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Katalog ten, w rozumieniu prawa, nie stanowi oferty i jest publikowany w celach informacyjnych. Kolorystyka tkanin prezentowana w katalogu może różnić się od oryginału. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania  
zmian w zaprezentowanych wyrobach nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Wymiary materacy podawane są z tolerancją +/- 2 cm. Rzeczywiste kolory pianek mogą odbiegać od kolorów pokazanych w katalogu.



Spis treści

Materace MERITA dostępne są w kilku wersjach luksusowych, puszystych 
pokrowców pikowanych włókniną, wykonanych z nowoczesnych  
i trwałych dzianin, każda o wyjątkowych właściwościach. Wszystkie 
pokrowce są zdejmowane i posiadają suwak rozdzielczy, co pozwala 
osobno wyprać każdą z jego części. Wszystkie tkaniny posiadają atest 
Eko-Tex Standard 100. Znajdź i dopasuj odpowiedni rodzaj pokrowca do 
Twoich potrzeb i oczekiwań!

Nowoczesne włókna klimatyzujące. 
Thermal Control jest nowoczesnym 
włóknem poliestrowym służącym do 
produkcji wyrobów termoaktywnych 
(np. wysokiej jakości odzież sportowa). 
Reguluje poziom wilgoci ciała w czasie 
snu, a co za tym idzie – zmniejsza ilość 
wydzielanego przez nas w ciągu nocy 
potu. Testy badające poziom wilgoci 
wskazują, że tkanina Thermal Control 
schnie znacznie szybciej niż inne tkaniny 
„oddychające”. Posiada ona właściwości 
oddychające szybkoschnące. Tkanina 
wysycha już po 30 minutach, podczas 
gdy tkaniny bawełniane po tym samym 
czasie zawierają jeszcze do ok.50% 
wilgoci. Thermal Control stanowi idealne 
rozwiązanie jako tkanina na pokrowce 
do materacy i poduszek dzięki unikalnej 
kombinacji jej właściwości. Pokrowiec  
z tej tkaniny można prać w temperaturze 
do 40°C.

4 

7
8

9
11
12
13
14

15
17 
18 
19
20
21
22

23
25
26

27
29 
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
47
48

49
51
52

53 

57

61

67

71
72

POKROWCE

RODZAJE MATERACY
DOBÓR TWARDOŚCI MATERACA

MATERACE TERMOELASTYCZNE
DEBEST
IMPRESJA/IMPRESJA PLUS
VITAPUR TERMO
TERMIKA / TERMIKA PLUS

MATERACE WYSOKOELASTYCZNE
FLO
BRIZEE
BALANS
SOFTPUR
VITAPUR
FORMULA

MATERACE LATEKSOWE
MEGAL
SILHOUETTE

MATERACE KIESZENIOWE
PICASSO GEL MATERAC HYBRYDOWY
SUPERKOMFORT MULTI
IMPERIAL
MULTIFRESCHE
MULTIWELLTOP
DIVINO

GOLD STAR 
VITA STAR 
STAR
ORTOPEDICO 7STREF MEMORY
ORTOPEDICO 7 STREF
ORTOPEDICO LUX
WELLTOP 7STREF
BAZYL
FLO SPRING
LUNA

MATERACE BONNELOWE
KOKOS SOFT
BOX/BOX LUX

MATERACE PIANKOWE
NOVA
PIANKOWY

TOP MATERACE

PODUSZKI

STELAŻE

OCHRANIACZE

PORADY I ZALECENIA
ODCISKI MATERACY

Jedyny tak naturalny. Idealne rozwiązanie 
dla osób poszukujących bawełny  
w pokrowcu. Organic Cotton jest 
przewiewny, gdyż w sposób naturalny 
„oddycha”, więc dobrze odprowadza 
ciepło od skóry. Posiada mocne i sprężyste 
włókna, wytrzymałe na rozciąganie  
a zarazem bardzo delikatne. Nie zawiera 
substancji chemicznych przez co nie 
podrażnia skóry. Szczególnie polecany 
jest dzieciom. Pokrowiec można prać  
w temperaturze do 60°C.

POKROWCE

ORGANIC COTTONTHERMAL CONTROL
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POKROWCE

Skuteczny na bakterie, grzyby i pleśnie. 
Fresche skutecznie zwalcza bakterie, 
grzyby, nawet roztocze kurzu domowego. 
Wykorzystuje przyjazne dla środowiska 
technologie molekularne w celu zmniej-
szenia drobnoustrojów na materacu, dzię-
ki czemu jest całkowicie bezpieczny dla 
człowieka i środowiska. Fresche jest często 
używane w sektorze opieki zdrowotnej. 
Zatwierdzony przez amerykańską Agen-
cję Ochrony Środowiska i zgodny z wy-
mogami Europejskiego Rejestru Produk-
tów Biobójczych. Pokrowiec można prać  
w temperaturze do 40°C.

Regeneracja i pielęgnacja. Wysokiej jakości 
tkanina, szczególnie miękka i przyjazna dla 
skóry. Zawarty w niej wyciąg z włókien 
aloesu reguluje wilgotność i leczy oparzenia. 
Aloesowi przypisuje się także właściwości 
odżywcze, energetyczne, bakteriobójcze, 
grzybobójcze i odpornościowe. Pokrowiec 
tej tkaniny można prać w temperaturze  
do 40°C.

Właściwości antystatyczne. W skład tkaniny 
wchodzą ultracienkie, wielowątkowe nici 
włókna węglowego. W każdym włóknie 
zawarty jest potrójny rdzeń o właściwościach 
przewodzących, owinięty osłoną nylonową. 
Włókno węglowe „wyłapuje” elektrony  
w otaczającym materac materiale  
i uwalnia je już przy najniższym napięciu  
(od 4000 V), umożliwiając nam głębszy 
i bardziej relaksujący sen. Konstrukcja 
zawartych włókien zapobiega także 
gromadzeniu się kurzu. Pokrowiec można prać  
w temperaturze do 40°C.

Delikatność natury. Wysokiej jakości 
dzianina składająca się z włókien 
celulozowych pozyskiwanych z drewna, 
całkowicie ulegających biodegradacji. 
W dotyku jest delikatna jak jedwab  
a zarazem bardzo mocna. Nie podrażnia 
nawet najbardziej delikatnej skóry, 
gwarantuje naturalne chłodzenie, hamuje 
rozwój bakterii. W pochłanianiu wilgoci 
jest 50% skuteczniejsza od bawełny, 
szybko ją absorbując i uwalniając jej 
nadmiar do otoczenia. Dzianina Tencel 
jest odporna na zagniecenia, można ją 
prać w temperaturze do 40°C.

