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Design for Wellness, nowa droga firmy PerDormire 
uosabia wewnętrzny charakter firmy która zrozumiała 
jak połączyć dwa podstawowe aspekty
by zagwarantować funkcjonalność systemów łóżek.    

„Dobry sen jest niezbędny ze względów psychicznych
i fizycznych wszystkich osób, biorąc pod uwagę 
że spędzamy  1/3 naszego życia w łóżku” 

komentuje Paolo Luchi – 
Dyrektor działu sprzedaży i marketingu.

„Aby dobrze się wyspać musisz połączyć komfort 
i funkcjonalność razem ze stylem i designem. 
Dlatego wciąż rozwijamy nasze produkty wykorzystując 
badania technologiczne i kreatywne myślenie 
w produkcji systemów łóżek. Spełniają one potrzebę
komfortu i wytrzymałości, a także zapewnienia
estetycznego wyglądu, który odpowiada coraz bardziej 
na wyrafinowane gusta naszych klientów”    

Liczne nowinki technologiczne zostały dodane również 
do materacy i poduszek aby lepiej radzić sobie 
z alergiami, higieną i regulacją temperatury.    

PerDormire oferuję możliwość doboru materacy
i poduszek, które są niezbędne do zapewnienia
dobrego snu, a nawet więcej ponieważ budzenie się 
wypoczętym sprawi że będziesz bardziej efektywny, 
w dobrym nastroju i pełen energii.    

Podsumowując: DESIGN FOR WELLNESS 
przedstawia wysoką jakość włoskiej marki.

design for wellness W PerDormire od dawna jesteśmy zaangażowani w “PerCambiare” co oznacza, że 

w pracy i produkcji respektujemy ludzi i środowisko. Nasza koncepcja “Design for 

Wellness” oznacza dbanie o zdrowie Twoje i naszej drogocennej planety, ponieważ 

spokojny sen zapewni nam lepszą przyszłość.    Zrównoważony rozwój to Wellnes 

czyli zachowanie dobrej kondycji i wewnętrznego spokoju, równowagi ciała i ducha. 

Nasze trzy “R-ki” to:

RECOVER:  dajemy możliwość wyboru tkanin z naturalnych materiałów.

REDUCE: dzięki efektywności energetycznej naszych zakładów produkcyjnych. 

100% zapotrzebowania na energię naszych fabryk pochodzi ze zrównoważonych źródeł. 

Zakład w Pistoi o powierzchni ponad 20 km2 jest wyposażony w system paneli słonecznych 

który zapewnia 50% niezbędnej energii. Pozostałe 50% energii niezbędnej dla naszej 

fabryki jak i dla naszych sklepów jest zapewniane przez elektrownię wodną w Grosio.       

RECYCLE: Używamy tkanin z recyklingu PET. Ponieważ każde działanie robi różnicę! 

Paolo Luchi
Dyrektor sprzedaży i marketingu Per Cambiare
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Biocell 40 Fusion

Jacquard

Ta antybakteryjna i antystatyczna tkanina w 40% składa się ze specjalnego włókna wiskozowego z dodatkiem srebra i włókna 

węglowego. Włókna wiskozowe charakteryzują się doskonałą delikatnością i właściwościami higroskopijnymi. Jony srebra 

wiążą się z enzymami komórek mikroorganizmów, hamując ich aktywność i proliferację (gwałtowny rozwój), utrzymując 

w ten sposób działanie przeciwbakteryjne. Srebro ma także działanie regulujące temperaturę ciała zabezpieczając przed 

przegrzewaniem i wychłodzeniem poprzez właściwości odbijające ciepło i kierujące je na zewnątrz. Włókno węglowe 

szybko rozprasza wszelkie ładunki elektrostatyczne, czyli tak zwany smog elektrostatyczny, które może gromadzić się

w nocy jak i z którym po całym dniu kładziemy się do łóżka. Dzięki włóknom węglowym możemy aż o 8% wydłużyć efektywny 

czas snu głębokiego, który doskonale wpływa na regenerację naszego ciała po codziennym stresie i działa odmładzająco.  

BIOCELL
40 FUSION

GENESI®

JACQUARD

Tkanina żakardowa, charakteryzująca się typowym splotem i wzornictwem, 

to wybór, który sprzyja tradycji, ale także zapewnia wyjątkową 

elastyczność i komfort podczas snu. Pokrowiec Jacquard Lurex jest 

wygodny, elastyczny w pełni zdejmowany i zmywalny. Kolejną cechą

tej tkaniny jest zapewnienie zdrowia i higieny w miejscu jej zastosowania.

GENESI® Genesi ma specjalną kompozycję, w której połączono włókno węglowe, srebro

i soję, aby zapewnić dobre samopoczucie użytkownika. Włókno węglowe pozwala organizmowi 

na rozładowanie nagromadzonej w ciągu dnia elektryczności statycznej. Niezwykłe właściwości 

antybakteryjne srebra zapewniają naturalną ochronę przed drobnoustrojami i bakteriami. 

Wreszcie soja zapewnia komfort w dotyku i daje niezwykłe poczucie ochrony, jak druga skóra. 
T
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Bamboo

Probiotic

Stretch
Aloe Vera

Materiał Probiotyk dzięki działaniu polegającym na zachowaniu prawidłowej 

flory fizjologicznej pomaga redukować alergie i astmę w całkowicie naturalny 

sposób. Ta innowacyjna tkanina dzięki aktywnym probiotykom wyhamowuje 

wzrostu pleśni i bakterii oraz oczyszcza środowisko, w którym śpimy z alergenów 

roztoczy. Ta podwójnie opatentowana technologia jest w 100% ekologiczna, 

naturalna i inteligentna, stworzona, aby zapewnić bardzo orzeźwiający sen. 

Mikrofauna probiotyczna jest osadzona w tkaninie w postaci mikrokapsułek

z zarodnikami probiotyków. Te wybrane mikroorganizmy są nieaktywne,

dopóki nie zostaną uwolnione dzięki tarciu między ciałem powierzchnią materiału. 

PROBIOTIC

SILVER SAFE
SILVER&LIFE

STRETCH

BAMBOO

ALOE VERA

ERGOFRESH®

Mikrokapsułki zawierające esencję aloesu, rośliny znanej od starożytności ze względu

na swoje liczne korzystne właściwości (przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwutleniające),

są wprowadzane do włókien materiału podczas jego wytwarzania. W kontakcie ze skórą

lub przy ruchu na materacu mikrokapsułki uwalniają korzystną esencję aloesu, co z kolei ma pozytywny 

wpływ na niektóre ważne funkcje organizmu, a to daje nam głęboki relaks i dobre samopoczucie. 

Bardzo elastyczna tkanina, wytrzymała, odporna na zmechacenia i wycieranie jest pozyskiwana z rośliny 

bambusa, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości nawet po wielu cyklach prania. Pusta struktura 

włókien bambusowych zapewnia również doskonałą przepustowość powietrza, wspomaga regulację 

temperatury ciała absorbując ciepło i wilgoć. W rezultacie otrzymujemy tkaninę, która zapewnia wrażenie 

świeżości i wypoczynku, szczególnie w letnie sezony. Włókna bambusowe są również zaimpregnowane 

miodową pektyną, która posiada właściwości zmiękczające i odżywcze dla komórek skóry.

ErgoFresh jest tkaniną złożoną z włókien wiskozowych, zapewniających nadzwyczajne 

odczucie miękkości. Mikrofauna probiotykowa została wszysta w tkaninę w formie zarodników

w mikrokapsułkach. Pozostają one zamknięte do momentu aktywacji poprzez tarcie wywierane przez 

ciało na materac. Zapewniają naturalną ochronę materaca i ciała, dzięki swoim antyalergicznym

i antybakteryjnym właściwościom, zapobiegają również rozwoju roztoczy. Tkanina podczas 

produkcji nie została potraktowana żadnymi chemikaliami, tylko i wyłącznie naturalnymi produktami.

Stretch jest tkaniną wykonaną w 100% z antyalergicznego materiału zapewniającego 
wysokie właściwości higieniczne.
Stosowana jest bardzo często w zdejmowanych pokrowcach materacy, 
dzięki łatwości w manipulacji podczas zakładania i zdejmowania jak i możliwości 
prania w wyższych temperaturach.

Srebro, najbardziej skuteczny środek przeciwbakteryjny do tego o najwyższej 

wartości przewodnictwa elektrycznego, szybko rozprasza irytujące ładunki 

elektrostatyczne. Srebrna nić jest trwale połączona z polimerem, aby zagwarantować 

długi czas działania antybakteryjnego. Jego odblaskowe właściwości regulują 

temperaturę ciała. Funkcje te są trwałe, nawet po wielu cyklach prania. 

