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w trosce o sen

sprawdź naszą bogatą ofertę materaców i stelaży
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czas na przyjemny sen ...
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        W Black Red White dbamy, aby Twój sen był najlepszą regeneracją dla ciała i ducha, 
dostarczając sił witalnych na każdy dzień. Kolekcja materaców i stelaży ForSleep została 
zaprojektowana po przeprowadzeniu szeregu testów produktów oraz badań preferencji 
Polaków. Efektem połączenia zebranej wiedzy z najlepszymi surowcami jest kolekcja 
materaców i stelaży, zapewniających najwyższy komfort snu w przystępnej cenie.

Pianki z pamięcią (visco), pianki wysokoelastyczne, sprężyny kieszeniowe oraz dzianiny użyte 
przez nas do produkcji materaców ForSleep to najnowsze osiągnięcia technologiczne najlepszych 
europejskich producentów. Efektem tego jest niepowtarzalny komfort, wysoka jakość 
i trwałość wszystkich produktów z kolekcji ForSleep.

Wszystkie materace piankowe ForSleep posiadają specjalny system kanałów poprawiający swobod-
ną cyrkulację powietrza. Dobra wentylacja wkładu materaca, oprócz aspektów higienicznych, przy-
czynia się również do lepszej regulacji temperatury podczas snu.

Poparciem najwyższej jakości oraz trwałości produktów jest 10-letnia gwarancja udzielana 
przez nas na wszystkie materace z kolekcji ForSleep. W materacach sprężynowych rozszerzoną 
gwarancją objęte są sprężyny, w materacach piankowych – wkłady piankowe.

Wszystkie stosowane przez nas dzianiny posiadają certyfikat Öko-Tex® Standard 100. Pokrowce 
materaców z pianką visco (Sensual oraz Feeling) wykonane są w technologii membranowej, 
która dzięki lepszemu transportowaniu wilgoci zapewnia optymalny klimat snu.



4

Sprężyny 
kieszeniowe

7 stref 
twardości

Twardość 
wysoka

Twardość 
podwyższona

Lato / zima
Twardość 
średnia

Pianka 
termoelastyczna

Antygrzybiczny

Sizal

Twardość 
zróżnicowana

Kokos Materac
odwracalny

Pianka 
antybakteryjna

Pianka 
wysokoelastyczna

Sprężyny 
multipocket

Pokrowiec 
pralny

Jony srebra

Elastyczność 
punktowa

Soft 
Dzianina membranowa Soft z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, niepikowana, z warstwą antypoślizgowego materiału od spodu materaca. Dzianina Soft 
odznacza się miękkością w dotyku oraz elastycznością wymaganą w przypadku materaca z pianką visco. Zamek rozdzielczy z 4 stron umożliwiający łatwe zdejmowanie 
pokrowca. Pokrowiec z możliwością prania w temperaturze do 60o C.

Solar  
Dzianina membranowa Solar z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, niepikowana, z warstwą  antypoślizgowego materiału od spodu materaca (materac 
Feeling) lub pikowana puszystą włókniną antyalergiczną (materac Luxurius). Dzianina Solar dzięki dużej zawartości włókien wiskozy odznacza się najwyższą jakością, 
miękkością w dotyku oraz elastycznością wymaganą w przypadku materaca o dużej elastyczności punktowej. Metalizowana przędza o bordowym połysku wydobywa 
prawdziwe jej piękno. Zamek rozdzielczy z 4 stron umożliwiający łatwe zdejmowanie pokrowca. Pokrowiec z możliwością prania w temperaturze do 60o C.

Diamond    
Dzianina Diamond z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyalergiczną. Dzianina Diamond dzięki dużej zawartości włókien 
wiskozy odznacza się najwyższą jakością, miękkością w dotyku, a jej nici o perłowym połysku dodają jej szczególnego blasku. Zamek rozdzielczy z 4 stron umożliwiający 
łatwe zdejmowanie pokrowca. Pokrowiec z możliwością prania w temperaturze do 60o C.

