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Kantana
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Bravo
Kontynentalne
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Magnolia
z Guzikiem
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Massimo Plus XL
Kontynentalne
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DREWNIANE



Hyge
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Luna
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Sani�zed jest membranowym i bezpiecznym dla alergików pokrowcem. Posiada dwuwarstwową budowę, gdzie
pierwsza z warstw pochłania wilgoć, zaś druga nie dopuszcza do przedostawania się jej do wnętrza materaca.
Wyjątkowa struktura tkaniny oraz taśma 3D przepuszczają powietrze, a tym samym ułatwiają wentylację wkładu.
Pokrowiec jest zdejmowany i nadaje się do prania w temperaturze 

POKROWIEC SANITIZED
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PIANKA WYSOKOELASTYCZNA HR - 15,5 CM 

PIANKA WYSOKOELASTYCZNA HR - 3 CM

CHŁODZĄCA PIANKA FLOFOM - 4 CM 

POKROWIEC NATURA

TAŚMA 3D

10 25

Zwiększa komfort użytkowania

Poprawia cyrkulację

Odprowadza nadmiar ciepła

Podtrzymuje kręgosłup

Podtrzymuje kręgosłup
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POKROWIEC CASHMIRE

10 27

Delikatny w dotyku
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POKROWIEC PURE SILK

Z dodatkiem Jedwabiu

To wyjątkowo miękki i delikatny pokrowiec, który docenią osoby z wrażliwą skórą. Antyalergiczny pokrowiec wykonany 
z nowoczesnych włókien wiskozowych z dodatkiem jedwabiu zapewnią odpowiednią wentylację wkładu i zdrowe 
środowisko snu. Doskonale kontroluje poziom wilgotności materaca, absorbując jej nadmiar bezpośrednio ze skóry śpiącej 
osoby. Dzianina Pure silk gwarantuje wysoki stopień elastyczności, dzięki czemu dopasowuje się idealnie do pozycji ciała 
na całej powierzchni materaca. Przy ciemnej lamówce wszyto zamek błyskawiczny, ułatwiający zdejmowanie. Pokrowiec 
można prać w temp. do 40°C z użyciem delikatnych detergentów.

WAD BEJ
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SERTA to największa amerykańska marka materacy z wieloletnią tradycją. Każdy materac 
jest zaprojektowany i wykonany z myślą o zdrowiu i komforcie. 
Produkty SERTA są wybierane przez tych, którzy doceniają wartość dobrego samopoczucia 
po przespanej nocy i niczym niezakłóconego snu. Dokładnie tak jak pres� owe sieci hoteli, 
które chcą zagwarantować klientom najlepsze warunki do spania. 

5 

Wyjątkowo trwały, odporny i naturalny materiał o długiej 
żywotności. Dzięki funkcji termoregulacyjnej dba o odpowiednią 
temperaturę ciała osoby śpiącej. Poprzez wysokie właściwości 
higroskopijne, pochłania wilgoć i znacząco podnosi komfort 
użytkowania.

Trwały system, zaprojektowany jako rozwiązanie problemu 
“wyleżanego materaca”. Przedłuża żywotność materaca dając solidne 
podparcie pod kręgosłup. 

Lekka struktura samoistnie staje się chłodna w lecie i ciepła zimą. 
Poprzez absorbowanie wilgoci, zapewnia doskonałą cyrkulację 
powietrza i pozwala ciału oddychać. Tworzy środowisko zdrowego 
snu. W porównaniu do innych materiałów, jest doskonała pod 
względem wytrzymałości i żywotności. Eliminuje bakterie i nie 
uczula.

Tworzy 5 obszarów dopasowanych do punktów nacisku ciała na 
materac. System ten został wynaleziony, aby dopasowywać się do 
stref ciała, z których każda wymaga innej twardości. 
Przepływ krwi jest spowalniany przez mimowolne ruchy ciała. Aby 
tego uniknąć, najlepiej jest spać w pozycji horyzontalnej, co wspiera 
5 ZONE POCKET SPRING SYSTEM. Składa się on ze sprężyn 
umiejscowionych w niezależnych kieszeniach zapewniając spokojny 
sen. Szczególnie ważne jest to dla osób między którymi występuje 
różnica wagi, wzrostu i pozycji spania. 5 ZONE POCKET SPRING 
SYSTEM to komfort, który pozostaje na lata. 

Jest to całkowicie naturalny materiał pozyskiwany z soku drzewa 
kauczukowca, który dojrzewa w warunkach amazońskiej dżungli. Jest 
miękki, bardzo elastyczny i trwały. Doskonale cyrkuluje powietrze 
w materacu, rozwiązuje problem nadpotliwości i zapewnia naturalną 
termoregulację oraz zdrowe warunki snu. Przyjmuje kształt ciała
i doskonale podpiera wszystkie jego części, przez całą noc 
dopasowując się do twojej ulubionej pozycji.

