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Nasze pokrowce

7 stref twardości – materac został podzielony na 7 stref o 

różnej twardości. Strefy te pozwolą uformować prostą linię 

kręgosłupa. Im wyższa jest waga ciała, tym bardziej można 

docenić komfort materaca z siedmioma strefami.

Antyalergiczny pokrowiec wykonany z bardzo miękkiej w dotyku tkani-

ny z wysoką zawartością wiskozy. Jego wyjątkowa struktura przepusz-

czająca powietrze, ułatwia wentylację wkładu materaca. Doskonale 

kontroluje klimat snu poprzez wysoki poziom wchłaniania wilgoci.

Poczuj wyjątkową bliskość natury dzięki tkaninie MicroModal. Jej opa-

tentowane włókna wykonane na bazie ekstraktu z buku słyną ze swojej 

miękkości i wyjątkowego „dotyku”. Jej delikatne, satynowe wykończe-

nie połączone z bardzo wysoką higroskopijnością zapewni niezrównany, 

zdrowy klimat snu.

Przyjemny w dotyku pokrowiec ograniczający rozwój i rozprzestrzenia-

nia się różnego rodzajów alergenów na powierzchni materaca. Tkanina 

wykonana w technologi Purotex, która swoje właściwości zawdzięcza mi-

lionom probiotycznych mikrokapsułek. Tkanina zachowuje swoje właści-

wości przez cały okres użytkowania. Pokrowiec BlueCare polecany jest 

zwłaszcza alergikom.

Tkanina o lśniących włóknach, lekko chłodna w dotyku i podobna w tym 

do jedwabiu. Tkanina oddycha, swobodnie pochłania wilgoć i odsepa-

rowuje ją od skóry. Włókna Thermal Control pozyskiwane są z celulozy, 

dzięki czemu pokrowiec jest jednocześnie miękki i wytrzymały.

Pianka komfort – wykonana jest z pianki poliuretanowej, 

podwyższającej komfort użytkowania materaca. Poliuretany 

są materiałami nowoczesnymi i bezpiecznymi.

2 w 1 – materace oznaczone symbolem 2 w 1 posiadają je-

den wkład o dwóch, delikatnie zróżnicowanych twardościach. 

Jeżeli preferencje Twojego partnera nieznacznie odbiegają 

od Twoich, zalecamy zakup materaca w systemie 2 w 1.

Sprężyny Multi Pocket – 1000 sprężyn w materacu o wymia-

rach 100/200 zapewnia zwiększoną elastyczność punktową 

i dopasowanie materaca do sylwetki użytkownika.

Filcowa wkładka nośna – materiał filcowy jest idealnym prze-

wodnikiem pomiędzy sprężynami i pianką. Delikatnie utwar-

dza materac i podwyższa jego wytrzymałość.

Włókno klimatyzujące – włoskowata budowa włókna idealnie 

reguluje temperaturę.

Pianka wellness – termoelastyczna pianka wellness jest cha-

rakterystycznie pofalowana, dzięki czemu posiada właściwo-

ści relaksujące i poprawiające krążenie krwi.

Dwustronny – materac nadaje się do użytku obustronnego, 

co wpływa korzystnie na jego żywotność.

Atest Oeko-Tex® Standard – materiał posiadający certyfikat 

Oeko-Tex® Standard dla tkanin godnych zaufania.

Sprężyny kieszonkowe – bazą materaca jest system cylin-

drycznych sprężyn, z których każdą zamknięto w kieszonce ze 

specjalnej tkaniny. Sprężyny nie łączą się ze sobą, dzięki cze-

mu każda z osobna pracuje na idealne podparcie i jakość snu.

Sizalowo-jutowa wkładka nośna – wkładka wykonana z ma-

teriału sizal-jutowego jest wysoce odporna na ścieranie, pod-

nosząc tym samym żywotność materaca.

Pas klimatyzujący – pas zapewniający idealną cyrkulację po-

wietrza w całym materacu.

Pianka termoelastyczna – reaguje na zmianę temperatury.  

