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konfiguratory 
mebli

76 salonów firmowych 

BLACK RED WHITE to:

darmowy odbiór w salonie 
lub odpłatna dostawa do domu

zakupy przez telefon

zakupy online na brw.pl 
24h/7 dni w tygodniu

bogata oferta mebli, dodatków i oświetlenia
w różnych stylach

zakupy na raty

szybkie i bezpieczne 
płatności

ponad 400 punktów sprzedaży detalicznej 
w sieci Black Red White na terenie kraju
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SYPIALNIA 
JAK ZE SNU 

Sypialnia to oaza spokoju, miejsce wyciszenia 

i relaksu. Tu spełniają się marzenia    

o odpoczynku idealnym. Przestronne łóżko, 

wygodny materac i odpowiedni stelaż 

zapewnią Ci błogi sen i chwile wytchnienia.  

Zamień swoją sypialnię w królestwo snu, 

w którym odetchniesz od codziennych 

obowiązków. Pomożemy Ci stworzyć piękne 

i harmonijne miejsce, które będzie sprzyjać 

zarówno relaksowi, jak i dobremu snu.  

Wyobraź sobie, jak przyjemnie będzie budzić 

się w pięknym wnętrzu, pełnym światła   

i pozytywnej energii. Zacznij każdy dzień   

w dobrym nastroju! 
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PODUSZKA  
SPECJALISTYCZNA

ŁÓŻKOMATERAC  
NAWIERZCHNIOWY

Dzięki poduszkom specjalistycznym 
zadbasz o swoje zdrowie nawet podczas 
snu! Ich wypełnienie stanowi elastyczna 
pianka memory, która zapewnia idealne 
dopasowanie do naturalnych krzywizn 
Twojej głowy i szyi.

Solidna rama dba o trwałość całej 
konstrukcji i komfort snu. Dobierz 
rozmiar tak, by pasował nie tylko do 
wnętrza, ale też Twoich wyobrażeń 
o maksymalnym komforcie. Możesz 
wybrać łóżko z wezgłowiem. Wygląda 
pięknie i daje miękkie podparcie plecom.

Materac nawierzchniowy to idealny  
sposób na zmiękczenie właściwego  
materaca oraz zapewnienie dodatkowej 
higieny całego zestawu.

Wygodne łóżko to podstawa dobrego   
i zdrowego snu. Czy wiesz, na co zwrócić 
uwagę przy wyborze idealnego modelu   
łóżka do Twojej sypialni?
Zobacz, z jakich elementów składa się   
łóżko i zadbaj o każdy detal swojego   
miejsca snu.

RECEPTA NA ZDROWY
I SPOKOJNY SEN

1

2

STELAŻ
Nawet najlepszy materac wymaga  
solidnego podparcia. Dobrze dobrany 
stelaż, oprócz prawidłowej wentylacji, 
zapewni dodatkową amortyzację oraz 
przedłuży  jego  żywotność.

5

1

2

5

3

OCHRANIACZ  
NA MATERAC

Ochraniacz na materac z wytrzymałej  
i stylowej tkaniny to sposób na 
zachowanie większej higieny, czystości 
i komfortu snu. Zapewni Twojemu 
materacowi jeszcze dłuższą żywotność.

3

MATERAC

Odpowiedni materac ma niebagatelny 
wpływ nie tylko na Twój komfort  
i samopoczucie, ale przede wszystkim 
na zdrowie. Wybierz ten, który 
najlepiej dopasuje się do Twoich 
potrzeb. Wszystkie materace z naszej 
oferty posiadają zdejmowany i pralny 
pokrowiec, który pomoże Ci zadbać  
o czystość i zwiększy higienę snu. 

4

6

4
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ŁÓŻKA TAPICEROWANE

Sypialnia to miejsce, w którym relaksujesz się po ciężkim 

dniu. Jeśli po przespanej nocy chcesz budzić się wypoczęty 

i pełen energii, zadbaj o wybór odpowiedniego łóżka. 

Sprawdź nasze propozycje wygodnych i stylowych łóżek 

tapicerowanych dostępnych w bogatej  palecie tkanin. 

Wybierz model idealny dla siebie, a potem dobierz 

odpowiedni stelaż i materac.
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łóżko

SALTA
łóżko

MALA

ROZMIARY: 
90x200 szer./dł./wys.: 106/217/106 cm
140x200 szer./dł./wys.: 156/217/106 cm
160x200 szer./dł./wys.: 176/217/106 cm
tkanina: SOLO 262 BLUE
stopki: drewno, TX144 dąb wotan

w opcji:

ROZMIARY: 
120x200 szer./dł./wys.: 128/218/102 cm
140x200 szer./dł./wys.: 148/218/102 cm
160x200 szer./dł./wys.: 168/218/102 cm
tkanina: INARI 91 GREY
stopki: tworzywo, srebrne

w opcji:

ZAMÓWIĆ W INNYM KOLORZE?
  C Z Y W I E S Z ,  Ż E  T E N M E B E L M O Ż E S Z

MODELU  
W PONIŻSZEJ

TKANINIE

łóżko

VEGAS

ROZMIARY: 
140x200 szer./dł./wys.: 156/217/106 cm
160x200 szer./dł./wys.: 176/217/106 cm
180x200 szer./dł./wys.: 196/217/106 cm 
tkanina: VASCO 9 TAUPE
stopki: drewno, TX144 dąb wotan

w opcji:

MODELU  
W PONIŻSZEJ

TKANINIE

MODELU  
W PONIŻSZEJ

TKANINIE

łóżko

ANADIA

ROZMIARY: 
90x200 szer./dł./wys.: 107/214/80 cm
120x200 szer./dł./wys.: 137/214/80 cm
140x200 szer./dł./wys.: 157/214/80 cm
160x200 szer./dł./wys.: 177/214/80 cm
tkanina: SPIRIT 14 SILVER
stopki: metal, chrom
w opcji:

MODELU  
W PONIŻSZEJ

TKANINIE
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ROZMIARY: 
120x200 szer./dł./wys.: 136/215/99 cm
140x200 szer./dł./wys.: 156/215/99 cm
160x200 szer./dł./wys.: 176/215/99 cm
tkanina: RAIN 16 GREEN
stopki: metal, chrom

w opcji:

