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ŚPIJ DOBRZE
To bez znaczenia kim jesteś, czym się zajmujesz i gdzie mieszkasz. Absolutnie każdy z nas 
potrzebuje dobrze się wysypiać i stworzyć w swojej sypialni oazę spokoju, miejsce relaksu i idealne 
warunki do odpoczynku. Aby na kolejny dzień mieć siłę i energię do stawiania czoła nowym 
wyzwaniom, na spotkania z bliskimi i realizację swych marzeń. Ogromne znaczenie ma to, na 
czym śpisz. Nie jesteś w stanie biegać w za małych butach, więc nie wyśpisz się w niewygodnym 
łóżku. W Senpo od 2010 roku pomagamy Polakom poprawić jakość swojego snu. Doradzamy 
w wyborze odpowiedniego łóżka, a także dobierzemy odpowiedni materac i stelaż. Znajdziesz 
u nas także kołdry, poduszki, meble i inne akcesoria niezbędne w Twojej sypialni. 

Posiadamy własną markę, ale sprzedajemy również produkty marek znanych na całym świecie 
ze swojej wysokiej jakości takich jak Tempur, Magniflex, Hilding, Curem, Animex, Paradies i wiele 
innych. Odwiedź jeden z naszych salonów lub stronę internetową.

Obserwuj nas i bądź na bieżąco!
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STWÓRZ Z NAMI 
SYPIALNIĘ MARZEŃ!

Wybierz:

Wygodne i dopasowane do 
indywidualnych preferencji łóżko to 
podstawa dobrego snu. Dlatego 
oprócz dostosowania go do 
wystroju sypialni trzeba również 
zadbać o jego funkcjonalność. Musi 
ono być odpowiednio duże oraz 
wysokie, a w razie potrzeby posiadać 
pojemnik na pościel i zagłówek. 
Bogata w różne typy łóżek oferta 
Senpo z pewnością pozwoli na 
wybór mebla, spełniającego Twoje 
oczekiwania.

Łóżko Materac Stelaż
Wybór właściwego materaca jest 
kluczowy dla jakości Twojego snu 
oraz komfortu kręgosłupa. Powinien 
być on dostosowany do upodobań 
oraz wagi użytkownika, wykonany 
z dobrej jakości materiałów i łatwy 
w utrzymaniu czystości. W ofercie 
Senpo dostępne są różne materace, 
a nasi specjaliści pomogą dobrać 
odpowiedni i dostosowany do 
każdych potrzeb. 

Stelaż to bardzo istotny element 
łóżka. Podtrzymuje on materac 
i pozwala na jego regulację, 
umożliwiającą dopasowanie go 
do preferencji użytkowników. 
Powinien być wykonany z gęstych, 
lekkich i elastycznych listewek, 
dopasowywać się do kształtu ciała 
i reagować na zmianę obciążenia. 
Dzięki naszej różnorodnej ofercie 
z pewnością znajdziesz najbardziej 
odpowiedni dla siebie. 
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Kołdrę
+ poduszkę
Dobrze dobrana kołdra powinna 
być dostosowana do osobistych 
upodobań użytkownika, 
temperatury sypialni a nawet typu 
użytkowanego materaca.
 Ze względu na różną twardość 
poszczególnych modeli materacy 
powinny być one również 
uwzględniane przy wyborze 
właściwej poduszki. Dobierając 
ją, należy też wziąć pod uwagę 
pozycję ciała, w której śpimy 
najczęściej. 

Akcesoria
Odpowiednio dobrane akcesoria 
do sypialni, takie jak ochraniacze 
czy prześcieradła, z pewnością 
poprawią jakość Twojego snu. 
Zabezpieczą też one materac 
przed wszelkimi zabrudzeniami,
sierścią włochatych ulubieńców
oraz wypadkami związanymi ze
spożywaniem śniadania w łóżku.
Ponadto ich oddychające
i elastyczne materiały, zapewnią
przewiewność i komfort Twojej 
skórze.



6

ZAPROJEKTUJ SWOJE WYMARZONE ŁÓŻKO!
Nie ma dwóch takich samych sypialni, dlaczego więc Twoje łóżko nie może być oryginalne? Możliwości 
personalizacji jest tak wiele, że z naszą pomocą będzie ono jedyne w swoim rodzaju, a co najważniejsze 
– doskonale wpasuje się w Twoje potrzeby.

1
2

3

4
5

Zagłówek może być niższy lub wyższy1 Szeroka gama kolorów i materiałów tapicerki2

Typ ramowy grubość 5 cm, 8 cm, 11 cm3 Wysokość ramy zmiana co 5 cm4 Kilkanaście rodzajów nóżek5
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DOPASOWUJEMY TAKŻE TYP ŁÓŻKA 
DO TWOICH PREFERENCJI:

typ ramowy typ kontynentalny

typ ramowy
z pojemnikiem

kontynentalny
z pojemnikiem

kontynentalny
elektryczny
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ŁÓŻKA

ŁÓŻKO
Najważniejszym miejscem w sypialni jest łóżko. Musi ono nie tylko się podobać i pasować do reszty wystroju wnętrza ale również 

być funkcjonalne. W małym pomieszczeniu nie może zajmować zbyt wiele przestrzeni i dobrze by posiadało pojemnik na pościel. 

Równie ważne mogą okazać się wysokie nóżki. Istotna jest również trwałość i wytrzymałość mebla. Duża ilość łóżek w ofercie Senpo 

z pewnością pozwoli Ci dobrać najlepsze dla siebie. 
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AMORE

NOWOŚCI
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NOWOŚCI

RIO
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NOWOŚCI

SOFIA
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DIAMOND

NOWOŚCI
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MAGNOLIA

ŁÓŻKA RAMOWE
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ŁÓŻKA RAMOWE

HAMILTON
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ŁÓŻKA RAMOWE

MASSIMO PLUS
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ŁÓŻKA RAMOWE

HUGO
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ŁÓŻKA RAMOWE

SIMPLE
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ŁÓŻKA RAMOWE

INFINITI
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ŁÓŻKA RAMOWE

MASSIMO
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ŁÓŻKA RAMOWE

PRESTIGE
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ŁÓŻKA RAMOWE

KANTANA
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ŁÓŻKA RAMOWE

FALKO
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ŁÓŻKA RAMOWE

BARCELONA
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ŁÓŻKA RAMOWE

SMART
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ŁÓŻKA RAMOWE

PARIS
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ŁÓŻKA RAMOWE

ARGO
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BRAVO

ŁÓŻKA RAMOWE
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ŁÓŻKA RAMOWE

NEXT
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ŁÓŻKA RAMOWE

STREET
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SAMA RAMA

ŁÓŻKA RAMOWE
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ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

MAGNOLIA Z GUZIKIEM
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ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

HAMILTON
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ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

ARGO KONTYNENTALNE
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ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

BRAVO
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KANTANA

ŁÓŻKA KONTYNENTALNE
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ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

SIMPLE
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ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

MASSIMO PLUS XL
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ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

OXFORD
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ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

SMART
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ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

STREET
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ŁÓŻKA KONTYNENTALNE

SAMA RAMA KONTYNENTALNA
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ŁÓŻKA REGULOWANE PILOTEM

PRESTIGE
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MASSIMO

ŁÓŻKA REGULOWANE PILOTEM
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ŁÓŻKA REGULOWANE PILOTEM

MAGNOLIA
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MODERN

ŁÓŻKA DREWNIANE
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ŁÓŻKA DREWNIANE

LAGO
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HYGE

ŁÓŻKA DREWNIANE
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ŁÓŻKA DREWNIANE

SAWANA
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SLIM

ŁÓŻKA DREWNIANE
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ŁÓŻKA DREWNIANE

SLIM Z
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MATERACE

MATERAC
To, co najbardziej kojarzy się z wygodą oraz komfortem naszego kręgosłupa, to wybór odpowiedniego materaca. Jest on bowiem 

kluczowy dla zdrowia i przyjemnego wypoczynku. Najważniejsze jest, aby był on wygodny i dostosowany do osobistych preferencji 

oraz wagi. W ofercie Senpo znajduje się wiele materacy różnego rodzaju, a nasi specjaliści pomagają dopasować najbardziej 

odpowiedni. 
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BARCELONA

Materac Barcelona
Wysokoelastyczna pianka o zróżnicowanej i porowatej strukturze nadaje materacowi 
większą sprężystość, odporność na obciążenie a poprzeczne nacięcia poprawiają 
cyrkulację powietrza. Pianka termoelastyczna ma za zadanie idealnie dopasować 
materac do kształtu ciała w efekcie wydzielanego przez użytkownika ciepła. Dodatkowo 
niweluje ona wywierany nacisk, zwiększa powierzchnię podparcia, a co za tym idzie 
znacznie poprawia komfort snu.

