
Naturalny materac sprężynowy z lateksem.

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

Wierzchnią warstwę materaca stanowi płyta 
naturalnego lateksu. Zawarty w nim system 
specjalnych otworów umożliwia swobodną 
wymianę powietrza i ciepła, co powoduje, 
że materac oddycha i szybko odprowadza 
wilgoć. Lateks idealnie dopasowuje się do 

kształtu ciała, w związku z czym zapewnia bardzo dobre pod-
parcie kręgosłupa podczas snu. Materac wyróżnia się wysoką 
elastycznością i sprężystością, dzięki czemu ułatwia przewraca-
nie się z boku na bok czy wstawanie. WYSOKOŚĆ:  

ok. 24 cm
DOSTĘPNE ROZMIARY:
80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

blat naturalnego lateksu  
o wys. 4 cm (strona twarda)

pianka HRBio  
o wys. 4 cm  
(średnia twardość)

naturalny pokrowiec 
Linen

7-strefowe sprężyny 
MultiPocket

Po drugiej stronie materaca znajduję się 
pianka wysokoelastyczna HR Bio,  
w której naturalny olejek sojowy zastępuje 
chemiczne związki. Pianka posiada otwarto-
komórkową strukturę, która umożliwia opty-
malną cyrkulację powietrza przy zachowaniu 

doskonałej elastyczności. Jest bardzo sprężysta, redukuje nacisk 
punktowy, a jednocześnie nie pozwala, aby ciało zapadało się 
nadmiernie. 

Rdzeń został stworzony z 7-strefowego sys-
temu sprężyn kieszeniowych Multipocket, 
które w porównaniu ze sprężynami kieszenio-
wymi wyróżniają się jedną istotną cechą – na 
każdy metr kwadratowy przypada ich więcej,  
a każda sprężynka pracuje osobno, zapewnia-

jąc większą elastyczność punktową. Sprężynki o różnej twardości 
tworzą 7 zróżnicowanych stref twardości, które gwarantują po-
szczególnym partiom ciała doskonałe podparcie.

Nevada miękki twardy b. twardyśredni

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.

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

Przyjazny dla środowiska.

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

Materac dla osób starszych.

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