ZAMÓWIĆ W INNYM KOLORZE?
  C Z Y W I E S Z ,  Ż E  T E N M E B E L M O Ż E S Z

łóżko

ALLOS

ROZMIARY: 
140x200 szer./dł./wys.: 159/219/110 cm
160x200 szer./dł./wys.: 179/219/110 cm
180x200 szer./dł./wys.: 199/219/110 cm 
tkanina: RAIN 29 GREY
stopki: metal, chrom

w opcji:

MODELU  
W PONIŻSZEJ

TKANINIE

MODELU  
W PONIŻSZEJ

TKANINIE

łóżko

COSALA

ROZMIARY: 
120x200 szer./dł./wys.: 139/216/101 cm
140x200 szer./dł./wys.: 159/216/101 cm
160x200 szer./dł./wys.: 179/216/101 cm
tkanina: JASMINE 81 SILVER
stopki: metal, chrom

w opcji:

MODELU  
W PONIŻSZEJ

TKANINIE

łóżko z pojemnikiem

MANAR

ROZMIARY: 
160x200 szer./dł./wys.: 161/212/116 cm
tkanina: SOLAR 96 GREY
stopki: metal, chrom

w opcji:    w standardzie:

łóżko

SYNTIA
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łóżko

LURIA

ROZMIARY: 
160x200 szer./dł./wys.: 181/220/111 cm 
180x200 szer./dł./wys.: 201/220/111 cm
tkanina: RIVIERA 81
stopki: metal, chrom

w opcji:

łóżko

WIKTORIA
łóżko

ALEXANDRA

ROZMIARY: 
160x200 szer./dł./wys.: 196/223/112 cm
tkanina: OTUSSO 22 BLUE
stopki: metal, chrom

w opcji:

ROZMIARY: 
160x200 szer./dł./wys.: 182/221/107 cm 
180x200 szer./dł./wys.: 202/221/107 cm
tkanina: SOLO 262 BLUE
stopki: metal, chrom
w opcji:

łóżko

GRANDA
łóżko

LIMARI

ROZMIARY: 
140x200 szer./dł./wys.: 157/239/90 cm 
160x200 szer./dł./wys.: 177/239/90 cm
180x200 szer./dł./wys.: 197/239/90 cm
tkanina: MADRYT 990 GREY
stopki: metal, chrom

w opcji:

ROZMIARY: 
140x200 szer./dł./wys.: 159/219/110 cm 
160x200 szer./dł./wys.: 179/219/110 cm
180x200 szer./dł./wys.: 199/219/110 cm
tkanina: RAIN 30 BLACK
stopki: metal, chrom

w opcji:

MODELU  
W PONIŻSZEJ

TKANINIE
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STELAŻE

• 17 sprężystych listew z drewna klejonego warstwowo 
• odstęp między listwami: 5 cm
• wysokość: ok. 3 cm
• dodatkowa amortyzacja materaca
• dopuszczalne obciążenie: 130 kg**

stelaż

ERGO 
BASIC
ROZMIARY* (szer./dł.): 
90x200
120x200 
140x200 
160x200

• 18 listew z drewna sosnowego
• odstępy między listwami ok. 5 cm
• wysokość (listew): 1,8 cm
• dopuszczalne obciążenie: 100 kg

stelaż

WKL

ROZMIARY (szer./dł.): 
90x200
120x200
140x200
160x200
180x200

Odpowiednio dobrany stelaż nie tylko zwiększy komfort Twojego 

odpoczynku, ale także wydłuży żywotność Twojego materaca. 

Oferujemy Ci szeroki wybór stelaży, które będą idealnym dopełnieniem 

komfortowego miejsca do snu. 

• 28 sprężystych listew z drewna klejonego warstwowo
• odstęp między listwami: 2,5 cm
• wysokość: 3 cm
• dodatkowa amortyzacja materaca
• listwy umieszczone w elastycznych uchwytach 
• dodatkowa amortyzacja materaca
• dopuszczalne obciążenie: 140 kg**

stelaż

ERGO 
PLUS
ROZMIARY* (szer./dł.): 
90x200 
120x200
140x200
160x200

• 28 sprężystych listew z drewna klejonego warstwowo
• odstęp między listwami: 2,5 cm
• wysokość: ok. 5,5 cm.
• listwy umieszczone w elastycznych uchwytach
• dodatkowa amortyzacja materaca
• pas środkowy zapewniający równomierny rozkład nacisku
• regulacja twardości
• dopuszczalne obciążenie: 140 kg**

stelaż

ERGO 
FLEX
ROZMIARY* (szer./dł.): 
80x200
90x200
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STELAŻE

stelaż

ERGO
COMFORT
ROZMIARY* (szer./dł.): 
90x200
140x200
160x200

• 28 sprężystych listew z drewna klejonego warstwowo
• odstęp między listwami: 2,5 cm
• wysokość: ok. 4,5 cm.
• listwy umieszczone w elastycznych uchwytach 
• dodatkowa amortyzacja materaca
• pas środkowy zapewniający równomierny rozkład nacisku
• regulacja twardości
• dopuszczalne obciążenie stelaża: 140 kg**

• 42 sprężyste listwy z drewna klejonego warstwowo
• odstęp między listwami: 2 cm
• wysokość: ok. 3 cm.
• listwy umieszczone w elastycznych uchwytach 
• dodatkowa amortyzacja materaca
• pas środkowy zapewniający równomierny rozkład nacisku
• regulacja twardości
• dopuszczalne obciążenie: 150 kg**

stelaż

ERGO
MULTI
ROZMIARY* (szer./dł.): 
90x200 
140x200
160x200

• 28 sprężystych listew z drewna klejonego warstwowo
• listwy umieszczone w elastycznych uchwytach
• odstęp pomiędzy listwami: 2,6 cm
• wysokość: 6,5 cm
• dodatkowa amortyzacja materaca
• regulacja twardości 
• polecany do materacy lateksowych i piankowych
• możliwość elektrycznej regulacji nachylenia podgłówka i podnóżka
• dopuszczalne obciążenie: 140 kg**

stelaż

FAMILY 
MOTO
ROZMIARY* (szer./dł.): 
80x200
90x200

• 28 sprężystych listew z drewna klejonego warstwowo 
• listwy umieszczone w elastycznych uchwytach 
• odstęp między listwami: 2,5 cm
• wysokość: 6 cm
• dodatkowa amortyzacja materaca
• pas środkowy zapewniający równomierny rozkład nacisku
• regulacja twardości 
• możliwość stopniowej regulacji wysokości podnóżka i podgłówka.
• dopuszczalne obciążenie: 140 kg**

stelaż

ERGO 
LIFT
ROZMIARY* (szer./dł.): 
80x200
90x200
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** stelaż na podnośnikach 
     gazowych oraz pojemnik na pościel

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA:

* możliwe do zastosowania stelaże płaskie: 
   WKL, Ergo Basic, Ergo Plus, Ergo Flex,  
   Ergo Comfort, Ergo Comfort, Ergo Multi,  
   Ergo Lift, Family Moto 

* rzeczywisty rozmiar stelaża jest ok 1 cm węższy i ok 4 cm krótszy od wymiaru materaca 
** limit wagi osoby w pozycji leżącej. Dla stelaży 2-osobowych dotyczy wagi jednego użytkownika.

