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LUSI 160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1830/2360/1000 mm

LUSI 180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

2030/2360/1000 mm

Kolorystyka łoży LUSI według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.
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NAOMI 160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1790/2350/980 mm

NAOMI 180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1990/2350/980 mm

Kolorystyka łoży NAOMI według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.
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MAGNAT 160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1890/2430/1000 mm

MAGNAT 180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

2090/2430/1000 mm

Kolorystyka łoży MAGNAT według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.

W opcji pojemnik na pościel.
Storage compartment in option.



LagoLago

LAGO 160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1880/2470/940 mm

LAGO 180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

2080/2470/940 mm

Kolorystyka łoży LAGO według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.
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W opcji pojemnik na pościel.
Storage compartment in option.
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COMODO 160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1880/2280/1130 mm

COMODO 180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

2080/2280/1130 mm

Kolorystyka łoży COMODO według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.

W opcji pojemnik 
na pościel.

Storage compart-
ment in option.
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COMODO 160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1880/2280/1130 mm

COMODO 180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

2080/2280/1130 mm

Kolorystyka łoży COMODO według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.

W opcji pojemnik 
na pościel.

Storage compart-
ment in option.

Guziki - kryształki w opcji.
Crystal buttons in option.
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WENECJA 160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1950/2230/1200 mm

WENECJA 180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

2150/2230/1200 mm

Kolorystyka łoży WENECJA według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.

W opcji pojemnik na pościel.
Storage compartment in option.
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COMBI 160
ze stelażem / with bed frames

szer./dł./wys. (width/lenght/height):
1715/2390/945 mm

COMBI 180
ze stelażem / with bed frames

szer./dł./wys. (width/lenght/height):
1915/2390/945 mm

Kolorystyka łoży COMBI według 
aktualnego wzornika producenta. 
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.

W opcji pojemnik na pościel.
Storage compartment in option.
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FABIO 160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1860/2260/970 mm

FABIO 180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

2060/2260/970 mm

Kolorystyka łoży FABIO według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.

W opcji pojemnik na pościel.
Storage compartment in option.
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ALLESIA 160 AS5/160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1850/2390/925 mm

ALLESIA 180 AS5/180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

2050/2390/925 mm

Kolorystyka łoży ALLESIA według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification. 

W opcji pojemnik 
na pościel.

Storage compart-
ment in option.
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DAFNE 160
ze stelażem / with bed frames

szer./dł./wys. (width/lenght/height):
1810/2110/960 mm

DAFNE 180
ze stelażem / with bed frames

szer./dł./wys. (width/lenght/height):
2010/2110/960 mm

Kolorystyka łoży DAFNE według 
aktualnego wzornika producenta. 
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.

W opcji pojemnik 
na pościel.

Storage compart-
ment in option.
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DAFNE 160
ze stelażem / with bed frames

szer./dł./wys. (width/lenght/height):
1810/2110/960 mm

DAFNE 180
ze stelażem / with bed frames

szer./dł./wys. (width/lenght/height):
2010/2110/960 mm

Kolorystyka łoży DAFNE według 
aktualnego wzornika producenta. 
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.

W opcji pojemnik 
na pościel.

Storage compart-
ment in option.
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FORREST 140 FR20/140
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1670/2350/965 mm
FORREST 160 FR20/160

szer./dł./wys. (width/lenght/height):
1870/2350/965 mm

FORREST 180 FR20/180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

2070/2350/965 mm

Kolorystyka łoży FORREST według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.cification. 

W opcji pojemnik 
na pościel.

Storage compart-
ment in option.

PUFA FORREST FR21
szer./dł./wys.

(width/lenght/height): 
470/470/420
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AXEL 160 AX19/160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1805/2390/870 mm

AXEL 180 AX19/180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

2005/2390/870 mm

Kolorystyka łoży AXEL według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.cification. 

W opcji pojemnik 
na pościel.

Storage compart-
ment in option.
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AVALON 160 AV17/160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1850/2165/1040 mm

AVALON 180 AV17/180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

2050/2165/1040 mm

Kolorystyka łoży AVALON według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.

W opcji pojemnik na pościel.
Storage compartment in option.
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AVALON 160 AV18/160
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1850/2165/1040 mm
AVALON 180 AV18/180

szer./dł./wys. (width/lenght/height):
2050/2165/1040 mm

Kolorystyka łoży AVALON według 
aktualnego wzornika producenta.