Silver Safe

Ergo Fresh
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Tencel

Soft Care

Tkanina Super Soft Cashmere, dzięki niezwykłemu efektowi, który można jedynie porównać

do szlachetnego włókna, od którego zresztą została nazwana. Charakteryzuje się ekskluzywną miękkością, 

rozpoznawalną w dotyku, która towarzyszy odpoczynkowi w ciepłym i delikatnym otuleniu. Tak jak naturalny 

kaszmir zapewnia rewelacyjne właściwości termoregulacyjne łącząc je z działaniem antyalergicznym.  

SUPERSOFT 
CASHMERE

Cashmere
Super Soft

Włókno Tencel® jest pochodzenia naturalnego i stworzone jest z celulozy, 

głównej części komórek roślinnych. Surowcem jest drewno, a proces produkcji 

jest przyjazny dla środowiska. Materiał jest całkowicie biodegradowalny

i biologiczny. Podobnie jak wszystkie naturalne włókna, kontakt ze skórą daje uczucie 

miękkości. Komfort gwarantuje doskonała oddychalność i pochłanianie wilgoci.  

TENCEL®

Miękki jak jedwab. Ta tkanina jest zrobiona ze specjalnych włókien wiskozowych, które są całkowicie 

biodegradowalne. Wygląda jak jedwab z podkreśleniem kolorów pełnych energii i entuzjazmu.

Soft Care jest niesamowicie przyjemny w dotyku, miękki i komfortowy. Zapewnia nadzwyczajne uczucie 

świeżości i dobrego samopoczucia. Absorbuje wilgoć, zapewnia świetną wentylację i wytrzymałość.

SOFT CARE

Befresh jest innowacyjną termo-regulującą tkaniną, która gwarantuje ogólne wrażenie 

świeżości dzięki tysiącom mikro cząsteczek krzemu, równo rozłożonych po tkaninie.

Bayscent
Aromatherapy

Mikrokapsułki Bayscent® są selektywnie aktywowane w tkaninie, aby zapobiec rozwojowi bakterii, które powodują nieprzyjemne 

zapachy. Dokładnie odwrotnie niż w przypadku tradycyjnego stosowania różnorakich produktów w celu zamaskowania 

niepożądanych zapachów. Materiał Bayscent® sprzyja ich eliminacji i nadaje tkaninie przyjemny, czysty aromat. Tkanina Bayscent® 

jest aktywna na trzech poziomach: znacznie obniża poziom nieprzyjemnych zapachów, neutralizuje działanie bakterii i odświeża 

środowisko delikatnymi perfumami. Nie zmieniając pierwotnych właściwości włókna, umożliwiając odpowiednie odprowadzenie 

wilgoci podczas snu. Mikrokapsułki zawierają esencję Lawendy lub Aleo Vera, które oferują niezwykle korzystne właściwości 

(Lawenda - aromaterapia, ułatwia zasypianie, uspokaja. Aleo Vera - przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwutleniające).  

BAYSCENT ®

AROMATHERAPY

Air Space
Tkanina ta charakteryzująca się niewiarygodną wręcz oddychalnością,

jest używana głównie do pasów bocznych w materacach, aby zagwarantować 

stałą cyrkulację powietrza. Eliminuje w 100% wilgoć, która może zgromadzić się 

wewnątrz materaca, aby zapewnić zdrowszy i bardziej relaksujący odpoczynek.

AIR SPACE

Befresh
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Outlast

100% FIBRE 
ANALLERGIQUE 

“LUREX”

Anallergique „Lurex„

Technologia Outlast początkowo stworzona przez NASA w celu zapewnieniu astronautom 

komfortu termicznego przez długi podczas spacerów w przestrzeni kosmicznej. W obecnych 

czasach Outlast otrzymał nagrodę „Certified Space Technology” za zasługi w poprawie komfortu 

tysięcy ludzi. Ten materiał oferuje perfekcyjny balans temperatury, pomiędzy nadmiarem ciepła 

wytwarzanym podczas snu przez nasz organizm oraz temperaturą otoczenia – pochłania nadmiar 

ciepła i oddaje go w razie potrzeby. W rezultacie utrzymuje stabilną temperaturę, która wspomaga 

odpowiedni przepływ powietrza. Adaptując się do mikroklimatu naszej skóry, Outlast zapobiega 

przegrzewaniu i nadmiernym wychładzaniu, zapewniają 100% gwarancję najlepszego snu.

OUTLAST®

100% FIBRE 
ANALLERGIQUE ET 

VISCOSE

Anallergique Et Viscose
100% Fibre

Horsehair
Końskie włosie jest bardzo wytrzymałym włóknem i naturalnym termoregulatorem.
Zapewnia świetną wentylację i nie pochłania wilgoci.

HORSEHAIR

Niesamowicie przyjemna i komfortowa w dotyku, jej miękkość i jasna biel zapewnia 

naturalne uczucie świeżości i dobrego samopoczucia, którego nie da się zapomnieć. 

Odprowadza wilgoć, świetnie oddycha i jest odporna na podarcia i zniszczenie.

100% Fibre

Zastosowanie antyalergicznego włókna w wyściółce ma różne pozytywne właściwości dla 

zdrowego i wygodnego spania. Odporne na pleśń i nie do zdobycia dla mikroorganizmów 

wszelkiego rodzaju,  wyściółka antyalergiczna zapewnia doskonałą wydajność

i jest doskonałym sprzymierzeńcem dobrego snu. Można go również prać w pralce.  

12 13
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VISCO MIND®Visco Mind

Clima Fresh

VISCO MIND® HD

HD

Clima Fresh jest nowym materiałem. Elastyczna pianka poliuretanowa jest mieszana ze 

specjalnymi mikrokapsułkami PCM(Phase Change Material) – materiałem zmieniającym 

swój stan skupienia – które absorbują nadmiar ciepła wytwarzany przez organizm. W ten 

sposób pianka nabywa niespotykane właściwości aktywnej kontroli temperatury otoczenia. 

PCM reprezentuje najnowszą technologię w ewolucji pianek. Oryginalnie stworzony przez 

NASA, wykorzystywany dzięki swoim nadzwyczajnym właściwościom regulacji temperatury 

ciała, miał być używany w kombinezonach kosmicznych. Dodatkowo obecność cząsteczek 

srebra zapewnia, że materiał jest w pełni bezpieczny, antybakteryjny i antyalergiczny.

CLIMA FRESH®

Visco Mind HD

Visco Mind to rodzaj piany termoelastycznej, wytwarzanej bez użycia szkodliwych  

dla środowiska technologii CFC, spieniany wodą, o średniej gęstości 50kg/m3. 

Ta  viscoelastyczna pianka ma nadzwyczajne własności ergonomiczne, niweluje nacisk  

zwrotny wytwarzany na nasze ciało, poprawia przez to krążenie krwi oraz wspomaga  

regeneracje fizyczną naszego ciała. Materiał ten jest antybakteryjny i antyalergiczny.

VISCO MIND HD to rodzaj piany termoelastycznej o bardzo wysokiej gęstości (około 95kg/m3).  

Gęsto zapakowane cząsteczki materiału gwarantują lepsze niż kiedykolwiek dopasowanie 

się do ciała i jeszcze  większą redukcję nacisku zwrotnego oraz zminimalizowanie ilości 

punktów braku styku materaca z ciałem. Wysoka gęstość  zapewnia prawdziwą ulgę 

dla osób z różnymi schorzeniami kręgosłupa, spowodowanymi nieprawidłową pozycją snu.

14 15



Bio Soya HR

Extra Soft

Bio Waterfoam

100% Latex
Bio Visco Mind

BIO FOAM SOYA HR

Pianka Bio Soya HR(wysokoelastyczna) została stworzona z ekstraktu 

naturalnego olejku sojowego i odzwierciedla idealną symbiozę nowoczesności 

z naturą. Olejek sojowy posiada charakterystyczne właściwości higieniczne

pozwalające na stworzenie materiału odznaczającego się świetną sprężystością

i elastycznością oraz zapewniającego doskonały komfort termiczny. Ten materiał ma bardzo niski 

wpływ na środowisko, ponieważ podczas produkcji używane są jedynie naturalne materiały.

