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Katalog materacy





Przedsiębiorstwo Meble Polskie powstało w 1992 roku jako firma rodzinna. Głów-
na siedziba firmy mieści się przy ulicy Szczebrzeskiej 27 w Zamościu. Zatrudnia 
ponad 450 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, co czyni 

z niej jednego z największych pracodawców w regionie. Od początku istnienia zajmuje 
się produkcją mebli tapicerowanych, materacy oraz łóżek sypialnianych. 

Wyroby firmy znalazły uznanie wśród szerokiej grupy odbiorców krajowych 
 oraz zagranicznych. W procesie produkcyjnym wykorzystujemy  wysokiej jakości surowce pozyskiwane 
 od naszych zaufanych odbiorców opierając się na nowoczesnych technologiach.

Nowoczesne linie technologiczne umożliwiają wykonywanie pracy sprawniej i efektywniej. Aż 30% pra-
cowników pracujących na różnych liniach produkcyjnych to kobiety. Firma Meble Polskie współpracuje ponadto 
z lokalnymi dostawcami, wspierając rozwój lokalnego rynku.

Jesteśmy dumni z tego, co już udało się nam osiągnąć, ale ciągle stawiamy na rozwój firmy i poszerzenie gamy 
naszych produktów. Wszystko to z myślą o naszych klientach bo zmieniamy i rozwijamy sie dla Was!

www.meblepolskie.com
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LEGENDA
SPRĘŻYNY KIESZENIOWE MULTIPOCKET – Wkład ten składa się z osobnych kieszeni w których zna-
jdują się sprężyny. Jest ich aż 1000 we wkładzie 100 x 200 cm. Materac z takimi sprężynami dopasowuje się dokład-
nie do kształtu ciała. Taka ilość kieszonek pozwala w ogromny sposób zwiększyć komfort snu.

LATEKS – Jest naturalnym produktem, otrzymywanym na bazie mleczka z drzewa kauczukowego połączonego 
z syntetycznym lateksem. Cechuje się wysoką elastycznością dzięki czemu dopasowuje się idealnie do kształtu ciała 
przez co zapewnia właściwe krążenie krwi.Jest materiałem bardzo wytrzymałym bowiem nie zmienia swoich para-
metrów przez wiele lat.System kanalików wewnątrz układu lateksowego poprawia jego sprężystość oraz wpływa na 
wymianę powietrza i ciepła co z kolei powoduje że materac oddycha.Lateks jest materiałem higienicznym ze względu 
na własności antybakteryjne i przeciwgrzybiczne.

PIANKA WYSOKOELASTYCZNA zapewnia optymalną elastyczność punktową, aktywną wentylację oraz 
posiadają niewielką masę własną. Miliony otworków w strukturze pianki przyczyniają się do perfekcyjnego dopaso-
wania materaca do anatomicznego kształtu ciała i gwarantują przyjemny komfort snu. Każdy wkład posiada szereg 
wzdłużnych oraz poprzecznych nacięć, które zapewniają idealny system wentylacyjny. Stosunkowo niska waga mater-
aca umożliwia jego łatwe i swobodne obracanie, co znacznie wpływa na trwałość materaca. Pianka wysokoelastyczna 
posiada mniej jednolitą strukturę komórkową różniącą się od standardowej pianki.  Dzięki tej strukturze uzyskuje 
lepsze parametry podtrzymywania ciała, komfortu oraz sprężystości. Pianka wysokoelastyczna w porównaniu z pianką 
standardową charakteryzuje się większą elastycznością, która znacznie podnosi komfort użytkowania oraz wpływa 
na wydłużenie jej żywotności. Pianki wysokoelastyczne odzyskują swój pierwotny kształt dwa razy szybciej niż pianki 
standardowe. Wyróżniają się trwałością, odpornością fizyczną i chemiczną – w tym szczególną odpornością na odksz-
tałcenia.  Trwałość pianki wysokoelastycznej jest o 40% większa od pianek konwencjonalnych o tej samej gęstości.

