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CZYM SĄ
M AT E R A C E
ORTOPEDYCZNE?
Za materac ortopedyczny można zwykle uznać materac bardzo twardy i sztywny. Nawet dzisiaj wiele osób
uważa, że ten rodzaj materaca jest odpowiedni dla osób
z problemami i bólami kręgosłupa. W rzeczywistości
jednak badania w tej dziedzinie potwierdziły, że idealnym materacem jest materac ergonomiczny, zdolny do
zapewnienia odpowiedniego podparcia* każdej części
ciała, reagujący na jej ciężar różną wielkością nacisku i respektujący naturalną krzywiznę fizjologiczną kręgosłupa.
Obecnie możemy zdefiniować materac ortopedyczny
jako taki, który ma duże możliwości stawiania oporu
i jest bardzo stabilny. Nośność i twardość mogą się różnić
w zależności od gęstości użytego materiału i jego
grubości; im większa grubość, tym twardszy i stabilniejszy będzie materac.
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J A K P O P R AW N I E
WYBRAĆ
M AT E R A C ?
Spokojny sen gwarantuje idealna twardość materaca.
Osoby o większej wadze powinny wybierać twardsze
materace, zaś osoby z mniejszą masą, bardziej miękkie. Nośność materaca jest wprost proporcjonalna do
wysokości rdzenia materaca. Im wyżej znajduje się rdzeń,
tym większa jest nośność. Jeśli śpisz na plecach lub na
brzuchu przez większą część nocy, wybierz twardszy
materac. Miękki materac jest bardziej odpowiedni do
spania na boku. Dla zdrowego wzrostu, dzieci potrzebują bardziej stabilnego materaca o średniej twardości. Dla
osób starszych odpowiednie są materace z twardszym
rdzeniem ortopedycznym, z miękką pianką z pamięcią
kształtu na powierzchni. Dla osób niepełnosprawnych
i leżących w wygodniejszej pozycji, lepiej nadają się materace miękkie i elastyczne.
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M AT E R A C
Z PIANKI
Z PA M I Ę C I Ą K S Z TA ŁT U
Pianka z pamięcią kształtu to wysoce elastyczna pianka
poliuretanowa opracowana w NASA. Ma zdolność reagowania na ciepło ciała i ciśnienie oraz doskonałego
dostosowywania się do każdej krzywej lub punktu nacisku, powracając potem pomału do pierwotnego kształtu.
Jest to zatem materac, którego rdzeń składa się z pianki
z pamięcią kształtu u góry i pianki nośnej na spodzie. Materiał ten umie równoważyć reakcję materaca na masę
ciała w każdym punkcie, pomagając rozluźnić mięśnie
i stawy oraz zapobiec problemom z krążeniem, skurczami lub mrowieniem. W dotyku jest bardzo przyjemny
i wygodny, a także wyjątkowo ergonomiczny. Dobry materac z pianki z pamięcią kształtu musi być oddychający,
z systemem wentylacji, który umożliwia odprowadzanie
wilgoci i zapewnia dobrą termoregulację.

ROLOWANY
RĘCZNIE
i zapakowany
WYKONANY
próżniowo jedyny w swoim
rodzaju
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DARMOWA
DOSTAWA
na terenie
Polski

