


Czas poświęcony na sen stanowi około jedną trzecią naszego życia. To z tego powodu żaden szczegół 
projektowania, realizacji i wykończenia materacy PerDormire nie jest pozostawiony przypadkowi. Każde 
zastosowane rozwiązanie i każdy wykorzystany materiał odzwierciedlają ogromną dbałość o jakość produktu 
końcowego, który trafi do Twojej sypialni.

Firma PerDormire rozciąga się dziś na powierzchni 20 000 metrów kwadratowych, a jej produkcja wzrosła 
w przeciągu lat od około 40 do ponad 3 000 materacy na dzień. Prawie pięćdziesiąt lat doświadczenia i pasji oraz 
wszystkie zalety produkcji rzemieślniczej: obsesyjna dbałość o jakość, detale, wykończenia, łączą się 
najnowszymi technologiami i automatyzacją dając w efekcie wysokiej klasy produkt, będący w stanie odnieść 
sukces na rynkach międzynarodowych.

HISTORIA
Firma PerDormire powstała w 1971 roku w Montale, w słonecznej Toskanii – sercu Włoch. Dzięki kreatywności 
i umiejętnościom rzemieślniczym rodziny Caso rozwijała się na przestrzeni lat, aby stać się w końcu jednym 
z największych producentów materacy w Europie. Bezcenne dziedzictwo kunsztu, wiedzy i technologii, które 
były przekazywane z pokolenia na pokolenie wzbogacano o nowe i oryginalne elementy, aż do osiągnięcia 
wspaniałego poziomu jakości naszych produktów dzisiaj.

FIRMA

JAKOŚĆ
Produkty PerDormire mogą pochwalić się najwyższymi standardami bezpieczeństwa, komfortu i troski 
o środowisko. Wśród głównych certyfikatów świadczących o jakości wystarczy wymienić Oeko Tex Standard 100 
– certyfikat, który potwierdza, że produkty nie zawierają lub nie uwalniają substancji szkodliwych dla zdrowia, 
LGA Pruf Zertifikat – specjalny 1IM Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odnośnie odporności ogniowej; 
certyfikaty BS (British Standrard) 100(UK) i 16 CRF 1632:1991, 16 CRF 1633:2006 (USA) i CATAS. Włoskie, 
europejskie oraz międzynarodowe przepisy techniczne potwierdzają wytrzymałość i jakość wszystkich 
produktów. PerDormire jest licencjobiorcą marki Woolmark. Wiele naszych produktów posiada certyfikat „wyrób 
medyczny” klasy 1, zgodnie z dyrektywą 93/42/WE, w Rif.Leg. DM322 – 27 sierpnia 1999. Część naszych 
materacy wytwarzana jest z materiałów ekologicznych.

MISJA

MEDICAL DEVICE
CLASS I

COMPANY TO WATCH AWARD



®Wypełnienie pokrowca pianą Visco Mind  Soft Touch zapewnia lepsze i szybsze dopasowanie materaca. Połączenie wolno reagującej piany Visco 
® ®Mind  w górnej części wnętrza z warstwą Waterfoam , stanowiącą jego środek oraz Bio Waterlilly w podstawie zapewnia wygodne, stabilne 

i ergonomiczne podparcie ciała. Strefowość materaca, uzyskana poprzez naprzemienne ułożenie trzech warstw różnych pian, sprawdza się 
szczególnie wtedy gdy śpimy na boku. Ergonomiczne strefy twardości przechodzą płynnie jedna w drugą zapewniając doskonałe dopasowanie 
materaca i równomierne podparcie ciała potrzebne do relaksującego, efektywnego snu.

roztoczami i drobnoustrojami, umożliwiając spokojny i higieniczny wypoczynek. Zaszyta w pokrowcu piana Extra Soft, zastosowana po obu stronach 
®materaca, dzięki swej niezwykłej miękkości daje niepowtarzalny efekt otulenia. Drugim typem piany, zaszytym w pokrowcu jest Visco Mind  Clima 

®Fresh  – innowacyjny materiał, który dzięki specjalnej obróbce Ultra Fresh jest w stanie absorbować ciepło ludzkiego ciała i utrzymywać optymalną 
temperaturę, unikając przegrzewania i nadmiernego pocenia się podczas snu. Boczny pas wentylacyjny Air Space zapewnia ciągłą cyrkulację 
powietrza wewnątrz materaca, utrzymując wnętrze klimatyzowane i wolne od nadmiernej wilgotności.

Free Wave

Gran Paradiso

®górna warstwa z Visco Mind  o zróżnicowanej 
grubości, dopasowująca się do kształtu ciała -

3gęstość 55 kg/m
7 cm - środkowa warstwa Waterfoam- 

3gęstość 30 kg/m
7 cm - dolna warstwa Bio Waterlilly 

3(tzw. bio zimna pianka) - gęstość 30 kg/m

BUDOWA RDZENIA MATERACA:

1

1

2

2

3

3

ź dół - izolacyjne włókno z naturalnej bawełny.