Naturalna srebrna ochrona. Tkanina Silver 
Protect blokuje dostęp oraz zmniejsza 
rozwój szkodliwych pasożytów i bakterii 
na powierzchni materaca. Wysokiej jakości 
srebrna powłoka włókien tkaniny Silver 
Protect posiada właściwości antybakteryjne. 
Dzięki tym właściwościom już po upływie 
2 godzin zmniejsza się ilość szkodliwych 
dla zdrowia drobnoustrojów na materacu 
o 95%. Tkanina Silver Protect zapewni 
– szczególnie osobom cierpiącym na 
alergię – spokojny sen i pełen relaks  
w nocy. Antybakteryjne działanie srebrnej 
powłoki zostało przebadane i potwierdzone 
przez niezależną placówkę badawczą 
„Hohensteiner Institute”. Tkanina Silver 
Protect oprócz hamującego działania 
na namnażanie drobnoustrojów oraz 
właściwości antybakteryjne chroni także 
pokrowiec materaca przed powstawaniem 
nieprzyjemnych zapachów. Pokrowiec 
można prać w temperaturze 40°C.

Szybkie odparowanie wilgoci z powierzchni 
materaca. Wilgoć rozprzestrzenia się 
drogą kropelkową, dlatego opracowano 
specjalny splot włókien, które bardzo szybko 
transportują wilgoć na powierzchnię tkaniny, 
następnie krople wilgoci są rozpraszane na 
bardzo dużej powierzchni, dzięki czemu 
bardzo szybko zostaje ona odparowana  
z powierzchni tkaniny, a nasza skóra 
pozostaje bardziej sucha i chłodna, tkanina 
nie przylega do ciała. Pokrowiec można prać 
w temperaturze do 40°C.

COOLPLUS NANOTEXSILVER PROTECT PUROTEXTENCELINTENSEALOE VERAFRESCHE

POKROWCE

Aktywne probiotyki tego pokrowca 
zmniejszają ilość alergenów roztoczy kurzu 
domowego o 89,3% w dwa tygodnie 
od zastosowania i tworzą dzięki temu 
świeże i czyste środowisko do spania. 
Tkaniny impregnowane Purotex używają 
mikrokapsułek zawierających probiotyki. 
Probiotyki są w 100% naturalnym 
lekarstwem na alergizujące substancje 
zaburzające sen. Dzięki tarciu - między 
ciałem a materacem lub poduszką - 
mikrokapsułki pękają i zaczynają się 
rozmnażać. Probiotyki absorbują wilgoć 
i zaczynają czyścić alergeny. Pokrowiec 
można prać w temperaturze do 40°C.

Pokrowiec do prania z aplikacją NANOTEX 
zapewnia hydrofobowe, odpychające brud 
i wilgoć właściwości. Dzięki temu pozostaje 
czysty o wiele dłużej. Pokrowiec nadaje się 
do prania w temperaturze do 40°C.
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Jak wybrać odpowiednią twardość materaca?

 
<50 50-60 61-70 71-80 81-90 91-100 >100

<1m 50 Miękki Średnio-
twardy

Średnio-
twardy Twardy Twardy Twardy

1m50 - 
1m60 Miękki Średnio-

twardy
Średnio-
twardy Twardy Twardy Twardy Twardy

1m61 - 
1m70 Miękki Miękki Średnio-

twardy
Średnio-
twardy

Średnio-
twardy

Średnio-
twardy Twardy

1m71 - 
1m80 Miękki Miękki Miękki Średnio-

twardy
Średnio-
twardy

Średnio-
twardy Twardy

1m81 - 
1m90 Miękki Miękki Miękki Średnio-

twardy
Średnio-
twardy Twardy

1m91 - 
2m00 Miękki Miękki Miękki Średnio-

twardy
Średnio-
twardy Twardy

>2m00 Miękki Miękki Miękki Średnio-
twardy Twardy

Porównanie rodzajów materacy

LATEKSOWE KIESZENIOWE POLIURETANOWE TERMOELASTYCZNE

Surowiec min.20% naturalnego pochodzenia Zależnie od budowy Produkty ropopochodne Produkty ropopochodne

Bez wpływu na efekt cieplarniany Możliwe zródło efektu cieplarnianego Możliwe zródło efektu cieplarnianego Możliwe źródło efektu cieplarnianego

Wysokie współczynniki komfortu: 3-5 Zależnie od budowy, najlepsze Multipocket Współczynnik komfortu ok.2,5 Współczynniki komfortu ok.2,7-3

Miękkie w dotyku ale solidnie podpierające Zależnie od budowy, najlepsze Multipocket Miękkie z gorszym podparciem lub zbyt 
twarde Miękkie powierzchniowo

Duża doza sprężystości punktowej Duża sprężystość powierzchniowa Średnia lub niska sprężystość Brak sprężystości

Ułatwiają zmianę pozycji spania Ułatwiają zmianę pozycji spania Zmiana pozycji spania możliwa Wrażenie zapadania się w materacu

Struktura otwartokomórkowa i oddychająca Dobrze oddychające Słabo oddychające Słabo oddychające

Dobra wentylacja i odprowadzanie wilgoci Dobra wentylacja i odprowadzanie wilgoci Słaba wentylacja i utrudnione 
odprowadzanie wilgoci

Słaba wentylacja i utrudnione 
odprowadzanie wilgoci

Nie reagują na zmianę temperatury - 
nie odczujemy różnicy

Nie reagują na zmianę temperatury - 
nie odczujemy różnicy

Nie reagują na zmianę temperatury - 
nie odczujemy różnicy

Reagują na zmianę temperatury:
zimno - twardnieją; ciepło - miękną

Długowieczne i trwałe Zależnie od budowy Trwałość zależy od gęstości i jakości Trwałość zależy od gęstości i jakości

Wysoka higiena snu Dobra higiena snu Obniżona higiena snu Obniżona higiena snu

Brak nadmiernych ucisków Zależnie od budowy Mogą powodować nadmierne uciski Obniżają poziom ucisków

Waga
  ciała

Wzrost
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Materace

TERMOELASTYCZNE



CHARAKTERYSTYKA:

6

Materac IMPRESJA/IMPRESJA PLUS

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Wygoda, komfort, odprężenie, regeneracja – ten materac powinien zapewnić Ci właściwe ułożenie podczas snu. Przeprowadzone testy uciskowe potwierdzają unikalne właściwości tego 
materaca, profilowanie pianki termoelastycznej oraz siatka wentylująca zapewniają dobre odprowadzenie ciepła. Profilowana 7-strefowa pianka wysokoelastyczna o dużej gęstości zapewni 
dopasowanie materaca do naszego ciała na długi czas. Wersja IMPRESJA PLUS w wierzchniej części pokrowca posiada dodatkowy wkład z pianki termoelastycznej o grubości 2 cm, krawędzie 
materaca wykończone są estetyczną lamówką.

