... a Tobie jak się spało?

O FIRMIE
Nasza firma rodzinna została założona w 1990 roku. Od
tego czasu do dziś wyspecjalizowaliśmy się w produkcji
kompletnych wyrobów do spania. Początek stanowiło
pikowanie usługowe tkanin. Stopniowo, w odpowiedzi
na potrzeby rynku, rozbudowywaliśmy park maszynowy,
aby móc obsługiwać klientów produkujących materace,
dostarczając im pikowanych tkanin materacowych.
Z biegiem lat poszerzyliśmy asortyment o gotowe pokrowce
własnej produkcji, by wreszcie w dniu dzisiejszym móc
zaoferować Państwu sprzedaż gotowych materacy.
Nasza wieloletnia działalność i zaangażowanie pozwoliło nam
pozyskać najlepszych dostawców tkanin oraz komponentów na
te produkty. W rezultacie dziś możemy pochwalić się i oferować
materace wykonane tylko i wyłącznie z najlepszej jakości surowców,
w zależności od potrzeb i dla zapewnienia najwyższego komfortu snu.
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DLACZEGO WYBÓR
ODPOWIEDNIEGO
MATERACA JEST WAŻNY?
Jako fizjoterapeuta często słyszę od moich klientów pytanie
o właściwy wybór materaca do spania. Cieszy mnie ono, bo
widzę, że rośnie świadomość ludzi i troska o własne zdrowie
oraz komfort. Wyboru materaca nie należy ograniczać do kwestii
estetycznych, ale przede wszystkim wyborem kierować powinny
aspekty zapewniające wygodę i zdrowy relaks. Pamiętajmy, że
w trakcie całego życia aż około 30% czasu spędzamy w łóżku, to
w nim nasze mięśnie, stawy, całe ciało odpoczywają, rozluźniają się
i nabierają energii na kolejne dni. Ponadto odpowiednio dobrany materac
może pomóc w wyeliminowaniu bólu kręgosłupa czy w rehabilitacji.
Warto zadbać o to, by proces regeneracji był bardziej efektywny
i przyjemny. Twój kręgosłup będzie Ci za to wdzięczny!

Konrad Woźniak
fizjoterapeuta
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MATERAC PIANKOWO-SPRĘŻYNOWY VINCI
Zdejmowany pokrowiec
z zamkiem 360⁰
Pokrowiec pikowany SILK

Polecam!

VINCI
VINCI to jednostronny materac dla wymagających klientów. Stanowi połączenie materaca sprężynowego z piankowym.
Górna warstwa to termoelastyczna pianka memory (Visco), która pod wpływem temperatury ciała dostosowuje się do
jego kształtów. Rdzeń materaca stanowią sprężyny multipocket, które dzięki dużemu zagęszczeniu (500 szt m2) idealnie
dostosowują się do kształtów ciała i zapewniają wsparcie dla kręgosłupa - jest to tzw. elastyczność punktowa. Przestrzeń
między obiema warstwami wypełnia siatka elastyczna 3D, która odpowiada za sprężystość materaca oraz zapewnia
właściwą cyrkulację powietrza. Całość wzmocniona jest od dołu wartwą filcu.
Pokrowiec materaca Vinci nosi nazwę Silk, ze względu na domieszkę jedwabiu użytą w procesie produkcyjnym.
Jest on pikowany na wkładzie z bawełny. Ściany boczne pokryte zostały siatką wentylacyjną 3D w kolorze
czarnym, lub białym.

Pokrowiec pikowany z dzianiny
z domieszką jedwabiu

KONRAD WOŹNIAK

Wysokiej klasy materac zbudowany z termoelastycznej pianki memory oraz sprężyn kieszeniowych
multipocket (500 szt./m2) zapewniających elastyczność punktową
Przyjemny w dotyku pokrowiec Silk zawierający domieszkę jedwabiu,
pikowany na wkładzie bawełnianym
Wykończenie boczne pokrowca stanowi siatka wentylacyjna
w kolorystyce białej, bądź czarnej do wyboru.
Pokrowiec nadaje się
do prania w 30°C

siatka
wentylująca 3D

Pianka memory (Visco) - 5 cm
Filc
Sprężyny multipocket – 500szt./m2

Dostępne rozmiary
80

90

120

140

160

180

200

200 x 22 cm
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MATERAC PIANKOWO-SPRĘŻYNOWY CABRIO
Zdejmowany pokrowiec
z zamkiem 360⁰
Pokrowiec pikowany BioOrganic

Polecam!

