
 

MATERAC PIANKOWY MAESTRO DUAL 14 

Materac medyczny Maestro Dual 14 jest produktem ekskluzywnym, który umożliwia doskonałą 

regenerację podczas snu. Rdzeń materaca składa się z połączonych warstw opatentowanej 

termoelastycznej pianki Memoform, innowacyjnej pianki na bazie wody Aquabreeze, specjalnej 

pianki Malva i zimnej pianki Elioform. 

Zdejmowana powłoka materaca jest wykonana z delikatnej satynowej wiskozy, która łączy wyjątkowe 

właściwości naturalnego włókna drzewnego i jakość satynowej tkaniny. Materaca można używać 

dwustronnie. „Letnia” strona zawiera wypełnienie z lnu, jedwabiu, hipoalergicznego włókna i 

termoelastycznej pianki Memoform. Dzięki właściwościom tych materiałów, wchłaniających wilgoć i 

utrzymujących suchy i oddychający mikroklimat snu, nadaje się ona na ciepłe miesiące .„Zimowa” 

strona z wypełnieniem z wełny, kaszmiru i termoelastycznej pianki Memoform, ma doskonałe 

właściwości termoregulacyjne i jest idealna na chłodniejsze miesiące. Ze względu na zawartość 

naturalnych materiałów, które są bardzo trwałe i stabilne, ale po pewnym czasie zaczynają się 

"ślizgać", zalecamy okazjonalne odwracanie i strzepnięcie pokrowca na materac. Dzięki temu 

naturalne materiały mogą oddychać, a ich funkcjonalność i komfort jest przywracany. 

W rozmiarze 140 cm i szerszych jest dostępny w wersji, w której można obrócić każdą połowę na 

stronę twardszą albo bardziej miękką. To znaczy, że nadaje się dla par o różnych wymaganiach co do 

sztywności materaca. Wystarczy tylko rozpiąć powłokę, obrócić swoją połowę na drugą stronę, 

stosownie do swoich preferencji i nadal korzystać z zalet wspólnego szerokiego materaca. 

 

1. delikatna satynowa powłoka wiskozowa zapewnia doskonałą 

oddychalność i miękkość 

2. „zimowa” strona posiada wypełnienie z wełny, kaszmiru, włókna 

hipoalergicznego i termoelastycznej pianki Memoform (2cm) 

3. solidne wzmocnienie wszystkich czterech stron (szerokość 5 cm) 

4. warstwa specjalnej pianki Malva, zawierającej ekstrakt ze ślazu dzikiego (5cm) 

5. warstwa termoelastycznej pianki Memoform (3 cm) 

6. warstwa zimnej pianki Elioform (17 cm) 

7. warstwa innowacyjnej pianky na bazie wody - Aquabreeze (3cm) 

8. „letnia” strona z wypełnieniem z lnu, jedwabiu, hipoalergicznego włókna i termoelastycznej 

pianki Memoform (2cm) 

 

 

 



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ LUKSUSOWY MATERAC MEDYCZNY  MAESTRO DUAL 14? 

➢ niezwykle wygodny, wysoki materac medyczny, który zapewnia doskonałe podparcie dla ciała 

➢ tkanina powłoki jest wykonana z satynowej wiskozy, która wyróżnia się miękkością a jej dotyk 

jest bardzo przyjemny dla skóry 

➢ wyściółka powłoki łączy wyjątkową termoplastyczną piankę Memoform z tradycyjnymi, 

naturalnymi materiałami. Materac może być używany obustronnie. „Zimowa” strona 

materaca jest wzbogacona o wyjątkowo ciepłe włókna kaszmiru i wełny. Strona „letnia” ma 

chłodzące właściwości jedwabiu i lnu 

➢ termoelastyczna pianka Memoform w powłoce i we wnętrzu materaca dostosowuje się do 

kształtu ciała, nie uciska, przeciwdziała odleżynom i korzystnie wpływa na regenerację całego 

ciała 

➢ solidne wzmocnienie wszystkich czterech stron materaca (o szerokości 5 cm) pozwala na 

wygodne siadanie i wstawanie z tego, bardzo wysokiego, materaca 

➢ specjalna pianka Malva z ekstraktem z leczniczego zioła o nazwie ślaz dziki (lub ślaz leśny) 

zapewnia miękkie i wygodne podparcie. Ślaz ma właściwości przeciwzapalne i uspokajające, 

które pomagają  leczyć widoczne i ukryte stany zapalne w organizmie a także korzystnie 

wpływają na układ nerwowy 

➢ warstwa zimnej pianki Elioform zapewnia odpowiednie wsparcie ortopedyczne kręgosłupa 

➢ innowacyjna pianka na bazie wody Aquabreeze o wysokiej gęstości, charakteryzująca się 

otwartą strukturą komórkową, umożliwia swobodny przepływ powietrza i optymalne 

rozproszenie nagromadzonego ciepła 

➢ 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 

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

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

kategorii 

➢ rozszerzona gwarancja na materac na 12 lat (standardowa gwarancja 2 lata na POWŁOKĘ 

materaca) 

 

 

 