•  Twardość materaca H2/H3.
•  Pokrowce dostępne wg aktualnej kolekcji.
•  Materac jednostronny.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.

gęstość pianki termoelastycznej 45 kg/m3

pokrowiec do prania według dostępnych wersji  
tylko dla materaca IMPRESJA

gęstość pianki wysokoelastycznej 42 kg/m3

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 22-23 cm

Materace TERMOELASTYCZNEMaterac DEBEST Materace TERMOELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•   W tym materacu dla wygody użytkownika zastosowaliśmy najnowocześniejszą tkaninę i piankę dotychczas nieużywaną na naszym rynku.
•  Dzianina Thermic dzięki zastosowanym mikrokapsułkom obniża temperaturę na powierzchni materaca o 3-4°C co jest wyczuwalne już przy dotknięciu ręką, pianka visco wszyta w pokrowiec 

oraz superkomfortowa pianka FLO zapewniają komfort ułożenia i dopasowania się materaca do naszego ciała, podstawa materaca wykonana z dwóch typów pianek wysokoelastycznych 
zazębiających się ze sobą gwarantuje odpowiednie podparcie i stopniowanie twardości, jest to materac średniej twardości. 

•  Materac jednostronny.
•  Zalecane stelaże KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, MOBIL T5, NORMAL NV, NORMAL SM.   

gęstość pianki wysokoelastycznej 37-42 kg

nowoczesna hybrydowa pianka FLO zapewniająca 
maksymalny komfort powierzchniowy

przepikowany jednostronnie 2 cm pianki visco 

zaawansowany technologicznie pokrowiec THERMIC
o właściwościach chłodzących

pokrowiec rozpinany

wysokość ok. 25 cm6

6
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Materace TERMOELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKA:

6

Materac TERMIKA / TERMIKA PLUS

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Wygoda, komfort, regeneracja, pianka termoelastyczna zapewnia komfort i odprężenie dla naszych mięśni. Klasyczna bezstrefowa konstrukcja jest idealnym rozwiązaniem dla osób kręcących 
się na łóżku podczas snu. Siatka wentylująca zapewnia dobre odprowadzenie ciepła. W wersji TERMIKA PLUS pokrowiec jednostronnie jest przepikowany 2 cm pianką termoelastyczną.

• Twardość materaca H2/H3.
•  Pokrowce dostępne wg aktualnej kolekcji.
• Materac jednostronny.
• Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT KF, NV, STANDARD KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

gęstość pianki termoelastycznej 45 kg/m3

pokrowiec do prania według dostępnych wersji

gęstość pianki wysokoelastycznej 37 kg/m3

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 22-23 cm

CHARAKTERYSTYKA:

Materac VITAPUR TERMO

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Wysoki materac będący połączeniem pianki termoelastycznej zapewniającej komfort i odprężenie dla naszych mięśni,  
a równocześnie solidna, 7-strefowa, sztywna pianka wysokoelastyczna nie powodująca typowego zapadania się w materacu termoelastycznym, idealny dla osób lubiących twardszy materac 
z powierzchownym efektem komfortu.

• Twardość materaca H4.
• Pokrowce dostępne z aktualnej kolekcji pikowane włókniną z możliwością prania.
• Materac jednostronny.
• Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT KF, NV, STANDARD KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM.

gęstość pianki termoelastycznej 45 kg/m3

pokrowiec do prania według dostępnych wersji

gęstość pianki wysokoelastycznej 42 kg/m3

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 24 cm

Materace TERMOELASTYCZNE

6
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Materace

WYSOKOELASTYCZNE



CHARAKTERYSTYKA:

Materac FLO

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Materace WYSOKOELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKA:

Materac BRIZEE

POZOSTAŁE INFORMACJE:
•  Nowoczesny, wygodny, komfortowy, odprężenie, regeneracja – ten materac powinien zapewnić Ci właściwe ułożenie podczas snu. Sprężysty, nowoczesna 4 cm płyta wykonana z lateksu 

najnowszej generacji OXYGEL PULS, zapewnia delikatny chłód, zdrowy mikroklimat. Naturalna elastyczność oraz właściwa wentylacja bez potrzeby perforacji lateksu, posiada naturalne 
właściwości antygrzybiczne. Dolna część materaca to profilowana 7-strefowa pianka wysokoelastyczna o dużej gęstości.

• Idealne rozwiązanie dla osób lubiących delikatny chłód we własnym łóżku.
• Twardość materaca H3.
• Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
• Materac jednostronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

Materace WYSOKOELASTYCZNE

gęstość pianki wysokoelastycznej 37 kg/m3

gęstość lateksu 65 kg/m3 OXYGEL PULS

pokrowiec niepikowany do prania COOLPLUS

wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

POZOSTAŁE INFORMACJE:
•  Nie każdy lubi spać na twardym materacu, tak więc jeżeli śpiąc na boku lub na plecach najważniejszy jest dla Ciebie bezuciskowy komfort - to ten produkt jest dla Ciebie. Wierzchnia warstwa 

komfortowej pianki FLO zapewnia miły kontakt z powierzchnią materaca, materac FLO powoli nas otula i w przeciwieństwie do pianki visco nie reaguje z opóźnieniem na nasze ruchy i nie 
jest podatna na zmiany temperatury otoczenia. Dodatkową sprężystość materaca zapewnia warstwa perforowanego lateksu o zawartości lateksu naturalnego minimum 20% oraz profilowany 
7-strefowy wkład z pianki wysokoelastycznej. 

•  Pokrowiec materaca wykonany jest z dzianiny NANOTEX, która ma właściwości hydrofobowe, jest zdejmowany z możliwością prania w temp do 40°C.
• Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
•  Materac jest jednostronny.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

superkomfortowa pianka FLO

perforowany lateks 

profilowana 7-strefowa pianka wysokoelastyczna

nowoczesny pokrowiec hydrofobowy NANOTEX

pokrowiec rozpinany

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca ok. 25 cm

6

7

7

6
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CHARAKTERYSTYKA:

Materac SOFTPUR

POZOSTAŁE INFORMACJE:
•  Nowoczesny, 7-strefowy, cięty konturowo, wygodny, elastyczny, 18 cm blok wykonany z pianki wysokoelastycznej o ciężarze właściwym 50 kg/m3 gwarantuje wysoką jakość i wysoki komfort.
• Twardość materaca H2.
• Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
• Uchwyty do przekładania materaca.
• Materac dwustronny.

