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GŁOSEM EKSPERTANASZA MISJA

Nasza Misja
Dopasuj pod siebie i ciesz się zdrowym snem

Projektując materace i poduszki SleepMed, kierujemy się misją.  
Chcemy oferować materace, które zapewnią wszystkim Klientom wyjątkową 
wygodę i zdrowy sen. Dlatego zadbaliśmy o konstrukcję gwarantującą 
trwałość i komfort codziennego użytkowania. Wykorzystaliśmy innowacyjne 
technologie oraz wprowadziliśmy rozwiązania, dzięki którym każdy materac 
SleepMed można dostosować do indywidualnych preferencji. Nasze 
rozwiązania zostały wyróżnione wieloma nagrodami, a medyczne właściwości, 
jakość i bezpieczeństwo potwierdzają międzynarodowe certyfikaty. 

Poznaj pełną ofertę SleepMed i dopasuj pod siebie optymalny  
model materaca.

Głosem  
eksperta
Co warto wiedzieć

Stojąc przed wyborem materaca, warto zastanowić się nad paroma 
istotnymi kwestiami, które ułatwią wybór tego jedynego właściwego.  
Należy wziąć pod uwagę wzrost, wagę, budowę ciała (fizjologiczne 
krzywizny kręgosłupa), najczęstsze sposoby snu (na boku, na wznak, na 
brzuchu), wielkość łóżka oraz dolegliwości bólowe z jakimi się zmagamy. 
Warto również wykonać tzw. test dłoni* co znacznie skróci czas wyboru. 
Mając na uwadze właściwości materaca, który kupujesz, możesz śmiało 
zaufać firmie SleepMed posiadającej produkty antyalergiczne, wykonane 
z najwyższej jakości materiałów potwierdzonych certyfikatami. 

Tak naprawdę dopiero po okresie min. 2 tygodni spania na nowym 
materacu jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest właśnie 
ten jedyny. Firma postawiła na dopasowanie, dzięki czemu każdy 
znajdzie coś dla siebie. Specjalna konstrukcja materaca umożliwi 
zmianę jego twardości w każdej chwili (4 rodzaje twardości), a to 
absolutny hit. SleepMed idealnie dopasowuje się do kształtu Twojej 
sylwetki, zapewniając zdrowy sen.

* Leżąc na plecach, wsuń swoje 

dłonie pod plecy w części 

lędźwiowej. Twoje dłonie powinny 

wsuwać się pod plecy z niewielkim 

oporem. Zapewni to prawidłowe 

ułożenie kręgosłupa w naturalną 

krzywiznę litery S. Jeśli masz 

problem ze wsunięciem dłoni 

pod plecy lub dłoń wsuwa się 

swobodnie bez żadnego oporu, 

to znak, że materac jest dla Ciebie 

zbyt miękki lub zbyt twardy.

mgr Jacek Bigos
Fizjoterapeuta, 
absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego  
im. E. Piaseckiego  
w Poznaniu
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Dlaczego 
SleepMed
Nowatorskie rozwiązania

Dopasuj pod siebie
Swobodna konfiguracja warstw

Każdy materac SleepMed posiada nowoczesny, zdejmowalny pokrowiec z zamkiem 
rozdzielczym, który ułatwia przełożenie pianki VitaRest® na spód. Przez cały okres 
użytkowania masz możliwość swobodnego przekładania lub dodawania kolejnych 
warstw materaca w zależności od Twoich preferencji, wagi oraz stanu zdrowia.

Jeden materac – kilka poziomów twardości

W zależności od potrzeb, masz aż cztery lub sześć (w przypadku wersji Plus) 
poziomów twardości. Jeśli Twoja waga się zwiększy, dokładasz dodatkową 
warstwę maty kokosowej i śpisz tak jak lubisz, nie odczuwając różnicy 
w twardości materaca.

MATERAC O KILKU 

TWARDOŚCIACH

MATERAC ODWRACALNY
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SKALA TWARDOŚCIMaterace piankowe Materace piankowe Plus

Pianka VitaRest® Pianka Celsius® lub VitaRest® 

Pianka VPPHR Soft Pianka VPPHR Hard

Pianka VPPHR Hard Pianka VPPHR Soft

Materace hybrydowe Materace hybrydowe Plus

Pianka VPPHR Hard Pianka Hybrid HY Hard

Pianka VitaRest® Pianka Celsius® lub VitaRest® 

7-strefowa sprężyna typu Multi 7-strefowa sprężyna typu Multi

Pianka VPPHR Soft Pianka VPPHR Soft

Materac naturalny Plus Materac naturalny hybrydowy Plus

< 80 KG < 80 KG

< 80 KG < 80 KG

< 80 KG < 80 KG

< 80 KG < 80 KG

< 80 KG < 80 KG

< 80 KG < 80 KG

> 80 KG > 80 KG

> 80 KG > 80 KG

> 80 KG > 80 KG

> 80 KG > 80 KG

> 80 KG > 80 KG

> 80 KG > 80 KG

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

Materac naturalny Plus Materac naturalny hybrydowy PlusMaterac naturalny Plus

Pianka Visco Bio

Pianka wysokoelastyczna HR BIO

Pianka wysokoelastyczna Naturalis

Pianka Visco Bio

7-strefowa sprężyna typu Multi

Pianka wysokoelastyczna Naturalis

Pianka wysokoelastyczna 
HR Bio
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Materace piankowe

