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PREMIUM

ANE

PALERMO

Tkanina: całość: Soro 91, poduszki: Grande 48.
Kat. PROMOCJA
Do każdego układu zestawu Premium (bez względu na ilość modułów) przysługują dwie poduszki dekoracyjne.

212

Tkanina na zdjęciu:
Loft 5. Kat. B.

86
108
108
102
86

48

108
278

Powierzchnia spania: 123 x 195 cm

GALAXY

Tkanina na zdjęciu: BALTIC 96/MADRYT 1100
kat. PROMOCJA
Powierzchnia spania: 123 x 199cm
R3
Pojemnik
na pościel

R5
R4 L
107

PORTO

Prezentacja pojemnika na pościel

47

94
92

R1
Funkcja
spania

R4 R

148

149

71

94
21

75

Fotel

47

91

91

71

Prezentacja funkcji spania

R2

260

200

92

21

88

tkanina PARKER 2/ MADRYT 923
kat. A
Poduszki dekoracyjne za dopłatą

46
92

Powierzchnia wypoczynku: 120 x 210 cm

FENIX

Tkanina na zdjęciu: Siedzisko INARI 96
Korpus MADRYT 1100/Poduszki INARI 65
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: Korpus w Madryt 120Siedzisko i oparcie w Kongo 730
Poduszki dekoracyjne w Kongo 731
kat. PROMOCJA

Powierzchnia wypoczynku: 124 x 200 cm
P3

P2

P1

233

Powierzchnia wypoczynku: 120 x 210 cm
F-1
lewy

254

73

58
93

2

F-2
prawy

89
120

128

F-3
narożnik
128

F-5
fotel
120

120

97

38
120

F-4
pufa
99

38
112

87
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RINO

AMARO

Tkanina na zdjęciu: Grande 45. Małe poduszki: Grande 48.
kat. PROMOCJA
Poduszki dekoracyjne za dopłatą

H IT !

236

powierzchnia spania: 140x202cm

88

PURIO

100

RIVER

ESTER C

Tkanina na zdjęciu: Siedzisko i poduszki: Rito 5, korpus, bodno
i wstawki: Madryt 115.
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: NEMO 14 korpus/ KOMIKS Poduszki oparciowe
kat. PROMOCJA
Poduszki dekoracyjne za dopłatą.

Tkanina DUBAJ 21/ wstawki CASABLANCA 2302
kat. PROMOCJA

H IT !

240

24 3

157
43

DUŻA powierzchnia spania: 140x210cm

91

NICOLA

102

165
47

FAST

90

42
40

98

147

210

DUŻA powierzchnia spania: 147x210 cm

BETTY

Tkanina na zdjęciu: Całość: Como 8,
obraz dużych poduszek: Fast.
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: DOT 90/wstawki MADRYT 1100
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: Kongo 722 / Madryt 126,
kat. PROMOCJA

powierzchnia spania: 142 x 200cm

145

90
57

Tkanina na zdjęciu: Poduszki + Siedzisko CASABLANCA 2316/
Wstawki MADRYT 120 / kat. PROMOCJA

H IT !

236

43 34

88

powierzchnia spania: 140x202cm

100

CRISS

632

157

202 x 041 :ainaps ainhczreiwop

Tkanina na zdjęciu: całość SAWANA 21/Pod ALISA CZARNA
kat. A

751
88

204

98

43
200

100

69

powierzchnia spania: 140x200cm

DUŻA powierzchnia spania: 140x205cm

ROSSA

GALILEO

90

powierzchnia spania: 140x200cm

95

Tkanina na zdjęciu: CASABLANCA 2307 korpus i wstawka /
CASABLANCA 2302 siedzisko i poduchy / Poduszki dekoracyjne za dopłatą
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu : całość INARI 22/wstawki INARI 90
kat. PROMOCJA

175

145

43

98

45

100

200

LEO

Tkanina na zdjęciu: Wstawki MADRYT 124/całość DOTI 24
kat. PROMOCJA

H IT !

227
95

powierzchnia spania: 140x200cm

4

57
104

152

143
43

43

60

powierzchnia spania: 140x200cm
240

100

97
210

90

powierzchnia spania: 140x192 cm

H IT !

90

60

100

233

100

97

76

67

powierzchnia spania: 140x190cm
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ODESSA

DAKOTA

Tkanina na zdjęciu: Siedzisko + Boki CAVANI 140/ Poduszki CORTEGA 140
Wstawki MADRYT 912 / kat. PROMOCJA
Poduszki dekoracyjne za dopłatą

Tkanina na zdjęciu : Inari 90 korpus + boki + góra poduszek
MADRYT1100 wstawki / kat. PROMOCJA
Poduszki dekoracyjne za dopłatą.