Extra Soft Foam – ten wyjątkowy materiał oferuje nadzwyczajną miękkość 

i puszystość w odczuciu. Rekomendowany dla osób, które lubią uczucie 

miękkości, świetne dopasowanie się do kształtów ciała i odpowiednie wsparcie 

– materiał ten zachowuje swoją sprężystość i elastyczność przez długie lata.

EXTRA SOFT FOAM

Bio Visco Mind – ten materiał zapewnia odpowiednie dopasowanie się do wagi, kształtu ciała

oraz gwarantuje nadzwyczajne właściwości oddychające i termoregulujące, jednocześnie oferując 

niezrównany komfort. Jest wzbogacony jedynie naturalnymi materiałami jak olejki eteryczne, 

których właściwości wspomagające sen i relaks zostały potwierdzone badaniami. Bio Visco Mind 

ma bardzo niski wpływ na środowisko, ponieważ jej produkcja jest pozbawiona szkodliwych

dla środowiska, niekontrolowanych składników, które zostały zastąpione naturalnymi odpowiednikami.

BIO VISCO MIND® 

Bio WaterFoam jest pianką poliuretanową na bazie wody i surowych materiałów pozyskanych

ze źródeł odnawialnych, takich jak naturalne olejki eteryczne, które wykazały pomoc w zasypianiu

i redukcji stresu. Pianka Bio WaterFoam ma bardzo niski wpływ na środowisko ponieważ przy produkcji 

używane są jednie materiały naturalnego pochodzenia, zamiast ich syntetycznych odpowiedników.

BIO WATERFOAM

SoftGel jest całkowicie nietoksycznym materiałem na bazie poliuretanu, który nie traci swojej wytrzymałości 

z czasem oraz nie twardnieje, zachowując świetną elastyczność przez cały okres użytkowania. Poddany 

obciążeniu adaptuje się do kształtu ciała. Podstawowym składnikiem dobrego wypoczynku jest 

kontrola temperatury ciała. Softgel jest idealny do nocnego odpoczynku dzięki bardzo niskiej indukcji 

ciepła. Odnotowanie znacznej zmiany temperatury zaobserwowano dopiero po 3 godzinach snu.

Lateks jest substancją pozyskiwaną z rośliny Hevea Brasiliensis poprzez ekstrakcję mlecznego płynu, który 

roślina zawiera w swoich korzeniach. Lateks powstaje w procesie wulkanizacji tego płynu. Wiele badań 

wykazało, że ten materiał rozwiązuje wiele problemów dla alergików. Naturalna elastyczność lateksu pozwala 

na świetne dopasowanie się do ciała w każdej pozycji przy zachowaniu właściwości ortopedycznych.

100% LATEX FOAM

Softgel SOFTGEL®

16 17



Waterfoam

POCKET SPRINGS

BONNEL SPRINGS

Klasyczna pianka Visco Mind, perforowana seriami kanałów wentylacyjnych które 

znacznie zwiększają cyrkulację powietrza w materacu, poprawia odprowadzanie 

wilgoci i nadmiaru ciepła oraz lepiej dopasowuje się do kształtu ciała.

AIR MEMORY

Waterfoam – materiał pozbawiony szkodliwych 

dla środowiska technologii CFC, wytwarzany z 

pianki poliuretanowej na bazie wody zapewnia 

odpowiednie rozprowadzenie ciężaru i nacisku ciała 

na materac. Dostępny jest w wielu różnych wersjach, 

gęstościach oraz kształtach. Świetnie oddychający 

oraz bezpieczny dla zdrowia i środowiska materiał.

WATERFOAM

Te materace są wypełnione wieloma sprężynami, każda z nich została zapakowana w kieszeń, 

pozwalającą sprężynie na indywidualne dopasowanie się do konkretnej partii ciała. Sprężyny 

zapewniają świetne podparcie przy zachowaniu dużej sprężystości. W każdej z 7 stref sprężyny 

mają inną twardość, poprzez różnice w średnicy stali, tak aby jak najlepiej dopasować się do 

naturalnych krzywizn kręgosłupa. Dla materaca dwuosobowego zastosowano ok. 1500 sprężyn.

Pocket Springs

Bonnel Springs
Sprężyny bonnelowe są znane ze swojego tradycyjnego komfortu. Każda połączona 

sprężyna została stworzona z opatentowanego stalowego drutu. Są spiralnie złożone w celu 

połączenia ich w idealnej jedności, która zapewnia jednoczesną pracę wszystkich sprężyn.

Air Memory
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IA Użycie materiału Clima Fresh w wypełnieniu pokrowca zapewnia komfort 

termiczny i pozwala na zachowanie odpowiedniej ergonomii materiału

z czasem używania materaca. Kluczowe właściwości to możliwość dystrybucji 

mikrokapsułek PCM(Phase Change Material) – materiałów zmieniających

stan skupienia, które absorbują ciepło ciała oraz dopasowują się poddane naciskowi.

CLIMA FRESH®

Wypełnienie Visco Mind® jest idealnie dopasowującym się do naszego ciała materiałem. 

Pianą produkowaną bez freonu, emulgowaną wodą należącą do grupy pian pamięciowych. 

Ten lekko sprężysty materiał ma wyjątkowe właściwości ergonomiczne i dostosowuje 

się do konturów ciała dzięki powolnemu dopasowania i redukcji nacisku zwrotnego. 

Utrzymuje w prawidłowej pozycji kręgosłup, jest antybakteryjna i antyalergiczna. 

Działanie tej konkretnej piany jest znacznie doskonalsze niż tradycyjnego wypełnienia 

pokrowców. Zapewnia ona dodatkowy miękki efekt, ponieważ jest dziesięć razy 

bardziej miękki niż inne typy wypełnienia. Dzięki materiałowi Super Soft mamy szansę 

odczuć specjalny efekt otulenia, który zapewnia podczas odpoczynku materac. 

Polecany jest wszystkim, którzy uwielbiają wrażenie miękkiego produktu, który idealnie 

dopasowuje się do konturów ciała, zachowując naturalną jędrność i wsparcie materaca. 

VISCO MIND®

EXTRA SOFT FOAM

Visco Mind

Extra Soft

Clima Fresh
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Linen Fibre

Cotton & Wool

Włókno antyalergiczne w wypełnieniu pokrowca materaca ma wiele zalet. Zapewnia wygodę i higienę,

jest odporne na pleśń i mikroorganizmy. Włókno antyalergiczne jest wypełnieniem o wysokiej wytrzymałości, 

jest więc doskonałym sprzymierzeńcem dobrego samopoczucia nocnego. Można je prać w pralce. 

Innowacja technologiczna, nowe materiały o doskonałych parametrach technicznych i nowatorskich 
rozwiązaniach, to czynnik o fundamentalnym znaczeniu przy projektowaniu i produkcji nowatorskich 
produktów. Cechy, które wyróżniają nowy materiał, otwierają nowe perspektywy  projektowaniui 
rozwoju produktów o bezprecedensowych parametrach,zdolny do dodania czegoś naprawdę nowego 
w relacjach między nami i przedmiotami, które je otaczają. Nowy materiał, o którym mowa to mieszanka  
termoelastycznej piany poliuretanowej ze specjalnymi mikrokapsułkami zwanymi PCM (Phase Change 
Materials), które pochłaniają ciepło ludzkiego ciała, utrzymując stałą wewnętrzną temperaturę materiału. 
Dzięki temu piana uzyskuje niezwykłą zdolność do chłodzenia i ograniczanie nagrzewania a to przekłada 
się na komfort cieplny gdy korzystamy z materaca. Piany z kapsułkami PCM to najbardziej zaawansowany 
etap ewolucji pian poliuretanowych: początkowo używane przez NASA w branży lotniczej, teraz znajdują 
idealne zastosowanie tam, gdzie trzeba połączyć elastyczność, oddychalność i kontrolę wymiany ciepła. 
Ponadto w naszym materiale, dzięki obecności jonów srebra w składzie, materiał ogranicza rozwój pleśni 
i zachowuje wysoką higienę w trakcie użytkowania. Wyłącznie u przedstawicieli PerDormire, wiodącej 
włoskiej firmy zajmującej się produkcją termoelastycznej piany poliuretanowej Climafresh®, możecie 
Państwo cieszyć się wynikiem długoletnich badań ze świata nanotechnologii i zacząć używać codziennie 
ten nowy materiał o unikalnej charakterystyce i niezwykłych parametrach.