Pokrowiec Micro Modal 
Tkanina Micro Modal, z której został wykonany pokrowiec to bardzo delikatne włókno 
celulozowe o właściwościach „oddychających”. Łatwa w pielęgnacji i elastyczna tkanina, 
pozwala na idealne przyleganie do piankowego wkładu oraz zapewnia doskonały 
komfort snu. Pokrowiec posiada również taśmę 3D, która gwarantuje idealną cyrkulację 
powietrza w jego wnętrzu. Jest on zdejmowalny i nadaje się do prania w temperaturze 
do 60°C.

Dostępne rozmiary: 
70×200 cm, 80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm,  
120×200 cm, 140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm, 
200×200 cm oraz niestandardowe.

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

7 stref twardości
 – ergonomiczne podparcie

Pokrowiec Micro Modal
antyalergiczny

Pianka wysokoelastyczna ok. 10 cm
 – zwiększa wytrzymałość materaca

Pianka wysokoelastyczna ok. 5 cm
 – podtrzymuje kręgosłup

Pianka termoelastyczna ok. 7 cm
 – redukuje nacisk

10 lat gwarancji Materac o statusie 
wyrobu medycznego Bestseller Antyalergiczny Antygrzybiczny Wysokość materaca: ok. 23,5 cm

MATERAC TERMOELASTYCZNY

N
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ANTYALERGICZNY POKROWIEC
pokrowiec został wykonany z “oddychającego” 
materiału, który nie tylko zwiększa komfort snu, 
ale co ważniejsze łatwo go utrzymać w czystości 
(można go prać w temp. do 60°C).

TAŚMA 3D
Boczna część pokrowca jest 

wykończona taśmą 3D, która zapewnia 
doskonałą cyrkulację powietrza 

wewnątrz materaca.

TWARDOŚĆ H3
Średnia twardość materaca doskonale 
sprawdzi się szczególnie u par, które 
mogą mieć odmienne zdanie w tym 
temacie. Cała powierzchnia materaca 
doskonale dopasuje się do każdej części 
ciała dzięki 7 strefom.
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Materac Lizbona
Idealne wyprofilowanie pianek zostało uzyskane dzięki systemowi nacięć, a ich 
porowata struktura zapewnia idealną cyrkulację powietrza wewnątrz wkładu. Bazę 
materaca Lizbona stanowi specjalnie wyprofilowana pianka wysokoelastyczna, dzięki 
której materac jest znakomitym podparciem dla całego ciała. Wierzchnią warstwę 
pokrywa z kolei termoelastyczna pianka, której zadaniem jest idealne dopasowanie się 
do krzywizn ciała, redukcja nacisku i regulacja krążenia krwi.

Pokrowiec Sleep Comfort 
Elastyczny, antyalergiczny i przewiewny pokrowiec z atestem Oeko-Tex Standard 100. 
Tkanina aktywnie odprowadza wilgoć w czasie użytkowania. Jest niezwykle trwała ze 
względu na gęstość splotu oraz odporność na ścieranie i zniekształcenia. W dolnej 
części pokrowca wszyto zamek, ułatwiający zdejmowanie. Dla zwiększenia komfortu 
snu, pokrowiec przepikowano 2 cm warstwą pianki termoelastycznej. Nadaje się do 
prania w pralce w temp. do 30°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY: 
80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm, 120x200 cm,  
140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm.

LIZBONA

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

10 lat gwarancji Materac o statusie 
wyrobu medycznego Antygrzybiczny Certyfikat AEH

Pokrowiec membranowy Sleep Comfort
 – aktywnie odprowadza wilgoć

Miękki dotyk
 – ok. 2 cm pianki Visco

Pianka wysokoelastyczna ok. 15 cm 
– podtrzymuje kręgosłup

Pianka termoelastyczna ok. 4, 6 cm
 – redukuje nacisk

Wysokość materaca: ok. 23 cm

MATERAC TERMOELASTYCZNY
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SELECT MEMORY

Materac Select Memory
Pianka termoelastyczna słucha komunikatów ciała wysyłanych w postaci ciepła 
i automatycznie dostosowuje swoją miękkość. Tam, gdzie temperatura jest wyższa 
pianka mięknie, natomiast w miejscach chłodniejszych twardnieje. Z kolei warstwa 
pianki wysokoelastycznej, poprzez wiele poprzecznych nacięć doskonale dopasowuje 
się do krzywizn ciała, stanowiąc bardzo dobre podparcie dla kręgosłupa. Dodaje ona 
materacowi sprężystości i elastyczności, cechuje się również wyjątkową odpornością 
na obciążenie.

Pokrowiec Sanitized 
Posiada dwuwarstwową budowę, gdzie pierwsza warstw pochłania wilgoć, a druga 
nie dopuszcza do przedostawania się jej do wnętrza materaca. Dzięki temu idealnie 
kontroluje klimat snu. Wyjątkowa struktura pokrowca oraz wszyta po bokach taśma 
3D ułatwiają wentylację wkładu. Pokrowiec jest zdejmowalny i nadaje się do prania 
w temperaturze 60°C.

Dostępne rozmiary: 
80x200 cm, 90x200 cm, 100x200 cm, 120x200 cm, 
140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm, 200x200 cm 
oraz niestandardowe.

Pokrowiec Sanitized
 – aktywnie odprowadza wilgoć

Pianka wysokoelastyczna ok. 12 cm
 – podtrzymuje kręgosłup

Pianka termoelastyczna ok. 5 cm
 – redukuje nacisk

10 lat gwarancji Materac o statusie 
wyrobu medycznego Bestseller Antyalergiczny Antygrzybiczny

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Wysokość materaca: ok. 19 cm

MATERAC TERMOELASTYCZNY
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Materac Paris
Dzięki zastosowaniu pianki termoelastycznej, nakładka w znacznym stopniu wpływa na 
komfort snu redukując nacisk i zapobiegając uciskaniu naczyń krwionośnych. Ponadto, 
umiejętnie dopasowuje się do ciała w zależności od jego temperatury. Wnętrze nakładki 
składa się z termoelastycznej pianki, której zadaniem jest idealne dopasowanie się do 
krzywizn ciała, redukcja nacisku i regulacja krążenia krwi. Reaguje ona na temperaturę 
jaką oddaje ciało, im cieplej tym pianka staje się bardziej miękka i odwrotnie. Tego typu 
materac idealnie sprawdza się jako ochrona materaca głównego, ale przede wszystkim 
do zwiększenia komfortu snu na zbyt twardym materacu bądź kanapie.

Pokrowiec Sleep Cashmere 
To wyjątkowo miękki i delikatny pokrowiec, który docenią osoby z wyjątkowo wrażliwą 
skórą. Mikrokapsułki zawarte w pokrowcu stopniowo uwalniają naturalne probiotyki 
korzystne dla organizmu, które pękając dozują przyjazne mikroorganizmy zwalczające 
alergeny. Dzięki temu materac jest antyalergiczny i w pełni bezpieczny dla zdrowia 
użytkownika. Pokrowiec można prać w temp. do 60°C z użyciem delikatnych 
detergentów. Aby zapobiec przesuwaniu się materaca w innej powierzchni, w dolnej 
warstwie pokrowca zastosowaliśmy System AntiSlip.

DOSTĘPNE ROZMIARY: 
80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm, 120×200 cm, 
140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm

PARIS

5 lat gwarancji Antygrzybiczny

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Antyalergiczny Certyfikat AEH

Pokrowiec Bordeaux
 – utrzymuje wysoką higieniczność

Pianka termoelastyzna 4 cm
 – redukuje nacisk

Dolna strona pokrowca – Antislip
 – utrudnia przesuwanie się materaca

Wysokość materaca: ok. 5 cm

MATERAC NAWIERZCHNIOWY TERMOELASTYCZNY
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CASABLANCA

Materac Casablanca
Bazę stanowi niezwykle trwała pianka wysokoelastyczna, cechująca się sprężystością, 
podwyższoną elastycznością oraz odpornością na rozciąganie. Porowata struktura 
materiału gwarantuje doskonałą przepuszczalność powietrza zapewniając wysoki 
standard higieny. Ponadto bardzo szybko reaguje na zmiany obciążenia, dynamicznie 
powracając do pierwotnego kształtu, co idealnie sprawdzi się u osób posiadających 
problem ze znalezieniem idealnej pozycji do snu. W materacu zastosowano 7 stref 
twardości, których zadaniem jest utrzymywanie osi kręgosłupa w linii prostej niezależnie 
od pozycji. Dodatkowa zaletą materaca jest możliwość użytkowania obydwu stron, co 
sprzyja wydłużeniu jego żywotności.