Materace WYSOKOELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:
•  Nowoczesny, wygodny, komfortowy, odprężenie i regeneracja - ten materac powinien zapewnić Ci właściwe ułożenie podczas snu. Sprężysta, nowoczesna 6 cm płyta wykonana z lateksu najnowszej 

generacji PULS, zapewnia odpowiednie podparcie oraz właściwą wentylację bez potrzeby perforacji lateksu. Dolna część materaca to profilowana 7-strefowa pianka wysokoelastyczna o dużej gęstości a 
także o 2 różnych twardościach, oba elementy nie są połączone na stałe, dzięki temu samodzielnie możemy zmienić twardość materaca.

• Materac w dwóch twardościach.
• Twardość materaca H2/H3.
• Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
• Uchwyty do przekładania materaca.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

Materace WYSOKOELASTYCZNEMaterac BALANS

gęstość pianki wysokoelastycznej 37 kg/m3

gęstość lateksu 65 kg/m3 PULS

pokrowiec do prania według dostępnej kolekcji

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 23 cm6

6

gęstość pianki wysokoelastycznej 50 kg/m3

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji

wentylująca siatka 3D

zamek rozdzielczy na 4 strony 

wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm
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CHARAKTERYSTYKA:

Materac VITAPUR

POZOSTAŁE INFORMACJE:
•  Nowoczesny, 7-strefowy, cięty konturowo, o dużej twardości. Elastyczny, 18 cm blok wykonany z pianki wysokoelastycznej o ciężarze właściwym 42 kg/m3 gwarantuje wysoką jakość i wysoki komfort.
• Twardość materaca H4.
• Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.

Materace WYSOKOELASTYCZNE Materace WYSOKOELASTYCZNE

CHARAKTERYSTYKA:

Materac FORMULA

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Nowoczesny, 7-strefowy, cięty konturowo, o dużej twardości, elastyczny, 16 cm, blok wykonany z pianki wysokoelastycznej o ciężarze właściwym 40 kg/m³ gwarantuje wysoką jakość i wysoki komfort.
•  Pokrowce dostępne z aktualnej kolekcji pikowane włókniną 400 g/m².
•  Twardość materaca H2/H3.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
•  Materac dwustronny o różnych twardościach.
• Uchwyty do przekładania materaca.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

gęstość pianki wysokoelastycznej 37 kg/m3

pokrowiec do prania według dostępnych wersji

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 18 cm

gęstość pianki wysokoelastycznej 42 kg/m3

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm
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Materace

LATEKSOWE



Materace LATEKSOWE

CHARAKTERYSTYKA: CHARAKTERYSTYKA:

Materac MEGAL Materac SILHOUETTE

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Najwyższej jakości materac lateksowy o zawartości naturalnego lateksu 20%, materac o właściwościach ortopedycznych, idealne podparcie, regeneracja podczas snu, najwyższa gęstość lateksu 
70 kg/m3, 7 stref.

• Twardość materaca H3.
• Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Nowoczesny design, komfortowy, przewiewny, elastyczny, taki jest materac SILHOUETTE, o zawartości naturalnego lateksu 20%, materac o właściwościach ortopedycznych, idealne podparcie, 
regeneracja podczas snu, najwyższa gęstość lateksu 68 kg/m3, 7 stref.

• Twardość materaca: średniotwardy. 
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.

gęstość lateksu 70 kg/m³

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

gęstość lateksu 68 kg/m3

pokrowiec do prania według dostępnych wersji

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 19cm

Materace LATEKSOWE
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Materace

KIESZENIOWE



Materace KIESZENIOWEMaterac PICASSO GEL materac hybrydowy

CHARAKTERYSTYKA:

Materac SUPERKOMFORT MULTI

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Dzięki połączeniu sprężyn kieszonkowych typu 1000S (500 sprężyn na 1m2), 7-strefowych oraz nowoczesnego, elastycznego, przewiewnego lateksu o grubości 6 cm PULS uzyskaliśmy 
komfortowy, ekskluzywny, bardzo wygodny materac o wysokości ok. 26 cm, materac jest bardzo elastyczny, prawie pływający, o minimalnym ucisku na nasze ciało.

• Twardość materaca H2.
• Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.

Materace KIESZENIOWE

7-strefowe sprężyny kieszeniowe Multipocket 1000S

gęstość lateksu PULS 65 kg/m3

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji 

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok.26 cm6

6

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Materac Picasso Gel to idealny wybór do łóżka kontynentalnego, jego wysokość sprawia, że nie mamy problemów z codziennym wstawaniem ze zbyt niskiego łóżka. Zastosowanie kilku typów 
materacy w jednym produkcie pozwala połączyć w sobie ich wszystkie dobre cechy.

•  Materac sprężynowy zapewnia odpowiednia wentylację i sprężystość, profilowana pianka wysokoelastyczna odprowadzenie ciepła i podparcie dla komfortowej pianki visco, a pianka visco 
odprężenie i zmniejszenie ucisków; warstwa pianki visco z żelem chłodzącym powoduje obniżenie temperatury spania latem, odpinany górny toper pozwoli nam szybciej nagrzać nasz materac 
w chłodniejsze dni, antybakteryjna dzianina zapewni nam zdrowszy sen.

•  Materac o twardości średniej.
•  Materac jednostronny. 
•  Zalecane stelaże KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.  
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.
  

CHARAKTERYSTYKA:

7-strefowe sprężyny kieszeniowe Multipocket 1000S

wkład sprężynowy obłożony płytami z pianki  
poliuretanowej 

warstwa profilowanej pianki wysokoelastycznej

warstwa pianki visco + warstwa pianki visco  
ze strefami chłodzącego żelu

pokrowiec Silver + odpinany górny topper materaca

wysokość materaca ok. 33 cm6

6
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Materace KIESZENIOWEMaterac IMPERIAL

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Klasyka, materac doceniany przez klientów od wielu lat, dzięki połączeniu sprężyn kieszonkowych typu 1000S (500 sprężyn na 1m2), 7-strefowych oraz nowoczesnego, elastycznego, 
przewiewnego lateksu o grubości 3 cm uzyskaliśmy komfortowy, bardzo wygodny i elastyczny materac, o minimalnym ucisku na nasze ciało.

•  Twardość materaca H3.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.

CHARAKTERYSTYKA: CHARAKTERYSTYKA:

Materac MULTIFRESCHE

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Nowoczesność, dzięki połączeniu sprężyn kieszonkowych typu 1000S (500 sprężyn na 1m2), 7 stref oraz nowoczesnej antybakteryjnej pianki wysokoelastycznej, uzyskaliśmy komfortowy, 
bardzo wygodny materac o wysokości ok. 23 cm, materac jest bardzo elastyczny i wygodny o minimalnym ucisku na nasze ciało, alternatywa dla osób nie tolerujących lateksu.

