Materace i stelaże
sklep.sembella.pl

Sembella.
Miliony spokojnych snów
na całym świecie.
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spis treści

Drogi Kliencie,
Z przyjemnością przekazujemy w Twoje ręce najnowszy katalog marki Sembella
prezentujący modele materacy z kolekcji Sembella Life i Sembella Classic,
stelaże i akcesoria.
Wszystkie nasze materace wykonane są z materiałów najwyższej jakości,
a innowacyjne rozwiązania technologiczne, które stosujemy, tworzą ostatecznie
trwałe produkty gwarantujące zdrowie i bezpieczeństwo ich użytkowników.
Troszczymy się o Twój zdrowy sen. Na naszej stronie: sembella.pl w zakładce
„Porady” znajdziesz wskazówki dotyczące między innymi poprawy jakości snu,
pielęgnacji materacy oraz ich doboru w kontekście zdrowia i preferencji wiekowych.

Wstęp
Filozofia marki
Tabela twardości
Budowa ciała
Opis wypełnienia materacy

3
4
7
8
10

GELTEX® Quantum Moon

15

GELTEX® Quantum Star

16

GELTEX® Quantum Sun

17

ComFEEL SPEED

19

ComFEEL® START

21

Hetman Aqua

22

Cupido

23

Amber Dream

24

Amber Plus

25

Harmony

27

KAPUA® Aloha

29

KAPUA Kula

30

KAPUA® Hana

31

Smart Twist

33

Smart Elasto

34

Smart XXL

35

Smart Natura

36

Smart Bultex®

37

Modulia Aero

39

Modulia Sky

40

Modulia Comet

41

Modulia Space

42

Modulia Balance

43

Samba

45

Stelaże

47

Akcesoria

55

Tabela porównawcza materacy

60

®

®

Na końcu katalogu znajdziesz legendę ikon wraz z ich opisem. Dzięki temu
zapoznając się z modelami materacy, przez cały czas masz możliwość uzyskania
pełnych informacji na temat właściwości produktów.
Mamy nadzieję, że nasz katalog ułatwi Ci wybór materaca i akcesoriów, które
zapewnią Ci nową jakość wypoczynku, komfortu i relaksu.
Zasypiaj spokojnie. Budź się pełen energii i dobrego samopoczucia!
Sembella

Kolekcja Life
Kolekcja Classic
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4 filary
Już od ponad 29 lat zapewniamy Polakom spokojny, zdrowy sen.
W tym czasie zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam nieustannie udoskonalać nasze produkty. Nie spoczywamy
jednak na laurach i sami również dążymy do doskonałości. Dlatego stworzyliśmy wyjątkowy kodeks dobrych praktyk,
który wyraża filozofię marki Sembella.
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Jakość
Nie uznajemy kompromisów, dlatego dajemy Ci
gwarancję pełnej funkcjonalności i trwałości
naszych produktów. Stosujemy wyłącznie
atestowane i certyfikowane komponenty od
najlepszych dostawców. Stale kontrolujemy
i ulepszamy proces produkcji. Wszystko po to,
by nic nie zakłóciło Twojego snu.
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Kręgosłup
Chcemy, by nasze materace były maksymalnie
ergonomiczne i pozwalały zapobiegać
schorzeniom kręgosłupa. Dlatego nawiązaliśmy
współpracę ze specjalistami w tej dziedzinie,
których doświadczenie jest nieocenione
w naszej codziennej praktyce.
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Zdrowie i bezpieczeństwo
Współpracujemy z ekspertami i angażujemy nasze
centrum badawcze by działać w kierunku
zrównoważonego rozwoju. Wprowadzamy
innowacyjne rozwiązania bo wierzymy, że tylko nasz
profesjonalizm, odpowiedzialność i zaangażowanie
mogą zapewnić Ci maksymalną ochronę podczas
snu, przy jednoczesnej ochronie środowiska
naturalnego.
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Indywidualne potrzeby

Produkujemy materace dla szerokiego grona
odbiorców, dlatego projektując nowości, dokładamy
wszelkich starań, aby każdy mógł znaleźć
w naszej ofercie rozwiązanie dostosowane do swoich
oczekiwań.
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Dowiedz się, jak dobrać materac, który idealnie dopasowuje się
do kształtu ciała, zapewniając prawidłowe ułożenie kręgosłupa.

Materac o właściwie
dobranej twardości
Zapewnia kręgosłupowi możliwość przybrania
naturalnego, lekkiego wygięcia w kształcie litery S
w pozycji „na wznak” i linii prostej w pozycji „na boku”.
Odciąża kręgosłup, a kończyny nie drętwieją.

Materac zbyt miękki
Kręgosłup wygina się jak pałąk w hamaku. Każda
zmiana pozycji wymaga wysiłku. Przestrzenie między
dyskami są jednostronnie ściśnięte i nie mogą
przyjmować płynów, koniecznych do regeneracji
po całodziennym obciążeniu.

Materac zbyt twardy
Uciska naczynia krwionośne (powoduje drętwienie
kończyn). Mięśnie zamiast odpoczywać, całą noc
pracują, aby utrzymać kręgosłup w odpowiedniej
pozycji.
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Tabela stopni twardości
Ułatwiając Ci wybór materaca, stworzyliśmy dla Ciebie poniższe tabele. Skorzystaj z nich, wybierając najlepiej
dopasowaną dla siebie twardość materaca, a przed samym zakupem najlepiej wypróbuj go w salonie meblowym.*

H2 - twardość mała

H3 - twardość średnia

H4 - twardość duża

* Sprawdź, gdzie znajdują się punkty sprzedaży w Twoim mieście na sembella.pl
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Jak właściwie dopasować materac do budowy ciała?
Poznaj trzy główne typy budowy ciał. Zastanów się, która budowa ciała odnosi się do
Ciebie i zgłoś sie do sprzedawcy, który pomoże dobrać idealny dla Ciebie materac.