Pianka PU - tworzywo najpowszechniej używane do produkcji materacy, charakteryzuje się sprężystością i ogrom-
na wytrzymałością. Jest on odporna na różnego rodzaju naciski, odkształcenia i wgniecenia. Pianka poliuretanowa 
zapewnia naturalne podparcie dla kręgosłupa a powierzchnia nie przenosi drgań. Drugą, istotną cechą pianki poliure-
tanowej jest jej jednolita budowa a co z tym związane, doskonała izolacja termiczna. To również materiał odznaczający 
się bardzo dobra cyrkulacją powietrza.

MATA KOKOSOWA – Jest surowcem naturalnym pochodzącym ze skorupy orzecha kokosowego.Zalecany przede 
wszystkim dla tych wszystkich, którzy lubią spać na materacach o podwyższonej twardości.Posiada znakomite 
właściwości termiczne i zapewnia właściwą cyrkulację powietrza wewnątrz materaca. Dzięki swej naturalnej struk-
turze włókno kokosowe jest lekkie, przewiewne, posiada własciwości antyalergiczne.Cechuje sie wysoką elas-
tycznością,pochłania wydzielany pot i wilgoć panującą w otoczeniu.Dzięki zastosowaniu płyt kokosowych uzyskuje sie 
efekt usztywnienia materaca.

PIANKA ,,VISCO” zwana inaczej termowrażliwą lub pianką „leniwą”. Wkład tego typu reaguje na ciepło, zwiększa-
jąc swoją elastyczność wraz ze wzrostem temperatury. W ten sposób pianka przejmuje ciepło ciała i dostosowuje się 
do jego kształtu, zapewniając mu odpowiednie podparcie na całej powierzchni.Spanie na materacu z wkładem z pianki 
termoplastycznej daje przede wszystkim uczucie niezwykłej miękkości. Poprawione zostaje krążenie krwi – jest to 
więc materiał idealny dla osób, które marzną w czasie snu. Jednocześnie, właśnie ze względu na swoją miękkość, nie 
jest polecana małym dzieciom.
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LEGENDA
BAWEŁNA – Jest włóknem naturalnym o właściwościach higroskopijnych.Dzieki dobrej przepuszczalności powie-
trza,bawełna jest w stanie przejąć prawie połowę z wytwarzanej  wilgoci  ciała co powoduje iż ochładza nasz organizm 
i zapewnia odpowiednią wentylacje w gorące dni.Jest używana do pikowania pokrowców materaców po stronie letniej.

OWCZA WEŁNA – Jest produktem o własnościach izolacyjnych,bowiem zatrzymuje  ciepło wytwarzane przez 
organizm i dlatego też stosowana jest po stronie zimowej materacy.Wchłania wilgoć wydzielaną podczas snu,pozwala 
uniknąć powstawaniu tzw.zimowego potu wskutek przegrzania ciała.

LATEKSOWE KOŃSKIE WŁOSIE – Jest jednym z najszlachetniejszych surowców stosowanych do produk-
cji materaców.Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem izolacji oraz bardzo dobrą elastycznością i znakomitymi 
właściwościami termicznymi. Pochłania pot oddawany podczas snu , ograniczając wnikanie do wnętrza materaca przez 
co zwiększa jego żywotność .Zwiększa sztywność materaca.

SPRĘŻYNY KIESZENIOWE – Wkład tego rodzaju składa sie z osobnych kieszeni ze sprężynami w środku 
połączonych ze sobą za pomocą kleju . Dzieki takiej konstrukcji uzyskano punktową elastyczność, która pozawala 
dopasować sie materacowi do kształut ciała.
Sprężyna kieszeniowa 7-strefowa – wkład wykonany jak wyżej tak jak wyżej , ale formatka podzielona na strefy 
w których sprężyny wykonano z drutu różnej grubości (tj. 1,8mm i 2mm)

MULTIFLEX MICRO 2000 S – 1000 sprężyn na metr kwadratowy! Wszystkie cechy formatki MULTIFLEX MICRO 
1000 S zostały podwojone, a standardowych rozwiązań kieszonkowych zwielokrotnione. Specjalny kształt sprężyny, 
średnica i ilość zwojów, powodują że tak ceniona w formatkach kieszonkowych elastyczność punktowa, oferuje pozi-
om komfortu nieosiągalny dla innych systemów sprężynowych.