CLIMAFRESH®
Higiena każdej nocy uzyskana dzięki technologii ULTRAFRESH, który wykorzystuje naturalnej zdolności srebra 
do przeciwdziałania namnażaniu się bakterii i pleśni (redukcja ponad 95%, w przypadku wykorzystania jonów 
srebra). Produkty Climafresh® oferują trzy różne poziomy komfortu: ergonomiczny, termiczny i higieniczny:

KOMFORT TERMICZNY
Osiągnięte dzięki zastosowaniu specjalnych mikrokapsułek PCM Phase Change Materials, 
które: pomagają utrzymać stałą temperaturę materiału, pochłaniając ciepło ciała leżącego na 
materacu. Piana dzięki temu pozostaje chłodna w dotyku i zachowują lepsza oddychalność.

KOMFORT HIGIENICZNY
Aby zachować wysokie higieniczne warunki przy użytkowaniu piany przez długi czas. 
Nasz materiał wykorzystuje naturalną zdolność srebra do przeciwdziałania namnażaniu się bakterii i pleśni, 
które są jedną z głównych przyczyn pojawiania się lub nasilania się objawów astmy i chorób alergicznych.

KOMFORT ERGONOMICZNY
Piany w rdzeniach materacy gwarantują niezwykłe właściwości ergonomiczne, które zapewniają 
odpowiednie podparcie ludzkiego ciała w celu zapewnienia prawidłowego wypoczynku.

Lekkość i miękkość, właśnie to odznacza wełnę wielbłądzią. Jej świetne właściwości 

gromadzenia ciepła sprawiają, że tworzy się przy niej masa ciepłego powietrza izolująca nas 

od chłodnego otoczenia, jest idealna na sezony zimowe. Świetne właściwości higroskopijne, 

lepsze niż wełny owczej, zapewniają mikroklimat bez zbędnej wilgoci, co sprzyja spaniu.

CAMEL WOOL

100% ANALLERGIC 
FIBER

Naturalne właściwości bawełnianego wypełnienia umożliwiają uzyskanie doskonale relaksującego 

komfortu termicznego nawet w najgorętszych porach roku. Naturalne właściwości wypełnienia

z wełny umożliwiają osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stopnia ciepła w zimniejszym okresie. 

Włókna lniane są pozyskiwane z pnia Linum Usitatissimum. Jest to roczna roślina przypominająca 

herbatę, uprawniana głównie w chłodniejszych regionach północnej Europy, jako dobry przewodnik 

ciepła, Używany jest w celu redukcji  ciepła i  zapewnienia świeżego i chłodnego odczucia. 

Struktura molekularna lnu pozwala mu pochłonąć aż 20% wilgoci w stosunku do swojej wagi.

LINEN FIBRE

COTTON WOOL

Clima fresh

Camel Wool

100% Anallergic Fiber
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Zapewnia stopniowe odzyskiwanie energii wykorzystanej w ciągu dnia.

Jest również podstawą zdrowia fizycznego i psychicznego.

Niewygodny materac obniża komfort spania, przez co sen skraca się średnio o godzinę.

Sen jest aktywną fazą codziennego życia
niezbędną dla równowagi całego ciała. 
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Poszycie materaca zostało wykonane w 100% z naturalnych włókien: modalu, konopii oraz lnu. 

Boki materaca, wraz z 6 uchwytami ułatwiającymi podnoszenie, wykonano z mikrofibry, 

wytrzymałego i przyjemnego w dotyku materiału. 

Zdejmowany do prania pokrowiec jest obustronnie wypełniony puszystą pianką Extra Soft a w zależności od strony 

materaca zastosowano naturalną wełnę wielbłądzią, która zapewnia odpowiednią termoregulację 

i odczucie miękkości oraz włókna lnu zapewniające przyjemne odczucie w kontakcie ze skórą i nadzwyczajne 

właściwości odprowadzające wilgoć. 

Kieszeniowy rdzeń materaca został pokryty końskim włosiem dla zwiększenia wytrzymałości i higieny oraz szybkiego 

odprowadzania wilgoci. Końskie włosie jest świetnym rozwiązaniem dla osób cierpiących z powodu potliwości 

i przegrzewania się. 7 strefowy rdzeń jest wykończony 2 cm pianki Bio WaterFoam z dodatkiem naturalnych olejków 

eterycznych oraz warstwą 3cm lateksu, perforowanego w 7 stref twardości po miękkiej stronie materaca. 

Wysokość materaca – około 27 cm 

Wysokość rdzenia – około 23 cm

NatureNOWA KOLEKCJA

EXTRA SOFT FOAM REMOVABLE

Materac posiada 2 twardości – strona A – 3/10  oraz strona B – 8/10 

100% ANALLERGIC 
FIBER CAMEL WOOL COTTON FLAX HORSEHAIR POCKET SPRINGSHEMP

Dane techniczne

Opis produktu
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Rdzeń materaca to połączenie dwóch pian: 4 cm piany Extra Soft dające efekt wyjątkowego otulenia  oraz 16 cm piany 

waterfoam bez CFC, która zapewnia stabilne podparcie. 

Pokrowiec materaca jest wykonany z 100% włókna o właściwościach antyalergicznych z dodatkiem wiskozy  która 

bardzo dobrze odprowadza wilgoć. Pokrowiec jest zdejmowany do prania i posiada uchwyty do łatwiejszego 

podnoszenia materaca. 

Wypełnienie pokrowca to 2 cm piany extra soft z obydwu stron.

Wysokość materaca – około 24 cm 

Wysokość rdzenia – około 20 cm

Midnight Special
Comfort 3.0

NOWA KOLEKCJA

REMOVABLE

Materac posiada 2 twardości – strona A – 3/10  oraz strona B – 6/10 

AIR SPACE EXTRA SOFT FOAM WATERFOAM

100% 
VISCOSE FIBER 
- ANALLERGIC 
PROPERTIES

Dane techniczne

Opis produktu

28 29



Pokrowiec materaca został wykonany z tkaniny bawełnianej z dodatkiem włókien antyalergicznych oraz przepikowaną 

warstwą 2 cm pianki Visco Mind Ergonomic w celu lepszego dostosowania się do pozycji jaką przybieramy podczas 

snu. 

Boki pokrowca posiadają 4 uchwyty ułatwiające podnoszenie i manipulacje z materacem.  

Pikowanie pokrowca pianką pamięciową zapewnia świetną kompatybilność z kieszeniowym rdzeniem materaca. 

Sprężyny wraz z 4 cm pianki Blue CFC-Free Waterfoam tworzą niepowtarzalny komfort i odpowiednią stabilność a 5 

stref komfortu materaca gwarantuje indywidualne podparcie dla każdej części ciała. 

Wysokość materaca – około 26 cm 

Wysokość rdzenia – około 22 cm

Fast SpringNOWA KOLEKCJA

Materac posiada 2 twardości – strona A – 5/10  oraz strona B – 8/10 

COTTON EXTRA SOFT FOAM VISCO MIND® WATERFOAM POCKET SPRINGS

Dane techniczne

Opis produktu
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Jest to materac hybrydowy który łączy w sobie idealnie dopasowującą się pianę Visco Mind w pokrowcu z pianą 

waterfoam oraz sprężynami kieszeniowymi w rdzeniu. Wnętrze materaca składa się z dwóch bloków piany 

waterfoam po 5 cm z każdej strony oraz 14 cm sprężyn kieszeniowych po środku. Sprężyny kieszeniowe w ilości 

1500 w dwuosobowym materacu ułożone w 7 stref ortopedycznych  zapewniają podparcie, stabilność oraz ułatwiają 

poruszanie się i wstawanie z materaca.  Piana waterfoam stabilizuję i utwardza rdzeń. 

Niezdejmowany pokrowiec materaca został wykonany z wyjątkowo miękkniej  100% antyalergicznej tkaniny z 

domieszką viscozy. Na bokach znajdują się również poziome uchwyty z mikrowłókna. 

Wypełnienie pokrowca to z strony A 3 cm piany Visco mind a ze strony B 2,5 cm extra soft foam, dzięki temu materac 

jest dwustronny i każda ze stron zapewnia inne odczucie. 

Wysokość materaca – około 28 cm 

Wysokość rdzenia – około 24 cm

Adam 4.5 RessortNOWA KOLEKCJA

Materac posiada 2 twardości – strona A – 5/10  oraz strona B – 8/10 

100% 
VISCOSE FIBER 
- ANALLERGIC 
PROPERTIES

EXTRA SOFT FOAM VISCO MIND® POCKET SPRINGS WATERFOAM

Dane techniczne

Opis produktu
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Pokrowiec materaca został uszyty z tkaniny ECOXPERIENCE, zawierającej wyłącznie włókna poddane recyklingow,

i wytworzonymi niskim kosztem wykorzystania środowiska. Te hipoalergiczne włókna gwarantują niesamowite 

wrażenie komfortu i dobrego samopoczucia. Boki materaca wykonane są z tkaniny żakardowej. 

