
Aqualite 
 

Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 30% torlen, 65% 
poliester, 5 % elastan. Gramatura 395 g/m2. Zastosowanie zamka 
rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 
60°C, co stanowi gwarancję utrzymania optymalnej higieny spania. 
Pokrowiec niepikowany. Pokrowiec przyjemny w dotyku, nici Torlen 
posiadają podobne właściwości do Jedwabiu. Ponadto pokrowiec 
dobrze odprowadza wilgoć, co znacznie zwiększa komfort i higienę 
spania. 
 

 

Alergik 
 

Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 80% bawełna, 20% 
poliester. Gramatura 178 g/m2. Zastosowanie zamka rozdzielczego 
umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60°C, co stanowi 
gwarancję utrzymania odpowiedniej higieny spania. Pokrowiec 
pikowany antyalergiczną owatą 200 g/m2 . Pokrowiec jest delikatny 
w dotyku oraz posiada bardzo długą żywotność. 
 

 

Amicor 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 46 % bawełna, 30% 
modacryl–amicor, 24% poliester. Gramatura 250 g/m2. Zastosowanie 
zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w 
temp. do 60°C, co stanowi gwarancję utrzymania odpowiedniej 
higieny spania. Pokrowiec pikowany antyalergiczną owatą 300 g/m2. 
W wybranych modelach materacy w pokrowcu stosuje się dodatkowo 
siatkę wentylacyjną, która zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz 
materaca. Pokrowiec jest delikatny i miękki. Szczególnie zalecany 
jest alergikom, gdyż włókna amicoru zabezpieczają przed 
alergenami. 
 

 

Aloe Vera 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 35% wiskoza, 65% 
poliester z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu. Gramatura 278 g/m2. 
Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie 
pokrowca w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję utrzymania 
optymalnej higieny spania. Pokrowiec pikowany antyalergiczną 
owatą 300 g/m2. W wybranych modelach materacy w pokrowcu 
stosuje się dodatkowo siatkę wentylacyjną, która zwiększa 
cyrkulację powietrza wewnątrz materaca. Dzięki zastosowanemu w 
materiale ekstraktowi z liści aloesu pokrowiec dodatkowo pielęgnuje 
skórę, działa nawilżająco, antybakteryjnie i regenerująco. 
Jednocześnie pokrowiec wspomaga ukrwienie i nadaje skórze 
elastyczność. 
 

 



Aloe Vera Lux 
 
Pokrowiecwykonany jest z materiału o składzie: 30% wiskoza, 65% 
poliester z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu, 5 % elastan. 
Gramatura 450 g/m2. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia 
zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję 
utrzymania optymalnej higieny spania. Pokrowiec niepikowany. W 
wybranych modelach materacy w pokrowcu stosuje się dodatkowo 
siatkę wentylacyjną, która zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz 
materaca. Dzięki zastosowanemu w materiale ekstraktowi z liści 
aloesu pokrowiec dodatkowo pielęgnuje skórę, działa nawilżająco, 
antybakteryjnie i regenerująco. Jednocześnie pokrowiec wspomaga 
ukrwienie i nadaje skórze elastyczność. 
 

 

Anti-stress 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 35 % tencel – 
wiskoza wysokiej jakości, 57 % poliester, 8% elastan. Gramatura 450 
g/m2. Zawiera jony srebra. Zastosowanie zamka rozdzielczego 
umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60°C, co stanowi 
gwarancję utrzymania optymalnej higieny spania. W wybranych 
modelach materacy w pokrowcu stosuje się dodatkowo siatkę 
wentylacyjną, która zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz 
materaca. Pokrowiec jest miły w dotyku, posiada powłokę 
antystresową. Bardzo szybko odprowadza wilgoć. Ma doskonałe 
własności regulacji temperatury, zapobiega rozwojowi bakterii i 
roztoczy. Ponadto dzięki zastosowanym jonom srebra 
rozładowywane są nagromadzone ładunki elektrostatyczne. 
 