Materace piankowe Plus

< 80 KG

< 80 KG < 80 KG

< 80 KG

< 80 KG

< 80 KG < 80 KG

< 80 KG < 80 KG

< 80 KG

> 80 KG

> 80 KG > 80 KG

> 80 KG

> 80 KG

> 80 KG > 80 KG

> 80 KG > 80 KG

> 80 KG

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

Materace hybrydowe

Materace hybrydowe Plus

< 80 KG

< 80 KG < 80 KG

< 80 KG

< 80 KG

< 80 KG < 80 KG

< 80 KG < 80 KG

< 80 KG

> 80 KG

> 80 KG > 80 KG

> 80 KG

> 80 KG

> 80 KG > 80 KG

> 80 KG > 80 KG

> 80 KG

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy miękki   bardzo twardy

miękki   bardzo twardy



SLEEPMED. DOPASUJ POD SIEBIE

12

TECHNOLOGIA I SUROWCE

Pianka termoelastyczna 
VitaRest®

Triumf technologii w walce o zdrowy sen 

Poznaj innowacyjne właściwości pianki i przekonaj się co potrafi.

• pianka VitaRest® reaguje na temperaturę ciała i dopasowuje się 
idealnie do jego wagi,

•  reguluje swobodny przepływ powietrza przez całą powierzchnię 
materaca, dzięki czemu zapewnia doskonały bilans cieplny 
oraz chroni organizm przed przegrzaniem lub wychłodzeniem,

•  7 zróżnicowanych stref twardości minimalizuje bóle karku 
i kręgosłupa, zapobiega odleżynom i usprawnia cyrkulację krwi, 
co skutkuje lepszym dotlenieniem organizmu.

Technologia 
i surowce
Nowatorskie rozwiązania

METŲ GAMINYS
2010

INNOVACIJŲ PRIZAS
2010

PIANKA 

TERMOELASTYCZNA 

VITAREST®
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MATERIAŁ PRZYJAZNY 

DLA ŚRODOWISKA

Ekologiczne rozwiązanie w trosce o najlepszą jakość snu 

Odkryj naturalne właściwości pianki i ciesz się niezrównanym 
komfortem.

• termoelastyczną pianka Visco Bio dopasowuje się do kształtu 
 i temperatury ciała 
• w kontakcie z ciałem staje się niezwykle miękka, dzięki czemu   
 zmniejsza napięcia mięśniowe i zapewnia doskonałą jakość snu
• dzięki zawartości naturalnego oleju rycynowego wykazuje   
 właściwości hipoalergiczne, jest przyjazna dla wrażliwej skóry
• surowce użyte do produkcji są biodegradowalne i pozyskiwane   
 w sposób zrównoważony 

Pianka Visco Bio

METŲ GAMINYS
2010

INNOVACIJŲ PRIZAS
2010

Pianka termoelastyczna
Celsius® – Waterlily®

Wyjątkowe właściwości

Sprawdź innowacyjne rozwiązania i zyskaj najwyższą jakość snu.

•  pianka Celsius® – Waterlily® (pianka termoelastyczna 
/ pamięciowa) charakteryzuje się wyjątkowymi cechami 
zmniejszającymi nacisk, dzięki czemu posiada właściwości 
przeciwodleżynowe,

• reaguje na temperaturę ciała i dopasowuje się do wagi użytkownika,
• gwarantuje doskonałą wentylację i minimalizuje potliwość,
•  nie zawiera lotnych związków organicznych – jest bezpieczna 

dla niemowląt i alergików,
•  Waterlily® jest materiałem bezpiecznym dla zdrowia i przyjaznym 

dla środowiska – opiera się na prostej mieszance surowców 
zapewniających łatwy recykling,

•  zapewnia doskonałe, anatomiczne wsparcie i najwyższy komfort 
codziennego użytkowania.

MATERIAŁ PRZYJAZNY 

DLA ŚRODOWISKA

 zapewnia doskonałe, anatomiczne wsparcie i najwyższy komfort 

PIANKA 

TERMOELASTYCZNA

VISCO BIO

PIANKA 

TERMOELASTYCZNA 

CELSIUS® – WATERLILY® 

TECHNOLOGIA I SUROWCE TECHNOLOGIA I SUROWCE
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MATERIAŁ PRZYJAZNY 

DLA ŚRODOWISKA

MATERIAŁ PRZYJAZNY 

DLA ŚRODOWISKA

Pianka wysokoelastyczna 
HR BIO
Ekologiczne rozwiązania

Wracamy do natury, by podnieść jakość Twojego snu.

