
Ekologiczny materac piankowy. 

Więcej na: www.hilding.pl

Bardzo puszysty pokrowiec EcoGreen w 100% do ponownego 
recyklingu (przędza 100% odnawialna)! Pokrowiec zawiera wy-
łącznie testowane surowce najwyższej jakości. Utrzymanie higieny 
i czystości w sypialni to podstawa dobrego i efektywnego snu, 
dlatego zadbaliśmy o to, by można go było bez problemu zdjąć 
oraz wyprać w domowej pralce w temp do 60oC. 

Antyalergiczna tkanina, bardzo grubo przepikowana na-
daje optymalnej puszystości i miękkości. Gwarantuje wy-
soki stopień elastyczności, dzięki czemu każdorazowo 
dopasowuje się do ułożenia ciała na całej powierzchni ma-

POKROWIEC

Wierzchnia warstwa wykonana z pianki EcoThermal Visco 
odpowiada za doskonały komfort oraz regenerację mięśni. Dzię-
ki swoim właściwościom reakcji na temp. ciała każdorazowo 
dopasowuje się do naszych ruchów, odpowiednio podpiera-
jąc ciało podczas snu. Poprawia krążenie, likwiduje zmęczenie  
i dyskomfort oraz umożliwia sprawną regenerację i odpoczynek.

WYSOKOŚĆ: 
ok. 22 cm

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

pianka EcoThermal Visco 
o wys. 3 cm 

pianka Pure FlexiFoam 
o wys. 9 cm 

ekologiczny pokro-
wiec EcoGreen

Po drugiej stronie znajduje się Eco HighResilience Support – 
ekologiczna pianka HR gwarantuje doskonałą wentylację, a tym 
samym odpowiednią higienę snu. Posiada mniej jednolitą struktu-
rę komórkową od standardowej pianki, dzięki czemu uzyskuje lep-
sze parametry podtrzymywania ciała, komfortu oraz sprężystości  
i elastyczności. Z kolei 7 zróżnicowanych stref twardości zapewnia 
idealne dopasowanie i bardzo dobre wsparcie całego ciała.

Fiord miękki twardy b. twardyśredni

Rdzeń materaca został wykonany z pianki Pure FlexiFoam  
o podwyższonej twardości. Jej zadaniem jest utrzymanie ciała  
w odpowiedniej pozycji. Stanowi znakomite uzupełnienie wierzchniej, 
termoelastycznej warstwy materaca, podwyższając jej sprężystość.

pianka Eco HighResi-
lience Support 
o wys. 7 cm

teraca. Wysoka jakość i trwałość zapewniają komfortowy  
i głęboki sen przez cały okres użytkowania. Pokrowiec wyposa-
żony w dodatkowe uchwyty, dzięki którym łatwo przenieść lub 
obrócić materac.

Materac dla aktywnych, którego konstrukcja za-
pewnia odprężenie i szybką regenerację zmęczo-
nych mięśni. 

Pokrowiec możesz uprać w temp. do 60oC.Materac do recyklingu.

Przy produkcji wykorzystano energię ze źródeł 
zielonych.

Zapakowany w zabezpieczającą folię wykonaną  
w 20% z materiału z recyklingu.

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

15 lat gwarancji na wkład materaca. 

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

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