STELAŻ ELASTYCZNY – Dobrej jakości stelaż jest kluczem do prawidłowej pozycji ciała w trakcie snu, 
ciągłego przepływu powietrza, eliminacji wilgoci i długiego cyklu życia materaca.Dobry stelaż do materaca powinien 
oferować wygodę, elastyczność i ergonomiczną pozycję w trakcie snu.

• Stelaż musi umożliwiać ciągły przepływ powietrza przez materac i odprowadzenie wilgoci na zewnątrz. 
Właściwości te przedłużają cykl życia materaca.

• Najlepsze stelaże zbudowane są z elastycznych, drewnianych listew, które zapewniają równomierną dystry-
bucję ciężaru umożliwiając optymalną pozycję ciała w trakcie snu.

• Niektóre ze stelaży mają możliwość regulacji twardości w odcinku lędźwiowym i pozwalają na uniesienie 
oparcia głowy i stóp.

SPRĘŻYNY BONELOWE – Sprężyny tego typu wykonano z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. 
Natomiast łączenia tych sprężyn wykonane są z drutu o średnicy 1,8 mm. Taka konstrukcja zapewnia duża sztywność 
oraz trwałość materaca. Wysokość 11 cm.

POKROWIEC DO PRANIA - Istnieje możliwośc wyboru pokrowca na materac, który można prać w temper-
aturze do 60*C. Tkaniny to Tencel,Cashmere,Aloe Vera,Silver,Thermo Control System,Spa@Thermo.



MATERACE KIESZENIOWE
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7MATERACE KIESZENIOWE

Wkład:
Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn kieszeniowych z wysokogatunkowego drutu ,,Multipock-

et’’ 1000S 7zone tj.1000 sprężyn we wkładzie 100cm/200cm o 7 strefach twardości. Znajdują się one 
w oddzielnych kieszonkach przez co pracują niezależnie.Zastosowanie tego typu wkładu daje praw-
idłowe podparcie ciała co wpływa na wysoki komfort snu.Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie 
przekładką tapicerską odzielającą wkład sprężynowy od zewnętrznych warstw materaca.W wierzchnich 
warstwach materaca zastosowano dwa rodzaje pianek ,,Visco”o różnych twardościach H1/H2które pod 
wpływem temperatury zapewnia idealne dopasowanie do kształtu ciała.

Materac dwustronny.

Pokrowiec typu zima-lato:
• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.
Pokrowiec wykonany z tkaniny poliestrowej przepikowany włókniną puszystą. Posiada zamek rozdzielczy 
ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.
Pokrowiec zalecany dla alergików.

Manhattan I

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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8 MATERACE KIESZENIOWE

Materac Imperial to prawdziwy ,,TOP” wśród materacy bądz jak kto woli numer jeden.

Zawdzięcza to sobie tym że posiada wkład kieszeniowy 2000S zone czyli 1000 sprężyn we 
wkładzie 100 cm/200 cm. Ilośc tych sprężyn powoduje poczucie nieprzeciętnego komfortu jak 
również idealne dopasowanie do kształtu ciała i bardzo subtelny nacisk punktowy.

W swojej budowie posiada z jednej strony piankę poliuretanową o zwiększonej gęstości a zaraz 
na niej jest warstwa pianki Visco zastosowana dla uczucia miękkości i poczucia wygody. Jest to 
strona bardziej miękka H1/H2

Z drugiej zaś strony mamy warstwę Lateksu o grubości 3cm. Jest to strona twardsza H2/H3

Materac ten zadowoli najbardziej wymagających klientów ze względu na swoją uniwersal-
ność,dwie różne strony materaca pozwalają na wybranie twardości i dopasowanie ich do indy-
widualnych potrzeb.