Gwarantowany
WŁOSKI
DESIGN

NIETYPOWE
MATERACE
na miarę

M AT E R A C E

T O PA Z I O
Luksusowy, 3-strefowy, profilowany materac z wkładkami z pianki z pamięcią kształtu na poziomie pleców dla
dodatkowego komfortu. W rdzeniu znajduje się wiele
kanałów wentylacyjnych, które pomagają usunąć nadmiar wilgoci. Dla warstwy wierzchniej opracowano trójstrefowe pikowanie, które ma na celu zwiększenie jego
właściwości nośnych. Do obrzeży włożono specjalny pas z materiału technicznego 3D, mając na uwadze
zwiększenie przepuszczalności powietrza, a tym samym
korzyści dla zdrowia i trwałości materaca. Materac ten
jest szczególnie odpowiedni dla tych osób, które lubią
spać na boku.
skład pokrowca: 65% poliester, 35% bawełna
wypełnienie klimatyzacyjne 100% poliestrowe, antyalergiczne
włókno kanalikowe, silanizowane
TNT – warstwa higieniczna – nietkany materiał
część nośna – warstwa pianki ortopedycznej SONNOCEL 35 kg/m3,
warstwa pianki SONNOCEL VISCO MEMORY o gęstości 50 kg/m3
bok materaca ze specjalnym wykończeniem odpowietrzającym
z materiału 3D
korzystanie z materaca: na oznaczonej stronie
zalecane mocowanie: stałe lub regulowane stelaże (do 30°)

SKALA TWARDOŚCI

19cm

130kg
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M AT E R A C E

GIADA
Wysokiej jakości materac ortopedyczny o gęstości
rdzenia 30 kg/m3. Do rdzenia dodane jest 2 cm pianki
pamięciowej z pikowanym pokrowcem. Pokrowiec jest
wykonany z materiału SILVER FRESH, który odprowadza
nadmiar ciepła. Krawędź tworzy specjalny pas z materiału technicznego 3D. Pomaga to odprowadzić nadmiar
wilgoci. Materac jest dostępny w dwóch różnych grubościach. Materac może być używany z obu stron, ze strony
ortopedycznej przez tych, którzy potrzebują twardszego
materaca, a z drugiej przez tych, którzy chcą się cieszyć
wygodą pianki pamięciowej.
skład pokrowca: 96% poliester, 4% lurex, leczenie jonami srebra
2 cm SONNOCEL VISCO MEMORY wszywane do pokrowca
wypełnienie klimatyzacyjne 100% poliestrowe, antyalergiczne włókno
kanalikowe, silanizowane
TNT - warstwa higieniczna - nietkany materiał
część nośna - warstwa pianki ortopedycznej SONNOCEL 30 kg/m3
bok materaca ze specjalnym wykończeniem odpowietrzającym
z materiału 3D
korzystanie z materaca: dwustronne
zalecane mocowanie: stałe lub regulowane stelaże (do 30°)

SKALA TWARDOŚCI

20cm
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130kg

M AT E R A C E
22cm

BERILLO

18cm

Elegancki materac. Rdzeń materaca składa się z dwóch
różnych pianek ortopedycznych o gęstości 30 kg/m3
i 35 kg/m3 oraz górnej, 3 cm warstwy pianki z pamięcią
kształtu. Pokrowiec SILVER FRESH łączy specjalne właściwości antybakteryjne i relaksacyjne srebra z możliwością
uwalniania nadmiaru ciepła. Brzeg tworzy specjalny pas
z materiału technicznego 3D. Pomaga to odprowadzić
nadmiar wilgoci. Materac ten jest dostępny w dwóch
wersjach o różnych grubościach, aby spełnić różne wymagania dotyczące nośności materaca.
skład pokrowca: 96% poliester, 4% lurex, leczenie jonami srebra
wypełnienie klimatyzacyjne 100% poliestrowe, antyalergiczne
włókno kanalikowe, silanizowane
TNT - warstwa higieniczna - nietkany materiał
część nośna - warstwa pianki ortopedycznej SONNOCEL 30 kg/m3
i SONNOCEL 35 kg/m3, warstwa SONNOCEL VISCO MEMORY pianki
o gęstości 50 kg/m3
bok materaca ze specjalnym wykończeniem odpowietrzającym
z materiału 3D
korzystanie z materaca: na oznaczonej stronie
zalecane mocowanie: stałe lub regulowane stelaże (do 30°)

