość 
prania w temp. do 60°C.

Merced
Innowacyjny pokrowiec o unikalnym wyglądzie. Specjalne wytło-
czenia nadają niesamowity design całemu materacowi oraz gwa-
rantują odczuwalny efekt masażu. Pokrowiec z dodatkiem lycry, co 
zapewnia wysoki stopień elastyczności, dzięki czemu każdorazowo 
dopasowuje się do ułożenia ciała na całej powierzchni materaca. 
Miły i jedwabisty w dotyku, o odpowiedniej miękkości gwarantującej 
idealny komfort snu. Pokrowiec łatwy w utrzymaniu czystości dzięki 
możliwości prania w temp. do 60°C.

Pokrowce do materacy

Eleganckie przeszycia

Taśmy 3D gwarantujące 
oddychalność materaca

Uchwyty ułatwiające przenoszenie 
i obracanie materaca

Cechy
Tkaniny i dzianiny wybrane na pokrowce kolekcji Hilding zawiera-
ją wyłącznie atestowane surowce najwyższej jakości. Utrzymanie 
higieny i czystości w sypialni to podstawa dobrego i efektywnego 
snu, dlatego wszystkie pokrowce Hilding można zdejmować oraz 
prać. Dopuszczalne jest zarówno pranie ręczne, jak i w pralce.

Tencel
Naturalny, antyalergiczny pokrowiec wykonany z nowoczesnych 
włókien wiskozowych. Doskonale kontroluje poziom wilgotności 
materaca i absorbuje ją bezpośrednio ze skóry śpiącej osoby. 
Włókna Tencel nie podrażniają i w naturalny sposób zapobiegają 
rozwojowi bakterii. Pokrowiec można prać w temp. do 60°C.
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Elips
Pokrowiec wykonany z jedwabistej i miękkiej w dotyku dzianiny 
Elips. Gwarantuje wysoki stopień elastyczności, dzięki czemu każ-
dorazowo dopasowuje się do ułożenia ciała na całej powierzchni 
materaca. Wysoka jakość i trwałość zapewnią komfortowy i głębo-
ki sen przez cały okres użytkowania.  Pokrowiec łatwy w utrzyma-
niu czystości dzięki możliwości prania w temp. do 60°C.

Diamond
Innowacyjny pokrowiec wykonany wg najnowocześniej tech-
nologii 3D. Struktura tkaniny zapewnia dużą przepuszczalność 
powietrza, minimalizując tym samym rozwój roztoczy i bakterii. 
Diamond jest niezwykle odporny na ścieranie, bardzo dobrze 
odprowadza wilgoć, stanowi fantastyczne rozwiązanie, jeśli po-
szukujesz pokrowca bardzo trwałego, łatwego w utrzymaniu czy-
stości, który zapewni Tobie zdrowy sen przez cały okres użytko-
wania. Pokrowiec można prać w temp. do 60°C. 

Motive
Wszystkie dobrodziejstwa natury skoncentrowane w mikrokapsuł-
kach gwarantujące zdrowy i komfortowy sen. Niezwykle delikatny 
i jedwabisty w dotyku pokrowiec. Nowość na rynku. Pokrowiec 
z innowacyjnej dzianiny, w której zawarte są mikrokapsułki z olej-
kiem arganowym oraz masłem Shea. Olejek arganowy jest jednym 
z najdroższych i najbardziej cenionych olejów na świecie. Pozysku-
je się go z nasion owoców drzewa arganowego, które rośnie tylko 
w jednym miejscu na świecie – w Maroku. Gwarantuje dodatkowe 
poczucie miękkości i delikatności pokrowca. Pokrowiec można 
prać w temp. do 60°C. 

Fresh
Struktura przepuszczająca powietrze, co ułatwia w dużym stopniu 
wentylację wkładu materaca. Pokrowiec w kolorze białym o bar-
dzo eleganckim, klasycznym wyglądzie. Pokrowiec z możliwością 
prania do 60°C.

Heros
Pokrowiec przeznaczony dla maluchów. Biały, w delikatne beżo-
we wzory dziecięce. Pokrowiec pikowany, antyalergiczny, w peł-
ni bezpieczny dla dzieci. Wolny od wybielaczy optycznych (OB 
Free). Pokrowiec można ściągać i prać w temp. do 60°C.