Prostokąt
•
•
•
•
•

8

Szczupła budowa ciała
Smukła sylwetka
Wąska talia, barki oraz biodra
Długie ręce oraz nogi
Kości o drobnej budowie

Trójkąt i Klepsydra
•
•
•
•
•

Atletyczna sylwetka
Muskularna budowa ciała
Łatwość w nabieraniu masy mięśniowej
Mocne kości oraz stawy
Wąska talia

Jabłko i Gruszka
•
•
•
•
•
•

Krągła, owalna budowa ciała
Szersze biodra oraz barki
Zaokrąglona twarz
Słabiej zaznaczona talia
Zwiększona masa ciała
Mniejsza masa mięśniowa
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Strefy twardości
Oznaczają stopień dopasowania do leżącej na materacu sylwetki. Im więcej stref twardości, tym wyższy komfort
w czasie snu i co ważne – lepsze właściwości rehabilitacyjne (m.in. poprawa krążenia krwi, rozluźnienie mięśni szyjnych,
silne podparcie kręgosłupa). Optymalna ilość stref (7) powoduje idealne dopasowanie materaca do budowy i kształtu ciała.
Nasze materace posiadają 7 stref twardości, gdyż jest to właściwa ilość zapewniająca zdrowy, regenerujący sen.

Pianka KAPUA®
Pianka KAPUA® to nowoczesna pianka, powstała w duchu „sustainability”
(czyli zrównoważonego rozwoju) - przy jej produkcji wykorzystujemy
CO2, przez co redukujemy jego emisję do atmosfery. Jednocześnie
zachowane zostały wszystkie niezbędne parametry pianki: sprężystość,
optymalny stopnień twardości, bardzo dobra odporność na wgniecenia
i odkształcenia oraz wysokie walory higieniczne. Pianka KAPUA®
zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania oraz ergonomiczne
dopasowanie materaca do kształtu ciała.

Pianka GELTEX®
Pianka GELTEX® to wyjątkowe połączenie oddychającej pianki i żelu.
Formuła tej pianki została opracowana w taki sposób, aby zapewnić
optymalne warunki dla zdrowego snu. Dzięki swojej komórkowej
budowie wewnętrznej pianka swobodnie oddycha i ułatwia podparcie,
umiejętnie rozkładając nacisk na całej powierzchni. Jednocześnie
GELTEX® pozostaje odporny na trwałe odkształcenia, a sam proces
produkcji ma ograniczony wpływ na obciążenie środowiska naturalnego.
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Pianka BULTEX®
BULTEX® dzięki swej porowatej strukturze jest porównywany do naturalnej
gąbki morskiej. Charakteryzuje się optymalnymi właściwościami
wentylacyjny mi, zapewniając odprowadzanie wilgoci. Jest
bezzapachowy i ma właściwości antybakteryjne, przez co stanowi
idealny materiał na materace dla alergików. BULTEX® zapewnia idealne
dopasowanie materaca do ułożenia ciała.

Pianka termoelastyczna Sensipur®
Pianka Sensipur® dostosowuje się do kształtu ciała pod wpływem
wydzielanego przez nie ciepła. Oznacza to brak jakichkolwiek
miejsc skoncentrowanego ucisku oraz możliwość równomiernego,
ergonomicznego ułożenia ciała. Posiada także zdolność tłumienia
wibracji i absorbuje wstrząsy.

Pianka Dynamic
Zapewnia dobrą izolację termiczną materaca. Cechuje ją wysoka
sprężystość, dzięki czemu jest odporna na wgniecenia i odkształcenia.
Dobrze tłumi wstrząsy i wibracje. Nie jest szkodliwa dla środowiska.

Lateks
Lateks to produkt otrzymywany na bazie naturalnego mleczka z drzewa
kauczukowego, który dzięki swojej elastyczności dopasowuje się do
kształtów ciała w każdym położeniu, zapewniając właściwe krążenie
krwi. Zapewnia idealne warunki istotne dla zdrowego snu: równomiernie
podpiera całe ciało, ma właściwości antybakteryjne, aktywizuje
oddychanie całej powierzchni ciała.
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Sprężyny kieszeniowe
Charakteryzują się swoją szczególną budową – każda z nich znajduje
się w innej kieszeni (woreczku) wykonanej z flizeliny – dzięki czemu
gwarantują sprężystość i dopasowanie się do różnej wagi ciała
użytkowników. Im wyższa liczba sprężyn, tym większa sprężystość
i twardość materaca. Umieszczenie sprężyn w osobnych kieszeniach
zapewnia cichą pracę materaca, co przekłada się na podwyższoną
jakość komfortu jego użytkowania.

Sprężyny Multipocket
Mają mniejszą średnicę, niż zwykłe sprężyny kieszeniowe, dzięki czemu
ta sama powierzchnia wypełniona jest nawet dwukrotnie większą ilością
sprężyn. Umożliwia to doskonalsze punktowe dopasowanie materaca
do budowy i wagi ciała, co podnosi komfort odpoczynku.

Sprężyny Xsprings
Unikalne, taliowane sprężyny kieszeniowe o kształcie klepsydry. Kształt
ten, uzyskiwany poprzez zwężenie średnicy sprężyny w środkowej
części jej wysokości sprawia, że materac zapewnia uniwersalną
twardość dostosowaną do osób o różnej wadze i kształcie ciała.
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Jesteś wymagającym klientem? Szukasz dodatkowych
gwarancji przy zakupie materaca?
Specjalnie z myślą o Tobie stworzyliśmy wyjątkową
kolekcję Sembella Life z produktami najwyższej
jakości, która sprosta wszystkim Twoim oczekiwaniom.
Sembella Life to gwarancja podwyższonego komfortu.
Zdecyduj się na materace z unikalnej linii Sembella
Life o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych
i skorzystaj z:

Cenisz sobie komfort i wygodę? Gwarantujące
najlepszy stosunek jakości do ceny materace, z kolekcji
Sembella Classic, stworzone zostały w trosce o Twoje
odprężenie, zdrowie i przede wszystkim – dobry sen.
Materace Sembella Classic wykonane są ze starannie
dobranych surowców, a zastosowane w nich rozwiązania
technologiczne zapewniają ich długotrwałe użytkowanie.
Postaw na trwałość, wygodę i bezpieczeństwo!