Istnieje możliwość prania pokrowca w 40stopniach

Imperial

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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9MATERACE KIESZENIOWE

Wkład:

7-strefowy wkład kieszeniowy typu ,,multipocket” tj. 1000 sprężyn przypadających na mat-
erac 100 x 200 cm, obłożony obustronnie pianką oraz z jednej strony pianką wysokoelastyczą 
sprawiając wrażenie ogromnej lekkości i wygody – natomiast z drugiej strony płytą 2cm pianki 
viscoelastycznej, która pod wpływem ciepła i ciężaru ciała przystosowuje się do jego kształtu.

Materac dwustronny

Pokrowiec typu zima-lato:
• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.
Pokrowiec zalecany dla alergików.

Opal

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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10 MATERACE KIESZENIOWE

Wkład:

Materac z wkładem Multipocket 2000s 7 zone tj. 2000 sprężyn we wkładzie 100 cm / 200 cm 
o 7 strefach twardości, ponadto wykonanym z dwóch rodzajów pianek „Visco” o różnych twar-
dościach tj -2 cm pianką Visco 5030 (H2) średnio twardą a następnie po 3 cm Visco 5018 (H1) 
miękką, które pod wpływem temperatury oraz ciężaru użytkownika dostosowuje się do kształtu 
ciała.

Pokrowiec wykonany z tkaniny bawełniano-poliestrowej, przepikowany włókniną puszystą.

Możliwość użytkowania obu stron materaca.

Manhatan II

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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11MATERACE KIESZENIOWE

Wkład:

7-strefowy wkład kieszeniowy typu ,,multipocket” tj. 1000 sprężyn przypadających na mater-
ac 100 x 200cm ,obłożony obustronnie po 3 cm płytami lateksu.

Materac dwustronny

Pokrowiec typu zima-lato:
• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.

Pokrowiec zalecany dla alergików.

Jaspis

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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12 MATERACE KIESZENIOWE

Wkład:

Wkład ze sprężyn kieszeniowych 7-strefowych posiadający wysoką elastyczność punktową 
obłożony obustronnie włókniną podwkładkową i wkładką lateksową po 3cm z każdej strony. 
Dodatkowo z jednej strony zastosowano formatkę z włosia końskiego.

Materac dwustronny.

Pokrowiec:

Pokrowiec typu zima-lato:

• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,

• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.
Pokrowiec zalecany dla alergików.

Zeus

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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13MATERACE KIESZENIOWE

Wkład:

7-strefowy wkład ze sprężyn kieszonkowych posiadający wysoką elastyczność punktową 
obłożony obustronnie włókniną podkładkową i wkładką lateksową 2cm.

Materac dwustronny

Pokrowiec typu zima-lato:
• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.

Pokrowiec zalecany dla alergików.

Agat

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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14 MATERACE KIESZENIOWE

Twardość:

Brooklyn

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg

Wkład:

7-strefowy wkład ze sprężyn kieszonkowych posiadający wysoką elastyczość punktową 
obłożony obustronnie włókniną podkładkową i pianką viscoelastyczną 4cm.

Materac dwustronny.

Pokrowiec:

Pokrowiec typu zima-lato:
• Strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.

Pokrowiec zalecany dla alergików.
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15MATERACE KIESZENIOWE

Wkład:

Materac z wkładem ze sprężyn kieszeniowych o 7 strefach twardości obłożony obustronnie 
włókniną podkładkową i pianką poliuretanową po 3 cm z każdej strony.

Materac dwustronny.

Pokrowiec typu zima-lato:
• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.
Pokrowiec zalecany dla alergików.

Kronos

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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16 MATERACE KIESZENIOWE

Wkład:

7-strefowy wkład ze sprężyn kieszonkowych posiadający wysoką elastyczność punktową 
obłożony obustronnie włókniną podkładkową i pianką poliuretanową 2 cm.