FERRO F

FERRO D

Tkanina na zdjęciu : Etna 95 / wstawki Etna 96 /pod. New Secret
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu : całość MODENA UNI 5821/Pod. MODENA RING 5821
wstawki MADRYT 128 / kat. PROMOCJA

H IT !

60

powierzchnia spania: 143x190cm

60

90
239

97

SYDNEY

Tk. na zdjęciu : LUNA15 korpus + 3 duże Poduszki /Tk. HELSINKI 4400
poduszki w pasy /LUNA29 poduszki małe i rozcięcie na boku/ kat. PROMOCJA

60

powierzchnia spania: 143x190cm

96

Tkanina na zdjęciu : Poduszki ETA 17/Siedzisko LUIZJANA 15/ Boki MADRYT 1100
kat. PROMOCJA

57

95
222

powierzchnia spania: 143x190cm

60
96

powierzchnia spania: 143x190cm

FERRO C

58

90
100

216

powierzchnia spania: 143x190cm

95
235

95
96

89
105

60

powierzchnia spania: 143x190cm

89
112

95
230

95
96

89
97

ESTER A

Tkanina na zdjęciu: Duże poduszki: London 25,
siedzisko i boki: Sawana 25, korpus, bodno, wstawki: Sawana 26
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: Soro 97, wstawki Grande 48,
kat. PROMOCJA

95
96

Tkanina na zdjęciu : całość INARI 23/ wstawki MADRYT 128
kat. PROMOCJA

FERRO B

BRUNO

95
242

FERRO A

Tkanina na zdjęciu : Pod. D FIDŻI873 / siedz. ETNA 24
wstawki MADRYT 128 / kat. A

Tkanina na zdjęciu: GOLF 12 siedzisko, kieszeń, bodno poduszek
CASABLANCA 2314 pozostałe / kat. PROMOCJA

powierzchnia spania: 140x190cm

FERRO E

60
104

TUNIS

95
235

95
223

powierzchnia spania: 143x190cm

Tkanina na zdjęciu: DUBAJ 21/ wstawki CASABLANCA 2311
kat. PROMOCJA

H IT !

60

powierzchnia spania: 143x190cm
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95
238

95
96

60

89
102

powierzchnia spania: 143x190cm

90
20 0

57
100

powierzchnia spania: 143x190cm

95
216

90
96

40

89
89

powierzchnia spania: 146x200cm
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AVATAR

ESTER B

VALERIA

BELLA

Tkanina na zdjęciu: RITO 4 beż/ RITO 10 szary/ RITO 27 turkus
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: DUBAJ 21/ wstawki CASABLANCA 2312
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: Eta 5 /Luizjana 6
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu : INARI 65/ INARI 26
kat. PROMOCJA

H IT !

58

90

powierzchnia spania: 142x192 cm

LONDON

Tkanina na zdjęciu: Całość: Rito 10, obraz dużych poduszek: London - nadruk.
Kat. PROMOCJA

200

powierzchnia spania: 140x200cm

99

42

96

42
98

222

96

SOFT

Tkanina na zdjęciu: RITO 10 korpus/ RITO 1 wstawki/ CORSO 4, poduszki w kratkę
kat. PROMOCJA

200

powierzchnia spania: 120x200cm

99

42

90

powierzchnia spania: 120x200cm

DIORA

200

101
90

65
64

ELISA

Tkanina na zdjęciu: Luizjana 6,
kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu : Rico czarny wzór/Rico czarny koordynat
kat. PROMOCJA

H IT !

42

96
200

66
96

powierzchnia spania: 146x200cm

powierzchnia spania: 122x194cm

VIBO

VIBO

Tkanina na zdjęciu: RITO 14 korpus/ Marylin Monroe zagłówek do wyboru
kat. PROMOCJA. Poduszki dekoracyjne w tkaninie jak zagłówek - za dopłatą
Konstrukcja łóżka oparta została na 7-strefowych sprężynach kieszeniowych.

95
224

90

58

powierzchnia spania: 121x194cm

91
221

101
91

65
64

DARIO

Rodzaje zagłówków: London, Hollywood, Cityrama, Graffiti
Po lewej: Marylin
Hollywood

Cityrama

Graffiti

201

101
84

65
64

LINO

Tkanina na zdjęciu: Korpus INARI 28/ siedzisko INARI 22
kat. PROMOCJA

London

91

42

powierzchnia spania: 120x200cm

Tkanina na zdjęciu : Sawana 21 + samochody 101
kat. PROMOCJA

Dostępne szerokości:
89

106

powierzchnia spania: 90/100x200cm

8

90

100

207

powierzchnia spania: 110x188cm

134

107

65

powierzchnia spania: 81x204cm
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Ł Ó Ż K A

KLLER

Tkanina na zdjęciu: Madryt 120
kat. PROMOCJA

CHESTER

Tkanina na zdjęciu: Madryt 120
nóżki drewno, kat. PROMOCJA

SAVANNA

H IT !

na zdjęciu: Madryt 1100,
SAVANNA CRYSTAL Tkanina
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

H IT !