* Śpij spokojnie. Nawet jeśli materac okaże się za miękki lub za twardy, masz 90 dni
na jego bezpłatną wymianę na inny materac z kolekcji Life.
Szczegółowe warunki gwarancji satysfakcji znajdziesz na stronie sembella.pl.
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AKTYWNA
WENTYLACJA

KOMFORT SNU NASZYM
GŁÓWNYM PRIORYTETEM

SWOBODNE UŁOŻENIE CIAŁA
BEZ ŻADNEGO UCISKU

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

PRAWIDŁOWE
PODPARCIE CIAŁA

WYDŁUŻONA
TRWAŁOŚĆ

Materace z serii GELTEX® dzięki elastycznemu żelowi i piance przepuszczającej powietrze zapewniają zupełnie
nowy poziom komfortu w Twojej sypialni. Innowacyjne połączenie pianki i żelu zostało tak opracowane,
by zagwarantować najważniejsze dla zdrowego snu właściwości materaca. Otwarta i elastyczna struktura komórkowa
pianki hybrydowej zapewnia optymalne podparcie ciała i amortyzuje nacisk w miejscu jego powstawania. Aktywna
wentylacja pianki GELTEX® gwarantuje wyrównaną temperaturę podczas snu zarówno latem, jak i zimą. Pianka
GELTEX® została także udoskonalona pod kątem odporności na działanie wilgoci, ciepła i nacisku ciała.
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GELTEX® Quantum Moon

KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC SPRĘŻYNOWY
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
innowacyjna pianka GELTEX® z domieszką żelu, o wysokiej gęstości i wytrzymałości zagwarantuje optymalne podparcie ciała i w pełni
zniweluje jego nacisk
wkład z taliowanymi sprężynami Xsprings o kształcie klepsydry zapewnia ten sam komfort użytkownikom o różnej wadze
zdejmowany do prania, pikowany pokrowiec z wentylującą siatką Air Wave ułatwia Ci zachowanie higieny snu

Wysokość: ok. 22 cm
Standardowe rozmiary (cm): 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
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GELTEX® Quantum Star

KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC PIANKOWY
•
•
•
•
•
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7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
innowacyjna pianka GELTEX® z domieszką żelu, o wysokiej gęstości i wytrzymałości zagwarantuje optymalne podparcie ciała i w pełni zniweluje
jego nacisk
dodatkowe uelastycznienie części barkowej zapewni Ci najwyższy poziom komfortu i pozwoli Ci się w pełni rozluźnić
specjalnie zaprojektowane nacięcia z perforowanym, głównym blokiem pianki gwarantują wysoki stopień wentylacji wkładu co zapewni
świeżość każdej nocy
zdejmowany do prania, pikowany pokrowiec z wentylującą siatką Air Wave ułatwia Ci zachowanie higieny snu

Wysokość: ok. 22 cm
Standardowe rozmiary (cm): 90x200, 140x200, 160x200, 180x200

GELTEX® Quantum Sun

KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC PIANKOWY
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
innowacyjna pianka GELTEX® z domieszką żelu, o wysokiej gęstości i wytrzymałości zagwarantuje optymalne podparcie ciała i w pełni zniweluje
jego nacisk
specjalne kanały wentylacyjne wpływają na idealnie, anatomiczne ułożenie Twojego ciała
oddychający, zdejmowany do prania i przyjemny w dotyku pokrowiec zwiększa poczucie Twojego komfortu i higieny

Wysokość: ok. 18 cm
Standardowe rozmiary (cm): 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
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ComFEEL® SPEED

lub
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC HYBRYDOWY
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
mini sprężyny kieszeniowe o wysokości 6 cm pozwalają na punktowe dopasowanie się do Twojego ciała, przy jednoczesnym, stabilnym
podparciu każdego obszaru, dzięki czemu budzisz się zrelaksowany
wysokoelastyczna pianka BULTEX®, przypominająca w swojej strukturze naturalną gąbkę morską, idealnie dopasowuje się do ułożenia ciała,
a przy tym wykazuje właściwości antybakteryjne i wentylacyjne
zdejmowany do prania, puszysty, grubo pikowany pokrowiec z włókniną klimatyzującą oraz wentylującą siatką Air Wave ułatwia Ci zachowanie
higieny snu

Wysokość: ok. 25 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200
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ComFEEL® START

lub
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC HYBRYDOWY
•
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
sprężyny kieszeniowe o wysokości 9 cm pozwalają na punktowe dopasowanie się do Twojego ciała, przy jednoczesnym, stabilnym podparciu
każdego obszaru, dzięki czemu budzisz się zrelaksowany
wysokoelastyczna pianka BULTEX®, przypominająca w swojej strukturze naturalną gąbkę morską, idealnie dopasowuje się do ułożenia ciała,
a przy tym wykazuje właściwości antybakteryjne i wentylacyjne
zastosowanie wysokiej warstwy pianki BULTEX® po jednej stornie i sprężyn kieszeniowych pod drugiej, wpływa na różne odczucie twardości
i komfortu po każdej z nich
zdejmowany do prania, puszysty, grubo pikowany pokrowiec z włókniną klimatyzującą oraz wentylującą siatką Air Wave ułatwia Ci zachowanie
higieny snu
Wysokość: ok. 23 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200

21

Hetman Aqua

lub
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC LATEKSOWY
•
•
•
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7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
Profilowany wkład lateksowy z dodatkowymi, poprzecznymi kanałami wentylacyjnymi znakomicie dopasowuje się do ułożenia ciała,
przy jednoczesny wyeliminowaniu ucisku naczyń krwionośnych
zdejmowany do prania pokrowiec z dzianiny SILVERLINE LYOCELL® o właściwościach antybakteryjnych, antystatycznych i wspomagających
odprowadzanie wilgoci

Wysokość: ok. 21 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200

Cupido

+
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC PIANKOWY
•
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
jednostronnie zastosowana pianka termoelastyczna Sensipur® pozwala na dostosowanie się materaca do każdego kształtu ciała, niwelując
nacisk i poprawiając krążenie krwi
wysokoelastyczna pianka BULTEX®, przypominająca w swojej strukturze naturalną gąbkę morską, idealnie dopasowuje się do ułożenia ciała,
a przy tym wykazuje właściwości antybakteryjne i wentylacyjne
materac posiada różną twardość po obu stronach, co pozwoli Ci użytkować go w zależności od Twoich potrzeb
zdejmowany do prania pokrowiec SILVER z metalizowaną na srebrno nicią posiada właściwości bakteriobójcze i antystatyczne

