Z D R O W Y

S E N

I

W I T A L N O Ś Ć

O FIRMIE
Sferado to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma, która powstała w 2016 r. Siedziba firmy
znajduje się w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej 81. Od początku stawiamy na jakość,
solidność, rzetelność i troskę o środowisko. Dlatego nasze produkty są w stu procentach
naturalne i nietoksyczne. Nie zawierają żadnych środków chemicznych, a zastosowane
materiały spełniają najsurowsze kryteria jakościowe i ekologiczne, na co posiadamy
certyfikaty. Dla naszych Klientów i Partnerów oferujemy wsparcie przez sieć przedstawicieli
handlowych w całej Polsce, a także grupę konsultantów będącą wysoko wykwalifikowaną
grupą specjalistów z zakresu rozwiązań systemowych. Dzięki takiemu podejściu firma
Sferado może oferować rozwiązania szyte na miarę, w krótkim czasie i dokładnie
odpowiadające potrzebom klientów. Nasza Firma Sferado została stworzona przez ludzi,
którym zależy na zdrowiu i komforcie. Dzięki kreatywności zespołu połączonej
z umiejętnościami rzemieślniczymi i wiedzą technologiczną przekazywaną z pokolenia na
pokolenie włoskiego producenta stworzyliśmy wysokiej jakości produkty, które mamy
nadzieję, odniosą sukces na naszym rynku.

Nasze produkty posiadają gwarancję 0d 2 do 7 lat
Wyroby są antybakteryjne
Wierzchnie powłoki materacy, kołder i poduszek wykonane są
z najwyższej jakości włókien zawierających srebro oraz carbon.
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WSTĘP
Firma Sferado bazując na wieloletniej wiedzy i doświadczeniu, oferuje produkty i rozwiązania z dziedziny szeroko
pojętego zdrowego stylu życia. Zdrowy styl życia to nie tylko
zdrowe jedzenie, ale również zdrowy i spokojny sen. Wszyscy
wiemy, jak ważna dla naszego zdrowia, samopoczucia
i pięknego wyglądu, jest wygoda podczas snu.
Zdrowy, to znaczy spokojny, a przede wszystkim
zapewniający regenerację ciała i umysłu. Firma Sferado
wychodząc na przeciw potrzebom swoich klientów,
wprowadziła na rynek kolekcję „Zdrowy sen i witalność".
Produkty nasze są gwarancją wygody pod każdym
względem. Wygoda użytkowania i komfort snu, a właściwości
ortopedyczne to profilaktyka i zdrowie na długie lata.
Wszyscy wiemy. że człowiek wyspany, to człowiek
szczęśliwy.

www.sklep.sferado.pl

MATERACE

MATERAC NAWIERZCHNIOWY
Infrado
System składa się z maty o wymiarach ok. 85 × 195 × 2 cm do
stosowania w łóżku i elektronicznego urządzenia sterującego.
Wpływa pozytywnie na dolegliwości reumatyczne, zwyrodnieniowe choroby kręgosłupa, artrozę, zespół bark/ręka, a także
poranną sztywność występującą w poliartretyzmie.
Powierzchnia zewnętrzna maty Infrado wykonana jest ze specjalnego materiału Silver Argento. Materiał ten zapewnia
optymalne odprowadzanie wilgoci. Hydrofilowa wierzchnia
strona absorbuje wilgoć (np. pot), której źródłem jest śpiący
człowiek, rozprowadza ją i szybko odprowadza na wolną
powierzchnię i boki. Hydrofobowa dolna strona zapobiega
przenikaniu wilgoci do wnętrza maty, przy czym mimo tej cechy
charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością powietrza.
Dzięki temu zapobiega powstawaniu oraz rozmnażaniu się
bakterii i pleśni.
Silver Argento zapewnia przyjemny, suchy i czysty klimat dla snu.
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pilot umieszczony
w wygodnym miejscu

MATERAC ORTOPEDYCZNY
VitaSen EXCLUSIVE
... materac na całe życie
Materac ortopedyczny VitaSen łączy w sobie wyjątkowe
właściwości materiałowe i konstrukcyjne pokrowca materaca
oraz komfortowego trzywarstwowego rdzenia o ergonomicznym kształcie. Jest to nowość na rynku.
Nowa formuła poprawia komfort snu o ponad 63%.
Dlaczego dobór materaca jest tak ważny?

rdzeń Vitalcel
powłoczka z bawełny typu stretch
3 cm warstwa wiskoelastycznej pianki Vitalcel
(V5020 - gęstość 50 kg/m3)
3

7 cm warstwa pianki Vitalcel (V3038 - gęstość 30 kg/m )
7 cm warstwa pianki Vitalcel (V2835 - gęstość 28 kg/m3)

- gdy materac zbyt miękki – kręgosłup wykrzywia się w miejscu,
gdzie ciało wywiera największy nacisk. Zostaje „zawieszony”,
co uniemożliwia prawidłowe rozluźnienie.
- gdy materac zbyt twardy – kręgosłup również jest wykrzywiony, co przyczynia się do powstawania bólu całego
kręgosłupa.
- tylko dobry materac – zapewnia dobry przepływ powietrza
przez łóżko, podpiera ciało we wszystkich punktach
dotykowych, dobrze reaguje na ciężar ciała, nie ulega trwałym
odkształceniom.