Pokrowiec Thermo Control 
Pokrowiec materaca Casablanca stworzony jest z oddychającej tkaniny, która 
swobodnie pochłania wilgoć skutecznie odseparowując ją od skóry. Dzięki temu 
użytkowanie materaca jest przyjemniejsze i łatwo utrzymać go w czystości. Tkanina 
posiada lśniące włókna i jest lekko chłodna w dotyku, tym samym podobna jest do 
jedwabiu, co bez wątpienia wpływa na podwyższony komfort użytkowania. Pokrowiec 
wyposażony jest również w pas klimatyzujący 3D, który dodatkowo usprawnia 
prawidłową wentylację wewnątrz materaca. Najważniejszą zaletą pokrowca jest 
możliwość prania go w temperaturze 60°C.

Dostępne rozmiary: 
70×200 cm, 80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm,  
120×200 cm, 140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm, 
200×200 cm oraz niestandardowe.

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Pokrowiec Thermocontrol
 – wykonany w technologii Fresh & Dry

Pianka wysokoelastyczna ok. 4 cm
 – zwiększa komfort użytkowania

Pianka wysokoelastyczna ok. 14 cm
 – podtrzymuje kręgosłup

10 lat gwarancji Antyalergiczny 7 stref twardości Wysokość materaca: ok. 24,5 cm

MATERAC WYSOKOELASTYCZNY
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OSLO

Materac Oslo
Wierzchnią warstwę materaca tworzą dwa blaty pianek – wysokoelastyczna pianka 
HR o wyższym poziomie twardości dla zapewnienia dodatkowego podparcia oraz 
lekko chłodzącej pianki FloFom – tworzą one strefę optymalnego komfortu. Pianka 
wysokoelastyczna podzielona została na siedem odcinków – stref optymalizujących siłę 
nacisku i podparcia. Taki podział pozwala na prawidłowe ułożenie całej linii kręgosłupa 
podczas snu. Zwiększony jest także komfort odczuwany w poszczególnych obszarach, 
które tworzą: strefa głowy, barków, kręgów lędźwiowych, miednicy, ud, łydek oraz stóp. 
FloFom to hybryda pianki Memory i sprężystej pianki HR – posiada wszystkie zalety 
obu. Poza tym Flofom ma lekko hydrofilowy charakter co jest wyjątkowe w przypadku 
pianki HR..

Pokrowiec Natura 
Został wykonany z naturalnych włókien wiskozowych, które są przyjazne dla ciała 
i charakteryzują się wysokim stopniem oddychalności. Jego gładka i miła w dotyku 
struktura sprawia, że wypoczynek na materacu to czysta przyjemność. Pokrowiec 
został wzbogacony o innowacyjną technologię Sanitized, która trwale chroni materac 
przed bakteriami, pleśniami, nieprzyjemnymi zapachami – zapewnia najwyższy poziom 
higieny. Stanowi też ochronę przed roztoczami oraz alergenami. Dla zwiększenia 
komfortu snu, pokrowiec przepikowano warstwą pianki wysokoelastycznej. Z tego 
względu nie nadaje się on do prania w pralce – zalecamy czyszczenie chemiczne.

Dostępne rozmiary: 
80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm, 120×200 cm,  
140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm, 200×200 cm

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Pokrowiec Natura
 – zwiększa komfort użytkowania

Taśma 3D
 – poprawia cyrkulację

Chłodząca pianka Flofom ok. 4 cm
 – odprowadza nadmiar ciepła

Pianka wysokoelastyczna ok. 15,5 cm
 – podtrzymuje kręgosłup

10 lat gwarancji Antyalergiczny Materac dwustronny

Pianka wysokoelastyczna HR ok. 3 cm
 – podtrzymuje kręgosłup

Wysokość materaca: ok. 25 cm

MATERAC WYSOKOELASTYCZNY
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Materac Florencja
Materac ten posiada 7 stref twardości, a dzięki nietypowemu, skośnemu połączeniu 
pianek, materac można ułożyć na aż 4 różne sposoby i tym samym wybrać optymalną 
dla siebie twardość. Istotną zaletą materaca jest również jego wysoka odporność 
na odkształcanie. Warstwa Green to miękka, lecz bardzo sprężysta pianka, dzięki 
której materac jest wyjątkowo elastyczny i zyskuje na wytrzymałości. Pianka Flex 
natomiast, zapewnia prawidłowe podtrzymanie kręgosłupa, a ze względu na swoją 
porowatą strukturę, gwarantuje doskonałą cyrkulację powietrza wewnątrz materaca, 
co zapobiega rozwojowi roztoczy i wszelkich drobnoustrojów. Materac posiada dwie 
strony użytkowania, co wydłuża jego żywotność.

Pokrowiec Elips 
To wyjątkowo miękki i delikatny pokrowiec, który docenią osoby z wyjątkowo wrażliwą 
skórą. Mikrokapsułki zawarte w pokrowcu stopniowo uwalniają naturalne probiotyki 
korzystne dla organizmu, które pękając dozują przyjazne mikroorganizmy zwalczające 
alergeny. Dzięki zastosowanej technologii, pokrowiec redukuje możliwość rozwoju 
wewnątrz i na powierzchni materaca roztoczy, pleśni czy grzybów, sprawiając, że 
materac jest antyalergiczny i w pełni bezpieczny dla zdrowia użytkownika. Pokrowiec 
można prać, mając na uwadze, że maksymalna temperatura wynosi 60°C z użyciem 
delikatnych detergentów.

DOSTĘPNE ROZMIARY: 
80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm, 120×200 cm, 
140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm

FLORENCJA

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Materac o statusie 
wyrobu medycznego Certyfikat AEHAntyalergiczny Materac 

dwustronny

Pokrowiec Elips
 – utrzymuje wysoką higieniczność

Pianka wysokoelastyczna FLEX ok. 9 cm
 – gwarantuje doskonałą cyrkulację powietrza

Pianka wysokoelastyczna GREEN – ok. 9 cm
 – strona bardziej miękka

Wysokość materaca: 
ok. 21,5 cm

MATERAC WYSOKOELASTYCZNY

4 strefy twardości
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Materac La Vita
Sprężysta pianka wysokoelastyczna gwarantuje bardzo dobrą cyrkulację powietrza 
wewnątrz wkładu. To chroni ciało przed przegrzaniem czy nadmiernym poceniem 
się a co za tym idzie, sprawia, że materac jest odporny na rozwój niebezpiecznych 
pleśni. Charakterystyczną cechą pianki jest również jej odporność na uszkodzenia 
i odgniatanie. Producent zadbał o idealne dopasowanie powierzchni materaca do 
krzywizn kręgosłupa oraz innych punktów nacisku ciała. Materac posiada aż 7 różnych 
stref twardości. Takie rozwiązanie wpływa na rozluźnienie mięśni i zmniejsza nacisk na 
naczynia krwionośne.

Pokrowiec membranowy 
jest bezpieczny dla alergików. Posiada dwuwarstwową budowę, gdzie pierwsza 
z warstw pochłania wilgoć, a druga nie dopuszcza do przedostawania 
się jej do wnętrza materaca. Dzięki temu idealnie kontroluje klimat snu.  
Wyjątkowa struktura pokrowca oraz wszyta po bokach taśma 3D ułatwiają wentylację 
wkładu. Pokrowiec jest zdejmowalny i nadaje się do prania w temperaturze 60°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY: 
80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm, 120×200 cm, 
140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm, 200×200 cm 
oraz niestandardowe.

LA VITA

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Antyalergiczny Materac dwustronny10 lat gwarancji

Pokrowiec membranowy
 – szybko odprowadza wilgoć

Pianka wysokoelastyczna ok. 16 cm
 – podtrzymuje kręgosłup

Wysokość materaca: ok. 18,5 cm

MATERAC WYSOKOELASTYCZNY
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SYDNEY

Materac Sydney
Innowacyjny materac hybrydowy, którego bazę tworzy 7-strefowy system trwałych 
sprężyn Multipocket. Pozwalają one uzyskać optymalną sprężystość oraz doskonałe 
wsparcie, tworząc idealne rozwiązanie dla par – również z dużą różnicą wagową. 
Pierwszą warstwę tworzy pianka FloFom, która niweluje napięcie i bóle w strefie 
ramion, barków i karku. Flofom, jest hybrydą pianki memory i sprężystej pianki 
HR, ma wszystkie zalety ich obu. Ma lekko hydrofilowy charakter co jest wyjątkowe 
w przypadku pianki HR. Ze względu na ten hydrofilowy charakter, warstwa wody skrapla 
się na powierzchni pianki. Pod wpływem ciepła, ciała cząsteczki wody odparowują, co 
skutkuje dodatkowym efektem delikatnego chłodzenia. Kolejna warstwa składająca 
się z pianki wysokoelastycznej Fusion ma za zadanie usztywnić materac, zapewnić 
doskonałe podparcie kręgosłupa oraz odciążyć mięśnie i stawy.