SKALA TWARDOŚCI

18cm

22cm

130kg
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M AT E R A C E

PERLA
Wysokiej jakości materac ortopedyczny o gęstości rdzenia 30 kg/m3, gwarantującej długą żywotność, dobrą
nośność i zapewniającej pomoc ortopedyczną. Trójstrefowy pikowany pokrowiec z materiału SILVER ANTISTRESS
zawiera włókno ze srebrem, które nadaje materacowi
właściwości antybakteryjne i relaksacyjne. Brzeg tworzy
specjalny pas z materiału technicznego 3D, który poprawia przepuszczalność, przyczyniając się w ten sposób do
ogólnej poprawy higieny całego systemu.
skład pokrowca: 94% poliester, 6% srebro
wypełnienie klimatyzacyjne 100% poliestrowe, antyalergiczne
włókno kanalikowe, silanizowane w połączeniu z 2 cm warstwą
SONNOCELU
TNT - warstwa higieniczna - nietkany materiał
część nośna - warstwa pianki ortopedycznej SONNOCEL 30 kg/m3
bok materaca ze specjalnym wykończeniem odpowietrzającym
z materiału 3D
korzystanie z materaca: dwustronne
zalecane mocowanie: stałe lub regulowane stelaże (do 30°)
SKALA TWARDOŚCI

16cm
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20cm

130kg

M AT E R A C E

CITRINO
Prosty materac ortopedyczny dla mniej wymagających
osób, które potrzebują jednak produktu o wysokiej jakości. Wewnętrzna część o gęstości 30 kg/m3 zapewnia
długą żywotność, dobrą nośność i funkcję ortopedyczną.

skład pokrowca: 37% poliester, 63% bawełna
wypełnienie klimatyzacyjne 100% poliestrowe, antyalergiczne
włókno kanalikowe, silanizowane w połączeniu z 5 mm warstwą
SONNOCELU
TNT - warstwa higieniczna - nietkany materiał
część nośna - warstwa pianki ortopedycznej SONNOCEL 30 kg/m3
korzystanie z materaca: dwustronne
zalecane mocowanie: stałe lub regulowane stelaże (do 30°)

SKALA TWARDOŚCI

14cm

100kg
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M AT E R A C E

GIOT TO
Zaokrąglony materac to inne spojrzenie na łóżko, ze
stylem i fantazją. Wysokiej jakości materac ortopedyczny
o gęstości rdzenia 30 kg/m3 z 2 cm pianką z pamięcią
kształtu. Pokrowiec z materiału SILVER PROTECT zapewnia
antybakteryjne i relaksujące właściwości srebra, zaś brzeg
tworzy specjalny pas z materiału technicznego 3D, który
poprawia przepuszczalność i wentylację łóżka poprzez
usunięcie nadmiaru wilgoci. Materac może być używany
po obu stronach. Z twardszej, ortopedycznej strony i od
drugiej - z pianką pamięciową.
skład pokrowca: 94% poliester, 6% lurex, leczenie jonami srebra
wypełnienie klimatyzacyjne 100% poliestrowe, antyalergiczne
włókno kanalikowe, silanizowane
TNT - warstwa higieniczna - nietkany materiał
część nośna - warstwa pianki ortopedycznej SONNOCEL
30 kg/m3 i 2 cm pianki SONNOCEL VISCO MEMORY o gęstości
50 kg/m3
bok materaca ze specjalnym wykończeniem odpowietrzającym
z materiału 3D
korzystanie z materaca: dwustronne
wymiary: 0 210,0 220,0 230 cm

SKALA TWARDOŚCI

20cm
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130kg

M AT E R A C E D L A M A ŁY C H D Z I E C I

NANNA
Wysokiej jakości materac dla dziecka. Specjalnie ukształtowany rdzeń zapewnia dziecku lekki i korzystny masaż podczas snu, wspomagając w ten sposób krążenie
krwi na poziomie mięśni i skóry. Na pokrowcu materaca znajdują się miłe dla dziecięcego oka rysunki, zaś
sam materiał jest z technicznego punktu widzenia pionierski, ponieważ jest jednocześnie antyalergiczny,
wodoodporny i oddychający. Można go zdjąć i prać
w temperaturze 90 stopni. Sen jest bardzo ważną częścią
rozwoju psychofizycznego dziecka: wystarczy pomyśleć,
że dziecko powinno spać od 9 do 12 godzin dziennie.
Materac ten, opracowany specjalnie z myślą o potrzebach dzieci, może tylko poprawić ich zdrowie.
skład pokrowca: 60% poliester, 40% wiskoza
część nośna - warstwa pianki ortopedycznej SONNOCEL 30 kg/m3
korzystanie z materaca: dwustronne
wymiary: 60x 120, 70x 140 cm