pokrowiec Silver Argento
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taśma wentylacyjna
z materiału 3D

nietkany materiał
po wewnętrznej
stronie pokrowca

silanizowane,
antyalergiczne
runo poliestrowe
(400 g/m2)

tkanina pokrowca
z włóknami srebra

rozdzielny zamek
błyskawiczny
dzielący pokrowiec
na dwie części

MATERAC ORTOPEDYCZNY
VitaSenVIP
Materac dla wymagających, luksusowy 5-strefowy, profilowany
materac z wierzchnią warstwą pianki SONNOCEL VISCO
MEMORY o gęstości 50 kg/ m3. Pianka ta w reakcji na nacisk
powoli układa się i dokładnie dopasowuje się do kształtu ciała,
zapewniając najwyższy komfort i wygodę podczas snu. Nie
wywiera nacisku zwrotnego, dlatego wspomaga właściwe
ukrwienie ciała. Tłumi drgania i wibracje przenoszone przez
materac, dzięki czemu umożliwia komfortowe użytkowanie
materaca przez pary. W części nośnej znajduje się pianka
3
SONNOCEL o gęstości 30/40 kg/m podzielona na trzy strefy
(łososiowa, niebieska i łososiowa), która gwarantuje komfort
i idealne ortopedyczne podparcie kręgosłupa podczas snu. Dolna
3
warstwa to pianka SONNOCEL o gęstości 35 kg/m zapewnia
optymalne ułożenie i dostosowanie się do potrzeb różnych
obszarów ciała.
Dzięki dobrze dobranej twardości i swojej zaawansowanej
budowie doskonale sprawdza się dla par o dużej różnicy wagi
między dwiema osobami.
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pianka SONNOCEL o gęstości 50 kg/m3
pianka SONNOCEL o gęstości 30/40 kg/m3
pianka SONNOCEL o gęstości 30/40 kg/m3

zdejmowany
pokrowiec

rozdzielny
zamek

wysokość

22 cm

obciążenie

130

kg

pianka SONNOCEL o gęstości 35 kg/m3

MATERAC ORTOPEDYCZNY
VitaSen LUKS
Materac VitaSen LUKS to materac godny uwagi dla tych
wszystkich, którzy od materaca wymagają przede wszystkim
komfortu, wygody i relaksu. Zdejmowalny pokrowiec ze srebrem,
carbonem i taśmą 3D zapewnia czystość i higienę. Natomiast
wnętrze materaca jest 3-strefowe. Pierwsza strefa to pianka
SOONOCEL VISCO MEMORY (zielona), która zmienia swą
twardość pod wpływem nacisku i ciepła emitowanego przez nasze
ciało, dając przyjemny efekt otulenia. Podczas snu następuje
rozluźnienie mięśni, co bardzo korzystnie wpływa na ogólne
zrelaksowanie organizmu i daje wrażenie lekkości. Efektem jest
lepsze krążenie krwi i spokojny sen, a ciało przyjmuje poprawne
anatomiczne ułożenie, bez konieczności zmiany pozycji. Materac
nie przenosi drgań, dlatego jest idealny dla par. W obszarze
lędźwiowym zastosowana została pianka SOONOCEL (niebieska)
o tej samej gęstości, dzięki czemu materac doskonale sprawdza
się zarówno do spania na boku, jak i na plecach, nie powodując
ucisku na zmiany zwyrodnieniowe. Dolna część materaca to
pianka SOONOCEL (biała) o mniejszej gęstości odpowiada za
solidne podparcie i równomierne rozłożenie ciężaru ciała śpiącej
osoby.

pianka SOONOCEL VISCO MEMORY 0 gęstości 35 kg/m3
pianka SOONOCEL 0 gęstości 35 kg/m3
pianka SOONOCEL 0 gęstości 28 kg/m3
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nie przenosi drgań

wysokość

20 cm

obciążenie

130

kg

zdejmowany
pokrowiec

rozdzielny
zamek

MATERAC ORTOPEDYCZNY
DWUSTRONNY
VitaSen DUET
Materace ortopedyczne to materace nie tylko dla osób schorowanych czy z problemami z kręgosłupem, ale przede wszystkim
materace dla tych, którzy wolą zapobiegać niż leczyć, czyli po
prostu PROFILAKTYKA.
Dwustronny materac ortopedyczny DUET to odpowiedź na
najczęstsze zapotrzebowanie, na materac dla dwóch osób, które
różnią się wagą, wzrostem i indywidualnymi wymaganiami. To
wyjście naprzeciw dla tych, którzy szukają materaca dwa
w jednym, dobrej jakości za dobrą cenę z gwarancją na 7 lat.
1. Jedna strona materaca DUET (zielona) to pianka SOONOCEL
o większej gęstości do 35 kg/ m3 (twardsza), która spełnia
wymagania osób cięższych i wyższych do 140 kg, często śpiących
na plecach lub brzuchu przez większą część nocy. Pianka
SOONOCEL (niebieska) w części lędźwiowej dostosowuje się do
kształtu i ciężaru w zależności od pozycji śpiącej osoby.