Materac dwustronny

Pokrowiec:

Pokrowiec typu zima-lato:
• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.

Pokrowiec zalecany dla alergików.

Dedal

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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17MATERACE KIESZENIOWE

Wkład:

Materac z wkładem ze sprężyn kieszeniowych obłożony obustronnie włókniną podkładową 
i pianką poliuretanową.

Materac dwustronny.

Pokrowiec:

Pokrowiec typu zima-lato:
• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.

Pokrowiec zalecany dla alergików.

Ikar

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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18 MATERACE KIESZENIOWE MATERACE PIANKOWE

Wkład:

Materac z wkładem ze sprężyn kieszeniowych o 9 strefach twardości i 18 cm wysokości, 
obłożony obustronnie włókniną podkładową z jednej strony matą kokosową oraz pianką poliu-
retanową o grubości 2 cm z dwóch stron o zwiększonej twardości.

Pokrowiec wykonany z tkaniny bawełniano – poliestrowej, przepikowany włókniną puszystą.

Dzięki zastosowaniu zamka istnieje możliwość zdjęcia pokrowca.

Możliwość użytkowania obu stron materaca.

Wysokość materaca 27 cm.

Olimp

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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20 MATERACE PIANKOWE

Wkład:

7-strefowy wkład wykonany jest z wysoko elastycznej pianki o grubości 18cm charakteryzujący się 
wysoką sprężystością i elastycznością.

Dzięki zastosowaniu tego rodzaju pianki uzyskuje się lepsze parametry podtrzymywania ciała, co daje 
poczucie komfortu i wygody.

Wkład materaca posiada poprzeczne nacięcia o różnej głębokości tak aby idealnie dopasowywał się do 
kształtu ciała zapewniając stałe podparcie kręgosłupa.

Obłożony jest dwoma matami profilowanymi typu ,,wellness” o grubości 3cm.

Pokrowiec typu zima-lato:
• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.
W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.
Pokrowiec zalecany dla alergików.

Montego Bay

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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21MATERACE PIANKOWE

Wkład:

Wkład 7-strefowy o grubości 12 cm posiada poprzeczne nacięcia przez co zapewnia użytkownikowi 
7 stref twardości . Dzięki temu doskonałe dopasowanie do kształtu ciała. Poprzez poprzeczne kanały 
zwiększona jest również wentylacja wewnętrzna materaca.Obłożony jest z jednej strony pianką ter-
mo-elastyczną o grubości 6cm z drugiej strony pianka termo-elastyczną o grubości 4cm. Dzięki temu 
rozwiązaniu i zastosowaniu różnych grubości pianek możemy wybierać stronę o większej bądź mniejszej 
twardości materaca. Pianka ta reaguje na temperaturę i ciężar ciała. Staje się miękka gdy ciało styka się 
z powierzchnią materaca. Zaleca się zastosowanie tego materaca na stelażu elastycznym z regulacją lub 
bez regulacji.

Pokrowiec typu zima-lato:

• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,

• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.

Pokrowiec zalecany dla alergików.

Jukon Thermo

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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22 MATERACE PIANKOWE

Wkład:
Materac wykonany z unikalnego połączenia trzech rodzajów pianek wysoko elastycznych.
Wkład o grubości 12 cm posiada poprzeczne nacięcia przez co zapewnia użytkownikowi 7 stref twardości. 

Powoduje to doskonałe dopasowanie do kształtu ciała. Poprzez poprzeczne kanały zwiększona jest również wen-
tylacja wewnętrzna materaca. Wkład obłożony jest dwoma rodzajami pianek wysoko elastycznych typu ,,Wellness” 
o różnych gęstościach i grubości 5cm. Pianki te posiadają funkcję masażu ze względu na swoja profilowaną budowę.

Materac posiada:
• Szeroki zakres sztywności i twardości
• Wysoka trwałość w użytkowaniu
• Wysoka elastyczność i odporność na odkształcenia
• Optymalne, anatomiczne dopasowanie do ułożenia ciała porównywalne przy cięższych typach z parametrami latexu
• Poczucie wygody i komfortu
Zaleca się zastosowanie tego materaca na stelażu elastycznym z regulacją lub bez regulacji.
Pokrowiec typu zima-lato:
• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.
Pokrowiec zalecany dla alergików.