W miejscach, gdzie ciało emituje w materac najwięcej ciepła 

– mięknie, stając się źródłem komfortu, a tam gdzie ciepła do-

ciera mniej – pozostaje twardsza, dając wymagane podparcie.

Płyta lateksowa – lateks jest materiałem o niezwykle wysokiej 

elastyczności oraz podwyższonej wytrzymałości. Dodatkowo 

system otworów umożliwia swobodną cyrkulację powietrza, 

zapewniając odpowiedni klimat snu.

Tkanina membranowa – pokrowiec wykonany z tkaniny mem-

branowej wspomagającej odprowadzanie wilgoci, zapewnia-

jąc zdrowy klimat snu.

Pianka wysokoelastyczna – to miliony pęcherzyków powie-

trza uwięzionych w elastycznym materiale. Jest przez to 

przewiewna, doskonale dopasowuje się do kształtu ciała, 

reaguje precyzyjnie na nacisk jednocześnie gwarantując sta-

bilne podparcie kręgosłupa.

Duo – Ikona Duo oznacza, że w materacach powyżej 120 cm 

szerokości, w jednym pokrowcu występują dwa jednakowe 

wkłady.

Pranie pokrowca – pokrowiec zdejmowalny z możliwością 

prania w temperaturze 60°C.

Produkt antyalergiczny – pokrowiec wykonany z tkaniny o 

antyseptycznych właściwościach, zapewniającej absolutną 

higienę i minimalizującej ryzyko alergii.

2  1

600

Legenda

SleepComfort

MicroModal®

BlueCare

Thermal control

Produkty marki Relaks są  całkowicie bezpieczne dla ludzi jak i środowiska. Lokalizacja firmy, we wspaniałym otoczeniu Borów 

Tucholskich, zobowiązuje nas do przestrzegania restrykcyjnych norm ekologicznych i dbania o środowisko. Użytkując nasze 

łóżka i materace możesz spać spokojnie.

Tradycje

Jakość

Bezpieczeństwo

Używamy tylko wysokiej jakości materiałów, którym ufamy. Demonstracją tej jakości jest gwarancja, która na wybrane wkłady 

materacy sięga nawet 15 lat. Z niezwykłą starannością wybieramy materiały ze względu na ich odczucia, naturalność oraz 

wytrzymałość jaką zapewniają aby móc stworzyć produkt godny marki Relaks.

Jako eksperci łączymy klasyczną sztukę rzemieślniczą z najnowszą technologią. Wieloletnie doświadczenie w zestawieniu

z innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie projektowania stało się dowodem na to, że nasze produkty bez wątpienia wycho-

dzą naprzeciw najbardziej wymagającym oczekiwaniom naszych klientów.
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MateraceMaterace

Poznaj trzy kolekcje 
materaców Relaks

Silver line
Stworzona dla ludzi ceniących   
wysoką jakość i proste rozwiązania.

materace
Gold line Platinum line

Zbudowana z najwyższej jakości materiałów 
dla najbardziej wymagających śpiochów.

Podwyższony standard dla osób 
 ceniących aktywny tryb życia.



5
lat
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Silver lineSilver line

Basic Silver

Klasyczny materac ze sprężynami umieszczonymi w kieszonkach, co pozwala każdej z nich pracować z osobna nad 

prawidłowym ułożeniem względem Twojego ciała. Cechą charakterystyczną jest jego optymalna twardość. Model uni-

wersalny, odpowiedni na każdą kieszeń.

Wysokość materaca: 19cm

Wkład: 7 strefowa sprężyna kieszonkowa, przekładka odporna na ścieranie, pianka Komfort: 2,2cm 

Pokrowiec: Sleep Comfort 

Cena / Rozmiar

Produkt wyróżnia

Standard
80, 90cm

629zł

100cm

719zł

120cm

839zł

140cm 160cm 180cm

969zł 1099zł 1249zł

5 lat 
gwarancji

Sprężyna  
kieszonkowa 

Pokrowiec  
SleepComfort 

Dodatkowe cechy

Sleep
Comfort

Produkt
antyalergiczny

Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

DwustronnyPianka 
komfort

Natural Silver

Materac stworzony z myślą o tych, którzy cenią sobie solidne podłoże. Siedmiostrefowa sprężyna kieszonkowa połączo-

na została z warstwą pianki komfort oraz wkładką sizalowo-jutową. Konstrukcja ta wpływa na zwiększoną twardość oraz 

wytrzymałość materaca, przez co model ten cieszy się dużym zainteresowaniem.