pianka SANNOCEL o mniejszej gęstości 28 kg/m3

pianka SANNOCEL 0 gęstości 35 kg/m3
pianka SANNOCEL o większej gęstości do 35 kg/ m3

2. Druga strona materaca DUET (łososiowa) to pianka
3
SOONOCEL o mniejszej gęstości 28 kg/m (miękka). Ta strona
materaca jest odpowiednia dla osób, które śpią na boku o wadze
do 110 kg.
Pianka SOONOCEL (niebieska) idealnie dopasowuje się
w odcinku biodrowym.
Materac jest dwustronny, można go dowolnie
komponować w sypialni, tworząc wspólne,
wygodne miejsce do spania.
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20 cm

obciążenie

110/140 kg

zdejmowany
pokrowiec

rozdzielny
zamek

MATERAC ORTOPEDYCZNY
VitaSen ELEGANT
Materac ELEGANT to elegancka propozycja materaca złożonego
z dwóch warstw piany SOONOCEL VISCO MEMORY i piany
SOONOCEL o różnej twardości, co zapewnia wygodne, stabilne
i korzystne pod względem anatomicznym podparcie ciała.
Możliwość spania na jednej z dwóch stron o zróżnicowanych
stopniach twardości czyni go dwustronnym. Pokrowiec materaca
jest zdejmowalny, ze względu na srebro jest antybakteryjny,
antystatyczny, carbon zaś chroni przed niewidzialnym polem
elektromagnetycznym, a taśma 3D zapewnia maksymalne
wietrzenie materaca. Pierwsza warstwa pianka SOONOCEL
VISCO MEMORY (pomarańczowa) to warstwa piany z pamięcią
kształtu, która pod wpływem nacisku i ciepła emitowanego przez
nasze ciało, daje przyjemny efekt otulenia. Podczas snu następuje
rozluźnienie mięśni, co bardzo korzystnie wpływa na ogólne
zrelaksowanie organizmu i daje wrażenie lekkości. Efektem jest
lepsze krążenie krwi i spokojny sen, a ciało przyjmuje poprawne
anatomiczne ułożenie, bez konieczności zmiany pozycji. Materac
nie przenosi drgań, dlatego jest idealny dla par. Druga warstwa to
piana SOONOCEL (biała) o mniejszej gęstości zapewnia
podparcie dla wszystkich części ciała, nie wywołując przy tym
nacisku zwrotnego, rozluźnia mięśnie i ułatwia zasypianie.

piany SOONOCEL VISCO MEMORY 0 gęstości 45 kg/m3
piany SOONOCEL 0 gęstości 30 kg/m3

warstwa
„z pamięcią"
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20 cm

obciążenie

130

kg

zdejmowany
pokrowiec

rozdzielny
zamek

MATERAC ORTOPEDYCZNY
VitaSen STRONG
Materac STRONG to dwustronny materac dla ludzi prowadzących
aktywny styl życia, którzy w nocy potrzebują wypoczynku.
Z wierzchu materaca znajduje się zdejmowalny pokrowiec
zawierający antybakteryjnie i antystatycznie działające srebro,
carbon, który chroni przed niewidzialnym polem elektromagnetycznym, oraz taśma 3D, która zapewnia maksymalne
wietrzenie materaca. Wnętrze materaca wypełniają dwie
warstwy piany SOONOCEL o różnej gęstości, ale tym samym
kolorze (białe), różnią się też powierzchnią i grubością. Pierwsza
warstwa pianki SOONOCEL jest odpowiedzialna za dopasowanie
i redukcję nacisku. Jest ona ukształtowana w liczne wypustki
(moletowana), które podczas snu zapewniają bardzo komfortowy
masaż i dodatkowo zwiększają cyrkulację powietrza między
pokrowcem a wnętrzem materaca. Druga grubsza warstwa piany
SOONOCEL z jednej strony odpowiada za idealne dopasowanie
się materaca i równomierne rozłożenie nacisku podczas snu,
z drugiej – zapewnia odprowadzenie wilgoci i ciągłą cyrkulację
powietrza wewnątrz materaca. Jest to materac bez wyróżnionych
stref twardości, posiadający dobre właściwości termoregulacyjne, dlatego jest też doskonałym wyborem dla aktywnej
fizycznie młodzieży.
silver
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26 cm

obciążenie

150

kg

zdejmowany
pokrowiec

rozdzielny
zamek

MATERAC ORTOPEDYCZNY
DWUSTRONNY
StrongPlus
Materac Strong Plus to dwustronny materac, który jest idealnym
rozwiązaniem dla osób aktywnych ruchowo, czynnie uprawiających sport. Pianka SOONOCEL (niebieska) dzięki specjalnej
perforacji gwarantuje optymalną wymianę nadmiaru ciepła
i wilgoci z materaca, zapewniając odpowiednią temperaturę
podczas snu. Zdejmowalny pokrowiec ze srebrem i carbonem,
i taśmą 3D powoduje, że materac „oddycha” zapewniając zdrowy
i regenerujący klimat snu. Jednocześnie pianka SOONOCEL
(biała) bardzo dokładnie adaptuje się do naturalnych kształtów
ciała osób wysokich i niskich. Obustronnie profilowana pianka
SOONOCEL o tej samej gęstości zapewnia stabilne podparcie
oraz wysoką elastyczność punktową i możliwe ortopedyczne
obciążenie aż do 170 kg.