• wysokoelastyczna pianka HR Bio posiada otwartokomórkową strukturę, która  
 umożliwia optymalną cyrkulację powietrza przy zachowaniu doskonałej elastyczności
• pianka HR Bio jest bardzo sprężysta, a jednocześnie nie pozwala, aby ciało   
 nadmiernie się zapadało
• naturalny olej sojowy zastępuje sztuczne związki chemiczne, nadając piance   
 dodatkowe właściwości hipoalergiczne
• olej sojowy pozyskuje się jako produkt uboczny, przy produkcji soi  przeznaczonej do  
 spożycia, zatem pozyskiwanie tego surowca jest przyjazne środowisku 
• olej sojowy jest bezwonny
• olej sojowy w naszych produktach pochodzi z upraw ekologicznych, wolnych od  
 stosowania sztucznych środków ochrony roślin

Pianka wysokoelastyczna 
Naturalis
Ekologiczne rozwiązania

Sprawdź jak w zgodzie z naturą dbamy o zdrowy sen.

• pianka NATURALIS® to ekologiczne i innowacyjne rozwiązanie
• wysoka sprężystość pianki redukuje nacisk punktowy i nie pozwala, aby ciało   
 nadmiernie się zapadało
• naturalny olejek rycynowy zastępuje związki chemiczne, dzięki czemu   
 wykazuje właściwości hipoalergiczne
• olejek rycynowy pozyskiwany jest w sposób bezpieczny dla środowiska   
 naturalnego, nie narusza łańcucha pokarmowego, jego delikatny neutralny   
 zapach oraz wysoka waga, idealna do kompresowania, świetnie sprawdza się  
 jako element budulcowy materacy
• dzięki naturalnym komponentom pianka NATURALIS charakteryzuje   
 się świetną wentylacją i długą żywotnością 

dzięki naturalnym komponentom pianka NATURALIS charakteryzuje   
 się świetną wentylacją i długą żywotnością 

olej sojowy w naszych produktach pochodzi z upraw ekologicznych, wolnych od  
 stosowania sztucznych środków ochrony roślin

PIANKA 

WYSOKOELASTYCZNA 

NATURALIS
PIANKA HR BIO

TECHNOLOGIA I SUROWCE TECHNOLOGIA I SUROWCE
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7 stref twardości

7 STREF KOMFORTU

MATERAC ODWRACALNY

Dopasuj materac do swojego ciała

Każdy materac SleepMed jest dwustronny. Możesz cieszyć się 
doskonałym podparciem 7-strefowej pianki VitaRest® lub wybrać 
optymalną twardość wysokoelastycznej pianki VPPHR. 

Ruchomą piankę VitaRest® po rozpięciu pokrowca można przełożyć 
łatwo na spód. W ten sposób zyskasz dwie dodatkowe opcje różnych 
twardości wybranego materaca, a w efekcie idealne dopasowanie oraz 
wsparcie, którego oczekujesz. 

PIANKA FLEXIFOAM

Airforce – innowacyjna 
technologia cięcia

• zapewnia lepszą oddychalność wkładu, co skutkuje 
zdrowym i komfortowym snem,

• wprowadza łatwiej i skuteczniej powietrze do wnętrza materaca,
• posiada właściwości antyalergiczne oraz funkcję ortopedyczną,
• daje maksymalny efekt w dobrej cenie,

• gwarantuje komfort użytkowania wszystkim potrzebującym 
oddychającego, wygodnego materaca bez wkładu sprężynowego 
z nowoczesnym systemem inteligentnych pianek, 

• ułatwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

Zalety technologii Airforce:

Materac, który oddycha

Airforce to specjalna, wielostrefowa technologia nacinania pianki 
FlexiFoam w kratkę wentylacyjną. Takie rozwiązanie maksymalizuje 
swobodny obieg powietrza wewnątrz wkładu materaca. Ciepło 
i wilgoć, które organizm wytwarza podczas snu, kierowane są 
do otwartych komór. Naturalne ruchy ciała wypychają na zewnątrz 
nieświeże powietrze, które zostaje zastąpione szybko powietrzem 
świeżym. W ten sposób wkład oddycha wydajnie i zapewnia zdrowy 
mikroklimat na całą noc. 

Zalety technologii Airforce:

mikroklimat na całą noc. 

DOSKONAŁA WENTYLACJA 

DZIĘKI TECHNOLOGII 

AIRFORCE ORAZ TAŚMIE 3D

TECHNOLOGIA I SUROWCE TECHNOLOGIA I SUROWCE
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Merced

Pokrowce

• gruba dzianina tworzy z materacem jednolitą, 
wygodną strukturę,

• specjalne perforacje zapewniają wyraźnie odczuwalny 
efekt masażu,

• taśma 3D usprawnia obieg powietrza 
i odprowadzanie nadmiaru wilgoci,

• brak przędzy naturalnej w dzianinowym obiciu 
gwarantuje zachowanie idealnej higieny.

Probiotex + Tencel
• góra i dół wykonana ze śnieżnobiałej 

dzianiny Probiotex,
• Probiotex dzięki technologii aktywnych probiotyków 

redukuje ilość alergenów o 93%,
• boki pokrywa miękka w dotyku 

i niezwykle wytrzymała tkanina Tencel,
• Tencel wraz z taśmą 3D usprawniają 

obieg powietrza, regulują temperaturę 
i odprowadzają nadmiar wilgoci.