Wysokość materaca: 21cm

Wkład: 7 strefowa spręzyna kieszonkowa, sizalowo- jutowa przekładka odporna na ścieranie, 

pianka Komfort: 3,7cm

Pokrowiec: Sleep Comfort - wzbogacony o pas klimatyzujący 

Produkt wyróżnia

Dodatkowe cechy

5
lat

5 lat 
gwarancji

Sizalowo jutowa  
przekładka odporna  

na ścieranie 

Pianka 
komfort: 3,7cm

Produkt
antyalergiczny

Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

Dwustronny

Cena / Rozmiar

Standard
80, 90cm

759zł

100cm

879zł

120cm

1029zł

140cm 160cm 180cm

1179zł 1349zł 1519zł
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Silver lineSilver line

Memory Silver

Połączenie zalet pianki termoelastycznej i pianki o wysokiej elastyczności. Górna warstwa materaca została wykonana  

z miękkiej, redukującej nacisk pianki visco. Dolna cześć materaca stworzona z pianki o wysokiej elastyczności pianki 

zapewni Tobie solidne podparcie. W rezultacie każda zmiana pozycji stanie się czystą przyjemnością.

Wysokość materaca: 18cm

Wkład: Moletowana pianka Komfort: 12cm oraz pianka termoelastyczna: 5cm  

Pokrowiec: Sleep Comfort - wzbogacony o pas klimatyzujący 

Dodatkowe cechy

5
lat

5 lat 
gwarancji

Pianka  
termoelastyczna 

Siatka 
wentylująca 3D 

Produkt
antyalergiczny

Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

Pianka 
komfort

Cena / Rozmiar

Standard
80, 90cm

1039zł

100cm

1199zł

120cm

1609zł

140cm 160cm 180cm

1609zł 1799zł 2069zł

5
lat

Cena / Rozmiar

Standard
80, 90cm

929zł

100cm

1069zł

120cm

1439zł

140cm *160cm *180cm

1439zł 1599zł 1859zł

5 lat 
gwarancji

Pianka  
wysokoelastyczna 

Opcja Duo 

Light Silver

Idealny materac dla osób szukających optymalnego podparcia, ponadprzeciętnego komfortu w przystępnej cenie. 

Wkład materaca dzięki systemowi nacięć 3D wspomaga cyrkulację powietrza i odprowadzenie wilgoci. Materac nadaje 

się do użytku obustronnego oraz do stelaży regulowanych.

* Materace o szerokości 160 i 180 cm dostarczane są w wersji DUO - dwa pojedyncze wkłady w jednym pokrowcu.

Wysokość materaca: 18cm

Wkład: Moletowana pianka wysokoelastyczna: 16cm 

Pokrowiec: Sleep Comfort 

Dodatkowe cechy

Produkt
antyalergiczny

Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

Dwustronny

Produkt wyróżnia Produkt wyróżnia



10 lat 
gwarancji

Płyty  
lateksu  

Pokrowiec  
BlueCare 

10
lat

Blue
Care

10 11

Gold lineGold line

Smart Gold

Ponadczasowy materac kieszeniowy o podwyższonym komforcie użytkowania oraz odporności na odkształcenia dzięki za-

stosowaniu dodatkowej warstwy lateksowej. Przeciwgrzybiczne i antybakteryjne właściwości lateksu szczególnie polecane 

są osobom, które poszukują zdrowego i bezpiecznego snu.