pianka SOONOCEL niebieska 0 gęstości 30 kg/m3
pianka SOONOCEL biała 0 gęstości30 kg/m3
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24 cm

obciążenie

170

kg

zdejmowany
pokrowiec

rozdzielny
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MATERAC KORYGUJĄCY
TopperUno
Materac korygujący to cienki materac o różnej grubości od 3 cm do
10 cm, którego zadaniem jest skorygowanie lub też spersonalizowanie komfortu i higieny własnego snu. Zazwyczaj nakłada się
go na stary materac, który już utracił swoją formę, lub też gdy
musimy zmienić właściwości łóżka. Dzięki temu możemy uniknąć
całkowitej wymiany starego materaca na nowy. Wystarczy
umieścić na jego powierzchni materac korygujący. Materace
z pianki z pamięcią kształtu są bardzo pożądane. Ze względu na
swoje ergonomiczne cechy zapewniają wygodę i komfort oraz
pomagają dopasować rekcję materaca do masy ciała w każdym
punkcie, pomagając w ten sposób rozluźnić mięśnie i stawy oraz
zapobiegać problemom z krążeniem, skurczami i mrowieniem.
Topper Uno
Świetny materac nawierzchniowy, dla tych którzy nie mogą obyć
się bez pianki z pamięcią kształtu i nie chcą rezygnować ze
swojego starego materaca. Materac posiada zdejmowany
pokrowiec Silver Argento, który zawiera srebro, włókna
karbonowe i nadaje materacowi właściwości antybakteryjne,
antyalergiczne, antystatyczne i relaksacyjne. Pokrowiec posiada
narożne gumki do lepszego umiejscowienia materaca.

pianka 0 gęstości 45 kg/m3
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narożne gumy do mocowania

łatwy w przechowwaniu

zdejmowany pokrowiec

pianka „z pamięcią"

MATERAC KORYGUJĄCY
TopperDuo
Materac korygujący to cienki materac o różnej grubości od 3 cm do
10 cm, którego zadaniem jest skorygowanie lub też spersonalizowanie komfortu i higieny własnego snu. Zazwyczaj nakłada się
go na stary materac, który już utracił swoją formę, lub też gdy
musimy zmienić właściwości łóżka. Dzięki temu możemy uniknąć
całkowitej wymiany starego materaca na nowy. Wystarczy
umieścić na jego powierzchni materac korygujący. Materace
z pianki z pamięcią kształtu są bardzo pożądane. Ze względu na
swoje ergonomiczne cechy zapewniają wygodę i komfort oraz
pomagają dopasować rekcję materaca do masy ciała w każdym
punkcie, pomagając w ten sposób rozluźnić mięśnie i stawy oraz
zapobiegać problemom z krążeniem, skurczami i mrowieniem.
Topper Duo
W pełni funkcjonalny materac korygujący, który może być
używany na obu stronach w zależności od tego, czy preferują
państwo wygodę pianki z pamięcią kształtu, czy też delikatny
masaż po formowanej stronie. Materac posiada zdejmowany
pokrowiec Silver Argento, który zawiera srebro, włókna
karbonowe i nadaje materacowi właściwości antybakteryjne,
antyalergiczne, antystatyczne i relaksacyjne. Pokrowiec posiada
narożne gumki do lepszego umiejscowienia materaca.

pianka biała 0 gęstości 30 kg/m3

pianka pomarańczowa 0 gęstości 45 kg/m3
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pianka „z pamięcią"

warstwa masująca

narożne gumy do mocowania

MATERAC ORTOPEDYCZNY
z funkcją masowania
Spędzamy 1/3 naszego życia w łóżku. Średnio licząc 25 lat.
Sen to doskonałe lekarstwo, dlatego warto zadbać o tę ważną
część życia. Dobry sen to dobry dzień.
To idealne połączenie wygody podczas snu, co zapewnia
ortopedyczna część materaca z prostymi i skutecznymi
programami masażu, regenerującymi po ciężkim dniu pracy.
Delikatne wibracje poprawiają krążenie krwi, relaksują,
zmniejszając stres, rozluźniają mięśnie, wprowadzając w głęboki
sen. Materac ten zawiera wieloprogramowy system masujący
i dodatkowo posiada w centralnej części materaca punkt
podgrzewający, który poprawia jakość życia osobom cierpiącym
na bóle w odcinku lędźwiowo- krzyżowym kręgosłupa. Dobry sen
nie oznacza długiego czasu spędzonego w łóżku.
Oprócz czasu liczy się jakość snu, którą zapewnia Materac
Ortopedyczny z funkcją masowania.
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punkt ogrzewający

