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Gwarancja 
zdrowego snu

Salsa
Materac przeciwodleżynowy
Salsa to nowoczesny materac, w którym zastosowaliśmy sze-
reg rozwiązań sprzyjających zdrowiu i lepszej jakości snu. Dzię-
ki swoim właściwościom sprawdza się doskonale jako materac 
przeciwodleżynowy.

• Innowacyjne profilowanie pianki Flexifoam tworzy na ma-
teracu 7 odrębnych stref – każda gwarantuje odpowiednie 
podparcie dla innej części ciała i kręgosłupa 

• Dzięki specjalnym nacięciom pianki stworzono kanały 
wentylacyjne zapewniające odpowiednią cyrkulację po-
wietrza w materacu i odprowadzające wilgoć 

• Elastyczna pianka Visco dopasowuje się do kształtu ciała, 
zmniejszając napięcie mięśni

• Specjalnie zaprojektowana dzianina pokrowca zawiera or-
ganizmy probiotyczne blokujące rozwój grzybów i pleśni

• Pokrowiec z taśmą 3D poprawia wentylację materaca  
i jakość snu

Gwarancja 
zdrowego snu

Najwyższa jakość potrzebuje mocnego i stanowczego po-
twierdzenia – wiemy o tym, dlatego dla najbardziej wyma-
gających użytkowników zaprojektowaliśmy linię materacy, 
które przechodząc przez szereg restrykcyjnych testów  
i medycznych badań uzyskały status produktów medycz-
nych. Wybierając materac Hilding mamy więc pewność, że 
decydujemy się na zdrowy sen, który w znaczny sposób 
wpływa na jakość naszego życia i zdrowie.  

Zadbaliśmy o to, aby prozdrowotna kolekcja materacy 
marki Hilding w korzystny sposób wpływała na:

• przeciwdziałanie powstawaniu odleżyn
• wspomaganie procesu rehabilitacji wad postawy
• profilaktykę wad rozwojowych układu ruchowego  

(mięśniowo-kostnego)

Przedstawiamy Państwu aż 6 materacy i 3 poduszki speł-
niające najwyższe standardy medyczne, stworzone z prze-
wiewnych, elastycznych materiałów, które przeciwdziałają 
powstawaniu pleśni i grzybów. Wszystkie zostały zapro-
jektowane tak, żeby wspierać nasze zdrowie. Wszystkie 
posiadają też medyczną „gwarancję” na zdrowy, spokojny 
sen i pozwalają cieszyć się lepszym samopoczuciem każ-
dego dnia. Materac dostępny również

w pokrowcu Velvet

Pokrowiec Tencel

Pianka 
Flexifoam

Pianka 
termoelastyczna Visco

Wkład: profilowana pianka Flexifoam o wys. 14 cm, pianka ter-
moealstyczna Visco o wys. 4,6 cm
Pokrowiec: Velvet lub Tencel
Wysokość materaca: ok. 22 cm (przy wyborze pokrowca Velvet), 
ok. 21 cm (przy wyborze pokrowca Tencel)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

• Pokrowiec z możliwością prania gwarantuje zachowanie 
idealnej higieny
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Rumba
Materac przeciwodleżynowy
Rumba to materac, którego bazę stanowi wysokoelastyczna, 
specjalnie opracowana pianka Velvet Touch. Dzięki swoim wła-
ściwościom sprawdza się doskonale jako materac przeciwod-
leżynowy. 

• Profilowanie pianki wysokoelastycznej zapewnia strefowe, 
prawidłowe podparcie dla każdej części kręgosłupa

• Nacięcia pianki – specjalne kanały wentylacyjne, zapew-
niają lepszą oddychalność materaca

• Pianka Visco dopasowuje się do kształtu ciała, zmniejsza-
jąc napięcie mięśni

• Dzianina Medicott zabezpiecza przed namnażaniem złej 
mikroflory, zapewnia środowisko wolne od nieprzyjemnych 
zapachów i nie pozwala na rozwój grzybów oraz pleśni

• Pokrowiec z możliwością prania gwarantuje zachowanie 
idealnej higieny

Pokrowiec 
Medicott Velur

Pianka 
Velvet Touch

Pokrowiec 
Medicott

Pianka 
termoelastyczna Visco

Sprężyny
kieszeniowe

Kokos

Wkład: profilowana pianka wysokoelastyczna Velvet Touch 
o wys. 12,5 cm, pianka termoelastyczna Visco o wys. 7 cm

Materac dostępny również
w pokrowcu Elips

W pokrowcu Medicott Velur

W pokrowcu Elips

miękki

miękki

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

bardzo twardy

bardzo twardy

Pokrowiec: Medicott Velur lub Elips
Wysokość materaca: ok. 22 cm
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Fandango
Materac korekcyjny
Fandango to materac zapewniający podwyższoną twardość 
i optymalną elastyczność. Polecany osobom o większej wadze lub 
preferujących sen na twardszym podłożu. Dzięki swoim właściwo-
ściom sprawdza się doskonale w profilaktyce wad postawy.

