Опис матеріалів колекції матраців
Сучасна технологія міцності і довголіття матраців тепер і в колекції Sleep&Fly!
Кокос PoliTex ®
Кокос - це натуральний матеріал, що отримується з горіха кокосової пальми. Не піддається гниттю, на
довгі роки зберігає пружність і жорсткість, гипоаллергенний. Кокос у складі матраца використовується
як жорсткий і пружний прошарок.
Кокос PoliTex ® –
едина в Україні інноваційна технологія обробки кокоса, що включає армування волокон кокоса сіткою
зі 100% поліестерового матеріалу.
Дана технологія:
1. Гарантує міцність виробу і збільшує термін служби матраца на 20%;
2. Підвищує ортопедичні властивості матраца;
3. Забезпечує новий рівень підтримки спини, що покращує анатомічні властивості матраца.
Єврокаркас
Єврокаркас - каркас з пенополіуретану, встановлений по периметру пружинного блоку. Він робить
матрац жорсткішим по периметру, попереджає деформацію країв, дозволяє підтримувати правильну
форму матраца і продовжує термін його експлуатації.
Рамка, з прокатної сталі по периметру пружинного блоку «Pocket Spring»:
• додає виробу підвищену надійність;
• покращує експлуатаційні характеристики;
• збільшує термін служби пружинного блоку.
Овеча вовна
Овеча вовна природний захист від холоду і вогкості, вона дає вам сухе і здорове тепло, гарантуючи
спокійний, міцний і глибокий сон. На матраці, в якому використовується вовна, ви ніколи не
відчуватимете вогкості ні вночі, ні вдень. Під час сну овеча вовна регулює температуру поверхні
матраца.
Бавовна
Цінна властивість бавовни- це здатність поглинати вологу і швидко виводити її назовні. Бавовна добре
пропускає повітря, що, у свою чергу, дозволяє шкірі підтримувати природну вологість.
Пінополіуретан
Унікальний полімер, що володіє високою пружністю і еластичністю. Цей матеріал дуже практичний і
функціональний. Його незвичайна міцність, довголіття і безпека (матеріал є гипоаллергенним, не
накопичує пилу і не пліснявіє) за порівняно короткий час зробили його визнаним фаворитом серед
інших матеріалів, вживаних в меблевому виробництві. Постійні технологічні удосконалення
пінополіуретану, застосування передових технологій в його виробництві гарантують довголіття і
стійкість до руйнування під дією динамічних навантажень.

Термоповсть
Цей екологічно чистий матеріал по праву вважається одним з найбільш довголітніх, міцних
матеріалів. Ці характеристики забезпечуються спеціальним складом матеріалу: у термоповсті
міститься до 40% натуральних волокон бавовни, вовни, льону і джуту. Синтетичні волокна
представлені акрилом і поліпропіленом. Ці матеріали володіють високою зносостійкістю і
практичністю. Пресування термоповсту відбувається при температурі 190°С. Цей температурний
режим є оптимальним і дозволяє досягти високого ступеня міцності матеріалу. У матрацах
термоповсть виконує, в основному, механічну функцію. Термоповсть служить бар'єром між
пружинним блоком і м'якими настильними шарами, а також додає виробу додаткову жорсткість і
пружність, забезпечує рівномірний розподіл навантаження по всьому матрацу.
Про серії «Боннель»

У колекції
- представлені класичні моделі матраців на основі пружинного блоку
«Боннель» - Standart, Classic 2 в 1 кокос і Classic plus кокос.
Пружинний блок «Боннель» за рахунок своїх конструктивних особливостей має підвищену стійкість
до навантажень і має технологію так званої прогресивної жорсткісті: при зростаючому навантаженні
на пружину зростає протидія стисненню. В результаті досягається оптимальна підтримка і
рівномірний розподіл ваги тіла людини по всій площі матраца. На матраці з таким пружинним
блоком зберігається природне положення хребта.
Виняткову м'якість поверхні матрацу надає комірчаста поверхня пінополіуретану. Така поверхня
забезпечує рівномірний розподіл повітря в матраці і гарантує ще більшу вентиляцію внутрішніх
шарів і неперевершений масажний ефект.
Тканина жаккард бельгійського виробництва містить волокна мікрофібри і оброблена за
спеціальною системою «Hotmelt» парою, що надає поверхні м'якість і гарантує довгий термін
служби.
Про серії «Pocket Spring»

Матраци Extra Latex, Daily 2 в 1 та Extra колекції
виконані на основі блоків незалежних
пружин «Pocket Spring».
«Pocket Spring» представляє собою блок незалежних пружин, що забезпечують ортопедичні і
анатомічні властивості матрацу. У даній конструкції кожна пружина, попередньо стиснута на 20%,
розташована в окремий текстильний мішечок, який потім з'єднується з іншими мішечками. Завдяки
цій технології кожна пружина в блоці працює незалежно від сусідніх, чим досягається висока
еластичність матрацу і правильний розподіл навантаження тіла. В результаті матрас анатомічно
ідеально повторює контури тіла, м'язи розслабляються, і людина відчуває найвищу ступінь особистого
комфорту.
Виключно м'яку поверхню матраців, забезпечуючи чудову зручність і комфорт, створює комірчастий
поверхневий шар пінополіуретану. Така поверхня забезпечує рівномірний розподіл повітря в матраці,
гарантує ще більшу вентиляцію внутрішніх шарів і неперевершений масажний ефект.
Тканина жаккард бельгійського виробництва містить волокна мікрофібри і оброблена за спеціальною
системою «Hotmelt» парою, що надає поверхні м'якість і гарантує довгий термін служби.