Clima+ 
Tkanina Clima+ z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, po stronie letniej pikowana przewiewną bawełną, po stronie zimowej włóknem ocieplającym zapew-
niającym komfort cieplny w chłodniejsze noce.

Silver+    
Dzianina Silver+ z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100. Pokrowiec Silver+ zawiera jony srebra o działaniu antystatycznym, antybakteryjnym oraz 
antygrzybicznym. Hamuje rozwój bakterii, pleśni i grzybów, zapewniając ochronę 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Silver+ w naturalny, przyjazny dla środowiska i zdrowia 
sposób minimalizuje nieprzyjemne zapachy i rozwój mikroorganizmów, gwarantując jednocześnie komfort użytkowania przez długi czas. Zamek rozdzielczy z 4 stron 
umożliwiający łatwe zdejmowanie pokrowca. Pokrowiec z możliwością prania w temperaturze do 60o C.

Q-Dry&Soft   
Dzianina Q-Dry&Soft z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyalergiczną. Dzianina ta odznacza się wyjątkową miękkością oraz 
zdolnością skutecznego odprowadzania wilgoci. Antystatyczność dzianiny Q-Dry&Soft zapewnia komfortowe środowisko snu, a jej obojętność na ładunki elektryczne 
zapewnia śpiącej osobie działanie odstresowujące. Zamek rozdzielczy z 4 stron umożliwiający łatwe zdejmowanie pokrowca. Pokrowiec z możliwością prania w 
temperaturze do 60o C.

Smart  
Pokrowiec wykonany z dzianin z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowanych puszystą włókniną antyalergiczną. Po stronie dziecięcej pokrowiec zawiera 
dodatkowo jony srebra pomagające zachować mikrobiologiczną czystość pokrowca. Zamek rozdzielczy z 4 stron umożliwiający łatwe zdejmowanie pokrowca. Pokrowiec 
z możliwością prania w temperaturze do 60o C.

Fresh+
Dzianina Fresh+ z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyalergiczną. Zamek rozdzielczy z 4 stron umożliwiający łatwe zdejmo-
wanie pokrowca. Pokrowiec z możliwością prania w temperaturze do 60o C.

Pokrowiec Medicott®

Dzianina Medicott® z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyalergiczną. Zabezpieczenie Medicott® stanowi skuteczną, natural-
ną ochronę przed rozwojem pleśni i grzybów. Zamek rozdzielczy z 4 stron umożliwiający łatwe zdejmowanie pokrowca. Pokrowiec z możliwością prania w temperaturze 
do 60o C. 

Pokrowiec Glamour
Dzianina Glamour z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyalergiczną. Złocista lamówka na krawędziach dodaje materacowi 
szczególnej elegancji. Zamek rozdzielczy z 4 stron umożliwiający łatwe zdejmowanie pokrowca. Pokrowiec z możliwością prania w temperaturze do 60o C.

Pokrowiec Active
Dzianina Active z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyalergiczną. Pokrowiec posiada po bokach taśmę 3D poprawiającą wenty-
lację, zamek rozdzielczy z 4 stron umożliwiający łatwe zdejmowanie pokrowca. Pokrowiec z możliwością prania w temperaturze do 60o C. 

pokrowce
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Wkład materaca stanowią pracujące niezależnie sprężyny kieszeniowe o średnim stopniu twardości. 

Ich usytuowanie w odrębnych kieszonkach zapewnia elastyczność punktową oraz odpowiednie 

podparcie ciała.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.

Materac dwustronny, obłożony sprężystą pianką poliuretanową z atestem higienicznym.

Do wyboru pokrowiec letnio-zimowy Clima+ lub pralny Fresh+.

Twardość materaca: średnia.

Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.

Wysokość materaca: ok. 19 cm.

Imir ergonomiczne podparcie

Dostępne są także: 
Imir Clima+ 140’- 789,- / 160’- 869,- / 180’- 979,- 

Imir Fresh+ 90’- 569,- / 140’- 809,- / 160’- 889,- / 180’- 999,- 

559,-

Materac 
Imir Clima+

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Clima+

Pokrowiec 
Fresh+

Wkład materaca stanowią pracujące niezależnie sprężyny kieszeniowe o średnim stopniu twardości.
Ich usytuowanie w odrębnych kieszonkach zapewnia elastyczność punktową oraz odpowiednie
podparcie ciała.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.

