
 

COMFORT DELUXE DUAL 12 

Materac Comfort Deluxe 12 to najwyższej jakości materac medyczny w wersji deluxe z powłoką z 

tworzywa wykonanego z najnowszej technologii. 

Tworzywo Outlast jest produktem badań NASA. Jest to najbardziej zaawansowana technologicznie 

tkanina; jej strukturę międzykomórkową wypełniają kapsułki specjalnego wosku, który pod wpływem 

ciepłoty ciała rozszerza się, zapobiegając wychładzaniu. 

Po rozszerzeniu się kapsułek wosku, które zapewniają optymalną temperaturę, przestrzeń 

międzykomórkowa otwiera się, umożliwiając przepływ powietrza i utrzymując odpowiedni 

mikroklimat. Dzięki temu tworzywo kumuluje ciepło a później stopniowo je uwalnia. 

Ponadto z powłoką zszyta jest 2 cm warstwa pianki termoelastycznej Memoform, która wraz z drugą 

5-centymetrową pianką w górnej części rdzenia sprawia, że materace są wyjątkowo wygodnym 

miejscem optymalnego wypoczynku i zdrowego snu. 

Dolna warstwa zimnej pianki Elioform na warstwie pianki Eliosoft, delikatnie podtrzymuje ciało, 

dzięki czemu materac zapewnia właściwą równowagę między miękkością a sztywnością. 

W rozmiarze 140 cm i szerszych jest dostępny w wersji Dual Comfort, co oznacza, że nadaje się dla 

par o różnych wymaganiach co do sztywności materaca. 

Wystarczy tylko rozpiąć powłokę, obrócić swoją połowę na drugą stronę, odpowiednio do swoich 

wymagań i nadal korzystać z zalet wspólnego szerokiego materaca. 

 

• zdejmowana powłoka, którą można prać, wykonana z 

tworzywa Outlast. 

• warstwa pianki termoelastycznej Memoform, zszyta z 

powłoką (2 cm) 

• hipoalergiczne super miękkie włókno 

• pianka termoplastyczna Memoform (5 cm) 

• zimna pianka Elioform (3 cm) 

• zimna pianka Eliosoft (19 cm). 

 

 

 

 



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ LUKSUSOWY MATERAC COMFORT DELUXE 12? 

 

➢ termoplastyczna pianka Memoform dostosowuje się do kształtu ciała, nie uciska i 

przeciwdziała powstawaniu odleżyn. 

➢ dolna warstwa zimnej pianki Eliosoft zapewnia odpowiednie wsparcie ortopedyczne 

kręgosłupa 

➢ warstwa termoelastycznejpianki Memoform zszyta z powłoką zapewnia jeszcze większy 

komfort. 

➢ materac może być używany dwustronnie. W rozmiarze 140 cm i szerszych jest dostępny w 

wersji, w której można  obrócić każdą połowę na stronę twardszą albo bardziej miękką. 

➢ nadaje się dla par o różnych wymaganiach co do sztywności materaca. 

➢ estetyczna, zdejmowana powłoka, którą można prać w temperaturze 30°C, wykonana z 

opatentowanego tworzywa Outlast. 

➢ termoregulacyjne tworzywo Outlast zapewnia korzystny mikroklimat pomiędzy skórą a 

materacem. 

➢ można go umieścić na perforowanej płycie albo stałym lub regulowanym stelażu listwowym. 

➢ rozszerzona gwarancja na materac na 12 lat (standardowa gwarancja na powłokę materaca - 

2 lata). 

➢ posiada najwyższy certyfikat medyczny w Unii Europejskiej - "Produkt medyczny pierwszej 

kategorii" 