ALICE

Tkanina na zdjęciu: Madryt 120,
nóżki chrom, kat. PROMOCJA
materac z siatką wentylacyjną 3D

DOLORES

Tkanina na zdjęciu: Madryt 120,
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

SYLVI

Tkanina na zdjęciu: Madryt 195
nóżki drewno, kat. PROMOCJA

TRIVIO

Tkanina na zdjęciu: Wenecja 2547 kat. A
nóżki drewno, materac z siatką wentylacyjną 3D

PARIS

Tkanina na zdjęciu: Madryt 126, nóżki
chrom, kat. PROMOCJA

MARS

Tkanina na zdjęciu: Madryt 128,
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

TESSA

Tkanina na zdjęciu: Madryt 120, nóżki chrom
kat. PROMOCJA

TESSA CRYSTAL

Tkanina na zdjęciu: Madryt 1100,
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

Tkanina na zdjęciu: korpus: Madryt 121,
środek: Bering 23, nóżki chrom kat. A

ROMA

Tkanina na zdjęciu: Madryt 120,
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

GLORIA

Tkanina na zdjęciu: korpus: Madryt 112,
środek Rito 14, nóżki chrom kat. PROMOCJA

SUSAN

Tkanina na zdjęciu: Hamilton 2803, guziki Hamilton 2807, nóżki chrom , kat. A

DONA
10

Tkanina na zdjęciu: Madryt 126, nóżki chrom
kat. PROMOCJA

w w w. m e b le - m a r z e n i e . p l
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ŁÓŻKA - LEGENDA
SZEROKOŚCI ŁÓŻEK:

GRUBOŚĆ BOKÓW ŁÓŻKA DOSTĘPNA
W DWÓCH WERSJACH:

Dostępne w rozmiarach całkowitych
szerokości spania dla rozmiarów

180x200

160x200

140x200

8-9cm

wersja

standardowa

223

36

223

198

36

223

178

36
158

wersja

8-9cm

standardowa
wersja

218

SLIM

36

218

186

36

36

IWO

CLIFF

DOSTĘPNE RODZAJE
I WYBARWIENIA NÓŻEK DO ŁÓŻEK

Tkanina na zdjęciu: Casablanca 2314,
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

wys. 5 cm, dł. 12cm , grubość 3 cm

wys. 4 cm, dł. 14cm , grubość 3,5 cm

mahoń

chrom

wenge

olcha

3cm

OPCJE ZMIANY WYSOKOŚCI ZAGŁÓWKA:

146

Szerokość zagłówka dla wersji SLIM nie ulega zmianie i pozostaje taka jak w wersji standardowej.

Tkanina na zdjęciu: Madryt 190,
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

wersja

SLIM

8-9cm
3cm
Dobór grubości boków łóżek nie dotyczy łóżka Kller ani łóżek kontynentalnych.

218

166

4cm

inne wysokości
pomiędzy 86 a 120 cm - za dopłatą
standardowa
wysokość
zagłówka

86 cm
możliwość zmniejszenia wysokości bez dopłat

106 cm

DODATKI
1. Pojemnik na pościel (z wyjątkiem łóżek Kller, New York i Mario Electric)
•
•
•
•
•

LUCIANO

Tkanina na zdjęciu:Portland 23,
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

MARIO

składający się z następujących elementów:
Stabilna rama metalowa stelaża
2 rzędy po 24 szt. listew elastycznych zwiększających komfort
użytkowania materaca
Podnośniki gazowe ułatwiające podnoszenie i opuszczanie stelaża
Uchwyt ułatwiający podnoszenie stelaża
Pojemnik właściwy z podstawą wykonaną z płyty i podpartą nóżkami

2. Lampka zagłówkowa
Tkanina na zdjęciu: Casablanka 2313
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

Pojemnik na pościel

Lampka zagłówkowa

ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

NEW YORK

Tkanina na zdjęciu: Portland 100
kat. PROMOCJA

119

63

218
dostępne szerokości to 140 cm, 160 cm,180 cm
UKŁAD ELEMENTÓW
ŁÓŻKA KONTYNENTALNEGO

EMILIO

Tkanina na zdjęciu:Madryt 120
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

BASIC

Tkanina na zdjęciu: Como 11
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

Nakładka Toplatermo
(3cm lateks + 6cm pianka
termoelastyczna)
w pokrowcu Koral z siatką 3D

H IT !
Łóżko oprócz zagłówka posiada też przednóżek.

MARIO ELECTRIC

Materac ze sprężyną
kieszeniową 7-polową

Tkanina na zdjęciu: Milton 14,
kat. A.