Pokrowiec nadaje się do prania.

Rdzeń materaca składa się z 2 warstw. Górną część materaca pokrywa 5 cm perforowanej pianki Visco Mind, 

zapewniającej przewiewność oraz świetne dopasowania do kształtu ciała. Podstawę materaca stanowi 17.5cm 

perforowanej piany CFC Free Brown Waterfoam, jest to materiał o niepowtarzalnych właściwościach ergonomicznych, 

zapewniający odpowiednie podparcie i elastyczność. 

Wysokość materaca – około 27 cm 

Wysokość rdzenia – około 22,5 cm

Revive MemoryNOWA KOLEKCJA

Materac posiada 2 twardości - strona - A 4/10, strona B - 7/10

VISCO MIND® EXTRA SOFT FOAM AIR MEMORYWATERFOAMREMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu

MEDICAL DEVICE
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Materac wyprodukowany z piany Bio Visco Mind o niewielkim wpływie na środowisko naturalne. Piana ta wytwarzana 

jest bez użycia szkodliwych środków spieniających. Rdzeń materaca składa się z dwóch pian Bio. 4 cm - górnej 

warstwy z Bio Visco Mind. Ten niezwykły materiał dopasowujący się do ciężaru, nacisku i temperatury ciała, oferujący 

niezrównany komfort. Jest wzbogacony naturalnymi  olejkami eterycznymi, które zostały specjalnie przebadane 

pod kątem wspomagania procesu zasypiania i redukcji stresu. 16 cm - dolnej warstwy z Bio Waterfoam z olejkami 

eterycznymi gwarantuje odpowiednie podparcie i wysoką oddychalność. 

Pokrowiec materaca został wykonany z dzianiny o właściwościach hipoalergicznych z dodatkiem włókien 

bawełnianych i lnianych. Dzięki swoim właściwościom len jest włóknem doskonale sprawdzającym się w 

pokrowcach materacy. Wysoka zdolność do natychmiastowego wchłaniania i odparowywania płynów zapewnia 

zdrowe i komfortowe środowisko podczas snu. Kolejną zaleta lnu jest jego zdolność do odprowadzania ładunków 

elektrostatycznych Dla jeszcze większej wygody i zachowania higieny pokrowiec tego materaca jest zdejmowany i 

można go prać.

Wysokość materaca – około 22 cm 

Wysokość rdzenia – około 20 cm

Bio Memory 5.0NOWA KOLEKCJA

Materac posiada 2 twardości – strona A – 5/10  oraz strona B – /10 

BIO VISCO MIND® COTTON LINEN FIBRE AIR SPACE BIO WATERFOAM REMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu

MEDICAL DEVICE

36 37



Jeden z najlepiej sprzedających się materacy producenta PerDormire przedstawia się nam w nowej, jeszcze bardziej 

komfortowej odsłonie. Pokrowiec wykonany z innowacyjnej tkaniny Biocell 40 Fusion, zawierającą aż 40% naturalnej 

wiskozy idealnie odprowadzającej wilgoć, jony srebra w celu zachowania świeżości i węgiel dla neutralizowania 

ładunków elektrostatycznych.  

Pikowanie pianką Extra Soft oraz Visco Mind Clima Fresh zapewnia niezrównany komfort i miękkość pokrowca oraz 

właściwości antybakteryjne i termoregulujące. Pokrowiec nadaje się do prania a wygodne uchwyty na boczkach 

ułatwią zmianę prześcieradła.

Rdzeń materaca składa się na dwie perforowane pianki: 6cm Visco Mind oraz 14cm Grey CFC-Free Waterfoam. To 

połączenie gwarantuje duży komfort oraz odpowiednią stabilność i sprężystość materaca.

Wysokość materaca – około 26 cm 

Wysokość rdzenia – około 20 cm

Gran Sonno Fresh Wash 
Comfort 4.5

NOWA KOLEKCJA

BIOCELL
40 FUSION

CLIMA FRESH®

EXTRA SOFT FOAM AIR MEMORY WATERFOAM REMOVABLE

Materac posiada 2 twardości – strona A – 2/10  oraz strona B – 6/10 

Dane techniczne

Opis produktu

MEDICAL DEVICE
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Pokrowiec materaca jest wykonany z tkaniny antyalergicznej, posiada unikalny kwiatowy wzór. 

Boki materaca wykonane są z ciemnej tkaniny, na bokach znajdują się uchwyty ułatwiające przenoszenie materaca.

Pokrowiec jest zdejmowany i można go wyprać. 

Jedna strona materaca wypełniona jest 2 cm piany Extra soft oraz 2 cm unikalnej piany  Visco Mind Clima Fresh która 

idealnie dopasowuję się do kształtów ciała oraz ma właściwości termoregulacyjne, 

dzięki temu materac zawsze zachowuję odpowiednią temperaturę. 

Po drugiej stronie pokrowca znajduję się 2 cm piany extra soft dającej efekt otulenia. 

Wnętrze materaca to połączenie dwóch rodzajów pian: 6 cm Visco Mind oraz 14 cm Waterfoam bez CFC. 

Rdzeń jest perforowany z strefy ortopedyczne, dzięki temu lepiej dopasowuję się do kształtu ciała, 

jest bardziej oddychający oraz daje delikatny efekt sprężystości. 

Wysokość materaca – około 26 cm 

Wysokość rdzenia – około 20 cm

Ponte VecchioNOWA KOLEKCJA

Materac posiada 2 twardości – strona A – 4/10  oraz strona B – 7/10 

100% ANALLERGIC 
FIBER

CLIMA FRESH®

EXTRA SOFT FOAM AIR MEMORY WATERFOAM REMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu
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Pokrowiec materaca został wykonany z dzianiny z włóknami BayScent które neutralizują nieprzyjemne zapachy. 

Posiada on również pas wentylacyjny dzięki któremu materac ma doskonała wentylacje i oddychalność. 

Wypełnienie pokrowca to 2 cm piany Visco Mind z jednej strony i antyalergiczne włokna z drugiej.

Rdzeń materaca składa się z dwóch połączonych falowo w strefy ortopedyczne pian. Górna warstwa to piana Visco 

Mind a dolna to Waterfoam o twardości 4.0 KPA. Obydwie piany są poziomo ponacinane w strefy ortopedyczne dzięki 

czemu idealnie  dopasowują się do ciała.

Wysokość materaca – około 20 cm 

Wysokość rdzenia – około 17 cm

XXL KingNOWA KOLEKCJA

Materac posiada 2 twardości – strona A – 5/10  oraz strona B – 6/10 

BAYSCENT®

AROMATHERAPY VISCO MIND® WATERFOAM REMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu

MEDICAL DEVICE
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Elegancki pokrowiec materaca utrzymany w designie „Lurex” uszyty jest z materiału zachowującego 100% właściwości 

antyalergicznych. Po jego stronie zimowej został przepikowany wełną wielbłądzią oraz 2cm pianki Extra Soft aby 

zachować miły dotyk przy zachowaniu idealnych właściwości termicznych.  Po stronie letniej w pokrowcu znajduje się 

włókno lniane dla poczucia świeżości oraz lepszego odprowadzania wilgoci. 

Rdzeń materaca stanowią sprężyny typu multipocket (1500 sprężyn w materacu podwójnym oraz 750 w pojedynczym). 

Dzięki zwiększonej ilości sprężyn na m2 oraz podzieleniu ich na 7 różnych stref komfortu materac ten idealnie 

dopasowuje się do sylwetki śpiących osób, zapewniając komfort przy zachowaniu sprężystości. Aby jeszcze bardziej 

zwiększyć komfort sprężynowy rdzeń materaca został otoczony 3 centymetrami piany wysokoelastycznej, która 

zapewnia stabilne i pewne podparcie dla każdej pozycji snu.  

Wysokość materaca – około 24 cm 

Wysokość rdzenia – około 20 cm

D-homeNOWA KOLEKCJA

Materac posiada 2 twardości – strona A – 4/10  oraz strona B – 6/10 

100% FIBRE 
ANALLERGIQUE 

“LUREX”
CAMEL WOOL LINEN FIBRE EXTRA SOFT FOAM POCKET SPRINGS WATERFOAM REMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu
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Pokrowiec Bamboo został przepikowany pianką WaterFoam dla zwiększenia komfortu w połączeniu ze specjalnie 

perforowanym rdzeniem materaca, który zapewnia odpowiednie dopasowanie do każdej części ciała. Rdzeń materaca 

wyposażony został ze strony A w 5 cm strefowanej pianki Visco Mind oraz ze strony B w 5 cm strefowanej pianki 

Orange WaterFoam. 