DOSKONAŁA WENTYLACJA 

DZIĘKI TECHNOLOGII 

AIRFORCE ORAZ TAŚMIE 3D

PRANIE W TEMP. 60°C

Dzianina, która oddycha

Nieodłączny element każdego materaca SleepMed to niezwykłe 
pokrowce. Są delikatne i przyjemne w dotyku, posiadają wyjątkowe 
właściwości i można je prać w temperaturze 60°C.

Pokrowiec naturalny
• dzięki naturalnym włóknom lnu znajdującym się 

w wierzchniej warstwie, pokrowiec naturalny skutecznie 
odprowadza wilgoć, dłużej pozostaje świeży i suchy 
w dotyku, ponadto jest wyjątkowo miękki i puszysty

• ze wszystkich włókien naturalnych len jest 
najmocniejszy, a jednocześnie bardzo lekki i dlatego 
idealnie spełnia zadanie ochrony materaca

• przędza lniana jest naturalnie odporna na 
zabrudzenia i nie odkształca się

• włókna lnu pomagają utrzymać prawidłową temperaturę 
ciała podczas snu i wpływają na rozluźnienie mięśni

• dzięki wypełnieniu bawełną organiczną, pokrowiec świetnie 
przepuszcza powietrze, a skóra użytkownika nie poci się

• pokrowiec domyka płótno bawełniane, 
bardzo przyjemne w dotyku 

• bawełna wykorzystana w wypełnieniu pokrowca pochodzi
z upraw ekologicznych, wolnych od stosowania toksycznych 
środków ochrony roślin i sztucznych nawozów, przy 
produkcji której zużywa się mniejszą ilość wody 

• dodatkowe uchwyty pomagają obracać 
materac lub go przenosić

• można go prać w temperaturze do 30 st.C

Pokrowiec naturalny

BAWEŁNA ORGANICZNA

WŁÓKNA LNU

TECHNOLOGIA I SUROWCE TECHNOLOGIA I SUROWCE
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Materace 
piankowe
Komfortowy sen w przyjemnym otuleniu

Certyfi katy

Surowce użyte do produkcji materaców SleepMed posiadają 
certyfikaty STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®. Jest to zgodny na 
całym świecie, niezależny system testowania i certyfikacji surowych 
półproduktów i gotowych produktów tekstylnych na wszystkich 
etapach przetwarzania. Takiej samej procedurze podlegają wszystkie 
wykorzystane materiały pomocnicze. 

Surowce użyte do produkcji naszych materaców otrzymały ECO 
PASSPORT firmy OEKO-TEX®. Dokument zaświadcza, że wszystkie 
materiały i komponenty mogą być stosowane w zrównoważonej 
produkcji tekstylnej. Dzięki temu zyskasz pewność, że Twój 
dopasowany materac jest nie tylko nowoczesny i wygodny, 
ale przede wszystkim bezpieczny przez cały okres użytkowania. 

Certyfikat CE – Deklaracja Zgodności

Dokument, na podstawie którego stwierdza się, że wyrób medyczny 
spełnia wszystkie odpowiednie wymagania stosownych przepisów prawa. 

Więcej informacji na stronie www.sleepmed.pl

Gwarancja bezpieczeństwa i jakości

Materace SleepMed zostały poddane dokładnej analizie 
przeprowadzonej w znanym z nowatorskiego podejścia badawczego 
Laboratorium Sleep-Lab. To tam, we współpracy z niezależnym 
szwajcarskim Instytutem AEH, zostały dokładnie przetestowane pod 
kątem 4 kluczowych dla każdego materaca parametrów: ergonomii, 
higieny, klimatu i trwałości.

Spełnienie wszystkich powyższych kryteriów zaowocowało 
przyznaniem materacom medycznym SleepMed Znaku Jakości 
szwajcarskiego Instytutu AEH.

TECHNOLOGIA I SUROWCE
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Materace
piankowe
Materace piankowe SleepMed gwarantują doskonałe dopasowanie do kształtu sylwetki dzięki idealnie 
dobranym proporcjom dwóch pianek: termoelastycznej pianki VitaRest® i wysokoelastycznej pianki 
VPPHR o właściwościach antyalergicznych. Podział pianek na 7 stref komfortu zapewnia bardzo dobre 
wsparcie punktowe i idealną adaptację podłoża do pozycji ciała. Jeśli dzielisz łóżko z partnerem, masz 
gwarancję komfortowego snu. Możliwość przełożenia pianki VitaRest® na drugą stronę oferuje aż cztery 
zróżnicowane poziomy twardości, a doskonałą oddychalność zapewniają cztery innowacyjne rozwiązania: 
technologia Airforce, dwa rodzaje pianek oraz taśma 3D. 

Comfort

Premium

Supreme

ROZMIARY:
80×200, 90×200, 100×200, 120×200, 

140×200, 160×200, 180×200 cm

PAKOWANIE:
na płasko

OKRES GWARANCJI:
15 lat

TWARDOŚĆ MATERACA:
4 poziomy twardości dzięki 

możliwości przełożenia pianki 

VitaRest® na drugą stronę materaca

POKROWIEC:
Merced – wykonany z białej 

dzianiny poliestrowej (99% 

poliester, 1% elastan) o wysokiej 

przepuszczalności powietrza. 

