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W czasie snu regenerujemy nasze siły i nabieramy energii na cały dzień. 

Wypoczęte, wolne od bólu i napięć ciało jest naszym najlepszym 

sprzymierzeńcem w codziennych zmaganiach. Sekret zdrowego snu tkwi 

w prawidłowo dobranym materacu. Skąd to wiemy? Z doświadczenia. Dlatego 

w Sensive tworzymy produkty, dzięki którym każdy wyśpi się po królewsku 

i  wstanie  rano  zadowolony  oraz  wypoczęty.

Zdrowy sen - zdrowe życie

Z nami masz wybór

Nasze materace projektujemy z myślą o indywidualnych potrzebach naszych 

klientów, dlatego Państwa opinie są dla nas najważniejsze. Chcemy, by każdy 

zaprojektowany przez nas model spełniał nie tylko najwyższe standardy, ale 

przede wszystkim Państwa oczekiwania. By to osiągnąć, korzystamy 

z nowoczesnych technologii produkcji i wysokiej jakości certyfikowanych 

surowców. W trosce o zdrowy i komfortowy sen, zasięgamy także porad 

specjalistów, ponieważ wiemy, że prawidłowo dobrany materac jest elementem 

profilaktyki  schorzeń  kręgosłupa.
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Materace Sensive powstają w Twardogórze - meblowym zagłębiu Polski. Jako polska 

marka od lat cieszymy się dużym zaufaniem naszych klientów, którzy cenią zarówno 

wysoką jakość wykonania, jak i nasze doświadczenie w branży. Jednocześnie, będąc 

producentem z własną siecią salonów sprzedaży, możemy zaoferować Państwu 

najwyższej  klasy  produkty  w  konkurencyjnych  cenach.

Oddajemy w Państwa ręce katalog, który stanowi idealną i przemyślaną ofertę 

materacy piankowych i sprężynowych. Materace KLASYCZNE 20, KOMFORTOWE 22 

oraz PREMIUM 26 to trzy główne kategorie produktów naszej marki. Oczywiście 

mamy także propozycję dla DZIECI i MŁODZIEŻY. Dzięki zastosowaniu materiałów 

w zróżnicowanej konfiguracji, możemy zagwarantować szeroki wybór materacy 

o  różnej  twardości  oraz  stopniu dopasowania.

Wybierz najwyższą jakość snu

Zapraszamy do naszych salonów i na stronę www.sensive.pl

Zdrowego snu życzy
Zespół Sensive
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Materace KLASYCZNE 20 7

Dbamy o Państwa komfortowy sen na wielu płaszczyznach. Oferujemy także szeroki 

wybór poduszek, stelaży oraz łóżek. 

Materace KOMFORTOWE 22 15

Materace PREMIUM 26 23

Materace DZIECIĘCE 10 31

Materace JUNIOR 14 33
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to seria produktów przeznaczonych dla szerokiego grona użytkowników, którzy oczekują 

dobrej jakości za rozsądną cenę. Wszystkie materace z serii klasycznej mają całkowitą 

wysokość wkładu 20 cm, która gwarantuje pełen relaks i spokojny sen. W każdym modelu 

zastosowaliśmy inny dobór i konfigurację materiałów tak, by każdy mógł znaleźć idealny 

materac dla siebie.

Materace KLASYCZNE 20

to seria produktów, w których zastosowaliśmy grubszy wkład o całkowitej wysokości 22 cm. 

Każdy dodatkowy centymetr to lepsze podparcie dla naszego kręgosłupa i zdrowy, jeszcze 

bardziej komfortowy wypoczynek. Różnorodność zastosowanych materiałów gwarantuje 

indywidualny dobór produktu, dostosowanego do budowy ciała i potrzeb naszych klientów. 