Wysokość: ok. 24 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200
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Amber Dream

lub
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

lub
TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC SPRĘŻYNOWY
•
•
•
•
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7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
sprężyn kieszeniowe Multipocket pozwalają na lepsze punktowe i precyzyjne dopasowanie do ciała, przy jednoczesnym, stabilnym podparciu
każdego obszaru, dzięki czemu budzisz się zrelaksowany. Duża ilość sprężyn pozwala na lepszą amortyzację ruchów drugiej osoby, co jest
szczególnie ważną cechą w materacach dla dwojga
obustronne obłożenie sprężyn odporną na odkształcenia pianką Dynamic z profilem masującym pozwoli Ci cieszyć się komfortem
i niezmienną jakością przez długie lata
zdejmowany do prania pokrowiec CAMOMILE z mikrokapsułkami rumianku, które uwalniają swój delikatny aromat podczas użytkowania,
dostarczają błogiego relaksu i odprężenia, co pozwala na spokojny i higieniczny sen

Wysokość: ok. 20 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200

NOWOŚĆ

Amber Plus

lub
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

lub
TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC SPRĘŻYNOWY
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
sprężyn kieszeniowe Multipocket pozwalają na lepsze punktowe i precyzyjne dopasowanie do ciała, przy jednoczesnym, stabilnym podparciu
każdego obszaru, dzięki czemu budzisz się zrelaksowany. Duża ilość sprężyn pozwala na lepszą amortyzację ruchów drugiej osoby, co jest
szczególnie ważną cechą w materacach dla dwojga
wysokoelastyczna pianka BULTEX®, przypominającej w swojej strukturze naturalną gąbkę morską, idealnie dopasowuje się do ułożenia ciała,
a przy tym wykazuje właściwości antybakteryjne i wentylacyjne
zdejmowany do prania pokrowiec CAMOMILE z mikrokapsułkami rumianku, które podczas użytkowania uwalniają swój delikatny aromat,
dostarczając błogiego relaksu i odprężenia, a wszyty w obwodzie pas wentylujący wpływa na utrzymanie higieny snu

Wysokość: ok. 21 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200
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Harmony

KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC SPRĘŻYNOWY
•
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
sprężyn kieszeniowe Multipocket pozwalają na lepsze punktowe i precyzyjne dopasowanie do ciała, przy jednoczesnym, stabilnym podparciu
każdego obszaru, dzięki czemu budzisz się zrelaksowany. Duża ilość sprężyn pozwala na lepszą amortyzację ruchów drugiej osoby, co jest
szczególnie ważną cechą w materacach dla dwojga
obustronnie zastosowana pianka termoelastyczna Sensipur® pozwala na dostosowanie się materaca do każdego kształtu ciała, niwelując
nacisk i poprawiając krążenie krwi
odporna na odkształcenia pianka Dynamic pozwoli Ci cieszyć się komfortem i niezmienną jakością przez długie lata
zdejmowany do prania pokrowiec z włóknami COOLMAX® regulującymi temperaturę i odprowadzającymi wilgoć z wentylującą siatką Air Wave
pozwoli Ci zachować higienę snu
Wysokość: ok. 26 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200
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Kiedy Ty śpisz, my stawiamy czoła wyzwaniom klimatycznym!
Zrównoważony rozwój to główny cel, który przed sobą postawiliśmy i do którego konsekwentnie dążymy. Wykorzystujemy
nasze nowoczesne centrum badawcze, aby opracowywać i wdrażać rozwiązania wspierające ochronę środowiska naturalnego
i klimatu.

PRZECHWYTUJEMY

CO2

BY STAŁ SIĘ CZĘŚCIĄ
NASZYCH NOWYCH

MATERACY

I PRZETWARZAMY GO

Czym cechuje się linia materacy Sembella KAPUA®? Pokrowce stosowane w materacach kolekcji KAPUA® to proekologiczny
atut tych produktów. Zostały one zaprojektowane zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – dzianina pokrowca wykonana jest
w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu, oraz w całości nadaje się do ponownego przetworzenia.
Ponadto podczas produkcji pianki KAPUA® część wytwarzanego dwutlenku węgla zamiast zostać uwolniona do atmosfery,
jest przechwytywana i ponownie wykorzystana - właśnie do produkcji pianki!

Poznaj właściwości nowej pianki KAPUA®:

28

KAPUA® Aloha

+
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC PIANKOWY
•
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
certyfikowana, sprężysta, odporna na wgniecenia pianka KAPUA®, podczas produkcji której redukowana jest emisja szkodliwego dwutlenku
węgla co pozwoli Ci na życie w zgodzie z naturą
dzięki zastosowaniu dodatkowej warstwy pianki o wysokiej gęstości, materac posiada różną twardość po obu stronach, co pozwoli Ci
użytkować go w zależności od Twoich potrzeb
pokrowiec wykonany jest w 100% ze starannie wyselekcjonowanych włókien poliestrowych pozyskiwanych z recyklingu i w pełni nadaje się
do ponownego przetworzenia, dzięki czemu wspólnie troszczymy się o środowisko
zdejmowany do prania, pokrowiec z włókniną klimatyzującą oraz wentylującą siatką Air Wave ułatwia Ci zachowanie higieny snu

Wysokość: ok. 24 cm
Standardowe rozmiary (cm): 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200
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KOMFORTOWY (H1)
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•
•
•
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•
•
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7
strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
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zdejmowany do prania, pokrowiec z włókniną klimatyzującą oraz wentylującą siatką Air Wave ułatwia Ci zachowanie higieny snu
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Smart Twist

+
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC PIANKOWY
•
•
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
odporna na odkształcenia pianka Dynamic pozwoli Ci cieszyć się komfortem i niezmienną jakością przez długie lata
specjalnie zaprojektowane otwory wentylujące pozwalają na zachowanie wszelkich walorów higienicznych
materac posiada różną twardość, kolor niebieski pokrowca odpowiada twardszej stronie, natomiast biały bardziej miękkiej
oddychający, zdejmowany do prania i przyjemny w dotyku pokrowiec zwiększa poczucie Twojego komfortu i higieny
materac rekomendowany dla młodzieży, dedykowany do łóżek dziecięcych i młodzieżowych

Wysokość: ok. 16 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x180, 90x180, 80x190, 90x190, 80x200, 90x200, 100x200, 120x200
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Smart Elasto