Materac dwustronny, obłożony sprężystą pianką poliuretanową z atestem higienicznym.

Obustronne utwardzenie arkuszami filcu.

Pokrowiec Glamour z możliwością prania w pralce w temp. do 60o C.

Twardość materaca: podwyższona.

Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.

Wysokość materaca: ok. 22 cm.

Sonus wygoda i elegancja 

Dostępne są także: 
Sonus 140’- 799,- / 160’- 899,- / 180’- 999,-  

 

539,-

Materac 
Sonus

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Glamour
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Wkład materaca stanowią pracujące niezależnie sprężyny kieszeniowe o średnim stopniu twardości.
Ich usytuowanie w odrębnych kieszonkach zapewnia elastyczność punktową oraz odpowiednie 
podparcie ciała.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.

Materac dwustronny, obłożony sprężystą pianką poliuretanową z atestem higienicznym.

Jednostronnie materac dodatkowo utwardzony warstwą naturalnego kokosu.

Do wyboru pokrowiec letnio-zimowy Clima+ lub pralny Fresh+.

Twardość materaca: wysoka po stronie z kokosem, średnia po stronie bez kokosu.

Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.

Wysokość materaca: ok. 19 cm.

Ceres twardość naturalnego kokosu 

Dostępne są także: 
Ceres Fresh+ 140’- 889,- / 160’- 969,- / 180’- 1089,-

Ceres Clima+ 90’- 609,- /  140’- 869,- / 160’- 949,- / 180’- 1069,- 

619,-

Materac 
Ceres Fresh+

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Clima+

Pokrowiec 
Fresh+

Wkład materaca stanowią pracujące niezależnie sprężyny kieszeniowe o średnim stopniu twardości. 
Ich usytuowanie w odrębnych kieszonkach zapewnia elastyczność punktową oraz odpowiednie 
podparcie ciała.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.

Materac dwustronny, obłożony sprężystą pianką poliuretanową z atestem higienicznym.

Obustronne utwardzenie warstwą naturalnego sizalu.

Pokrowiec Medicott® z możliwością prania 
w pralce w temp. do 60o C.

Twardość materaca: wysoka.

Dostępne szerokości: 
90, 140, 160, 180 cm.

Wysokość materaca: ok. 22 cm.

Harmonic w zgodzie z naturą

Dostępne są także: 
Harmonic 140’- 999,- / 160’- 1099,- / 180’- 1199,- 

649,-

Materac 
Harmonic
rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Medicott®
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zdjęcie do korekty 

Dostępne są także: 
Essence140’- 1069,- / 160’- 1199,-

Wkład materaca wykonany z pianki wysokoelastycznej o wysokości do 8 cm oraz sprężystej pianki 
gwarantującej komfortowe podparcie.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.

Materac do użytku dwustronnego, wykonany wyłącznie z wyselekcjonowanych, wysokogatunkowych 
pianek z atestem higienicznym.

System kanałów poprawiających cyrkulację powietrza.

Pokrowiec Q-Dry&Soft z możliwością prania w pralce w temp. do 60o C.

Twardość materaca: wysoka.

Dostępne szerokości: 90, 140, 160 cm.

Wysokość materaca: ok. 18 cm.

Essence dwa stopnie komfortu

729,-

Materac 
Essence

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Q-Dry&Soft

Wkład materaca stanowią pracujące niezależnie sprężyny kieszeniowe o wysokim stopniu twardości. 
Ich usytuowanie w odrębnych kieszonkach zapewnia elastyczność punktową oraz odpowiednie
podparcie ciała.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.

Materac dwustronny, obłożony sprężystą, antybakteryjną pianką Ultra-Fresh® z atestem higienicznym. 
Pianka dodatkowo posiada specjalne profilowanie, dopasowane do 7 stref twardości materaca,
zapewniające działanie masujące.

Pokrowiec Silver+ z jonami srebra, możliwość prania w pralce w temp. do 60o C.

