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O NAS

Dopasuj  
pod siebie
I ciesz się komfortowym snem

To myśl, która towarzyszyła od początku naszym inżynierom  
i technologom projektującym materace i poduszki SleepMed. 
Inspirując się opiniami użytkowników oraz zgłębiając wiedzę  
na temat zdrowego wypoczynku, stworzyliśmy niepowtarzalną 
kolekcję. Konstrukcja naszych pięciu luksusowych materaców 
charakteryzuje się nieprzeciętną trwałością, wyjątkowymi 
właściwościami zdrowotnymi oraz komfortem codziennego 
użytkowania. Wykorzystaliśmy cenną wiedzę i doświadczenie,  
a stosując innowacyjne technologie wyróżnione wieloma nagrodami, 
staliśmy się specjalistami od zdrowego, regenerującego snu. 
 
Poznaj pełną ofertę SleepMed i dopasuj pod siebie najlepszy  
model materaca.
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OD EKSPERTA

* 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

Od 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.



SLEEPMED. DOPASUJ POD SIEBIE

6

PIKTOGRAMY

TERMOELASTYCZNA PIANKA VITAREST®

DOSKONAŁA WENTYLACJA DZIĘKI AIRFORCE  

ORAZ TAŚMIE 3D

IDEALNY DO REGULOWANYCH STELAŻY

PIANKA WYSOKOELASTYCZNA VPPHR

ODCZUWALNY EFEKT MASAŻU

7 STREF KOMFORTU

WYSOKOŚĆ MATERACÓW

PIANKOWYCH

Piktogramy

WYSOKOŚĆ MATERACÓW  

HYBRYDOWYCH

Informacja w pigułce

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

MATA KOKOSOWA

15 LAT GWARANCJI

MATERAC ODWRACALNY

MATERAC O WŁAŚCIWOŚCIACH  

ORTOPEDYCZNYCH

MATERAC ANTYALERGICZNY 

PRANIE W TEMP. 60°C

MATERAC O CZTERECH TWARDOŚCIACH

PIANKA FLEXIFOAM

7-STREFOWA SPRĘŻYNA TYPU MULTI

ERGONOMICZNY KSZTAŁT

WŁÓKNA WĘGLOWE

ZAMEK ROZDZIELCZY

DOSKONAŁA ELASTYCZNOŚĆ PUNKTOWA





Materace 
SleepMed
Nowa jakość zdrowego snu
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MATERACE PIANKOWE

Komfortowy sen w przyjemnym otuleniu

Anatomiczne dopasowanie do kształtu Twojej sylwetki oraz optymalna funkcjonalność,  

to najważniejsze cechy materaca Comfort. Podział na 7 stref komfortu gwarantuje idealną 

adaptację podłoża do pozycji ciała, a zastosowanie cieńszych warstw pianki termoelastycznej 

VitaRest® oraz pianki wysokoelastycznej VPPHR Soft zapewnia komfortowy wypoczynek 

w przyjemnym otuleniu. Pianka VPPHR posiada właściwości antyalergiczne, a przewiewna, 

porowata struktura pianki VitaRest® wraz z technologią Airforce oraz pokrowcem Merced  

i taśmą 3D gwarantują doskonałą wentylację przez cały okres użytkowania.  

Comfort
15 lat

OKRES GWARANCJI

20 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA

4 twardości dzięki możliwości 

przełożenia pianki VitaRest®  

na drugą stronę materaca

TWARDOŚĆ MATERACA

2 warstwy pianki wysokoelastycz-

nej VPPHR z technologią Airforce:

HR35kgHard o wys. 7,5 cm,

HR35kgSoft o wys. 7,5 cm

oraz warstwa pianki termoela-

stycznej VitaRest® o wys. 4 cm

WKŁAD

Merced – wykonany z białej 

dzianiny poliestrowej 

(gramatura: 600 g, skład: 