Podświetlenie LED w zestawie.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.
LED lighting included.

W opcji pojemnik na pościel.
Storage compartment in option.
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BOGO 140 BG 15/140
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1585/2440/915 mm
BOGO 160 BG 15/160

szer./dł./wys. (width/lenght/height):
1795/2440/915 mm

BOGO 180 BG 15/180
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1990/2440/915 mm

Kolorystyka łoży BOGO według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.cification. 

W opcji pojemnik 
na pościel.

Storage compart-
ment in option.

PUFA BOGO
szer./dł./wys.

(width/lenght/height): 
520/520/395
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LIDO 140 L18/140
szer./dł./wys. (width/lenght/height):

1565/2395/900 mm
LIDO 160 L18/160

szer./dł./wys. (width/lenght/height):
1775/2395/900 mm
LIDO 180 L18/180

szer./dł./wys. (width/lenght/height):
1970/2395/900 mm

Kolorystyka łoży LIDO według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.cification. 
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SIMONA 100 szer./dł./wys. (width/lenght/height):
1205/2390/870 mm

SIMONA 140 szer./dł./wys. (width/lenght/height):
1605/2390/870  mm

SIMONA 160 szer./dł./wys. (width/lenght/height):
1805/2390/870 mm

SIMONA 180 szer./dł./wys. (width/lenght/height):
2005/2390/870 mm

Kolorystyka łoży SIMONA według 
aktualnego wzornika producenta.
All beds are available in upholstery 

fabrics selected from current 
pattern specification.cification. 



Szafki tapicerowaneSzafki tapicerowane

Szafka tapicerowana
Upholstered Bedside chest

ST3
szer./dł./wys.

(width/lenght/height):  
570/380/400

Szafka ST3 pasuje do wszystkich 
łoży tapicerowanych. Kolorystyka

w materiałach obiciowych
z aktualnego wzornika producenta.  

Upholstered Bedside chest ST3 
match to all upholstered beds. 

Upholstery fabrics selected from 
current pattern specification.

Szafka tapicerowana
Upholstered Bedside chest

Szafka tapicerowana
Upholstered Bedside chest

Szafka tapicerowana
Upholstered Bedside chest

ST5
szer./dł./wys.

(width/lenght/height): 
530/420/470

Szafka ST5 pasuje do wszystkich 
łoży tapicerowanych. Kolorystyka

w materiałach obiciowych
z aktualnego wzornika producenta.

Kolor korpusu: grafit.
  

Upholstered Bedside chest ST5 
match to all upholstered beds. 

Upholstery fabrics selected from 
current pattern specification.

Body colour: graphite.
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Szafka tapicerowana
Upholstered Bedside chest

ST2
lewa lub prawa / left or right

szer./dł./wys.
(width/lenght/height):   

575/430/450

Szafka ST2 pasuje do wszystkich 
łoży tapicerowanych. Kolorystyka

w materiałach obiciowych
z aktualnego wzornika producenta.  

Upholstered Bedside chest ST2
match to all upholstered beds. 

Upholstery fabrics selected from 
current pattern specification.

Szafka tapicerowana
Upholstered Bedside chest

ST1
lewa lub prawa / left or right

szer./dł./wys.
(width/lenght/height): 

545/425/430

Szafka ST1 pasuje do systemów AXEL
oraz SPA. Kolorystyka w materiałach
obiciowych z aktualnego wzornika 

producenta. Kolor korpusu: tuja.

Upholstered Bedside chest ST1 
match to AXEL and SPA furnitures. 
Upholstery fabrics selected from 

current pattern specification.
Body colour: thuja.

Szafka ST4-LA oraz ST4-NA pasuje do wszystkich łoży tapicerowanych.
Kolorystyka w materiałach obiciowych z aktualnego wzornika producenta.  

Upholstered Bedside chest ST4-LA and ST4-NA match to all upholstered beds.
Upholstery fabrics selected from current pattern specification.

szer./dł./wys.
(width/lenght/height):  

595/430/405 ST4-LA ST4-NA

Szafka tapicerowana
Upholstered Bedside chest

ST6
lewa lub prawa / left or right

szer./dł./wys.
(width/lenght/height): 

510/440/520 

Szafka ST6 pasuje do wszystkich 
łoży tapicerowanych. Kolorystyka

w materiałach obiciowych
z aktualnego wzornika producenta.  

Kolor korpusu: grafit lub oliwka.