•  Twardość materaca H3.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.

Materace KIESZENIOWE

7-strefowe sprężyny kieszeniowe Multipocket 1000S

gęstość pianki HR 40 kg/m3

pokrowiec do prania FRESCHE o właściwościach
antyalergicznych i przeciwgrzybiczych pikowany  
włókniną 200 g/m2

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 23 cm

7-strefowe sprężyny kieszeniowe Multipocket 1000S

gęstość lateksu 65 kg/m3

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
lub wersja lato/zima

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 22 cm
6

6

6
6
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Materace KIESZENIOWEMaterac MULTIWELLTOP

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Ponieważ sprężyn kieszeniowych 7-strefowych typu 1000S nie powinno się łączyć ze zwykłą pianką poliuretanową, a przynajmniej z pianką wysokoelastyczną – w naszym modelu takie 
sprężyny połączyliśmy z profilowaną pianką wysokoelastyczną o gęstości 37 kg/m3 , dlatego nasz materac jest komfortowy, wygodny i odpowiednio podpiera, wyższy poziom materacy 
kieszonkowych, alternatywa dla osób nie tolerujących lateksu.

•  Twardość materaca H3.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

CHARAKTERYSTYKA: CHARAKTERYSTYKA:

Materac DIVINO

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Nowoczesne sprężyny kieszonkowe typu ACTIVE ZONE zapewniają bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 3 cm płytami lateksu oferują Ci wygodny, elastyczny, higieniczny materac sprężynowy 
o właściwościach ortopedycznych.

•  Twardość materaca H3.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.

Materace KIESZENIOWE

6

7-strefowe sprężyny kieszeniowe Multipocket 1000S

gęstość pianki HR 37 kg/m3

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 24 cm

6

1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone

gęstość lateksu 65 kg/m3

pokrowce do prania według aktualnych kolekcji
lub wersja lato/zima

zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach 
pokrowców do prania

wentylująca siatka 3D w wersjach pokrowców 
do prania (nie dotyczy pokrowca jersey oraz 
wersji lato/zima)

wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

3433 www.merita.pl www.merita.pl



Materace KIESZENIOWEMaterac GOLD STAR

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Nowoczesne sprężyny kieszonkowe typu ACTIVE ZONE, przekładka filcowa, igłowana mata kokosowa zapewniają bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 3 cm płytami lateksu oferują  
Ci wygodny, higieniczny materac sprężynowy o właściwościach ortopedycznych, w luksusowym pokrowcu.

•  Twardość materaca H3.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.

CHARAKTERYSTYKA:

Materace KIESZENIOWEMaterac VITA STAR

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Nowoczesne sprężyny kieszonkowe typu ACTIVE ZONE, przekładka filcowa, igłowana mata kokosowa zapewniają bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 4 cm płytami profilowanej, masującej 
pianki wysokoelastycznej oferują Ci dość twardy, higieniczny materac sprężynowy o właściwościach ortopedycznych.

•  Twardość materaca H4.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.

6

1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone

igłowana mata kokosowa 

gęstość lateksu 65 kg/m3

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 23-24 cm

6

7

7

CHARAKTERYSTYKA:

1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone

gęstość pianki wysokoelastycznej 37 kg/m3

igłowana mata kokosowa 

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji 

zamek rozdzielczy na 4 strony

wysokość materaca w pokrowcu ok. 23 cm6

6
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CHARAKTERYSTYKA:

Materac STAR

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Klasyka, materac użytkowany przez wielu klientów, w wielu dobrych hotelach i klinikach ortopedycznych – nowoczesne sprężyny kieszonkowe typu ACTIVE ZONE, przekładka filcowa, igłowana 
mata kokosowa zapewniają bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 2 cm płytami pianki poliuretanowej oferują Ci twardy, sprężysty, higieniczny materac o właściwościach ortopedycznych,  
w luksusowym pokrowcu.

•  Twardość materaca H4.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.

Materace KIESZENIOWE

CHARAKTERYSTYKA:

Materac ORTOPEDICO 7STREF MEMORY

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  7-strefowa formatka kieszonkowa zapewnia bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 3,5 cm płytą z pianki poliuretanowej oraz 4 cm płytami z pianki Visco oferuje Ci wysoki, komfortowy, 
wygodny, elastyczny, higieniczny materac sprężynowy: materac polecany dla osób o średniej lub większej wadze, dla których komfort oznacza lekkie zapadanie się ciała.

•  Twardość materaca H3.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

Materace KIESZENIOWE

6

1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone

elastyczna pianka PU

igłowana mata kokosowa

pokrowce do prania według aktualnych kolekcji
lub wersja lato/zima

zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach 
pokrowców do prania

wentylująca siatka 3D w wersjach pokrowców  
do prania (nie dotyczy pokrowca jersey oraz  
wersji lato/zima)

wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

6

7

7

6

6

7-strefowe sprężyny kieszeniowe

elastyczna pianka PU 

pianka Visco

pokrowiec do prania według aktualnych kolekcji

zamek rozdzielczy na 4 strony

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 25 cm7

7
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Materace KIESZENIOWEMaterac ORTOPEDICO 7 STREF

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  7-strefowa formatka kieszonkowa zapewnia bardzo dobre podparcie, wysoka elastyczność punktowa w połączeniu z 3,5 cm płytami z pianki poliuretanowej oferują Ci wysoki komfort, wygodę 
za bardzo rozsądną kwotę. Materac polecany dla osób o średniej lub większej wadze.

•  Twardość materaca H3.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

Materace KIESZENIOWEMaterac ORTOPEDICO LUX

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  1-strefowa formatka kieszonkowa zapewnia bardzo dobre podparcie, w połączeniu z 3,5 cm płytami z pianki poliuretanowej oferuje Ci wysoki, komfortowy, wygodny, elastyczny, higieniczny 
materac sprężynowy: materac polecany dla osób o średniej lub większej wadze.