Wysokość materaca: 21cm

Wkład: 7 strefowa sprężyna kieszonkowa, przekładka odporna na ścieranie, 

pianka Komfort: 2,2cm, płyta naturalnego lateksu: 1,5cm 

Pokrowiec: Blue Care - wzbogacony o pas klimatyzujący 

Dodatkowe cechy

Produkt
antyalergiczny

Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

DwustronnyPianka 
komfort

Cena / Rozmiar

Standard
80, 90cm

1109zł

100cm

1279zł

120cm

1499zł

140cm 160cm 180cm

1719zł 1899zł 2219zł

10 lat 
gwarancji

Dwu warstwowa  
pianka  

wysokoelastyczna 

2 w 1

10
lat

2  1

Dual Gold

Dwie pianki, dwa rodzaje twardości, jeden materac. Dual Gold to innowacyjne połączenie dwóch pianek o falistej 

strukturze, podkreślających siedem stref twardości. Każda ze stron materaca różni się od siebie twardością, dzięki 

czemu możesz dopasować go do swoich potrzeb lub potrzeb Twojego partnera.

Wysokość materaca: 20cm

Wkład: Dwuwarstwowy wkład z pianki wysokoelastycznej: 18cm  

Pokrowiec: Blue Care

Dodatkowe cechy

Produkt
antyalergiczny

Duo Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

Dwustronny

Cena / Rozmiar

Standard
80, 90cm

1259zł

100cm

1449zł

120cm

1959zł

140cm *160cm *180cm

1959zł 2199zł 2519zł

* Materace o szerokości 160 i 180 cm dostarczane są w wersji DUO - dwa pojedyncze wkłady w jednym pokrowcu.

Produkt wyróżnia Produkt wyróżnia



10 lat 
gwarancji

Sprężyna 
multipocket 

5cm pianka 
wysokoelastyczna
lub 5cm lateksu 

10
lat

12 13

Gold lineGold line

Multi Gold

Materac Multi Gold jest prawdziwym prekursorem wśród materacy sprężynowych. Dzięki technologii Multipocket,  

w jednoosobowym materacu znajdziesz aż 1000 sprężyn kieszonkowych. Tak duża ilość sprężyn daje zwiększoną 

wytrzymałość, precyzyjne dopasowanie do kształtu kręgosłupa i zdrowy sen.

Wysokość materaca: 25cm

Wkład: 7 strefowa sprężyna kieszonkowa typu Multipocket, przekładka odporna na ścieranie, 

pianka wysokoelastyczna lub płyta z naturalnego lateksu: 5cm

Pokrowiec: Blue Care - wzbogacony o pas klimatyzujący 

Dodatkowe cechy

Produkt
antyalergiczny

Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

Dwustronny

Cena / Rozmiar

Wersja HR 5

Wersja LX 5

80, 90cm

80, 90cm

1549zł

1719zł

100cm

100cm

1779zł

1979zł

120cm

120cm

2089zł

2319zł

140cm

140cm

160cm

160cm

180cm

180cm

2399zł

2669zł

2699zł

2999zł

3089zł

3439zł

10 lat 
gwarancji

Piana  
wysokoelastyczna 

2 w 1

10
lat

2  1

Active Gold

Materac Active Gold został stworzony z myślą o ludziach aktywnie spędzających dzień. Charakterystyczny układ trzech 

warstw oraz specjalne nacięcia warstw zewnętrznych sprawiają, że całe Twoje ciało jest idealnie wsparte, Twoje mięśnie 

mogą się regenerować, a Ty wstajesz wypoczęty i pełen energii następnego ranka.

Wysokość materaca: 22cm

Wkład: Trójwarstwowy wkład z pianki wysokoelastycznyej, strefowanej: 20cm 

Pokrowiec: Blue Care - wzbogacony o pas klimatyzujący

Dodatkowe cechy

Produkt
antyalergiczny

Duo Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

Dwustronny

Cena / Rozmiar

Standard
80, 90cm

1419zł

100cm

1629zł

120cm

2189zł

140cm *160cm *180cm

2189zł 2499zł 2829zł

* Materace o szerokości 160 i 180 cm dostarczane są w wersji DUO - dwa pojedyncze wkłady w jednym pokrowcu.