• rama łóżka 
• pakiet Ergo Futon 
• stelaż płaski *

• rama łóżka 
• pakiet Ergo Futon

• rama łóżka 
• pakiet Ergo Space ** 

WARIANT 2WARIANT 1 WARIANT 3

ŁÓŻKO BEZ POJEMNIKA 
NA POŚCIEL

PODSTAWA ŁÓŻKA ŁÓŻKO Z POJEMNIKIEM 
NA POŚCIEL

NAZWA ŁÓŻKA

Cosala

Granda

Manar

Luria

Mala

Limari

Salta

Syntia

120, 140, 160 cm

140, 160, 180 cm

160 cm

160, 180 cm

120, 140, 160 cm

140, 160, 180 cm

90, 140, 160 cm

120, 140, 160 cm

DOSTĘPNE
SZEROKOŚCI

LISTWY 
ERGO FUTON 

DOSTĘPNE 
W ZESTAWIE

WARIANT 1

ŁÓŻKO  
W KOMPLECIE  
ZE STELAŻEM

KAŻDY 
STELAŻ PŁASKI

PASUJE DO 
TEGO ŁÓŻKA

WARIANT 2

MOŻLIWOŚĆ 
ZAKUPU 

POJEMNIKA 
NA POŚCIEL

WARIANT 3

MOŻLIWOŚĆ 
ZAMÓWIENIA 
W RÓŻNYCH 
TKANINACH

Wiktoria 160, 180 cm

Allos 140, 160, 180 cm

Alexandra 160 cm

Vegas 140, 160, 180 cm

Anadia 90, 120, 140, 160 cm

STELAŻE

• 18 sprężystych listew z drewna klejonego warstwowo
• odstęp między listwami: 5 cm
• wysokość stelaża: ok. 6 cm
• dodatkowa amortyzacja materaca
• listwy umieszczone w metalowej ramie na podnośnikach gazowych
• dopuszczalne obciążenie stelaża: 130 kg**

stelaż

ERGO
SPACE
ROZMIARY* (szer./dł.): 
90x200
120x200
140x200
160x200
180x200
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Kilkanaście konstrukcji materacy  
sprężynowych i piankowych,  
różne stopnie twardości, od tych  
miękkich po bardzo twarde.

Oferta dla wymagających, materace  
zaprojektowane ze szczególną sta-
rannością o osiągnięcie wysokiego 
stopnia komfortu.

NAWIERZCHNIOWE PIANKOWE

HYBRYDOWE

MATERACE MATERACE 

SPRĘŻYNOWE
MATERACE MATERACE 

PIANKA

SPRĘŻYNY

WYPEŁNIENIE 
DODATKOWE

KONWENCJONALNA

BONELL

WYSOKOELASTYCZNA

POCKET

MEMORY

MULTIPOCKET

KOKOS

SIZAL

WYBIERZ WYPEŁNIENIE

WYBIERZ RODZAJ

2

1

120 cm80 cm 90 cm

160 cm140 cm 180 cm

JAK WYBRAĆ MATERAC ?

ŚREDNIMIĘKKI TWARDY BARDZO TWARDY

H3H2 H4H1

WYBIERZ TWARDOŚĆ3 WYBIERZ ROZMIAR4

Wybór materaca ma niebagatelny wpływ nie tylko na Twój komfort i samopoczucie, ale przede wszystkim na  
zdrowie. Zanim więc podejmiesz decyzję, warto zastanowić się nad rodzajem wypełnienia, stopniem twardości,  
a także odpowiednim rozmiarem, idealnie dostosowanym do potrzeb Twojego ciała. Oto krótki przewodnik, który 
pomoże Ci dokonać właściwego wyboru. 

Sprężynowy, a może piankowy – jaki materac wybrać? W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór materacy  
wykonanych zarówno na bazie sprężyn, jak i nowoczesnych, komfortowych pianek. Gamę produktów dopełniają  
materace nawierzchniowe, które są doskonałym uzupełnieniem dla materaca głównego, zapewniając  
dodatkowy komfort i higienę.

Kupuj świadomie! Sprawdź, czym charakteryzują się poszczególne wypełnienia 
materacy i dopasuj je do swoich potrzeb oraz preferencji.

7 STREF KOMFORTU
Wiekszość oferowanych przez nas modeli 
posiada 7 stref komfortu. Większą miękkością 
charakteryzuje się strefa ramion i bioder. 
Twardsza z kolei jest część lędźwiowa.   
Wszystko po to, aby nasz kręgosłup w czasie 
snu na boku zachował linię optymalnie prostą. STREFA

WSPARCIA
GŁOWY

STREFA
WSPARCIA

LĘDŹWI

STREFA
WSPARCIA

UD

STREFA
WSPARCIA

KOLAN

STREFA
WSPARCIA

STÓP

STREFA
KOMFORTOWA

RAMION

STREFA
KOMFORTOWA

BIODER
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Materace miękkie dedykowane są przede wszystkim dzieciom lub 
osobom dorosłym o drobnej budowie ciała (o wadze do 50 kg lub nieco 
cięższym), ale poszukującym wyjątkowej miękkości.    
 
Materace średnie przeznaczone dla osób o wadze 40-80 kg. Osoby   
o wadze poniżej 40 kg będą odbierały ten materac jako twardy, dla osób 
powyżej 80 kg materac będzie wydawał się miękki.

MATERACE MIĘKKIE I ŚREDNIE 
materac sprężynowy

POSITO

WYSOKOŚĆ: 20 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 120x200 cm

Miękkość dopasowana do wagi dziecka.

pokrowiec Young

pianka 

sprężyny pocket

H1

Materac jednostrefowy

Sprężyny pocket

Materac dwustronny

Pokrowiec YOUNG

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała. 

Dedykowany dla osób o wadze do 60 kg.

Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Dzianina z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, z młodzieżowym wzorem.
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materac sprężynowy

MARFIK
materac sprężynowy

PREMIA

WYSOKOŚĆ: 16 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 80x200 cm, 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm

WYSOKOŚĆ: 19 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Najtańszy materac sprężynowy. Najtańszy materac ze sprężynami pocket.

pokrowiec Micro pokrowiec Aqua

pianka pianka 

sprężyny bonell sprężyny pocket

H2 H2

Obustronnie filcowane 
wkładki nośne

Sprężyny bonell

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec MICRO

7 stref komfortu

Sprężyny pocket

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec AQUA

Zabezpieczają piankę przed przetarciem. Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.

Zapewniają jednorodną powierzchnię spania oraz stabilność. Gwarantują komfort i wypoczynek każdej 
nocy. 

Tkanina Micro z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyaler-
giczną. Dzianina z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyalergiczną.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.
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Oto materace, które pokochają osoby o wadze 70-110 kg. Odbiór stopnia 
twardości może się różnić w zależności od wagi osoby użytkującej. Dla 
ważących poniżej 70 kg ten materac może być zbyt twardy, a dla osób, 
których waga sięga powyżej 110 kg materac będzie wydawał się miękki.

MATERACE TWARDE
materac piankowy

TARVOS

WYSOKOŚĆ: 22 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm

Pianka hybrydowa – trwała i sprężysta.

dzianina Silver+

pianka hybrydowa

H2

7 stref komfortu

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec SILVER+

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Poprawia wentylację wnętrza materaca i zapewnia efekt masażu.

Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Dzianina z jonami srebra z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną 
antyalergiczną. Jony srebra zapewniają pokrowcowi Silver+ działanie antystatyczne, antybakteryjne oraz 
antygrzybiczne.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie  
w pralce w temperaturze 60°C.

Profilowana pianka hybrydowa
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materac piankowy

ARMUS

WYSOKOŚĆ: 10 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 80x90 cm, 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm

Najtańszy materac piankowy.

pokrowiec Micro

pianka

H3

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec MICRO

Tworzy gładką i jednolitą powierzchnię spania.

Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Tkanina Micro z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyaler-
giczną.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Pianka poliuretanowa

materac sprężynowy

EKKO

WYSOKOŚĆ: 19 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Materac kieszeniowy utwardzony sizalem.

pokrowiec Aqua

pianka

sprężyny pocket

sizal

H3

7 stref komfortu

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec AQUA

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.

Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Dzianina z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyalergiczną.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie  
w pralce w temperaturze 60°C.

Sprężyny pocket

Warstwa sizalu W naturalny sposób utwardza materac.
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H3
materac sprężynowy

SONUS

WYSOKOŚĆ: 22 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Luksusowy wygląd w umiarkowanej cenie.

pokrowiec Glamour

pianka 

sprężyny pocket

Arkusz filcu

Sprężyny pocket

7 stref komfortu

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec GLAMOUR

Daje obustronne utwardzenie materaca.

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.

Dzianina Glamour z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną   
antyalergiczną. Złocista lamówka na krawędziach dodaje materacowi szczególnej elegancji.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Materac dwustronny Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

materac piankowy

SOLEN

WYSOKOŚĆ: 20 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm

Profilowana pianka w pokrowcu TENCEL®.

pokrowiec Tencel®

profilowana 
pianka 

poliuretanowa

H3

7 stref komfortu

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec TENCEL®

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Poprawia wentylację wnętrza materaca oraz zapewnia efekt masażu.

Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Włókna Tencel® są pochodzenia naturalnego, odznaczają się wyjątkową delikatnością i wytrzymałością, 
są przyjazne wrażliwej skórze, posiadają zdolność absorbowania wilgoci oraz regulowania temperatury, 
dzięki czemu pokrowiec Tencel jest optymalny na każdą porę roku.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie  
 w pralce w temperaturze 60°C.

Profilowana pianka 
poliuretanowa
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H3
materac sprężynowy

MULTI

WYSOKOŚĆ: 21 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Najtańszy materac ze sprężynami multipocket. 

pokrowiec Fresh+

pianka 

sprężyny 
multipocket

Sprężyny multipocket

7 stref komfortu

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec FRESH+

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.

Dzianina Fresh+ z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyaler-
giczną.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Materac dwustronny Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

H3
materac sprężynowy

CERES

WYSOKOŚĆ: 21 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 80x200 cm, 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Materac kieszeniowy utwardzony kokosem.

pokrowiec Fresh+

pianka 

sprężyny pocket

kokos

Sprężyny pocket

7 stref komfortu

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec FRESH+

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.

Dzianina Fresh+ z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyaler-
giczną.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Materac dwustronny Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Warstwa kokosa W naturalny sposób utwardza materac.



MATERACE TWARDE 

 38 39

H3
materac sprężynowy

MERIDA

WYSOKOŚĆ: 23 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Materac lato/zima z pralnym pokrowcem.

pokrowiec 
Cool Sensitive

pianka 
wysokoelastyczna 

sprężyny 
multipocket

Sprężyny multipocket

7 stref komfortu

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec COOL SENSITIVE

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.

Dzianina Cool Sensitive oraz Tencel® z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana pu-
szystą włókniną antyalergiczną. Strona letnia: dzianina Cool Sensitive posiada właściwości chłodzące. 
Strona zimowa: włókna Tencel posiadają zdolność absorbowania wilgoci oraz regulowania temperatury.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Materac dwustronny Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

H3
materac sprężynowy

SANAR

WYSOKOŚĆ: 25 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 80x200 cm, 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Pianka antybakteryjna i antywirusowy pokrowiec Virase zapewniają wysoki poziom higieny.

pokrowiec Virase

pianka 
antybakteryjna 

sprężyny 
pocket

Pianka antybakteryjna Poprawia wentylację wnętrza materaca oraz zapewnia efekt masażu.

Sprężyny pocket

7 stref komfortu

Pokrowiec VIRASE

Zdejmowany pokrowiec

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.

Dzianina antywirusowa Virase to rozwiązanie higieniczne all-in-one, które zwalcza jednocześnie wirusy 
(w tym SARS-CoV-2), bakterie, pleśnie i roztocza na poziomie min. 99% w ciągu 2 godzin na powierzchni 
dzianiny.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie.
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materac sprężynowy

MOUNTAIN H3

WYSOKOŚĆ: 24 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Masująca pianka memory i sprężyna kieszeniowa.

dzianina Flowers

pianka 
wysokoelastyczna

sprężyny pocket 

7 stref komfortu

Pianka memory

Profilowana pianka 
poliuretanowa

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec FLOWERS

Poprawia wentylację wnętrza materaca oraz zapewnia efekt masażu.