•  Twardość materaca H4.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

CHARAKTERYSTYKA:

6

6

7-strefowe sprężyny kieszeniowe

elastyczna pianka PU 

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
lub wersja lato/zima

zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach  
pokrowców do prania

wentylująca siatka 3D w wersjach pokrowców 
do prania (nie dotyczy pokrowca jersey oraz 
wersji lato/zima)

wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

CHARAKTERYSTYKA:

6

6

1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone

elastyczna pianka PU 

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
lub wersja lato/zima

zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach  
pokrowców do prania

wentylująca siatka 3D w wersjach pokrowców 
do prania (nie dotyczy pokrowca jersey oraz 
wersji lato/zima)

wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm
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CHARAKTERYSTYKA:

Materac WELLTOP 7STREF

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  7-strefowa formatka kieszonkowa zapewnia bardzo dobre podparcie, wysoka elastyczność punktowa w połączeniu z 4 cm płytami z profilowanej pianki wysokoelastycznej oferuje Ci wysoki 
komfort, wygodę za bardzo rozsądną kwotę: materac polecany dla osób o średniej wadze ciała lubiących spać w każdej pozycji, dodatkowo wysokoelastyczna pianka profilowana zapewnia 
efekt mikromasażu.

•  Twardość materaca H2.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Uchwyty do przekładania materaca.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

Materace KIESZENIOWE Materace KIESZENIOWEMaterac BAZYL

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  1-strefowa formatka kieszonkowa ACTIVE ZONE zapewnia bardzo dobre podparcie, materac o dwóch twardościach, z jednej strony 3 cm płyta przewiewnego i elastycznego lateksu, z drugiej 
strony materac usztywniony 3,5 cm pianką poliuretanową, materac z serii ekonomicznej, polecany dla osób o średniej wadze ciała, niezdecydowanych co do twardości spania.

•  Twardość materaca H3/H4.
•  Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

CHARAKTERYSTYKA:

6

7-strefowe sprężyny kieszeniowe

profilowana masująca pianka wysokoelastyczna 

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji

zamek rozdzielczy na 4 strony  
w wersjach pokrowców do prania

wentylująca siatka 3D

wysokość materaca w pokrowcu ok. 21 cm

6

1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone

jednostronnie lateks gęstości 65 kg/m2

elastyczna pianka PU 

pokrowiec do prania jersey

zamek rozdzielczy na 4 strony

wysokość materaca w pokrowcu ok. 20 cm6

6
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Materac FLO SPRING Materace KIESZENIOWE

CHARAKTERYSTYKA:

Materac LUNA

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Materac kieszeniowy z serii ekonomicznej. Dostępny do wyboru w wersji twardszej (1-strefowej) lub bardziej miękkiej (7-strefowej). 
• Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 90 kg/osobę.

Materace KIESZENIOWE

1-strefowe sprężyny kieszeniowe Active Zone

elastyczna pianka PU 

pokrowce do prania według aktualnych kolekcji
lub wersja lato/zima

zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach pokrowców 
do prania (nie dotyczy wersji lato/zima)

wysokość materaca w pokrowcu ok. 16-17 cm

CHARAKTERYSTYKA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Materac kieszonkowy o 2 twardościach: jedna strona bardziej komfortowa i miękka z pianką FLO, druga strona sztywniejsza z pianką poliuretanową, standardowy pokrowiec pikowany włókniną 
200 g z możliwością prania w temp. do 40 °C.

•  Materac z serii ekonomicznej dla niezdecydowanych co do twardości spania, polecamy użytkować stronę z pianką FLO.
•  Zalecane stelaże KOMFORT NV, STANDARD NV, NORMAL NV, NORMAL SM.
• Materac dwustronny.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

6

7-strefowe sprężyny kieszonkowe

obustronnie pianka poliuretanowa

jednostronnie komfortowa pianka FLO 

pokrowiec zdejmowany

zamek rozdzielczy na 4 strony

wysokość materaca ok. 23 cm 

6
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Materace

BONNELOWE



MATERACE BONNELOWEMaterac KOKOS SOFT

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Tradycyjny materac ze sprężynami typu bonnell.
• Materac średniotwardy, swoją sztywność uzyskuje dzięki obustronnej 13 mm wkładce kokosowej.
• Materac dwustronny.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 110 kg/osobę.

CHARAKTERYSTYKA: CHARAKTERYSTYKA:

Materac BOX/BOX LUX

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Podstawowy materac na sprężynach bonellowych, dostępny w wersji tkaniny ekonomicznej (BOX EKO) lub BOX LUX (w pokrowcu do prania lub w wersji lato/zima).
• Materac dwustronny.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 90 kg/osobę.

MATERACE BONNELOWE

6

6

sprężyny typu bonnell

elastyczna pianka PU 

igłowana mata kokosowa 

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
lub wersja lato/zima

zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach  
pokrowców do prania

wysokość materaca w pokrowcu ok. 17-18 cm

sprężyny typu bonnell

elastyczna pianka PU 

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji
lub wersja lato/zima

zamek rozdzielczy na 4 strony w wersjach  
pokrowców do prania

wysokość materaca w pokrowcu ok. 16-17 cm

4847 www.merita.pl www.merita.pl



Materace

PIANKOWE



CHARAKTERYSTYKA:

Materac PIANKOWY

POZOSTAŁE INFORMACJE:

• Materace piankowe mogą być wykonane również w innej wysokości.
• Twardość materaca: średnia.
• Pokrowiec na suwak z tkaniny jersey niepikowanej z możliwością prania w temp. do 40°C.
• Materac dwustronny.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 80 kg/osobę.   

MATERACE PIANKOWEMATERACE PIANKOWEMaterac NOVA

POZOSTAŁE INFORMACJE:

•  Nowoczesny, 7-strefowy, cięty konturowo, o dużej twardości, elastyczny, 14 cm blok wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej o ciężarze właściwym 35 kg/m3 gwarantuje wysoką 
jakość i wysoki komfort, materac polecany dla dzieci i młodzieży.

• Twardość materaca H2/H3.
• Wymagane stelaże elastyczne np.: KOMFORT EL, KF, NV, STANDARD EL, KF, NV, NORMAL NV, NORMAL SM, MOBIL T5.
• Materac dwustronny o różnych twardościach.
• Uchwyty do przekładania materaca.
• Materace należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. Maksymalne obciążenie dla tego produktu wynosi 80 kg/osobę.