Podstawa łącząca
materac bonelowy
i solidną ramę
na konstrukcji drewnianej

119

RONALD
12

Tkanina na zdjęciu: całość: Portland 91,
szczyt zagłówka Madryt 195, nóżki chrom,
kat. PROMOCJA

VANESSA

Tkanina na zdjęciu: soro 23
nóżki chrom, kat. PROMOCJA

* wytrzymała rama drewniana
* sprężyny bonell
* sprężyny kieszeniowe 7 strefowe
* top 3 cm lateks + 6 cm Visco
* Wysokiej jakości tkanina materacowa „Koral”
Konstrukcja
łóżka
kontynentalnego
zapewnia wysoki komfort spania. Układ
warstw zapewnia odpowiednią wentylację oraz idealne dopasowanie do
kształtów ciała. W obu modelach
zastosowano bardzo dobre połączenie
sprężyn bonell (sprężystość progresywna)
z 7 strefowymi sprężynami kieszeniowymi
(sprężystość punktowa). Połączenie pianki
termoelastycznej oraz pianki lateksowej
zwiększa komfort oraz higienę materaca.

68

209
dostępne szerokości to 90cm, 160 cm,180 cm

Łóżko posiada 2 stelaże elektryczne sterowane pilotem

w w w. m e b le - m a r z e n i e . p l
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C E
A
R
E
M A T
KOLEKCJA

NASTURCJA

Prawidłowe użytkowanie materaca obejmuje:

• VISCO 5 cm + Lateks 7 cm
+ pianka wysokoelastyczna 5 cm + Lateks 7 cm
• pokrowiec KORAL z siatką 3D
• pianka termoelastyczna posiada specjalny system nacięć zwiększający
wentylację materaca i niezależną pracę poszczególnych jego partii
• wysokość materaca: ok. 25 cm

• wkład wykonany z niezależnie działających
sprężyn kieszonkowych typu multipocket
• pianka termoelastyczna jednostronnie 5cm
• pianka wysokoelastyczna 5cm
• pianka termoelastyczna posiada specjalny system nacięć
zwiększający wentylację materaca i niezależną pracę poszczegółnych jego partii
• pokrowiec KORAL z siatką 3D
• wysokość materaca: ok. 24 cm

14

ORTOPEDYCZNY I WYSOKI

ORTOPEDYCZNY I RELAKSUJĄCY

•
używanie stelaża rekomendowanego przez producenta materacy,
•
obracanie materaca co 3 miesiące (góra-dół, potem nogi-głowa),
•
właściwy dobór materaca pod względem wagi ciała,
•
zakaz skakania i zginania materaca oraz użytkowania go na podłodze.
W razie stwierdzenia nieprawidłowego użytkowania materaca producent
zastrzega sobie prawo do odrzucenia ewentualnej reklamacji.

DLA SZCZEGÓLNIE WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW

JAŚMIN

KOLEKCJA DLA KAŻDEGO
KOLEKCJA ?nazwa?
SALUTE
EXCLUSIVE

FREZJA

• wkład wykonany z niezależnie
działających sprężyn kieszonkowych
• Lateks 3 cm, VISCO 3 cm, pianka T25
• pokrowiec ALOE VERA z siatką 3D
• wysokość materaca: ok. 25 cm

• wkład pianki wysokoelastycznej
o grubości 14 cm
• obustronnie profilowana pianka
termoelastyczna 6 cm (2x3 cm)
• wysokość materaca ok. 22 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Antystres pikowany 300g/m2

• wkład pianki wysokoelastycznej
o grubości 10 cm
• obustronnie profilowana pianka
termoelastyczna 6 cm (2 x 3 cm)
• wysokość materaca ok. 18 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 200g/m2

FELICI

VITEA

DOBRY NA WSZYSTKO

ORTOPEDYCZNY I RELAKSUJĄCY

• lateks 3 cm obustronnie
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m2
• wysokość materaca ok. 19 cm
•w pokrowcu Primo pikowany 150g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Antystres pikowany 300g/m2

• wkład lateksowy o grubości 14 cm
• pianka termoelastyczna 3 cm
• wysokość materaca ok. 19 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 300g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Kaszmir pikowany 400g/m2

COMFORT

CARBON

BARDZO ELASTYCZNY

• wkład lateksowy o grubości 14 cm
• jednostronnie mata kokosowa
o wysokości 2,5cm
• wysokość materaca ok. 19 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 300g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Jedwab – pikowany 400g/m2

• wkład lateksowy o grubości 14 cm
• wysokość materaca ok. 16 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 300g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Aloe Vera pikowany 300g/m2

BEGONIA

LOTOS

AMORE

• pianka wysokoelastyczna 10 cm
• obustronnie płyta pianki termoelastycznej 3 cm
• obustronnie płyta lateksu 3 cm
• pokrowiec NATURAL z siatką 3D
• pikowany włóknem klimatyzującym
• wysokość materaca: 24 cm