Produkt wyróżnia Produkt wyróżnia



15 lat 
gwarancji 

15
lat

Piana  
termoelastyczna 

Pokrowiec
MicroModal  ®  

15 lat 
gwarancji 

Budowa 
typu sandwich

W opcji  
pokrowiec  
premium 

15
lat

Pokrowiec
PREMIUM

Energy Platinum

Materac stworzony z myślą o tych, którzy pragną zregenerować siły po długim, ciężkim dniu. Siedmiostrefowa pianka 

wysokoelastyczna o wyjątkowej charakterystyce pracy zapewni komfort snu niezależnie od pozycji, w której śpisz.

Wysokość materaca: 24cm

Wkład: Trójwarstwowa pianka wysokoelastyczna: 22cm 

Pokrowiec: Thermal Comfort lub Thermal Comfort Premium - wzbogacony o pas klimatyzujący

Dodatkowe cechy

Produkt
antyalergiczny

Pianka 
wysokoelastyczna

Duo Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

Dwustronny

Cena / Rozmiar

Standard

Premium

80, 90cm

80, 90cm

1889zł

2049zł

100cm

100cm

2169zł

2359zł

120cm

120cm

2919zł

3179zł

140cm

140cm

*160cm

*160cm

*180cm

*180cm

2919zł

3179zł

3299zł

3499zł

3769zł

4099zł

* Materace o szerokości 160 i 180 cm dostarczane są w wersji DUO - dwa pojedyncze wkłady w jednym pokrowcu.
14 15

Platinum linePlatinum line

Memo Platinum

Materac dla osób kochających spanie na chmurce. Wystarczy położyć się a materac stopniowo zacznie dopasowywać  

się do Twojej sylwetki, wspierając jednocześnie głowę, ramiona, biodra oraz nogi. Dzięki zastosowaniu pokrowca z tkaniny 

MicroModal będziesz w jeszcze większym stopniu mógł cieszyć się niezwykłymi zaletami wkładu tego materaca.

Wysokość materaca: 18cm

Wkład: Pianka Komfort: 11cm oraz pianka termoelastyczna: 7cm  

Pokrowiec: MicroModal®

Dodatkowe cechy

Produkt
antyalergiczny

Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

Tkanina
MicroModal

Cena / Rozmiar

Standard
80, 90cm

1549zł

100cm

1779zł

120cm

2399zł

140cm 160cm 180cm

2399zł 2699zł 3099zł

Pianka 
komfort

Micro
Modal

Produkt wyróżnia Produkt wyróżnia



15 lat 
gwarancji

Termoelastyczna 
pianka wellness

W opcji  
pokrowiec  
premium 

15
lat

Pokrowiec
PREMIUM

16 17

Platinum linePlatinum line

Dynamic Platinum

Materac spełniający Twoje największe oczekiwania. Idealnie dobrane gęstości oraz proporcje pianek, podkreślenie 

stref twardości dzięki specjalnym nacięciom oraz właściwości masującej termoelastycznej pianki wellness sprawiają, 

że jest to najbardziej doceniany przez użytkowników materac z kolekcji Relaks.

Wysokość materaca: 24cm

Wkład: Piana wysokoelstyczna strefowana: 16cm, obustronnie pianka termoelastyczna: 3cm 

Pokrowiec: Thermal Comfort lub Thermal Comfort Premium - wzbogacony o pas klimatyzujący

Dodatkowe cechy

Produkt
antyalergiczny

Pianka 
wysokoelastyczna

Duo Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

Dwustronny

Cena / Rozmiar

Standard

Premium

80, 90cm

80, 90cm

2429zł

2599zł

100cm

100cm

2789zł

2989zł

120cm

120cm

3769zł

4019zł

140cm

140cm

*160cm

*160cm

*180cm

*180cm

3769zł

4019zł

4299zł

4499zł

4859zł

5189zł

* Materace o szerokości 160 i 180 cm dostarczane są w wersji DUO - dwa pojedyncze wkłady w jednym pokrowcu.

Pianka
wellness

15 lat 
gwarancji

Piana  
termoelastyczna 

Pokrowiec  
z siatką 3D 

15
lat

Thermo Platinum

Materac posiadający właściwości idealnej redukcji nacisku w połączeniu ze stabilnym i wyjątkowym podparciem. 