CHARAKTERYSTYKA:

gęstość pianki poliuretanowej 35 kg/m3

pokrowiec do prania według aktualnej kolekcji

zamek rozdzielczy na 4 strony  

wysokość materaca w pokrowcu ok. 16 cm

wkład z atestowanej pianki PU

pokrowiec na suwak z tkaniny jersey niepikowany

wysokość materaca w pokrowcu ok. 10 cm
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TOP 
Materace



TOP TERMO 6 cm
•  6 cm pianka termoelastyczna 50 kg/m³ 
•  pokrowiec niepikowany z możliwością prania 
•  wysokość materaca w pokrowcu ok. 6 cm

TOP TERMO 4 cm
•  4 cm pianka termoelastyczna 50 kg/m³ 
•  pokrowiec niepikowany z możliwością prania 
•  wysokość materaca w pokrowcu ok. 4 cm

TOP DUAL
Gruby, dwustronny top materac skonstruowany także w celu uzyskania dużego przepływu powietrza.
•   z jednej strony 3 cm płyta z komfortowej pianki lateksowej z licznymi otworami wentylacyjnymi,  

o zawartości naturalnego lateksu do 20%
•   z drugiej strony 4 cm profilowana masująca, wysokoelastyczna pianka wellness 38 kg/m³ 
•  pokrowiec Tencel pikowany włókniną 200 g/m2

•  wysokość materaca w pokrowcu ok. 8 cm

TOP FLOFOM
• 4 cm płyta pianki FLOFOM
• pokrowce na suwak, niepikowane, do wyboru wg aktualnej kolekcji tkanin
• produkt dla wymagających największego stopnia miękkości

TOP WELLNESS
•   4 cm profilowana, masująca pianka wysokoelastyczna wellness 38 kg/m³
•  pokrowiec niepikowany z możliwością prania
•  wysokość materaca w pokrowcu ok.4 cm

TOP HR 6 cm

Komfortowy i sprężysty materac nawierzchniowy, idealny na nierówne 
i niewygodne wersalki, sztywniejszy niż lateks lub pianka termoelastyczna
•  pokrowiec niepikowany z możliwością prania
•  wysokość materaca w pokrowcu ok. 6 cm

TOP PULS
Top materac Puls ma aż 6 cm wysokości i jego sztywność jest dużo lepiej 
kontrolowana zapewniając powierzchniowe uczucie miękkości oraz wysoki komfort
•   6 cm nowatorska, przewiewna i elastyczna płyta lateksowa  

o zawartości naturalnego lateksu do 20%
•  pokrowiec niepikowany z możliwością prania
•  wysokość materaca w pokrowcu ok. 6 cm

TOP LATEX
•    3 cm płyta lateksowa z licznymi otworami wentylacyjnymi,  

o zawartości naturalnego lateksu do 20%
•  pokrowiec niepikowany z możliwością prania
•  wysokość materaca w pokrowcu ok. 3 cm

TOP MateraceTOP Materace
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PODUSZKI



Poduszki Poduszki

WENUS
•  poduszka dzięki ergonomicznemu kształtowi zapewnia właściwe 

podparcie głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa
•  wkład lateksowy nie sprzyja rozwojowi bakterii i grzybów, nie odkształca 

się i pozostaje zawsze sprężysty
• wymiary: 68x34x9,5 cm
• pokrowce z możliwością prania

AIR SENSE
•  jedyna poduszka z pianki z możliwością prania w całości, idealna dla 

alergików, przy problemach z potliwością i dla zachowania higieny
•  poduszka o klasycznym kształcie „mydełka”, skonstruowana w całości 

z ciętej niebieskiej pianki visco AIRSENSE. Pianka oddychająca i bardzo 
przewiewna (do 500% bardziej oddychająca niż standardowe pianki) 
oraz możliwa do prania nawet w 60°C. w wodzie

• wymiary: 72x42x13 cm
• pokrowce z możliwością prania

INNERGETIC SOFT
•  luksusowy wkład lateksowy Innergetic o kształcie tradycyjnym z systemem 

licznych otworów zapewniających idealną cyrkulację powietrza
• idealna sprężystość lateksu Innergetic
• zawartość naturalnego lateksu do 80%
• wymiary: 60x40x14 cm
• pokrowce: Aloe Vera, Termo Control, Silver Protect, Tencel, Greenfirst 

VITA VISCO
•  Poduszki nowej generacji VitaRest® produkowane są z wysokiej jakości wiskoelastycznej pianki poliuretanowej, 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 najmocniej uciskiwanych i cieplejszych, 
zapobiega pojawianiu się odleżyn.  
Ze względu na specyficzne właściwości poduszek VitaRest® ciało człowieka lepiej i szybciej odpoczywa 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.

• Wymiary 68x42x12 cm.
• Pokrowiec z możliwością prania.

MEMO VISCO
•  Poduszka z pianki wysokoplastycznej z funkcją pamięci i systemem  

licznych otworów zapewniających idealną cyrkulację powietrza.
• Wymiary: 72x42x14 cm.

VITA VISCO AIR
•   tradycyjny wkład pianki VISCO,  

zawierający środek antybakteryjny  
ULTRA-FRESH

• liczne kanaliki wentylacyjne
• wymiary 68x42x12 cm.
• pokrowiec z możliwością prania

VITA VISCO MINI
•  tradycyjny wkład pianki VISCO
• wymiary 66x41x6 cm.
•  pokrowiec z możliwością prania

6059 www.merita.pl www.merita.pl



STELAŻE



Stelaże Stelaże

MOBIL T5
• jeden silnik sterowany pilotem przewodowym
• dostępny tylko w wymiarach typowych 80/200, 90/200, 100/200

KOMFORT EL
• funkcje silnika jak w STANDARD EL
•  komfortowy bardzo elastyczny dzięki osadzeniu listew kauczukowych w uchwytach 

pracujących nad ramą stelaża
• możliwość wykonania wymiarów nietypowych 

STANDARD EL 
• stelaż wykonany z drewna klejonego warstwowo 
• rama - wykonana z drewna brzozowego
• listwy gięte - wykonane z drewna brzozowego
•  uchwyty mocujące listwy - elastyczne, mocowane na systemowych bolcach wykonane 

z tworzywa odpornego na pęknięcia i odkształcenia, umożliwiają swobodne uginanie 
się listew i ich przechył

•  łączenia ramy - systemowe, zgodnie z zaleceniami producenta napędów elektrycznych
• taśma wzmacniająca - reguluje dodatkowo równomierny rozkład nacisku na listwy
•  regulacja części biodrowo - lędźwiowej - umożliwia uzyskanie sztywności listew wg 

indywidualnych potrzeb
•  płynna, równoczesna i niezależna regulacja wysokości oraz kątów łamania, pochylenia 

podniesienia zagłowia podnóża - umożliwia uzyskanie oczekiwanego uniesienia 
podparcia naszego ciała w najbardziej dla nas wygodnej pozycji

• dwa silniki sterowane pilotem przewodowym
• funkcja bezpiecznego opuszczenia stelaża w przypadku braku zasilania lub przeciążenia
•  wyłączniki krańcowe funkcji podnoszenia puszczania zasilanie bezpiecznym 

napięciem 24V, zasilacz 230V umieszczany poza stelażem ogranicza emisje pola 
elektromagnetycznego

•  możliwość wykonania wymiarów nietypowych

Polecany pod materace elastyczne bez wkładów sprężynowych.

