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FIRMA
Materassificio Montalese to włoska firma, założona w 1971 roku dzięki kreatywności i tradycjom 
rzemieślniczym rodziny Caso.
Ogromne bogactwo umiejętności, a także wiedzy technicznej i technologicznej, przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, pozwoliło z biegiem lat, osiągnąć firmie sukces. Firma jest dziś jednym z wiodących światowych 
producentów materacy i łóżek. Posiada sieć 120 sklepów detalicznych w samych tylko Włoszech, a dzienna 
produkcja to ponad 3,000 materacy. 
Główną marką produktów firmy Materassificio Montalese jest PerDormire, które zdobyło wiodącą pozycję 
na ponad 40 rynkach międzynarodowych i wciąż się rozwija.    

MISJA
Czas poświęcony na sen stanowi jedną trzecią naszego życia, dlatego żaden szczegół, począwszy od 
projektu, poprzez konstrukcję i wykończenie materacy i poduszek PerDormire, nie jest pozostawiony 
przypadkowi. Rozwiązania konstrukcyjne oraz materiały, z których wykonane są materace i poduszki, są 
dowodem najwyższej jakości produktów.

Marka PerDormire jest kwintesencją DNA firmy, w którym znajdują się wszystkie aspekty dotyczące snu  
i dobrego samopoczucia. Tak wysoką jakość może zapewnić tylko firma z solidnymi korzeniami i wieloletnią 
tradycją jaką jest właśnie Materassificio Montalese.
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100% MADE IN ITALY
Chcąc zagwarantować naszym klientom najwyższą jakość produktów, wszystkie materace PerDormire 
produkujemy we Włoszech z najwyższej jakości materiałów, a wartości takie jak kreatywność, pasja, 
oryginalność i innowacja, pozwoliły firmie odnieść międzynarodowy sukces.

JAKOŚĆ
Dzięki zastosowaniu naturalnych olejów oraz materiałów na bazie soi, zaletą produktów firmy Materassificio 
Montalese jest spokojny sen w pełnej harmonii z naturą.

Dział badań i rozwoju nieustannie pracuje nad zastosowaniem różnorodnych osiągnięć technologicznych, 
aby zaspokoić wymagania każdego klienta. 

W laboratoriach firmy wykonuje się również testy zgodności i trwałości materacy, aby zapewnić klientom 
produkt bez wad, który jest w stanie wytrzymać próbę czasu, zachowując komfort i ergonomię.  

ŚRODOWISKO
Troska o planetę i jej mieszkańców jest dla nas szczególnie ważna, dlatego dzięki wysiłkom 
i inwestycjom wspieramy przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne. Naszym celem jest zbudowanie 
zrównoważonego biznesu, który będzie oferował konsumentom produkty tworzone w zgodzie z naturą dla 
ich dobrego samopoczucia.
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WYGODA
Sen jest aktywną fazą codziennego życia niezbędną dla równowagi całego ciała. 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. 
Według badań, człowiek zmienia pozycję spania 100 razy w ciągu jednej nocy. Materace i poduszki, które wybieramy, mają więc rzeczywisty wpływ 
na komfort wypoczynku. Odpowiednio dobrany materac zmniejsza nadmierny ruch w nocy oraz niweluje wynikające z niego mikroprzebudzenia 
i wiążące się z tym objawy bezsenności.        
Produkty PerDormire łączą w sobie jakość i komfort, które są obietnicą dobrego snu w nocy i lepszego samopoczucia w ciągu dnia. 
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CERTYFIKATY
Materassificio Montalese Spa może pochwalić się najwyższymi standardami bezpieczeństwa, komfortu i troski o środowisko. Wśród głównych 
certyfikatów świadczących o jakości należy wymienić Oeko Tex Standard 100, który zapewnia, że produkty nie zawierają i nie uwalniają substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Specjalny 1IM Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odnośnie odporności ogniowej, ale również certyfikat systemu 
zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001-2015. Niedawno firma otrzymała nagrodę “Company to Watch” przyznawaną przez Cerved, która 
podkreśla nasze zaangażowanie w innowacje, środowisko i rozwój.

MEDICAL DEVICE
CLASS I

COMPANY TO WATCH AWARD

7





MATERIAŁY



NOWE TCHNOLOGIE W POKROWCACH

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 przewiewne. Jony srebra mają silne działanie 
antybakteryjne, dzięki czemu zapewniają czystość materaca przez cały okres 
użytkowania. Węgiel cechuje się wysokim przewodnictwem ładunków elektrycznych co 
pozwala szybko rozpraszać ładunki gromadzące się w nocy.