• Sprężyna kieszeniowa gwarantuje zróżnicowanie twardo-
ści materaca tworząc 7 odrębnych  stref, każda z nich od-
powiada za prawidłowe podparcie innej strefy ciała i części 
kręgosłupa: bioder, lędźwi czy ramion

• Włókno kokosowe zapewnia właściwą mikroflorę bakteryj-
ną materaca, zabezpiecza przed wzrostem niepożądanych 
mikroorganizmów (grzybów i pleśni), polepsza wentylację 
oraz wzmacnia podparcie kręgosłupa u osób o wyższej 
wadze

• Włókno kokosowe nie wydziela żadnych toksyn ani sub-
stancji działających niekorzystnie na drogi oddechowe

• Filc doskonale izoluje dźwięk, który powstaje podczas 
zmiany pozycji leżenia

• Dzianina Medicott zabezpiecza przed namnażaniem złej 

Wkład: 7-strefowa sprężyna kieszeniowa, obustronnie pianka 
Flexifoam o wys. 3 cm, jednostronnie warstwa kokosu, jedno-
stronnie warstwa filcu
Pokrowiec: Medicott
Wysokość materaca: ok. 21 cm
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

mikroflory bakteryjnej, zapewnia środowisko wolne od nie-
przyjemnych zapachów i nie pozwala na rozwój grzybów 
oraz pleśni

• Pokrowiec z możliwością prania gwarantuje zachowanie 
idealnej higieny
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Zumba
Materac przeciwodleżynowy
Zumba to materac, w którym zastosowano innowacyjne, wy-
jątkowo sprężyste włókno Labirynth zapewniające doskonałe 
podparcie ciała. Dzięki swoim właściwościom sprawdza się do-
skonale jako materac przeciwodleżynowy. 

• Włókno Labirynth, dzięki połączeniu z pianką wysokoela-
styczną naciętą w strefowe kanały wentylacyjne, zapewnia  
najskuteczniejszą wentylację i cyrkulację powietrza 

• Pianka wysokoelastyczna oraz włókno Labirynth charak-
teryzują się wysoką elastycznością i dopasowaniem do 
poszczególnych części kręgosłupa, co zapewnia przeci-
wodleżynowe właściwości

• Dzianina nasączona olejkiem arganowym (masło shea + 
wit. E) wpływa korzystnie na nawilżenie skóry, poczucie 
świeżości oraz wzmacnia naskórek

• Pokrowiec uzupełniono włóknem poliestrowym zapewnia-
jącym w połączeniu z taśmą 3D jego wzmocnienie

Materac dostępny również
w pokrowcu Diamond

Pokrowiec Motive

Pianka 
wysokoelastycznaWłókna 

Labirynth

Wkład: dwie warstwy pianki wysokoelastycznej HR o wys.  
 11 i 7 cm, dwie warstwy włókna Labirynth o wys. 3 cm każda
Pokrowiec: Motive lub Diamond
Wysokość materaca: ok. 25 cm (przy wyborze pokrowca Moti-
ve), ok. 28 cm (przy wyborze pokrowca Diamond)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

• Taśma 3D w pokrowcu zwiększa wentylację materaca
• Pokrowiec z możliwością prania gwarantuje zachowanie 

idealnej higieny
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Pasodoble
Materac korekcyjny
Pasodoble to materac zapewniający solidne wsparcie i stabilne 
podłoże snu niezależnie od ciężaru ciała. Dzięki swoim właści-
wościom sprawdza się doskonale w profilaktyce wad postawy.

• Sprężyna kieszeniowa gwarantuje różną twardość w za-
leżności od strefy i zapewnia prawidłowe podparcie dla 
każdej części kręgosłupa (inne w strefie bioder, lędźwi czy 
też ramion)

• Włókno kokosowe oraz sizal zapewniają właściwą mikro-
florę materaca i zabezpieczają przed wzrostem niepożąda-
nych mikroorganizmów (grzybów i pleśni) oraz polepszają 
wentylację

• Włókno kokosowe nie wydziela żadnych toksyn ani sub-
stancji, które mogłyby oddziaływać niekorzystnie na drogi 
oddechowe chorego

• Dzianina pokrowca wykonana z naturalnych włókien Ten-
cel jest 30% bardziej wytrzymała w praniu niż wszystkie 
inne dostępne na rynku dzianiny

• Pokrowiec z dzianiną 3D poprawia wentylację materaca 
i jakość snu

Makarena
Materac przeciwodleżynowy
Makarena to materac zbudowany na bazie sprężyn typu Multipoc-
ket, które indywidualnie reagują na wagę i ruch ciała. Zapewnia so-
lidne wsparcie i komfort, a dzięki swoim właściwościom sprawdza 
się doskonale jako materac przeciwodleżynowy.