Twardość materaca: podwyższona.

Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.

Wysokość materaca: ok. 22 cm.

Mimas zdrowie do potęgi

Dostępne są także: 
Mimas 140’- 1189,- / 160’- 1299,- / 180’- 1469,-  

829,-

Materac 
Mimas 

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Silver+
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Wkład materaca stanowią sprężyny „multipocket” o wysokim stopniu twardości. Ich usytuowanie 
w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz gwarantuje 
właściwe podparcie ciała.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.

Materac dwustronny, obłożony sprężystą, antybakteryjną pianką Ultra-Fresh® z atestem higienicznym.

Pokrowiec Q-Dry&Soft z możliwością prania w pralce w temp. do 60o C.

Twardość materaca: podwyższona.

Dostępne szerokości: 90, 140, 160, 180 cm.

Wysokość materaca: ok. 22 cm.

Magnus pełnia komfortu

Dostępne są także: 
Magnus 140’- 1249,- / 160’- 1349,- / 180’- 1499,- 

879,-

Materac 
Magnus

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Q-Dry&Soft

Wkład materaca stanowią sprężyny „multipocket” o wysokim stopniu twardości. Ich usytuowanie 
w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz gwarantuje 
właściwe podparcie ciała.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu 
naszego ciała.

Materac dwustronny, obłożony sprężystą pianką poliuretanową z atestem higienicznym.

Obustronne utwardzenie warstwą naturalnego kokosu.

Pokrowiec Active z możliwością prania 
w pralce w temp. do 60o C.

Twardość materaca: wysoka.

Dostępne szerokości: 
90, 140, 160, 180 cm.

Wysokość materaca: ok. 22 cm.

Lumnis twardość i sprężystość

Dostępne są także: 
Lumnis 140’- 1249,- / 160’- 1399,- / 180’- 1549,- 

799,-

Materac 
Lumnis

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Active
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Wkład materaca wykonany w całości ze sprężystej pianki wysokoelastycznej o wysokości 16 cm.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.

Materac do użytku dwustronnego, wykonany wyłącznie z wyselekcjonowanych, wysokogatunkowych
pianek z atestem higienicznym.

System kanałów poprawiających cyrkulację powietrza.

Pokrowiec Diamond z możliwością prania w pralce w temp. do 60o C.

Twardość materaca: średnia.

Dostępne szerokości: 90, 140, 160 cm.

Wysokość materaca: ok. 19 cm.

Flexo maksimum sprężystości

Dostępne są także: 
Flexo 140’- 1299,- / 160’- 1459,-

879,-

Materac 
Flexo

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Diamond

Wkład materaca wykonany z pianki visco reagującej na temperaturę ciała, o wysokości do 6 cm oraz 
sprężystej pianki gwarantującej komfortowe podparcie.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.

Materac wykonany wyłącznie z wyselekcjonowanych, wysokogatunkowych pianek z atestem 
higienicznym.

System kanałów poprawiających cyrkulację powietrza.

Pokrowiec membranowy Solar z warstwą antypoślizgowego materiału od spodu materaca, możliwość 
prania w pralce w temp. do 60o C.

Twardość materaca: wysoka.

Dostępne szerokości: 
90, 140, 160 cm.

Wysokość materaca: ok. 18 cm.

Feeling uczucie prawdziwego komfortu

Dostępne są także: 
Feeling 140’- 1329,- / 160’- 1499,-  

899,-

Materac 
Feeling

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Solar
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Dostępne są także: 
Luxurius 140’- 1649,- / 160’- 1799,- / 180’- 1999,-  

Wkład materaca stanowią sprężyny „multipocket” o wysokim stopniu twardości. Ich usytuowanie 
w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz gwarantuje 
właściwe podparcie ciała.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.

Materac dwustronny, obłożony sprężystą pianką wysokoelastyczną z atestem higienicznym.

Pianka dodatkowo posiada specjalne profilowanie, dopasowane do 7 stref twardości materaca, 
poprawiające cyrkulację powietrza.

Pokrowiec Solar z możliwością prania w pralce w temp. do 60o C.

Twardość materaca: średnia.