BAWEŁNA MULTI SPRING 
SYSTEM 

5 ZONE POCKET 
SPRING SYSTEM

WISKOZA

LATEKS

Wybierz materac Serta i ciesz się wakacyjnym wypoczynkiem przez cały rok!   
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INTERNATIONAL 
BEDDING – SENSE

ZESTAW ZAPACHOWY 

DYFUZOR
Aromat olejków eterycznych
absorbowany jest przez
nasączone patyczki i naturalnie
uwalniany do otoczenia. 

Nuty zapachowe - wanilia, bursztyn
Pojemność - 100ml
Skład: alkohol, woda destylowana,
aromaty

ŚWIECA
Świeczka zapachowa wykonana 
z najwyższej jakości naturalnego 

wosku. Przyjemny zapach 
zawdzięcza naturalnym ekstraktom. 

Nuty zapachowe - wanilia, bursztyn
Pojemność - 80ml

Skład – wosk naturalny,aromaty

MGIEŁKA
Olejki eteryczne zawarte w mgiełce uspokajają i oczyszczają umysł, aby uzyskać prawdziwie spokojny sen.

Produkt polecamy w celu delikatnego odświeżenia poduszki. 
Rozpylać należy co najmniej kilka godzin przed snem.

Nuty zapachowe - wanilia, bursztyn
Opakowanie - spray
Pojemność - 50ml

Skład: alkohol, woda destylowana,
aromaty

Sense to topowe produkty  tworzące zmysłowy urok, który przeistacza 
jakąkolwiek przestrzeń w przyjemne i ciepłe otoczenie. Opakowanie 
prezentowe 3 produktów zawiera: dyfuzor zapachowy z patyczkami, 
świeczka zapachowa, spray zapachowy do poduszek. Główne nuty 
zapachowe składają się ze słodkiej madagaskarskiej wanilii oraz ciemnego 
perskiego bursztynu. To wyszukana kompozycja należąca do orientalnej 
rodziny zapachów. Kolekcja Sense została zaprojektowana po to, aby pomagać 
Tobie odprężyć się po ciężkim dniu i przygotować na głęboki i ożywczy sen. 
Kombinacja ponad 40 naturalnych esencji z unikalną słodką wanilia 
z Madagaskaru oraz ciemnym bursztynem z Persji tworzy doskonałą harmonię między relaksem i pobudzeniem, czyli dokładnie to czego 
brakuje w sypialni. Każdy produkt z rodziny Interna�onal Bedding jest produkowany ręcznie. Te nowoczesne produkty cechują się 
nowoczesnym wyrafinowaniem. Tworzą aromaterapie dostarczaną zarówno dla sypialni, jak i każdego innego miejsca w domu jednocześnie. 
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Flex 500/Premium Flex 2000

wys. ok. 11,5 cm

 50 tarcz

Stelaż wyposażony został również w dodatkowe uchwyty, które pozwalają 
na samodzielne wyregulowanie ich siły naprężenia. Dzięki temu możesz 
dopasować twardość stelaża do indywidualnych potrzeb i spać w pełni 
konfortowo.
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PREMIUM FLEX 500

LEKKA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

STREFA RAMION - BARDZIEJ MIĘKKA

ELEMENTY SPRĘŻYNOWE 
Z INDYWIDUALNĄ REGULACJĄ TWARDOŚCI

Stelaż Premium Flex 500 to prosty model stelaża z możliwością redukcji twardości. Regulacje umożliwiają sprężynowe tarcze rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni stelaża. Część z nich tworzy komfortową strefę ramion (bardziej miękką). Charakteryzuje go przede wszystkim 
doskonałe dopasowanie do materaca, lekka i wytrzymała konstrukcja oraz świetna cyrkulacja powietrza. 

NAPĘD DWOMA SILNIKAMI

PILOT BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE

MOŻLIWOŚĆ REGULACJI 
ZA POMOCĄ SMARTFONA LUB TABLETU

Stelaż Premium Flex 2000 regulowaną elektrycznie wysokością za pomocą dwóch silników sterowanych za pomocą aplikacji w telefonie. 
Z kolei twardość redukować można ręcznie za pomocą osobnych sprężynowych tarcz. Zastosowano wzmocnione silniki, które łatwiej unoszą masę 
użytkownika. Stelaż można wyposażyć dodatkowo w oświetlenie LED w 8 kolorach, jednostka masująca lub nogi. Należy jednak pamiętać, 
że korzystanie z oświetlenia i jednostki masującej wymaga dodatkowego modułu sterującego. 

PREMIUM FLEX 2000

Wysokość stelaża 11,5 cm

Wysokość stelaża 11,5 cm
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GLIWICE

Galeria Reforma
ul. Pszczyńska 192

Tel. 575 800 345
gliwice@senpo.pl

• 

Gliwice

NIE WYRZUCAJ - PODAJ DALEJ !
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