Nunivak HR

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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23MATERACE PIANKOWE

Wkład:

7-strefowy wkład wykonany jest z wysoko elastycznej pianki o grubości 18cm charakteryzujący się 
wysoką sprężystością i elastycznością.

Dzięki zastosowaniu tego rodzaju pianki o tak dużej gęstości uzyskuje się lepsze parametry podtrzymy-
wania ciała, co daje poczucie komfortu i wygody.

Wkład materaca posiada poprzeczne nacięcia o różnej głębokości tak aby idealnie dopasowywał się do 
kształtu ciała zapewniając stałe podparcie kręgosłupa.
Pokrowiec:
Pokrowiec przepikowany włókniną puszystą przez co idealnie reguluje temperaturę ciała.
Przez zastosowanie zamka błyskawicznego istnieje możliwość zdjęcia i prania osobno każdej połowy 
pokrowca w 60*C.
Zaleca się zastosowanie tego materaca na stelażu elastycznym z regulacją lub bez regulacji.
Możliwość użytkowania obu stron materaca
Stopień Twardości: H3
Wysokość materaca ok.19cm

Trivor HR

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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24 MATERACE PIANKOWE

Wkład:

7-strefowy wkład wykonany jest z wysoko elastycznej pianki o grubości 18cm charakteryzują-
cy się wysoką sprężystością i elastycznością.

Dzięki zastosowaniu tego rodzaju pianki uzyskuje się lepsze parametry podtrzymywania ciała, 
co daje poczucie komfortu i wygody.

Wkład materaca posiada poprzeczne nacięcia o różnej głębokości tak aby idealnie dopasowy-
wał się do kształtu ciała zapewniając stałe podparcie kręgosłupa.

Zaleca się zastosowanie tego materaca na stelażu elastycznym z regulacją lub bez regulacji.

Pokrowiec typu zima-lato:
• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.
Pokrowiec zalecany dla alergików.

Tulon HR

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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Wkład:

Mata kokosowa 5cm obłożona obustronnie płytami lateksowymi po 3cm i jednostronnie matą 
z końskiego włosia. Ponadto z jednej strony zastosowano wełnę a z drugiej bawełnę.

Materac dwustronny

Pokrowiec:
Pokrowiec-Opcja Zima-Lato- pokrowiec przepikowany po stronie zimowej naturalną wełną 
owczą dla zwiększenia poczucia ciepła z drugiej letniej strony przewiewną bawełną dla dla od-
prowadzenia wilgoci

Wysokość ok. 12 cm

Futon II

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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26 MATERACE PIANKOWE

Wkład:

Wkład materaca to mata kokosowa o grubości 2,5 cm obłożona obustronnie pianką poliure-
tanową T-25 o grubości po 3 cm z każdej strony.

Pokrowiec:
Pokrowiec poliestrowo-wiskozowy przepikowany owatą.

Apis

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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Wkład:

wkład z pianki poliuretanowej T-25 o grubości 10cm.

Pokrowiec:
pokrowiec poliestrowo-wiskozowy, przepikowany owatą.

Apollo

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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29MATERACE BONELLOWE

Wkład:

Wyjątkowo sprężysty i trwały wkład ze sprężyn typu „bonell” obłożony obustronnie włókniną 
podkładkową i matą kokosową. Ponadto z jednej strony zastosowano 2 cm pianki poliure-
tanowej, a z drugiej strony formatkę końskiego włosia i wkładkę lateksową 3 cm.

Materac dwustronny

Pokrowiec typu zima-lato:
• strona zimowa – pikowana dwuwarstwowo wełną owczą i włóknem klimatyzującym,
• strona letnia – pikowana dwuwarstwowo bawełną i włóknem klimatyzującym.
• Pokrowiec niezdejmowany.