 

Balance 
 
Pokrowiec wykonany jest z dwóch części. Górną tworzy materiał 
Balance o składzie: 33 % wiskoza, 65 % poliester, 1 % elastan, 1 % nić 
ZEN(w tym 20% stali szlachetnej i 80% poliestru) Gramatura 498 
g/m2. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie i 
wypranie górnej części. Ze względu na delikatne włókna 
zastosowanego materiału, pranie możliwe jest w temp.30°C, a 
specyficzne właściwości włókien utrzymują się do 10 prań. Dolna 
część pokrowca składa się z materiału wykonanego w 100 % z 
poliestru i nie nadaje się do prania. Pokrowiec posiada właściwości 
antybakteryjne, zapobiega rozwojowi drobnoustrojów i roztoczy. 
Zachowuje równowagę energetyczną naszego ciała, a zawarta w nim 
mineralna struktura z cząsteczkami tytanu pochłania 
promieniowanie podczerwone, tracone przez ciało. Po pewnym 
czasie struktura ta oddaje nagromadzone ciepło z powrotem 
naszemu organizmowi. Dzięki temu zachowana jest równowaga 
energetyczna naszego ciała, a my po przebudzeniu czujemy się 
bardziej wypoczęci i zregenerowani. 
 

 

Cooling 
 
Pokrowiec wykonany jest z dwóch części. Górną tworzy materiał 
Cooling o składzie: 33% wiskoza, 65% poliester, 1% elastan, 1% nić 
ZEN (w tym 20% stali szlachetnej i 80% poliestru). Gramatura 498 
g/m2. Zastosowanie zamka rozdzielczego, umożliwia zdjęcie i 
wypranie górnej części. Ze względu na delikatne włókna 
zastosowanego materiału, pranie możliwe jest w temp. 30°C, a 
specyficzne właściwości włókien utrzymują się do 10 prań. Dolna 
część pokrowca składa się z materiału wykonanego w 100 % z 
poliestru i nie nadaje się do prania. Posiada właściwości 
antybakteryjne i termoregulacyjne, zapewnia suchości i wygodę oraz 
zapobiega rozwoju drobnoustrojów i roztoczy. Dzięki zastosowanym 
w pokrowcu mikroskopijnym kryształkom mentolu pokrowiec 
wywołuje efekt chłodzenia, co w sposób istotny skraca czas 
zasypiania. Ponadto cząsteczki mentolu uwalniane pod wpływem 
wilgoci dają przyjemne uczucie świeżości. 
 

 



 

Cotton Lux 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 98% bawełna, 2 % 
elastan. Gramatura 460 g/m2. Zastosowanie zamka rozdzielczego 
umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60°C, co stanowi 
gwarancję utrzymania optymalnej higieny spania. W wybranych 
modelach materacy w pokrowcu stosuje się dodatkowo siatkę 
wentylacyjną, która zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz 
materaca. Pokrowiec bardzo miły dla skóry, dzięki zastosowanemu 
wykończeniu środkiem antybakteryjnym Silver zachowuje na długo 
swoje właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. 
 

 

Impuls 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 35 % tencel – 
wiskoza wysokiej jakości, 58 % poliester, 7 % elastan. Gramatura 450 
g/m2. Zawiera jony srebra. Zastosowanie zamka rozdzielczego 
umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60°C, co stanowi 
gwarancję utrzymania optymalnej higieny spania. W wybranych 
modelach materacy w pokrowcu stosuje się dodatkowo siatkę 
wentylacyjną, która zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz 
materaca. Pokrowiec gładki i miły w dotyku, bardzo dobrze 
odprowadza wilgoć. Posiada właściwości antybakteryjne i 
antygrzybiczne oraz doskonałe własności regulacji temperatury. 
Ponadto dzięki zastosowanym jonom srebra rozładowywane są 
nagromadzone ładunki elektrostatyczne. 
 