Ochraniacz Molton
Dodatkowa ochrona dla Twojego materaca. Ochraniacz to ela-
styczny pokrowiec na materac, wykonany z przyjemnego ma-
teriału typu Molton (100% bawełna) przypominającego w doty-
ku frotkę. Materiał, w modelach waterproof, jest wodoszczelny 
(jednostronnie laminowany), ale „oddycha”, co zapewnia bardzo 
dobry komfort. Ochraniacz zabezpiecza materac przed zabru-
dzeniem, wchłania wilgoć. Przed osuwaniem się z materaca za-
bezpieczają go gumki wszyte w rogach i zakładane na narożniki 
materaca zasadniczego. Ochraniacze są obszyte lamówką i dzię-
ki temu wyglądają jak prześcieradło. Można je prać w temp. 95°C.

Teenage
Pokrowiec przeznaczony dla młodzieży. Wysokiej jakości, so-
lidny, trwały materiał o podwyższonej odporności na ściera-
nie. Specjalna grafika, która zwróci uwagę każdego nastolatka. 
Obustronnie motyw z rowerami. Pokrowiec zdejmowalny, który 
można prać w temp. do 60°C.

Velvet
Niezwykle miękki i delikatny w dotyku pokrowiec z innowacyjną 
technologią Purotex wykorzystującą naturalne probiotyki. Gwa-
rantuje zdrowy sen dzięki mikrokapsułkom zawartym w pokrow-
cu. Kapsułki stopniowo pękają, uwalniając probiotyki zwalczają-
ce alergeny, które powodują alergię na kurz oraz astmę. Dzięki 
temu pokrowiec dba o czyste, świeże i zdrowe środowisko snu. 
Pokrowiec z możliwości prania w temp. do 60°C.
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Stelaże

Układamy je pod materacem na ramie łóżka. 
Są zbudowane z elastycznych drewnianych listewek, 
których zadaniem jest odpowiednie podparcie mate-
raca. Im więcej listewek, tym stelaż lepiej reaguje na 
nacisk, który wywieramy, leżąc na materacu i równo-
miernie go rozkładając. Stelaże dodatkowo zapew-
niają dużą lepszą wentylację materaca, co wpływa  
na jego trwałość i higieniczność.

W naszej ofercie znaleźć można wszystkie rodzaje 
stelaży – od najprostszych bez regulacji, do stelaży z re-
gulacją mechaniczną, dzięki której można ustawić ulu-
bioną pozycję materaca w części zagłówka, ramion oraz 
nóg. Nasze stelaże powstają z klejonego warstwowo 
drewna. W przypadku stelaży Family jest to 28, a w przy-
padku stelaży Select 42 sprężystych listew umieszczo-
nych w elastycznych uchwytach.

Każdy znajdzie w naszej ofercie stelaż odpowiedni 
dla swoich potrzeb i idealny dla swojego materaca. Nie-
zależnie, czy zdecyduje się na zakup materaca sprężyno-
wego, do którego zalecamy stelaże bez regulacji, czy też  
wybierze materac piankowy ze stelażem regulowanym.

Family Moto

Family Expert

Stelaż SAM

Family Classic

Family
Listwy drewniane

28 sprężystych listew z drewna klejonego warstwowo 
umieszczonych w elastycznych uchwytach, możliwość ma-
nualnej (w wersji Expert) lub elektrycznej (Moto) regulacji na-
chylenia podgłówka i podnóżka. Pas środkowy zapewniający 
równomierny rozkład nacisku, regulacja twardości w środko-
wej części stelaża.

Wysokość stelaża: 6-7 cm
Dostępne szerokości: 80, 90, 100, 120*, 140* x 200 cm
Dostępne opcje: Stelaż Family Classic, Stelaż Family Expert, 
Stelaż Family Moto
*z wyłączeniem Family Moto

Stelaż SAM
Samodzielny montaż

Stelaż do samodzielnego montażu, wykonany z drewna 
klejonego warstwowo. 18 elastycznych listew mocowanych 
w uchwytach odpornych na odkształcenie i pękanie. Prosty 
montaż. Wygodny transport.

Dostępne szerokości: 90, 140, 160 x 200 cm
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Family Lift
Listwy drewniane

Niezbędny do korzystania z funkcji skrzyni na pościel, 28 
sprężystych listew z drewna klejonego warstwowo, umiesz-
czonych w elastycznych uchwytach. Pas środkowy zapew-
niający równomierny rozkład nacisku. Regulacja twardości 
w środkowej części stelaża. Rama stelaża unoszona na si-
łownikach gazowych, zapewniających niezawodne unosze-
nie materaca i możliwość korzystania ze skrzyni na pościel.