Materace KOMFORTOWE 22

to seria produktów dla wymagających, którzy cenią sobie nie tylko wysoką jakość wykonania, 

ale także niestandardowe rozwiązania. Całkowita wysokość wkładu materacy z serii Premium 

to 26 cm. Dzięki temu uzyskaliśmy jeszcze lepszą nośność oraz trwałość materaca. Specjalnie 

dobrane parametry użytych surowców tworzą efekt maksymalnej wygody i komfortu, 

zapewniając zdrowy wypoczynek.

Materace PREMIUM 26
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Relax Materace KLASYCZNE 20



Materac 7-strefowy, którego wkład zbudowany jest ze 

sprężyn kieszeniowych z wysokogatunkowego drutu oraz 

pianki wysokoelastycznej. Konfiguracja ta zapewnia wysoką 

sprężystość oraz elastyczność punktową, a ciężar ciała jest 

równomiernie rozłożony na powierzchni materaca co 

sprawia,  że  plecy  są  prawidłowo  podparte.

Elastic Pocket
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Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 20 cm

Budowa materaca

Pianka wysokoelastyczna 3 cm

Sprężyny kieszeniowe

Rozmiar: Cena:

Pianka wysokoelastyczna 3 cm
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Materac 7-strefowy, którego wkład zbudowany jest ze 

sprężyn kieszeniowych z wysokogatunkowego drutu. 

Obłożony obustronnie pianką wysokosprężystą oraz 

naturalną matą kokosową, która zapewnia doskonałą 

elastyczność oraz prawidłową cyrkulację powietrza. Jest to 

klasyczny materac o zwiększonej twardości, stąd też polecany 

jest  osobom  o wyższej  masie  ciała.

Hard Pocket

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 20 cm

Budowa materaca

Mata kokosowa 1 cm

Sprężyny kieszeniowe

Rozmiar: Cena:

pianka wysokosprężysta 2 cm

pianka wysokosprężysta 2 cm

Mata kokosowa 1 cm
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Materac 7-strefowy, którego podstawę stanowi specjalnie 

profilowana pianka wysokosprężysta, uzupełniona warstwą 

komfortowej pianki MEMORY. Poziome nacięcia rdzenia 

zwiększają elastyczność punktową i sprężystość materaca, co 

wpływa bezpośrednio na lepsze dopasowanie do kształtu 

ciała  oraz  wygodę  użytkowania.

Multipoint Fit

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 20 cm

Budowa materaca

Pianka wysokosprężysta 14 cm

Rozmiar: Cena:

Pianka termoelastyczna  4 cm
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Materac 5-strefowy wykonany z dwóch rodzajów pianek: 

wysokoelastycznej, która zapewnia trwałość materaca oraz 

prawidłową wentylację oraz pianki MEMORY, która 

dopasowuje się do kształtu ciała, zwiększając komfort 

użytkowania.  Dzięki  optymalnemu połączeniu obu 

materiałów to uniwersalny produkt, który każdemu 

gwarantuje  zdrowy  i  spokojny  sen. 

Memory Fit

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 20 cm

Budowa materaca

Pianka termoelastyczna  4 cm

Pianka wysokoelastyczna 14 cm

Rozmiar: Cena:
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Materac 5-strefowy, którego wnętrze stanowi profilowany 

monoblok pianki wysokosprężystej o dużej gęstości. 

Specjalny system nacięć zapewnia odpowiednią wentylację 

i sprężystość materaca, mimo zwartej struktury. Produkt 

idealny dla osób, które preferują twarde materace z mocnym 

podparciem  dla  kręgosłupa.

Hard Touch

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 20 cm

Budowa materaca

Pianka wysokosprężysta 18 cm

Rozmiar: Cena:
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Materac asymetryczny wykonany z dwóch rodzajów pianki: 

wysokoelastycznej, która zapewnia twardość materaca oraz 

odpowiednią wentylację, a także pianki lateksowej, która 

dodaje miękkości i dopasowuje się do kształtu ciała. Lateks 

posiada właściwości antyalergiczne oraz antygrzybiczne 

dzięki temu sprawdzi się w domach alergików. Optymalne 

połączenie obu materiałów gwarantuje każdemu zdrowy

i  spokojny  sen.