WYPEŁNIENIE POKROWCA: 

POKROWIEC: 
Aromatherapy Camomilla. Zdejmowany,
z zamkami po 4 stronach, nadający się do 
prania w 30°C. Boczny pas wentylacyjny 
z materiału Air Space.

®
ź góra - 2 cm Visco Mind  Soft Touch, 

WYSOKOŚĆ:
materac - około 24 cm
wnętrze - około 21 cm

TYP:
strefowy, idealny do spania na boku

TWARDOŚĆ:

1 2 3 4 5

®18 cm – dolna warstwa z Waterfoam

®2 cm – górna warstwa z Visco Mind  
dopasowującego się do kształtu ciała– 

3gęstość 50 kg/m

BUDOWA RDZENIA MATERACA:

1

1

2

2

POKROWIEC: 
Zdejmowany, z zamkami z 4 stron, nadający 
się do prania w 30°C. Boczny pas 
wentylacyjny z materiału Air Space.
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
ź góra - 2,5 cm piana Extra Soft + 2 cm, 

®piana Visco Mind  Clima Fresh,
ź dół - 2,5 cm piana Extra Soft + włókno 

antyalergiczne.

WYSOKOŚĆ:
materac - około 28 cm
wnętrze - około 20 cm

TYP:
solidnie podpierający materac 
z właściwościami termoregulacyjnymi

TWARDOŚĆ:

1 2 3 4 5

GWARANCJA

LAT10 
WYRÓB

MEDYCZNY

GWARANCJA

LAT10 
WYRÓB

MEDYCZNY

Free Wave pokryty jest dzianiną Aromatherapy Camomilla, szczególnym materiałem 
zawierającym w spodniej części tkaniny mikrokapsułki wypełnione naturalnym 
olejkiem zapachowym, uwalniającym miły, relaksujący, delikatny aromat rumianku. 

Materac Gran Paradiso pokryty jest w 100% antyalergiczną 
dzianiną Tencel, wykonaną z włókien wiskozowych naturalnego 
pochodzenia. Zapewnia to pełną ochronę przed pleśnią, 



®wypełnienie pokrowca pianą Visco Mind  Soft Touch zapewnia lepsze dopasowanie materaca oraz gwarantuje najwyższy stopień komfortu. 
Wewnętrzny panel materaca Sonnelino składa się z dwóch warstw, które zapewniają idealne podparcie ciała niezależnie od pozycji w jakiej śpisz. 

® ®Górna warstwa z piany leniwej Visco Mind  powoduje równomierne rozłożenie nacisku, a dolna, z piany wysokoelastycznej Waterfoam , stabilizuje 
i przejmuje obciążenie. Idealnie dobrana grubość i twardość poszczególnych pian powoduje uniwersalność pod względem komfortu.

Warstwa bardzo miękkiej piany Extra Soft wszyta do pokrowca wywołuje miłe pierwsze odczucie, wyraźnie zwiększając komfort użytkowania 
materaca. Wewnętrzny panel złożony, z dwóch warstw piany Waterfoam o różnej twardości, zapewnia wygodne, stabilne i korzystne pod względem 
anatomicznym podparcie ciała. Możliwość spania na jednej z dwóch stron o zróżnicowanych stopniach twardości czyni go materacem dwustronnym 
oraz partnerskim. Specjalna technologia szycia pokrowca (umieszczenie głównego szwu na krawędzi) sprawia, że dwa osobne materace ułożone 
obok siebie w jednym łóżku bardzo dobrze do siebie przylegają.

Sonnelino

Biscotto

®6 cm – górna warstwa z Visco Mind  
ergonomiczna, dopasowująca się do kształtu 

3ciała – gęstość 55 kg/m .
12 cm - dolna warstwa Waterfoam- gęstość 

328 kg/m .

BUDOWA RDZENIA MATERACA:

1

2

1
2

Bayscent Aromatherapy. Zdejmowany, 
z zamkami po 4 stronach, nadający się 
do prania w 30°C. 
Boczny pas wentylacyjny Air Space.

POKROWIEC: 

WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
®

ź góra - 2 cm Visco Mind  Soft Touch
ź dół - izolacyjne włókno z naturalnej 

bawełny.

WYSOKOŚĆ:
materac - około 22 cm
wnętrze - około 18 cm

TYP:
uniwersalny, dobrze podpierający materac z dużą warstwą
dopasowującej się piany

TWARDOŚĆ:

1 2 3 4 5

BUDOWA RDZENIA MATERACA:

1

1

2

2

POKROWIEC: 

ź dół - 2,5 cm piana Extra Soft + włókno 
antyalergiczne.