wieloprogramowy
system masujący

zasilanie oraz pilot umieszczone
w wygodnym i bezpiecznym miejscu

MATERAC ORTOPEDYCZNY
InfradoPlus
Spędzamy 1/3 naszego życia w łóżku. Średnio licząc 25
lat. Sen to doskonałe lekarstwo, dlatego warto zadbać
o tę ważną część życia. Dobry sen to dobry dzień.
To unikalne połączenie wygody podczas snu, dzięki
ergonomicznym własnościom materaca oraz terapii
światłem podczerwonym, która umożliwia profilaktykę,
rehabilitację, relaksację, regenerację i wspomaganie
leczenia.
Użytkowanie materaca zapewnia równowagę wilgotności
między ciałem i otoczeniem, dlatego w szczególności
polecany jest dla ludzi cierpiących na bóle reumatyczne,
artretyczne, bóle mięśniowe, schorzenia kręgosłupa i wiele
innych.
Lato = lepsze samopoczucie tylko przez trzy miesiące
w roku.
Materac Ortopedyczny Infrado Plus pozwala dbać
o zdrowie i kondycję przez cały rok.
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zasilanie oraz pilot umieszczone
w wygodnym i bezpiecznym miejscu

emisja podczerwini

SFERADO DLA DZIECI

MATERAC DO ŁÓŻECZKA
VitaSen BABY
Materac do łóżeczka VitaSenBABY łączy w sobie wyjątkowe
właściwości materiałowe i konstrukcyjne pokrowca materaca
oraz komfortowego trzywarstwowego rdzenia o ergonomicznym kształcie. Jest to nowość na rynku.
Nowa formuła poprawia komfort snu o ponad 63%.
Dlaczego dobór materaca jest tak ważny?

rdzeń Vitalcel
powłoczka z bawełny typu stretch
3 cm warstwa wiskoelastycznej pianki Vitalcel
(V5020 - gęstość 50 kg/m3)
3

7 cm warstwa pianki Vitalcel (V3038 - gęstość 30 kg/m )
7 cm warstwa pianki Vitalcel (V2835 - gęstość 28 kg/m3)

- gdy materac zbyt miękki – kręgosłup wykrzywia się w miejscu,
gdzie ciało wywiera największy nacisk. Zostaje „zawieszony”,
co uniemożliwia prawidłowe rozluźnienie.
- gdy materac zbyt twardy – kręgosłup również jest wykrzywiony, co przyczynia się do powstawania bólu całego
kręgosłupa.
- tylko dobry materac – zapewnia dobry przepływ powietrza
przez łóżko, podpiera ciało we wszystkich punktach
dotykowych, dobrze reaguje na ciężar ciała, nie ulega trwałym
odkształceniom.

pokrowiec Silver Argento

taśma wentylacyjna
z materiału 3D

nietkany materiał
po wewnętrznej
stronie pokrowca

silanizowane,
antyalergiczne
runo poliestrowe
(400 g/m2)

tkanina pokrowca
z włóknami srebra

rozdzielny zamek
błyskawiczny
dzielący pokrowiec
na dwie części
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KOŁDERKA
VitaSen BABY
Kołderka posiada Włókna Carbonowe, które skutecznie chronią
dziecko przed szkodliwym działaniem niewidocznego pola
elektromagnetycznego i żyłami wodnymi. Kołdra jest wyjątkowa,
bo zastosowanie najnowocześniejszych technologii termoizolacji
zapewnia najwyższy komfort snu zarówno latem, bo przyjemnie
chłodzi, odprowadzając nadmiar ciepła i zimą, bo skutecznie
utrzymuje idealną temperaturę oraz kontrolę wilgotności
podczas snu. Tkanina zewnętrzna, szlifowane poliestrowe
mikrowłókno z zawartością srebra, jest odporna na przetarcia,
dobrze się pierze i szybko schnie. Srebro zapewnia trwałą
świeżość i higienę. Wypełnienie to Włókno Holofilowe – 100%
wydrążone, holofilowe, silanizowane włókno poliestrowe
(niedźwiedzi włos) ze względu na swe właściwości zalecane jest
wszędzie tam, gdzie wymagana jest lekkość, przepuszczalność
powietrza i dobre właściwości izolujące, jak też przyjazne
środowisko pod względem alergicznym i zdrowotnym.
Włókno to posiada dużą sprężystość, wytrzymałość, dlatego
wykorzystywane jest do produkcji profesjonalnych kurtek
alpinistycznych i śpiworów górskich. Kołdra ta zalecana jest
małym dzieciom, ze względu na właściwości termoregulacyjne,
czyli utrzymanie stałej temperatury ciała. Dzieciom autystycznym, bo otula jak satyna, daje poczucie bliskości i bezpieczeństwa.
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PODUSZKA DLA MALUSZKA
VitaSen BABY
Ortopedyczna poduszka Sferado VitaSen BABY łączy
klasykę z nowoczesnością, stanowi idealne podparcie
dziecięcej główki. Zdejmowany pokrowiec umożliwi nam
utrzymanie w czystości poduszki. Zastosowanie dużej ilości
SREBRA [5%] zapewnia nam świeżość i higienę eliminując
roztocza. Jest antybakteryjna i antystatyczna. W składzie
poszewki jest CARBON, absolutny HIT. Zastosowana siatka
carbonowa chroni dzieci przed niekorzystnym działaniem
fal elektromagnetycznych i żył wodnych. Wypełnienie
poduszki to unikalna technologia o otwartych komórkach,
pianka SOONOCEL VISCO MEMO, która dokładnie
dostosowuje się do kształtu główki dziecka. Na tradycyjnych
poduszkach główka i szyja dziecka pocą się w nocy. Dzięki
otwartym komórkom poduszka wentyluje się, „oddycha”,
głowa się nie przegrzewa, nie poci, a skóra oddycha. Mała
Poduszka VitaSen BABY nie wytwarza przeciw nacisku i ma
możliwość zapamiętywania kształtu, dlatego nadaje się do
spania na plecach, na boku i na brzuszku.
Wymiary poduszki: 50 × 25 cm
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KOŁDRY