• pianka wysokoelastyczna 10 cm
• obustronnie płyta lateksu 3 cm
• obustronnie płyta pianki termoelastycznej 3 cm
• pokrowiec NATURAL z siatką 3D
• pikowany włóknem klimatyzującym
• wysokość materaca: 24 cm

• wkład z pianki wysokoelastycznej
o dwóch różnych stopniach twardości - 16cm
• jednostronnie lateks - 3cm
• wysokość materaca 21 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Natural pikowany 300g/m2

ELASTYCZNY Z KOKOSEM

WYBÓR TWARDOŚCI I LATO-ZIMA

LATE-FORTE

WYTRZYMAŁY Z LATEKSEM

• wkład pianki wysokoelastycznej
o grubości 10 cm
• obustronnie lateks o grubości 3cm
• wysokość materaca ok. 18 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 300g/m2

w w w. m e b le - m a r z e n i e . p l
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VERO-FORTE 16

TWARDY I WYTRZYMAŁY

TWARDY I WYTRZYMAŁY

PREZZO-FORTE

WSZECHSTRONNY I WYTRZYMAŁY

DELGANO

KIESZONKOWY Z LATEKSEM

• wkład pianki wysokoelastycznej
o wysokości 14cm
• wysokość materaca: 16cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 200g/m2

• wkład pianki wysokoelastycznej
o wysokości 16cm
• wysokość materaca: 18cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 200g/m2

• obustronnie pianka wysokoelastyczna 3 cm
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m2
• wysokość materaca ok. 19 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 150g/m2

• jednostronnie lateks 1,5 cm
• obustronnie pianka poliuretanowa 2cm
• wysokość materaca ok. 19 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 150g/m2

AMANTE

SILVIO

RELAX

ALBA

WYBÓR TWARDOŚCI

• wkład pianki wysokoelastycznej o wys. 16 cm
o różnej twardości z obu stron
• wysokość materaca 18 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Jedwab pikowany 400g/m2

MOLTO-FORTE

TWARDY I WYTRZYMAŁY

WYTRZYMAŁY I RELAKSUJĄCY

WYGODNY I RELAKSUJĄCY

TANI KIESZONKOWY

• pianka termoelastyczna (VISCO) 3 cm
• pianka wysokoelastyczna 3 cm
• sprężyny multipocket 508 szt./m2
• wysokość materaca ok. 20 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Kaszmir pikowany 400g/m2

• nowoczesna technologicznie pianka
termoelastyczna 3 cm
• pianka poliuretanowa 2 cm
• wysokość materaca ok. 19 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 150g/m2

• pianka T28 obustronnie 2 cm
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m2
• wysokość materaca ok. 18 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 100g/m2

OLIMP

RESTO

SOGNATO

ORTOPEDYCZNY I RELAKSUJĄCY

ORTOPEDYCZNY I RELAKSUJĄCY

WYSOKI KIESZONKOWY

• obustronnie pianka wysokoelastyczna 3cm
• sprężyny multipocket 508 szt./m2
• wysokość materaca 20 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Jedwab pikowany 400g/m2

• wkład lateksowy o grubości 3 cm
• wkład nowoczesnej technologicznie
pianki termoelastycznej
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m2
• wysokość materaca ok. 20 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 300g/m2

• nowoczesna technologicznie pianka
termoelastyczna 3 cm, obustronna
• wysokość materaca ok. 19 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 150g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Aloe Vera pikowany150g/m2

• pianka poliuretanowa 5cm obustronnie
• sprężyny kieszeniowe 262 szt/m2
• wysokość materaca ok 24 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 100g/m2

ANDREA

OSCAR

ESKADA

PASSION

WYBÓR TWARDOŚCI I LATEKS

• mata kokosowa ok. 1 cm
• pianka poliuretanowa 2 cm, lateks 3 cm
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m2
• wysokość materaca ok. 21 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 200g/m2
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VERO-FORTE 18

DOBRY NA WSZYSTKO I LATO-ZIMA

• lateks 3 cm
• pianka wysokoelastyczna 3 cm
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m2
• wysokość materaca ok. 19 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 150g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Natural pikowany 300g/m2

WYBÓR TWARDOŚCI I KOKOS

• mata kokosowa ok. 1 cm
• pianka poliuretanowa 2 cm obustronnie
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m2
• wysokość materaca ok. 19 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 150g/m2

TANI KIESZONKOWY

• pianka poliuretanowa 2 cm obustronnie
• sprężyny kieszeniowe 262 szt./m2
• wysokość materaca ok. 18 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 100g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Economic pikowany

w w w. m e b le - m a r z e n i e . p l
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MARGO

TRADYCYJNY Z KOKOSEM

CLASSIC

A K C E S O R I A

TRADYCYJNY I TANI

OCHRANIACZE
NA MATERAC

WODOODPORNY

Chroni wierzch materaca przed
zabrudzeniami i nadmiernym zużyciem.

