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HISTORA
Firma PerDormire powstała w 1971 roku w Montale, w słonecz-
nej 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 technologicz-
nej i technologii, które były przekazywane z pokolenia na pokole-
nie wzbogacano o nowe i oryginalne elementy, aż do osiągnięcia 
wspaniałego poziomu jakości naszych produktów dzisiaj.

FIRMA
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 dziennie. Prawie pięćdziesiąt lat 
doświadczenia i pasji do pracy oraz wszystkie zalety produkcji 
rzemieślniczej: obsesyjna dbałość o jakość, detale, wykończe-
nia – łączą się najnowszymi technologiami i automatyzacją. Daje 
to w efekcie wysokiej jakości produkt, będący w stanie odnieść 
sukces na rynkach międzynarodowych.

MISJA
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 przypad-
kowi. Każdy wybór oraz każde zastosowane rozwiązanie, a także 
każdy wykorzystany materiał odzwierciedlają ogromną dbałość 
o jakość produktu końcowego, który trafi  do Twojej sypialni.

JAKOŚĆ
Produkty PerDormire mogą pochwalić się najwyższymi standar-
dami bezpieczeństwa, komfortu i troski o środowisko. Wśród 
głównych certyfi katów świadczących o jakości, wystarczy wy-
mienić Oeko Tex Standard 100 – certyfi kat, który zapewnia, 
że produkty nie zawierają i nie uwalniają żadnych substancji szko-
dliwych dla zdrowia, LGA Pruf Zertifi kat, specjalny 1IM Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych odnośnie odporności ogniowej, 
certyfi katy BS ( British Standrard) 100(UK), i 16 CRF 1632:1991, 
16 CRF 1633:2006 (USA) i CATAS. PerDormire jest licencjobior-
cą marki Woolmark. Wiele naszych produktów posiada certyfi kat 
„wyrób medyczny” klasy 1, zgodnie z dyrektywą 93/42/WE, 
w Rif.Leg. DM322 – 27 sierpnia 1999. Oferujemy również matera-
ce i poduszki wytwarzane z biosurowców, które są przyjazne dla 
środowiska. 
 
Włoskie, europejskie oraz międzynarodowe przepisy techniczne 
potwierdzają wytrzymałość i jakość wszystkich produktów. Aby to 
poprzeć, PerDormire udziela ponadstandardowej, wielolet-
niej gwarancji na każdy wyrób, nawet poduszkę. 
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NOWE TECHNOLOGIE W POKROWCACH

BAMBUS

Włókno bambusowe znane jest ze swoich szczególnych cech – jest elastyczne i bardzo odporne na 
rozciąganie. Powstająca z niego dzianina Bamboo jest bardzo wytrzymała mechanicznie, nie marsz-
czy się i nie mechaci nawet po wielu praniach. Unikalna struktura wydrążonego włókna bambuso-
wego daje ponadto doskonałą oddychalność i przewiewność tkaniny. Gwarantuje to zachowanie 
optymalnej temperatury ludzkiego ciała podczas snu, zapewniając uczucie świeżości i odprężenia, 
zwłaszcza w cieplejszych porach roku. Szybkie odprowadzanie wilgoci wzdłuż długich włókien po-
prawia także higienę snu, gdyż zapobiega rozwojowi pleśni i innych drobnoustrojów wewnątrz mate-
raca. W trosce o najwyższą jakość produktu bambus, z którego uzyskuje się poszczególne włókna, 
zbiera się wyłącznie w obszarach górskich Azji, gdzie powietrze jest czyste, a gleby nieskażone.

SILVER SAFE

Właściwości bakteriobójcze i pleśniobójcze srebra znano już w XIX wieku. Jednak dopiero nowo-
czesna mikrobiologia i biochemia pozwoliły na poznanie mechanizmów działania srebra na drobno-
ustroje. Dziś wiemy, że to silnie utleniające jony srebra niszczą komórki pleśni i bakterii. Pokrowiec 
Silver Safe, zawierający jony srebra, zapewnia najwyższą higienę materaca, zapobiegając rozwojowi 
potencjalnie niebezpiecznych bakterii i alergizujących pleśni. Dodatkowo doskonałe przewodnictwo 
elektryczne srebra  rozprasza ładunki elektrostatyczne, co zapobiega elektryzowaniu się tkanin czy 
włosów. Jony srebra są wtłoczone w dzianinę Silver Safe ciśnieniowo, co gwarantuje zachowanie 
opisanych właściwości pokrowca nawet po wielu praniach.  

GENESI

Genesi to najnowszej generacji materiał stworzony z węgla, srebra i włókien sojowych, połączonych  
tak, aby zapewnić najlepsze właściwości użytkowe. Cząsteczki węgla pozwalają rozproszyć ładunki 
elektrostatyczne, które nagromadziły się w ciągu dnia. Zapobiegają też elektryzowaniu się tkanin czy 
włosów. Srebro od zawsze było cenione za swoje właściwości bakteriobójcze. Tworzy powłokę an-
tybakteryjną, dając naturalną ochronę przed pleśniami i bakteriami, które mogą mieć działanie cho-
robotwórcze lub uczulające. Włókno sojowe (wiskoza pozyskana z soi) jest lekkie jak jedwab, dzięki 
swojemu delikatnemu dotykowi daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Doskonale odprowadza 
wilgoć, poprawiając higieniczność materaca i komfort snu.

BIOCELL 40 FUSION

Antybakteryjny i antystatyczny materiał stworzony ze specjalnych włókien, z dużym udziałem wiskozy 
(40%), z dodatkiem srebra i karbonu. Wiskoza to włókno syntetyczne pochodzenia naturalnego 
– wytwarzane z celulozy drzewnej. Jest jedwabiście gładkie, bardzo wytrzymałe, a przy tym prze-
wiewne. Jony srebra mają silne działanie antybakteryjne i pleśniobójcze, dzięki czemu zapewniają 
higieniczną czystość materaca przez cały okres użytkowania. Srebro ma też inne właściwości: dzięki 
odbijaniu i rozpraszaniu promieniowania cieplnego zapewnia jednolity komfort termiczny na całej po-
wierzchni materaca. Karbon (węgiel) cechuje się wysokim przewodnictwem ładunków elektrycznych. 
Skutecznie rozprasza drażniące ładunki elektrostatyczne, które mogą się gromadzić przez całą noc. 