Pozwól swojemu ciału zanurzyć się w precyzyjnie dobranych trzech warstwach wzajemnie uzupełniających się pianek. 

Dodatkowo właściwości tkaniny MicroModal w połączeniu z siatką wentylującą w dolnej części pokrowca zapewnią 

doskonały klimat snu.

Wysokość materaca: 22cm

Wkład: Pianka Komfort: 10 cm, strefowana pianka wysokoelastyczna: 5cm 

oraz pianka  termoelastyczna: 7cm  

Pokrowiec: MicroModal®

Dodatkowe cechy

Produkt
antyalergiczny

Pianka 
wysokoelastyczna

Tkanina
membranowa

Pranie
pokrowca

600

Oeko-Tex® 
Standard 

Pianka 
komfort

Tkanina
MicroModal

Cena / Rozmiar

Standard
80, 90cm

2049zł

100cm

2359zł

120cm

3179zł

140cm 160cm 180cm

3179zł 3599zł 4099zł

Produkt wyróżnia Produkt wyróżnia



Poduszki

Pamiętajmy, że podgłówki są bardzo ważnym elementem zdrowego i komfortowego snu. Podgłówki Relaks 

wykonane są z najwyższej jakości materiałów, mają różne profile oraz twardości. Wszystko po to, aby móc 

sprostać indywidualnym potrzebom każdego śpiocha.

poduszki
18 19



Cena: 219zł

   wypełnienie z najwyższej jakości pianki termoelastycznej 45 kg/m³  
    – inteligentne dopasowanie do kształtu ciała

   system otworów zapewniających idealną wentylację poduszki

   zdejmowany pokrowiec z tkaniny membranowej

   możliwość prania pokrowca w temperaturze do 60°C

   produkt antyalergiczny

Ergo Med+

Cena: 279zł

   górna warstwa zbudowana jest z innowacyjnej pianki SeruCell®,  
    która zapewnia wyjątkową sprężystość i elastyczność na długi czas

   struktura otwartych komórek SeruCell® gwarantuje doskonałą  
    cyrkulację powietrza wewnątrz wkładu podgłówka

   równomierne rozłożenie sił nacisku oraz idealne podparcie  
    w dowolnej pozycji podczas snu

   możliwość prania pokrowca w temp. 60°C

   produkt antyalergiczny

Serucell
Cena: 259zł

   wypełnienie z najwyższej jakości pianki termoelastycznej o gęstości 65 kg/m³  
    – inteligentne dopasowanie do kształtu ciała

   nasycona bardzo delikatnym, relaksującym zapachem aloesu, stopniowo uwalnianym

   przyjazna dla środowiska – wytworzona z materiałów odnawialnych,  
    naturalnie występujących w naturze

   zdejmowany pokrowiec z tkaniny membranowej

   możliwość prania pokrowca w temperaturze do 60°C

   produkt antyalergiczny

Aloe Vera

Cena: 139zł

Cena: 179zł Cena: 239zł
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Poduszki

   wypełnienie z najwyższej jakości pianki termoelastycznej

   wyjątkowy profil, dopasowujący się do kształtu ciała

   zdejmowalny pokrowiec

   możliwość prania pokrowca w temp. 60°C

   produkt antyalergiczny

   wypełnienie z najwyższej jakości pianki watergel o gęstości 60 kg/m³  
    oraz niskiej twardości zapewniające niezrównany komfort użytkowania

   wysokie parametry termoregulacji wpływające na uczucie odświeżenia

   równomierne rozłożenie sił nacisku oraz idealne podparcie  
    w dowolnej pozycji podczas snu

   możliwość prania pokrowca w temp. 60°C

   produkt antyalergiczny

Visco Profi

Green Med+

Poduszki

   poduszka o regulowanej wysokości dzięki wkładce, którą można wyjmować  
    lub umieszczać w poszewce, w zależności od indywidualnych potrzeb