Pokrowiec pikowany z dzianiny BioOrganic
na włókninie puszystej bawełnianej

CABRIO
CABRIO jest to zbudowany z wysokogatunkowych komponentów, starannie dopracowany, dwustronny materac dla wymagających
klientów. Jego rdzeń stanowią sprężyny muktipocket, które nadając materacowi tzw. elastyczność punktową, zapewniają jego idealne
dopasowanie się do kształtów ciała, oraz wsparcie dla kręgosłupa. Jedna ze stron materaca pokryta jest pianką wysokoelastyczną
HR50 o 7 strefach twardości. Strefy te odpowiedzialne są za idealne podparcie całego ciała oraz dopasowanie się do wszelkich jego
krzywizn. Druga strona materaca to niebywale wytrzymała i zarazem elastyczna pianka lateksowa, ze względu na te właściwości
często stosowana w materacach. Poszczególne warstwy łączy siatka 3D, stanowiąca dodatkowe wzmocnienie konstrukcji
materaca.
Pokrowiec materaca Cabrio uszyty został z dzianiny zawierającej mieszankę przędz bawełnianej oraz wiskozy
bambusowej. Całość pokrowca jest pikowana na włókninie bawełnianej. Jest on zdejmowany i nadaje się do
prania w pralce.

KONRAD WOŹNIAK

Wysokogatunkowy dwustronny materac o rdzeniu zbudowanym ze sprężyn multipocket (500 szt/m2)
Pokrycie jednej strony materaca z wysokoelastycznej pianki HR50 o 7 strefach twardości
Pokrycie drugiej strony to bardzo wytrzymały, a zarazem elastyczny lateks
Pokrowiec z mieszanki przędz bawełnianej i wiskozy bambusowej,
pikowany na wkładzie z bawełny

Pianka lateksowa
- 3 cm

Dostępne rozmiary
siatka
wentylująca 3D

Pianka wysokoelastyczna
HR50 - 4 cm
Sprężyny multipocket – 500szt/m2

80

90

120

140

160

180

200

200 x 22 cm
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MATERAC PIANKOWY ORTOPEDIC
Zdejmowany pokrowiec
z zamkiem 360⁰
Pokrowiec Bamboo

Polecam!

ORTOPEDIC
ORTOPEDIC, to wysokiej klasy materac ortopedyczny polecany przez fizjoterapeutów. Wnętrze materaca w całości zbudowane
zostało z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej HR50 z 7 strefami twardości. Cechują ją przede wszystkim wysoka sprężystość i
wytrzymałość. Pęcherzykowata struktura pianki oraz zastosowanie stref twardości sprawiają, że materac idealnie dopasowuje się
do kształtów anatomicznych ciała i zapewnia wygodę podczas snu. Dodatkowym plusem otwartokomórkowej struktury jest
wysoka wentylacja i przewiewność, które nie pozwalają na rozwój grzybów, czy pleśni, podnosząc tym komfort użytkowania.
Dwukolorowy pokrowiec Bamboo uszyty został z przędzy z przyjemnej w dotyku wiskozy bambusowej i pikowany
na włókninie bawełnianej. Ma właściwości antybakteryjne i dużą zdolność do przepuszczania wilgoci, ponadto
jest bardzo przyjemny w dotyku dla skóry. Można go zdejmować i prać w pralce w temperaturze 30°C.

z wiskozy bambusowej
pikowany na włókninie bawełnianej

KONRAD WOŹNIAK

Wysokiej klasy materac ortopedyczny polecany przez fizjoterapeutów
Wypełnienie z wysokoelastycznej pianki HR50 o dużej sprężystości i wytrzymałości,
idealnie dopasowuje się do kształtów ciała
Otwartokomórkowa pianka zapewnia właściwą wentylację materaca,
nie pozwalając na rozwój drobnoustrojów
Przyjemny w dotyku pokrowiec BAMBOO o właściwościach antybakteryjnych
Pokrowiec nadaje się
do prania w 30°C

Dostępne rozmiary
80
Budowa
otwartkokomórkowa

7 strefowa pianka HR50 - 20 cm

90

120

140

160

180

200

200 x 21 cm
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MATERAC PIANKOWY LATEX PREMIUM
Pokrowiec BioCotton

Zdejmowany pokrowiec
z zamkiem 360⁰

Pokrowiec pikowany z dzianiny
BioCotton z bawełny organicznej

Polecam!