Termoregulacyjna technologia Outlast® została stworzona przez NASA, aby astronauci mogli prze-
bywać dłużej w przestrzeni kosmicznej. Dlatego też jest opatrzona certyfi katem „Certifi ed Space 
Technology®”. Dzisiaj materiał Outlast® jest szeroko stosowany wszędzie tam, gdzie utrzymanie opty-
malnej dla człowieka temperatury jest kluczowe. Na zasadzie przemian fazowych Outlast® absorbuje 
nadmiar ciepła i stopniowo oddaje je, gdy zachodzi taka potrzeba. W rezultacie temperatura zostaje 
ustabilizowana na optymalnym, komfortowym poziomie. Dzięki temu unikamy przegrzewania i poce-
nia się w nocy czy nieprzyjemnego uczucia zimnych stóp.
Outlast® Not Too Hot Not Too Cold™ 

OUTLAST®

Nowej generacji dzianina, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Nanotechnologia 
jest wykorzystywana do zmiany struktury molekularnej włókien tak, aby stworzyć materiał oferujący 
niespotykane właściwości użytkowe. Cząsteczki Nanotex® są milion razy mniejsze od ziarna piasku. 
Ich niezliczona ilość jest zaczepiona głęboko wewnątrz każdej pojedynczej nitki materiału, zmieniając 
jego właściwości fi zyczne. Impregnacja ta jest trwała i nie zanika nawet po wielu praniach pokrowca. 
Pokrowiec wykonany z Nanotex® jest hydrofobowy co oznacza że nie chłonie cieczy. Rozlane wino, 
kawa czy jakikolwiek inny płyn pozostają na powierzchni i można je łatwo zetrzeć bez pozostawiania 
plam. Podobnie pot czy inne zabrudzenia nie dostają się do wnętrza pokrowca, tylko pozostają 
w pościeli, która jest często prana. Co ważne oddychalność i przewiewność samej dzianiny pozo-
stają na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się na komfort użytkowania materaca.  

NANOTEX®
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VISCO MIND®

Visco Mind® to nowej generacji piana z pamięcią kształtu o gęstości około 50 kg/m3. Piana 
ta w reakcji na nacisk powoli układa się i 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 z  zależności od temperatury. Dzięki temu zachowuje 
swoje optymalne właściwości zarówno w chłodnych, jak i mocno ogrzewanych sypialniach. 
Drugą ogromną zaletą jest użycie w procesie produkcyjnym wody jako czynnika spieniające-
go, co wyeliminowało konieczność stosowania bardzo szkodliwych dla środowiska freonów 
(CFC). Visco Mind® dzięki dużej gęstości i zaawansowanemu procesowi produkcji jest ma-
teriałem niezwykle odpornym na mechaniczne zużycie i starzenie się pod wpływem kontaktu 
z powietrzem i światłem. Visco Mind® występuje w niemal każdym naszym materacu.

Visco Mind® HD (ang. High Density) to odmiana piany Visco Mind® o bardzo dużej gęstości wy-
noszącej około 95 kg/m3. Standardowe piany z pamięcią kształtu mają gęstość 30-50 kg/m3. 
Dzięki ponadprzeciętnej gęstości piany Visco Mind® HD uzyskano spotęgowanie korzystnych 
efektów działania piany z pamięcią kształtu. Idealne dopasowanie, doskonała redukcja nacisku, 
niemal całkowita eliminacja przenoszenia drgań i jeszcze większa trwałość. Jest to obecnie 
najbardziej zaawansowana technologicznie piana używana w materacach PerDormire. Visco 
Mind® HD stanowi górną warstwę materaca Genesi HD Evolution Fresh.

HD

VISCO MIND® HD

PIANY NOWEJ GENERACJI

BIO VISCO MIND®

W trosce o środowisko, w obliczu kurczących się światowych zasobów surowców kopalnych, 
PerDormire poszukuje nowych rozwiązań i promuje korzystanie z surowców odnawialnych. Tak 
powstała piana Bio Visco Mind®. Jest to piana, do produkcji której użyto naturalnych olejów 
roślinnych: słonecznikowego, sojowego, rzepakowego i rycynowego. Ponadto przy jej produkcji 
zrezygnowano z używania freonów (CFC), zamiast tego używa się zwykłej wody. Dzięki temu 
udało się znacząco zniwelować negatywny wpływ procesu produkcji piany Bio Visco Mind® na 
środowisko. Ponadto piana ta znacznie łatwiej poddaje się recyklingowi, a w naturalnych warun-
kach szybciej ulega biodegradacji. Piany tej użyto w górnej warstwie materaca Bio Memory 2.0

CLIMA FRESH®

Climafresh® 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 sto-
sowano w przemyśle lotniczym oraz w badaniach NASA – wszędzie tam, gdzie potrzebne było 
zminimalizowanie wahań temperatury. Zastosowanie termoregulacyjnej piany Climafresh® do 
produkcji materacy rozwiązało praktycznie 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 Cli-
mafresh® występuje jako wypełnienie w pokrowcach materacy, np. Genesi HD Evolution Fresh, 
Gran Sonno Fresh Wash 2.0 oraz we wnętrzu materaca Demetra.

AIR MEMORY

Piana z pamięcią kształtu Visco Mind® jest perforowana na wylot wieloma małymi otworami. 
Zwiększa to znacznie cyrkulację powietrza przez co wspomaga odprowadzanie wilgoci z wnę-
trza materaca. Perforacja poprawia też elastyczność i pozwala uzyskać różne strefy twardości 
w obrębie jednego bloku piany. Air Memory znajdziesz np. w materacah Gran Sonno Fresh 
Wash, Montepiano.
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WATERFOAM

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

Sea Foam to innowacyjna odmiana wysokoelastycznej piany poliuretanowej Waterfoam, opra-
cowana we własnych labolatoriach fabryki pian należącej do PerDormire. Struktura tego ma-
teriału została oparta na budowie gąbki morskiej. Duże komórki o objętości 10 razy większej 
niż w przypadku zwykłych pianek poliuretanowych pozwalają na swobodny przepływ powietrza 
wewnątrz Sea Foam. Gwarantuje to ciągłą, intensywną wentylację wnętrza materaca. Dzięki 
temu ograniczono do minimum ryzyko nagromadzenia się wilgoci i co za tym idzie rozwoju 
szkodliwych bakterii czy pleśni. Piana Sea Foam ma także ponadprzeciętną trwałość i nośność, 
wynikającą z innowacyjnego sposobu jej produkcji i najwyższej jakości zastosowanych surow-
ców. Sea Foam stanowi rdzeń materaca Infi nity Fresh.

SEA FOAM – MORSKA GĄBKA

SOFT GEL®

Soft Gel jest nowatorskim materiałem dopiero od niedawna używanym do produkcji materacy 
i poduszek. Nie twardnieje, nie wysycha, nie starzeje się i utrzymuje swoje elastyczne właści-
wości przez długi czas. Znany jest ze swojej wysokiej zdolności do rozkładania nacisku ciała: 
poddany obciążeniu ma tendencję do swobodnego układania się i perfekcyjnego dopasowa-
nia. Kluczowym czynnikiem optymalnego odpoczynku nocnego jest odpowiednia temperatura. 
Soft Gel dzięki swojej dużej gęstości 1000 kg/m3, wynikającej z tego dużej pojemności cieplnej 
i wysokiej przewodności cieplnej, potrafi  stabilizować temperaturę w łóżku na optymalnym po-
ziomie, aby unikać przegrzania ciała podczas snu. Wspiera on przepływ krwi i dotlenienie tka-
nek, a także gwarantuje przyjemne uczucie świeżości. Soft Gel zastosowano naszym topowym 
materacu Winter Gel oraz w termoregulacyjnej poduszce Softgel Moore.