+
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC SPRĘŻYNOWY
•
•
•
•
•
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7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
sprężyny kieszeniowe pozwalają na punktowe dopasowanie się do Twojego ciała, przy jednoczesnym, stabilnym podparciu
każdego obszaru, dzięki czemu budzisz się zrelaksowany
warstwa lateksu wpływa na znakomite dopasowanie do ułożenia ciała, przy jednoczesnym wyeliminowaniu ucisku naczyń krwionośnych
materac posiada różną twardość po obu stronach, co pozwoli Ci użytkować go w zależności od Twoich potrzeb
zdejmowany do prania pokrowiec ALGUA z naturalnymi mikrokapsułkami z ekstraktem z alg, które podczas użytkowania materaca uwalniają
substancje zapewniające zdrową kurację dla skóry, dzieki czemu sen jest komfortowy i higieniczny

Wysokość: ok. 19 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200

NOWOŚĆ

Smart XXL

+
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC SPRĘŻYNOWY
•
•
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
szczególnie polecany osobom cięższym i lubiącym spać twardo, ze względu na zastosowanie wzmocnionych sprężyn kieszeniowych,
pozwalających na stabilne podparcie ciała
wysokoelastyczna pianka BULTEX®, przypominająca w swojej strukturze naturalną gąbkę morską, idealnie dopasowuje się do ułożenia ciała,
a przy tym wykazuje właściwości antybakteryjne i wentylacyjne
odporna na odkształcenia pianka Dynamic pozwoli Ci cieszyć się komfortem i niezmienną jakością przez długie lata
materac posiada różną twardość po obu stronach, co pozwoli Ci użytkować go w zależności od Twoich potrzeb
zdejmowany do prania pokrowiec PetiCair® dedykowany przede wszystkim posiadaczom zwierząt domowych, ze względu na mikrokapsułki, które
uwalniają swoje właściwości, skutecznie redukując roztocza oraz alergeny zwierzęce, by zagwarantować zdrowe, świeże i czyste środowisko snu
Wysokość: ok. 19 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200
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Smart Natura

+
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC SPRĘŻYNOWY
•
•
•
•
•
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7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
sprężyny kieszeniowe pozwalają na punktowe dopasowanie się do Twojego ciała, przy jednoczesnym, stabilnym podparciu
każdego obszaru, dzięki czemu budzisz się zrelaksowany
mata kokosowa utwardza materac i znacznie poprawia jego wentylację
materac posiada różną twardość po obu stronach, co pozwoli Ci użytkować go w zależności od Twoich potrzeb
oddychający, zdejmowany do prania pokrowiec BAMBOO, posiada naturalne włókna wiskozy pozyskanej z bambusa nadając delikatny
i przyjemny dotyk, wspomagając jednocześnie proces odprowadzania wilgoci i regulacji temperatury, co pozwala na zwiększenie poczucia
świeżości Twojego snu

Wysokość: ok. 19 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200

NOWOŚĆ

Smart BULTEX®

+
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC PIANKOWY
•
•
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
wysokoelastyczna pianka BULTEX®, przypominająca w swojej strukturze naturalną gąbkę morską, idealnie dopasowuje się do ułożenia ciała,
a przy tym wykazuje właściwości antybakteryjne i wentylacyjne
odporna na odkształcenia pianka Dynamic pozwoli Ci cieszyć się komfortem i niezmienną jakością przez długie lata
specjalnie zaprojektowane otwory wentylujące pozwalają na zachowanie wszelkich walorów higienicznych
materac posiada różną twardość po obu stronach, co pozwoli Ci użytkować go w zależności od Twoich potrzeb
zdejmowany do prania pokrowiec PetiCair® dedykowany przede wszystkim posiadaczom zwierząt domowych, ze względu na mikrokapsułki,
które uwalniają swoje właściwości, skutecznie redukując roztocza oraz alergeny zwierzęce, by zagwarantować zdrowe, świeże i czyste
środowisko snu
Wysokość: ok. 19 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200
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Modulia Aero

KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC PIANKOWY
•
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
pianka termoelastyczna Sensipur® pozwala na dostosowanie się materaca do każdego kształtu ciała, niwelując punktowy nacisk i poprawiając
krążenie krwi
specjalnie zaprojektowane otwory wentylujące pozwalają na zachowanie wszelkich walorów higienicznych
odporna na odkształcenia pianka Dynamic pozwoli Ci cieszyć się komfortem i niezmienną jakością przez długie lata
oddychający, zdejmowany do prania i przyjemny w dotyku pokrowiec zwiększa poczucie Twojego komfortu i higieny

Wysokość: ok. 21 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200
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Modulia Sky

+
KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC SPRĘŻYNOWY
•
•
•
•
•
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7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
sprężyny kieszeniowe pozwalają na punktowe dopasowanie się do Twojego ciała, przy jednoczesnym, stabilnym podparciu każdego obszaru,
dzięki czemu budzisz się zrelaksowany
pianka termoelastyczna Sensipur® pozwala na dostosowanie się materaca do każdego kształtu ciała, niwelując punktowy nacisk i poprawiając
krążenie krwi
obustronne obłożenie sprężyn matami kokosowymi, utwardza materac i znacznie poprawia jego wentylację
zdejmowany do prania pokrowiec EUCALYPTUS z mikrokapsułkami uwalniającymi aromat eukaliptusa o właściwościach antyseptycznych,
antybakteryjnych i przeciwzapalnych

Wysokość: ok. 21 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200

NOWOŚĆ

Modulia Comet

KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC HYBRYDOWY
•
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
sprężyny kieszeniowe pozwalają na punktowe dopasowanie się do Twojego ciała, przy jednoczesnym, stabilnym podparciu każdego obszaru,
dzięki czemu budzisz się zrelaksowany
wysokoelastyczna pianka BULTEX®, przypominająca w swojej strukturze naturalną gąbkę morską, idealnie dopasowuje się do ułożenia ciała,
a przy tym wykazuje właściwości antybakteryjne i wentylacyjne
pianka Dynamic z poprzecznymi nacięciami, wzmacnia strefową budowę materaca i pozwoli Ci cieszyć się komfortem i niezmienną jakością
przez długie lata
zdejmowany do prania pokrowiec SenisICE zapewnia kontrolę temperatury ciała, odprowadzając nadmiar ciepła, chroniąc przed przegrzaniem,
co pozwala na regulację temperatury, oraz wpływa na wysoki komfort snu i jego higienę
Wysokość: ok. 21 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200
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Modulia Space

KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC PIANKOWY
•
•
•
•
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7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
wysoka warstwa pianki BULTEX®, przypominająca w swojej strukturze naturalną gąbkę morską, sprawia, że materac idealnie dopasowuje się
do ułożenia ciała, a przy tym wykazuje właściwości antybakteryjne i wentylacyjne
specjalnie zaprojektowane nacięcia wkładu, zapewnią Ci efekt rozluźnionego i odprężonego układu kostno-mięśniowego
zdejmowany do prania pokrowiec SILVER z metalizowaną na srebrno nicią posiada właściwości bakteriobójcze i antystatyczne.
Wentylująca siatka Air Wave ułatwiają zachowanie higieny snu

Wysokość: ok. 22 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200

Modulia Balance

KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC SPRĘŻYNOWY
•
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
szczególnie polecany osobom cięższym ze względu na zastosowanie większej ilości wzmocnionych sprężyn kieszeniowych, pozwalających
na stabilne podparcie ciała
odporna na odkształcenia pianka Dynamic pozwoli Ci cieszyć się komfortem i niezmienną jakością przez długie lata
obustronne obłożenie sprężyn matami kokosowymi, utwardza materac i znacznie poprawiają jego wentylację
zdejmowany do prania pokrowiec SILVER z metalizowaną na srebrno nicią posiada właściwości bakteriobójcze i antystatyczne.
Wentylująca siatka Air Wave z pewnością ułatwi Ci zachowanie higieny snu

Wysokość: ok. 23 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200
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Samba

KOMFORTOWY (H1)

ŚREDNI (H2)

TWARDY (H3)

BARDZO TWARDY (H4)

MATERAC SPRĘŻYNOWY
•
•
•
•
•

7 strefowa budowa materaca zapewni Ci poprawne podparcie kręgosłupa oraz idealne dopasowanie materaca do kształtu i budowy Twojego
ciała
sprężyny kieszeniowe pozwalają na punktowe dopasowanie się do Twojego ciała, przy jednoczesnym, stabilnym podparciu każdego obszaru,
dzięki czemu budzisz się zrelaksowany
odporna na odkształcenia pianka Dynamic pozwoli Ci cieszyć się komfortem i niezmienną jakością przez długie lata
obustronne obłożenie sprężyn matami kokosowymi, utwardza materac i znacznie poprawia jego wentylację
oddychający, zdejmowany do prania, przyjemny w dotyku pokrowiec z włókniną klimatyzującą, zwiększa poczucie Twojego komfortu i higieny
snu

Wysokość: ok. 19 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200, 200x200
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Zdrowy sen to nie tylko dobrze dobrany materac, ale również odpowiednio dopasowany
stelaż. Dla uzyskania wysokiego komfortu snu konieczne jest położenie materaca
na dobrym stelażu z listwami sprężynującymi. Idealne zgranie obu tych elementów
przekłada się na Twoją wygodę, zdrowie i bezpieczeństwo.
Możliwość płynnej regulacji pozycji ciała – od leżącej przez siedzącą, aż po relaksującą
– pozwala dostosować położenie stelaża do Twoich potrzeb w każdym momencie. Dzięki
temu zarówno całonocny sen, wieczorne oglądanie filmu czy śniadanie w łóżku, staną się
dla Ciebie czystą przyjemnością.
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Power Night M
STELAŻ
•
•
•
•
•
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możliwość regulacji pozycji ciała od leżącej do siedzącej, zapewni Ci regenerację i zdrowe ułożenie ciała przez całą noc
możliwość dopasowania części środkowej, pozwoli Ci na idealne dostosowanie twardości
listwy wysunięte poza ramę stelaża eliminują tzw. „martwą strefę”, zapewniają sprężyste podparcie materaca na całej jego powierzchni
przewodowe sterowanie elektryczne pomaga w szybkiej i płynnej regulacji zgodnej z Twoimi potrzebami
dla stelaży o szerokości 160 lub 180 cm, otrzymuje się dwa stelaże o szerokości 80 lub 90 cm

Wysokość: ok. 9 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200

3RZHU1LJKW19
3RZHU1LJKW19
67(/$Ő
67(/$Ő

•
••
•
••
•

OLVWZ\Z\VXQL÷WHSR]DUDP÷VWHODőDHOLPLQXMãW]ZePDUWZãVWUHI÷r]DSHZQLDMãFSU]\W\PSUHF\]\MQHSRGSDUFLHWDNőHSU]\XğRőHQLXRERNVLHELH
OLVWZ\Z\VXQL÷WHSR]DUDP÷VWHODőDHOLPLQXMãW]ZePDUWZãVWUHI÷r]DSHZQLDMãFSU]\W\PSUHF\]\MQHSRGSDUFLHWDNőHSU]\XğRőHQLXRERNVLHELH
listwy
wysunięte poza ramę stelaża eliminują tzw. „martwą strefę”, zapewniają sprężyste podparcie materaca na całej jego powierzchni
GZÐFKPDWHUDF\
GZÐFKPDWHUDF\
PRőOLZRĳåGRSDVRZDQLDF]÷ĳFLĳURGNRZHMSR]ZROL&LQDLGHDOQHGRVWRVRZDQLHWZDUGRĳFL
PRőOLZRĳåGRSDVRZDQLDF]÷ĳFLĳURGNRZHMSR]ZROL&LQDLGHDOQHGRVWRVRZDQLHWZDUGRĳFL
GODVWHODő\RV]HURNRĳFLOXEFPRWU]\PXMHVL÷GZDVWHODőHRV]HURNRĳFLOXEFP
GODVWHODő\RV]HURNRĳFLOXEFPRWU]\PXMHVL÷GZDVWHODőHRV]HURNRĳFLOXEFP