 

Kaszmir 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 76% poliester, 22% 
viskoza wysokiej jakości, 1% kaszmir, 1% elastan. Gramatura 580 
g/m2. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie i 
wypranie pokrowca w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję 
utrzymania odpowiedniej higieny spania. W wybranych modelach 
materacy w pokrowcu stosuje się dodatkowo siatkę wentylacyjną, 
która zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz materaca. Pokrowiec 
jest miły w dotyku i bardzo dobrze odprowadza wilgoć. Równomierna 
struktura włókna tworzy znikomą powierzchnię narażoną na kontakt 
z zanieczyszczeniami. Ponadto pokrowiec posiada właściwości 
bakteriobójcze. 
 

 

Outlast® 
 
Pokrowiec wykonany jest z trzech części. Zewnętrzną górną tworzy 
materiał ze 100 % bawełny, o gramaturze 225 g/m2. Część 
wewnętrzna górna to tkanina WelingtonOutlast®. W pokrowcu 
zastosowano zamek rozdzielczy, umożliwiający zdjęcie i wypranie 
górnej części w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję utrzymania 
odpowiedniej higieny spania. Dolna część pokrowca składa się z 
materiału wykonanego w 100 % z poliestru i nie nadaje się do prania. 
Pokrowiec bardzo dobrze odprowadza wilgoć, przejmuje nadmiar 
wytworzonego ciepła i oddaje go w razie potrzeby, przez co 
aktywnie wyrównuje wahania temperatury .W pokrowcu 
zastosowano Technologię Outlast® opracowaną pierwotnie dla 
NASA, która miała na celu wyprodukowanie materiału chroniącego 
astronautów przed wahaniami temperatur. 
 

 



Silver Active 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 35% wiskoza tencel, 
65% poliester. Gramatura 280 g/m2. Zawiera jony srebra. 
Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie 
pokrowca w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję utrzymania 
optymalnej higieny spania. Pokrowiec pikowany antyalergiczną 
owatą 300 g/m2. W wybranych modelach materacy w pokrowcu 
stosuje się dodatkowo siatkę wentylacyjną, która zwiększa 
cyrkulację powietrza wewnątrz materaca. Pokrowiec bardzo dobrze 
odprowadza wilgoć, co znacznie zwiększa komfort użytkowania 
materaca, a równomierna struktura włókna tworzy znikomą 
powierzchnię narażoną na kontakt z zanieczyszczeniami. Ponadto 
dzięki zastosowanym jonom srebra rozładowywane są nagromadzone 
ładunki elektrostatyczne. 
 

 

Silver Black 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 100% poliester. 
Gramatura 280 g/m2. Zawiera jony srebra. Zastosowanie zamka 
rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 
60°C, co stanowi gwarancję utrzymania optymalnej higieny spania. 
Pokrowiec pikowany antyalergiczną owatą 300 g/m2. W wybranych 
modelach materacy w pokrowcu stosuje się dodatkowo siatkę 
wentylacyjną, która zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz 
materaca. Pokrowiec bardzo dobrze odprowadza wilgoć, co znacznie 
zwiększa komfort użytkowania materaca, a równomierna struktura 
włókna tworzy znikomą powierzchnię narażoną na kontakt z 
zanieczyszczeniami. Ponadto dzięki zastosowanym jonom srebra 
rozładowywane są nagromadzone ładunki elektrostatyczne. 
 

 

Silver Lux 
 
Skład surowcowy: 35 % wiskoza tencel, 58 % poliester, 7 % elastan. 
Pokrowiec Silver Lux niepikowany posiada zamek rozdzielczy 
umożliwiający zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60°C. 
Właściwości: znacznie lepsze odprowadzanie wilgoci niż tradycyjna 
bawełna, równomierna struktura włókna utrudnia brudzenie, a 
poprzez zastosowane jony srebra pokrowiec posiada własności 
antygrzybiczne i antybakteryjne. 
 

 

Soya 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 35% wiskoza 
pozyskiwana z włókna sojowego, 65% poliester. Gramatura 330g/m2 
.Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie 
pokrowca w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję utrzymania 
odpowiedniej higieny spania. Pokrowiec pikowany antyalergiczną 
owatą 300 g/m2. W wybranych modelach materacy w pokrowcu 
stosuje się dodatkowo siatkę wentylacyjną, która zwiększa 
cyrkulację powietrza wewnątrz materaca. Pokrowiec posiada 
właściwości antybakteryjne. Bardzo trwałe i odporne włókna sojowe, 
pozyskiwane z ziaren soi, zapewniają bardzo dobre odprowadzanie 
wilgoci. 
 