Pokrowiec Bamboo z naturalnymi włóknami bambusu można z łatwością zdjąć i uprać. Bambus świetnie odprowadza 

nadmiar wilgoci przez co idealnie nadaje się dla osób cierpiących z powodu potliwości i przegrzewania.

Wysokość materaca – około 24 cm 

Wysokość rdzenia – około 22 cm

Wellness 3.0NOWA KOLEKCJA

Materac posiada 2 twardości – strona A – 4/10  oraz strona B – 6/10 

BAMBOO AIR SPACE VISCO MIND® WATERFOAM REMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu

MEDICAL DEVICE
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SILVER MIND PLUS to dobry wybór dla osób ceniących higienę oraz stabilne podparcie. Zewnętrzną 

powłokę materaca wykonano z dzianiny Silver&Life o wyjątkowych właściwościach antybakteryjnych 

i antystatycznych. Wynikają one z zastosowania jonów srebra, które są trwale połączone z nićmi 

pokrowca chroniąc nasz materac przed drobnoustrojami. 

Wnętrze materaca wykonane jest z piany Visco Mind® oraz piany Waterfoam. 

Połączenie to pozwala na rozluźnienie mięśni jednocześnie dając stabilne podparcie. 

SILVER MIND PLUS jest efektem naszych starań o czysty i zdrowy sen.

Wysokość materaca – około 21 cm 

Wysokość rdzenia – około 19 cm

Silver Mind Plus

Materac posiada 2 twardości – strona A – 5/10  oraz strona B – 7/10 

SILVER SAFE
SILVER&LIFE AIR SPACE VISCO MIND® WATERFOAM

Dane techniczne

Opis produktu
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NEW MEMORY 2.0 to ulepszona wersja kultowego już materaca NEW MEMORY, który na stałe zagościł w sypialniach 

młodego pokolenia. Ekologiczny pokrowiec Medic+Area w skład, którego wchodzi wiskoza jest niezwykle wytrzymały, 

a przy tym bardzo delikatny w dotyku. Tkanina ta szybko odprowadza wilgoć na zewnątrz dbając o mikroklimat 

podczas snu. Wszyta w pokrowcu piana Visco Mind poprawia komfort użytkowania materaca i przyspiesza jego 

reakcje na nacisk.

Lamówka znajdująca się na krawędziach materaca powoduje idealne przyleganie dwóch materacy położonych obok 

siebie. Rdzeń materaca składa się w górnej warstwie z piany Visco Mind idealnie dopasowującej się do kształtów 

naszego ciała. W dolnej warstwie znajduje się piana Waterfom, która zapewnia nam solidne podparcie i komfort. 

Materac idealny dla każdego, dla kogo ważna jest odpowiednia regeneracja podczas snu.

Wysokość materaca – około 18 cm 

Wysokość rdzenia – około 15 cm

New Memory 2.0

Materac posiada 2 twardości - Strona A - 6/10, strona B - 8/10

MEDIC+AREA® VISCO MIND® WATERFOAM REMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu
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Czasem nie potrzeba zbyt wiele by poczuć się komfortowo. Materac ADAM PLUS to wygoda w prostym wydaniu. 

Wnętrze tworzą dwa rodzaje piany Visco Mind® oraz Waterfoam. Połączenie to gwarantuje wysoki komfort snu, 

stabilne podparcie dla kręgosłupa oraz dużą odporność na odkształcenia. Tkanina, z której wykonano pokrowiec 

materaca jest w 100% antyalergiczna, co sprzyja nie tylko alergikom, ale również tym, którzy cenią sobie czystość. 

Jest niezwykle wytrzymała, a przy tym delikatna i przyjemna w dotyku. Zaszyta w pokrowcu piana Visco Mind® 

umożliwia idealne dopasowanie. Pas wentylacyjny Air Space umieszczony na bokach materaca poprawia cyrkulacje 

powietrza. ADAM PLUS to materac dla osób ceniących komfort materaca z pamięcią kształtu,

ale zarazem oczekujących stabilnego podparcia.

Wysokość materaca – około 23 cm 

Wysokość rdzenia – około 18 cm

Adam Plus

Materac posiada 2 twardości – strona A – 4/10  oraz strona B – 6/10 

100% ANALLERGIC 
FIBER AIR SPACE VISCO MIND® EXTRA SOFT FOAM WATERFOAM

Dane techniczne

Opis produktu
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ALOE VERA BIO VISCO 3.0 to model, który powstał tam, gdzie najnowsze technologie spotkały się z naturą. Pokrowiec 

Bayscent Aloe® zawiera wyciąg z aloesu, który zapewnia miękki i świeży dotyk. Daje on poczucie komfortu, chłodzi, 

stymuluje krążenie oraz działa relaksacyjnie. Ponadto ukryte w pokrowcu kapsułki zapobiegają powstawaniu bakterii 

powodujących nieprzyjemne zapachy, jednocześnie dbając o mikroklimat materaca.

Piana Visco Mind® wszyta w pokrowcu zapewnia dobre dopasowanie materaca redukując nacisk. Wnętrze materaca 

tworzy wysokoelastyczna piana Waterfoam, która dzięki innowacyjnej strukturze zapewnia większą przepuszczalność 

powietrza oraz stabilne podparcie. 

Wybierając model ALOE VERA BIO VISCO 3.0 możesz spać wygodnie i w zgodzie z naturą.

Wysokość materaca – około 21 cm 

Wysokość rdzenia – około 18 cm

Aloe Vera Bio Visco 3.0

Materac Posiada 2 twardości - Strona A 7/10 , Strona B - 8/10

BAYSCENT® ALOE COTTON WOOL VISCO MIND® WATERFOAM AIR SPACE

Dane techniczne

Opis produktu
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RINFRESCO to materac zaprojektowany dla tych, którzy cenią sobie optymalną temperaturę podczas snu.

Pokrowiec materaca wykonany jest z wysokiej jakości materiału Tencel, który jest delikatny i przyjemny w dotyku jak 

jedwab. Włókna Tencel regulują temperaturę oraz pochłaniają wilgoć dając uczucie przyjemnego chłodu i świeżości. 

Tkanina ta jest niezwykle wytrzymała dzięki czemu pokrowiec nie rozciąga się i nie kurczy podczas prania.

Zaszyta w pokrowcu opatentowana technologia Clima Fresh® dodatkowo absorbuje ciepło ciała 

i utrzymuje optymalną temperaturę podczas snu.

Piana Extra Soft daje uczucie przyjemnego otulenia, ale także niezwykły komfort. 

Wnętrze materaca tworzą faliście połączone warstwy piany Visco Mind® oraz Waterfoam, które dają odpowiednie 

podparcie dopasowanie. Rinfresco jest certyfikowanym produktem medycznym gwarantującym zdrowy sen.

Wysokość materaca – około 25 cm 

Wysokość rdzenia – około 21 cm

Rinfresco

Materac Posiada 2 twardości - Strona A 6/10 , Strona B - 8/10

TENCEL®
CLIMA FRESH®

VISCO MIND® WATERFOAM EXTRA SOFT FOAM REMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu

MEDICAL DEVICE
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Rdzeń materaca został wykonany z dwóch rodzajów pian: górna warstwa materaca to pianka termoelastyczna Bio 

Visco Mind o gęstości 55kg/m3 i grubości 6 dolna warstwa materaca wykonana została z wysokoelastycznej zimnej 

pianki Bio Waterfoam o grubości 12 cm. Materac odznacza się doskonałymi właściwościami ortopedycznymi. Bio Mind 

Plus, to doskonały wypoczynek w zgodzie z naturą.

Pokrowiec materaca został wykonany został z aromaterapeutycznego materiału Scensic Fresh. Ze strony A jest 

pikowany pianą termoelastyczną Visco Mind o grubości 2 cm, strona B pikowany antyalergicznym włóknem 

izolacyjnym , pokrowiec został wyposażony w 4 zamki umożliwiające swobodne zdejmowanie i zakładania, 

możliwością prania do 30ºC.