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.

Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Przyjemna w dotyku, z ciekawym, kwiatowym wzorem. Gwarantuje niezwykłą miękkość oraz komfort 
podczas snu czy wypoczynku. Nie powoduje podrażnień i nie uczula. 

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Sprężyny pocket

Reagując na temperaturę ciała dopasowuje się do niego, zwiększając komfort i redukując uciski punktowe.

materac sprężynowy

MIMAS MULTI

WYSOKOŚĆ: 25 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 80x200 cm, 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Najbardziej prozdrowotny (antybakteryjny).

pokrowiec Silver+

pianka
antybakteryjna

sprężyny 
multipocket

H3

7 stref komfortu

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec SILVER+

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.
Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Dzianina z jonami srebra z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókni-
ną antyalergiczną. Jony srebra zapewniają pokrowcowi Silver+ działanie antystatyczne, antybakteryjne 
oraz antygrzybiczne.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Sprężyny multipocket Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.

Pianka antybakteryjna Poprawia wentylację wnętrza materaca oraz zapewnia efekt masażu.
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materac sprężynowy

NESO H3

WYSOKOŚĆ: 23 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Pokrowiec z dzianiny Oxyon, która zawiera jony ujemne równoważące bilans naszego organizmu.

pokrowiec Oxyon

pianka 
wysokoelastyczna

sprężyny pocket 

Pianka wysokoelastyczna

7 stref komfortu

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec OXYON

Odznacza się wyjątkową sprężystością, poprawia wentylację materaca.

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Materac o konstrukcji hybrydowej - unikalne połączenie sprężyn pocket oraz pianek zapewnia optymalne 
wsparcie dla całego ciała.

Pokrowiec zawiera jony ujemne, które poprawiają balans jonów w naszym ciele. Właściwy balans jonów 
uwalnia pozytywną energię w organizmie.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Sprężyny pocket obłożone 
pianką poliuretanową

H3
materac sprężynowy

LUMNIS

WYSOKOŚĆ: 22 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Bardzo twardy w ładnym pokrowcu.

pokrowiec Active

pianka

kokos

sprężyny 
multipocket

7 stref komfortu

Obustronne warstwy kokosa

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec z taśmą 3D

Pokrowiec ACTIVE

W naturalny sposób utwardzają materac.

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.

Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Dodatkowo poprawia wentylację materaca.

Dzianina Active z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyaler-
giczną.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Sprężyny multipocket
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materac sprężynowy

ARCTICA H3

WYSOKOŚĆ: 24 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Najbardziej popularny materac hybrydowy w pokrowcu PUROTEX®.

dzianina Purotex

pianka 
wysokoelastyczna

pianka memory

sprężyny pocket 

H3
materac piankowy

AGENA

WYSOKOŚĆ: 19 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Wygodny i ekologiczny materac z pokrowcem z dzianiny powstałej na bazie recyklingu tworzyw sztucznych.

pokrowiec Seaqual

pianka 
poliuretanowa

pianka memory

Pianka poliuretanowa 
i pianka memory

7 stref komfortu

Zdejmowany pokrowiec

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Pianka memory, która reagując na temperaturę ciała dopasowuje się do niego, zwiększa komfort i redu-
kuje uciski punktowe.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Pokrowiec SEAQUAL Dzianina z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyalergiczną 
powstała na bazie recyklingu tworzyw sztucznych wyłowionych z Morza Śródziemnego.

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.Sprężyny pocket

7 stref komfortu

Pianka memory

Pokrowiec PUROTEX

Zdejmowany pokrowiec

Dzięki nasączeniu kapsułkami probiotycznymi ogranicza rozwój alergenów, roztoczy oraz domowego 
kurzu, zapewniając najwyższy poziom higieny. To najlepszy wybór dla każdego konesera komfortowego 
i zdrowego snu. Po jednej stronie pokrowiec jest dodatkowo pikowany pianką memory, nadającą puszy-
stość oraz miękkość. Po drugiej z kolei wykonany jest z wysokogatunkowej dzianiny.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie  
 w pralce w temperaturze 60°C.

Reagując na temperaturę ciała dopasowuje się do niego, zwiększając komfort i redukując uciski punktowe.
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H3
materac sprężynowy

CANYON

WYSOKOŚĆ: 25 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Pianka memory zapewniająca efekt masażu i sprężyny multipocket zwiększają komfort użytkowania. 

pokrowiec Flowers

sprężyny 
multipocket

pianka
wysokoelastyczna

pianka memory

pianka profilowana

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.Sprężyny multipocket

Pianka memory Reagując na temperaturę ciała dopasowuje się do niego, zwiększając komfort i redukując uciski punktowe.

7 stref komfortu

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec FLOWERS

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.
Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Dzianina Fresh+ z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyaler-
giczną.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Materac dwustronny
Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

H3
materac piankowy

VOLCANO

WYSOKOŚĆ: 21 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Najbardziej sprężysty materac z pianki wysokoelastycznej.

pianka
wysokoelastyczna

pokrowiec Flowers

pianka memory

7 stref komfortu

Pianka memory

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec z taśmą 3D

Pokrowiec FLOWERS

Reagujac na temperaturę ciała dopasowuje się do niego, zwiększając komfort i redukując uciski punktowe.

Odznacza się wyjątkową sprężystością, poprawia wentylację materaca.

Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Przyjemna w dotyku z ciekawym, kwiatowym wzorem. Gwarantuje niezwykłą miękkość oraz komfort pod-
czas snu czy wypoczynku. Nie powoduje podrażnień i nie uczula.

Dodatkowo poprawia wentylację materaca. 

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Pianka wysokoelastyczna



MATERACE TWARDE 

 48 49

materac sprężynowy

ESTIVO H3

WYSOKOŚĆ: 28 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Najwyższy materac w ofercie z blaskiem złota.

pianka
wysokoelastyczna

pokrowiec Gold

pianka 

kokos

sprężyny multipocket

7 stref komfortu

Pianka wysokoelastyczna

Obustronne warstwy kokosa

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec GOLD

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.

Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Dzięki dużej zawartości włókien wiskozy odznacza się najwyższą jakością, miękkością w dotyku oraz ela-
stycznością wymaganą w przypadku materaca o dużej elastyczności punktowej. Metalizowana przędza 
o złotym połysku wydobywa jej prawdziwe piękno.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie  
 w pralce w temperaturze 60°C.