Upholstered Bedside chest ST6 
match to all upholstered beds. 

Upholstery fabrics selected from 
current pattern specification.
Body colour: graphite or olive.



W materacu ESTER zastosowano sprężyny bonelowe, wyko-
nane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. Wkład 
sprężynowy obłożony jest od góry przekładką tapicerską, oraz 
pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej elastyczno-
ści. Całość umieszczona jest na ramie drewnianej z poprzecz-
kami. Wysokość materaca wynosi około 21 cm.

W materacu OLIMPIC zastosowano sprężyny bonelowe, wyko-
nane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. Wkład 
sprężynowy obłożony jest z jednej strony przekładką tapicerską, 
matą kokosową (pokrytą naturalnym lateksem dla zwiększenia 
elastyczności twardości) i pianką poliuretanową T-25/20 mm, 
o zwiększonej elastyczności. Wysokość materaca wynosi około 
17 cm.

EsterOlimpic

W materacu GOLDEN-LUX zastosowano sprężyny bone-
lowe, wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 
2,2 mm. Wkład sprężynowy obłożony jest od góry przekład-
ką tapicerską, matą kokosową (pokrytą naturalnym lateksem 
dla zwiększenia elastycznościi twardości) oraz przewiewną 
pianką lateksową o grubości 30mm. Całość umieszczona jest 
na ramie drewnianej z poprzeczkami. Wysokość materaca 
wynosi około 22 cm.

W materacu BIO-PLUS zastosowano sprężyny bonelowe, wyko-
nane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. Wkład 
sprężynowy obłożony jest z jednej strony przekładką tapicerską, 
matą kokosową (pokrytą naturalnym lateksem dla zwiększenia 
elastyczności twardości), pianką poliuretanową T-25/20 mm, o 
zwiększonej elastyczności oraz wełną owczą 250g/m2, a z dru-
giej strony przekładką tapicerską oraz komfortową pianką relak-
sującą T25-42/35 mm. Wysokość materaca wynosi około 19 cm.

Wymiary: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
Dostępne pokrowce: Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200 
Dostępne pokrowce: Alergik, Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200, 110x200, 140x200, 160x200, 180x200
Dostępne pokrowce: Alergik.

Wymiary: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
Dostępne pokrowce: Alergik.

Wymiary: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
Dostępne pokrowce: Alergik, Jersey.

Wymiary: 80x200, 90x200, 110x200, 140x200, 160x200, 180x200 
Dostępne pokrowce: Alergik, Jersey.

Golden-LuxBio-Plus

W materacu CLASSIC zastosowano sprężyny bonelowe, wyko-
nane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. Wkład 
sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską 
i pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej elastycz-
ności. Wysokość materaca wynosi około 16 cm.

W materacu FENIKS zastosowano sprężyny bonelowe, wykonane 
z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. Wkład spręży-
nowy obłożony jest od góry przekładką tapicerską, matą kokoso-
wą (pokrytą naturalnym lateksem dla zwiększenia elastyczności 
i twardości) oraz pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększo-
nej elastyczności. Całość umieszczona jest na ramie drewnianej 
z poprzeczkami. Wysokość materaca wynosi około 21 cm.

ClassicFeniks

www.materacembf.eu

Pokrowiec ALERGIK
Tkanina o atrakcyjnej strukturze spełniająca wszystkie wymagania stawiane pokryciom higienicznym i antyalergicznym. Tkanina bardzo lekka, przewiewna, a jedno-
cześnie utrzymująca stałą temperaturę ciała, zapobiegająca nadmiernemu poceniu skóry. Przeciwdziała rozwojowi mikroorganizmów, roztoczy i kurzu. 
Wykonany jest z materiału obiciowego (58,6% poliester, 41,4% polipropylen), pikowanego obustronnie włókniną puszystą antyalergiczną 100g/m2.
Pokrowiec można prać w temperaturze 40° C.

Pokrowiec JERSEY
Pokrowiec z suwakiem umożliwiający łatwe zdejmowanie, które uprości utrzymanie czystości. Hypoalergiczny doskonałej jakości, przyjemny w dotyku sprawi, że 
sen stanie się najlepiej spędzonym czasem. Chroni przed działaniem roztoczy i alergenów. Wykonany z tkaniny poliestrowej (100% poliester). 
Wykonany jest z materiału typu jersey (100% poliester), pikowanego obustronnie włókniną puszystą antyalergiczną 250g/m2. Dzięki zastosowaniu zamka istnieje 
możliwość zdjęcia pokrowca.
Pokrowiec można prać w temperaturze 40° C.