99% poliester, 1% elastan) 

o wysokiej przepuszczalności 

powietrza; dzięki odpowiednim 

perforacjom zapewnia efekt 

masażu; zastosowana w nim 

taśma 3D doskonale wentyluje 

wkład; pokrowiec zdejmowalny 

dzięki wszytemu zamkowi; pralny 

w temperaturze do 60°C

POKROWIEC

na płasko

PAKOWANIE

80×200, 90×200, 100×200, 

120×200, 140×200, 160×200, 

180×200

ROZMIARY
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MATERACE PIANKOWE

Premium
W konstrukcji materaca Premium zadbaliśmy o idealne proporcje dwóch pianek: termoelastycznej 

pianki VitaRest® i wysokoelastycznej pianki VPPHR Soft. Stworzyliśmy materac zapewniający 

bardzo dobre wsparcie punktowe oraz swobodną zmianę pozycji ciała. Jeśli dzielisz łóżko 

z partnerem, masz gwarancję komfortowego snu. Premium dopasowuje się pod wpływem 

temperatury ciała do anatomicznej budowy sylwetki w każdej z 7 stref komfortu. Możliwość 

przełożenia pianki VitaRest® na drugą stronę oferuje aż 4 zróżnicowane twardości materaca,  

a doskonałą oddychalność i świeżość zapewniają 4 innowacyjne rozwiązania: technologia 

Airforce, pianki VPPHR i VitaRest® oraz taśma 3D. 

Idealna równowaga i swoboda ruchu

15 lat

OKRES GWARANCJI

23 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA

4 twardości dzięki możliwości 

przełożenia pianki VitaRest®  

na drugą stronę materaca

TWARDOŚĆ MATERACA

2 warstwy pianki wysokoelastycz-

nej VPPHR z technologią Airforce:

HR35kgHard o wys. 7,5 cm,

HR35kgSoft o wys. 8,5 cm

oraz warstwa pianki termoela-

stycznej VitaRest® o wys. 6 cm

WKŁAD

Merced – wykonany z białej 

dzianiny poliestrowej 

(gramatura: 600 g, skład: 

99% poliester, 1% elastan) 

o wysokiej przepuszczalności 

powietrza; dzięki odpowiednim 

perforacjom zapewnia efekt 

masażu; zastosowana w nim 

taśma 3D doskonale wentyluje 

wkład; pokrowiec zdejmowalny 

dzięki wszytemu zamkowi; pralny 

w temperaturze do 60°C

POKROWIEC

na płasko

PAKOWANIE

80×200, 90×200, 100×200, 

120×200, 140×200, 160×200, 

180×200

ROZMIARY
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MATERACE PIANKOWE

Rozwiązania dla prawdziwych koneserów 

Supreme to luksusowy produkt dla wszystkich poszukujących doskonałego dopasowania. 

Perfekcyjna konstrukcja i zastosowanie najgrubszej pianki termoelastycznej VitaRest®  

stanowi gwarancję najwyższej jakość snu i wyjątkowej wygody codziennego użytkowania. 

Dodatkowe wzmocnienie grubości wkładu o zróżnicowanej twardości zapewnia trwałość  

i wytrzymałość materaca na długie lata. Materac Supreme to unikalny produkt oferujący 

najlepszą elastyczność punktową, dzięki której zyskasz komfort i pewność idealnego 

dopasowania do każdej pozycji ciała.

Supreme
15 lat

OKRES GWARANCJI

27 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA

4 twardości dzięki możliwości 

przełożenia pianki VitaRest®  

na drugą stronę materaca

TWARDOŚĆ MATERACA

2 warstwy pianki wysokoelastycz-

nej VPPHR z technologią Airforce:

HR35kgHard o wys. 7,5 cm,

HR35kgSoft o wys. 10,5 cm

oraz warstwa pianki termoela-

stycznej VitaRest® o wys. 8 cm

WKŁAD

Merced – wykonany z białej 

dzianiny poliestrowej 

(gramatura: 600 g, skład: 

99% poliester, 1% elastan) 

o wysokiej przepuszczalności 

powietrza; dzięki odpowiednim 

perforacjom zapewnia efekt 

masażu; zastosowana w nim 

taśma 3D doskonale wentyluje 

wkład; pokrowiec zdejmowalny 

dzięki wszytemu zamkowi; pralny 

w temperaturze do 60°C

POKROWIEC

na płasko

PAKOWANIE

80×200, 90×200, 100×200, 

120×200, 140×200, 160×200, 

180×200

ROZMIARY
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MATERACE HYBRYDOWE

Doskonałe proporcje i wysoka funkcjonalność

Hybrid Premium to materac oferujący idealną równowagę między optymalnym wsparciem 
punktowym a swobodą ruchu. Osiągnęliśmy to dzięki precyzyjnie wyliczonym proporcjom użytych 
komponentów. Wyjątkowe cechy użytkowe wynikają z zastosowania innowacyjnej sprężyny 
typu Multi oraz aż trzech rodzajów inteligentnych pianek: termoelastycznej pianki VitaRest®, 
dwóch warstw pianki wysokoelastycznej VPPHR o zróżnicowanym stopniu twardości oraz 
pianki FlexiFoam. W efekcie stworzyliśmy wysokofunkcjonalny materac gwarantujący doskonałą 
elastyczność punktową i wygodne, anatomicznie dopasowane ułożenie ciała podczas snu 
niezależnie od pozycji. 

