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Każdy materac naturalny Hilding został ubrany w luksusowy, bar-
dzo puszysty pokrowiec wykonany z naturalnych włókien lnu jako 
warstwy wierzchniej oraz domykającej go bawełny organicznej. 
Wyposażony w dodatkowe uchwyty, dzięki którym łatwo jest 
przenosić lub obracać materac. Pokrowiec z możliwością prania 
w temp. do 30oC.

Bawełna organiczna pozyskiwana jest  
z upraw ekologicznych, w których wyklucza 
się stosowanie toksycznych środków ochrony 
roślin i nawozów sztucznych.

Len to naturalna, oddychająca tkanina, która 
jest wyjątkowo miękka oraz bardzo skutecznie 
odprowadza wilgoć, dzięki czemu pokrowiec 
pozostaje świeży i suchy w dotyku. 

POKROWIEC

Materac został zbudowany na bazie dwóch pianek o bardzo wy-
sokiej elastyczności i zróżnicowanej twardości. Wyprofilowany  
w 7 stref twardości gwarantuje optymalne rozłożenie ciężaru 
ciała na powierzchni materaca. Do jego budowy wykorzysta-
liśmy jedynie pianki, w których naturalne oleje zastępują che-
miczne związki. 

WYSOKOŚĆ: 
ok. 23 cm

DOSTĘPNE ROZMIARY:
80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 / 200 cm

pianka NATURALIS® o 
wys. 9 cm  
(strona twarda)

naturalny pokrowiec 
Linen

pianka HRBio  
o wys. 11 cm  
(średnia twardość)

Pierwszą z nich jest pianka wysoko-
elastyczna HR Bio, w której został wy-
korzystany naturalny olejek sojowy. 
Pianka posiada otwartokomórkową struk-
turę, która umożliwia optymalną cyrkulację  
powietrza przy zachowaniu doskonałej ela-

styczności. Jest bardzo sprężysta, a jednocześnie nie pozwala, 
aby ciało zapadało się nadmiernie.

Po drugiej stronie materaca znajduje się pianka 
NATURALIS® nasączona naturalnym olej-
kiem rycynowym, która wspiera organizm 
w efektywny sposób dzięki jej różnorodnych 
właściwościom. Olejek pochodzi z jednej  
z najstarszych znanych ludzkości rodzin roślin 

Aspre miękki twardy b. twardyśredni

Materac dla par.

Materac ubrany w pokrowiec wolny od substancji 
szkodliwych dla zdrowia, niezawierający surowców 
potencjalnie alergennych.

15 lat gwarancji na wkład materaca. 

Pokrowiec możesz uprać w temp. do 30oC.Materac ubrany w naturalny pokrowiec z użyciem  
włókien lnu oraz organicznej bawełny.

Materac zbudowany z pianek, w których naturalne 
oleje zastąpiły związki chemiczne.

Dwustronny materac, który po jednej stronie jest 
twardszy a po drugiej bardziej miękki.

Przyjazny dla środowiska.
Materac dla aktywnych,  którego konstrukcja za-
pewnia odprężenie i szybką regenerację zmęczo-
nych mięśni. 

leczniczych. Wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne, prze-
ciwbólowe oraz nawilżające. Zapewnia kojący wpływ dla wrażliwej 
skóry alergików. NATURALIS® posiada mniej jednolitą strukturę 
komórkową od standardowej pianki, dzięki czemu uzyskuje lepsze 
parametry podtrzymywania ciała, twardości oraz komfortu. 