BIO WATERFOAM

Bio Waterfoam opracowano podobnie jak Bio Visco Mind® – aby chronić zasoby naszej pla-
nety i minimalizowac negatywny wpływ przemysły na środowisko. Do jej produkcji używa się 
naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, sojowego, rzepakowego i rycynowego, które 
są w stanie zastąpić znaczną cześć tradycyjnie używanych do produkcji pian surowców ropo-
pochodnych. Do produkcji nie używa się też freonów (CFC). Piana ta znacznie łatwiej poddaje 
się recyklingowi, a w naturalnych warunkach szybciej ulega biodegradacji. Bio Waterfoam znaj-
dziesz w materacu Bio Memory 2.0

EXTRA SOFT FOAM

Piana Extra Soft jest dziesięć razy bardziej miękka niż standardowa piana wysokoelastyczna. 
Osiągnięto to dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych surowców i nowatorskiemu sposo-
bowi produkcji: komórki piany są znacznie większe niż standardowo. Extra Soft Foam zapew-
nia wysoki komfort powierzchniowy i miłe, puszyste odczucie materaca. Extra Soft stosujemy 
zarówno w pokrowcach materacy np. Gran Sonno Fresh Wash, we wnętrzu materaca Hydra 
Fresh, jak i w poduszkach Bio Duble i Super Soft.
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WINTER 

GEL

Winter Gel to materac z warstwą Soft Gel® – materiału, 
który utrzymuje optymalną temperaturę na powierzchni 
materaca, zapewniając idealne warunki do snu. Ponadto 
Soft Gel® dzięki swojej elastyczności zapewnia doskonałe, 
punktowe rozłożenie nacisku. Pokrowiec z tkaniny Biocell 
40 Fusion jest antybakteryjny, antyalergiczny i zapobiega 
elektryzowaniu się. Duża zawartość wiskozy w dzianinie 
pokrowca pozwala na skuteczne odprowadzanie wilgoci, 
która dzięki temu nie gromadzi się we wnętrzu materaca. 
W pokrowcu zaszyto dwa rodzaje piany. Od góry piana Extra 
Soft odpowiada za wyjątkową miękkość i puszystość ma-
teraca. Poniżej piana Clima Fresh® o działaniu termoregu-
lacyjnym stabilizuje temperaturę i zapobiega przegrzewaniu 
się podczas snu czy nadmiernej potliwości. Bok materaca 
wykończony jest pasem wentylacyjnym Air Space. Pokro-
wiec można zdjąć i wyprać w pralce. Wnętrze materaca 
Winter Gel składa się z warstwy piany z pamięcią kształtu 
Visco Mind® – materiału, który daje przyjemny efekt otu-
lenia. Dopasowując się do kształtu ciała zapewnia idealne 
podparcie i równomierne rozłożenie nacisku, co odpowiada 
za właściwości ortopedyczne materaca. Poniżej podwójna 
warstwa z piany wysokoelastycznej Waterfoam zapewnia 
doskonałe podparcie. Zastosowanie dwóch pian o różnym 
stopniu twardości i płynnie zmieniających się grubościach 
daje w efekcie ergonomiczne strefy twardości, umożliwia-
jące lepsze dopasowanie materaca podczas snu na boku. 
Liczne nacięcia i tunele powietrzne poprawiają dodatkowo 
elastyczność i przewietrzanie wnętrza materaca. Winter 

Gel dzięki nowoczesnym rozwiązaniom tech-
nologicznym zapewnia absolutnie 

zdrowy i higieniczny sen.

WYSOKOŚĆ MATERACA: 28 CM
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 23 CM
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 150 KG
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POKROWIEC:
GÓRA I DÓŁ: BIOCELL 40 FUSION, Z WISKOZĄ, ANTYBAKTERYJNY 
I ANTYSTATYCZNY
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
GÓRA: 2,5 CM EXTRA SOFT FOAM + 2 CM CLIMA FRESH 
+100% HIPOALERGICZNE WŁÓKNO 
DÓŁ: 2,5 CM EXTRA SOFT FOAM
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKAMI PO 4 STRONACH, NADAJACY SIĘ 
DO PRANIA, BOCZNY PAS WENTYLACYJNY Z MATERIAŁU AIR SPACE

WINTER 

GEL

BIOCELL 40
FUSION

SOFT GEL®VISCO MIND®WATERFOAM REMOVABLE
100%

NON-ALLERGENIC 
FIBER

8 CM- ŚRODKOWA WARSTWA WATERFOAM 
– TWARDOŚĆ 3.6 KPA

6 CM - GÓRNA WARSTWA Z VISCO MIND® ERGONO-
MICZNA, DOPASOWUJĄCA SIĘ DO KSZTAŁTU CIAŁA,
– TWARDOŚĆ 1.9 KPA 

GÓRNA WARSTWA SOFT GEL®, 
WYJATKOWY MATERIAŁ O WYSO-
KIEJ ZDOLNOŚCI DO ROZKŁADANIA 
NACISKU CIAŁA, EFEKT IDEALNEJ 
TEMPERATURY PODCZAS SNU
– GĘSTOŚĆ 1000 KG/M3

9 CM - DOLNA WARSTWA WATERFOAM 
- TWARDOŚĆ 3.9 KPA

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

CLIMA FRESH®
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WYSOKOŚĆ MATERACA: 24 CM
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 21 CM
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 150 KG

Genesi Evolution Fresh HD pokryty jest specjalnie opra-
cowaną dzianiną Genesi®, wykonaną z włókien sojowych, 
srebra i węgla. Zapewnia doskonałą ochronę przeciw drob-
noustrojom, świetnie odprowadza wilgoć a dodatkowo 
działa antyelektrostatycznie – zapobiega elektryzowaniu się. 
Górna strona pokrowca zawiera innowacyjny materiał Clima 
Fresh®, który absorbuje ciepło ciała i utrzymuje optymalną 
temperaturę podczas snu. Poprawia to znacząco komfort 
wypoczynku i zapobiega zjawisku przegrzewania organi-
zmu. Bok materaca wykończony jest pasem wentylacyj-
nym Air Space. Pokrowiec można zdjąć i wyprać w pralce. 
Wnętrze materaca wykonane jest z dwóch warstw o zmien-
nej grubości. Górna warstwa to piana z pamięcią kształtu 
Visco Mind® HD (95 kg/m3) odpowiedzialna za dopasowy-
wanie się materaca i komfort. Zmienna grubość tej warstwy 
tworzy anatomiczne strefy twardości, dzięki czemu materac 
doskonale sprawdza się zarówno do spania na boku, jak 
i na plecach. Dolną część materaca stanowi Bio Foam Soia 
HR – wysokoelastyczna bio piana odpowiedzialna za solid-
ne podparcie. W strefi e nóg i ramion występują w niej dwie 
wstawki z zielonej, miękkiej piany nasączonej olejkami zapa-
chowymi do aromaterapii. Obie strony materaca są głęboko 
ponacinane, co poprawia elastyczność oraz przewiewność 
wnętrza. Genesi HD łączy w sobie najnowsze osiągnięcia 
nauki i techniki oraz naturalne surowce dla uzyskania niepo-
wtarzalnego komfortu i trwałości materaca.