Regal latex

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 20 cm

Budowa materaca

Pianka lateksowa  4 cm

Pianka wysokoelastyczna 14 cm

Rozmiar: Cena:
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Materac, którego rdzeń stanowi profilowany monoblok z 

pianki wysokoelastycznej o podwyższonej gęstości. Nacięcia 

w materacu nadają 7 stref twardości, a także zapewniają 

odpowiednią wentylację i elastyczność materaca mimo 

zwartej struktury. Produkt idealny dla osób, które preferują 

symetryczne  materace  o  dość  dużej  twardości.

Elastic Touch

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 20 cm

Budowa materaca

Pianka wysokoelastyczna 18 cm

Rozmiar: Cena:
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Zdrowie Materace KOMFORTOWE 22



Materac 7-strefowy oparty na rdzeniu kieszeniowym typu 

POCKET, obłożonym warstwą pianki MEMORY połączoną 

z warstwą lateksu. Taka konfiguracja materiałów daje efekt 

wyjątkowej miękkości i sprężystości. Perforowane warstwy 

lateksu są przewiewne i dodatkowo stanowią barierę dla 

rozwoju roztoczy. Produkt idealny dla osób, które preferują 

miękkie  materace.

Soft Feel

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 22 cm

Budowa materaca

Pianka lateksowa  2 cm

Rozmiar: Cena:

Pianka termoelastyczna  2 cm

Sprężyny kieszeniowe

Pianka lateksowa  2 cm

Pianka termoelastyczna  2 cm
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Materac 7-strefowy oparty na rdzeniu kieszeniowym typu 

POCKET, obłożonym warstwą pianki MEMORY z jednej strony 

o r a z  p i a n k ą  l a t e k s o w ą  z  d r u g i e j  s t r o n y .  P i a n k a 

termoelastyczna zapewnia idealne dopasowanie do kształtu 

ciała, natomiast warstwa lateksu eliminuje szkodliwy dla 

zdrowia ucisk naczyń krwionośnych, zachowując jednocześnie 

swój  kształt  i  sprężystość.

Easy Sleep

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 22 cm

Budowa materaca

Pianka termoaktywna  4 cm

Sprężyny kieszeniowe

Rozmiar: Cena:

Pianka lateksowa  4 cm
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Materac 7-strefowy oparty na rdzeniu kieszeniowym typu 

POCKET, obłożonym warstwą pianki MEMORY z jednej strony 

oraz pianką wysokoelastyczną z drugiej strony. Obie warstwy 

o zwiększonej grubości znacznie poprawiają komfort snu. 

Pianka wysokoelastyczna stanowi solidną, sprężystą 

podstawę,  natomiast  p ianka MEMORY doskonale 

dopasowuje się do ergonomii ciała i odciąża kręgosłup.

Smart Pocket

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 22 cm

Budowa materaca

Pianka termoelastyczna  4 cm

Rozmiar: Cena:

Sprężyny kieszeniowe

Pianka wysokoelastyczna  4 cm
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Materac 5-strefowy, wykonany z profilowanej pianki wysoko-

elastycznej obłożonej z obu stron warstwami pianki MEMORY. 

Taka konfiguracja materiałów sprawia, że materac doskonale 

dopasowuje się do anatomii ciała i zmniejsza ucisk naczyń 

krwionośnych podczas snu. Produkt tego typu idealnie 

sprawdzi się dla osób o niższej wadze ciała, zapewniając 

odpowiedni  komfort  snu.

Memory Cloud

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 22 cm

Budowa materaca

Pianka termoelastyczna  4 cm

Pianka wysokoelastyczna 12 cm

Rozmiar: Cena:

Pianka termoelastyczna  4 cm
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Materac 5-strefowy, którego wnętrze składa się z trzech 

warstw. Pierwszą z nich wykonano z pianki wysokosprężystej, 

która usztywnia rdzeń wykonany z miękkiej pianki MEMORY. 