Sprężyny multipocket

Odznacza się wyjątkową sprężystością, poprawia wentylację materaca.

materac sprężynowy

LUXURIUS H3

WYSOKOŚĆ: 26 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Uniwersalny komfort materaca bez względu na wagę użytkownika i piękny pokrowiec. 

sprężyny 
multipocket 

pokrowiec Solar

pianka 
wysokoelastyczna

7 stref komfortu 

Materac dwustronny

Zdejmowany pokrowiec

Zapewniają wysoką elastyczność punktową i gwarancję właściwego podparcia ciała. 

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała. 

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała. Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Dzięki dużej zawartości włókien wiskozy odznacza się najwyższą jakością, miękkością w dotyku oraz   
elastycznością wymaganą w przypadku materaca o dużej elastyczności punktowej. Przędza o bordowym 
kolorze dodaje pokrowcowi elegancji. 

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Pokrowiec SOLAR

Sprężyny multipocket

W naturalny sposób utwardzają materac. 
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materac sprężynowy

RIVER H3

WYSOKOŚĆ: 25 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Najlepsza hybryda w ofercie z pokrowcem  PUROTEX®.

pianka

pokrowiec Purotex

pianka memory

sprężyny multipocket

H3
materac piankowy

AZIMUTH

WYSOKOŚĆ: 21 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Najwięcej pianki memory w materacu – najlepsze dopasowanie do sylwetki.

pianka
wysokoelastyczna

pokrowiec Purotex

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.Sprężyny multipocket

Pianka memory

7 stref komfortu

Materac o konstrukcji 
hybrydowej

Pokrowiec PUROTEX

Zdejmowany pokrowiec Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie  
 w pralce w temperaturze 60°C.

Unikalne połączenie sprężyn multipocket oraz pianek zapewnia optymalne wsparcie dla całego ciała.

Reagując na temperaturę ciała dopasowuje się do niego, zwiększając komfort i redukując uciski punktowe.

Pianka wysokoelastyczna

Pianka memory

7 stref komfortu

Zdejmowany pokrowiec

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Profilowana pianka poprawia wentylację wnętrza materaca i zapewnia efekt masażu.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Pokrowiec PUROTEX

Reagując na temperaturę ciała dopasowuje się do niego, zwiększając komfort i redukując uciski punktowe.

pianka memory

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.
Dzięki nasączeniu kapsułkami probiotycznymi ogranicza rozwój alergenów, roztoczy oraz domowego 
kurzu, zapewniając najwyższy poziom higieny. To najlepszy wybór dla każdego konesera komfortowego 
i zdrowego snu. Po jednej stronie pokrowiec jest dodatkowo pikowany pianką memory, nadającą puszy-
stość oraz miękkość. Po drugiej z kolei wykonany jest z wysokogatunkowej dzianiny.

Dzięki nasączeniu kapsułkami probiotycznymi ogranicza rozwój alergenów, roztoczy oraz domowego 
kurzu, zapewniając najwyższy poziom higieny. To najlepszy wybór dla każdego konesera komfortowego 
i zdrowego snu. Po jednej stronie pokrowiec jest dodatkowo pikowany pianką memory, nadającą puszy-
stość oraz miękkość. Po drugiej z kolei wykonany jest z wysokogatunkowej dzianiny.
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Materace dedykowane dla osób o wadze powyżej 110 kg lub niższej,   
ale szukających twardego podłoża do spania. Osoby o wadze poniżej 
110 kg będą odbierały ten materac jako twardy.

MATERACE BARDZO TWARDE
materac piankowy

IRYS

WYSOKOŚĆ: 18 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm

Twardy materac piankowy z masażem.

pokrowiec Fresh

pianka profilowana

sizal

pianka

Profilowana pianka 
poliuretanowa

7 stref komfortu

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec FRESH+

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Poprawia wentylację wnętrza materaca oraz zapewnia efekt masażu.

Dzianina Fresh+ z ekologicznym atestem Öko-Tex® Standard 100, pikowana puszystą włókniną antyaler-
giczną.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Materac dwustronny
Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Warstwa sizalu W naturalny sposób utwardza materac.

H4
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Dzianina OXYON z ekologicznym   
atestem Öko-Tex® Standard 100,   
pikowana puszystą włókniną an-
tyalergiczną. Pokrowiec zawiera jony   
ujemne, które oczyszczają krew   
i pooprawiają balans jonów w naszym   
ciele. Właściwy balans jonów uwalnia 
pozytywną energię w organizmie.

pokrowiec

pokrowiec

pokrowiec pokrowiec

Silver+

Dzianina Tencel® z ekologicznym   
atestem Öko-Tex® Standard 100,   
pikowana puszystą włókniną antyaler-
giczną. Włókna Tencel® są pochodze-
nia naturalnego, odznaczają się wyjąt-
kową delikatnością i wytrzymałością,    
są przyjazne wrażliwej skórze, posia-
dają zdolność absorbowania wilgoci 
oraz regulowania temperatury, dzięki   
czemu pokrowiec Tencel® jest opty-
malny na każdą porę roku.

Dzianina antywirusowa Virase® zwalcza   
roztocza, bakterie, pleśnie i wirusy, 
co zapewnia dodatkową ochronę   
Tobie i Twoim bliskim. Jej skuteczność   
potwierdzają badania laboratoryjne.  
Jest to rozwiązanie higieniczne   
all-in-one, które zwalcza jednocześnie 
wirusy (w tym SARS-CoV-2), bakterie, 
pleśnie i roztocza na poziomie min.   
99% w ciągu 2 godzin na powierzchni 
dzianiny. 

materace: Solen, Alya, Merida

materac: Sanar

materac: Neso  

materac: Meridamaterace: Mimas Multi, Tarvos 

Dzianina z jonami srebra z ekologicznym  
atestem Öko-Tex® Standard 100,   
pikowana puszystą włókniną an-
tyalergiczną. Jony srebra zapewniają   
pokrowcowi Silver+ działanie an-
tystatyczne, antybakteryjne oraz 
antygrzybiczne. Pokrowiec posiada 
po bokach taśmę 3D poprawiającą   
wentylację materaca.