Pokrowiec Cashmere 
Jedwabisty i niezwykle miły w dotyku pokrowiec z dodatkiem wysokiej jakości wiskozy 
i wartościowego kaszmiru. Antyalergiczny, doskonale izoluje przed zimnem i wchłania 
do 40% wilgoci z otoczenia, zapewniając optymalne środowisko snu. Wygodne 
uchwyty pomagają odwrócić materac na drugą stronę. Dla zwiększenia komfortu snu, 
przepikowany został z jednej strony warstwą pianki wysokoelastycznej. Z tego względu 
nie nadaje się do prania w pralce – zalecamy czyszczenie chemiczne.

Dostępne rozmiary: 
80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm, 120×200 cm,  
140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm.

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Taśma 3D
 – poprawia cyrkulację

Pokrowiec Cashmire
 – delikatny w dotyku

Chłodząca pianka Flofam ok. 4 cm
 – odprowadza nadmiar ciepła Pianka wysokoelastyczna HR ok. 5 cm

 – podtrzymuje kręgosłup

Sprężyny Multipocket Advance ok. 13 cm
 – nadają materacu sprężystość

10 lat gwarancji Antyalergiczny

Pianka Flexi ok. 2,5 cm

Wysokość materaca: ok. 27 cm

MATERAC HYBRYDOWY

7 stref  
twardości Materac dwustronny
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Materac Grenada
Grenada to dwustronny materac, którego głównym komponentem są sprężyny 
kieszeniowe typu MultiPocket otoczone z jednej strony warstwą pianki 
wysokoelastycznej, zaś z drugiej płytą lateksową. Sprężyny podzielone są na 7 stref 
twardości, z których każda jest w oddzielnej kieszeni, zapewniając ergonomiczne 
i zróżnicowane podparcie kręgosłupa śpiącej osoby. Duża ilość bardzo drobnych 
sprężyn zwiększa elastyczność punktową, która korzystnie wpływa na mięśnie 
poprzez ich rozluźnienie w trakcie snu. To model o nieprzeciętnych właściwościach 
antyalergicznych i antygrzybicznych, dzięki zastosowaniu dodatkowej warstwy 
lateksowej oraz zwiększonej odporności na odkształcenia, dzięki dodatkowej warstwie 
pianki wysokoelastycznej. Druga strona z pianką wysokoelastyczną, jest przeznaczona 
zwłaszcza dla osób o wyższej wadze lub preferujących mocniejsze wsparcie oraz 
zwiększoną sprężystość.

Pokrowiec Pure Silk 
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.

DOSTĘPNE ROZMIARY: 
70×200 cm, 80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm,  
120×200 cm, 140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm

GRENADA

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Certyfikat AEHAntyalergiczny Materac dwustronny10 lat gwarancji

Pokrowiec Pure Silk
 – z dodatkiem jedwabiu

Pianka wysokoelastyczna ok. 3 cm
 – stanowi bazę materaca

Sprężyna kieszeniowa Multi ok. 12 cm
 – nadaje materacowi sprężystość

Wysokość materaca: ok. 23 cm

MATERAC SPRĘŻYNOWY

Moletowana warstwa lateksu ok. 3,5 cm
 – zwiększa komfort użytkowania
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MATERAC SERTA 

Materac 5Th Avenue Mercer
Materac jest przygotowany według doskonalonej przez wiele lat w USA, tradycyjnej 
amerykańskiej technologii sprężynowej. Wyjątkowo wysokie sprężyny gwarantują 
doskonałą cyrkulację powietrza oraz niespotykany komfort. Materac tworzy 21 warstw, 
skomponowanych w sposób przemyślany, aby zapewnić użytkownikom komfortowy 
wypoczynek. Warstwa naturalnej bawełny gwarantuje odpowiednią temperaturę 
wysoką higienę i trwałość. Lateks doskonale dopasowuje się do naszych kształtów 
i odpowiednio podpiera nasz kręgosłup. 

Pokrowiec 
Pikowany pokrowiec z dodatkowymi przeszyciami w bocznej części. Dzięki przewadze 
wiskozy (aż 92%), zyskał przyjemnie gładkie w dotyku, satynowe wykończenie. W skład 
pokrowca wchodzi również domieszka poliestru, który stanowi 8% tkaniny. Pokrowiec 
wyposażony został w wygodne uchwyty, które ułatwiają transport materaca oraz 
odwracanie go na drugą stronę. Pokrowiec niezdejmowalny – nie ma możliwości prania 
w pralce, dlatego wskazane jest czyszczenie ręczne.

DOSTĘPNE ROZMIARY: 
90×200 cm, 120×200 cm, 140×200 cm, 160×200 cm, 
180×200 cm, 200×200 cm

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

SERTA 5TH AVENUE MERCER

Reguluje temperaturę ciała10 lat gwarancji Naturalny lateks Podwójne sprężyny Wysokość materaca: ok. 31 cm

21 warstw materaca 
 – pozytywnie wpłynie na jakość snu

Strefy twardości 
– zadbają o dobre ułożenie kręgosłupa

Wentylowany wkład
 – zadba o higienę snu

Wzmocnione krawędzie 
 – dla dłużej żywotności
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SERTA ROYALTY SUPERIOR 
DOUBLE CORE

Materac Serta Royalty Superior Double Core
Materac jest zaprojektowany tak, aby spełniać wymagania każdej śpiącej na nim 
osoby. Posiada dwie warstwy sprężyn, które łączą w sobie niezwykły komfort i stabilne 
podparcie. Materac jest zwieńczony ekskluzywnym topperem zintegrowanym  
z materacem. Jest zbudowany z najwyższej jakości naturalnego lateksu. Materac tworzy 
27 warstw, skomponowanych w sposób przemyślany, aby zapewnić użytkownikom 
komfortowy wypoczynek. Każda warstwa z materiałów wysokiej jakości, aby zniwelować 
ryzyko odkształcania powierzchni materaca – pozostaje w nienaruszonym stanie
mimo długotrwałej i intensywnej eksploatacji.

Pokrowiec 
Pikowany pokrowiec z dodatkowymi przeszyciami w bocznej części. Dzięki przewadze 
wiskozy (aż 92%), zyskał przyjemnie gładkie w dotyku, satynowe wykończenie. W skład 
pokrowca wchodzi również domieszka poliestru, który stanowi 8% tkaniny. Pokrowiec 
wyposażony został w wygodne uchwyty, które ułatwiają transport materaca oraz 
odwracanie go na drugą stronę. Pokrowiec niezdejmowalny – nie ma możliwości prania 
w pralce, dlatego wskazane jest czyszczenie ręczne.

Dostępne rozmiary: 
90×200 cm, 120×200 cm, 140×200 cm, 160×200 cm, 
180×200 cm, 200×200 cm

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Reguluje temperaturę ciała Sprężyny diamentowe10 lat gwarancji Wysokość materaca: ok. 39 cm

MATERAC SERTA 

Topper zintegrowany  
z materacem 

27 warstw 
– dla najlepszego komfortu snu

Posiada strefy twardości
 – aby jeszcze lepiej podpierać kregosłup Wentylowany wkład 

 – zadba o wysoką higienę przez lata
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Materac
Model REG to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie materacy, 
wypełniony aż trzema rozdzajami pianek o różnych funkcjach. Pierwszą jest pianka 
Serene wyposażona w technologię SAT, dzięki której miliony niezależnie pracujących 
kapsułek idealnie podpiera ciało. Drugą warstwę tworzy termoelastyczna pianka Visco, 
która dopasowuje się do anatomicznych krzywizn kręgosłupa oraz odciąża mięśnie 
i stawy. Trzecia, najwyższa warstwa to pianka wysokoelastyczna Fusion, posiadająca 
specjalny system nacięć tworzących 7 stref twardości, które rozprowadzają siłę nacisku 
i zwiększają poziom wentylacji całego materaca. 