W opcji do prania posiada zamek rozdzielczy ułatwiający jego wygodne zdejmowanie i pranie.

Pokrowiec zalecany dla alergików.

Parys

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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30 MATERACE BONELLOWE

Wkład:

Wkład sprężynowy typu „bonell” pozwalający na swobodną cyrkulację powietrza, obłożony 
obustronnie włókniną podkładkową, matą kokosową 13 mm oraz pianką poliuretanową 
o grubości 2cm. Dodatkowo z jednej strony wzmocniono materac umieszczając formatkę 
z końskiego włosia.

Materac dwustronny.

Pokrowiec:
• Pokrowiec wykonany z tkaniny poliestrowej, przepikowany z jednej strony włóknem kli-

matyzującym, z drugiej strony wełną owczą .
• Pokrowiec niezdejmowany

Saturn

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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31MATERACE BONELLOWE

Wkład:

Materac sprężynowy typu „bonell” obłożony z jednej strony włókniną podkładkową, formatką 
kokosową 13mm, pianką poliuretanową 2 cm – z drugiej strony włókniną podkładkową, for-
matką kokosową 25mm i pianką 1cm.

Materac dwustronny.

Pokrowiec:
• Pokrowiec w opcji Climatic – wykonany z tkaniny poliestrowej, przepikowany włóknem kli-
matyzującym.
• Pokrowiec niezdejmowany.

Herkules

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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32 MATERACE BONELLOWE

Wkład:

Wkład sprężynowy typu „bonell” obłożony obustronnie włókniną podkładkową, matą 
kokosową 13 mm oraz pianką poliuretanową o grubości 2 cm.

Materac dwustronny.

Pokrowiec:
• Wykonany z tkaniny poliestrowej, przepikowany włóknem klimatyzującym.
• Pokrowiec nie zdejmowany

Mars

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg



www.meblepolskie.com

33MATERACE BONELLOWE

Wkład:

Sprężyny typu „bonell” obłożone z jednej strony włókniną podkładkową , matą kokosową 13 
mm oraz pianką poliuretanową o grubości 2 cm, z drugiej strony tylko włókniną podkładkową.

Materac jednostronny.

Pokrowiec:
• Pokrowiec z tkaniny poliestrowej, lub polipropylenowo – wiskozowej, przepikowana włók-
nem klimatyzującym.
• Pokrowiec niezdejmowany

Hefajstos

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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34 MATERACE BONELLOWE

Wkład:

Wkład sprężynowy typu „bonell” obłożony z obydwu stron włókniną podkładkową oraz 
pianką poliuretanową grubości 2 cm. Dodatkowo z jednej strony zastosowano matę z włókna 
kokosowego o grubości 13 mm.

Materac dwustronny.

Pokrowiec:
• Pokrowiec z tkaniny poliestrowej, przepikowany włóknem klimatyzującym.
• Pokrowiec niezdejmowany

Merkury

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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35MATERACE BONELLOWE

Wkład:

W materacu zastosowano sprężyny typu „bonell” obłożone z obydwu stron włókniną pod-
kładkową oraz pianką poliuretanową o grubości 2 cm.

Materac dwustronny.

Pokrowiec:
• Pokrowiec z tkaniny poliestrowej, przepikowany włóknem klimatyzującym.
• Pokrowiec niezdejmowany

Atlas

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg
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36 MATERACE BONELLOWE

Wkład:

W materacu zastosowano sprężyny typu „bonell” obłożony z dwóch stron włókniną podkład-
kową oraz pianką poliuretanową o grubości 2 cm z jednej strony.

Materac jednostronny.

Pokrowiec:
Pokrowiec z tkaniny. Wysokość ok. 14 cm poliestrowo-wiskozowy przepikowany owatą.