Specjalne perforacje zapewniają 

efekt masażu, a taśma 3D doskonale 

wentyluje cały wkład. Pokrowiec 

zdejmowalny, wyposażony w zamek 

rozdzielczy, pralny w temperaturze 

do 60°C.

WYSOKOŚĆ MATERACA:
20 cm

WKŁAD:
•  2 warstwy pianki wysokoelastycznej VPPHR 

(HR35kg Hard o wys. 7,5 cm) z technologią Airforce: 
HR35kg Soft o wys. 7,5 cm 

• warstwa pianki termoelastycznej VitaRest® o wys. 4 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA:
23 cm

WKŁAD:
•  2 warstwy pianki wysokoelastycznej VPPHR 

(HR35kg Hard o wys. 7,5 cm) z technologią Airforce: 
HR35kg Soft o wys. 8,5 cm 

• warstwa pianki termoelastycznej VitaRest® o wys. 6 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA:
27 cm

WKŁAD:
•  2 warstwy pianki wysokoelastycznej VPPHR 

(HR35kg Hard o wys.10 cm) z technologią Airforce: 
HR35kg Soft o wys. 8 cm 

• warstwa pianki termoelastycznej VitaRest® o wys. 8 cm

MATERACE PIANKOWE
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AKCESORIA

Materace  
piankowe Plus
Trzy opcje wysokości wkładu oraz sześć możliwości dostosowania poziomu twardości do indywidualnych 
preferencji, to główne cechy materaców SleepMed Plus. Pianka VitaRest® lub Celsius wyprofilowana w 7 
stref twardości reaguje na temperaturę ciała, gwarantując doskonałe podparcie bez stałych punktów 
nacisku. Wysokoelastyczne pianki VPPHR z innowacyjną technologią Airforce zapewniają swobodny obieg 
powietrza wewnątrz wkładu. Otwarta i porowata struktura zwiększa przewiewność, eliminując skutecznie 
ryzyko rozwoju pleśni i grzybów. Dodatkowo odpinany top Termo zwiększa stabilność i wytrzymałość 
konstrukcji materaca. Góra i dół pokrowca wykonana z dzianiny Probiotex z technologią Purotex 
wykorzystującą aktywne probiotyki redukuje ilość alergenów o ponad 93%. Boki materaca pokrywa Tencel 
regulujący poziom wilgotności. Razem tworzą świeże i czyste środowisko snu.

Comfort

Premium

Supreme

WYSOKOŚĆ MATERACA:
25 cm

WKŁAD:
•  2 warstwy pianki wysokoelastycznej VPPHR z technologią 

Airforce: HR40kg Hard o wys. 10 cm, HR35kg Soft o wys. 8 cm 
•  odpinany top Termo o wys. 4 cm, w którego skład wchodzi: 

warstwa profilowanej pianki termoelastycznej VitaRest® 45 kg  
o wys. 3 cm oraz warstwa pianki o wys. 1 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA:
27 cm

WKŁAD:
•  2 warstwy pianki wysokoelastycznej VPPHR z technologią 

Airforce: HR40kg Hard o wys. 10 cm, HR35kg Soft o wys. 8 cm
•  odpinany top Termo o wys. 5 cm, w skład którego wchodzi: 

warstwa pianki termoelastycznej Celsius® – Waterlily® 50 kg  
o wys. 4 cm o raz warstwa pianki o wys. 1 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA:
29 cm

WKŁAD:
•  2 warstwy pianki wysokoelastycznej VPPHR z technologią Airforce: 

HR40kg Hard o wys. 10 cm, HR35kg Soft o wys. 8 cm
•  odpinany top Termo o wys. 7 cm, w skład którego wchodzi: 

warstwa pianki termoelastycznej Celsius® – Waterlily® 50 kg  
o wys. 6 cm oraz warstwa pianki o wys. 1 cm

ROZMIARY:
80×200, 90×200, 100×200, 120×200, 

140×200, 160×200, 180×200 cm

PAKOWANIE:
na płasko

OKRES GWARANCJI:
15 lat

TWARDOŚĆ MATERACA:

6 poziomów twardości dzięki 

możliwości przełożenia topu na 

drugą stronę materaca

POKROWIEC:

Góra i dół wykonana z dzianiny 

Probiotex, która redukuje ilość 

alergenów o 93%. Boki materaca 

pokrywa Tencel – antyalergiczny 

pokrowiec z naturalnych włókien 

wiskozowych. Pokrowiec kontroluje 

poziom wilgotności zarówno 

materaca, jak i użytkownika, 

absorbując jej nadmiar 

bezpośrednio ze skóry. Pokrowiec 

pralny w temperaturze do 60°C. 