Postawę stanowi profilowana pianka wysokoelastyczna 

o zwiększonej gęstości i twardości. Dzięki temu materac 

optymalnie dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając 

jednocześnie  solidne  podparcie  dla  kręgosłupa.

Pure Comfort

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 22 cm

Budowa materaca

Pianka wysokosprężysta  2 cm

Rozmiar: Cena:

Pianka termoaktywna  8 cm

Pianka wysokoelastyczna  10 cm

M
a

te
ra

ce
 K

O
M

F
O

R
T

O
W

E
 2

2

20



M a t e r a c ,  k t ó r e g o  p o d s t a w ę  s t a n o w i  s p e c j a l n i e 

wyprofilowana pianka wysokoelastyczna o podwyższonej 

gęstości. Nacięcia w piance nadają 7-stref twardości, zatem 

każdy segment pianki ma inna twardość i pracuje niezależnie 

od pozostałych. Dzięki takiej technice uzyskano wysoki 

poziom elastyczności punktowej co wpływa bezpośrednio na  

dopasowanie materaca do kształtu ciała użytkownika. 

Materac  przeznaczony  dla  osób  o  większej  masie  ciała.

Dream Maker

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 22 cm

Budowa materaca

Pianka wysokoelastyczna 20 cm

Rozmiar: Cena:
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Materac Sensive zbudowany z wykorzystaniem wkładu 

kieszeniowego, obłożonego z jednej strony warstwą pianki 

wysokoelastycznej z drugiej wysokosprężystej. Dzięki temu 

istnieje możliwość wyboru, między stroną zapewniającą 

wyjątkowe dopasowanie, a stroną która jest elastyczna 

i   sprężysta. Będzie to bardzo dobry wybór jeśli potrzebujesz 

klasycznego  materaca  kieszeniowego  do  swojego  łóżka.

Ergo Pocket

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 22 cm

Budowa materaca

Pianka wysokosprężysta  4 cm

Rozmiar: Cena:

Sprężyny kieszeniowe

Pianka wysokoelastyczna  4 cm
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Wygoda Materace PREMIUM 26



Materac 7-strefowy oparty na rdzeniu kieszeniowym typu 
MULTIPOCKET, obłożony z obu stron warstwami dwóch 
pianek: wysokoelastycznej oraz pianki MEMORY PLUS 
o wysokiej gęstości. Dzięki zwiększonej dwukrotnie 
elastyczności punktowej wkładu sprężynowego, materac 
doskonale podpiera ciało. Powierzchnia obu pianek została 
specjalnie wyprofilowana, dzięki czemu materac posiada 
właściwości ortopedyczne. Wypustki poprawiają wentylację 
wkładu oraz dają efekt zbliżony do mikromasażu, wpływając 
pozytywnie  na  krążenie  krwi  podczas snu.

Select Dream

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 26 cm

Budowa materaca

Pianka termoelastyczna  6 cm

Rozmiar: Cena:

Sprężyny kieszeniowe multipocket

Pianka wysokoelastyczna  6 cm

„MEMORY PLUS”
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Materac 7-strefowy oparty na rdzeniu kieszeniowym typu 

POCKET, obłożonym warstwą pianki MEMORY z jednej strony 

oraz pianką wysokoelastyczną z drugiej strony. Dodatkowo 

materac został wzbogacony o warstwy lateksu z obu stron, 

które znacznie poprawiają komfort snu, zapewniając 

doskonałe podparcie ciała. Specjalna perforacja warstwy 

lateksowej gwarantuje prawidłową wentylację i sprężystość 

materaca Sensive.