KOŁDRA DWUSTRONNA
VitaCarbonExclusive COOLER
Kołdra jest wyjątkowa, ponieważ zastosowanie najnowocześniejszych technologii gwarantuje najwyższy komfort
snu przez cały rok. Zarówno latem, jak i zimą.

warstwa grzejąca

W dzisiejszych czasach, wraz z globalnym ociepleniem,
luksusem staje się możliwość schładzania naszego ciała
podczas relaksu czy też głębokiego snu w nocy. Wiele firm
koncentruje się na opracowaniu zróżnicowanych materiałów, aby stało się to możliwe i żeby sen przynosił upragniony
wypoczynek i ulgę od wysokich temperatur.
Włókna UHMWPE, jak i proces ich produkcji, zostały
opracowane, opatentowane w 1979 r. przez holenderską
firmę DSM. Do dnia dzisiejszego firma ta jest jednym
z dwóch głównych światowych producentów tego typu
włókien, sprzedając je pod nazwą Dyneema.

warstwa chłodząca
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Materiał COOLER zastosowany w produkcji jednej strony
kołdry VitaCarbon Exclusive, w porównaniu do innych
materiałów, zamienia ciepło naszego ciała, naszą energię
i przynosi nam chłód, obniżając temperaturę naszego ciała,
nawet o kilka stopni C.
Włókna UHMWPE można mieszać z innymi włóknami
w różnych proporcjach do chłodzenia tkanin lub wytwarzać
je ze 100% UHMWPE włókien do luksusowej tkaniny
chłodzącej tak, jak to jest w przypadku produktów firmy
Sferado.
Dzięki wyjątkowym właściwościom, włókno może być
używane do większości tkanin z wymaganiem chłodzenia,
takich jak pościele, poduszki, ręczniki, bielizna do spania.

KOŁDRA
VitaCarbonExclusive
Kołdra VitaCarbonEx została stworzona z myślą o spełnieniu
najsurowszych wymogów zdrowego, komfortowego
i dobrego snu. Z uwagi na swe własności przeznaczona jest
do użytku wszędzie tam, gdzie istnieje zwiększone
zapotrzebowanie na higieniczne i hypoalergiczne środowisko. Kołdra jest lekka, przewiewna i posiada dużą
trwałość. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych
materiałów jest bardzo przyjemna w dotyku. Latem
przyjemnie chłodzi, a zimą grzeje. Po przykryciu się nią
dobrze odtwarza kształt ciała.
Tkanina powierzchniowa:
szlifowane poliestrowe mikrowłókno z zawartością
srebra
Charakterystyka:
• tkanina z włókna szlifowanego jest wykonana przy
zastosowaniu nowoczesnych technologii, w celu
zapewnienia przyjemnego dotyku i efektu chłodzenia,
• jest bardzo odporna na przetarcia,
• tkanina nie gniecie się, dobrze się pierze,
• szybko schnie,
• neutralna pod względem alergicznym - hypoalergiczna.
Nie wytwarza pożywki dla roztoczy i bakterii.
Odpowiednia dla alergików,
• w tkaninie tej zastosowano technologię nanosilver,
włókna zawierają srebro.
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KOŁDRA
VitaCarbon
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Ta kołdra posiada włókna carbonowe, które skutecznie
chronią nas przed szkodliwym działaniem niewidocznego
pola elektromagnetycznego i żyłami wodnymi. Kołdra jest
wyjątkowa, bo zastosowanie najnowocześniejszych
technologii termoizolacji zapewnia najwyższy komfort snu
zarówno latem, bo przyjemnie chłodzi, odprowadzając
nadmiar ciepła i zimą, bo skutecznie utrzymuje idealną
temperaturę oraz kontrolę wilgotności podczas snu.
Tkanina zewnętrzna, szlifowane poliestrowe mikrowłókno
z zawartością srebra, jest odporna na przetarcia, dobrze się
pierze i szybko schnie. Srebro zapewnia trwałą świeżość
i higienę. Wypełnienie to włókno holofilowe – 100%
wydrążone, holofilowe, silanizowane włókno poliestrowe
(niedźwiedzi włos) ze względu na swe właściwości zalecane
jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest lekkość, przepuszczalność powietrza i dobre właściwości izolujące, jak też
przyjazne środowisko pod względem alergicznym i zdrowotnym.
Włókno to posiada dużą sprężystość, wytrzymałość, dlatego
wykorzystywane jest do produkcji profesjonalnych kurtek
alpinistycznych i śpiworów górskich. Kołdra ta zalecana jest
małym dzieciom, ze względu na właściwości termoregulacyjne, czyli utrzymanie stałej temperatury ciała.
Dzieciom autystycznym, bo otula jak satyna, daje poczucie
bliskości i bezpieczeństwa.