GENESI 

EVOLUTION

FRESH  HD
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POKROWIEC: TKANINA GENESI® WYKONANA Z NATURALNYCH 
SKŁADNIKÓW: SOJA, SREBRO I WĘGIEL
WYPEŁNIENIE POKROWCA:
GÓRA: 2 CM CLIMA FRESH® VISCO MIND® + 100% WŁÓKNO 
ANTYALERGICZNE 
DÓŁ: 100% WŁÓKNO HIGH-TEC, NAJWIĘKSZA 
ELASTYCZNOŚĆ I ODDYCHALNOŚĆ
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKAMI PO 4 STRONACH, 
NADAJACY SIĘ DO PRANIA, BOCZNY PAS WENTYLACYJNY 
Z MATERIAŁU AIR SPACE

GENESI

EVOLUTION 

FRESH  HD

GÓRNA WARSTWA Visco Mind®HD
(WYSOKIEJ GĘSTOŚCI), ERGONO-
MICZNA, DOPASOWUJĄCA SIĘ DO 
KSZTAŁTU CIAŁA, 
7 STREF ANATOMICZNYCH 
– GĘSTOŚĆ 95 KG/M3 
– TWARDOŚĆ 2.2 KPA

DOLNA WARSTWA Z BIO FOAM SOYA HR 
Z EKSTRAKTAMI Z NATURALNEGO 
NIEPRZETWORZONEGO OLEJU 
SOJOWEGO, 
7 STREF ANATOMICZNYCH 
– TWARDOŚĆ 4.4KPA, 
WEWNĄTRZ WSPARCIE GŁOWY I NÓG 
Z BIO FOAM 
– TWARDOŚĆ 2.8 KPA

BIO FOAM SOIA 
HR

CLIMA FRESH®GENESI® REMOVABLE
100%

NON-ALLERGENIC 
FIBER

VISCO MIND® HD

HD

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY
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WYSOKOŚĆ MATERACA: 25 CM
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 22 CM
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 150 KG

Materac Infi nity Fresh ma antyalergiczny i antybakteryjny 
pokrowiec wypełniony pianą Visco Mind® Clima-Fresh®. 
Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom termoregulacyj-
nym zapobiega przegrzewaniu się podczas snu i nadmier-
nej potliwości. Dzięki specjalnej obróbce Ultrafresh®, która 
opiera się na naturalnych właściwościach srebra utrudniają-
cych namnażanie bakterii, gwarantuje higieniczną czystość 
materaca przez cały okres użytkowania. Boczny pas wen-
tylacyjny Air Space zapewnia doskonałą wentylację mate-
raca. Pokrowiec można zdjąć i uprać w pralce. Materac 
złożony jest z trzech warstw. Górna warstwa, wykonana 
z Visco Mind®, posiada doskonałe właściwości ergono-
miczne – dostosowuje się do kształtu ciała bez wywierania 
jakiegokolwiek nacisku zwrotnego. Środkowa i dolna war-
stwa wykonane są z Sea Foam, innowacyjnego materiału 
poliuretanowego, którego struktura naśladuje budowę natu-
ralnych gąbek morskich. Dużej wielkości komórki zapewnia-
ją doskonałą cyrkulację powietrza i elastyczność materaca. 
Dodatkowo liczne nacięcia i tunele powietrzne wspomagają 
przewietrzanie wnętrza materaca.

INFINITY  

FRESH
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POKROWIEC: ANTYSTATYCZNY, ANTYALERGICZNY, 
WYPEŁNIENIE POKROWCA:
GÓRA: 2 CM VISCO MIND® CLIMA FRESH®

DÓŁ: WŁÓKNO ANTYALERGICZNE
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKAMI PO 4 STRONACH, 
NADAJACY SIĘ DO PRANIA, BOCZNY PAS WENTYLACYJNY 
Z MATERIAŁU AIR SPACE

SEA FOAM VISCO MIND® CLIMA FRESH® REMOVABLE
100%

NON-ALLERGENIC 
FIBER

INFINITY  

FRESH

4 CM – GÓRNA WARSTWA Visco Mind®, 
ERGONOMICZNA, DOPASOWUJĄCA SIĘ DO 
KSZTAŁTU CIAŁA 
– TWARDOŚĆ 2.2 KPA 6 CM – DOLNA WARSTWA SEA FOAM, 

ODDYCHAJĄCA, WSPARCIE CAŁEGO CIAŁA
 – TWARDOŚĆ 2.7 KPA

12 CM – ŚRODKOWA WARSTWA SEA FOAM, 
ODDYCHAJĄCA, WSPARCIE CAŁEGO CIAŁA
– TWARDOŚĆ 3.8 KPA

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY
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Gran Sonno Fresh Wash 2.0 pokryty jest dzianiną 
Biocell 40 Fusion z antybakteryjnymi i hipoalergicznymi wła-
ściwościami, która dodatkowo dzięki zawartości karbonu 
może szybko rozpraszać drażniące wyładowania elektro-
statyczne. Duża zawartość włókien wiskozowych ułatwia 
odprowadzanie wilgoci i zapobiega jej gromadzeniu się we 
wnętrzu materaca. Piana Visco Mind® Climafresh®, wszyta 
do pokrowca, pochłania ciepło ludzkiego ciała, utrzymując 
komfort termiczny podczas snu i zapobiegając nadmiernej 
potliwości. Druga warstwa piany w pokrowcu to piana Extra 
Soft, zapewniająca miękkość i puszystość materaca, a tak-
że niezwykły komfort. Bok materaca wykończony jest pasem 
wentylacyjnym Air Space. Pokrowiec można zdjąć i wyprać 
w pralce. Górną warstwę wnętrza materaca stanowi piana 
z pamięcią kształtu Visco Mind®, która dostosowuje się 
do kształtu ciała i doskonale rozkłada nacisk. Gwarantuje 
komfort i ortopedyczne ułożenie kręgosłupa podczas snu. 
Dodatkowa perforacja piany poprawia cyrkulację powietrza 
wewnątrz materaca. Dolna, gruba warstwa wysokoela-
stycznej piany Waterfoam zapewnia optymalne podparcie, 
które dostosowuje się do potrzeb różnych obszarów ciała. 
Piana ta jest materiałem o wysokiej oddychalności, nieuczu-
lającym i antybakteryjnym, a przy tym bardzo odpornym na 
zużycie mechaniczne. Gran Sonno Fresh Wash 2.0 dzięki 
dobrze dobranej twardości i swojej zaawansowanej budo-
wie doskonale sprawdza się dla par o dużej różnicy wagi 
między dwiema osobami.