Sleep Harmony

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 26 cm

Budowa materaca

Pianka lateksowa  2 cm

Pianka termoaktywna  4 cm

Sprężyny kieszeniowe

Pianka wysokoelastyczna  4 cm

Pianka lateksowa  2 cm

Rozmiar: Cena:
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Materac 7-strefowy, oparty na rdzeniu kieszeniowym typu 
POCKET, obłożonym pianką wysokosprężystą z jednej strony 
oraz pianką wysokoelastyczną z drugiej. Obie warstwy 
o zwiększonej grubości znacznie poprawiają komfort snu. 
Produkt idealny dla osób, które preferują  twarde materace 
z  mocnym  podparciem  kręgosłupa.

Hard Sleep

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 26 cm

Budowa materaca

Pianka wysokoelastyczna  6 cm

Rozmiar: Cena:

Sprężyny kieszeniowe

Pianka wysokosprężysta  6 cm
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Materac 5-strefowy, którego podstawę stanowi pianka 

wysokoelastyczna, połączona z warstwą pianki MEMORY 

PLUS. Solidny rdzeń z pianki wysokoelastycznej zapewnia 

wysoką trwałość i elastyczność materaca. Zastosowanie 

pianki termoelastyczej o zwiększonej gęstości i grubości 

sprawia, że jest to model wyjątkowo komfortowy, który 

cechuje  wysoki  stopień  dopasowania. 

Memory Dream

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 26 cm

Budowa materaca

Pianka termoelastyczna  8 cm

„MEMORY PLUS”

Pianka wysokoelastyczna 16 cm

Rozmiar: Cena:
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Materac piankowy 7- strefowy, rdzeń wykonany z pianki 
wysokoelastycznej zapewnia wysoką trwałość, elastyczność 
oraz stabilność materaca. Pianka lateksowa dodaje miękkości 
oraz przyjemnie otula nasze ciało. Dodatkowym atutem 
pianki lateksowej jest to, iż jest to pianka antyalergiczna 
i antygrzybiczna dzięki czemu zapewni zdrowy i bezpieczny 
sen alergikom. 

Royal Latex

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 26 cm

Budowa materaca

Pianka lateksowa  4 cm

Rozmiar: Cena:

Pianka wysokoelastyczna  20 cm
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To 7-strefowy kieszeniowy materac partnerski, który został 

obłożony warstwami pianki poliuretanowej o różnych 

twardościach. Takie rozwiązanie pozwala jeszcze lepiej 

dopasować produkt do własnych potrzeb, charakteryzuje 

różnica go twardości lewej i prawej strony. W tym modelu jako 

dodatkowe warstwy z obu stron zastosowaliśmy: piankę 

termoaktywną i piankę lateksową. Materac piankowy Sensive 

sprawdzi się dla osób szukających jednego materaca do 

swojego łóżka ale o dwóch różnych twardościach.

Asymmetric Comfort

Parametry materaca

Twardość

Sprężystość

Dopasowanie

Wysokość ok. 26 cm

Budowa materaca

Rozmiar: Cena:
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Pianka lateksowa  2 cm

Sprężyny kieszeniowe

Pianka termoaktywna  2 cm

Pianka wysokosprężysta H2/H3  2 cm

Pianka wysokosprężysta H2/H3  2 cm

Pianka termoaktywna  2 cm

Pianka lateksowa  2 cm



Indywidualne zamówienia

Jeżeli żaden z przedstawionych przez nas modeli materacy nie 

spełni Państwa oczekiwań, możemy stworzyć materac na 

specjalne zamówienie.  Każdego kl ienta traktujemy 

indywidualnie. Możliwa jest zarówno modyfikacja wymiarów, 

kształtów oraz konfiguracja zastosowanych surowców. 

Niestandardowe zlecenia i  nowe wyzwania są naszą 

specja lnością .  Wykwal ifikowana kadra pracownicza 

z przyjemnością pomoże dobrać odpowiednie parametry 

materaca do wagi i wzrostu ciała, a także doradzi jakie materace 

sprawdzą się dla osób z bólami kręgosłupa. Wszelkie 

jednostkowe projekty konsultujemy z naszymi specjalistami tak, 

aby finalny produkt spełniał wszystkie standardy marki Sensive.