LATEX PREMIUM
Materac Latex Premium jest to wysokiej jakości dwustronny materac z wkładem w całości wykonanym
z pianki lateksowej, której zawdzięcza swoje właściwości. Bardzo dobrze dostosowuje się do kształtu ciała oraz
równomiernie rozkłada jego ciężar na całej powierzchni materaca. Jest on jednocześnie trwały oraz elastyczny
i odporny na odkształcenia, dzięki czemu można mieć pewność, że będzie służył wiele lat. Aż 20% składu pianki stanowi
lateks naturalny pozyskiwany z przetworzonego mleczka kauczukowego, pozostałe 80% to lateks syntetyczny. Taka
budowa sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla alergików, ponieważ nie uczula oraz w jego wnętrzu nie rozwijają
się bakterie, grzyby, pleśnie. Dodatkowo na całej powierzchni posiada otwory wentylacyjne, rozmieszczone strefowo.
Zapewniają one właściwą cyrkulację powietrza i utrzymanie odpowiedniej temperatury w czasie snu.
Niewątpliwą zaletą materaca Latex Premium jest pokrowiec BioCotton, wykonany z przędzy z bawełny organicznej
nie modyfikowanej genetycznie! W pokrowiec wszyta jest również unikatowa na polskim rynku siatka wentylująca
Air Mesh w efektownej kolorystyce szaro – beżowego melanżu.

KONRAD WOŹNIAK

Wysokiej klasy materac z pianki lateksowej o właściwościach
ortopedycznych oraz antyalergicznych
Naturalne surowce użyte do produkcji: lateks naturalny z mleczka kauczukowego
oraz pokrowiec BioCotton z bawełny organicznej

Pokrowiec nadaje się
do prania w 30°C

Otwory wentylacyjne na całej powierzchni materaca oraz unikatowa siatka wentylująca Air
Mesh wszyta w pokrowiec zapewniają właściwą cyrkulację powietrza

Pianka lateksowa
- 20 cm

Dostępne rozmiary
80

siatka
wentylująca 3D

90

120

140

160

180

200

200 x 20 cm
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SINUM FONTEM

MATERAC PIANKOWO-SPRĘŻYNOWY SINUM FONTEM

SINUM FONTEM to wysokiej jakości dwustronny materac o grubości około 20 cm. Serce materaca stanowią 7 strefowe sprężyny
kieszeniowe, które dzięki podziałowi na strefy twardości, czuwają nad prawidłowym podparciem dla kręgosłupa. Sprężyny od góry
i od dołu wzmocnione są warstwami filcu, natomiast tuż pod pokrowcem znajdują się wartswy pianki poliuretanowej nadającej
materacowi niewielką twardość.

Zdejmowany pokrowiec
z zamkiem 360⁰

Pokrowiec materaca SINUM FONTEM jest miękki i przyjemny w dotyku. Pikowany jest na ocieplaczu o gramaturze 200 g/m2.
Uszyty jest z antyalergicznej dzianiny poliestrowej.

Pokrowiec Aloevera

Pokrowiec z antyalergicznej
dzianiny ALOEVERA

Wysokiej jakości dwustronny materac o wkładzie z 7 strefowych sprężyn kieszeniowych.
Dwie warstwy wysokogatunkowej pianki poliuretanowej
oraz dwie warstwy wzmacniające z filcu
Przyjemny w dotyku pokrowiec z antyalergicznej dzianiny poliestrowej

Dostępne rozmiary

Pokrowiec nadaje się
do prania w 30°C

Filc

Sprężyny kieszeniowe
–12 cm

Pianka poliuretanowa
T25 - 4 cm

80

90

120

140

160

180

200

200 x 20 cm
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MATERAC PIANKOWY TENDER
Zdejmowany pokrowiec
z zamkiem 360⁰