Bio Mind Plus

Materac Posiada 2 twardości - Strona A 5/10 , Strona B - 8/10

Wysokość materaca – około 22 cm 

Wysokość rdzenia – około 20 cm

SCENSIC®BIO VISCO MIND® BIO WATERFOAMREMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu

MEDICAL DEVICE
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Najjaśniejsza gwiazda w Twojej sypialni - ALTAIR 3.5 to znany model materaca, który został udoskonalony dając jeszcze 

większe poczucie komfortu. Innowacyjne włókna użyte w pokrowcu sprawiają, że jest on nie tylko antyalergiczny, 

ale dodatkowo zapewnia odpowiednie odprowadzanie wilgoci dając poczucie higieny i świeżości. 

Wnętrze materaca stanowi gruba warstwa perforowanej piany z pamięcią kształtu Air Memory. Z jednej strony 

odpowiada ona za idealne dopasowanie się materaca i równomierne rozłożenie nacisku podczas snu, 

z drugiej zapewnia efektywne odprowadzenie wilgoci i ciągłą cyrkulację powietrza wewnątrz materaca, 

co sprzyja zachowaniu go w higienicznej czystości.

Poniżej znajduje 1się warstwa wspierającej, otwartokomórkowej piany Waterfoam , która stanowi solidne podparcie. 

Z racji przewiewnej konstrukcji oraz antyalergicznej budowie ALTAIR 3.5 jest idealny dla alergików 

i osób cierpiących na nadmierną potliwość.

Wysokość materaca – około 21 cm 

Wysokość rdzenia – około 21 cm

Altair 3.5

Materac posiada 2 twardości – strona A – 4/10  oraz strona B – 8/10 

100% ANALLERGIC 
FIBER AIR MEMORY VISCO MIND® WATERFOAM REMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu
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Elegancja, prostota i jakość tworzą idealny materac jakim jest MEDICAL FORM HD 3.5. Miły w dotyku pokrowiec 

wykonany z materiału Lyocell jest przyjazny dla środowiska. Pochłania on o 50% więcej wilgoci niż bawełna i znacznie 

szybciej odprowadza ją z powrotem na zewnątrz tworząc idealny mikroklimat materaca. Brak wilgoci zapobiega 

również powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów utrzymując materac w higienicznym stanie. Mimo, iż tkanina 

w dotyku przypomina jedwab jest elastycznai niezwykle wytrzymała. Piana Visco Mind® przepikowana w pokrowcu 

posiada doskonałe właściwości ergonomiczne - dopasowuje się do kształtu ciała redukując jego nacisk gwarantuje 

doskonały komfort podczas snu. 

Górna warstwa to piana Visco Mind HD® o gęstości 95kg/m3. Jest to najgęstsza piana pamięciowa dostępna na 

rynku. Zastosowanie w niej siedmiu zróżnicowanych stref twardości sprawia, że materac jest wyjątkowo plastyczny, a 

przez to perfekcyjnie dopasowuje się do kształtów ciała, bez względu na pozycję, w której śpisz. Anatomiczny kształt 

połączonych ze sobą pian Waterfoam o różnej twardości daje idealne podparcie. MEDICAL FORM HD 3.5 łączy w sobie 

najnowsze osiągnięcia naukii techniki oraz naturalne surowce dla uzyskania niepowtarzalnego komfortu i trwałości 

materaca. 

Wysokość materaca – około 26 cm 

Wysokość rdzenia – około 21 cm

Medical Form HD 3.5

Materac posiada 2 twardości – strona A – 4/10  oraz strona B – 8/10 

LYOCELL FIBRE ®VISCO MIND  HD

HD95
EXTRA SOFT FOAM VISCO MIND® WATERFOAM REMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu
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Extra Mind Fresh 3.0

Pokrowiec materaca został wykonany z dzianiny w 100 % z włókna antyalergicznego

z wiskozą Ergofresh oraz aktywnymi Probiotykami.

Obrabowanie materaca to szary materiał z włókna antyalergicznego, posiada on uchwyty do łatwiejszego 

przenoszenia materaca oraz zdejmowany pokrowiec nadający się do prania. 

Wypełnienie pokrowca to ze trony A -  2 cm termoregulującej piany Clima Fresh, która zapewnia idealne dopasowanie 

oraz właściwą temperaturę snu. Strona B to 2 cm otulającej piany Extra Soft.

Wnetrze materaca składa się z trzech złączonych ze sobą pian: 6 cm piany Visco Mind ponacinanej 

w strefy ortopedyczne, zapewnia ona idealne podparcie, dopasowanie i wyjątkowy komfort.

Środkowa warstwa to 7 cm  stabilnej piany waterfoam. Na dole znajduję się również ponacinana w strefy ortopedyczne  

piana waterfoam o niższej twardości.

Wysokość materaca – około 24 cm 

Wysokość rdzenia – około 20 cm

Materac Posiada 2 twardości - Strona A 4/10 , Strona B - 8/10

ERGOFRESH®CLIMA FRESH®

EXTRA SOFT FOAMVISCO MIND® WATERPROOFREMOVABLE

Dane techniczne

Opis produktu

MEDICAL DEVICE
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PROBIOTIC
CLIMA FRESH®

VISCO MIND® 

Dane techniczne
42 x 72 H12 cm

Butterfly

Idealna poduszka, jeśli śpisz na boku lub brzuchu. 

Poduszka składa się z włókien Visco Mind®, materiału samomodelującego, z pamięcią kształtu, która stopniowo 

powraca do pierwotnego kształtu nawet po wielokrotnym użyciu, gwarantując długotrwały efekt ergonomii. 

Dzięki swojej strukturze jest wysoce oddychający, ponieważ powietrze może swobodnie krążyć między nimi włókna. 

Poduszka ma innowacyjny wzór motyla, pozostawiając pokój dla twoich ramion, dzięki czemu możesz odpocząć 

w dowolnej wybranej przez siebie pozycji. 

Poduszka zewnętrzna strona obudowy A: BeFresh® to innowacyjna tkanina regulująca ciepło, która gwarantuje 

wszechstronne uczucie świeżości dzięki tysiącom mikrocząsteczek równomiernie rozproszonych we włóknach. 

Zewnętrzna poszewka na poduszkę strona B: PROBIOTIC SYSTEM® to zabieg, który w naturalny sposób może 

redukować alergie i astmę.

NOWOŚĆ
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Profilowana poduszka z pianki memory 

polecana głównie dla osób lubiących 

spać na plecach. Dzięki swojemu 

kształtowi każdy z łatwością dopasuje 

poduszkę do swoich upodobań - model 

ten posiada wałki o dwóch różnych 

wysokościach, które bardzo dobrze 

podpierają odcinek szyjny kręgosłupa. 

Poduszka na całej swojej powierzchni 

posiada otwory wentylujące, dzięki 

czemu jest miękka i bardzo przewiewna.

Wnętrze poduszki wykonane jest 

w całości z piany VISCO MIND® 

podpierającej głowę i kark bez 

nacisku zwrotnego, dopasowując się 

do ich kształtu. Dzięki temu krążenie 

krwi nie jest ograniczone i mięśnie 

mogą się w pełni zrelaksować. 

Pokrowiec jest wyposażony w zamek 

błyskawiczny, dzięki czemu można 

go łatwo zdjąć i wyprać. Poduszka 

jest neutralna pod względem 

alergicznym.

Memory Moore Memory Wave

AstorMoore bag

Dane techniczne
42 x 72 H9 / 11 cm

Dane techniczne
42 x 72 H10 cm

Dane techniczne
42 x 72 H12 cm / H9 cm

PROBIOTIC PROBIOTICVISCO MIND® VISCO MIND® 

VISCO MIND® VISCO MIND® 

Wnętrze poduszki wykonane jest 

w całości z pianki Visco Mind® 

podpierającej głowę i kark bez 

nacisku zwrotnego. Dzięki temu krążenie 

krwi nie jest ograniczone i mięśnie mogą 

się w pełni zrelaksować. 

Ma ergonomiczny kształt ze specjalnym, 

profilowanym zagłębieniem i nacięciami 

poprawiającymi komfort. Pokrowiec jest 

wyposażony w zamek błyskawiczny. 

Poduszka jest neutralna pod względem 

alergicznym. 

Wnętrze poduszki Moore jest wykonane 

jest w całości z  tzw. leniwej pianki 

Mindfoam, czyli wiskoelastycznej pianki 

poliuretanowej, podpierającej głowę i 

kark w optymalny sposób, bez nacisku 

zwrotnego, dopasowując się do ich 

kształtu. Bawełniany pokrowiec jest 

wyposażony w zamek błyskawiczny 

dzięki czemu można go łatwo zdjąć i 

wyprać. Poduszka jest neutralna pod 

względem alergicznym, ogranicza 

rozwój roztoczy.