Ponadto na naszej stronie internetowej znajdą Państwo jedyny 

taki na rynku bezpłatny konfigurator, dzięki któremu sami 

możecie stworzyć swój własny wymarzony materac od podstaw. 
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Kategoria artykułów DZIECIĘCYCH to typ naszych produktów dedykowanych najmniejszym użytkownikom materacy. 
Do  produkcji  użyte  zostały  wyłącznie  wysokiej  klasy  pianki,  zapewniające  optymalne  warunki  do  bezpiecznego 
rozwoju dziecka. Materace z tej kategorii zostały wyposażone w bawełniany pokrowiec z wodoodporną membraną, 
oraz możliwością prania w 90°C. Pozwala to zachować idealną czystość, skutecznie eliminując mikroorganizmy 
i  roztocza.

Baby Coco Baby Memory

Pianka termoaktywna  2 cm

Pianka wysokoelastyczna  8 cm

Mata kokosowa  1 cm

Pianka wysokoelastyczna  9 cm
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Aktywność Materace JUNIOR 14



Junior Comfort

Kategoria JUNIOR to artykuły dedykowane młodzieży. Przy ich tworzeniu kładliśmy szczególny nacisk na jakość 
wykonania. Pracujemy na pianach i prefabrykatach wyłącznie najwyższej klasy. To gwarantuje, że użytkownicy 
materaca mają zapewnione optymalne warunki do bezpiecznego dorastania. Materace z tej kategorii zostały 
wyposażone  w  pokrowiec  z  rozdzielnym  zamkiem,  co  pozwala  na  regularne  dbanie  o  jego  higienę.

Junior Latex

Pianka lateksowa  2 cm

Pianka wysokoelastyczna  12 cmPianka wysokoelastyczna  14 cm
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Pokrowce do materacy Sensive uszyte są z grubo pikowanej dzianiny, która 

zapewnia odpowiednią wentylację i higienę materaca. Wysoka jakość użytych 

materiałów oraz odpowiednie certyfikaty gwarantują trwałość i bezpieczeństwo. 

Pokrowce z serii KOMFORT 22 oraz PREMIUM 26 zostały dodatkowo wzbogacone 

w naturalne włókna celulozowe, które nadają tkaninie miękkość i wspomagają 

odprowadzanie wilgoci. Użyte w pokrowcach włókna sztuczne oraz syntetyczne 

mają właściwości antygrzybiczne i antybakteryjne, dzięki czemu są odpowiednie 

dla alergików. Wpleciona w ich strukturę posrebrzana nić dodatkowo pełni 

funkcję antystatyczną, dzięki czemu minimalizuje przyciąganie kurzu. 

Co najważniejsze, wszyty z czterech stron zamek rozdzielczy, ułatwia 

zdejmowanie pokrowca i umożliwia dbanie o jego czystość poprzez możliwość 

wyprania, osobno górnej i dolnej części, nawet w domowych warunkach.

Pokrowce Sensive 
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Wybór odpowiedniego materaca może stanowić nie lada wyzwanie. Aby 

wybrać najlepszy produkt dla siebie, powinniśmy wziąć pod uwagę takie 

parametry jak: twardość materaca, prawidłowe dopasowanie do 

anatomii naszego ciała oraz właściwą nośność. Najważniejsze jest jednak 

to, żeby wypróbować materac przed zakupem, ponieważ każdy z nas ma 

inne potrzeby oraz poczucie komfortu. 

Salony Sensive

Profesjonalna obsługa

W tym celu zapraszamy do firmowych salonów sprzedaży Sensive. Wysoka 

jakość obsługi klienta jest dla nas bardzo ważna, dlatego odpowiednio 

szkolimy nasz personel. Nasi sprzedawcy pokażą i wytłumaczą Państwu 

różnice między poszczególnymi modelami, odpowiedzą na wszystkie 

pytania oraz pomogą wybrać właściwy produkt. Wszystko to w miłej 

i przyjaznej atmosferze, bez pośpiechu. 
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Aby ułatwić wybór właściwej twardość materaca przedstawiamy poniższą tabelę. Na podstawie wagi oraz 
wzrostu, możemy zasugerować odpowiednią twardość. Należy jednak pamiętać, że najważniejszym 
czynnikiem są indywidualne preferencje użytkownika.