:\VRNRĳå ok. 9 cm
:\VRNRĳå ok. 9 cm
6WDQGDUGRZHUR]PLDU\
FP [[[[[
6WDQGDUGRZHUR]PLDU\ FP [[[[[
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Futura M
STELAŻ
•
•
•
•
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możliwość regulacji pozycji ciała od leżącej do siedzącej, zapewni Ci regenerację i zdrowe ułożenie ciała przez całą noc
możliwość dopasowania części środkowej, pozwoli Ci na idealne dostosowanie twardości
przewodowe sterowanie elektryczne pomaga w szybkiej i płynnej regulacji zgodnej z Twoimi potrzebami
dla stelaży o szerokości 160 lub 180 cm, otrzymuje się dwa stelaże o szerokości 80 lub 90 cm

Wysokość: ok. 6 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200

Futura NV
STELAŻ
•
•
•
•

możliwość dopasowania części środkowej, pozwoli Ci na idealne
dostosowanie twardości
elastyczna taśma łącząca listwy zapewnia równomierne rozłożenie
ciężaru ciała na całą powierzchnie materaca
dostosowany do każdego rodzaju materaca
dla stelaży o szerokości 160 lub 180 cm, otrzymuje się dwa stelaże
o szerokości 80 lub 90 cm
Wysokość: ok. 6 cm
Standardowe rozmiary (cm): 70x200, 80x200, 90x200, 100x200, 120x200,
140x200, 160x200, 180x200

Futura Slim
STELAŻ
•
•
•

możliwość dopasowania części środkowej, pozwoli Ci na idealne
dostosowanie twardości
występuje w rozmiarze 160x200 cm składającym się z jednego elementu
dostosowany do każdego rodzaju materaca
Wysokość: ok. 3 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200,
140x200, 160x200
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Natura NV
STELAŻ
•
•
•

zastosowanie listew sprężynujących powoduje, że stelaż przystosowuje
się do naturalnego układu kręgosłupa
dostosowany do każdego rodzaju materaca
dla stelaży o szerokości 160 lub 180 cm, otrzymuje się dwa stelaże
o szerokości 80 lub 90 cm
Wysokość: ok. 5 cm
Standardowe rozmiary (cm): 70x200, 80x200, 90x200, 100x200, 120x200,
140x200, 160x200, 180x200

Natura Slim
STELAŻ
•
•
•
•

zastosowanie listew sprężynujących powoduje, że stelaż przystosowuje
się do naturalnego układu kręgosłupa
występuje w rozmiarze 160x200 cm składającym się z jednego elementu
dostosowany do każdego rodzaju materaca
do samodzielnego montażu
Wysokość: ok. 3 cm
Standardowe rozmiary (cm): 80x200, 90x200, 100x200, 120x200,
140x200, 160x200
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W trosce o Twój komfortowy sen stworzyliśmy nie tylko materace i stelaże, ale także unikalną
kolekcję akcesoriów: topperów, kołder, poduszek i ochraniaczy. W tej części katalogu znajdziesz:
•
•
•
•

Toppery - materace nawierzchniowe podnoszące komfort i wydłużające żywotność materacy
Kołdry - idealne na każdą porę roku
Poduszki - dopasowujące się do kształtu głowy i szyi
Ochraniacze - zapewniające higienę, wygodę i miękkość użytkowania materacy
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Toppery
Toppery, czyli piankowe nakładki higieniczne, zwiększają komfort
i podnoszą higienę snu oraz znacząco wydłużają trwałość
materaca. Do wyboru cztery wypełnienia: pianka termoelastyczna
Sensipur®, pianka BULTEX®, pianka Dynamic oraz lateks.
Pokrowiec wykonany został z grubo pikowanej trwałej dzianiny
z poliestrową włókniną klimatyzującą. Dzięki rozdzielczemu
zamkowi błyskawicznemu istnieje możliwość rozpięcia
i wyprania osobno każdej połowy pokrowca.
Maksymalna temperatura prania: 60°C

4 RODZAJE WKŁADU DO WYBORU:

Dreamy

Snooze

Wypełnienie: 100% termoelastyczna pianka
Sensipur® - dopasowuje się pod wpływem
ciepła i zapamiętuje kształt ciała.

Wypełnienie: 100% pianka BULTEX®
- zwiększa sprężystość i usprawnia wentylację.

Wysokość: ok. 6 cm

Wysokość: ok. 6 cm

Sleepy

Lazy

Wypełnienie: 100% elastyczna pianka
Dynamic - podnosi twardość materaca.

Wypełnienie: lateks - równomiernie podpiera
całe ciało, ma właściwości antybakteryjne,
aktywizuje oddychanie całej powierzchni ciała.

Wysokość: ok. 6 cm

Wysokość: ok. 6 cm

TOPPER

TOPPER

TOPPER

TOPPER
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kołdry

Kołdry i poduszki

Sembella
KOŁDRA

135 cm x 200 cm
155 cm x 200 cm
220 cm x 200 cm

Kołdra Sembella z antyalergicznym wypełnieniem dba
o równomierne ogrzanie ciała, zachowując świeżość i czystość.
Aktywny składnik wsadu Hollofil®Allerban® zapobiega rozwojowi
roztoczy, grzybów i bakterii.
Wypełnienie: Hollofil®Allerban® (100%) poliester
Pokrowiec: Perkal (100% bawełna)

Sembella
kołdry
KOŁDRA

135 cm x 200 cm
155 cm x 200 cm
220 cm x 200 cm

Kołdra Sembella z antyalergicznym wypełnieniem dba o równomierne ogrzanie ciała, zachowując świeżość i czystość. Aktywny składnik
®
®
wsadu Hollol Allerban zapobiega rozwojowi roztoczy, grzybów i bakterii.
Wypełnienie: Hollol®Allerban® (100%) poliester
Pokrowiec: Perkal (100% bawełna)
56

Sembella
PODUSZKA

50 cm x 60 cm
70 cm x 80 cm

Wyjątkowo wygodna poduszka Sembella, dzięki właściwościom
antyalergicznym zastosowanego wypełnienia, zapewnia zdrowy
i komfortowy sen. Aktywnym składnikiem wypełnienia jest
Hollofil®Allerban® – środek przeciwdziałający rozwojowi roztoczy,
grzybów i bakterii. Wysokiej jakości włókna poliestrowe
o 4-kanałowej strukturze, pozwalają na swobodną cyrkulację
powietrza, co dodaje poduszkom puszystości i sprężystości.
Wypełnienie: Hollofil®Allerban® (100%) poliester
Pokrowiec: Perkal (100% bawełna)