• mata kokosowa 1,5 cm, jednostronnie
• pianka poliuretanowa obustronnie 2 cm
• sprężyny bonell 112 szt./m2
• wysokość materaca ok. 17 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 100g/m2

• pianka poliuretanowa obustronnie 2 cm
• sprężyny bonell 112 szt./m2
• wysokość materaca ok. 16 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 100g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Economic pikowany

STANDARD KOKOS

AMADEO

TANI I TWARDY

Chroni spód materaca przed
nadmiernym zużyciem.

NAKŁADKI
TERMO-ELASTIC
PIANKOWA

Z MATĄ KOKOSOWĄ

wys. 4cm

wys. 4cm oraz 6cm

wys. 3cm oraz 6cm

wys. 2,5cm

Nakładkę polecamy osobom ze
schorzeniami kręgosłupa. Nakładka
lateksowa doskonale sprawdza się jako
materac posłaniowy mający za zadanie
np. zmniejszenie twardości aktualnie
używanego materaca.

Nakładkę polecamy szczególnie jako
produkt dodatkowy w zapobieganiu powstawaniu odleżyn oraz zapewniający właściwy
obieg krwi. Nakładka Termoelastic doskonale sprawdza się jako materac posłaniowy
mający za zadanie np. zmniejszenie twardości aktualnie używanego materaca.

Wkład nakładki wykonany z pianki poliuretanowej o grubości odpowiednio 2 lub 5 cm.
Zapewnia niedrogi sposób na poprawienie
komfortu materaca i zwiększenie jego wysokości.
Nakładka piankowa należy do grupy średnio
twardych.

Nakładka posiada naturalny wkład z lateksowanego
włókna kokosowego charakteryzującego się
doskonałymi właściwościami antygrzybicznymi oraz
antyalergicznymi. Szczególnym zadaniem wśród
licznych właściwości nakładki z wkładem kokosowym
jest możliwość usztywnienia zbyt miękkiego podłoża
(np. materaca) z którego obecnie korzystamy.

LATEKSOWA

TANI Z LATEKSEM

POD MATERAC

Wodoodporny i jednocześnie
przepuszczalny dla powietrza.
Zalecany dla dzieci i osób starszych.

STELAŻE
SIMPACK
• mata kokosowa ok. 1 cm
• pianka poliuretanowa 8 cm
• wysokość materaca ok. 11 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 100g/m2

• pianka poliuretanowa 8 cm
• lateks 3cm, jednostronnie
• wysokość materaca ok. 12 cm
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 100g/m2

VERSAL

STANDARD

TANI 7-STREFOWY

8/9/10/11/15cm

• pianka poliuretanowa 8 cm
• 7 strefowy wkład wysokoelastyczny
o grubości 3 cm
• wysokość materaca ok. 12 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 100g/m2
• materac pokazany w pokrowcu Economic pikowany

BOBAS LATEKS

• płyta lateksowa o grubości 6 cm
(2 x 3 cm obustronnie)
• wysokość materaca ok. 9 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 200g/m2
• tylko jako materac dziecięcy
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 100g/m2

• pianka poliuretanowa
• materace dostępny w wysokościach
8, 9, 10, 11, 15 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 100g/m2
• Standard 8 i 10 posiadają pokrowce niepikowane
• materac pokazany w pokrowcu Economic pikowany

BOBAS EKO-KOKOS

• materacyk wykonany wyłącznie z naturalnego
włókna kokosowego o grubości 7cm
• wysokość materaca ok. 8 cm
• w pokrowcu Primo pikowany 150g/m2
• tylko jako materac dziecięcy
• materac pokazany w pokrowcu Primo pikowany 100g/m2

Materace dziecięce (w tym Bobas) dostępne w rozmiarach: 60x120cm; 70x130cm; 70x140cm; 70x160cm
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PROSTY I TANI

SIMPACK (SIMPLE & PACK)

Profesjonalne i tanie rozwiązanie
dla każdego rodzaju materaca.
Znacznie wydłuża żywotność
materaca i uzupełnia komfort spania.
Do samodzielnego złożenia.
wys. 3,5 cm

PROSTY

STELAŻ PROSTY
O REGULOWANEJ TWARDOŚCI

Profesjonalne i wytrzymałe rozwiązanie
dla każdego rodzaju materaca. Znacznie
wydłuża żywotność materaca i uzupełnia
komfort spania. Zalecany osobom
z nadwagą.
wys. 6 cm

REGULOWANY

ELEKTRYCZNY

STELAŻ Z PODNOSZONYM
ZAGŁÓWKIEM O REGULOWANEJ TWARDOŚCI

STELAŻ ELEKTRYCZNY
Z 5 STOPNIOWĄ REGULACJĄ

Profesjonalne rozwiązanie zwiększające
komfort użytkowania materaca. Zalecany
dla materacy piankowych, wysokoelastycznych
i lateksowych. Znacznie wydłuża żywotność
materaca i uzupełnia komfort spania.
wys. 6 cm

POKROWCE
LATO-ZIMA

PRIMO

ECONOMIC

Pokrowiec Primo jest stosowany jako
standardowy i nie wymaga dopłaty.
Przyjemny w dotyku, przewiewny
i funkcjonalny. Pokrowiec Primo można prać w temperaturze do 60˚C.