SKALA TWARDOŚCI

10cm
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TOPPER
C Z Y L I M AT E R A C
N AW I E R ZC H N I O W Y
Materac nawierzchniowy to cienki materac o różnej
grubości od 3 do 9 cm, którego zadaniem jest skorygowanie lub spersonalizowanie komfortu i higieny własnego systemu snu. Zazwyczaj kombinuje się go ze starym materacem, który już utracił swoją formę lub, gdy
musimy zmienić właściwości łóżka na podstawie naszych
wymagań. Dzięki temu możemy uniknąć całkowitej
wymiany starego materaca na nowy lub wymiany materaca, który nie pasuje do Państwa potrzeb. Wystarczy
umieścić na jego powierzchni materac nawierzchniowy.
Materace z pianki z pamięcią kształtu są bardzo pożądane.
Ze względu na swoje ergonomiczne cechy zapewniają
wygodę i komfort oraz pomagają dopasować reakcję
materaca do masy ciała w każdym punkcie, pomagając
w ten sposób rozluźnić mięśnie i stawy oraz zapobiegać
problemom z krążeniem, skurczami i mrowieniem.

ROLOWANY
RĘCZNIE
i zapakowany
WYKONANY
próżniowo jedyny w swoim
rodzaju
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TOPPER

MORFEO
Świetny materac nawierzchniowy dla tych, którzy
nie mogą się obyć bez pianki z pamięcią kształtu, ale
nie chcą rezygnować ze swojego starego materaca.
Z krawędzią boczną z materiału 3D, który poprawia przepuszczalność, a tym samym gwarantuje brak przeciwwskazań zdrowotnych, z narożnymi gumkami do lepszego umiejscowienia materaca. Pokrowiec z materiału
SILVER ANTISTRESS, potrójnie pikowany, który zawiera
włókna srebra i nadaje materacowi właściwości antybakteryjne i relaksacyjne.
skład pokrowca: 94% poliester, 6% srebro
wypełnienie klimatyzacyjne 100% poliestrowe, antyalergiczne
włókno kanalikowe, silanizowane
TNT - warstwa higieniczna - nietkany materiał
część nośna - warstwa 4 cm SONNOCEL VISCO MEMORY bok
materaca ze specjalnym wykończeniem odpowietrzającym
z materiału 3D

5cm
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TOPPER

DIONISO
W pełni funkcjonalny materac nawierzchniowy, 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.
Pokrowiec wykonano z materiału SILVER ANTISTRESS,
jest potrójnie pikowany i zawiera włókna srebra, a także
nadaje materacowi właściwości antybakteryjne oraz
relaksacyjne.

skład pokrowca: 94% poliester, 6% srebro
wypełnienie klimatyzacyjne 100% poliestrowe, antyalergiczne
włókno kanalikowe, silanizowane
TNT - warstwa higieniczna - nietkany materiał
część nośna - warstwa 6 cm SONNOCEL i 3 cm SONNOCEL VISCO
MEMORY

9cm
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TOPPER

CUPIDO
3 cm mata z mieszanym rdzeniem - z podstawą ortopedyczną i formowaną pianką z pamięcią kształtu. Pokrowiec z materiału SILVER ANTISTRESS, potrójnie pikowany,
który zawiera włókna srebra i nadaje materacowi właściwości antybakteryjne i relaksacyjne.

skład pokrowca: 94% poliester, 6% srebro
wypełnienie klimatyzacyjne 100% poliestrowe, antyalergiczne
włókno kanalikowe, silanizowane
TNT - warstwa higieniczna - nietkany materiał
część nośna - warstwa SONNOCEL i SONNOCEL VISCO MEMORY