GRAN

 SONNO

FRESH  WASH
2.0

WYSOKOŚĆ MATERACA: 28 CM
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 20 CM
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 150 KG

między dwiema osobami.
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VISCO MIND®WATERFOAM

BIOCELL 40
FUSION

100%
NON-ALLERGENIC 

FIBER

GRAN

SONNO

FRESH  WASH

2.0

6 CM – GÓRNA WARSTWA Z VISCO MIND®, 
KTÓRA DOSTOSOWUJE SIĘ DO KSZTAŁTU CIAŁA 
– GĘSTOŚĆ: 50 KG/M3 
– TWARDOŚĆ: 1,9 KPA.

14 CM – DOLNA WARSTWA 
WATERFOAM 
– TWARDOŚĆ 3,6 KPA

POKROWIEC:
GÓRA i DÓŁ: BIOCELL 40 FUSION, WISKOZA, 
ANTYBAKTERYJNA I ANTYSTATYCZNA
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
GÓRA: 2,5 CM EXTRA SOFT FOAM + 2 CM CLIMA FRESH 
+100% HIPOALERGICZNE WŁÓKNO 
DÓŁ: 2,5 CM EXTRA SOFT FOAM
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKAMI PO 4 STRONACH, 
NADAJACY SIĘ DO  PRANIA, BOCZNY PAS WENTYLACYJNY 
Z MATERIAŁU AIR SPACE

CLIMA FRESH®

REMOVABLE

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY
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WYSOKOŚĆ MATERACA: 24 CM
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 24 CM
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 130 KG

Materac Demetra pokryty jest elastyczną dzianiną ze 
100% hipoalergicznej wiskozy. Jej zdolność do szybkiego 
doprowadzania wilgoci gwarantuje wysoki poziom komfortu 
i higieny snu. Pokrowiec nie jest pikowany, więc znacznie 
ułatwia to jego pranie i przyspiesza schnięcie. Można go 
prać w zwykłej pralce. Wyjątkowy ekskluzywny design jest 
dodatkowym atutem. Wkład materaca ma ciekawą budowę, 
pozwalającą na spersonalizowanie odczuć i dopasowanie 
go do własnych preferencji. Górna warstwa jest wykonana 
z innowacyjnego materiału Clima Fresh®. Dzięki wykorzy-
staniu technologii PCM Clima Fresh® pochłania ciepło cia-
ła i  zapobiega typowemu wzrostowi temperatury podczas 
snu. Kolejną warstwę stanowi piana Visco Mind® dopaso-
wująca się do kształtu ciała i zapewniająca idealne ergono-
miczne ułożenie podczas snu. Dolna warstwa wspierająca 
wykonana jest z wysokoelastycznej piany Waterfoam, która 
jest konturowo powycinana. Materac posiada trzy wyjmo-
walne elementy (a materac podwójny – aż sześć), które 
można rozmieścić wedle własnego uznania, aby uzyskać 
optymalne dla siebie odczucie i właściwy stopień twardości 
materaca. Demetra to doskonały materac partnerski, odpo-
wiedni nawet dla par o bardzo dużej różnicy wagi. 

DEMETRA
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MATERAC ZAWIERA 6 WYMIENNYCH WKŁADÓW Z WATERFOAM
W PODWÓJNYM ŁÓŻKU (3 W ŁÓŻKU POJEDYNCZYM), ZAPEWNIA TO 
WIĘKSZĄ ELASTYCZNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA KOMFORTU 

DO WŁASNYCH POTRZEB. 

WKŁAD Z NIEBIESKIEJ 
WATERFOAM 
– TWARDOŚĆ 1.4 KPA

3 CM - WARSTWA CLIMAFRESH®, 
TERMOREGULACJA, TWARDOŚĆ 1.9 KPA

6 CM - GÓRNA WARSTWA 
VISCO MIND®, ERGONOMICZNA, 
DOPASOWUJĄCA SIĘ DO 
KSZTAŁTU CIAŁA 
– TWARDOŚĆ 1,9 KPA

15 CM – DOLNA WARSTWA 
PODPIERAJĄCA WATERFOAM

WKŁAD Z SZAREJ WATERFOAM 
– TWARDOŚĆ 3.0 KPA

WKŁAD Z BRĄZOWEJ WATERFOAM 
– TWARDOŚĆ 2.4 KPA

DEMETRA

VISCO MIND® CLIMA FRESH®WATERFOAM REMOVABLE
100%

NON-ALLERGENIC 
FIBER

POKROWIEC:
GÓRA: TKANINA Z HYPOALERGICZNYM WŁÓKNEM Z WISKOZY 
I ELASTANU DAJĄCA WIĘKSZĄ MIĘKKOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ.
DÓŁ: CZARNA TKANINA ZE 100% HIPOALERGICZNEGO 
WŁÓKNA
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKAMI PO 4 STRONACH, 
NADAJACY SIĘ DO  PRANIA, UKRYTY SUWAK

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY
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MIND

IMPRESSION

Mind Impression pokryty jest specjalnym pokrowcem 
z zaawansowanej dzianiny Nanotex®. Dzięki pokryciu każ-
dego włókna nanocząsteczkami pokrowiec jest hydrofobo-
wy (nie chłonie wody i innych cieczy), odporny na plamy 
i  „odpycha” cząsteczki brudu. Zaszyta w pokrowcu piana 
Visco Mind® Soft Touch sprawia, że pierwszy kontakt 
z materacem jest bardzo przyjemny. Pokrowiec jest zdej-
mowany i nadaje się do prania. Wnętrze materaca składa 
się z górnej warstwy piany Visco Mind®, która dzięki swo-
im właściwościom powolnego dopasowywania się, redukcji 
nacisku i tłumienia drgań zapewnia bardzo wysoki komfort 
użytkowania. Dolna warstwa wspierająca to wysokoela-
styczna piana Waterfoam®, bardzo trwała i dobrze wentylu-
jąca się. Obie warstwy wewnętrzne materaca są ponacina-
ne w dwóch kierunkach, co tworzy liczne kanały powietrzne, 
poprawiające znacząco cyrkulację powietrza wewnątrz ma-
teraca. Dodatkową korzyścią są utworzone w ten sposób 
strefy komfortu, odpowiadające za lepsze dopasowanie 
materaca w części barków i bioder. Mind Impression to ma-
terac dla osób szukających typowego odczucia materaca 
z pamięcią kształtu, chcących w pełni korzystać z komfortu 
oferowanego przez piany Visco Mind®.

WYSOKOŚĆ MATERACA: 23 CM
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 20 CM
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 130 KG
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POKROWIEC:
GÓRA i DÓŁ: NANOTEX®, WODOODPORNY, 
WYPEŁNIENIE POKROWCA:
GÓRA: 2 CM VISCO MIND® SOFT TOUCH
DÓŁ: ANTYALERGICZNE WŁÓKNO IZOLACYJNE
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKAMI PO 4 STRONACH, 
NADAJACY SIĘ DO PRANIA

MIND

IMPRESSION

6 CM – GÓRNA WARSTWA VISCO MIND® 
O 5 STREFACH ZRÓŻNICOWANEJ TWARDOŚCI, 
ERGONOMICZNA, DOPASOWUJĄCA SIĘ DO KSZTAŁTU CIAŁA 
– TWARDOŚĆ 1,9 KPA

14 CM – DOLNA WATERFOAM 
O  5 STREFACH ZRÓŻNICOWANEJ 
TWARDOŚCI

WATERFOAM VISCO MIND® NANOTEX®
100%

NON-ALLERGENIC 
FIBER

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY
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LOVELY