Wiskoza jest chemicznie produkowanym włóknem, otrzymywanym z surowca naturalnego 
jakim jest celuloza. Tkanina pochłania wilgoć, jest oddychająca i odporna na zużycie, 
a przy tym niezwykle przyjemna w dotyku. 

100% 
VISCOSE FIBER 
- WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYALERGICZNE
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AIR SPACE

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

Technologia oparta o zastosowanie aktywnych probiotyków, które hamują rozwój pleśni, 
szkodliwych bakterii, roztoczy i alergenów. Proces produkcji jest w 100% naturalny 
i bezpieczny dla środowiska.PROBIOTIC

Srebro jest jednym z najbardziej skutecznych środków bakteriobójczych i pleśniobójczych. 
Jego właściwości znano już w XIX wieku. Jednak dopiero nowoczesna mikrobiologia  
i biochemia pozwoliły na poznanie mechanizmów działania srebra na drobnoustroje. Dziś 
wiemy, że to silnie utleniające jony srebra niszczą komórki pleśni i bakterii. Pokrowiec 
zawierający jony srebra, zapewnia najwyższą higienę materaca. Dodatkowo doskonałe 
przewodnictwo elektryczne srebra rozprasza ładunki elektrostatyczne, co zapobiega 
elektryzowaniu się tkanin czy włosów. Jony srebra są wtłaczane w dzianinę ciśnieniowo, 
co gwarantuje zachowanie właściwości pokrowca nawet po wielu praniach.

SILVER&LIFE



TENCEL® jest włóknem pochodzenia naturalnego, które składa się z celulozy, 
głównej części komórek roślinnych. Surowcem, z którego pozyskuje się celulozę jest 
drewno, a proces produkcyjny jest przyjazny dla środowiska. Materiał jest całkowicie 
biodegradowalny. Włókna celulozy doskonale pochłaniają wilgoć. W kontakcie ze skórą 
dają uczucie miękkości i komfortu. 

TENCEL®

Tkanina BAYSCENT® jest wypełniona mikrokapsułkami, które aktywowane są w trakcie 
użytkowania, aby zapobiegać wzrostowi bakterii powodujących nieprzyjemne zapachy. 
Jest to nowa technologia, która skutecznie eliminuje przykre zapachy i nadaje tkaninie 
przyjemny aromat. BAYSCENT® dodatkowo wspomaga odprowadzenie wilgoci dzięki 
czemu zapewnia odpowiedni komfort podczas snu.

BAYSCENT®

AROMATHERAPY

LYOCELL FIBER

LYOCELL FIBER to innowacyjny materiał całkowicie naturalnego pochodzenia. Tkanina 
jest sterylizowana, a co za tym idzie zupełnie wolna od pleśni, bakterii i roztoczy. Materiał 
jest antyalergiczny, ponieważ podczas produkcji wykorzystywane są tylko naturalne 
surowce zapewniające wysoki poziom higieny. 

BAYSCENT® ALOE. Wszystkie właściwości tkaniny BAYSCENT® wzbogacone  
o mikrokapsułki zawierające esencję Aloe Vera, które mają właściwości przeciwzapalne  
i przeciwutleniające.  BAYSCENT® ALOE
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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 połączona jest z każdą 
pojedynczą nitką, zmieniając fizyczne właściwości materiału. Impregnacja ta jest trwała 
i nie znika 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. Co ważne oddychalność  
i przewiewność samej dzianiny pozostają na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się 
na komfort użytkowania materaca. 

NANOTEX® 

MEDIC+AREA® to zupełnie nowy i wysoce innowacyjny proces produkcji tkanin, który 
osiąga niesamowite rezultaty w usuwaniu zanieczyszczeń. Ostatecznym wynikiem jest 
absolutnie sterylna tkanina, całkowicie wolna od pleśni, bakterii i innych alergenów. Dzięki 
procesowi MEDIC+AREA® materiał jest również antyalergiczny, ponieważ w procesie jego 
wytwarzania używa się wyłącznie surowców naturalnych.