100% antyalergiczna tkanina Foglia. 
Zdejmowany, z zamkami po 4 stronach, 
nadający się do prania 30°C. 
Pas wentylacyjny Air Space.
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
ź góra - 2,5 cm piana Extra Soft + 2 cm, 

®piana Visco Mind  Clima Fresh,

WYSOKOŚĆ:
materac - około 25 cm
wnętrze - około 22 cm

Typ: dobrze podpierający materac wysokoelastyczny

materac posiada kombinację 
dwóch różnych stopni twardości

TWARDOŚĆ:

1 2 3 4 5

GWARANCJA

LAT10 
WYRÓB

MEDYCZNY

GWARANCJA

LAT6 

Materac Sonnelino pokryty jest dzianiną Bayscent Aromatherapy, która neutralizuje 
nieprzyjemne zapachy, podwyższając komfort snu. Zawarte w dzianinie pokrowca 
mikrokapsułki uwalniają delikatny, odświeżający aromat lawendy. Dodatkowe 

3- gęstość 28 kg/m .

3- gęstość 25 kg/m .

®dolna warstwa 11 cm z Waterfoam

®górna warstwa 11 cm z Waterfoam



Pokrowiec materaca wykonany jest z antyalergicznej dzianiny zawierającej wiskozę. Dzięki temu szybko odprowadza gromadzącą się wilgoć 
®i zapobiega rozwojowi szkodliwych bakterii i pleśni. Wewnątrz pokrowca wszyto warstwę piany Visco Mind  Soft Touch, która odpowiada za szybką 

®reakcję materaca na nacisk. Wnętrze materaca to połączenie piany Visco Mind , odpowiedzialnej za dopasowanie do kształtu ciała, oraz piany 
®Waterfoam , dającej solidne podparcie. Materac jest dwustronny, oferuje dwa odmienne odczucia i dwie różne twardości.

®Pokrowiec wykonany z antyalergicznej dzianiny z dyskretnym, szarym wzorem. Zaszyta w nim piana Visco Mind  poprawia reakcję materaca na nacisk 
®i podnosi znacząco komfort użytkowania. Wnętrze materaca to jednolity blok solidnej, wysokoelastycznej piany Waterfoam , dający mocne i stabilne 

®podparcie. Materac można użytkować zarówno po stronie z pianą Visco Mind , jak i po stronie bez tej piany, która jest jeszcze twardsza.

Dual Feel

Confort Grey

®dolna warstwa 15 cm z Waterfoam

®górna warstwa 3 cm piany Visco Mind
3- gęstość 50 kg/m

3- gęstość 28 kg/m

BUDOWA RDZENIA MATERACA:

1

1

2

2

POKROWIEC: 

®
ź góra - 2 cm piany Visco Mind  Soft Touch

100% antyalergiczna dzianina z wiskozą. 
Bez możliwości zdejmowania i prania. 
Pas wentylacyjny Air Space.
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 

ź dół - piana wysokoelastyczna+ włókno 
antyalergiczne

WYSOKOŚĆ:
materac - około 21 cm
wnętrze - około 18 cm

TYP:
uniwersalny materac o dwóch różnych stopniach twardości 
i dwóch odmiennych odczuciach

TWARDOŚĆ:

1 2 3 4 5

GWARANCJA

LAT10 

WYSOKOŚĆ:
materac - około 23 cm
wnętrze - około 20 cm

TYP:
twardy, solidnie podpierający materac

TWARDOŚĆ:

1 2 3 4 5

GWARANCJA

LAT6 

20 cm jednolity blok z piany 
®wysokoelastycznej Waterfoam  

3- gęstość 28 kg/m

BUDOWA RDZENIA MATERACA:

1

1

POKROWIEC: 

WYPEŁNIENIE POKROWCA: 

Pokrowiec 100% antyalergiczny, bez 
możliwości zdejmowania i prania, boczny pas 
wentylacyjny z materiału Air Space

®
ź góra - 2,5 cm piany Visco Mind
ź dół - izolacyjne włókno antyalergiczne



®VISCO MIND

WATERFOAM

® 3VISCO MIND  to nowej generacji piana z pamięcią kształtu o gęstości około 50 kg/m . Piana ta w odpowiedzi na nacisk 
idealnie dopasowuje do kształtu ciała, zapewniając najwyższy komfort i ergonomię snu. Nie wywiera nacisku zwrotnego, 
przez co wspomaga właściwe ukrwienie ciała. Tłumi drgania i wibracje przenoszone przez materac, dzięki czemu 
umożliwia komfortowe użytkowanie materaca przez pary. W odróżnieniu od innych tego typu materiałów dostępnych na 

®rynku, opatentowana przez PerDormire piana VISCO MIND  tylko nieznacznie zmienia swoją twardość w zależności od 
temperatury. Dzięki temu zachowuje optymalne właściwości zarówno w chłodnych, jak i mocno ogrzewanych 
sypialniach. Użycie w procesie produkcyjnym wody jako czynnika spieniającego wyeliminowało konieczność stosowania 

®bardzo szkodliwych dla środowiska freonów (CFC). VISCO MIND  dzięki dużej gęstości i zaawansowanemu procesowi 
produkcji jest materiałem niezwykle odpornym na mechaniczne zużycie i starzenie się pod wpływem kontaktu 

®z powietrzem i światłem. VISCO MIND  występuje w niemal każdym naszym materacu.