KOMFORT KF PLUS KOMFORTOWY BARDZO ELASTYCZNY
• stelaż wykonany z drewna brzozowego, klejonego warstwowo
•  28 listew osadzonych w elastycznych, gumowych uchwytach na 

ramie stelaża, wzmocnione pasem dla lepszego rozłożenia ciężaru 
ciała

•  mechaniczna, stopniowa (5 stopni zagłówek, 5 stopni część nośna) 
regulacja wysokości mocowana do boku ramy

• dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża
• stelaż przeznaczony do materacy lateksowych i piankowych
• wysokość stelaża ok. 8 cm

Do łóżek o szerokości 140, 160, 180, 200 cm polecamy 2 stelaże  
o szerokości odpowiednio 70, 80, 90 i 100 cm.

KOMFORT NV PLUS KOMFORTOWY BARDZO ELASTYCZNY
•  stelaż wykonany z drewna brzozowego, klejonego warstwowo
•  28 listew osadzonych w elastycznych, gumowych uchwytach na 

ramie stelaża za pomocą bolców, wzmocnione pasem dla lepszego 
rozłożenia ciężaru ciała

• dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża
• stelaż przeznaczony do wszystkich typów materacy
• wysokość stelaża ok. 8 cm

Do łóżek o szerokości 140, 160, 180, 200 cm polecamy 2 stelaże  
o szerokości odpowiednio 70, 80, 90 i 100 cm.
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Stelaże

STANDARD KF PLUS
• stelaż wykonany z drewna brzozowego, klejonego warstwowo
•  28 listew osadzonych w elastycznych, gumowych uchwytach 

na ramie stelaża, wzmocnione pasem dla lepszego rozłożenia 
ciężaru ciała

•  mechaniczna, stopniowa (5 stopni zagłówek, 5 stopni część 
nośna) regulacja wysokości mocowana do boku ramy

• dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża
• stelaż przeznaczony do materacy lateksowych i piankowych 

Do łóżek o szerokości 140, 160, 180, 200 cm polecamy 2 stelaże  
o szerokości odpowiednio 70, 80, 90 i 100 cm.

STANDARD NV PLUS
• stelaż wykonany z drewna brzozowego, klejonego warstwowo
•   28 listew osadzonych w elastycznych, gumowych uchwytach 

na ramie stelaża za pomocą bolców, wzmocnione pasem dla 
lepszego rozłożenia ciężaru ciała

• dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża
• stelaż przeznaczony do wszystkich typów materacy

Stelaże

NORMAL 38 NV PLUS
•  stelaż składa się z 28 listew sprężynujących, mocowanych  

do ramy za pomocą zszywek stolarskich
•  listwy wzmocnione pasem dla lepszego rozłożenia ciężaru ciała
•  dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża
•  stelaż przeznaczony do wszystkich typów materacy

NORMAL 38 SM do samodzielnego montażu
•  stelaż składa się z 28 listew sprężynujących, mocowanych  

do ramy za pomocą zszywek stolarskich
•  od rozmiaru 120/200 stelaż ma dodatkową listwę środkową, 

która musi być oparta na poprzeczce w łóżku
•  stelaż przeznaczony do wszystkich typów materacy
•  wysokość stelaża ok. 3,5 cm
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OCHRANIACZE



Ochraniacze Ochraniacze

BAWEŁNA
Wykonanie w 100% z bawełny. Chroni powierzchnię spania materaca przed 
kurzem, potem i zabrudzeniami. 4 gumki na rogach w celu zamocowania na 
materacu. Można prać w wodzie w temperaturze do 900C.

PCV
Wodoodporna wersja ochraniacza - z jednej strony (wierzch) 
bawełna, z drugiej (spód) oddychająca membrana pcv. 4 gumki na 
rogach w celu zamocowania na materacu. Można prać w wodzie  
w temperaturze do 900C.
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PORADY I ZALECENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1.  Wzory tkanin oraz rodzaj pikowania materacy zostały pokazane w celach 
informacyjnych i mogą nie być dostępne w bieżącej produkcji.

2.  Materace ze względu na ich różną budowę należy stosować w połączeniu z 
odpowiednim stelażem, z zachowaniem prawidłowych odstępów między listwami.

3.  Materace powinny mieć zapewnioną odpowiednią wentylację od spodu, stąd nie 
powinny być kładzione bezpośrednio na podłodze lub na elementach nośnych łóżek 
pozbawionych otworów oraz w wilgotnych pomieszczeniach.

4.  Materace tuż po ich wyprodukowaniu i/lub rozpakowaniu mogą wydzielać specyficzny 
zapach, który ulatnia się z upływem czasu.

5.  Dla bardziej higienicznej eksploatacji oraz przedłużenia żywotności materacy zaleca się 
stosowanie Top materacy oraz ochraniaczy bawełnianych lub PCV.

6.  Wszystkie typy materacy należy okresowo obracać ze strony na stronę oraz wokół osi, 
w celu wydłużenia żywotności materaca.

7.  Materace i stelaże należy dobierać budową stosownie do wagi, jaka na nich spocznie. 
Maksymalne obciążenie dla produktów Merita wynosi 130 kg/osobę.

8.  Materace należy transportować i przechowywać wyłącznie w pozycji leżącej, bez 
zginania i łamania.

9.  Za dopuszczalne uważa się zagłębienia w granicach 1-2 cm powstające na powierzchni 
materaca w wyniku jego użytkowania i dopasowywania się do osoby leżącej. 

10.  Ze względów technologicznych tolerancja na długości i szerokości materaca  
wynosi +/- 1 cm. 

11.  Materace w tkaninie nie do zdjęcia, zaszytej lamówką (np. w wersji lato/zima) mogą 
być czyszczone doraźnie jedynie punktowo, chemicznie. Pokrowce na suwak nadające 
się do prania należy czyścić według załączonej metki.

12.  Rączki przy materacach służą za pomoc przy ich przewracaniu i przesuwaniu, nie służą 
natomiast ze względu na swą budowę do przenoszenia całego ciężaru materaca.

13.  Nie dopuszcza się siadania bezpośrednio na podniesionych elementach stelaży  
z regulacją ręczną lub elektryczną.

14. Stosowane opisy stopni twardości ustalono na podstawie produktów MERITA.

15.  Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i został 
przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Kolorystyka zdjęć może różnić  
się od wyglądu rzeczywistego.

16.  Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych oraz łączenia elementów 
wewnętrznych, nie powodujących zmniejszenia wartości użytkowej wyrobów.

ODCISKI MATERACY

MEGAL H3  IMPERIAL

IMPRESJA PLUS SOFTPUR

71 www.merita.pl