• Sprężyna Multipocket gwarantuje różny poziom twardości 
w zależności od strefy i zapewnia prawidłowe podparcie 
dla każdej części kręgosłupa (inne w strefie bioder, lędźwi 
czy też ramion)

• Lateks – naturalny surowiec pochodzenia drzewnego 
ogranicza rozwój złej mikroflory bakteryjnej, a specjalne 
nacięcia gwarantują prawidłową wentylację materaca

• Pianka Visco dopasowuje się do kształtu ciała, zmniejsza-
jąc napięcie mięśni

• Pokrowiec wykonany z elastycznej dzianiny jest przyjemny 
w dotyku (nawet podczas długotrwałego leżenia)

• Pokrowiec z możliwością prania gwarantuje zachowanie 
idealnej higieny

• Dzianina 100% PES nie pozwala na rozwój złej mikroflory 
bakteryjnej (roztoczy, pleśni i grzybów)

Wkład: 7-strefowa sprężyna Multipocket, po jednej stronie płyta la-
teksu o wys. 4,5 cm, po drugiej stronie pianka Visco o wys. 4,5 cm
Pokrowiec: Merced lub Elips
Wysokość materaca: ok. 23 cm (przy wyborze pokrowca Mer-
ced), ok. 26 cm (przy wyborze pokrowca Elips)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

Pokrowiec Elips

Pianka 
Visco

Sprężyny 
Multipocket

Lateks

Materac dostępny również
w pokrowcu Merced

Strona Visco

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

Strona Latex

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

Wkład: 7-strefowa sprężyna kieszeniowa, po jednej stronie 
włókno kokosowe, po drugiej stronie włókno Sizal, obustronnie 
pianka Flexifoam o wys. 3 cm
Pokrowiec: Velvet lub Tencel
Wysokość materaca: ok. 24 cm (przy wyborze pokrowca Velvet), 
ok. 23 cm (przy wyborze pokrowca Tencel)
Dostępne rozmiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

miękki

miękki

Skala twardości >80 kg

Skala twardości <80 kg

bardzo twardy

bardzo twardy

Sizal

Kokos

Sprężyny 
kieszeniowe

Pokrowiec Velvet

Materac dostępny również
w pokrowcu Tencel 

• Pokrowiec z możliwością prania gwarantuje zachowanie 
idealnej higieny

• Wygodne uchwyty pomagają odwrócić bez trudu materac
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Visco Standard
Pianka termoelastyczna Visco

Wkład

Poduszka z pianki termoelastycznej Visco, każdorazo-
wo dopasowuje się do ruchów i ułożenia naszej głowy 
podczas snu. Nadaje się do użytkowania obustronnie, 
doskonała zarówno dla osób śpiących na plecach, jak 
i na boku. Zapewnia optymalne podparcie głowy i ra-
mion w czasie snu czy odpoczynku.

Poduszka „ubrana” w miły w dotyku pokrowiec o deli-
katnym welurowym wykończeniu. Dzięki specjalnej im-
pregnacji hamuje tworzenie i gromadzenie się niebez-
piecznych pleśni, dbając o nasz zdrowy sen. Poduszki Visco Standard, Visco Pri-

me oraz Latex Sublime, dzięki swoim 
wyjątkowym właściwościom, zyskały 
status produktów medycznych. Ra-
zem z odpowiednio dobranym ma-
teracem tworzą strefę wspierającą 
zdrowie i komfortowy sen. 

Poduszki

Latex Sublime
Poduszka lateksowa

Wkład

Poduszka lateksowa o ergonomicznym kształcie ze 
specjalnie wyprofilowanymi wypustkami zapewniają-
cymi uczucie delikatnego masażu kręgów szyjnych.

Poduszka „ubrana” w pełni ekologiczny pokrowiec 
Sensity, który dzięki zawartym w tkaninie mikrokapsuł-
kom neutralizuje zapachy, alergeny, szkodliwe bakte-
rie i roztocza, dbając o nasz zdrowy sen. Pokrowiec z 
możliwością  prania w temp. 60 ̊C.

Visco Prime
Pianka termoelastyczna Visco

Wkład

Profilowana poduszka z pianki termoelastycznej Visco, 
o ergonomicznym kształcie, z delikatnymi, masującymi 
wypustkami. Zapewnia wysoki komfort snu, ulgę dla 
napiętych mięśni oraz właściwą pozycję dla kręgów 
szyjnych .

Poduszka ubrana w miły w dotyku pokrowiec o deli-
katnym, welurowym wykończeniu. Dzięki specjalnej 
impregnacji hamuje tworzenie i gromadzenie się nie-
bezpiecznych pleśni, zapewniając zdrowy i komforto-
wy sen.

Wymiary:  
70 x 39 x 12 cm

Wymiary:  
67 x 42 x 14 cm

Wymiary:  
72 x 42 x 13 cm

Produkty Hilding spełniają zasadnicze wymagania dyrektyw 
unijnych nowego globalnego podejścia, dotyczących zagad-
nień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną 
zdrowia i ochroną środowiska.

Materace i poduszki Hilding posiadają certyfikat Oeko-Tex® 

Standard 100 zapewniający o tym, że wszystkie materiały uży-
te do ich produkcji są wolne od szkodliwych substancji mają-
cych negatywny wpływ na zdrowie.
Kupując produkty ze znakiem Oeko-Tex® Standard 100 zysku-
jesz gwarancję bezpieczeństwa produktu, który możesz użyt-
kować bez obaw o szkodliwy wpływ na Twoje zdrowie.



www.hilding.pl
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