Jest bardzo dobrą opcją dla osób chcących
zminimalizować koszty przy zakupie nowego
materaca. Warto zauważyć, że zachowuje on
wciąż bardzo przyjemny wygląd, dotyk
i wytrzymałość, co bezapelacyjnie stawia go
na czołowym miejscu wśród pokrowców tej
kategorii cenowej.

KASZMIR

BOGATO I CIEPŁO

Wyjątkowy pokrowiec z dzianiny
o bardzo wysokiej gramaturze
i z zawartością wełny kaszmirowej jednego z najdroższych i najbardziej
cenionych surowców przędzalniczych na świecie. Kaszmir jest
produktem naturalnym niezwykle
wydatnie kumulującym ciepło
w chłodne noce. Pokrowiec wyposażony w dodatkową wentylację
w postaci siatki 3D w kolorze
grafitowym na całym obwodzie
oraz uchwyty.

ALOE VERA

DLA WRAŻLIWYCH

Materiał użyty do wykonania tego
pokrowca został nasączony
specjalnym żelem aloesowym
o właściwościach kosmetycznych
i dobroczynnych dla skóry użytkownika. Pokrowiec wyposażony
w dodatkową wentylację w postaci
siatki 3D w kolorze oliwkowym na
całym obwodzie oraz uchwyty.

Profesjonalne rozwiązanie znacząco
zwiększające komfort użytkowania materaca.
Zalecany dla materacy lateksowych i dla osób
ceniących swój komfort oraz dla osób starszych.
Znacznie wydłuża żywotność materaca
wys. 6 cm

ANTY-STRES

Posiada na całej swej powierzchni łatwo rozróżnialne
oznakowanie strony zimowej i strony letniej.
Pokrowiec jest pikowany owczą wełną od strony
zimowej i mieszanką bawełny z włóknem klimatyzującym od strony letniej, dzięki czemu pomaga
kumulować ciepło w chłodnych - oraz zwiększa
wentylację w gorących okresach roku.
Pokrowiec ten nie jest przeznaczony do prania.

NATURAL

NATURALNIE

Pokrowiec Natural o dużej zawartości bawełny. Pokrowiec ten może
być z powodzeniem polecany dla
osób cierpiących na nadmierne
pocenie się podczas snu, alergię
oraz przywiązujących wagę do użytkowania produktów pochodzenia
naturalnego ze źródeł odnawialnych.
Pokrowiec wyposażony w dodatkową wentylację w postaci siatki 3D
w kolorze białym na całym obwodzie
oraz uchwyty.

JEDWAB

Pokrowiec Anty Stres z zawartością specjalistycznych włókien posiadających zdolność do
rozładowywania napięcia i ułatwiających nam
w ten sposób zapadanie w głębszy, a zatem
bardziej wydajny sen. Pokrowiec wyposażony
w dodatkową wentylację w postaci siatki 3D
w kolorze białym na całym obwodzie oraz
uchwyty.

BOGATO

Wyjątkowy pokrowiec z dzianiny
o bardzo wysokiej gramaturze
i z zawartością włókien jedwabiu.
Sprzyja uczuciu chłodu latem
i ciepła latem. Posiada tez zdolność
pochłaniania nadmiaru wilgoci
podczas naszego snu. Pokrowiec
wyposażony w dodatkową wentylację w postaci siatki 3D w kolorze
czerwonym na całym obwodzie
oraz uchwyty.

w w w. m e b le - m a r z e n i e . p l

KORAL

BOGATO

Jedyny w swoim rodzaju pokrowiec posiadający nie tylko bardzo
wysoką gramaturę, ale również
pikowanie punktowe. Znakomicie
nadaje się zwłaszcza na materace
posiadające piankę termoelastyczną.
Jego dodatkowym atutem jest
niepowtarzalny wygląd. Pokrowiec wyposażony jest ponadto
w wentylację w postaci siatki 3D
w kolorze czerwonym na całym
obwodzie oraz uchwyty.
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PODUSZKI

ALOE VISCO VISCO GEL

TERMO-ELASTIC ACTIVE

CREATIVE

WATERGEL

Posiada profilowany wkład
z pianki termoelastycznej, reagującej na ciepło
naszego ciała. Świetnie
wspomaga prawidłowy
sen na dobrze dobranym
materacu.
60 x 36 x 11 cm

Posiada profilowany wkład
lateksowy, antyalergiczny
i świetnie wspomagający
prawidłowy sen na dobrze
dobranym materacu.
68 x 43 x 14 cm

Posiada profilowany wkład
żelowy, przewiewny
i chłodzący. Bardzo dobrze
wspomaga prawidłowy
sen na dobrze dobranym
materacu.
69 x 43 x 12 cm
Wyjątkowy komfort!