TENDER
Głównym budulcem materaca TENDER jest wysokoelastyczna pianka HR30 o 7 strefach twardości. Podstawowe zalety tej pianki to przede
wszystkim wysoka sprężystość oraz trwałość w tym szczególna odporność na odkształcenia. Dzięki czemu można mieć pewność, że
materac taki będzie służył niezawodnie wiele lat. Niewątpliwym atutem pianki jest jej otwartokomórkowa struktura, która zapewnia
zachowanie właściwej higieny, nie pozwalając na rozwój grzybów czy pleśni, co niewątpliwie podnosi komfort użytkowania.
Pokrowiec TENCEL swoją wyjątkowość zawdzięcza zastosowaniu włókna celulozowego, pozyskiwanego z drzewa
eukaliptusa. Zapewnia ono cyrkulację powietrza i przepływ wilgoci. Pokrowiec jest miękki i przyjemny w dotyku, a dzięki
naturalnej strukturze powstrzymuje rozwój bakterii.

Naturalny Pokrowiec
Tencel

Wypełnienie z wysokoelastycznej pianki HR30 o dużej sprężystości
i wytrzymałosci, idealnie dopasowuje materac do kształtów ciała
Otwartokomórkowa struktura pianki zapewnia właściwą
wentylację materaca, nie pozwalając na rozwój drobnoustrojów
Naturalne włókno celulozowe użyte do produkcji pokrowca TENCEL zapewnia właściwości
przepuszczania powietrza i wilgoci, nie pozwalając na rozwój bakterii

Dostępne rozmiary

Pokrowiec nadaje się
do prania w 60°C

7 strefowa Pianka
wysokoelastyczna
HR30 - 15 cm

80

90

120

140

160

180

200

200 x 16 cm
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ORGANIC

MATERAC PIANKOWY ORGANIC

Pokrowiec pikowany BioOrganic

Materac ORGANIC jest wysokiej jakości dwustronnym materacem piankowym. Jego główny budulec stanowią trzy rodzej pianki
o łącznej grubości około 25 cm. Daje on możliwość spania zarówno na piance memory (VISCO), która dopasowuje się do kształtów
ciała, jak i na bardzo wytrzymałej, a zarazem elastycznej piance lateksowej. Pomiędzy tymi dwiema warstwami znajduje się wkład
z pianki wysokoelastycznej HR30, która zapewnia właściwe dostosowanie się materaca do kształtów ciała.

Zdejmowany pokrowiec
z zamkiem 360⁰

Pokrowiec pikowany z dzianiny BioOrganic
na włókninie puszystej bawełnianej

Caly wkład jest zamknięty w rozpinany pokrowiec, wyposażony w zamek błyskawiczny. Pokrowiec BioORGANIC jest wykonany
z naturalnych surowców. Dzianina składa się z przędz bambusowych i bawełnianych oraz jest pikowana na wkładzie
bawełnianym.Dobrej jakości surowce użyte w materacu dają możliowść wyeliminowanie przyczyn bólu kręgosłupa oraz
zapewniają wysoki komfort snu.

Wytrzymała, elastyczna, o właściwościach antyalergcznych pianka
lateksowa zapewnia komfort użytkowania na długie lata
Pianka memeory (VISCO) pod wpływem temperatury
ciała idealnie się do niego dostosowuje
Pokrowiec BioORGANIC wykonany z naturalnych przędz bambusowej
i bawełnianej pikowany na wkładzie bawełnianym

Pianka memory
(Visco) - 5 cm
Pianka wysokoelastyczna
HR30 –15 cm
Pokrowiec nadaje się
do prania w 30°C

Pianka lateksowa
–3 cm

Dostępne rozmiary
80

90

120

140

160

180

200

200 x 25 cm
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MATERAC PIANKOWY PUR
Zdejmowany pokrowiec
z zamkiem 360⁰

PUR
Materac PUR to wysokiej jakości dwustronny materac piankowy. Swoją niezwykłą budowę zawdzięcza zastosowaniu dwóch typów
pianki wysokoelastycznej HR50 oraz wnętrzu z pianki HR30. Jedną stronę materaca stanowi pianka o 7 strefach twardości, która
zapewnia idealne podparcie dla poszczególnych partii ciała. Druga strona, to pianka wysokoelastyczna typu “marmurek”, która
jest bardziej elastyczna i dzięki gładkiej strukturze lepiej dopasowuje się do kształtów ciała.
Całość materaca ubrana jest w pokrowiec BioORGANIC, który wykonany jest tylko z naturalnych przędz bambusowej
i bawełnianej. Pokrowiec pikowany jest na włókninie bawełnianej.