Tabela twardości

Dostępne rozmiary*:   80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200

*Na zamówienie wykonujemy również materace w kształtach i rozmiarach niestandardowych

150 cm

160 cm

170 cm

180 cm

190 cm

200 cm

>200 cm

H1

H1

H1 

H1

H1

H1 

H1 

40

H2

H2

H2 

H1

H1

H1 

H1 

50

H3

H3

H3 

H2

H2

H2 

H1 
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H4

H4

H3 

H3

H3

H2 

H1 
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H4

H3

H3 

H3

H2

H2 

H1 
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H5

H4

H4 

H3

H3

H3 

H2 
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H5

H5

H4 

H4

H4

H4 

H3 
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H5

H5

H5 

H5

H5

H4 

H4 
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H5

H5

H5 

H5

H5

H5 

H5 
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Sprężyny kieszeniowe w kształcie walca o niedużej średnicy, 
umieszczone w oddzielnych kieszonkach z tkaniny. 
Niezależna praca każdej z 220 sprężyn na m� gwarantuje 
wysoką elastyczność punktową i lepsze podparcie 
kręgosłupa.

Zwiększona liczba sprężyn kieszeniowych do 520 sprężyn na  
m� poprawia elastyczność punktową materaca, zapewniając 
plecom więcej punktów podparcia.

Nowoczesna pianka poliuretanowa,która dzięki swoim 
właściwościom doskonale sprawdza się jako warstwa nośna 
w materacach, zapewniając elastyczność i trwałość na 
poziomie wkładów sprężynowych. 

Pianka poliuretanowa o zwiększonym parametrze 
s p rę ż y s t o ś c i .  W ł a ś c i wo ś c i  p i a n k i ,  w  p o ł ą c z e n i u 
z odpowiednim pro�lowaniem wkładu, pozwalają uzyskać 
wyraźne strefy twardości.

Materiał półsyntetyczny, który zwiększa komfort materaca. 
Płyta lateksowa jest miękka i sprężysta, posiada właściwości 
antygrzybiczne. Odpowiednia perforacja zapewnia 
prawidłową cyrkulację powietrza.

Pianka termoelastyczna, która reaguje na temperaturę, 
dopasowując się do anatomii ciała. Pianka po odkształceniu 
powoli wraca do pierwotnego kształtu, dzięki czemu jest 
bardziej elastyczna i komfortowa.

Mata kokosowa to surowiec naturalny, pochodzący ze 
skorupy orzecha kokosowego. Warstwa kokosu zwiększa 
twardość materaca, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej elastyczności i dobrej cyrkulacji powietrza.

Materac można stosować do stelaży z regulacją 
nachylenia górnej i dolnej części.

Materac posiada właściwości ortopedyczne oraz 
antyodleżynowe. Stabilizuje ciało w optymalnej 
pozycji.

Liczba stref twardości, uzyskanych dzięki specjalnym 
w y c i ę c i o m  w e  w k ł a d a c h  p i a n k o w y c h  l u b 
zróżnicowanej średnicy drutu we wkładach 
sprężynowych.

Parametr, który wskazuje na stopień twardości 
materaca w zależności od użytych komponentów.

Pokrowiec można prać w temperaturze 40�C.

Pokrowiec wykonany z certy�kowanych tkanin, które 
nie posiadają właściwości alergennych.

Zamek wszyty z czterech stron pokrowca, co ułatwia 
zdejmowanie i pranie górnej i dolnej części osobno. 

Materac, który z obu stron posiada taką samą 
strukturę oraz twardość.

Słownik

38





biuro@sensive.pl

+48 694 307 307

www.                                 .pl
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