MATERACE PIANKOWE



Materace  
hybrydowe
Idealne wsparcie i dopasowanie
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MATERACE HYBRYDOWEAKCESORIA

Materace 
hybrydowe
Materace hybrydowe SleepMed oferują idealną równowagę między optymalnym wsparciem punktowym 
a swobodą ruchu. Wyjątkowe cechy użytkowe wynikają z zastosowania innowacyjnej sprężyny typu 
Multi oraz aż trzech rodzajów inteligentnych pianek: termoelastycznej pianki VitaRest®, dwóch warstw 
wysokoelastycznej pianki VPPHR o zróżnicowanym stopniu twardości oraz pianki FlexiFoam. Podłoże 
materaca dostosowuje się szybko do naturalnych krzywizn, zapewniając anatomicznie dopasowane 
ułożenie ciała w trakcie snu niezależnie od pozycji. Pokrowiec Merced wykonany z poliestru 
charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością powietrza, a taśma 3D zapewnia idealną wentylację 
wkładu.

Premium

Supreme

WYSOKOŚĆ MATERACA:
23 cm

WKŁAD:
• 7-strefowy wkład kieszeniowy MPO 1.4/1.5 o wys. 13 cm
•  2 warstwy pianki wysokoelastycznej VPPHR: 

HR40kg Hard o wys. 2 cm, HR35kg Soft o wys. 3 cm 
• warstwa pianki termoelastycznej VitaRest® o wys. 4 cm
• po bokach materaca pianka FlexiFoam z technologią Airforce

WYSOKOŚĆ MATERACA:
27 cm

WKŁAD:
• 7-strefowy wkład kieszeniowy MPO 1.4/1.5 o wys. 13 cm
•   2 warstwy pianki wysokoelastycznej VPPHR: 

HR40kg Hard o wys. 3 cm, HR35kg Soft o wys. 4 cm 
• warstwa pianki termoelastycznej VitaRest® o wys. 6 cm
• po bokach materaca pianka FlexiFoam z technologią Airforce

ROZMIARY:

80×200, 90×200, 100×200, 120×200, 

140×200, 160×200, 180×200 cm

PAKOWANIE:
na płasko

OKRES GWARANCJI:
15 lat

TWARDOŚĆ MATERACA:

4 poziomy twardości dzięki 

możliwości przełożenia pianki 

VitaRest® na drugą stronę materaca

POKROWIEC:
Merced – wykonany z białej 

dzianiny poliestrowej (99% 

poliester, 1% elastan) o wysokiej 

przepuszczalności powietrza. 

Specjalne perforacje zapewniają 

efekt masażu, a taśma 3D doskonale 

wentyluje cały wkład. Pokrowiec 

zdejmowalny, wyposażony w zamek 

rozdzielczy, pralny w temperaturze 

do 60°C.
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MATERACE HYBRYDOWEAKCESORIA

Materace 
hybrydowe Plus
Wszystkie elementy konstrukcji materaca zaprojektowaliśmy tak, by oferować produkt o najlepszych 
cechach użytkowych i najwyższej odporności na codzienną eksploatację. Dzięki wsparciu sprężyny typu 
Multi grubszymi warstwami dwóch nowoczesnych pianek – termoelastycznej pianki VitaRest® lub Celsius 
i wysokoelastycznej pianki VPPHR, wkład gwarantuje doskonałą elastyczność punktową, a podłoże 
dostosowuje się szybko do naturalnych krzywizn całego ciała. W rezultacie zyskujesz poczucie 
najwyższego komfortu i błogiego odprężenia oraz idealne dopasowanie. Dodatkowo odpinany 
top Termo zwiększa stabilność i wytrzymałość konstrukcji materaca. Hybrid Plus to materac, który 
stworzyliśmy dla użytkowników oczekujących komfortu i zdrowego wypoczynku. Góra i dół pokrowca 
wykonana z dzianiny Probiotex z technologią Purotex wykorzystującą aktywne probiotyki redukuje ilość 
alergenów o ponad 93%. Boki materaca pokrywa Tencel regulujący poziom wilgotności. Razem tworzą 
świeże i czyste środowisko snu. 

ROZMIARY:

80×200, 90×200, 100×200, 120×200, 

140×200, 160×200, 180×200 cm

PAKOWANIE:
na płasko

OKRES GWARANCJI:
15 lat

TWARDOŚĆ MATERACA:

6 poziomów twardości dzięki 

możliwości przełożenia pianki 

VitaRest® na drugą stronę materaca

POKROWIEC:

Góra i dół wykonana z dzianiny 

Probiotex, która redukuje ilość 

alergenów o 93%. Boki materaca 

pokrywa Tencel – antyalergiczny 

pokrowiec z naturalnych włókien 

wiskozowych. Pokrowiec kontroluje 

poziom wilgotności zarówno 

materaca, jak i użytkownika, 

absorbując jej nadmiar 

bezpośrednio ze skóry. Pokrowiec 

pralny w temperaturze do 60°C. 