MEMORY

Materac Lovely Memory pokryty jest dzianiną Silver Safe 
– szczególnym materiałem, który wykorzystując bakteriobój-
cze działanie jonów srebra zapewnia higieniczną czystość 
materaca. Drugą korzyścią płynącą z obecności srebra 
w  pokrowcu jest jego działanie antystatyczne. Skutecznie 
rozprasza ładunki elektrostatyczne i zapobiega elektryzo-
waniu się. Antyalergiczne wypełnienie pokrowca izolują-
cymi włóknami pozwala na częste pranie, gdyż pokrowiec 
taki szybko wysycha. Bok pokrowca wyposażono w pas 
wentylacyjny Air Space, co poprawia cyrkulację powietrza 
wewnątrz materaca. Wnętrze materaca stanowi gruba war-
stwa dobrze wentylującej się, perforowanej piany z pamię-
cią kształtu Air Memory. Z jednej strony odpowiada ona za 
idealne dopasowanie się materaca i równomierne rozłożenie 
nacisku podczas snu, z drugiej – zapewnia efektywne od-
prowadzanie wilgoci i ciągłą cyrkulację powietrza wewnątrz 
materaca, co sprzyja zachowaniu go w higienicznej czy-
stości. Poniżej znajduje się warstwa wspierająca z wyso-
koelastycznej, otwartokomórkowej piany Waterfoam, która 
dzięki swej przewiewności również zapobiega gromadzeniu 
się wilgoci w materacu. Materac jest idealny dla alergików 
i osób cierpiących na nadmierną potliwość, z racji przewiew-
nej konstrukcji i łatwości utrzymania go w czystości.

WYSOKOŚĆ MATERACA: 22 CM 
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 20 CM
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 130 KG
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POKROWIEC:
GÓRA i DÓŁ: SILVER SAFE, ANTYBAKTERYJNY 
I ANTYSTATYCZNY
WYPEŁNIENIE POKROWCA:
GÓRA i DÓŁ: ANTYLERGICZNE WŁÓKNO IZOLACYJNE
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKAMI PO 4 STRONACH, 
NADAJACY SIĘ DO PRANIA, 
BOCZNY PAS WENTYLACYJNY Z MATERIAŁU AIR SPACE

LOVELY

MEMORY

WATERFOAM SILVER SAFEAIR MEMORYREMOVABLE
100%

NON-ALLERGENIC 
FIBER

8 CM - GÓRNA WARSTWA Z AIR MEMORY Z OTWORAMI 
WENTYLACYJNYMI DOPASOWUJĄCA SIĘ DO KSZTAŁTU CIAŁA 
– TWARDOŚĆ 1.9 KPA

12 CM - DOLNA WARSTWA PODPIERAJĄCA 
WATERFOAM Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI 

– TWARDOŚĆ 3.6 KPA

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY
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Bio Memory 2.0 ma pokrowiec wykonany z dzianiny Bam-
boo. Włókno bambusowe znane jest ze swoich szczegól-
nych cech – jest elastyczne i bardzo odporne na rozciąga-
nie. Unikalna struktura wydrążonego włókna bambusowego 
daje ponadto doskonałą oddychalność i przewiewność 
tkaniny. Gwarantuje to zachowanie optymalnej temperatury 
ludzkiego ciała podczas snu i szybkie odprowadzanie wil-
goci. Wypełnienie pokrowca stanowi antyalergiczne, szyb-
koschnące włókno. Pokrowiec można rozpiąć i zdjąć dzięki 
czterostronnemu zamkowi. Nadaje się on do prania w pral-
ce. Wnętrze materaca składa się z dwóch warstw. Górna 
warstwa ekologicznej piany z pamięcią kształtu Bio Visco 
Mind® odpowiada za dopasowanie i zwiększenie komfortu 
użytkowania materaca. Dolna warstwa ekologicznej piany 
wysokoelastycznej Bio Waterfoam daje odpowiednie pod-
parcie i przeniesienie ciężaru ciała śpiącej osoby. Oba te 
materiały wzbogacono o ziołowe olejki eteryczne, które 
stopniowo uwalniają się i ułatwiają zasypianie. Piany Bio są 
przyjazne dla środowiska. Do ich produkcji używa się na-
turalnych olejów roślinnych, a gotowy produkt po okresie 
użytkowania łatwiej poddaje się recyklingowi i biodegradacji. 
Bio Memory to wybór dla osób chcących korzystać z naj-
nowszych zdobyczy techniki, ale nadal pozostać w zgodzie 
z naturą.

WYSOKOŚĆ MATERACA: 20 CM
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 18 CM 
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 130 KG

BIO

MEMORY 

2.0
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POKROWIEC: BAMBOO, BIODEGRADOWALNY 
I ATYBAKTERYJNY
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
GÓRA i DÓŁ: WŁÓKNO 100% ANTYLAREGICZNE
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKAMI PO 4 STRONACH, 
NADAJACY SIĘ DO PRANIA

4 CM WARSTWA GÓRNA BIO VISCO MIND® 

Z OLEJKAMI ETERYCZNYMI, DOPASOWUJĄCA SIĘ 

DO KSZTAŁTU CIAŁA, SAMOKSZTAŁTUJĄCA

– TWARDOŚĆ 2.2 KPA

14 CM DOLNA  WARSTWA Z ZIMNEJ BIO 

PIANKI Z OLEJKAMI ETERYCZNYMI 

– TWARDOŚĆ 3.8 KPA

BIO

MEMORY

2.0

BAMBOO
100%

NON-ALLERGENIC 
FIBER

WATERFOAM BIO

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY
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Materac Air Memory Coolmax Plus wykorzystuje w po-
krowcu opatentowane włókna Coolmax®. Dzięki swojej 
szczególnej strukturze nie chłoną one wilgoci, ale efektyw-
nie transportują ją wzdłuż, umożliwiając szybkie odparo-
wanie z dużej powierzchni. W efekcie Coolmax® utrzymuje 
wilgotność materaca na higienicznym, niskim poziomie, 
zapewniając jednocześnie uczucie komfortu termicznego. 
Wewnątrz pokrowca zaszyto 2 cm warstwę piany leniwej 
Visco Mind® Soft Touch, która podnosi komfort użytko-
wania materaca i poprawia jego reakcję na nacisk. Pokro-
wiec można rozpiąć i zdjąć dzięki czterostronnemu zam-
kowi. Nadaje się on do prania w pralce. Wnętrze materaca 
składa się z dwóch warstw. Górna warstwa piany z pa-
mięcią kształtu Visco Mind® odpowiada za dopasowanie 
do kształtu ciała i ergonomiczne rozłożenie nacisku. Dolna 
warstwa piany wysokoelastycznej Waterfoam daje od-
powiednie podparcie i przeniesienie ciężaru ciała śpiącej 
osoby. Air Memory Coolmax Plus to materac bez wyróż-
nionych stref twardości, posiadający dobre właściwości 
termoregulacyjne. Dzięki temu jest doskonałym wyborem 
dla dzieci i młodzieży.