Ares

Twardość:

H1
 do 60 kg

H2
 od 60 kg do 90kg

H3
 od 90 kg



MATERIAŁY:

Pianka poliuretanowa stosowana w produkcji materaców  posiada pozytywną ocenę higieniczną 
Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

TKANINY:

Używane w produkcji posiadają certyfikaty  sanitarne Oeko-Tex Standard 100 pikowane m.in. 
włókninami wysokopuszystymi klimatyzującymi z certyfikatem Tricotextil – „Przyjazny dla człowieka”

UWAGI PRODUCENTA:

• po zakupie materaca należy go jak najszybciej rozpakować z folii
• materac nie powinien być przechowywany
• w pozycji pionowej
• materac powinien być ułożony na stelażu, aby zapewnić mu dobrą wentylację powietrza
• w trakcie użytkowania należy materac odwracać i wietrzyć
• nie powinno się materaca zginać,rolować i skakać co może spowodować uszkodzenie wkładu
• należy stosować się do etykiet informacyjnych
• Wszystkie rodzaje materacy wykonywane są także w wymiarach nietypowych
• Pokrowców, które nie posiadają opcji do prania nie należy zdejmować, prać  

ani czyścić chemicznie
• Gwarancja nie obejmuje materacy uszkodzonych mechanicznie,zabrudzonych,
• materace mające odkształcenia do 2 cm głębokości są naturalnym następstwem użytkowania
• producent zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących budowy materaca i wzornictwa tkanin, 

które nie wpływają na obniżenie jakości wyrobu.

UWAGI 

www.meblepolskie.com
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38 MATERACE NAWIERZCHNIOWE

Materace pełniące funkcję nakładek o różnych właściwościach. 

Wykonane są z dwóch rodzajów materiałów :

Thermo Spa – pianka termoplastyczna dopasowująca się do kształtu ciała pod wpływem 
temperatury, wysokość 4cm. Możliwość prania pokrowca w temp. Do 60°C.

PU Foam -  pianka poliuretanowa o podwyższonej twardości, wysokość 4cm. 

Możliwość prania pokrowca w temp. Do 60°C.

Zazwyczaj stosuje się je do wyregulowania twardości posiadanego już materaca lub jako rozwiąza-
nie dla osób sypiających na nierównych kanapach, wersalkach, które wymagają dodatkowej warst-
wy komfortu.

W naszej ofercie znajdą Państwo te materace w standardowych wymiarach tj. 80/200, 90/200, 
120/200, 140/200, 160/200, 180/200, również w wymiarach nietypowych.
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39PODUSZKI VITAREST®

VitaRest® - PODUSZKI NOWEJ GENERACJI Z WISKOELASTYCZNEJ PIANKI POLIURETANOWEJ.

Poduszki nowej generacji VitaRest® produkowane są z wysokiej jakości wiskoelastycznej pianki poliu-
retanowej, która pozwala zachować odpowiednią równowagę grup mięśni i kręgów kręgosłupa, zapobiec 
zaburzeniom krążenia i drętwieniu mięśni.

VitaRest® - wiskoelastyczna, bezwonna pianka poliuretanowa o otwartych porach, oparta na efekcie 
temperatury i powolnym samoistnym odzyskiwaniu pierwotnego kształtu. Reagując na ciepło i punkty 
oparcia ciała człowieka wiskoelastyczna pianka poliuretanowa staje się bardziej miękka w miejscach na-
jmocniej uciskiwanych i cieplejszych, zapobiega pojawianiu się odleżyn.

Ze względu na specyficzne właściwości poduszek VitaRest® ciało człowieka lepiej i szybciej odpoczy-
wa i regeneruje funkcje organizmu, rozluźniają się mięśnie szyi, nie powstaje podwójny podbródek, 
człowiek mniej się poci. Poduszki VitaRest® zmniejszają negatywne oddziaływanie na nerwy obwodowe, 
niwelują stres i zmęczenie, pomagają osobom cierpiącym na bóle karku, zdrowym zaś zapewniają dobry 
odpoczynek.

Poduszka Rita Plus 68/43cm. 

Poduszka Rita Mini Plus 42/32cm.

Poduszka Banga Plus 60/35cm.