3cm
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PODUSZKI
Z PIANKI
Z PA M I Ę C I Ą K S Z TA ŁT U
Podczas snu bardzo ważne jest, aby kręgosłup był w naturalnej pozycji. Dlatego obszar szyi musi być podparty
w odpowiedni sposób, aby zapewnić doskonały odpoczynek
i zapobiec problemom z kręgosłupem w odcinku szyjnym.
Pianka z pamięcią kształtu jest materiałem, który dzięki temu,
że reaguje na ciepło i nacisk ciała, doskonale dopasowuje się
do naturalnych krzywizn ciała i podpiera je w sposób zrównoważony w różnych punktach. Ten rodzaj poduszki posiada
różne kształty i rozmiary. Podczas dokonywania wyboru warto
uwzględnić ulubioną pozycję snu. Na przykład osoba śpiąca
przeważnie na boku powinna używać poduszki o największej
grubości w miejscu, które wypełnia przestrzeń między ramieniem, a głową. Przy spaniu na plecach wystarczy cieńsza poduszka, która jest kształtowana tak, aby podtrzymywać szyję
i aby uwolnić jej mięśnie. Przy poprawnym stosowaniu poduszka powinna opierać się o plecy.

RĘCZNIE
WYKONANY
jedyny w swoim
rodzaju
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DOSTAWA
na terenie
Polski

Gwarantowany
WŁOSKI
DESIGN

PODUSZKI

ASTRO

C O M E TA

Poduszka z pianki pamięcią kształtu, która ma klasyczny kształt mydelniczki. Jest zalecana jako poduszka ortopedyczna, ponieważ łączy w sobie miękkość i odpowiednie podparcie. Pionowe otwory, a także pas z materiału technicznego 3D osadzony w poduszce, zapewniają
jej przepuszczalność powietrza, dzięki czemu jest świeża
i sucha. Antybakteryjny materiał SILVER ANTISTRESS
jeszcze bardziej poprawia jej zdrowotne zalety. Poduszka ma zdejmowany pokrowiec, który można oddzielnie
prać. Zalecamy używanie bawełnianej poszewki.

Poduszka z pianki z pamięcią kształtu, zalecana jest jako
poduszka ortopedyczna. Zapewnia stabilne podparcie
ramion i szyi, zapobiega napięciu kręgosłupa w odcinku
szyjnym. Pionowe otwory, a także pas z technicznego
materiału 3D osadzony w poduszce, wspierają jej przepuszczalność, dzięki czemu jest świeża i sucha. Antybakteryjny materiał SILVER ANTISTRESS jeszcze bardziej
podnosi jej zdrowotne zalety. Poduszka ma zdejmowany
pokrowiec, który można oddzielnie prać. Zalecamy używanie bawełnianej poszewki.

wymiary: 45cm x 75cm
skład pokrowca: 94% poliester, 6% srebro
wypełnienie poduszki z MEMORY
bok ze specjalnym wykończeniem odpowietrzającym z materiału 3D

wymiary: 41 cmx 70cm
skład pokrowca: 94% poliester, 6% srebro
wypełnienie poduszki z MEMORY
bok ze specjalnym wykończeniem odpowietrzającym z materiału 3D
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A D N O TA C J E

9cm

90kg

WYSOKOŚĆ ORTOPEDYCZNE
ODCIĄŻENIE

40
kg/m3

GĘSTOŚĆ

PAMIĘĆ

WENTYLACJA ZDEJMOWANY

MOŻNA
PRAĆ

ANTYBAKTERYJNY

ZAPOBIEGA
NIE
ROZTOCZOM PRZEMAKALNY

więcej informacji na w w w.sk lep.sferado.pl
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S P R Z E DAW C A :

43-382 Bielsko-Biała
ul. Strażacka 81
tel. 338196211
mail: biuro@sferado.pl
sklep: www.sklep.sferado.pl

D O B RY S E N S P R AW I , Ż E T W O J E Ż YC I E B Ę D Z I E L E P S Z E !
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