Comfort

Premium

Supreme

WYSOKOŚĆ MATERACA:
25 cm

WKŁAD:
• 7-strefowy wkład kieszeniowy MPO 1.4/1.5 o wys. 13 cm
•  warstwa pianki wysokoelastycznej VPPHR Soft 

z technologią Airforce o wys. 2 cm
•  warstwa pianki hybrydowej Hybrid HY Hard 

z technologią Airforce o wys. 3 cm 
•  odpinany top Termo o wys. 4 cm, w którego skład wchodzi: 

warstwa profilowanej pianki termoelastycznej VitaRest® 45 kg 
o wys. 3 cm oraz warstwa pianki o wys. 1 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA:
27 cm

WKŁAD:
• 7-strefowy wkład kieszeniowy MPO 1.4/1.5 o wys. 13 cm
•  warstwa pianki wysokoelastycznej VPPHR Soft 

z technologią Airforce o wys. 2 cm
•  warstwa pianki hybrydowej Hybrid HY Hard 

z technologią Airforce o wys. 3 cm 
•  odpinany top Termo o wys. 5 cm, w skład którego wchodzi: 

warstwa pianki termoelastycznej Celsius® – Waterlily® 50 kg 
o wys. 4 cm o raz warstwa pianki o wys. 1 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA:
29 cm

WKŁAD:
• 7-strefowy wkład kieszeniowy MPO 1.4/1.5 o wys. 13 cm
•  warstwa pianki wysokoelastycznej VPPHR Soft 

z technologią Airforce o wys. 2 cm
•  warstwa pianki hybrydowej Hybrid HY Hard 

z technologią Airforce o wys. 3 cm 
•  odpinany top Termo o wys. 7 cm, w skład którego wchodzi: 

warstwa pianki termoelastycznej Celsius® – Waterlily® 50 kg 
o wys. 6 cm oraz warstwa pianki o wys. 1 cm



Materace  
naturalne
Komfortowy sen w przyjemnym otuleniu
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MATERACE NATURALNE

Materace
naturalne 
Materace naturalne SleepMeed zapewniają doskonałe wsparcie dla poszczególnych partii ciała oraz 
wyjątkową miękkość dzięki dwóm ekologicznym piankom: wysokoelastycznej piance HR Bio i piance 
Visco Bio, która reaguje na temperaturę ciała, dzięki czemu ma właściwości rozluźniające mięśnie. 
Wysokoelastyczna pianka Naturalis nasączona olejem rycynowym jest przyjazna dla skóry człowieka oraz 
wykazuje właściwości hipoalergiczne. Pokrowiec wykonany z dzianiny lnianej zapewnia niezwykle trwałą 
jakość użytkowania oraz skuteczną absorpcję wilgoci. Materiał pozostaje miękki i suchy w dotyku oraz 
hamuje rozwój bakterii. Komponenty użyte do produkcji pochodzą z przedsiębiorstw, które funkcjonują w 
sposób zrównoważony i mają na uwadze ochronę środowiska. Materace naturalne wykonane są 
z najwyższej jakości materiałów zapewniających bezpieczeństwo ludziom jaki i ekosystemom. Pianki 
i pokrowiec są biodegradowalne i nadają się do recyklingu. Kiedy nastąpi czas na wymianę materaca, 
można sprawdzić zasady gospodarowania odpadami w okolicy i adresy miejsc, gdzie oddawane są 
przedmioty do ponownego przetworzenia.

Natura Plus

Natura 
Hybrid Plus

ROZMIARY:
80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 

140x200,160x200, 180x200

PAKOWANIE:
na płasko

OKRES GWARANCJI:
15 lat

TWARDOŚĆ MATERACA:
4 poziomy twardości dzięki 

możliwości odpięcia pianki Visco Bio 

lub przełożenia jej na drugą stronę 

materaca

POKROWIEC:
Wykonany z lnianej dzianiny

 (51% poliester, 34% wiskoza,

15% len) o właściwościach 

relaksujących i rozluźniających 

mięśnie. Włókna lnu skutecznie 

absorbują wilgoć i obniżają 

temperaturę ciała. Pokrowiec 

zdejmowalny, wyposażony

w zamek rozdzielczy, prany

w temperaturze do 30°C.

WYSOKOŚĆ MATERACA:
28 cm

WKŁAD:
• warstwa pianki Visco Bio 50 kg o wys. 6 cm
• warstwa pianki wysokoelastycznej HR BIO 30 kg/120 o wys. 8 cm
• warstwa pianki wysokoelastycznej Naturalis 40 kg o wys. 10 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA:
28 cm

WKŁAD:
•  warstwa pianki Visco Bio 50 kg o wys. 6 cm
• warstwa pianki wysokoelastycznej HR BIO o wys. 2 cm
• warstwa pianki wysokoelastycznej Naturalis 40 kg o wys. 3 cm
• 7-strefowy wkład kieszeniowy MPO 1.4/1.5 o wys. 13 cm
• po bokach materaca pianka Bio PU 28 kg/150



Akcesoria
Wygodne rozwiązania
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AKCESORIAINFORMACJE DODATKOWE

Poduszki

• ergonomiczny kształt,

• wyższy komfort snu dzięki optymalnemu wsparciu 

głowy oraz kręgów szyjnych,

• idealna dla osób śpiących na plecach oraz na boku.

• uniwersalny kształt,

•  wyższy komfort snu dzięki zmniejszeniu napięcia 

w mięśniach,

•  gwarancja wydajnej wentylacji dzięki 

otwartokomórkowej strukturze, 

•  idealna dla osób śpiących na plecach oraz na boku.

• unikalny, ergonomiczny kształt,

• właściwości neutralizujące ładunki elektryczne na całej 

powierzchni ciała,

• wydajne otwory wentylacyjne we wkładzie, 

• redukcja nieprzyjemnych zapachów, 

• wyższy komfort snu dzięki ograniczeniu punktów 

nacisku, 

• wygodna dla osób śpiących na brzuchu. 