KOŁDRA
CAŁOROCZNA
Ta kołdra posiada włókna carbonowe, które skutecznie
chronią nas przed szkodliwym działaniem niewidocznego
pola elektromagnetycznego i żyłami wodnymi. Kołdra jest
wyjątkowa, bo zastosowanie najnowocześniejszych technologii termoizolacji zapewnia najwyższy komfort snu
zarówno latem, bo przyjemnie chłodzi, odprowadzając
nadmiar ciepła i zimą, bo skutecznie utrzymuje idealną
temperaturę oraz kontrolę wilgotności podczas snu.
Tkanina zewnętrzna, szlifowane poliestrowe mikrowłókno
jest odporna na przetarcia, dobrze się pierze i szybko schnie.
Wypełnienie to włókno holofilowe – 100% wydrążone,
holofilowe, silanizowane włókno poliestrowe ( niedźwiedzi
włos ) ze względu na swe właściwości zalecane jest wszędzie
tam, gdzie wymagana jest lekkość, przepuszczalność
powietrza i dobre właściwości izolujące, jak też przyjazne
środowisko pod względem alergicznym i zdrowotnym.
Włókno to posiada dużą sprężystość, wytrzymałość, dlatego
wykorzystywane jest do produkcji profesjonalnych kurtek
alpinistycznych i śpiworów górskich.
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PODUSZKI

PODUSZKA
VitaSen
Poduszka VitaSen w nowy sposób łączy w sobie podparcie
i wygodę. Poduszka zawiera wiskoelastyczną piankę
Vitalcel, która nadaje poduszce miękkość, jednocześnie
zmniejszając nacisk i zapewniając wygodę.
Co to jest VISCOCEL?
Viscocel to wiskoelastyczny materiał o otwartych komórkach, wrażliwy na ciepło, który dostosowuje się dokładnie do
konturów naszego ciała. Otwarte komórki umożliwiają
przepływ powietrza przez materiał i utrzymanie temperatury ciała. Struktura z komórek o kulistym kształcie łagodnie
przemieszcza się wzdłuż konturów naszego ciała, zapewniając jego pełne podparcie dokładnie tam, gdzie ono
tego potrzebuje, przy czym nie działa w niej tak zwany
przeciwnacisk. Po usunięciu nacisku na materiał Viscocel
wraca wolno do swego pierwotnego kształtu.
Wymiary poduszki: 70 × 40 cm

VISCOCEL
otwarte komórki
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PODUSZKA
VitaSen COOLER
W dzisiejszych czasach, wraz z globalnym ociepleniem,
luksusem staje się możliwość schładzania naszego ciała
podczas relaksu czy też głębokiego snu w nocy. Wiele firm
koncentruje się na opracowaniu zróżnicowanych
materiałów, aby stało się to możliwe i żeby sen przynosił
upragniony wypoczynek i ulgę od wysokich temperatur.
Materiał COOLER, zastosowany w produkcji jednej strony
poszewki poduszki VitaSen COOLER w porównaniu do
innych materiałów, zamienia ciepło naszego ciała, naszą
energię i przynosi nam chłód, obniżając temperaturę
naszego ciała nawet o kilka stopni C.
Włókna UHMWPE można mieszać z innymi włóknami
w różnych proporcjach do chłodzenia tkanin lub wytwarzać
je ze 100% UHMWPE włókien do luksusowej tkaniny
chłodzącej tak, jak to jest w przypadku produktów firmy
Sferado.
Poduszka przynosi ulgę podczas upałów ale również
sprawdza się przy nadmiernym poceniu się spowodowanym
chorobą lub np. menopauzą.
Wymiary poduszki: 70 × 40 cm
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MAŁA PODUSZKA
VitaSen JASIEK
Mała Poduszka VitaSen Jasiek w nowy sposób łączy w sobie
podparcie i wygodę.
Poduszka zawiera wiskoelastyczną piankę Vitalcel, która
nadaje poduszce miękkość, jednocześnie zmniejszając
nacisk i zapewniając wygodę.
- mała poduszka podręczna do samochodu, pociągu,
autobusu czy samolotu pozwala utrzymać kręgosłup
szyjny lub lędźwiowy w prawidłowej pozycji podczas
podróży,
- doskonała na urlopy, wyjazdy biwakowe i wypady
weekendowe,
- zapewnia maksymalny komfort wypoczynku w domu
i w podróży,
- przynosi ulgę i zapobiega bólom stawów i problemom
z krążeniem,
- pomaga zmniejszyć problemy związane ze snem
i chrapaniem,
- utrzymuje kręgosłup szyjny w naturalnej pozycji,
- wiskoelastyczny materiał wrażliwy na ciepło, który
dostosowuje się dokładnie do kształtu szyi i głowy,
- antybakteryjne działanie srebra w materiale Silver
Argento,
- zdejmowalny pokrowiec zapewnia łatwość w utrzymaniu
o
czystości – prać w temperaturze 40 C.
Wymiary poduszki: 45 × 30 cm
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POKROWIEC
Silver Argento
Pokrowiec wykonany jest z materiału Silver Argento z wypełnieniem silanizowanego, antyalergicznego
runa. Od strony wewnętrznej podszyty jest materiałem nietkanym. Silver Argento to materiał, który
łączy w sobie to, co w naturze dla nas jest najlepsze, czyli bezpieczeństwo – WŁÓKNA CARBONOWE
(węgiel) i ochronę, czyli SREBRO. Już od XIX w. znano bakteriobójcze i pleśniobójcze właściwości
srebra. Jednak dopiero nowoczesna biochemia i mikrobiologia pozwoliły nam poznać mechanizmy
jego działania na drobnoustroje. Dziś wiemy, że to silnie utleniające jony srebra niszczą komórki
bakterii i alergizujących pleśni. Dodatkowo doskonałe przewodnictwo elektryczne srebra rozprasza
ładunki elektrostatyczne, co zapobiega elektryzowaniu się tkanin i włosów. Srebro ma też inne
właściwości: dzięki odbijani i rozpraszaniu promieniowania cieplnego zapewnia jednolity komfort
termiczny na całej powierzchni materaca. Carbon (węgiel) cechuje się wysokim przewodnictwem
ładunków elektrycznych. Skutecznie rozprasza ładunki elektrostatyczne, które gromadzą się przez całą
noc. Po bokach wszyta jest specjalna taśma 3D, która zapewnia maksymalne wietrzenie materaca.
Zdejmowalny pokrowiec połączony zamkiem błyskawicznym dzieli go na dwie części, co ułatwia jego
0
pranie w pralce w tem. 40 C.
Pokrowiec SILVER ARGENTO, to antybakteryjny i antystatyczny materiał stworzony ze specjalnych
włókien, z dużym udziałem TENCEL (35%), Poliester (53%) ,SREBRO (5%), WĘGIEL (7%). Ten pokrowiec, zapewnia higieniczną czystość materaca przez cały okres użytkowania.