Dostępne szerokości: 
90, 140, 160, 180 cm.

Wysokość materaca: ok. 23 cm.

Luxurius prestiż i wygoda

1169,-

Materac 
Luxurius

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Solar

Wkład materaca wykonany z pianki visco reagującej na temperaturę ciała, o wysokości do 7,5 cm, 
oraz pianki wysokoelastycznej gwarantującej sprężyste podparcie.

7 stref twardości gwarantujących ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu naszego ciała.

Materac wykonany wyłącznie z wyselekcjonowanych, wysokogatunkowych pianek z atestem 
higienicznym.

System kanałów poprawiających cyrkulację powietrza.

Pokrowiec membranowy Soft z warstwą antypoślizgowego materiału od spodu materaca, możliwość 
prania w pralce w temp. do 60o C.

Twardość materaca: średnia.

Dostępne szerokości: 
90, 140, 160 cm.

Wysokość materaca: ok. 19 cm.

Sensual miękkość dotyku

Dostępne są także: 
Sensual 140’- 1769,-  / 160’- 1999,-  

1189,-

Materac 
Sensual

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Soft
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Wkład materaca wykonany z komfortowych pianek w technologii czterostronnej w celu 
zagwarantowania prawidłowego wsparcia dziecka w wieku od kilku do kilkunastu lat.

Dzięki specjalnej konstrukcji wkładu materac umożliwia zwiększanie swego stopnia twardości wraz 
ze wzrostem dziecka, oferując 4 różne stopnie komfortu.

Materac do użytku czterostronnego, wykonany wyłącznie z wyselekcjonowanych, wysokogatunkowych 
pianek z atestem higienicznym.

System kanałów poprawiających cyrkulację powietrza.

Pokrowiec Smart  z możliwością prania w pralce w temp. do 60o C.

Twardość materaca: zróżnicowana.

Dostępne szerokości: 90 cm.

Wysokość materaca: ok. 18 cm.

Citizen z myślą o młodym człowieku

599,-

Materac 
Citizen

rozmiar 90/200

Pokrowiec 
Smart

notes
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stelaże 
elastyczne

       Nawet najlepszy materac wymaga właściwego podparcia. Prawidłowo 

dobrany stelaż z drewna klejonego warstwowo, oprócz poprawy wentylacji, 

zapewni każdemu materacowi dodatkową amortyzację. Takie rozwiązanie 

pozwoli wydobyć z użytkowanego zestawu maksimum komfortu i zapewni 

dłuższą żywotność materaca. Aby to osiągnąć, kierując się doborem najwyż-

szej jakości elastycznych listew oraz uchwytów, a także znajomością zasad er-

gonomii, przygotowaliśmy wyjątkową kolekcję stelaży Ergo, wśród których 

z pewnością znajdziecie Państwo właściwe podparcie dla swojego materaca.

Ergo Basic solidna podstawa

17 sprężystych listew (odstępy 5 cm).

Stelaż 3-strefowy.

Dostępne rozmiary: 90/200, 120/200, 140/200, 160/200 cm*.

Wysokość stelaża: ok. 3 cm.

Dostępne są także: 
Ergo Basic 120’- 169,- / 140’- 179,- / 160’- 199,- 

124,-

Stelaż
Ergo Basic

rozmiar 90/200

*Produkty dostarczane w wersji do samodzielnego montażu, wymiary rzeczywiste stelaży są pomniejszone o ok. 1 cm na szerokości i ok. 3 cm na długości.
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Ergo Plus elastyczne wsparcie

Ergo Flex pełnia amortyzacji
28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).

Stelaż 7-strefowy.

Środkowa taśma wzmacniająca.

Regulacja twardości w części środkowej stelaża (biodra-lędźwie).

Elastyczne uchwyty z dodatkową amortyzacją.

Dostępne rozmiary: 80/200, 90/200 cm.

Wysokość stelaża: ok. 5,5 cm.

Dostępne są także: 
Ergo Flex 90’- 219,- 

199,-

Stelaż
Ergo Flex

rozmiar 80/200

28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).

Stelaż 7-strefowy.