Sembella

KOŁDRA

135 cm x 200 cm
155 cm x 200 cm
220 cm x 200 cm

Kołdra Sembella z antyalergicznym wypełnieniem dba o równomierne ogrzanie ciała, zachowując świeżość i czystość. Aktywny składnik
®
®
wsadu Hollol Allerban zapobiega rozwojowi roztoczy, grzybów i bakterii.
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Wypełnienie: Hollol®Allerban® (100%) poliester
Pokrowiec: Perkal (100% bawełna)
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Komfort
PODUSZKA

40 cm x 60 cm
wysokość: 14 cm

Wypełnienie: 100% lateks
Pokrowiec: Silverline Lyocell ®

Memory Plus
PODUSZKA

65 cm x 35 cm
wysokość: 12 cm

Wypełnienie: 100% pianka termoelastyczna Sensipur®
Pokrowiec: Silverline Lyocell®

Memory

50 cm x 35 cm
wysokość: 12 cm

PODUSZKA

Wypełnienie: 100% pianka termoelastyczna Sensipur®
Pokrowiec: Silverline Lyocell®

Poduszki Sembella wykonywane są w taki sposób, aby każda z nich idealnie wypełniała przestrzeń
pomiędzy głową, szyją a materacem, zapewniając Ci odpoczynek we właściwej pozycji. Ich użytkowanie
daje poczucie wysokiej wygody. Poduszki wypełnione pianką termoelastyczną Sensipur® reagują
na nacisk oraz temperaturę, dzięki czemu w momencie zetknięcia się z głową, dopasowują się do jej
kształtu. Pokrowiec SILVERLINE LYOCELL® z metalizowaną na srebrno nicią o działaniu bakteriobójczym
na pewno docenią alergicy. Pokrowce wszystkich poduszek są łatwo zdejmowalne i przeznaczone do
prania.
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PIANKA GELTEX®

PIANKA BULTEX®

SPRĘŻYNY XSPRINGS
266 szt./m2

SPRĘŻYNY KIESZENIOWE
266 szt./m2

15

22

GELTEX® Quantum Star

16

22

·

GELTEX® Quantum Sun

17

18

·

ComFEEL® SPEED

19

25

·

·

ComFEEL® START

21

23

·

·

Hetman Aqua

22

21

Cupido

23

24

Amber Dream

24

20

·

Amber Plus

25

21

·

Harmony

27

26

·

KAPUA® Aloha

29

24

·

KAPUA® Kula

30

24

·

KAPUA® Hana

31

20

·

Smart Twist

33

16

Smart Elasto

34

19

·

Smart XXL

35

19

·

Smart Natura

36

19

·

Smart Bultex®

37

19

Modulia Aero

39

21

Modulia Sky

40

21

·

Modulia Comet

41

21

·

Modulia Space

42

22

Modulia Balance

43

23

Samba
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19

PIANKA KAPUA®

WYSOKOŚĆ
MATERACA

SPRĘŻYNY MULTIPOCKET
398 szt./m2

NUMER STRONY

SPRĘŻYNY MULTIPOCKET
505 szt./m2

NAZWA
MATERCA

Life
Classic
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GELTEX® Quantum Moon

·

·

·
·

·
·

·
·

·
·

H3

·

·

·

·

10 lat

H3

·

·

·

10 lat

H2, H3

·

·

·

·

10 lat

H2, H3

·

·

·

·

10 lat

H2, H3

·

·

·

·

10 lat

H2 + H3

·

·

·

·

·

10 lat

H2, H3, H4

·

·

·

·

·

10 lat

H2, H3, H4

·

·

·

·

10 lat

H3

·

·

·

·

10 lat

H2 + H3

·

·

·

5 lat

H3

·

·

·

5 lat

H3

·

·

·

·

·

·

·

·

·

5 lat

·

H2 + H3

·

·

·

·

·

·

5 lat

·

H2 + H3

·

·

·

·

·

5 lat

·

H3 + H4

·

·

·

·

·

5 lat

·

H2 + H3

·

·

·

·

5 lat

·

H2 + H3

·

·

·

·

·

5 lat

H3

·

·

·

·

·
·

·

·
·

ROLOWANY

POKROWIEC DO PRANIA

WŁAŚCIWOŚCI
ORTOPEDYCZNE

10 lat

DLA MŁODZIEŻY

7 STREF TWARDOŚCI

·

TWARDOŚĆ

·

·

·

DWIE STRONY O RÓŻNEJ
TWARDOŚCI

·

·

·

GWARANCJA NA WKŁAD
MATERCA

·

·
·

GWARANCJA SATYSFAKCJI
90 DNI

H3

KOKOS

10 lat

FILC

PIANKA DYNAMIC

LATEKS

PIANKA SENSIPUR®

·

·

·

5 lat

·

H2 + H3

·

·

·

5 lat

·

H3

·

·

·

5 lat

H3

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

5 lat

H3

·

·

·

·

5 lat

H3

·

·

·
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Atestowana pianka Dynamic
zapewnia komfort materaca
i charakteryzuje się właściwościami
antyalergicznymi.

Wysoka liczba sprężyn zapewnia
doskonałe podparcie punktowe
i ergonomiczne, poprawne ułożenie
kręgosłupa. Dzięki osobnym
kieszonkom flizelinowym każda
sprężyna pracuje niezależnie.
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Możliwie najwyższa ilość sprężyn
wielokieszeniowych. Im większa
ilość sprężyn, tym lepsze punktowe
dopasowanie materaca do ciała
i jeszcze większy komfort snu.
Najwyższa ilość sprężyn pozwala
na lepszą amortyzację ruchów
drugiej osoby.

Standardowa ilość sprężyn umieszczona
w oddzielnych flizelinowych kieszonkach,
pozwala na niezależną pracę, dobre
dopasowanie do ciała oraz komfortowy
sen każdej nocy.

Unikalne, taliowane sprężyny Xsprings
(276szt/m2) o kształcie klepsydry
zapewniają uniwersalną twardość
dostosowaną do osób o różnej wadze.

63
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sembella.pl
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MATERACE Sembella

Katalog aktualny na 06.2022. Katalog ma charakter poglądowy. Zdjęcia i rysunki mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.
Producent może wprowadzić zmiany kolorów, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów.
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