Posiada wkład lateksowy
o odpowiednim układzie
perforacji zapewniającym
wspomaganie prawidłowego snu na dobrze
dobranym materacu.
Posiada właściwości
antyalergiczne.
72 x 43 x 13 cm

Poduszka Aloe Visco to
wysokiej jakości połączenie
właściwości lateksu i pianki
termoelastycznej. Poduszka
dzięki wyjątkowej zdolności
w dopasowywaniu sie do
kształtu ciała daje delikatne,
ale celne podparcie kręgów
szyjnych. Dostępna w pokrowcu KORAL należącym
do najlepszych w swojej
klasie.
Rozmiary: 72x42x15cm

P O D U S ZKI DEKORACYJNE
D O STĘPNE KOLORY

Poduszka łącząca w sobie zalety
poduszek Watergel i Aloe Visco.
Z jednej strony zastosowano unikatową piankę żelową watergel, niezwykle
przewiewną i chłodną w odczuciu –
z drugiej strony piankę termoelastyczną o wysokiej gęstości. Tym samym
oprócz wybitnie delikatnego podtrzymywania kręgów szyjnych podczas snu
poduszka Visco-Gel uzyskała system
lato-zima, który klient może sobie
dowolnie zmieniać w każdej chwili.
Pokrowiec Aloe Vera
Rozmiary: 70 x 41 x 14cm

Tkanina na zdjęciu: CASABLANCA – kolory Różowy 2310, Fioletowy 2311, Oliwka 2312, Turkus 2313, Czerwony 2309

WYBARWIENIA DREWNA
dąb rustical

calvados

LEGENDA dla materacy

olcha

wenge

buk

orzech

LEGENDA dla mebli tapicerowanych

7 stref twardości

pokrowiec z możliwością
prania do 60˚C

pianka termoelastyczna

pianka poliuretanowa

automat umożliwiający szybkie
i łatwe rozłożenie sofy

właściwości
ortopedyczne

antyalergiczny

pianka wysokoelastyczna

sprężyny typu bonell

pojemnik na pościel

antygrzybiczny

sprężyny typu bonell

pianka lateksowa

sprężyny faliste

pianka wysokoelastyczna

stelaż regulowany

sprężyny kieszeniowe

pianka poliuretanowa

mebel z funkcją spania

poduszki zawierają wkład
poliuretanowo- silikonowy

dwustronny

sprężyny multipocket

materac dostępny
w pokrowcu Economic

mebel z funkcją
wypoczynku

sprężyny kieszeniowe

materac 
średnio twardy

mata kokosowa

materac występuje w wersji
dziecięcej w rozm. (cm):

regulowany zagłówek

Lux-System
specjalistyczny układ elementów 
sprężystych podnoszących komfort

materac twardy

zamek błyskawiczny dookoła
materaca, rozdzielający
pokrowiec na dwie części

60x120, 70x130, 70x140, 70x160

Materac do odebrania przez klienta ze sklepu w ciągu 72 h od złożenia zamówienia u producenta. Bez dodatkowych dopłat!
Szczegóły promocji dostępne u producenta oraz w sklepach partnerskich. Dotyczy dni roboczych.

Meble Marzenie Sp. Jawna

Opatów, ul. Bolesławiecka 14a,
63-645 Łęka Opatowska
e-mail: biuro@meble-marzenie.pl
e-mail: serwis@meble-marzenie.pl

Biuro Obsługi Klienta

Czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-16:00
w soboty 7:00-12:00
tel./fax +48 62 781 30 38
tel. kom. +48 609 221 092

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zaprezentowanych wyrobach nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Katalog ten, w rozumieniu prawa, nie stanowi oferty i jest
publikowany w celach informacyjnych. Dokładne dane oraz informacje o kolorystyce uzyskacie Państwo w salonach sprzedaży. Wymiary mebli tapicerowanych podawane są z tolerancją +/-50mm.
Tolerancja rozmiarów materacy lateksowych wynosi +/-2cm; zaś pozostałych +/-1cm. Tolerancja odkształcenia powierzchni spania prawidłowo użytkowanego materaca wynosi 2cm.
Warunki gwarancji i warunki prawidłowego użytkowania są dołączane do każdego materaca.
Zmiana układu tkanin (wzór-koordynat) na poszczególnych modelach wiąże się z dodatkową dopłatą którą każdorazowo należy ustalać z producentem. W innym przypadku zamówienie
zostanie może zostać odrzucone.

www.meble-marzenie.pl