Hybrid Premium

15 lat

OKRES GWARANCJI

23 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA

4 twardości dzięki możliwości 

przełożenia pianki VitaRest®  

na drugą stronę materaca

TWARDOŚĆ MATERACA

7-strefowy wkład kieszeniowy 

MPO 1.4/1.6 o wys. 13 cm,  

2 warstwy pianki wysokoelastycznej 

VPPHR: HR40kg/200N Hard  

o wys. 2 cm, HR35kg/120N Soft  

o wys. 3 cm oraz warstwa pianki 

termoelastycznej VitaRest®  

o wys. 4 cm, po bokach materaca 

pianka FlexiFoam z technologią 

Airforce

WKŁAD

Merced – wykonany z białej 

dzianiny poliestrowej 

(gramatura: 600 g, skład: 

99% poliester, 1% elastan) 

o wysokiej przepuszczalności 

powietrza; dzięki odpowiednim 

perforacjom zapewnia efekt 

masażu; zastosowana w nim 

taśma 3D doskonale wentyluje 

wkład; pokrowiec zdejmowalny 

dzięki wszytemu zamkowi; pralny 

w temperaturze do 60°C

POKROWIEC

na płasko

PAKOWANIE

80×200, 90×200, 100×200, 

120×200, 140×200, 160×200, 

180×200

ROZMIARY
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MATERACE HYBRYDOWE

Hybrid Supreme
Wyjątkowe doznania i najwyższa jakość snu

Hybrid Supreme to materac Premium, który stworzyliśmy dla użytkowników oczekujących 

wyjątkowych doznań i najwyższej jakości snu. Wszystkie elementy konstrukcji dopasowaliśmy 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® i wysokoelastycznej pianki VPPHR, wkład gwarantuje 

doskonałą elastyczność punktową, a podłoże dostosowuje się szybko do naturalnych krzywizn 

ciała. W rezultacie zyskasz poczucie najwyższego komfortu i błogiego odprężenia oraz pewność 

idealnego dopasowania.  

15 lat

OKRES GWARANCJI

27 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA

4 twardości dzięki możliwości 

przełożenia pianki VitaRest®  

na drugą stronę materaca

TWARDOŚĆ MATERACA

7-strefowy wkład kieszeniowy 

MPO 1.4/1.6 o wys. 13 cm,  

2 warstwy pianki wysokoelastycznej 

VPPHR: HR40kg/200N Hard  

o wys. 3 cm, HR35kg/120N Soft  

o wys. 4 cm oraz warstwa pianki 

termoelastycznej VitaRest®  

o wys. 6 cm, po bokach materaca 

pianka FlexiFoam z technologią 

Airforce

WKŁAD

Merced – wykonany z białej 

dzianiny poliestrowej 

(gramatura: 600 g, skład: 

99% poliester, 1% elastan) 

o wysokiej przepuszczalności 

powietrza; dzięki odpowiednim 

perforacjom zapewnia efekt 

masażu; zastosowana w nim 

taśma 3D doskonale wentyluje 

wkład; pokrowiec zdejmowalny 

dzięki wszytemu zamkowi; pralny 

w temperaturze do 60°C

POKROWIEC

na płasko

PAKOWANIE

80×200, 90×200, 100×200, 

120×200, 140×200, 160×200, 

180×200

ROZMIARY



Komfortowe dodatki

Akcesoria 
SleepMed
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AKCESORIA

Mata 
kokosowa
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. 

80×200, 90×200, 100×200, 

120×200, 140×200, 160×200, 

180×200

ROZMIARY
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AKCESORIA

Poduszki
Wygodne wsparcie

Polecamy trzy modele nowoczesnych i ergonomicznych poduszek 

dopasowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Poznaj  

ich wyjątkowe właściwości, wybierz dla siebie najlepszy model  

i zadbaj o zdrowe, wygodne podparcie głowy oraz kręgów szyjnych. 