Pokrowiec pikowany BioOrganic
Pokrowiec pikowany z dzianiny BioOrganic
na włókninie puszystej bawełnianej

Dwustronny materac zbudowany z dwóch typów pianek wysokoelastycznych HR50:
- 7 strefowa dająca idealne podparcie całego ciała
- typ “marmurek” bardziej elastyczna, dzięki czemu
lepiej dopasowana się do kształtów ciała
Pikowany pokrowiec BioORGANIC wykonany z naturalnych
przędz bambusowej i bawełnianej

Pianka wysokoelastyczna
HR50 - 4 cm
Pianka wysokoelastyczna HR30 –10 cm
Pokrowiec nadaje się
do prania w 30°C

Pianka wysokoelastyczna HR50 typ “marmurek” – 6 cm

Dostępne rozmiary
80

90

120

140

160

180

200

200 x 22 cm
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TOPPER LATEX

Pokrowiec Silver

Zdejmowany pokrowiec
z zamkiem 360⁰

LATEX
Topper LATEX jest idealnym rozwiązaniem jako nakładka rehabilitacyjna na zwykły materac, polecana przez fizjoterapeutów.
Można go zastosować do każdego typu materaca, zmieniając tym samym warunki do spania. Wkład jest wykonany w całości
z bardzo wytrzymałej i zarazem elastycznej pianki lateksowej. Jest ona ponadto antyalergiczna. Osoby ceniące wygodę oraz
zdrowy wypoczynek docenią cechy tego materaca, który będzie służył wiele lat.
Pokrowiec z dzianiny poliestrowej SILVER o właściwościach antyalergicznych, pikowany jest na włókninie poliestrowej
puszystej. Jest on przyjemny w dotyku i zapewnia poczucie komfortu podczas snu.

Antyalergiczny
pokrowiec SILVER

Wysokiej jakości nakładka ortopedyczna polecana przez fizjoterapeutów
Niebywale wytrzymała i elastyczna pianka lateksowa o własciwościach antybakteryjnych zapewni
komfort użytkowania na długie lata
Pokrowiec poliestrowy SILVER o właściwościach antyalergicznych

Pianka lateksowa
– 4 cm

Dostępne rozmiary
80

Pokrowiec nadaje się
do prania w 30°C

90

120

140

160

180

200

200 x 5 cm
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TOPPER LATEX LUX
Pokrowiec
SILK/WOOL

Zdejmowany pokrowiec
z zamkiem 360⁰

LATEX LUX
Topper LATEX LUX stanowi idealne rozwiązanie jako nakładka rehabilitacyjna na każdego typu materac. Ze względu na swoje
cechy jest polecany przez fizjoterapetów. Wkład materaca jest wykonany z wytrzymałej i elastycznej pianki lateksowej oraz
centymetrowej maty kokosowej. Dzięki metodzie otrzymywania mata kokosowa jest elastyczna i trwała, nadaje twardość
materacowi zapewniając jednocześnie cyrkulację powietrza.
Pokrowiec do toppera jest dwustronny. Jedna strona to miękka, poliestrowa dzianina SILK, zawierająca domieszkę
jedwabiu. Dzianina ta pikowana jest na włókninie bawełnianej. Druga strona to dzianina pikowana WOOL, do której
produkcji użyto specjalnej mieszanki wełny, co sprawia, że dzianina jest naturalna, ciepła, miękka i antybakteryjna.
Fantastyczne właściwości higroskopijne wełny powstrzymują rozwój bakterii i idealnie odprowadzają wilgoć.

Wysokiej jakości nakładka ortopedyczna polecana przez fizjoterapeutów
Niebywale wytrzymała i elastyczna pianka lateksowa o własciwościach antybakteryjnych
Elastyczna i trwała mata kokosowa idealnie przepuszcza powietrze, nadaje materacowi twardość
Dwustronny, pikowany pokrowiec z dzianiny SILK, zawierającej domieszkę naturalnego
jedwabiu oraz dzianiny WOOL, z mieszanką różnych gatunków wełny , stanowi idealne
rozwiązanie dla osób lubiących zmiany.