Pokrowiec 
Zeo Case to bardzo wytrzymały pokrowiec stworzony z wykorzystaniem naturalnych 
minerałow, posiadających właściwości antybakteryjne i neutralizujące zapachy. 
Innowacją jest zastosowanie taśmy 3D na bokach oraz całym spodzie materaca, 
co znacząco wpływa na polepszenie cyrkulacji powietrza i odprowadzanie wilgoci. 
Dodatkowo, posiada zamek rozdzielczy, dzięki któremu można go zdjąć i wyprać 
w temperaturze 40°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY: 
80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm, 120×200 cm, 
140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm, 200×200 cm, 
200×220 cm, 200×210 cm

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Antyalergiczny

CUREM.REG

Antybakteryjny 7 stref twardości20 lat gwarancji

Pokrowiec Zoe Case

Pianka termoelastyczna VISCO ok. 6 cm
 – dopasowuje się do kształtu ciała

Innowacyjna pianka Serene
 – ok. 3 cm

Pianka wysokoelastyczna
 – Fusion ok. 16 cm

Otwory wentylujące i siatka 3D
 – zwiększają cyrkulację powietrza

Wysokość materaca: ok. 26 cm

MATERAC CUREM
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CUREM.EXE

Materac
Model Curem.EXE posiada wkład wykonany z 3 rodzajów pianki spełniających 
różne funkcje. Pierwszą warstwę tworzy pianka Serene o wysokości ok. 3 cm. Jest 
to rewolucyjne połączenie technologii memory foam i pianek konwencjonalnych 
o wysokiej gęstości. Serene została wyposażona w technologię SAT. Polega ona 
na tym, że miliony niezależnie pracujących powietrznych kapsułek zapewnia bardzo 
wysok komfort jednocześnie idealnie wspierając ciało. Drugą warstwę tworzy pianka 
termoelastyczna Visco. Pianka ta ma za zadanie dopasować się do anatomicznych 
krzywizn kręgosłupa i odciążyć mięśnie oraz stawy. Trzecia, najwyższa warstwa to 
warstwa pianki wysokoelastycznej Fusion. Dzięki skomplikowanemu systemowi 
nacięć na tej piance, materac uzyskał 7 stref twardości. Nacięcia, poza optymalnym 
rozprowadzeniem siły nacisku, pomagają również rozprowadzić ciało oraz zwiększają 
poziom wentylacji całego materaca. Nacięcia w tym modelu są grubsze i głębsze 
od pozostałych. Wpływa to na to, że materac jest bardziej miękki, a efekt otulenia – 
przyjemniej odczuwalny. 

Pokrowiec 
Pokrowiec Zeo Case stworzono z wykorzystaniem zeolitów – naturalnych minerałów, 
posiadających właściwości antybakteryjne i neutralizujące zapachy. Innowacją jest 
zastosowanie taśmy 3D na bokach oraz całym spodzie materaca. 
Wpływa to bezpośrednio na polepszenie cyrkulacji powietrza i odprowadzanie wilgoci. 
Pokrowiec jest bardzo wytrzymały na rozciągnięcia, dzięki czemu jest idealnym  
dodatkiem do materaca. Dodatkowo, posiada zamek rozdzielczy, dzięki czemu można go zdjąć 
 z materacai wyprać w temperaturze 40°C.

Dostępne rozmiary: 
80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm, 120×200 cm, 
140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm, 200×200 cm, 
210×200 cm, 220×200 cm

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Antyalergiczny Antybakteryjny 7 stref twardości20 lat gwarancji

Innowacyjna pianka Serene ok. 3 cm
 – zbudowana z mikroskopijnych 
kapsułek powietrza

Pokrowiec Zeo Case
 – utrzymuje wysoką higieniczność

Innowacyjna termoelastyczna – ok. 6 cm
 – dopasowuje się do kształtu ciała

Otwory wentylujące i siatka 3D
 – zwiększają cyrkulację powietrza

Pianka wysokoelastyczna 
 – Fusion ok. 16 cm

Wysokość materaca: ok. 26 cm

MATERAC CUREM
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20 lat gwarancji

Materac 
Materac Curem.log to model przeznaczony dla osób preferujących twarde podparcie, 
uzyskane dzięki specjalnym nacięciom w spodniej piance Fusion. Został podzielony 
na siedem stref optymalizujących siłę nacisku, co pozwala na prawidłowe ułożenie 
kręgosłupa podczas snu niezależnie od pozycji. Dzięki piance Visco zmniejsza potrzebę 
zmiany pozycji podczas snu i stanowi doskonałe wsparcie dla pleców, nóg oraz ramion. 
Na komfort użytkowania i prawidłowe podparcie wpływa przede wszystkim pianka 
Serene, wyposażona w system Supportive Air Technology. 

Pokrowiec 
Zeo Case to bardzo wytrzymały pokrowiec stworzony z wykorzystaniem naturalnych 
minerałów, posiadających właściwości antybakteryjne i neutralizujące zapachy. 
Innowacją jest zastosowanie taśmy 3D na bokach oraz całym spodzie materaca, 
co znacząco wpływa na polepszenie cyrkulacji powietrza i odprowadzanie wilgoci. 
Dodatkowo, posiada zamek rozdzielczy, dzięki któremu można go zdjąć i wyprać 
w temperaturze 40°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY: 
80×200 cm, 90×200 cm, 100×200 cm, 120×200 cm, 
140×200 cm, 160×200 cm, 180×200 cm, 200×200 cm, 
200×220 cm, 200×210 cm

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Antyalergiczny

CUREM.LOG

Antybakteryjny 7 stref  
twardości

Doskonałe  
podparcie ciała

Pokrowiec Zoe Case

Pianka termoelastyczna
 – ok. 4 cm pianki Visco

Innowacyjna pianka Serene
 – ok. 3 cm

Pianka wysokoelastyczna
 – Fusion ok. 16 cm

Wysokość materaca: 
ok. 23 cm

MATERAC CUREM
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20 lat gwarancji

CUREM.ZIP

Materac
Model Curem.ZIP posiada wkład hybrydowy łączący w sobie zalety sprężyn 
Multipocket oraz zaawansowanych technologicznie pianek – Serene oraz Fusion. 
Pierwszą warstwę tworzy pianka Serene o wysokości ok. 3 cm. Jest to rewolucyjne 
połączenie technolgoii Memory Foam i pianek konwencjonalnych o wysokiej gęstości. 
Serene zostałą wyposażona w technologię SAT. Polega ona na tym, że miliony 
niezależnie pracujących powietrznych kapsułek zapewnia bardzo wysoki komfort 
jednocześnie idealnie wspierając ciało. Drugą warstwę tworzy pianka wysokoelatyczna 
Fusion o wysokości 4 cm, profilowana we wzór 3D. Pianka ta ma za zadanie usztywnić 
materac, zapewnić doskonałe podparcie kręgosłupa oraz odciążyć mięśnie i stawy. 
Trzecia, najważniejsza warstwa to warstwa sprężyn Multipocket. Niezależna praca 
każdej ze sprężyn z systemu Multipocket zapewnia więcej punktów podparcia na całej 
powierzchni materaca. 

Pokrowiec 
Materac Curem.zip został zamknięty w eleganckim pokrowcu Zeo Case. Pokrowiec 
stwozono z wykorzysaniem zeolitów – naturalnych materiałów, posiadających 
właściwości antybakteryjne i neutralizujące zapachy. Innowacją jest zastosowanie 
taśmy 3D na bokach oraz całym spodzie materaca. Wpływa to bezpośrednio na 
polepszenie cyrkulacji powietrza i odprowadzanie wilgoci. Pokrowiec jest bardzo 
wytrzymały na rozciągnięcia, dzięki czemu jest idealnym dodatkiem do materaca. 
Dodatkowo, posiada zamek rozdzielczy, dzięki czemu można go zdjąć z materaca 
i wyprać w temperaturze 40°C.