MEDIC+AREA® 



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

PIANY NOWEJ GENERACJI

Visco Mind® to nowej generacji piana z pamięcią kształtu o gęstości około 50 kg/m3. 
Piana ta w odpowiedzi na nacisk idealnie dopasowuje do kształtu ciała, zapewniając 
najwyższy komfort i ergonomię snu. Nie wywiera nacisku zwrotnego, przez co 
wspomaga właściwe ukrwienie ciała. Tłumi drgania i wibracje przenoszone przez 
materac, dzięki czemu umożliwia komfortowe użytkowanie materaca przez pary.  
W odróżnieniu od innych tego typu materiałów dostępnych na rynku, opatentowana przez 
PerDormire piana Visco Mind® tylko nieznacznie zmienia swoją twardość w zależności od 
temperatury. Dzięki temu zachowuje optymalne właściwości zarówno w chłodnych, jak  
i mocno ogrzewanych sypialniach. Użycie w procesie produkcyjnym wody jako 
czynnika spieniającego wyeliminowało konieczność stosowania bardzo szkodliwych 
dla środowiska freonów (CFC). Visco Mind® dzięki dużej gęstości i zaawansowanemu 
procesowi produkcji jest materiałem niezwykle odpornym na mechaniczne zużycie 
i starzenie się pod wpływem kontaktu z powietrzem i światłem. Visco Mind® występuje w 
niemal każdym naszym materacu.

VISCO MIND®

WATERFOAM
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Piana z pamięcią kształtu Visco Mind® jest perforowana na wylot wieloma małymi 
otworami. Zwiększa to znacznie cyrkulację powietrza przez co wspomaga odprowadzanie 
wilgoci z wnętrza materaca. Perforacja poprawia też elastyczność i pozwala uzyskać 
różne strefy twardości w obrębie jednego bloku piany.AIR MEMORY

Visco Mind® HD to odmiana piany Visco Mind® o bardzo dużej gęstości wynoszącej około 
95 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 gwarantują jeszcze 
większa trwałość.

VISCO MIND® HD

HD95
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WYPEŁNIENIA 

Clima Fresh® jest owocem ostatnich lat szeroko zakrojonych badań w dziedzinie 
nanotechnologii. Klasyczna piana z pamięcią kształtu została połączona  
z mikrokapsułkami zmiennofazowego materiału PCM (ang. Phase Change Material). 
Materiał ten ma zdolność pochłaniania nadmiaru ciepła oraz stopniowego oddawania 
go, gdy zrobi się chłodniej. Pierwotnie materiały PCM stosowano w przemyśle lotniczym 
oraz w badaniach NASA – wszędzie tam, gdzie potrzebne było zminimalizowanie wahań 
temperatury. Zastosowanie termoregulacyjnej piany Clima Fresh® do produkcji 
materacy praktycznie rozwiązało problem przegrzewania się i nadmiernej potliwości 
przy użytkowaniu materacy z pamięcią kształtu. Dodatkową korzystną cechą są sole 
srebra w składzie materiału, które czynią go odpornym na namnażanie się bakterii  
i pleśni. 

CLIMA FRESH®

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

EXTRA SOFT FOAM

100% 
ANTIALLERGIC 

FIBER PROPERTIES

Wypełnienie pokrowców włóknami o właściwościach antyalergicznych zapewnia 
zdrowy i wygodny sen. Włókna te są odporne na pleśń i bakterie. Idealnie nadają się do 
prania w pralce.

Połączenie dwóch naturalnych włókien: bawełny o sinlych właściwościach absorpcyjnych 
oraz wełny o właściwościach termoregulacyjnych. Ta doskonała kombinacja umożliwia 
osiągnięcie idealnego odprężenia oraz pełnego komfortu nawet w najgorętszych porach 
roku, a także utrzymanie odpowiedniej temperatury podczas zimniejszych dni.

COTTON WOOL



Specjalna warstwa ERGO AIIR sprawia, że materac jest niezwykle elastyczny i ergonomiczny, 
dzięki czemu wspiera całe ciało w optymalny sposób. 

TERMOREGULACJA, ELASTYCZNOŚĆ, ERGONOMICZNOŚĆ

Technologia ERGO AIIR zapewnia doskonałą oddychalność, dzięki czemu zmniejsza wilgotność i oferuje 
przyjemne uczucie świeżości.

ERGO AIIR występują dwa poziomy elastyczności: tradycyjny, oferowany przez typową gęstość 
i nośność pianki oraz mechaniczny, oferowany przez rozciąganie płyt, co sprawia, że czuć sprężystość 
bez sprężyn.