®CLIMA FRESH  jest owocem ostatnich lat szeroko zakrojonych badań w dziedzinie nanotechnologii. Klasyczna piana 
z pamięcią kształtu została połączona z mikrokapsułkami zmiennofazowego materiału PCM (ang. Phase Change 
Material). Materiał ten ma zdolność pochłaniania nadmiaru ciepła oraz stopniowego oddawania go, gdy zrobi się 
chłodniej. Pierwotnie materiały PCM stosowano w przemyśle lotniczym oraz w badaniach NASA – wszędzie tam, gdzie 

®potrzebne było zminimalizowanie wahań temperatury. Zastosowanie termoregulacyjnej piany CLIMA FRESH  do 
produkcji materacy praktycznie rozwiązało problem przegrzewania się i nadmiernej potliwości przy użytkowaniu 
materacy z pamięcią kształtu. Dodatkową korzystną cechą są sole srebra w składzie materiału, które czynią go 
odpornym na namnażanie się bakterii i pleśni.

Piana EXTRA SOFT jest dziesięć razy bardziej miękka niż standardowa piana wysokoelastyczna. Osiągnięto to dzięki 
zastosowaniu specjalnie dobranych surowców i nowatorskiemu sposobowi produkcji: komórki piany są znacznie większe 
niż standardowo. EXTRA SOFT FOAM zapewnia wysoki komfort powierzchniowy i miłe, puszyste odczucie materaca.

®Tkanina BAYSCENT  jest wypełniona mikrokapsułkami, które aktywowane są w trakcie użytkowania, aby zapobiegać 
wzrostowi bakterii powodujących nieprzyjemne zapachy. Jest to nowa technologia, która skutecznie eliminuje przykre 

®zapachy i nadaje tkaninie przyjemny aromat. BAYSCENT  dodatkowo wspomaga odprowadzenie wilgoci dzięki czemu 
zapewnia odpowiedni komfort podczas snu.

Perforowana tkanina stosowana na brzegach materacy. Zwiększa znacznie cyrkulację powietrza w rdzeniu materaca 
oraz pomaga w odprowadzaniu gromadzącej się wilgoci. Zapewnia lepszą higienę materaca i zdrowszy sen.

WATERFOAM to wysokoelastyczna piana poliuretanowa stanowiąca bazę wszystkich naszych materacy. Cechuje się 
otwartą strukturą komórkową, dzięki czemu doskonale się wentyluje i odprowadza wilgoć. Piana WATERFOAM 
w procesie produkcyjnym jest spieniana wodą, co eliminuje konieczność stosowania bardzo szkodliwych dla środowiska 
freonów (CFC). Jest też całkowicie antyalergiczna, obojętna chemicznie i nieszkodliwa. Dostępna jest w wielu wariantach 
gęstości i nośności. Każda jej odmiana cechuje się dużą trwałością, odpornością na zużycie i starzenie się.

Materiały i technologie

EXTRA SOFT  FOAM

CLIMA FRESH®

BAYSCENT
AROMATHERAPY

®

AIR SPACE



Kilka słów o śnie

Certyfikaty

Rosnąca świadomość faktu, że tylko sen zapewnia prawdziwy wypoczynek po trudach każdego dnia oraz poczucie jak ważny jest on dla 
jakości życia, zmieniły nasze spojrzenie na wyposażenie sypialni. Materiały i technologia produkcji materacy stają się coraz, a zarazem 
bliższe naturze. Nowoczesne materace z pian wysokoelastycznych i pian z pamięcią kształtu zapewnią Ci zupełnie nową jakość snu. 
Zainwestuj w swoje zdrowie, dobre samopoczucie i efektywny wypoczynek.

LGA Pruf Zertifikat
Potwierdza jakość i trwałość użytych do produkcji materiałów.

Oeko Tex Standard 100
Gwarantuje, że stosowane tkaniny i inne elementy konstrukcyjne jak zamki czy wszywki nie zawierają i nie wydzielają 
substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka.

Potwierdza, że produkt został wytworzony zgodnie z wymaganiami europejskiej dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów 
medycznych.

CE - Deklaracja zgodności dla produktów z oznaczeniem

WYRÓB

MEDYCZNY



www.perdormire.pl
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