Dzianina Cool Sensitive oraz Tencel®   
z ekologicznym atestem Öko-Tex®   

Standard 100, pikowana puszystą 
włókniną antyalergiczną. Strona letnia:   
dzianina Cool Sensitive posiada   
właściwości chłodzące. Strona zimowa:   
włókna Tencel® posiadają zdolność   
absorbowania wilgoci oraz regulowania 
temperatury.

pokrowiec pokrowiec

materace: Arctica, River, Azimuth

Dzianina Purotex®, dzięki nasączeniu  
kapsułkami probiotycznymi, ogranicza  
rozwój alergenów, roztoczy oraz   
domowego kurzu zapewniając   
najwyższy poziom higieny. To najlepszy   
wybór dla każdego konesera   
komfortowego i zdrowego snu.  
Po jednej stronie pokrowiec jest   
dodatkowo pikowany pianką memory,   
nadającą puszystość oraz miękkość.   
Po drugiej z kolei wykonany jest   
z wysokogatunkowej dzianiny.

POKROWCE MATERACY

Dzianina z ekologicznym atestem   
Öko-Tex® Standard 100, pikowana 
puszystą włókniną antyalergiczną   
powstała na bazie recyklingu tworzyw   
sztucznych wyłowionych z Morza   
Śródziemnego.

pokrowiec

materac: Agena 

INNOVATION BY BEKAERT DESLEE

Spending a lot of time indoors can make you 
feel tired. One reason is the low levels of 
negative ions that indoor atmospheres tend to 
have. This is where Oxyon comes in. Oxyon 
will boost your energy level with the power of 
negative ions!

OXYON™
N E G A T I V E  I O N

WHAT ARE NEGATIVE IONS AND THEIR 
BENEFITS?
Negative ions are found in natural places around 
mountains, waterfalls and beaches. Do you know 
that taste in the air at the beach, near a waterfall or 
after a storm? This is your body being saturated by 
the benefits of negative ions:

• Relieve stress
• Reduce depression
• Revitalize your body
• Improve your sleep
• Boost daily energy

HOW DOES IT WORK?
Oxyon consists of inorganic germanium, which can 
be found in the earth’s crust. Through a patented 
nano-technology, the Oxyon particles are attached 
onto the fibers. This technique allows the fabric to 
be washed without removing the negative ions. 
The negative ions on the fabric will help reduce the 
amount of free radicals, which are harmful to the 
body.

NEGATIVE IONS IN SCIENTIFIC RESEARCH

• Pino & La Ragione (2013) found that 
 negative ions significantly help improve 
 one’s daily mood and has shown the same 
 effect as other antidepressant treatments. 
• Tom et al. (1981); Inbar et al. (1982); Nakane 
 et al. (2002) & Goel et al. (2006) found that 
 negative ions help reduce stress.
• According to Buckalew & Rizzuto (1982), 
 exposure to negative ions led to more 
 relaxation.

Zapewnij swojemu materacowi jeszcze dłuższą żywotność  i atrakcyjny 
wygląd. Pralny pokrowiec wykonany z trwałej dzianiny to idealny 
sposób na zwiększenie higieny i komfortu snu.

Cool Sensitive

BekaertDeslee proudly introduces a hi-tech addition to the  
Sleep Dimension ‘Clean’. Clean promotes solutions for a fresh and 
healthy long lasting hygienic sleep environment.

The Guangdong Detection Center of Microbiology, an independent 
and internationally accredited lab in Guangzhou, China confirms 
the instant efficacy of the BekaertDeslee VIRASE® bio-technology 
in Report N° 2020FM10630R01D.

BekaertDeslee is first in the industry to provide 
proof of a higher than 99% reduction (a 2-Log 
reduction) of viral activity within 2 hours on the 
surface of an in-house produced mattress textile 
(variances are possible depending on the fabric 
construction).

The test protocol was executed in accordance with the international standard 
for determination of antiviral activity of textile products, ISO 18184:2014. This 
test confirms that VIRASE®, a special formulated textile finish, proves immediate 
and substantial antiviral effect on enveloped viruses.

WITHIN 2 HOURS

VIRASE® HELPS FIGHT THE SPREAD OF VIRAL INFECTIONS

materac sprężynowy

ALYA

WYSOKOŚĆ: 23 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY: (szer./dł.) 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm

Najtwardszy materac kieszeniowy.

sizal

pokrowiec 
Tencel®

pianka

sprężyny pocket

7 stref komfortu

Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec TENCEL®

Gwarantuje ergonomiczne dopasowanie się materaca do kształtu ciała.

Włókna Tencel® są pochodzenia naturalnego, odznaczają się wyjątkową delikatnością i wytrzymałością, 
są przyjazne wrażliwej skórze, posiadają zdolność absorbowania wilgoci oraz regulowania temperatury, 
dzięki czemu pokrowiec Tencel® jest optymalny na każdą porę roku.

Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy z 4 stron materaca, który umożliwia łatwe zdejmowanie i pranie   
w pralce w temperaturze 60°C.

Materac dwustronny
Daje możliwość odwracania i obracania, w celu uniknięcia odkształceń. Zaleca się obracanie materaca 
dwustronnego co 6 miesięcy, w celu przedłużenia jego żywotności i poprawy higieny snu.

Warstwa sizalu W naturalny sposób utwardza materac.

Usytuowanie sprężyn w odrębnych kieszonkach zapewnia wysoką elastyczność punktową materaca oraz 
gwarantuje właściwe podparcie ciała.Sprężyny pocket

H4
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ORSA

VOLAN NOTOS

90x200x8 cm   
120x200x8 cm  
140x200x8 cm
160x200x8 cm
180x200x8 cm

90x200 cm   
120x200 cm  
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

90x200 cm   
120x200 cm  
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

materac
nawierzchniowy

materac
nawierzchniowy

nakładka nakładka

H2

ROZMIARY
 (szer./dł./wys.)

ROZMIARY
 (szer./dł.)

ROZMIARY
 (szer./dł.)

STERN H2

90x200x6 cm
120x200x6 cm
140x200x6 cm
160x200x6 cm
180x200x6 cm

ROZMIARY
 (szer./dł./wys.)

MATERACE NAWIERZCHNIOWE

Poduszki specjalistyczne posiadają wypełnienie z pianki  
termoelastycznej (memory). Materiał tej pianki wykonany jest  
z milionów maleńkich komórek, które wyczuwają zmiany ciężaru  
i temperatury ludzkiego ciała. Wkład zwiększa swoją elastyczność 
wraz ze wzrostem temperatury. Dzięki temu zapewnia idealne  
dopasowanie do odcinka szyjnego kręgosłupa w jego naturalnej  
pozycji.