TERMOREGULACJA:

WYGODA:

ELASTYCZNOŚĆ:

ERGONOMICZNOŚĆ:

Dzięki warstwowej budowie materaca oraz licznym nacięciom jest on w stanie prawidłowo podpierać 
masę ciała. Dodatkowo materac świetnie nadaje  się do zastosowania w połączeniu ze stelażami 
regulowanymi elektrycznie, gdyż jest bardzo elastyczny.

TECHNOLOGIA ERGO AIIR  
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TECHNOLOGY

ERGO
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MATERACE
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EXTRA SOFT FOAM REMOVABLELYOCELL FIBRE VISCO MIND® WATERFOAM GWARANCJA

LAT
10

VISCO MIND® HD

HD95
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MEDICAL FORM HD 3.5

TWARDOŚĆ MATERACA:

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

WNĘTRZE MATERACA:

9 cm - dolna warstwa z piany 
CFC-FREE WATERFOAM 
Twardość: 3.6 KPA

6 cm - środkowa warstwa z piany 
CFC-FREE WATERFOAM 
Twardość: 3.0 KPA

6 cm - górna warstwa z piany VISCO MIND® HD, 
ergonomiczna, dopasowująca się
Twardość: 2.3 KPA

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 elastyczna 
i 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 nauki 
i techniki oraz naturalne surowce dla uzyskania niepowtarzalnego komfortu i trwałości materaca. 
  
WYSOKOŚĆ MATERACA: około 26 cm
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: około 21 cm
 
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
STRONA A: 2 cm piana VISCO MIND® - 1.9 KPA
STRONA B: 2,5 cm EXTRA SOFT FOAM
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EXTRA SOFT FOAM WATERFOAM
100% 

ANTIALLERGIC 
FIBER PROPERTIES

REMOVABLE GWARANCJA

LAT
10

VISCO MIND®
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AIIR SAN

TWARDOŚĆ MATERACA:

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

AIIR SAN to materac dla tych, którzy cenią sobie połączenie nowoczesnej technologii, designu 
i niezwykłego komfortu. Materac został zaprojektowany z dbałością o najmniejszy detal dając nam 
poczucie komfortu i luksusu. Wykorzystana w pokrowcu wiskoza doskonale odprowadza wilgoć 
zapewniając uczucie przyjemnego chłodu i świeżości. Zaszyta w pokrowcu piana Extra Soft odpowiada 
za wyjątkową miękkość i puszystość materaca. Opatentowana technologia Ergo Aiir® sprawia, że 
materac jest niezwykle elastyczny i ergonomiczny, a przy tym zapewnia doskonałą przewiewność, dzięki 
czemu zmniejsza wilgotność i oferuje przyjemne uczucie świeżości. AIIR SAN dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom technologicznym zapewnia absolutnie zdrowy i higieniczny sen.
  
WYSOKOŚĆ MATERACA: około 25 cm
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: około 20 cm

WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
STRONA A i B: 2,5 cm EXTRA SOFT FOAM

WNĘTRZE MATERACA:

4 cm - górna warstwa z piany VISCO MIND®, 
ergonomiczna, dopasowująca się 
Twardość: 1,9 KPA

16 cm - dolna warstwa z piany 
CFC-FREE WATERFOAM 
Twardość: 3.9 KPA
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EXTRA SOFT FOAM WATERFOAM REMOVABLEMEDICAL DEVICE CLIMA FRESH®TENCEL® GWARANCJA

LAT
10

VISCO MIND®
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RINFRESCO

TWARDOŚĆ MATERACA:

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

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 WNĘTRZA: około 21 cm
 
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
STRONA A: 2 cm piana VISCO MIND CLIMA FRESH® - 1.9 KPA
STRONA B: 2 cm piana EXTRA SOFT FOAM

WNĘTRZE MATERACA:

4 cm - górna warstwa z piany VISCO MIND®, 
ergonomiczna, dopasowująca się 
Twardość: 1,9 KPA

17 cm - dolna warstwa z piany 
CFC-FREE WATERFOAM 
Twardość: 4.0 KPA
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GRAN SONNO DE LUXE

TWARDOŚĆ MATERACA:

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

GRAN SONNO DE LUXE to niepowtarzalny model materaca, który zachwyca niespotykaną dotąd 
kombinacją materiałów. Pokrowiec materaca wykonany jest z innowacyjnej dzianiny Biocell 40 
Fusion®, która zawiera wiskozę z dodatkiem srebra i karbonu. To połączenie ułatwia odprowadzanie 
wilgoci i zapobiega jej gromadzeniu się we wnętrzu materaca, a także ma działanie antybakteryjne 
i antystatyczne. Wierzchnia warstwa materaca zawiera pianę Extra Soft, która delikatnie otula Twoje 
ciało dając uczucie komfortu. Opatentowana piana wykonana w technologii Visco Mind Clima Fresh®, 
która została wszyta w pokrowcu pochłania ciepło ludzkiego ciała, utrzymując komfort termiczny 
podczas snu. Umieszczona w środkowej części materaca perforowana piana Visco Mind® doskonale 
rozkłada nacisk i dopasowuje się do kształtów naszego ciała, dając przy tym uczucie sprężystości. 
Dolna warstwa wysokoelastycznej piany Waterfoam zapewnia optymalne podparcie dla naszego ciała.
Materac GRANN SONNO DE LUXE jest certyfikowanym produktem medycznym gwarantującym zdrowy 
sen. 

WYSOKOŚĆ MATERACA: około 28 cm
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: około 20 cm
 
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
STRONA A: 2,5 cm EXTRA SOFT FOAM + 2 cm VISCO MIND CLIMA FRESH® - 1.9 KPA
STRONA B: 2 cm EXTRA SOFT FOAM

WNĘTRZE MATERACA:

6 cm - górna warstwa z piany VISCO MIND®, 
ergonomiczna, dopasowująca się 
Twardość: 1,9 KPA

14 cm - dolna warstwa z piany 
CFC-FREE WATERFOAM 
Twardość: 3.6 KPA
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ALTAIR 3.5

TWARDOŚĆ MATERACA:

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

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 
się 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 WNĘTRZA: około 21 cm
 
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
STRONA A: biała mikrofibra
STRONA B: czarna mikrofibra

WNĘTRZE MATERACA:

6 cm - górna warstwa z piany VISCO MIND®, 
ergonomiczna, dopasowująca się
Twardość: 1,9 KPA

15 cm - dolna warstwa z piany 
CFC-FREE WATERFOAM 
Twardość: 3,6 KPA
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MEDICAL DEVICE NANOTEX® WATERFOAMVISCO MIND® REMOVABLE GWARANCJA
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MIND IMPRESSION 3.0

TWARDOŚĆ MATERACA:

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

MIND IMPRESSION 3.0 to idealny materac dla osób ceniących sobie higienę w swojej sypialni. 
Innowacyjny pokrowiec z dzianiny Nanotex ma właściwości hydrofobowe, w związku z tym nie pochłania 
żadnych cieczy. Rozlane wino, kawa czy jakikolwiek inny płyn pozostają na powierzchni nie przenikając 
do wnętrza materaca. Tkanina, z której wykonano pokrowiec materaca jest w 100% antyalergiczna, co 
docenią nie tylko alergicy, ale również ci, którzy cenią sobie czystość. Wszyta w pokrowcu piana Visco 
Mind poprawia komfort użytkowania materaca rozkładając nacisk ciała na powierzchnię materaca. 
Zastosowanie pięciu 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. MIND 
IMPRESSION 3.0 jest certyfikowanym produktem medycznym gwarantującym zdrowy sen.

WYSOKOŚĆ MATERACA: około 23 cm
WYSOKOŚĆ WNĘTRZA: około 20 cm

WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
STRONA A: 2 cm piana VISCO MIND® - 1.9 KPA
STRONA B: NANOTEX®

WNĘTRZE MATERACA:

6 cm - górna warstwa z piany VISCO MIND®, 
ergonomiczna, dopasowująca się
Twardość: 1,9 KPA

15 cm - dolna warstwa z piany 
CFC-FREE WATERFOAM 
Twardość: 4.0 KPA
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ADAM PLUS

TWARDOŚĆ MATERACA:

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

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 WNĘTRZA: około 18 cm

WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
STRONA A: 3 cm piana VISCO MIND® - 1.9 KPA
STRONA B: 1,5 cm piana EXTRA SOFT FOAM

WNĘTRZE MATERACA:

3 cm - górna warstwa z piany VISCO MIND®, 
ergonomiczna, dopasowująca się
Twardość: 1,9 KPA