PODKŁADKA ORTOPEDYCZNA
POD NOGI Klin
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Podkładka Ortopedyczna daje ulgę i relaks nie tylko
zdrowym, zmęczonym nogom, ale daje chorym ukojenie
w bólu i pomaga w rehabilitacji.
Zdejmowany pokrowiec Silwer Argento ułatwia utrzymanie
w czystości i zapewnia pełną higienę.

MATERAC ORTOPEDYCZNY Z MAGNETOTERAPIĄ
DLA CZWORONOGA
Rozmiary: 50 x 35

60 x 40

70 x 45

80 x 50

90 x 55

100 x 60

115 x 75

Materac Ortopedyczny z Magnetoterapią dla czworonoga firmy
SFERADO jest jedyny w swoim rodzaju, dzięki zastosowaniu wysokiej
jakości materiałów Sannocel Visco Memory i Srebra. Dzięki temu spełni
wymogi szeroko pojętej profilaktyki, idealnie dopasowując się do wagi
i kształtu ciała.
Magnetoterapia zapewni najwyższy komfort nie tylko starszym
czworonogom ,ale i tym, które mają problemy ze stawami i kręgosłupem, ale również wspomoże leczenie rehabilitacyjne i pourazowe.
Elastyczna pianka Sannocel Visco Memory z funkcją pamięci kształtu,
jest od dawna wykorzystywana w medycynie. Pianka ta idealnie
dopasowuje się do kształtu i ciężaru pod wpływem temperatury ciała,
odciążając w ten sposób stawy i kręgosłup zwierzęcia. Zdejmowalny na
zamek pokrowiec zawiera Srebro (5%), co pozwala zadbać o trwałą
świeżość, czystość i higienę, ponieważ nanocząsteczki srebra działają
antybakteryjnie i antystatycznie. Zastosowanie Teflonu w pokryciu
gwarantuje łatwość w utrzymaniu czystości, bo pokrowiec nie chłonie
wilgoci i nie gromadzi sierści, wystarczy wytrzepać lub w razie
konieczności wyprać.
Bezpieczeństwo zapewni spód materaca, który wykończony jest
materiałem antypoślizgowym (100% poliester), od środka zaś wyłożony
jest wełną (100%) fala MERINO, co tłumi dźwięki i skutecznie izoluje od
podłoża.
Materac Ortopedyczny + Magnetoterapia dla czworonoga firmy
SFERADO to:
- gwarancja, bo wysoka jakość materiałów Sannocel Visco Memory,
Srebro
- profilaktyka w dbaniu o zdrowe stawy i kręgosłup czworonoga
- magnetoterapia wspomaganie leczenia rehabilitacyjnego i pourazowego
- działanie antybakteryjne - SREBRO
- antystatyczność – SREBRO
- antyalergiczny – SREBRO
- wygoda, bo zdejmowany na zamek dwuczęściowy pokrowiec
- łatwość w utrzymaniu czystości, bo nie chłonie wilgoci – można prać
- bezpieczeństwo – antypoślizgowy materiał od spodu
- skuteczna izolacja od podłoża – fala MERINO
- ładny design - doskonale komponuje się z każdym wnętrzem
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