Dostępne rozmiary: 90/200, 120/200, 140/200, 160/200 cm*.

Wysokość stelaża: ok. 3 cm.

Dostępne są także: 
Ergo Plus 120’- 209,- / 140’- 229,- / 160’- 249,- 

139,-

Stelaż
Ergo Plus

rozmiar 90/200

*Produkty dostarczane w wersji do samodzielnego montażu, wymiary rzeczywiste stelaży są pomniejszone o ok. 1 cm na szerokości i ok. 3 cm na długości.

*Produkty dostarczane w wersji do samodzielnego montażu, wymiary rzeczywiste stelaży są pomniejszone o ok. 1 cm na szerokości i ok. 3 cm na długości.
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Ergo Multi elastyczność doskonała
42 sprężyste listwy bukowe (odstępy 2 cm).

Stelaż 7-strefowy.

Środkowa taśma wzmacniająca.

Regulacja twardości w części środkowej stelaża  
(biodra-lędźwie).

Dostępne rozmiary: 90/200, 140/200, 160/200 cm*.

Wysokość stelaża: ok. 3 cm.

Dostępne są także: 
Ergo Multi 140’- 389- / 160’- 429,- 

249,-

Stelaż
Ergo Multi

rozmiar 90/200

Ergo Comfort maksimum wygody
28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).

Stelaż 7-strefowy.

Środkowa taśma wzmacniająca.

Regulacja twardości w części środkowej stelaża (biodra-lędźwie).

Poszerzane listwy skrajne dla lepszego wsparcia końców materaca.

Elastyczne uchwyty z dodatkową amortyzacją.

Dostępne rozmiary: 90/200, 140/200, 160/200 cm*.

Wysokość stelaża: ok. 4,5 cm.

Dostępne są także: 
Ergo Comfort 140’- 369- / 160’- 399,- 

239,-

Stelaż
Ergo Comfort

rozmiar 90/200

*Produkty dostarczane w wersji do samodzielnego montażu, wymiary rzeczywiste stelaży są pomniejszone o ok. 1 cm na szerokości i ok. 3 cm na długości.

*Produkty dostarczane w wersji do samodzielnego montażu, wymiary rzeczywiste stelaży są pomniejszone o ok. 1 cm na szerokości i ok. 3 cm na długości.
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*Produkty dostarczane w wersji do samodzielnego montażu, wymiary rzeczywiste stelaży są pomniejszone o ok. 1 cm na szerokości i ok. 3 cm na długości.

Ergo Lift elastyczne wsparcie z regulacją wysokości

Family Moto elektryczna regulacja wysokości
28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).

Płynna regulacja wysokości podnóżka i podgłówka.

Sterowanie pilotem.

Regulacja twardości w części środkowej stelaża (biodra-lędźwie).

Elastyczne uchwyty z dodatkową amortyzacją.

Dostępne rozmiary: 80/200, 90/200 cm.

Wysokość stelaża: ok. 8 cm.

Dostępne są także: 
Family Moto 90’- 969,- 

949,-

Stelaż
Family Moto 

rozmiar 80/200

Dostępne są także: 
Ergo Lift 90’- 309,- 

299,-

Stelaż
Ergo Lift

rozmiar 80/200

28 sprężystych listew (odstępy 3 cm).

Stelaż 7-strefowy.

Środkowa taśma wzmacniająca.

Regulacja twardości w części środkowej stelaża (biodra-lędźwie).

Możliwość stopniowej regulacji wysokości podnóżka i podgłówka.

Dostępne rozmiary: 80/200, 90/200 cm*.

Wysokość stelaża: ok. 6 cm.
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Wszystkie produkty z kolekcji ForSleep dostępne w sieci salonów Black Red White.

  Prezentowane w ulotce informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie dane zawarte w ulotce są aktualne w miesiącu oddania ulotki do druku 
(10/2015). Podane wymiary produktów mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku zaktualizowane wymiary produktów podane będą na stronie internetowej 
brw.com.pl. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w ulotce mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych produktów. Poda-

ne ceny są cenami detalicznymi sugerowanymi w okresie do 31.01.2016 r.