Dostępne rozmiary: 
80×200 cm, 90×200 cm, 120×200 cm, 140×200 cm, 
160×200 cm, 180×200 cm

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY BARDZO
TWARDY

Innowacyjna pianka Serene ok. 3 cm
 – zbudowana z mikroskopijnych 
kapsułek powietrza

Pokrowiec Zeo Case
 – utrzymuje wysoką higieniczność

Innowacyjna pianka Fusion – ok. 4 cm
 – podtrzymuje kręgosłup

Sprężyny Multipocket ok. 13 cm 
 – zapewnia prawidłowe dopasowanie

Otwory wentylujące i siatka 3D
 – zwiększają cyrkulację powietrza

Antyalergiczny Doskonałe  
podparcie ciała Antybakteryjny 7 stref  

twardości
Wysokość materaca: 
ok. 21 cm

MATERAC CUREM
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STELAŻE

STELAŻ
Istotnym dla wygody snu elementem łóżka jest stelaż. Podtrzymuje on materac, dlatego jest ważnym elementem całości. Musi 

posiadać elastyczne listewki lub podobny mechanizm. Najlepsze stelaże wykonane są z gęstych, lekkich i elastycznych listewek, 

dopasowujących się do kształtu ciała i reagujących na zmianę obciążenia. Regulacja materaca przy ich pomocy daje możliwość 

dopasowywania go do różnych preferencji. Nasza bogata oferta pozwala na dokonanie najlepszego wyboru. 
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STELAŻE SENPO

DUOFLEX NV

Stelaża DuoFlex NV
Solidna konstrukcja zapewnia trwałość zarówno samego stelaża jak i znajdującego się na nim materaca. Taśma biegnąca przez jego środek pozwala na 
równomierne rozłożenie ciężaru ciałą i znacżaco wpływa na komfort snu. W stelżu DuoFlex NV o komfort snu dba 28 bukowych listewek. Listwy zamontowano 
w elastycznych uchwytach wspomagających ich sprężystość i wyciszających pracę stelaża. Stelaż wyposażony został także w mechanizmy umożliwiające 
regulowanie twardości listewek w strefie biodrowej. Dzięki temu można bardziej wyeksponować walory rehabilitacyjne materaca.

2 lata gwarancji

28 elastycznych listewek
 – idealne dopasowanie do ciała

Pas wzmacniający
 – synchronizuje pracę stelaża

Gumowe uchwyty

Regulacja twardości stelaża
 – indywidualne dopasowania stelaża

STELAŻ ELASTYCZNY

TWINPACK

Stelaż Twinpack
Stelaż TwinPack zbudowany jest z 28 sprężynujących listew drewnianych wykonanych z drewna klejonego warstwowo. Elastyczne bukowe listwy, rozmieszczone 
co 3,5 cm są dobrym podłożem dla każdego rodzaju materaca, a wentylując go od spodu podnoszą jego standardy higieniczne. Listwy umieszczone są 
w gumowych uchwytach zapewniając stelażowi większą elastyczność i bezgłośną pracę. Stelaż wyposażony jest w pas wzmacniający, który gwarantuje 
równomierne rozłożenie ciężaru na całej powierzchni oraz zapewnia jego dłuższą trwałość. 

2 lata gwarancji

28 elastycznych listewek
 – idealne dopasowanie do ciała

Pas wzmacniający
 – synchronizuje pracę stelaża

Gumowe uchwyty
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SENFLEX 45

Stelaż Senflex 45
Stelaż Senflex posiada aż 45 sprężystych, drewnianych listewek zapewniających materacowi elastyczne i trwałe podłoże. Wykonano go z drewna bukowego, 
klejonego warstwowo. Jest ono równie elastyczne jak inne rodzaje drewna, ale znacznie od nich wytrzymalsze. Listwy umocowane są do ramy przy pomocy 
amortyzujących, gumowych uchwytów wyciszających pracę stelaża. Dodatkową zaletą jest fakt, że listewki zachowują się tak samo na środku stelaża, jak i na 
jego bokach.

2 lata gwarancji

45 elastycznych listewek
 – idealne dopasowanie do ciała

Regulacja twardości stelaża
 – indywidualne dopasowania stelaża

Brak martwych stref

Sprężyste uchwyty

SENFLEX MOTO

Stelaż SenFlex MOTO
Osoby starsze, a także cierpiące na różne dolegliwości zdrowotne wymagają specjalnych rozwiązań dla komfortowego snu. Stelaż elektryczny SenFlex Moto 
wyposażyliśmy w 28 listew z brzozy syberyjskiej, która dodatkowo została pokryta folią węglanową dla zwiększenia trwałości. Szczególną uwagę skupiliśmy na 
elastycznej strefie barkowej, która zwiększa komfort snu. Nie zapomnijmy o możliwości synchronizacji dwóch stelaży oraz obsługa za pomocą pilota.

2 lata gwarancji

28 listew  
z brzozy syberyjskiej

Elastyczna strefa barkowa

Regulacja twardości  
i wysokości

STELAŻ ELEKTRYCZNY

STELAŻE SENPO
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STELAŻE TEMPUR

PREMIUM FLEX 500

Stelaż Premium Flex 500
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. 

2 lata gwarancji

PREMIUM FLEX 2000

Stelaż Premium Flex 2000
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. 

2 lata gwarancji

Możliwość regulacji za pomocą 
smartfona lub tabletu

Pilot bezprzewodowy  
w standardzie

Napęd dwoma silnikami

Strefa ramion
 – bardziej miękka

Lekka i wytrzymała konstrukcja
Elementy sprężynowe 
zindywidualną regulacją twardości
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1
2
3
4
5

5 SPOSOBÓW NA LEPSZY SEN

Wygodny materac
Odpowiednio dobrany materac prawidłowo podpiera kręgosłup, odciąża mięśnie 

i nie zaburza krążenia.

Odpowiednia poduszka
Dobrze dobrana poduszka utrzymuje prostą linię kręgosłupa szyjnego, niweluje 

bóle karku, a nawet problemy z chrapaniem, czy bezdechem sennym.

 

Właściwa temperatura w sypialni
Temperatura w sypialni ułatwia zasypianie, dlatego powinna wynosić 18-19°C. 

Zbyt niska lub wysoka wybudza nas ze snu i potęguje uczucie zmęczenia. 

Pamiętaj o wywietrzeniu sypialni przed snem. 

Aktywność fizyczna
Nie od dzisiaj wiadomo, że ruch to zdrowie. Nie tylko wpływa pozytywnie na 

psychikę, wygląd, ale pozwala na spokojny i głęboki sen. Dbaj o dobrą kondycję, ale 

nie wykonuj ćwiczeń przed położeniem się spać, ponieważ pobudzisz organizm.

Ograniczenie niebieskiego światła
Używanie telefonu przed snem lub oglądanie TV utrudnia nam zasypianie 

i wysypianie się. Patrząc na jasne ekrany przed pójściem spać rozbudzasz 

organizm, który zmniejsza wydzielanie melatoniny, potrzebnej do snu.
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KOŁDRY I PODUSZKI

KOŁDRA I PODUSZKA
Wybór kołdry zależy od indywidualnych preferencji, na które wpływ ma wiele czynników. Należą do nich temperatura sypialni, 

preferowany komfort cieplny użytkownika oraz ciężar samej kołdry. Nie bez znaczenia jest również typ materaca, jaki aktualnie 

użytkujemy, ponieważ każdy z jego rodzajów posiada inny przepływ cieplny. W związku z tym, może nam być w sypialni zbyt zimno lub 

zbyt ciepło, co powoduje pocenie. Również dobór właściwej poduszki powinien być dokonywany pod konkretny model materaca, 

ze względu na różną twardość poszczególnych modeli. Dokonując go, należy uwzględnić osobiste preferencje, związane z pozycją, 

w której śpimy najczęściej. 
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SEIDE SATIN

Kołdra Seide Satin
Wypełnienie z naturalnego jedwabiu w formie puszystej z technologię High-Loft wzbogacone zostało naturalnymi, ekologicznymi i biodegradowalnym 
włóknem polikatyd, dzięki czemu wypełnienie jest bardziej stabilne i nadaje się do prania. Użycie wyłącznie naturalnych szlachetnych maeriałów sprawia, że 
kołdra świetnie oddycha. Jest mocno higroskopijna i dobrze układa się na ciele. Kołdra Side Satin doskonale sprawdza się w okresie wiosna-lato i ciepłych 
sypialniach przez cały rok.

KOŁDRY I PODUSZKI

OLINA

Kołdra Olina
Lekka i zarazem puszysta kołdra letnia Olina Organic Paradies występuje tylko w jednej wersji izolacji termicznej. Jest to produkt wykonany w całości z naturalnych 
komponentów, które pozyskiwane są z ekologicznych i certyfikowanych upraw. Wypełnienie kołdry stanowią w proporcji 1:1 lyocell oraz poliaktyd. Lyocell to 
chłodna w dotyku imitacja jedwabiu, która posiada właściwości antybakteryjne i hipoalergiczne. Składa się z włókniny wykonanej z celulozy drewna bukowego. 
Polilaktyd jest materiałem wykonanym ze skrobi kukurydzianej. 

