
 

MATERAC PIANKOWY ANTYWIRUSOWY MAGNIPROTECT 8  

 

MagniProtect skutecznie zwalcza wirusy i bakterie. 

Dzięki unikalnej kombinacji technologii pęcherzykowej i aktywnego srebra powstaje środowisko, w 

którym wirusy i bakterie tracą niezbędne czynniki odżywcze. Minimalizuje to występowanie 

aktywnych wirusów i bakterii, a tym samym negatywny wpływ patogenów na ludzi. 

Pokrowiec materaca MagniProtect 8 pikowany jest pianką termoelastyczną Memoform, która 

idealnie dopasowuje się do kształtu ciała, nie odciska i działa przeciwodleżynowo. 

Zimna pianka Elioform zapewnia właściwe stabilne podparcie ortopedyczne kręgosłupa. 

Pokrowca wykonanego z tkaniny z technologią ViroStop nie można zdjąć. Celem jest zapewnienie jak 

najdłuższego działania przeciwwirusowego i przeciwbakteryjnego, które stopniowo zmniejsza się 

poprzez pranie. 

Zalecamy umieszczenie materaca na stelażu elastycznym. 

Rozszerzona gwarancja na materac na 10 lat (standardowa gwarancja to 2 lata). 

Jest odpowiedni również dla dzieci. 

Materac wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami i certyfikatami ATCC 100 FOR 

VIRUS, ISO 18184, ISO 20743, OEKO-TEX STANDARD 100, OEKO-TEX STeP. 

 

 

Niezdejmowalny pokrowiec wykonany z wytrzymałego 

poliestru nowej generacji, poddanego obróbce technologią 

antywirusową ViroStop. 

Super miękkie włókno z opatentowaną pianką 

termoelastyczną Memoform z pamięcią kształtu wszytą w 

pokrowiec (2 cm) 

Ortopedyczna pianka wysokoelastyczna Elioform (18 cm) 

 

 



ANTYWIRUSOWA TKANINA I TECHNOLOGIA VIROSTOP PRZECIWKO WIRUSOM I BAKTERIOM 

ViroStop to wyjątkowa kombinacja technologii pęcherzykowej i srebra, zaprojektowana w celu 

zapobiegania przyczepianiu się i namnażaniu wirusów oraz bakterii na tkaninach, które w są 

idealnymi powierzchniami do wspomagania rozwoju negatywnych patogenów. Technologia ViroStop 

atakuje wirusy otoczkowe i pomaga szybko je zniszczyć. Aktywna technologia srebra atakuje wirusy i 

bakterie, skutecznie zapobiegając ich namnażaniu. 

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST MATERAC PIANKOWY ANTYWIRUSOWY? 

➢ Dla Ciebie, jeśli zależy Ci na zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego i odporności na 

wirusy. 

➢ Dla wszystkich, którzy obawiają się wirusów i bakterii powszechnie występujących w 

materacach i poduszkach. 

➢ Dla osób o obniżonej odporności i obawiających się chorób wirusowych lub bakteryjnych. 

Alternatywnie, dla tych, którzy cierpieli na chorobę wirusową lub bakteryjną i chcą utrzymać 

łóżko w czystości i bezpieczeństwie. 

➢ Wirusy i bakterie mogą mieć duży wpływ na nasze zdrowie. Jeżeli usuniemy ich obecność na 

materacu, topperze, poduszce lub prześcieradle wyeliminujemy ryzyko infekcji w łóżku, w 

którym spała zarażona osoba. Jeśli dana osoba jest już zarażona, może być pewna, że 

wspomaga leczenie przez spanie w czystym łóżku. Po wyleczeniu jesteśmy pewni, że łóżko 

nie jest zanieczyszczone wirusami i bakteriami. 

➢ Materac jest idealnym rozwiązaniem zarówno do domu, jak i hoteli oraz pensjonatów, które 

chcą zapewnić swoim klientom bezpieczny odpoczynek, wolny od wirusów i bakterii. 