   system podłużnych nacięć pozwala na równomierne rozłożenie sił nacisku                
    zapewniając wygodne podparcie w dowolnej pozycji podczas snu oraz idealne  
    odprowadzanie wilgoci

   możliwość prania pokrowca w temp. 60°C

   produkt antyalergiczny

Control



Stelaże

Dzięki stelażom możemy cieszyć się największym komfortem oraz bezpiecznym snem. Stelaże Relaks charakteryzują się wysoką 

jakością, starannie wykończonymi listwami zamontowanymi w kauczukowych uchwytach. Dostępnych jest kilka wersji:  

bez regulacji, z regulacją manualną podgłówka i podnóżka oraz w wersji regulowanej elektrycznie.

stelaże
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Cena / Rozmiar

Cena / Rozmiar

Cena / Rozmiar

80, 90cm

80, 90cm

80, 90cm

1099zł

479zł

100cm

100cm

100cm

1099zł

479zł

120cm

120cm

120cm

1649zł

719zł

140cm

140cm

1869zł

819zł

449zł 449zł 719zł

140cm

799zł

Cena / Rozmiar

80, 90cm

1999zł

100cm

1999zł

120cm

2999zł

140cm

3399zł

   31 poprzecznych listew z drewna bukowego  
    klejonego warstwowo

   listwy umieszczone w komfortowych  
    kauczukowych uchwytach

   w części środkowej możliwość regulacji twardości        
    według indywidualnych potrzeb

   listwy o zwiększonej elastyczności w części barkowej    
    osadzone na specjalnych amortyzatorach

   pas środkowy dla optymalnego rozkładu ciężaru

   możliwość płynnej regulacji wysokości podgłówka  
    i podnóżka, z jednoczesną regulacją podparcia karku,  
    za pomocą silnika elektrycznego sterowanego pilotem,    
    dodatkowe zasilanie własne stelaża za pomocą baterii  
    przy braku zasilania sieciowego

   możliwość zastosowania pilota bezprzewodowego  
    za dopłatą 499zł

   zasilanie 100-240V 50/60Hz,  
    max. moc silnika 2 x 6500N

   wysokość stelaża ok. 10cm
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Stelaże

   28 poprzecznych listew z drewna bukowego          
    klejonego warstwowo

   listwy umieszczone w kauczukowych uchwytach

   w części środkowej możliwość regulacji twardości  
    według indywidualnych potrzeb

   listwy o zwiększonej elastyczności  
    w części barkowej

   pas środkowy dla optymalnego rozkładu ciężaru

   możliwość manualnej regulacji wysokości  
    zagłówka i podnóżka

   wysokość stelaża ok. 5cm

Lignum EL2 Vital Plus

Stelaże

   28 poprzecznych listew z drewna klejonego warstwowo

   listwy umieszczone w komfortowych  
    kauczukowych uchwytach

   w części środkowej możliwość regulacji twardości     
    według indywidualnych potrzeb

   listwy o zwiększonej elastyczności w części barkowej

   pas środkowy dla optymalnego rozkładu ciężaru

   możliwość płynnej regulacji wysokości zagłówka  
    i podnóżka za pomoca silnika elektrycznego

   dodatkowe zasilanie własne stelaża za pomocą baterii    
    przy braku zasilania sieciowego

   zasilanie 230-240V 50/60Hz,  
    max. moc silnika 2 x 4500N

   wysokość stelaża ok. 6cm

   31 poprzecznych listew z drewna bukowego       
    klejonego warstwowo

   listwy umieszczone w komfortowych  
    kauczukowych uchwytach wychodzących  
    ponad ramę stelaża

   w części środkowej możliwość regulacji twardości   
    według indywidualnych potrzeb

   listwy o zwiększonej elastyczności w części  
    barkowej osadzone na specjalnych amortyzatorach

   pas środkowy dla optymalnego rozkładu ciężaru

   wysokość stelaża ok. 8cm

Konsul Plus Lignum Starr

Rzeczywisty rozmiar jest mniejszy o ok.1cm na szerokości i ok. 4cm na długości od wymiaru nominalnego.