Termoregulacja

Antyalergiczna

Doskonała cyrkulacja

Możliwość prania

Rozmiary: 135×200 cm, 155×200 cm, 220×200 cm

Ekologiczna

Możliwość prania

Lekka i puszysta

Rozmiary: 135×200 cm, 155×200 cm, 200×200 cm, 220×200 cm
Kołdra występuje w wersji: letniej

Kołdra występuje w wersji: letniej
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KOŁDRY I PODUSZKI

COTTON SUMMERNIGHT

Kołdra Cotton Summernight
Wypełnienie wykonane z bawełny organicznej w formie puszystej w technologii High-Loft. W jej produkcji użyto wyłącznie naturalne materiały, dzięki temu kołdra 
świetnie oddycha, jest mocno higroskopijna i dobrze układa się na ciele. Bawełna wykorzystana do produkcji tej kołdry pochodzi wyłącznie z certyfikowanych 
ekologicznych upraw. Bawełna nie jest barwiona chemicznie, ani wybielana i posiada naturalny kolor.

BOTANIC

Kołdra Botanic
Lekka kołdra wykonana z surowców najwyższej jakości, w całości wypełniona puchem gęsim. Bardzo wytrzymały i chłonny materiał będący połączeniem 
włókna celulozowego (Micro Tencel) oraz dodatku jedwabiu tworzy aksamitną w dotyku tkaninę. Przeszycia w kratę uniemożliwiają przemieszczanie się puchu 
wewnątrz kołdry. Dzięki temu zachowuje bardzo dobrą izolację termiczną. Gwarantujemy czystość puchu dzięki sterylizacji w temperaturze 120°C-130°C.

Możliwość prania

Rozmiary: 135x200 cm, 155x200 cm, 200x200 cm, 220x200 cm,

Rozmiary: 135×200 cm, 155×200 cm, 180×200 cm, 200×200 cm, 220×200 cm, 240×220 cm

Ekologiczna

Ekologiczna

Możliwość prania

Kołdra występuje w wersji: City – całoroczna, Light – letnia, lekka, Medium – całoroczna, ciepła, Warm – zimowa, b. ciepła

Kołdra występuje w wersji: letniej

Lekka i puszysta

Doskonała cyrkulacja

Lekka i puszysta

Termoregulacja
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Możliwość prania

LUNA

Kołdra Luna
Kołdra z serii Notte Luna wypełniona jest 100% starannie wyselekcjonowanym puchem gęsim, który utrzymuje temperaturę ciała w czasie snu oraz odprowadza 
nadmiar wilgoci. Do produkcji wypełnienia został użyty puch o dużej sprężystości, który korzystnie wpływa na żywotność kołdry. Kołdra wykonana została 
z puchoszczelnej satyny bawełnianej, obszytej srebrno-białą bizą, która jest niesamowicie delikatna w dotyku.

KOŁDRY I PODUSZKI

BOSANOVA SONNO

Kołdra Bosanova Sonno
Kołdra Bossanova Sonno dzięki kasetonowej budowie, utrzymuje puszystość na wysokim poziomie. Wypełnienie stanowi w 60% najwyższej klasy puch gęsi 
z domieszką pierza. Nowoczesny, minimalistyczny wygląd białej kołdry, zwieńczony jest białą bizą. Materiał wykonany z naturalnej bawełny jest całkowicie 
puchoszczelny.

Wyprodukowana w Polsce

Odprowadza wilgoć

Możliwość prania

Rozmiary: 140×200 cm, 160×200 cm, 220×200 cm

Świetnie utrzymuje ciepło

Rozmiary: 140×200 cm, 160×200 cm, 200×200 cm, 220×200 cm
Kołdra występuje w wersji: letniej, całorocznej, zimowej

Kołdra występuje w wersji: całorocznej, zimowej

Lekka i puszysta

Termoregulacja
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Możliwość prania

Antyalergiczna

KOŁDRY I PODUSZKI

PROSA ORGANIC

Kołdra Prosa Organic
Wypełnienie opracowane przez Paradies w oparciu o technologię High-Loft. Jest to włókno poliestrowe o wysokiej sprężystości oraz trwałości. Na długo 
zachowuje swój kształt bez rozwarstwiania się. Zapewnia przy tym przewiewność, a co za tym idzie bardzo komfortowy, suchy klimat snu. Organiczna bawełna 
została wykończona olejkiem jojoba nadającym kołdrze niesamowitą miękkość, a Tobie zapewni najwyższy komfort podczas snu.

THERMO CONTROL

Kołdra Thermo Control
Kołdra jest bardzo lekka, otulająca oraz stannie wykończona. Wypełnienie stanowi zaawansowane technologicznie włókno OUTLAST, któe występuje w postaci 
jednego wysokopuszystego płata. Włókno jest wyjątkowo komfortowe, nadaje produktowi sprężystość oraz zapewnia przedłużoną trwałość. Outlast to materiał 
XXI wieku, oparty na wysokozaawansowanej technologii NASA. Główną zaletą kołdry jest kontrola temperatury ciała. 

Rozmiary: 135×200 cm, 155×200 cm, 220×200 cm

Rozmiary: 135×200 cm, 155×200 cm, 180×200 cm, 200×200 cm, 220×200 cm, 240×220 cm
Kołdra występuje w wersji: całorocznej, letniej

Kołdra występuje w wersji: całorocznej

Termoregulacja

Antyalergiczna

Doskonała cyrkulacja

Możliwość prania
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CONTUR

Poduszka Contur
Wypełnienie z najwyższej jakości pianki termoelastycznej � wyjątkowy profil, dopasowujący się do kształtu ciała � zdejmowany 

pokrowiec SILVER z jonami srebra � możliwość prania pokrowca w temperaturze do 60°C � produkt antyalergiczny

KOŁDRY I PODUSZKI

Antyalergiczna

Doskonała cyrkulacja

ERGO MED+

Poduszka Ergo MED+
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

Antyalergiczna

Doskonała cyrkulacja

Produkt o statusie wyrobu 
medycznego
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KOŁDRY I PODUSZKI

DELUXE

Poduszka Deluxe
Poduszka Deluxe to połączenie opatentowanego żelu technogel, który jest drukowany na podstawie razem z pianką memory. 
Dzięki tej technice poduszka przystosowuje się do ciała, redukuje nacisk i umożliwia naturalny ruch. Wspomaga ona prawidłowe 
ułożenie kręgosłupa.

ANATOMIC CURVE

Poduszka Anatomic Curve
Poduszka Anatomic Curve została zaprojektowana specjalnie dla osób, które śpią na plecach i mają trudności ze znalezieniem 
wygodnej pozycji. Dzięki ergonomicznej konstrukcji ramiona są dopasowane do poduszki, przez co głowa wygodnie spoczywa 
na wyprofilowanej powierzchni. Poduszkę tworzy żel technogel, który jest drukowany na podstawie z pianki memory, co daje 
idealne dopasowanie ciała do poduszki.

Antyalergiczna

Doskonała cyrkulacja

Produkt o statusie wyrobu 
medycznego

Antyalergiczna

Doskonała cyrkulacja

Produkt o statusie wyrobu 
medycznego

Technogel: 
trzy różne wysokości:

A) 9 cm 

B) 11 cm  

C) 14 cm

Technogel: 
trzy różne wysokości:

A) 9 cm 

B) 11 cm  

C) 14 cm
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Olej naturalny Olej barwiony Lakier bezbarwny Lakier barwiony Lakier biały

Olcha Buk klepki Jesion Buk Dab klepki Klon Czereśnia Dąb Orzech

Wybarwienie: 

Drewno:

W Senpo, masz duży wybór wybarwienia oraz rodzaju drewna, dzięki temu idelanie dopasujesz meble do swojego wnętrza.
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MEBLE

DOPASOWANE DO CIEBIE
Sypialnia to miejsce nie tylko do spania, ale także do spędzania chwil na odpoczynku. Odpowiednio dobrane meble pozwolą Ci 

trzymać blisko siebie najważniejsze przedmioty. Wykonamy dla Ciebie meble w wybranym rozmiarze, dopasujemy uchwyt czy 

mechanizm szuflady, a w przypadku wybranych produktów także materiał i wykończenie.
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MEBLE MODUŁOWE NA WYMIAR

KOMODA LAGO Komoda Lago – 3 warianty: Wysokość: 90 cm,  

Głębokość: 40 cm, Szerokość: 90, 100, 120, 140, 160 cm.