Wysokość stelaża: 6-7 cm
Dostępne szerokości: 70, 80, 90, 100 x 200 cm

Select
Listwy drewniane

42 sprężyste listwy z drewna klejonego warstwowo, możliwość 
manualnej (w wersji Expert) lub elektrycznej (Moto) regulacji na-
chylenia podgłówka i podnóżka. Regulacja twardości w środko-
wej części stelaża.

Wysokość stelaża: 9-10 cm
Dostępne szerokości: 80, 90 x 200 cm
Dostępne opcje: Stelaż Select Classic, Stelaż Select Expert, 
Stelaż Select Moto

Family Lift

Select Classic

Select Expert

Select Moto

Poduszki
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Visco Standard
Pianka termoelastyczna Visco

Poduszka z pianki termoelastycznej Visco, każdorazowo 
dopasowuje się do ruchów i ułożenia naszej głowy podczas 
snu. Nadaje się do użytkowania obustronnie, doskonała za-
równo dla osób śpiących na plecach, jak i na boku. Zapewnia 
optymalne podparcie głowy i ramion w czasie snu czy od-
poczynku.

Poduszka ubrana w miły w dotyku pokrowiec o delikat-
nym welurowym wykończeniu. Dzięki specjalnej impregnacji 
hamuje tworzenie i gromadzenie się niebezpiecznych pleśni 
dbając o nasz zdrowy sen.

Wymiary: 72 x 42 x 13 cm

Visco Magic
Pianka termoelastyczna Visco

Rehabilitacyjny, profilowany podgłówek termoelastycz-
ny. Wypełnienie z pianki termoelastycznej Visco, wyprodu-
kowanej na bazie wiskozy. Łagodnie podpiera kręgi szyjne 
podczas snu i wypoczynku, utrzymując ich właściwą pozy-
cję. Możliwość zdejmowania i prania pokrowca zapewnia 
maksymalną higienę podgłówka.

Wymiary: 63 x 32 x 7/9 cm

Latex Sublime
Poduszka lateksowa

Masująca, delikatnie profilowana poduszka lateksowa o tra-
dycyjnycm kształcie. Lateksowe wypustki zapewniają łagod-
ny masaż kręgów szyjnych. Komfortowo podpiera głowę 
i kręgi szyjne podczas snu.

Poduszka ubrana w pełni ekologiczny pokrowiec Sensi-
ty, który dzięki zawartym w tkaninie mikrokapsułkom neu-
tralizuje zapachy, alergeny, szkodliwe bakterie i roztocza, 
dbając o nasz zdrowy sen. Pokrowiec z możliwością  prania 
w temp. 60°C.

Wymiary: 67 x 42 x 14 cm

Visco Prime
Pianka termoelastyczna Visco

Profilowana poduszka z pianki termoelastycznej Visco, o er-
gonomicznym kształcie, z delikatnymi, masującymi wypust-
kami. Zapewnia wysoki komfort snu, ulgę i właściwą pozycję 
dla kręgów szyjnych. 

Poduszka ubrana w miły w dotyku pokrowiec o delikat-
nym welurowym wykończeniu. Dzięki specjalnej impregnacji 
hamuje tworzenie i gromadzenie się niebezpiecznych pleśni 
dbając o nasz zdrowy sen. 

Wymiary: 70 x 39 x 12 cm

Poduszki

Pokrowiec

Pokrowiec

Pokrowiec
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Bonell
Zaletą jest stosunkowo niewielka cena 
i progresywna twardość.

Kieszeniowe
Dzięki elastyczności punktowej gwaran-
tują optymalne dopasowanie materaca 
do kształtu ciała.

Multipocket
W porównaniu ze sprężyną kieszeniową 
gwarantuje więcej niezależnych punktów 
podparcia, zwiększając tym samym ela-
styczność punktową.

InterActive
Innowacyjny system sprężyn zbudowany 
ze sprężynek o różnej wysokości i średni-
cy gwarantujący znakomitą elastyczność 
punktową oraz progresywne wsparcie.

Rodzaje sprężyn

Rodzaje pianek

Surowce dodatkowe

Aspekty zdrowotne
Materac antyalergiczny
Materac ubrany w pokrowiec wolny od 
substancji szkodliwych dla zdrowia, nie-
zawierający surowców potencjalnie aler-
gogennych.