15 cm - dolna warstwa z piany 
CFC-FREE WATERFOAM 
Twardość: 3,0 KPA
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WATERFOAMBAYSCENT® ALOE AIR SPACE VISCO MIND® GWARANCJA
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ALOE VERA BIO VISCO 3.0  

TWARDOŚĆ MATERACA:

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

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 WNĘTRZA: około 18 cm

WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
STRONA A: 2 cm piana VISCO MIND® - 1.9 KPA
STRONA B: WOOL + WATERFOAM  

WNĘTRZE MATERACA:

18 cm - z piany  CFC-FREE WATERFOAM 
Twardość: 3,6 KPA
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SILVER&LIFE AIR MEMORY AIR SPACE WATERFOAM GWARANCJA
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6
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SILVER MIND PLUS
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 WNĘTRZA: około 19 cm

WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
STRONA A i B: WATERFOAM 

TWARDOŚĆ MATERACA:

WNĘTRZE MATERACA:

2 cm - górna warstwa z perforowanej 
piany VISCO MIND®, ergonomiczna, 
dopasowująca się
Twardość: 1,9 KPA

17 cm - dolna warstwa z piany 
CFC-FREE WATERFOAM 
Twardość: 3,4 KPA

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY



36

WATERFOAM
100% 

ANTIALLERGIC 
FIBER PROPERTIES

VISCO MIND® REMOVABLE GWARANCJA

LAT
10



37

NEW MEMORY 2.0   

TWARDOŚĆ MATERACA:

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

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 WNĘTRZA: około 15 cm
 
WYPEŁNIENIE POKROWCA: 
STRONA A: 2 cm piana VISCO MIND® - 1.9 KPA
STRONA B: WATERFOAM

WNĘTRZE MATERACA:

3 cm - górna warstwa z piany VISCO MIND®, 
ergonomiczna, dopasowująca się
Twardość: 2.2 KPA

12 cm - dolna warstwa z piany 
CFC-FREE WATERFOAM 
Twardość: 3,6 KPA
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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.

WYMIARY:
72X42 H12 CM 
60X40 H12 CM

WASHABLE

CLEAN

PACKAGING BOX

100% 
ANTIALLERGIC 

FIBER
VISCO MIND® GWARANCJA

LAT
5

AIR MEMORY



Poduszka DUAL CLIMA została zaprojektowana z myślą o osobach preferujących przyjemne 
uczucie chłodu podczas snu. Zawarta w poduszce innowacyjna 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.

DUAL CLIMA

WYMIARY:
42X72 H12 CM
60X40 H12 CM

CLIMA FRESH® PROBIOTICMEDICAL 
DEVICE

PACKAGING BOX

VISCO MIND® GWARANCJA

LAT
5

AIR MEMORY

41
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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.

MOORE 12 CM

WYMIARY:
72X42 H12 CM

MEDICAL
DEVICE

VISCO MIND® GWARANCJA

LAT
5

MEDIC+AREA® 



Rodzina kultowych poduszek Moore została powiększona o wysokość 9 cm. Model ten 
dedykowany jest dzieciom i osobom lubiącym spać na płasko. Dodatkowa perforacja zwiększa 
sprężystość, ale także zapewnia skuteczne odprowadzenie wilgoci i ciągłą cyrkulację powietrza, 
przedłużając tym samym żywotność poduszki.

MOORE 9 CM

WYMIARY: 
72X42 H9 CM

MEDICAL
DEVICE

VISCO MIND® GWARANCJA

LAT
5

MEDIC+AREA® 
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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, dzięki czemu 
można go łatwo zdjąć i wyprać. Poduszka jest neutralna pod względem alergicznym.   

ASTOR

WYMIARY:
72X42 H10 CM

MEDICAL
DEVICE

VISCO MIND® GWARANCJA

LAT
5

MEDIC+AREA® 



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 czy poduszki pod plecy. Może mieć wiele zastosowań. Pokrowiec poduszki wykonany 
jest z elastycznych włókien antyalergicznych i antybakteryjnych.         

MEMORY MINI PUNTINO

WYMIARY:
42X24 H12 CM

VISCO MIND® GWARANCJA

LAT
5

100% 
ANTIALLERGIC 

FIBER PROPERTIES
45
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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. 

OCHRANIACZ 
NA MATERAC

TENCEL® GWARANCJA

LATA
2

COTTON WATERPROOF
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