80cm-100cm

80cm-100cm

80cm-100cm

80cm-90cm

80cm-90cm

80cm-90cm

70zł

120zł

90zł

589zł

519zł

449zł

120cm

120cm

120cm

120cm

120cm

120cm

100cm

100cm

100cm

85zł

140zł

110zł

799zł

699zł

609zł

679zł

599zł

519zł

140cm

140cm

140cm

140cm

140cm

140cm

100zł

170zł

130zł

909zł

809zł

699zł

160cm

160cm

160cm

160cm

160cm

160cm

180cm

180cm

180cm

180cm

180cm

180cm

120zł

190zł

150zł

1029zł

909zł

789zł

1179zł

1039zł

899zł

140zł

240zł

190zł

Stelaże

   28 poprzecznych listew z drewna bukowego  
    klejonego warstwowo

   listwy umieszczone w kauczukowych uchwytach

   w części środkowej możliwość regulacji twardości    
    według indywidualnych potrzeb

   listwy o zwiększonej elastyczności w części barkowej

   pas środkowy dla optymalnego rozkładu ciężaru

   wysokość stelaża ok. 5cm

   28 poprzecznych listew z drewna  
    klejonego warstwowo

   listwy umieszczone w kauczukowych uchwytach

   w części środkowej możliwość regulacji twardości    
    według indywidualnych potrzeb

   pas środkowy dla optymalnego rozkładu ciężaru

   wysokość stelaża ok. 5cm

Flexa Plus

Duoflex NV

Cena / Rozmiar

Cena / Rozmiar

80, 90cm

80, 90cm

359zł

259zł

100cm

100cm

359zł

259zł

120cm

120cm

579zł

419zł

140cm

140cm

649zł

469zł

Cena / Rozmiar

Cena / Rozmiar

Cena / Rozmiar

Cena / Rozmiar

Cena / Rozmiar

Cena / Rozmiar
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Akcesoria

Ochraniacze Relaks to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią lub nie mogą prać pokrowca  

od materaca. W celu utrzymania zdrowego klimatu snu polecamy ochraniacze na i pod materac.

Topper, inaczej zwany „materacem nawierzchniowym” stanowi idealną nakładkę, jeżeli Twoja obec-

na powierzchnia spania nie spełnia komfortu jakiego oczekujesz.

   wykonany z wysokogatunkowej tkaniny bawełnianej

   narożne gumki zabezpieczające przed przesuwaniem się ochraniacza

   możliwość prania w temperaturze do 95°C

   wykonany z wysokogatunkowej tkaniny bawełnianej

   narożne gumki zabezpieczające przed przesuwaniem się ochraniacza

   możliwość prania w temperaturze do 95°C

   jest nieprzepuszczalny dla cieczy

   wkład wykonany z płyty lateksowej o wysokości 5cm z otworami 
    zapewniającymi elastyczność punktową oraz lepszą cyrkulację powietrza

   pokrowiec z atestem Oeko-Tex®  Standard 100 - tkaniny godne zaufania

   pikowany włóknem klimatyzującym

   możliwość prania w temperaturze do 60°C

   wkład wykonany z pianki termoelastycznej o wysokości 5cm 
    zapewniającej inteligentne dostosowanie do kształtu ciała

   pokrowiec z atestem Oeko-Tex®  Standard 100 - tkaniny godne zaufania

   pikowany włóknem klimatyzującym

   możliwość prania w temperaturze do 60°C

   wkład wykonany z pianki wysokoelastycznej - 5 cm

   pokrowiec z atestem Oeko-Tex®  Standard 100 - tkaniny godne zaufania

   pikowany włóknem klimatyzującym

   możliwość prania w temperaturze do 60°C

   doskonała ochrona materaca od strony stelaża przed kurzem

   wykonany z tkaniny polistyrenowo – wiskozowej

   możliwość prania w temperaturze do 30°C

   jednostronnie lateksowy, co zapobiega jego przesuwaniu

MS 1000

Topper KOMFORT

HS 2000 Wodoodporny

Topper LATEKS

WS 3000

Topper VISCO

Toppery

Ochraniacze
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