RELAX 
poduszka

PÓŁWAŁEK 
poduszka

ROZMIAR: 48x36x11/10/7,5 cm

CECHY:
• zdejmowany pokrowiec
• temperatura prania pokrowca 40oC

WESTA 
maxi

poduszka

ROZMIAR: 67x36x13 cm

CECHY:
• zdejmowany pokrowiec
• temperatura prania pokrowca 40oC

ROZMIAR: 48x36x11/10/7,5 cm

CECHY:
• zdejmowany pokrowiec
• guma mocująca, zapobiegająca  

przesuwaniu się poduszki
• temperatura prania pokrowca 40oC

ROZMIAR: 50x36x10/8/12 cm

CECHY:
• zdejmowany pokrowiec
• temperatura prania pokrowca 40oC
• temperatura prania wkładu  

piankowego 30oC

ROZMIAR: 44x24x10 cm

CECHY:
• zdejmowany pokrowiec
• temperatura prania pokrowca 40oC

ROZMIAR: 50x36x10/8/12 cm

CECHY:
• zdejmowany pokrowiec
• temperatura prania pokrowca 40oC

WESTA 
medium

poduszka

ROZMIAR: 65x40x13 cm

CECHY:
• zdejmowany pokrowiec
• temperatura prania pokrowca 40oC

ARABESKA 
poduszka

FINEZJA  FINEZJA 
classic lux

poduszkapoduszka

PODUSZKI 
SPECJALISTYCZNE

• materac nawierzchniowy stosowany jako nakładka na posiadany 
materac lub sofę

• wykonany z pianki memory o wysokości 3,5 cm
• pokrowiec pralny, dzianina Tencel®

• nakładka higieniczna zabezpiecza i chroni materac  przed   
zniszczeniem lub zabrudzeniem

• specjalna dzianina Peticair chroni przed alergenami pochodzenia 
zwierzęcego, zarazkami i bakteriami

• nakładka higieniczna zabezpiecza i chroni materac przed 
zniszczeniem lub zabrudzeniem

• dzianina antywirusowa Virase zapewnia zdrowe,   
higieniczne środowisko snu

• rozwiązanie higieniczne all-in-one: zwalcza wirusy   
(w tym SARS-CoV-2), bakterie, pleśnie i roztocza

• materac nawierzchniowy stosowany jako nakładka na posiadany 
materac lub sofę

• wykonany z pianki o wysokości 3 cm
• pokrowiec pralny, dzianina Fresh+



sprężyny  
bonell

stopień  
twardości: 
średni

stopień  
twardości:  
miękki

stopień  
twardości:  
twardy

stopień  
twardości:  
bardzo twardy

Modele w zaprezentowanych opcjach 
kolorystycznych dostępne z krótszym  
terminem realizacji zamówienia.

Modele mebli dostępne w szerokiej 
palecie tkanin i kolorów wg. aktualnych 
wzorników dostępnych w salonach.  
Czas realizacji zależny od wybranej 
tkaniny.

Piktogramy
legenda

H1

H2

H3

H4

pianka

pianka  
wysokoelastyczna

sprężyny 
multipocket

sizal

materac 
odwracalny

pojemnik  
na pościel

materac i wkład  
do łóżka

stelaż  
na podnośnikach  
gazowych

kokos

kapsułki
probiotyczne

jony 
srebra

pianka  
antybakteryjna

pianka  
memory

sprężyny  
pocket

1 strefa
komfortu 

7 stref
komfortu 

elastyczność
punktowa

lato/zima

pokrowiec
pralny

podwyższony 
komfort

pokrowiec
pralny

pianka  
hybrydowa antywirusowy

materac
rolowany

25-letnia gwarancja jest korzyścią związaną z uczestnictwem w Programie Gwarancyjnym Black Red White i dotyczy wybranych 
elementów. Aby przystąpić do Programu, należy założyć konto na brw.pl, zapisać się do newslettera podając adres e-mail wykorzystany 
do założenia konta na brw.pl, zarejestrować paragon w terminie 30 dni od dnia zakupu produktu objętego 25-letnią gwarancją.   
Szczegóły dotyczące uczestnictwa w Programie Gwarancyjnym Black Red White w regulaminie na www.brw.pl/program-gwarancyjny/.

25
lat

GWARANCJA

Dołącz do Programu Gwarancyjnego Black Red White i zyskaj:

25 LAT GWARANCJI 
NA MATERACE 
FORSLEEP I IMMENSITY

łatwe  
czyszczenie

Easy clean
łatwe usuwanie 
sierści

Pet friendly
utrudnione wchłanianie  
wody (płynów)

Water repellent

59 58



Black Red White S.A.
23-400 Biłgoraj 

ul. Krzeszowska 63

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszystkie dane zawarte w katalogu są 
aktualne w miesiącu oddania katalogu do druku (05/2021). Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie, w takim przypadku 
zaktualizowane wymiary mebli podane będą na stronie internetowej brw.pl. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi 
(uwzględniają wykończenia). Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku kolory reprodukowane w katalogu mogą się różnić
od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli i asortymentu wyposażenia wnętrz. Większość mebli prezentowanych w katalogu jest 
sprzedawana w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny z instrukcją, montaż mebli gwarantuje osiągnięcie
satysfakcji z ich użytkowania. Poszczególne towary mogą zostać wycofane z oferty w przypadku braku ich dostępności u producen-
ta. Asortyment dostępny w poszczególnych punktach sprzedaży może być różny. Usługi dostawy, montażu lub wniesienia mogą być   
dodatkowo płatne.
 
Uwaga: Jeżeli nie jesteś już zainteresowany tym katalogiem, nie wyrzucaj go. Podaruj go innym zainteresowanym. W ten  
sposób przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.
 

Dział Obsługi Klienta
T: +48 84 68 50 202 

E-mail: bok@brwsa.pl

BOGATA OFERTA
MEBLI I DODATKÓW

Kupuj online na brw.pl
lub w ponad 400 salonach w całej Polsce

ODBIÓR W SALONIE 
LUB DOSTAWA DO DOMU

ZAKUPY  
NA RATY

AKTUALNE  
PROMOCJE

MONTAŻ WNOSZENIE

ZAKUPY 
PRZEZ TELEFON

SHOP  
THE LOOK

FILMY
PRODUKTOWE

KONFIGURATORY 
MEBLI

Polub nas na Facebooku 
@blackredwhite 

Subskrybuj nasz kanał na  
YouTube 

Szukaj inspiracji i porad 
na naszym blogu

Obserwuj nas na Instagramie 
@blackredwhitepl 