KOMODA LAOS

4 szuflady 1 szafka, 4 szuflady 4 szuflady Tip-on

Komoda Laos: Wysokość: 90 cm

Głębokość: 40 cm, Szerokość: 90, 100, 120, 140, 160 cm

KOMODA ARMIS
Komoda Laos: Wysokość: 90 cm

Głębokość: 40 cm, Szerokość: 90, 100, 120, 140, 160 cm
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MEBLE MODUŁOWE NA WYMIAR

Stolik nocny Lago: Dostępny w 3 wariantach. 
Wysokość: 40 cm, Głębokość: 40 cm, Szerokość 48 cm

STOLIK NOCNY BOX
Komoda Laos: Wysokość: 40 cm, Głębokość: 40 cm, Szerokość 40 cm

STOLIK NOCNY LAGO

STOLIK NOCNY LAOS
Stolik nocny Lago 2: Wysokość: 40 cm, Głębokość: 40 cm, Szerokość 40 cm

Stolik nocny Lago 1 Stolik nocny Lago 2 Stolik nocny Lago 3
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AKCESORIA

NADAJ CHARAKTERU SWOJEJ SYPIALNI
Drobne elementy sprawiają, że sen staje się jeszcze lepszy! Możesz spać spokojnie z ochraniaczem na materac, piękne zapachy 

nastroją Cię do snu, a jedwabiste materiały odprężą napiętą skórę.
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AKCESORIA

Prześcieradło Jersey
Prześcieradło Jersey zostało wykonane z 100% czystej czesanej bawełny o splocie jerseyowym. Dzięki stuprocentowej zawartości bawełny, jersey jest 
materiałem oddychającym oraz elastycznym, zapewnia przewiewność i dba o dobre samopoczucie dla skóry. Pierz w temperaturze do 60°C.

PRZEŚCIERADŁO JERSEY

Dostępne rozmiary: 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm, 200x200 cm,

Wysokość materaca: 20 – 28 cm oraz 29 – 40 cm

Błękitny CappuccinoBiały Beżowy Kremowy Ceglasty Gołębi Grafitowy Kość słoniowa Lazurowy Liliowy Pudrowy róż

Materiał bardzo 
elastyczny oraz trwały, 
składa się z 100% 
czesanej bawełny

Przyjemny w dotyku oraz 
nie gniecący się materiał, 
nie wymaga prasowania

Zapewnia przewiewność 
i dba o dobry stan skóry
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Ochraniacz Besafe
Ochraniacz pokryty jest komfortowym, przewiewnym i miłym w dotyku materiałem Tencel, dodatkowo wzbogaconym wodoodporną i paroprzepuszczalną 
tkaniną membranową. Tencel to materiał w 100% naturalny i biodegradowalny, pozyskiwany z celulozy drzewnej. Doskonale sprawdza się w warunkach 
wysokiej temperatury oraz wilgotności. Pierz w temperaturze do 95°C.

OCHRANIACZ BESAFE

Dostępne rozmiary: 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm, 200x200 cm,

Wysokość materaca: 20 – 28 cm oraz 29 – 40 cm

AKCESORIA

Komfortowy, przewiewnym 
i miłym w dotyku 
materiałem Tencel

Ochrania materac, chroni 
go przed zabrudzeniami 
dzięki wodoodporniej 
i paroprzepuszczalnej 
tkaninie membranowej

Pozwala na sen ze 
zwierzętami, łatwo można 
go oczyścić z sierści

Dba o higienę 
podczas sn 
 i odpoczynku
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Nasz sen składa się z kilku etapów wyraźnie różniących się między sobą. Pełny jego cykl trwa około 90 minut i powtarza się 

każdej nocy od czterech do sześciu razy w zależności od liczby przespanych godzin. W trakcie snu poszczególne jego fazy 

płynnie się zmieniają. 

JAK WYGLĄDA
CYKL SNU?

1
Faza snu – etap 1
Pierwszą fazą snu jest zasypianie, 
które rozpoczyna jego cykl. Kiedy 
zapadamy w sen wszystkie nasze 
mięśnie rozluźniają się. Na tym etapie 
bardzo łatwo jest się wybudzić, co 
nie powoduje takiej dezorientacji jak 
wybudzenie ze snu głębokiego. 
W tej fazie nasz organizm wyrwany ze 
snu bardzo szybko wraca do pełnej 
sprawności. 

2
Faza snu – etap 2
Kolejny etap to faza snu płytkiego, 
podczas której spada temperatura ciała 
i zwalnia serce oraz pomału następuje 
wyłączenie świadomości. W tym czasie 
ciało przygotowuje się do przejścia 
w sen głęboki. Obudzenie się w tej fazie 
gwarantuje ból głowy z uwagi na duży 
szok dla organizmu. 
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3
Faza snu – etap 3
Kolejny etap w cyklu snu stanowi sen 
głęboki, składający się z dwóch części 
zwanych fazami delta. Kiedy zapadamy 
tę fazę snu, przepływ krwi w naszym 
ciele kieruje się od mózgu do mięśni, 
co odgrywa ważną rolę w procesie 
regeneracyjnym organizmu. Budząc 
się się podczas tego etapu, jesteśmy 
zdezorientowani z powodu spowolnienia 
naszych fal mózgowych a obudzenie 
się na tym etapie, szczególnie podczas 
drugiej fazy delta, jest bardzo trudne. 

4
Faza snu – etap 3
Etapem kończącym fazy snu jest tzw 
faza REM (z angielskiego rapid eye 
movement, czyli szybki ruch gałek 
ocznych). W jej trakcie mózg staje się 
najbardziej aktywny i najintensywniej się 
regeneruje, co pozwala na przeżywanie 
marzeń sennych. Pomimo aktywności 
mózgu nasze mięśnie wówczas 
maksymalnie rozluźniają się, powodując 
że ciało nieruchomieje.







Gdańsk
Gdynia

Olsztyn

Szczecin
Bydgoszcz

Toruń

Warszawa
Poznań

Zielona Góra

Łódź

Lublin
Wrocław

Gliwice
Katowice

Kraków

Gdynia
Centrum Handlowe Riviera
ul. Kazimierza Górskiego 2
tel. 575 900 123
e-mail: gdynia@senpo.pl

Gdańsk
City Meble
Al. Grunwaldzka 211
tel: 575 636 228
e-mail: citymeble@senpo.pl

Gdańsk
Rental Park
ul. Przywidzka 7
tel: 533 336 278
e-mail: gdansk@senpo.pl

Olsztyn
Zielone Tarasy
al. Gen. Władysława Sikorskiego 19
tel: 575 636 259
e-mail: olsztyn@senpo.pl

Szczecin
Galeria Rondo Hakena
ul. Południowa 18/20
tel: 530 800 209
e-mail: szczecin@senpo.pl

Bydgoszcz
Galeria Dom i Wnętrze
Ul. Karola Szajnochy 2
tel: 573 205 815
e-mail: bydgoszcz@senpo.pl

Toruń
Centrum Handlowe Twierdza
ul. Dąbrowskiego 6, 87-100
tel: 517 666 050
e-mail: torun@senpo.pl

Poznań
Galeria Giant Meble
ul. Krzywoustego 68
tel: 531 636 272
e-mail: poznan@senpo.pl

Poznań
Galeria Polskie Meble
Al. Solidarności 34
tel: 531 636 275
e-mail: polskiemeble@senpo.pl

Poznań
Galeria Wnętrz
ul. Obornicka 337
tel: 575 900 696
e-mail: obornicka@senpo.pl

Warszawa
Centrum Domoteka
ul. Malborska 41
tel: 575 636 227
e-mail: domoteka@senpo.pl

Warszawa
Home Concept
al. Jerozolimskie 185
tel: 533 336 277
e-mail: warszawa@senpo.pl

Zielona Góra
Centrum Wyposażenia Wnętrz
al. Zjednoczenia 106
tel: 535 832 912
e-mail: zielonagora@senpo.pl

Łódź
Niciarniana Park
ul. Piłsudskiego 153
Tel: 517 666 020
e-mail: lodz@senpo.pl

Lublin
Lublin Diamentowa Park
ul. Diamentowa 29
tel: 530 900 205
e-mail: lublin@senpo.pl

Wrocław
Galeria Domar
ul. Braniborska 14
tel: 575 662 577
e-mail: domar@senpo.pl

Wrocław
Galeria Giant Meble
ul. Brucknera 32-34
tel: 531 636 479
e-mail: wroclaw@senpo.pl

Gliwice
Galeria Reforma
ul. Pszczyńska 192
tel: 575 800 345
e-mail: gliwice@senpo.pl

Katowice
Galeria Nowy Roździeń
al. Roździeńskiego 199
tel: 795 020 505
e-mail: katowice@senpo.pl

Kraków
Centrum Dolomitex
ul. Zakopiańska 56
tel: 731 636 252
e-mail: krakow@senpo.pl

Nie wyrzucaj! - PODAJ DALEJ!