MEDIC+AREA® 

Dane techniczne
42 x 72 H12 cm / H9 cm

MEDICAL DEVICE

MEDICAL DEVICE

MEDICAL DEVICE

MEDICAL DEVICE
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Dual Clima Soya Moore

Soya WaveClean

Dane techniczne
42 x 72 H12 cm

Dane techniczne
42 x 72 H9 / 13 cm

Dane techniczne
42 x 72 H11 / H13 cm

Dane techniczne
42 x 72 H12 cm

PROBIOTIC

PROBIOTIC

PROBIOTICVISCO MIND® 

VISCO MIND® 

Poduszka CLEAN została stworzona 

przez naszych naukowców w trosce 

o higienę i jakość snu. Rewolucyjny 

materiał Visco Mind® Clean nadający 

się do prania, pozawala cieszyć się 

wysokiej jakości komfortem

i świeżością. Technologia ta 

umożliwia pranie całej poduszki

w pralce. Tkanina, z której 

wykonano pokrowiec jest w 100% 

antyalergiczna, co sprzyja nie tylko 

alergikom, ale również tym, którzy 

cenią sobie czystość.

CLIMA FRESH®

BIO SOYA MIND ® 

Poduszka DUAL CLIMA została 

zaprojektowana z myślą o osobach 

preferujących przyjemne 

uczucie chłodu podczas snu.

Zawarta w poduszce technologia 

Clima Fresh® pochłania nadmiar 

ciepła oraz stopniowo oddaje go, gdy 

zrobi się chłodniej. Materiał pierwotnie 

używany przez NASA rozwiązał problem 

przegrzewania się i nadmiernej potliwości. 

Pokrowiec z probiotykami zapewnia 

maksymalną higienę i ochronę przed 

drobnoustrojami.

Poduszka SOYA ma klasyczny kształt z 

dodatkowymi nacięciami sprzyjającymi relaksacji 

kręgosłupa szyjnego oraz lepszemu 

ukrwieniu mięśni szyi. 

Wyposażona jest w elegancki pokrowiec, 

zawierający 3 naturalne składniki: soję, srebro 

i węgiel. Takie połączenie ma właściwości 

antybakteryjne, chroni przed elektrostatycznością i 

utrzymuje ciepło ciała nie absorbując wilgoci. 

Wnętrze poduszki jest wykonane z tzw. pianki 

wiskoelastycznej, zapewniającej bardzo dobre 

podparcie kręgosłupa szyjnego

MEDICAL DEVICE

MEDICAL DEVICE

MEDICAL DEVICE

72 73



Bio Moore Soft Gel Moore

Super SoftBio Double

Dane techniczne
42 x 72 H12 cm

Dane techniczne
42 x 72 H9 / 12 cm

Dane techniczne
42 x 72 H12 cm

Dane techniczne
42 x 72 H12 cm

Poduszka wyprodukowana z tzw. bio 

leniwej pianki, zawierajacej czyste, 

naturalne oleje. Dopasowuje się ona do 

głowy i szyi, podpierając je bez nacisku. 

Pozwala to unikać bólu 

głowy spowodowanego niewłaściwą 

pozycją. Jest neutralna pod względem 

alergicznym i nie stwarza warunków 

do rozwoju roztoczy. Poduszka 

posiada pokrowiec wewnętrzny 

ze 100% bawełny oraz zewnętrzny 

zawierający mikrokapsułki wypełnione 

aromatycznymi olejkami.

Poduszka, która doskonale rozkłada 

nacisk głowy i podpiera szyjny odcinek 

kręgosłupa. Jednocześnie świetnie 

dopasowuje się do ciepła ludzkiego 

ciała w  ciągu nocy, utrzymując jednak 

nieco niższą temperaturę. Dzięki temu 

dobrze wpływa na krążenie krwi w 

okolicach głowy, dotlenienie mózgu 

i  tkanek podskórnych. Daje też efekt 

przyjemnej świeżości. Poduszka 

posiada zdejmowany pokrowiec z 

termoregulacyjnego materiału 

OUTLAST®.

Wnętrze tej poduszki tworzy 

perforowana piana Extra Soft, która 

jest delikatna a zarazem wytrzymała, 

bardzo sprężysta i nie ulega 

deformacji. Charakteryzuje się także 

równomiernym rozłożeniem nacisku. 

Te właściwości sprawiają, 

że zapewnia zdrowe podparcie 

głowy i szyi. Higieniczny pokrowiec 

jest miły w dotyku, elegancki, 

przewiewny i ogranicza rozwój 

bakterii.

Poduszka zapewnia podwójny 

komfort po dwóch różnych stronach 

na których można spać. Jedna strona 

wykonana jest z piany Bio Visco 

Mind® z dodatkiem składników 

uzyskanych ze źródeł odnawialnych. 

Druga strona wykonana jest z 

materiału Extra Soft zapewniającego 

niezwykłą miękkość i sprężystość. 

Otwory poprawiają przewiewność 

poduszki.

BIO VISCO MIND® 

BIO VISCO MIND® EXTRA SOFT FOAM PROBIOTIC EXTRA SOFT FOAM

MEDICAL DEVICE

MEDICAL DEVICE

MEDICAL DEVICE

MEDICAL DEVICE

VISCO MIND® SOFTGEL®

MIKROKAPSUŁKAMI (DO WYBORU: 
LAWENDA, ZIELONA HERBATA, FRESH)

PROBIOTIC PROBIOTIC

PROBIOTIC
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Mini Puntino

Dane techniczne
42 x 24 H12 cm

Pianka VISCO MIND® jest 

rewolucyjnym materiałem, który 

dostosowuje się do wagi i nacisku 

oferując niezwykły komfort. 

Poduszkę Mini Puntino możesz 

zabrać ze sobą w podróż, używać 

jako jaśka,poduszkę pod plecy... 

Może mieć wiele zastosowań. 

Pokrowiec poduszki wykonany 

jest z elastycznych włókien 

antyalergicznych i antybakteryjnych.

VISCO MIND® 

BeFresh®to innowacyjny materiał, który reguluje temperaturę,zapewniaśpiącemunapoduszce długotrwałe 

odczucieświeżościi poczucie jakby każdej nocy zasypiał na nowej poduszce. 

Wszystkie swoje właściwości zawdzięcza specjalnemu rodzajowi włókien oraz mikrocząsteczkom krzemianu, 

które są równomiernie rozprowadzonepo całej tkaninie.

Pokrowiec dzięki swojemu składowi, zapewni Ci długi i niezakłócony sen i to nawet w gorące letnie noce, 

kiedy to często miewamy problem zzasypianiem. 

Materiał BeFresh® ma ekstremalnie wysoki poziom absorpcji zarówno ciepła, jak i wilgoci. 

Dzięki temu, potrafi utrzymać idealną temperaturę, a toogranicza nadmierne pocenie się skóry głowy

podczas spania na  poduszce. 

Krzemiany zawarte w materiale BeFresh® wpływają na obniżenie temperatury, co było udowodnione kilkoma 

niezależnymi badaniami, to samo dotyczy wyśmienitej przewiewności, dzięki której te poduszki są idealnym 

produktem również dla alergików. 

®

Befresh
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Włoska jakość wyjątkowych materacy zasługuje na najwyższy poziom ochrony. 

Nasi eksperci przygotowali unikalny ochraniacz, który zabezpieczy Twój materac 

przed każdym rodzajem zabrudzeń. 

Ochraniacz PerDormire wykorzystuje 3 różne materiały: Tencel®, wodoodporną 

membranę oraz wysokiej jakości jersey, działając tak, by wspólnie ochronić Twój 

materac przed zabrudzeniami i wilgocią wydłużając tym samym jego żywotność. 

Dzięki tkaninie stworzonej na bazie celulozy drzewnej każdego dnia możesz 

cieszyć się uczuciem delikatnego chłodu i miękkiego dotyku w swoim łóżku. 

Możliwość prania w temperaturze 95 °C zapewni Ci doskonałe właściwości 

antyalergiczne.

TENCEL® COTTON WATERPROOF
Ochraniacz na materac
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MACHALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Aleksandra Ostrowskiego 30/246-247
  53-238 Wrocław
  NIP: 8992537999

Przedstawiciel handlowy
  (+48) 606-348-855
  (+48) 720-808-900

Dział obsługi klienta
  (+48) 790-507-900
  (+48) 786-260-900
  e-mail: biuro@machala.pl
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