
Materac sprężynowy skomponowany z naturalnych surowców 
bliskich naturze. 

Więcej na: www.hilding.pl

Każdy materac naturalny Hilding został ubrany w luksusowy, bar-
dzo puszysty pokrowiec wykonany z naturalnych włókien lnu jako 
warstwy wierzchniej oraz domykającej go bawełny organicznej. 
Wyposażony w dodatkowe uchwyty, dzięki którym łatwo jest 
przenosić lub obracać materac. Pokrowiec z możliwością prania 
w temp. do 30oC.

Bawełna organiczna pozyskiwana jest  
z upraw ekologicznych, w których wyklucza 
się stosowanie toksycznych środków ochrony 
roślin i nawozów sztucznych.

Len to naturalna, oddychająca tkanina, która 
jest wyjątkowo miękka oraz bardzo skutecznie 
odprowadza wilgoć, dzięki czemu pokrowiec 
pozostaje świeży i suchy w dotyku. 

POKROWIEC

Pianka ViscoBio nasączona olejem rycy-
nowym tworzy wierzchnią warstwę komfortu. 
Reaguje na temp. ciała dopasowując się do 
jego ułożenia, zmniejszając napięcie mięśni  
i ułatwiając ich dogłębną regenerację. 

WYSOKOŚĆ: 
ok. 28 cm

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

pianka termoelastyczna  
ViscoBio o wys. 4 cm 
(strona bardzo twarda)

pianka HR Bio  
o wys. 3 cm  
(strona twarda)

naturalny pokrowiec 
Linen

5-strefowe sprężyny 
PocketHighSprężyny PocketHigh o wys. 18 cm stano-

wią rdzeń materaca. Zapewniają podwyższony 
komfort oraz znakomitą elastyczność  punkto-
wą. Dopasowują się do każdej wagi i postury 
gwarantując progresywne i solidne wsparcie ca-
łego ciała oraz prawidłowe ułożenie kręgosłupa.

Breva miękki twardy b. twardyśredni

Materac dla par, również w przypadku których 
występuje duża różnica wagowa.

Materac dla osób z bólem kręgosłupa, 
stabilizuje jego pozycję i odpręża mięśnie.

Materac ubrany w pokrowiec wolny od substancji 
szkodliwych dla zdrowia, niezawierający surowców 
potencjalnie alergennych.

15 lat gwarancji na wkład materaca. 

Pokrowiec możesz uprać w temp. do 30oC.

Materac ubrany w naturalny pokrowiec z użyciem  
włókien lnu oraz organicznej bawełny.

Materac zbudowany z pianek, w których naturalne 
oleje zastąpiły związki chemiczne.

Dwustronny materac, który po jednej stronie jest 
twardszy a po drugiej bardziej miękki.

Materac o podwyższonej twardości polecany również  
dla osób cięższych.

Wysokoelastyczna pianka HR Bio z dodat-
kiem oleju sojowego posiada otwartokomórko-
wą strukturę, która umożliwia optymalną cyrkulację 
powietrza przy zachowaniu doskonałej elastycz-
ności. Jest bardzo sprężysta, a jednocześnie nie 
pozwala, aby ciało zapadało się nadmiernie.

Przyjazny dla środowiska.