 



Spa & Thermo 
 

Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 35% bawełna, 61% 
poliester, 4% elastan. Gramatura 410g/m2. Zastosowanie 
zamkarozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. 
do 60°C, co stanowi gwarancję utrzymania odpowiedniej higieny 
spania. W wybranych modelach materacy w pokrowcu stosuje się 
dodatkowo siatkę wentylacyjną, która zwiększa cyrkulację 
powietrza wewnątrz materaca. Pokrowiec jest bardzo miły dla skóry 
i dobrze układający się. Pochłania oraz oddaje ciepło zależnie od 
temperatury zewnętrznej, oznacza to, że chłodzi latem, ogrzewa 
podczas chłodniejszej pory roku. Ponadto pokrowiec posiada 
właściwości antystatyczne i jest dobrze tolerowany przez skórę osób 
wrażliwych. 
 

 

Tencel 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 35% wiskoza tencel, 
65% poliester. Gramatura 280 g/m2. Zastosowanie zamka 
rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 
60°C, co stanowi gwarancję utrzymania odpowiedniej higieny 
spania. Pokrowiec pikowany antyalergiczną owatą 300 g/m2. W 
wybranych modelach materacy w pokrowcu stosuje się dodatkowo 
siatkę wentylacyjną, która zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz 
materaca. Pokrowiec jest gładki i miły w dotyku, bardzo dobrze 
odprowadza wilgoć, co znacznie zwiększa komfort użytkowania 
materaca. Posiada doskonałe własności regulacji temperatury oraz 
zapobiega rozwojowi bakterii i roztoczy. 
 

 

Tencel Caro 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 35% wiskoza tencel, 
65% poliester. Gramatura 280 g/m2. Zastosowanie zamka 
rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 
60°C, co stanowi gwarancję utrzymania odpowiedniej higieny 
spania. Pokrowiec pikowany antyalergiczną owatą 200 g/m2. W 
wybranych modelach materacy w pokrowcu stosuje się dodatkowo 
siatkę wentylacyjną, która zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz 
materaca. Pokrowiec jest gładki i miły w dotyku, bardzo dobrze 
odprowadza wilgoć, co znacznie zwiększa komfort użytkowania 
materaca. Posiada doskonałe własności regulacji temperatury oraz 
zapobiega rozwojowi bakterii i roztoczy. 
 

 

Tencel Lux 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 35% wiskoza tencel, 
58% poliester, 7% elastan. Gramatura 450 g/m2. Zastosowanie zamka 
rozdzielczego umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 
60°C, co stanowi gwarancję utrzymania optymalnej higieny spania. 
W wybranych modelach materacy w pokrowcu stosuje się dodatkowo 
siatkę wentylacyjną, która zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz 
materaca. Pokrowiec jest gładki i miły w dotyku, bardzo dobrze 
odprowadza wilgoć, co znacznie zwiększa komfort użytkowania 
materaca. Posiada doskonałe własności regulacji temperatury oraz 
zapobiega rozwojowi bakterii i roztoczy. 
 

 



Ultraphil 
 
Pokrowiec wykonany jest z materiału o składzie: 68% poliester, 32% 
poliamidu. Gramatura 369 g/m2. Zastosowanie zamka rozdzielczego 
umożliwia zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 40°C, co stanowi 
gwarancję utrzymania odpowiedniej higieny spania. Pokrowiec 

pikowany antyalergiczną owatą 300 g/m2.  W wybranych modelach 
materacy w pokrowcu stosuje się dodatkowo siatkę wentylacyjną, 
która zwiększa cyrkulację powietrza wewnątrz materaca. Pokrowiec 
dobrze odprowadza wilgoć, a włókna klimatyzujące zapobiegają 
poceniu się i zwiększają komfortu użytkowania materaca. Pokrowiec 
posiada właściwości antybakteryjnie. 
 

 

 