Produkt dla wymagających

• unikalny, ergonomiczny kształt,
• oddychający i hypoalergiczny wkład,
• 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,
• pokrowiec z możliwością prania. 

Supreme Pillow
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AKCESORIA

Uniwersalne rozwiązania

• ergonomiczny kształt,

• oddychający i hypoalergiczny wkład,

• wyższy komfort snu dzięki optymalnemu wsparciu głowy  

oraz kręgów szyjnych,

• idealna dla osób śpiących na plecach oraz na boku,

• pokrowiec z możliwością prania.

Trwała funkcjonalność

• uniwersalny kształt,

• oddychający i hypoalergiczny wkład,

• wyższy komfort snu dzięki zmniejszeniu napięcia w mięśniach,

• gwarancja wydajnej wentylacji dzięki otwartokomórkowej 

strukturze, 

• idealna dla osób śpiących na plecach oraz na boku,

• pokrowiec z możliwością prania.

Premium Pillow

Comfort Pillow
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AKCESORIA

Specjalne otwory 
wentylacyjne

Wentylowany 
pokrowiec

Pokrowiec Merced
Gruba, oddychająca dzianina

POKROWIEC DLA MATERACÓW HYBRYDOWYCH

POKROWIEC DLA MATERACÓW PIANKOWYCH

Nieodłączny element każdego materaca SleepMed to niezwykły pokrowiec Merced.  

Jest śnieżnobiały i przyjemny w dotyku. Możesz go wyprać w temperaturze 60°C.

• taśma 3D usprawnia obieg powietrza i odprowadzanie 

nadmiaru wilgoci,

• brak przędzy naturalnej w dzianinowym obiciu gwarantuje 

zachowanie idealnej higieny.

• gruba dzianina tworzy z materacem jednolitą,  

wygodną strukturę,

• specjalne perforacje zapewniają wyraźnie odczuwalny  

efekt masażu,





Informacje 
dodatkowe
Cechy, które warto poznać
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INFORMACJE DODATKOWE

Pianka termoelastyczna VitaRest®

VitaRest® pianka termoelastyczna

Standardowa pianka termoelastyczna

METŲ GAMINYS
2010

INNOVACIJŲ PRIZAS
2010

Triumf technologii w walce o zdrowy sen 

Poznaj jej innowacyjne właściwości 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.
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INFORMACJE DODATKOWE

Airforce – innowacyjna technologia cięcia

Zalety technologii Airforce:

• zapewnia lepszą oddychalność wkładu, co skutkuje  

zdrowym i komfortowym snem,

• wprowadza łatwiej i skuteczniej powietrze do wnętrza materaca,

• gwarantuje komfort użytkowania wszystkim potrzebującym 

oddychającego, wygodnego materaca bez wkładu sprężynowego, 

z nowoczesnym systemem inteligentnych pianek, 

• posiada właściwości antyalergiczne oraz funkcję ortopedyczną,

• daje maksymalny efekt w dobrej cenie,

• ułatwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

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. 
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INFORMACJE DODATKOWE

Jak zmienić twardość materaca?

strefa podparcia 
stóp

strefa podparcia 
łydki

strefa podparcia 
uda

strefa podparcia 
bioder

strefa podparcia 
lędźwi

strefa wysokiego 
komfortu

strefa podparcia 
głowy

OBIEG POWIETRZA 
W MATERACU 7 STREF TWARDOŚCI MATERACA

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. 
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PIANKA VITAREST® 6 CM

7-STREFOWA SPRĘŻYNA TYPU MULTI 13 CMPIANKA VPPHR (HR40KG) HARD 3 CM

PIANKA VPPHR SOFT 4 CM

strefa podparcia 
stóp

strefa podparcia 
łydki

strefa podparcia 
uda

strefa podparcia 
bioder

strefa podparcia 
lędźwi

strefa wysokiego 
komfortu

strefa podparcia 
głowy

OBIEG POWIETRZA 
W MATERACU 7 STREF TWARDOŚCI MATERACA

Materace piankowe

Materace hybrydowe
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Certyfikaty
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.

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. 

Więcej informacji na stronie www.sleepmed.pl
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