WYSOKOŚĆ MATERACA: 18 CM 
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 15 CM
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 130 KG

AIR

 MEMORY

COOLMAX

PLUS
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POKROWIEC:
COOLMAX® – TERMOREGULACYJNY 
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
GÓRA: 2 CM VISCO MIND®  
DÓŁ: IZOLACYJNE WŁÓKNO ANTYALERGICZNE
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKAMI PO 4 STRONACH, 
NADAJACY SIĘ DO PRANIA, BOCZNY PAS WENTYLACYJNY 
Z MATERIAŁU AIR SPACE

4 CM - GÓRNA WARSTWA Z AIR MEMORY 
DOPASOWUJĄCA SIĘ DO KSZTAŁTU CIAŁA 
– GĘSTOŚĆ 50 KG/M3

11 CM DOLNA WARSTWA 
PODPIERAJĄCA WATERFOAM 

– GĘSTOŚĆ 28 KG/M3

CLIMA FRESH® REMOVABLEVISCO MIND® WATERFOAM EXTRA SOFT FOAM

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

AIR

MEMORY

COOLMAX

PLUS
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MONTE PIANO

Zewnętrzną powłokę Montepiano wykonano z dzianiny 
Silver&Life o wyjątkowych właściwościach antybakteryjnych 
i antystatycznych. Wynikają one z zastosowania jonów sre-
bra, które są trwale połączone z nićmi pokrowca. Wypeł-
nienie z piany Visco Mind® Soft Touch umożliwia szybką 
reakcję materaca na nacisk i idealne jego dopasowanie. 
Pokrowiec posiada boczny pas wentylacyjny Air Space 
oraz zamek, dzięki któremu możemy go zdjąć i uprać. Wnę-
trze materaca jest zaawansowane konstrukcyjnie. Pierwszą 
warstwę stanowi odpowiedzialna za dopasowanie i re-
dukcję nacisku piana Air Memory. Jest ona ukształtowana 
w liczne wypustki masujące (moletowana), które dodatkowo 
zwiększają cyrkulację powietrza między pokrowcem a wnę-
trzem materaca. Poniżej występują dwie faliście połączone 
warstwy piany Waterfoam. Zostały one konturowo wycięte 
w taki sposób, że na ich styku tworzą się poprzeczne tune-
le wentylacyjne biegnące przez całą szerokość materaca. 
Wszystkie trzy warstwy materaca są pionowo perforowane 
- nawiercane na wylot. Dzięki temu tworzą się kolejne, tym 
razem pionowe tunele wentylacyjne. W ten sposób ogra-
niczone jest do minimum ryzyko gromadzenia się wilgoci 
wewnątrz materaca, a tym samym powstawania pleśni czy 
rozwoju bakterii. Montepiano to materac świetnie wentylo-
wany, doskonały dla sportowców i (z racji swojej miękkości) 
dla dzieci oraz osób o drobnej budowie ciała.

WYSOKOŚĆ MATERACA: 21 CM
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 18,5 CM 
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 130 KG
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MONTE PIANO

POKROWIEC: SILVER&LIFE, ANTYBAKTERYJNY I ANTYSTATYCZNY, 
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
GÓRA: VISCO MIND® SOFT TOUCH – 2 CM
+ IZOLACYJNE WŁÓKNO ANTYALERGICZNE
DÓŁ: MIĘKKA PIANKA WATERFOAM
+ IZOLACYJNE WŁÓKNO ANTYALERGICZNE
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKAMI PO 4 STRONACH, 
NADAJĄCY SIĘ DO PRANIA, BOCZNY PAS WENTYLACYJNY 
Z MATERIAŁU AIR SPACE

4,5 CM - GÓRNA WARSTWA Z DOSTO-
SOWUJĄCEGO SIĘ DO KSZTAŁTU CIAŁA 
MATERIAŁU AIR MEMORY
 – GĘSTOŚĆ 45 KG/M³

7 CM - ŚRODKOWA WARSTWA 
Z WATERFOAM

7 CM – DOLNA WARSTWA 
WATERFOAM

WATERFOAM VISCO MIND® REMOVABLE
100%

NON-ALLERGENIC 
FIBER

AIR MEMORY

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY
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WYSOKOŚĆ MATERACA: 18 CM
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 15 CM
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 130 KG

New Memory 2.0 to nowa wersja bardzo udanego ma-
teraca z pamięcią kształtu. Szczególna tkanina  pokrowca 
Medic+Area® wykorzystuje całkowicie naturalne zabez-
pieczenia przed pleśnią i bakteriami. Składa się z wiskozy 
– włókna pochodzenia naturalnego, które bardzo szybko 
odprowadza wilgoć. Zaszyta w pokrowcu warstwa Visco 
Mind® Soft Touch poprawia komfort użytkowania materaca 
i przyspiesza jego reakcję na nacisk. Nowa wersja pokrow-
ca posiada zamek z czterech stron, dzięki czemu można 
go wygodnie rozpiąć i uprać. Lamówka na krawędziach po-
krowca powoduje idealne przyleganie do siebie dwóch ma-
teracy położonych obok siebie. Wnętrze materaca składa 
się z górnej warstwy piany Visco Mind®, która odpowiada 
za dopasowanie materaca i komfort. Poniżej znajduje się 
piana wysokoelastyczna  Waterfoam, zapewniająca solidne 
podparcie i trwałość materaca. New Memory 2.0 to dobry 
wybór dla osób ceniących komfort materaca z pamięcią 
kształtu, ale zarazem oczekujących solidnego, stabilnego 
podparcia.  

NEW 

MEMORY 

2.0
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WATERFOAM VISCO MIND® REMOVABLE
100%

NON-ALLERGENIC 
FIBER

POKROWIEC: MEDIC+AREA®, ANTYBAKTERYJNY I ANTYALERGICZNY
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
GÓRA: VISCO MIND® SOFT TOUCH – 2 CM
DÓŁ: IZOLACYJNE WŁÓKNO ANTYALERGICZNE
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKIEM Z 4 STRON, 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PRANIA

12 CM - DOLNA WARSTWA 
WSPARCIA Z WATERFOAM
– GĘSTOŚĆ 28 KG/M³
– TWARDOŚĆ 3,6 KPA

3 CM - WARSTWA WIERZCHNIA Z VISCO MIND®, 
ERGONOMICZNA, DOPASOWUJĄCA SIĘ DO 
KSZTAŁTU CIAŁA
– GĘSTOŚĆ 50 KG/M³
– TWARDOŚĆ 2,2 KPA

NEW 

MEMORY

2.0

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY
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WYSOKOŚĆ MATERACA: 18 CM
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: 15 CM
OBCIĄZENIE ORTOPEDYCZNE: DO 130 KG

POKROWIEC: STRETCH ANTYBAKTERYJNY I ANTYALERGICZNY  
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
GÓRA: VISCO MIND® SOFT TOUCH – 2 CM
DÓŁ: IZOLACYJNE WŁÓKNO ANTYALERGICZNE
CECHY: ZDEJMOWANY Z ZAMKAMI PO 4 STRONACH, 
NADAJACY SIĘ DO PRANIA

HR-Terapy pokryty jest dzianiną Stretch, hipoalergiczną, 
trwałą i miłą w dotyku. W pokrowcu po jednej stronie za-
pikowano warstwę piany Visco Mind® Soft Touch dla po-
prawy komfortu użytkowania. Po drugiej stronie znajduje 
się antyalergiczne włókno syntetyczne. Pokrowiec jest 
zdejmowany z możliwością prania. Wnętrze materaca sta-
nowi blok piany Waterfoam, który dla uzyskania strefowości 
i poprawy dopasowania ponacinano na powierzchni, uzy-
skując w ten sposób pięć zróżnicowanych stref twardości. 
Materac można użytkować obustronnie, wybierając bard-
ziej odpowiednie dla siebie odczucie i stopień twardości. 
HR-Therapy to propozycja dla osób szukających bardzo 
twardego materaca.