Materac odwracalny
Materac, który możemy przekładać na 
drugą stronę i odwracać o 180°, dzięki 
czemu zwiększamy jego trwałość.

Materac elastyczny          
Materac, który możemy używać na ste-
lażach, z regulacją nachylenia podgłów-
ka i podnóżka.

Dwie twardości
Materac dwustronny, który po jednej 
stronie dostarcza innego komfortu snu 
niż po drugiej.

Sizal
Naturalne włókno z agawy podwyższa-
jace twardość materaca.

Znak jakości Szwajcarskiego Instytutu 
AEH

Gwarancja

Znak jakości

Lateks
Skład i struktura, która zapewnia ma-
teracom wysoki stopień elastyczności, 
a system kanalików wewnątrz lateksu 
poprawia ich sprężystość i wentylację.

Termoelastyczna
Pianka, która w miejscach kontaktu z cia-
łem staje się bardziej miękka i dostosowu-
je się do każdorazowo do kształtu ciała. 

Wysokoelastyczna
Posiada mniej jednolitą strukturę ko-
mórkową od standardowej pianki, dzięki 
czemu uzyskuje lepsze parametry pod-
trzymywania ciała, komfortu oraz sprę-
żystości i elastyczności.

Flexifoam
Pianka dająca poczucie miękkości 
i komfortu.

Velvet Touch 
Pianka Velvet Touch stworzona specjalnie 
dla Hilding Anders Polska, innowacyjna, 
sprężysta i elastyczna pianka wysoko-
elastyczna, wyjątkowo miękka w dotyku, 
o bardzo dobrej oddychalności.

Filc
Filc utwardza konstrukcję materaca, 
przedłużając jego trwałość i wzmacniając 
jego konstrukcję.

Kokos
Mata z naturalnego włókna kokosowego 
podwyższa twardość materaca przy jed-
noczesnym zachowaniu elastyczności.

Labyrinth
Włókno syntetyczne, higieniczne, hypo-
alergiczne, nietoksyczne, niepochłania-
jące kurzu. Umożliwia swobodny prze-
pływ powietrza i wilgoci. Charakteryzuje 
się wysoką elastycznością, sprężysto-
ścią i wytrzymałością.

Pokrowiec pralny
w temp. 60°C.

Pokrowiec pralny
w temp. 30°C.

15 lat gwarancji.

 

5 lat gwarancji.

Pralność

Specyfikacje techniczne

7 stref
Materac o 7 zróżnicowanych strefach 
twardości.

Wentylacja
Gwarancja przepływu powietrza we-
wnątrz materaca dzięki zastosowaniu 
odpowiednich otworów wentylacyjnych 
bądź profilowaniu wkładu.

Uchwyt
Materac posiada w pokrowcu wszyte po 
bokach uchwyty ułatwiające przenosze-
nie i obracanie materaca.

Zamek rozdzielczy
Materac posiada zamek rozdzielczy.

Materac prozdrowotny
Materac, który wspomaga proces re-
habilitacji wad postawy i przeciwdziała 
powstawaniu odleżyn. 
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Nazwa Numer
strony

Gwarancja Pralność Sposób pakowania  Sprężyny

5 lat 15 lat  60o 30o Rolowane Na płasko Bonell Kiesze-
niowe

Multi-
pocket

Inter-
Active

Rock&Roll 14 � � �

Salsa 16 � � �

Mambo 18 � � �

Rumba 20 � � � �

Foxtrot 22 � � �

Latino 23 � � �

Zumba 24 � � �

Flamenco 30 � � � �     

Tango 33 � � � �

Cha-Cha 34 � � � �

Pasodoble 35 � � � �

Makarena 36 � � � �

Balet 38 � � � �

Blues 43 � � �

Jive 43 � � �

Step 46 � � � �

Zorba 47 � � � �

Fandango 48 � � � �

Kankan 49 � � � �

Breakdance 50 � � �

Czardasz 51 �  � �

Dobranocka 54 � � �

Kołysanka 55 � � �

Safety Smyk 56 � � �
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Pianki Warstwy dodatkowe

Flexifoam Velvet
Touch

Termoela-
styczna

Wysoko-
elastyczna Lateks Filc Kokos Sizal Labirynth
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materace
sprężynowe

materace
piankowe

Legenda:

materace
nawierzchniowe 

materace 
family

materace 
baby
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