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Nasze materace znajdziesz w samym centrum Warszawy na ulicy Plac Konstytucji 5. W naszym salonie
ekspozycyjnym będziesz mógł obejrzeć i sprawdzić najciekawsze modele materacy, które oferujemy w
naszym sklepie internetowym. Dodatkowo naszym sklepie stacjonarnym możesz zakupić pokrowce na
materac praktycznie w każdym wymiarze oraz poduszki wł ortopedyczne do spania. Nasza firma powstała w
2007r, zajmujemy się produkcją i sprzedażą materacy. Materace produkujemy tylko z najwyższej jakości
atestowanych surowców pochodzących z Polski. Nasza jakość i rzetelność została nagrodzona prestiżowymi
wyróżnieniami takimi jak: e-GAZELE BIZNESU oraz FIRMA FIRMA ROKU. W naszej ofercie znajdziesz:
MATERACE KIESZENIOWE 7 STREF To obecnie nadal najpopularniejsze i najlepsze materace na rynku,
zbudowane na bazie pojedynczych sprężyn połączonych ze sobą niezależnie w woreczkach materiałowych.
Każda sprężyna została umieszczona w osobnej kieszonce materiałowej . Dzięki takiemu rozwiązaniu materac
kieszeniowy pracuje cicho, nie skrzypi, nie zapada się a co najważniejsze jest niesamowicie wygodny i trwały.
System 7 stref zapewnia naturalne i odpowiednie ułożenie ciała, co przekłada się na maksymalne odciążenie
kręgosłupa podczas snu. Aby zapewnić najwyższy komfort snu lub uzyskać odpowiednią twardość - materace
kieszonkowe łączy się z takimi piankami jak: lateksowa, elastyczna, memory (zwana inaczej pianką
termoelastyczną lub visco) oraz kokos. Materac kieszonkowy to także najlepszy wybór na schorowany lub
obciążony w trakcie dnia kręgosłup, dlatego materace kieszeniowe są najczęściej polecane jako materace
rehabilitacyjne na bóle kręgosłupa MATERACE KIESZENIOWE 7 STREF ELASTYCZNE Materace o
średniej twardości H2 . cechujące się uniwersalną twardością ( nie za miękki nie za twardy). MATERACE
KIESZENIOWE 7 STREF LATEKSOWE Materace o średniej twardości H2, cechujące się wysoką
sprężystością, nadającą wysoką wygodę użytkowania oraz wysoką trwałością. Dodatkowo lateks posiada
wysokie wł. przeciw pleśniowe i przeciwgrzybiczne. Dlatego, materac lateksowy polecany jest również do
mieszkań o większej wilgotności. MATERACE KIESZENIOWE 7 STREF MEMORY Materace o średniej
twardości H2, cechujące się wysoką niezależną punktowością, zapewniająca najwyższy komfort snu. Materac
memory posiada najwyższe wł. rehabilitacyjne i ortopedyczne. Dlatego szczególnie polecany jest nie tylko dla
osób poszukujących materacy o najwyższym komforcie ale także dla osób z wysokimi problemami
kręgosłupa. MATERACE KIESZENIOWE 7 STREF KOKOSOWE LATEKSOWANE Materace o wyższej
twardości H3, cechujące się wysoką twardością oraz sprężystością. Materac kokosowy, dzięki połączeniu z
lateksem, wysokie wł. przeciw pleśniowe i przeciwgrzybiczne oraz jest przyjazny dla kręgosłupa. Materace
kokosowe polecane są dla osób o wyższej wadze, preferujących twarde materace oraz śpiących częściej na
plecach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź Nasz sklep z materacami w Warszawie lub zadzwoń
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