ROZMIARY:

Comfort 60×35×11 cm

Premium 60×40×12 cm

Supreme 53×40×11 cm

OKRES GWARANCJI:
2 lata

WKŁAD:

Comfort:

pianka termoelastyczna 45 kg

Premium: 

pianka elastyczna SuperSoft 

Air Fresh 45 kg

Supreme: 

pianka termoelastyczna 

Carbon 45 kg

POKROWIEC:

Pokrowiec z dzianiny z elastanem 

100% PES 400 g, taśma 3D szara

Comfort

Premium

Supreme

Komfortowe wsparcie

Polecamy trzy modele nowoczesnych i ergonomicznych poduszek 
dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Poznaj ich wyjątkowe 
właściwości, wybierz dla siebie najlepszy model i zadbaj o zdrowe,
wygodne podparcie głowy oraz kręgów szyjnych.

• oddychający i hypoalergiczny wkład,
• wyższy komfort snu,
• pokrowiec z możliwością prania. 
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AKCESORIAINFORMACJE DODATKOWE

Mata kokosowaROZMIARY:

80×200, 90×200, 100×200, 120×200, 

140×200, 160×200, 180×200 cm

ZASTOSOWANIE:
Każdy model może zmieścić do 

3 mat kokosowych, dzięki czemu 

masz wpływ na optymalną twardość 

i długą żywotność materaca. 

Wygoda codziennego użytkowania z dodatkową ochroną

Unikalne właściwości maty kokosowej podwyższają komfort codziennego 
użytkowania 
i zapewniają szereg korzyści:

• chronią materac przed odkształceniami,
• mata umieszczona wewnątrz wkładu podwyższa twardość i przedłuża żywotność 

materaca,
• naturalne składniki maty – kokosowe włókna oraz mleczko kauczukowe polepszają 

cyrkulację powietrza i mają pozytywny wpływ na higienę snu,
• kokos nie wydziela żadnych toksyn ani innych substancji, które mogłyby 

niekorzystnie oddziaływać na skórę i drogi oddechowe,
• kokos lateksowy jest produktem całkowicie naturalnym i ekologicznym, 

nie powoduje alergii.
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PIKTOGRAMYPIKTOGRAMY

Piktogramy

MATA KOKOSOWA
ZAMEK 

ROZDZIELCZY

Informacja w pigułce

Każdy produkt SleepMed oznaczamy piktogramami ilustrującymi 
w zrozumiały sposób najważniejsze cechy, właściwości i zalety.  
Czytelny system piktogramów ułatwia szybsze dopasowanie 
produktu do indywidualnych potrzeb.

DOSKONAŁA 

ELASTYCZNOŚĆ 

PUNKTOWA

MATERAC 

ODWRACALNY

WYSOKOŚĆ 

MATERACÓW  

HYBRYDOWYCH

WYSOKOŚĆ 

MATERACÓW

PIANKOWYCH

7 STREF KOMFORTU

PRANIE W TEMP. 60°C

PRANIE W TEMP. 30°C

2 LATA GWARANCJI

MATERAC O CZTERECH 

TWARDOŚCIACH

15 LAT GWARANCJI

ODPINANY TOP

WŁÓKNA WĘGLOWE

PIANKA FLEXIFOAM

7-STREFOWA 

SPRĘŻYNA TYPU 

MULTI

ERGONOMICZNY 

KSZTAŁT

WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYALERGICZNE 

PIANKA 

TERMOELASTYCZNA 

CELSIUS® – WATERLILY® 

PIANKA 

TERMOELASTYCZNA 

VISCO BIO

DOSKONAŁA 

WENTYLACJA DZIĘKI 

TECHNOLOGII AIRFORCE 

ORAZ TAŚMIE 3D

PIANKA 

WYSOKOELASTYCZNA 

VPPHR

MATERAC 

O WŁAŚCIWOŚCIACH  

ORTOPEDYCZNYCH

IDEALNY DO 

REGULOWANYCH 

STELAŻY

MATERIAŁ PRZYJAZNY  

DLA ŚRODOWISKA

PIANKA 

WYSOKOELASTYCZNA 

NATURALIS

PIANKA HR BIO

BAWEŁNA 

ORGANICZNA

WŁÓKNA LNU

ODCZUWALNY EFEKT 

MASAŻU
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AUTORYZOWANE PUNKTY SPRZEDAŻY

Autoryzowane  
punkty sprzedaży 
Odwiedź autoryzowany punkt sprzedaży. Przetestuj interesujący Cię model 
lub zeskanuj kod QR i sprawdź naszą ofertę online. 

PRODUCENT: 

SleepMed
ABCOMFORT SP. Z O.O.

ul. Rawicka 25 
60-113 Poznań
NIP 7792534116

www.sleepmed.pl
kontakt@sleepmed.pl
+48 730 669 920

PROJEKT I SKŁAD: 

Rebell Studio
www.rebellstudio.pl

TWÓJ SPRZEDAWCA:



 www.sleepmed.pl