Pianka lateksowa
– 5 cm

Pokrowiec nadaje się
do prania w 30°C

Mata kokosowa
– 1 cm

Dostępne rozmiary
80

90

120

140

160

180

200

200 x 7 cm
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TOPPER VISCO
Pokrowiec Aloevera

Pokrowiec z antyalergicznej
dzianiny ALOEVERA

Zdejmowany pokrowiec
z zamkiem 360⁰

VISCO
Topper VISCO jest bardzo dobrym rozwiązaniem jako nakładka rehabilitacyjna na zwykły materac. Wnętrze materaca jest wykonane
w całości z termoelastycznej pianki memory (VISCO), która pod wpływem temeratury ciała dostosowuje się do jego kształtów,
stanowiąc tym samym idealne podparcie.
Pokrowiec ALOEVERA jest uszyty z miękkiej i przyjemnej w dotyku dzianiny poliestrowej. Pikowany jest na ocieplaczu
o gramaturze 200 g/m2. Osoby ceniące jakość spania, wygodę oraz zdrowy wypoczynek docenią właściwości tego materaca.

Wysokiej jakości nakładka ortopedyczna pasująca do każdego typu materaca
Budowa z pianki memory (VISCO), która pod wpływem ciepłoty ciała
dostosowuje się idealnie do jego krzywizn
Pokrowiec z dzianiny poliestrowej, pikowany na ocieplaczu

Pianka memory
(Visco) - 5 cm
Pokrowiec nadaje się
do prania w 30°C

Dostępne rozmiary
80

90

120

140

160

180

200

200 x 6 cm
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VINCI MATERAC PIANKOWO-SPRĘŻYNOWY
■ Pokrowiec pikowany SILK
■ Pianka memory (Visco) - 5 cm
■ Siatka 3D - 1 cm
■ Sprężyny multipocket - 500 szt./m2
■ Filc

CABRIO MATERAC PIANKOWO-SPRĘŻYNOWY
■ Pokrowiec pikowany BioOrganic
■ Pianka wysokoelastyczna HR50 - 4 cm
■ Sprężyny multipocket - 500 szt./m2
■ Pianka lateksowa - 3 cm

ORTOPEDIC MATERAC PIANKOWY
■ Pokrowiec Bamboo
■ 7 strefowa pianka HR50 - 20 cm

MATERAC PIANKOWY TENDER
Pokrowiec TENCEL ■
Pianka wysokoelastyczna HR30 - 15 cm ■

MATERAC PIANKOWY ORGANIC
Pokrowiec BioOrganic ■
Pianka memory (Visco) - 5 cm ■
Pianka wysokoelastyczna HR30 - 15 cm ■
Pianka lateksowa - 3 cm ■

MATERAC PIANKOWY PUR
Pokrowiec BioOrganic ■
Pianka wysokoelastyczna HR50 - 4 cm ■
Pianka wysokoelastyczna HR30 - 10 cm ■
Pianka wysokoelastyczna HR50 typ “marmurek” - 6 cm ■

TOPPER LATEX
LATEX PREMIUM MATERAC PIANKOWY
■ Pokrowiec BioCotton
■ Pianka lateksowa - 20 cm

SINUM FONTEM MATERAC PIANKOWO-SPRĘŻYNOWY
■ Pokrowiec ALOEVERA
■ Pianka poliuretanowa T25 - 4 cm
■ Filc
■ Sprężyny kieszeniowe - 12 cm

Pokrowiec SILVER ■
Pianka lateksowa - 4cm ■

TOPPER LATEX LUX
Pokrowiec SILK/WOOL ■
Pianka lateksowa - 5 cm ■
Mata kokosowa - 1 cm ■

TOPPER VISCO
Pokrowiec Aloevera ■
Pianka memory (Visco) - 5 cm ■

... a Tobie jak się spało?

wygodna-sypialnia.pl
ul. Jesiotrowa 13,
93-460 Łódź
+48 607 308 760
biuro@wygodna-sypialnia.pl
fizjoterapeuta - rehabilitacja bólów kręgosłupa
Konrad Woźniak
+48 606485703
konrad.wozniak@gmail.com