HR TERAPY

15 CM PANEL Z WATERFOAM

—TWARDOŚĆ 4,0KPA

WATERFOAM
100%

NON-ALLERGENIC 
FIBER

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY
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POKROWIEC: SOFT CARE
84% POLIESTER
16% WISKOZA

WNĘTRZE: PIANA VISCO MIND® 50 KG/M3

POKROWIEC: ZDEJMOWANY DO PRANIA

Nakładka MEMORY TOPPER może być umieszczona na jakimkolwiek 
tradycyjnym materacu w celu zmniejszenia nacisku i poprawy komfortu. 
Jeśli zainwestowałes w materac, ale chcesz, aby był jeszcze wygo-
dniejszy, nakładka będze dobrym rozwiązaniem. Warstwa rozkładającej 
nacisk piany Visco Mind® we wnętrzu nakładki dopasowuje się do 
kształtu ciała, pozwalając uzyskać wyższy komfort snu i wypoczynku.

MEMORY

TOPPER

MEMORY TOPPER

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY
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SOFTGEL

MOORE

SOYA

OORE
POKROWIEC: OUTLAST

42% WISKOZA
58% POLIESTER

WNĘTRZE: GÓRNA WARSTWA SOFTGEL, 
PIANA VISCO MIND®

WYMIARY: 72X42X12 CM
 

POKROWIEC: GENESI SOYA
73%POLIESTER
24% WISKOZA
1% BAWEŁNA

1% WŁÓKNO WĘGLOWE
1% SREBRO

WNĘTRZE: PIANA SOYA VISCO MIND®

WYMIARY: 72X42X13 CM

SOYA

Poduszka SOYA ma klasyczny kształt z do-
datkowymi nacięciami sprzyjającymi relak-
sacji kręgosłupa szyjnego oraz lepszemu 
ukrwieniu mięśni szyi. Wyposażona jest 
w elegancki pokrowiec, zawierający 3 natu-
ralne składniki: soję, srebro i węgiel. Takie 

połączenie ma właściwości antybakteryjne, chroni przed elektro-
statycznością i utrzymuje ciepło ciała nie absorbując wilgoci. Wnę-
trze poduszki jest wykonane z tzw. pianki wiskoelastycznej, zapew-
niającej bardzo dobre podparcie kręgosłupa szyjnego.

Poduszka, która doskonale rozkłada nacisk głowy i podpiera szyj-
ny odcinek kręgosłupa. Jednocześnie świetnie dopasowuje się 
do ciepła ludzkiego ciała w  ciągu nocy, utrzymując jednak nie-
co niższą temperaturę. Dzięki temu dobrze wpływa na krążenie 
krwi w okolicach głowy, dotlenienie mózgu i  tkanek podskórnych. 
Daje też efekt przyjemnej świeżości. Poduszka posiada zdejmo-
wany pokrowiec z wyjątkowego, termoregulacyjnego materiału 
OUTLAST®, który zapewnia optymalny mikroklimat i pozwala za-
pobiegać nadmiernemu poceniu.

SOFTGEL MOORE SOFT GEL®VISCO MIND®OUTLAST®

BIO SOYA MIND®GENESI®
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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 nie-
zwykłą miękkość i sprężystość. Otwory poprawiają przewiewność 
poduszki.

BIO DOUBLE

BIO 

DOUBLE

BIO 

MOORE

POKROWIEC: PROBIOTIC. PROBIOTYKI SĄ UMIESZCZONE 
W POKROWCU W POSTACI MIKROKAPSUŁEK, 

KTÓRE ZOSTAJĄ UWALNIANE W TRAKCIE
UŻYWANIA PODUSZKI

WNĘTRZE: BIO VISCO MIND® + EXTRA SOFT
WYMIARY: 72X42X12 CM

BIO MOORE

POKROWIEC: SCENSIC 100% POLIESTER Z PACHNĄCYMI
MIKROKAPSUŁKAMI (DO WYBORU: 

LAWENDA, ZIELONA HERBATA, FRESH)
WNĘTRZE: BIO VISCO MIND® 

WYMIARY: 72X42X12 CM

Poduszka wyprodukowana z tzw. bio leniwej pianki, zawie-
rajacej czyste, naturalne oleje. Dopasowuje się ona do gło-
wy i szyi, podpierając je bez nacisku. Pozwala to unikać bólu 
głowy spowodowanego niewłaściwą pozycją. Jest neutral-
na pod względem alergicznym i nie stwarza warunków do 
rozwoju roztoczy. Poduszka posiada pokrowiec wewnętrzny 
ze 100% bawełny oraz zewnętrzny zawierający mikrokap-
sułki wypełnione aromatycznymi olejkami, uwalniającymi się 
podczas snu.

PROBIOTIC

BIO VISCO MIND®

EXTRA SOFT FOAM
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SUPER SOFT

MOORE

SUPER SOFT

MOORE

Wnętrze tej poduszki tworzy perforowana 
piana Extra Soft, która jest delikatna a za-
razem 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.

Wnętrze poduszki wykonane jest w cało-
ści z piany VISCO MIND® podpierającej 
głowę i kark bez nacisku zwrotnego, do-
pasowując 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.

POKROWIEC: PERDORMIRE MEDIC+AREA
69% POLIESTER

31% WISKOZA
WNĘTRZE: PIANA EXTRA SOFT

WYMIARY: 72X42X12 CM

POKROWIEC: PERDORMIREMEDIC+AREA
69% POLIESTER

31% WISKOZA
WNĘTRZE: PIANA VISCO MIND® 

WYMIARY: 72X42X12 CM

EXTRA SOFT FOAM

VISCO MIND®
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ASTOR

MOMORY MINI PUNTINO

ASTOR

MEMORY 

MINI

 PUNTINO

Wnętrze poduszki wykonane jest w  cało-
ści z pianki VISCO MIND®, podpierającej 
głowę i kark bez nacisku zwrotnego. Dzię-
ki temu krążenie krwi nie jest ograniczone 
i  mięśnie mogą się w  pełni zrelaksować. 
Ma ergonomiczny kształt ze specjalnym, 

profi lowanym zagłębieniem i nacięciami poprawiającymi komfort. 
Pokrowiec jest wyposażony w zamek błyskawiczny, dzięki cze-
mu można go łatwo zdjąć i wyprać. Poduszka jest neutralna pod 
względem alergicznym.

Pianka VISCO MIND® jest rewolucyjnym materiałem, który dosto-
sowuje 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.

POKROWIEC: PERDORMIRE MEDIC+AREA
69% POLIESTER

31% WISKOZA
WNĘTRZE: PIANA VISCO MIND® 

WYMIARY: 72X42X10 CM

POKROWIEC:100% ANTYALERGICZNE 
WŁÓKNO POLIESTROWE

WNĘTRZE: PIANA VISCO MIND® 
WYMIARY: 42X24X12 CM

VISCO MIND®

VISCO MIND®
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NOTATKI



www.perdormire.pl
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