Stelaże

Pokrowiec ALOE VERA
Pokrowiec Aloe Vera łączy komfortowy wypoczynek kręgosłupa szyjnego z korzystnym wpływem Aloesu. Pokrowiec Aloe Vera zapewnia odświeżający sen. Wy-
korzystanie naturalnych składników ma pozytywny wpływ na organizm. Aloes to lecznicza roślina o wielu zastosowaniach. Ma działanie przeciwzapalne, przeciw 
pleśniowe, antybiotyczne i regeneracyjne, obniża temperaturę, wspiera system odpornościowy i pomaga usunąć szkodliwe substancje oraz pomaga w gojeniu ran.
Wykonany jest z materiału typu aloe vera (29,3% wełna, 70,7% poliester), pikowanego obustronnie włókniną puszystą antyalergiczną 350g/m2 z dodatkiem ekstrak-
tu z liści aloesu. Dzięki zastosowaniu zamka istnieje możliwość zdjęcia pokrowca.
Pokrowiec można prać w temperaturze 60° C.

Pokrowiec BAMBUS
Włókno bambusowe to zielone włókno naturalne o szerokim zastosowaniu, używane do produkcji takich wyrobów, jak tkaniny domowe, pościel, bielizna, odzież 
sportowa itd. Produkty końcowe wykonane z włókna bambusowego stały się popularne w Japonii, Korei, na Tajwanie, w Stanach Zjednoczonych i Europie. Mikro-
struktura włókna bambusowego poprawia właściwości chłodzące i zwiększa przewiewność produktu końcowego. Włókno bambusowe cechuje się niespotykaną 
miękkością. Wchłania cztery razy więcej wilgoci niż bawełna i zawiera naturalne składniki antybakteryjne. 
Wykonany jest z materiału typu bamboo (28,8% bambus, 71,2% poliester), pikowanego obustronnie włókniną puszystą antyalergiczną 350g/m2. Dzięki zastosowa-
niu zamka istnieje możliwość zdjęcia pokrowca.
Pokrowiec można prać w temperaturze 60° C.

Pokrowiec SOYA
To tkanina pokryciowa przyjazna środowisku. Proces produkcji opiera się na tłoczeniu ziaren soi jako produktu ubocznego przy wytwarzaniu oleju sojowego. 
Strukturę materiału można porównać do kaszmiru, jest miękki, delikatny a zarazem wytrzymały. Pokrowiec SOYA jest produktem dą żącym do zmiany surowców 
naftowych na materiały pochodzenia naturalnego ze źródeł odnawialnych. 
Wykonany jest z materiału typu soya (27,6% soja, 72,4% poliester), pikowanego obustronnie włókniną puszystą antyalergiczną 350g/m2. Dzięki zastosowaniu zamka 
istnieje możliwość zdjęcia pokrowca.
Pokrowiec można prać w temperaturze 60° C.

W naszej ofercie znajdują się wytrzymałe stelaże na ramie 
drewnianej dostępne są w rozmiarach:
900mm x 2000mm
1000mm x 2000mm
1400mm x 2000mm
1600mm x 2000mm
1800mm x 2000mm



W materacu PLANET zastosowano połączenie siedmiostre-
fowych elastycznych pianek T32 i T25. Struktura wycięć za-
pewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz materaca. 
Wysokość materaca wynosi około 15 cm.

W materacu MEGA-FLEX zastosowano sprężyny kieszeniowe, 
wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 1,8 mm. 
Wkład sprężynowy obłożony jest z jednej strony przewiewną 
pianką lateksową o grubości 30 mm oraz wełną owczą 250 g/
m2 a z drugiej przekładką tapicerską i komfortową pianką re-
laksującą HR35. Wysokość materaca wynosi około 19 cm.

W materacu COMFORT zastosowano sprężyny bonelowe, 
wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. 
Wkład sprężynowy obłożony jest z jednej strony przekładką 
tapicerską, matą kokosową (pokrytą naturalnym lateksem dla 
zwiększenia elastyczności twardości), przewiewną pianką la-
teksową o grubości 30mm oraz wełną owczą 250 g/m2, a z 
drugiej strony przekładką tapicerską, matą kokosową (pokrytą 
naturalnym lateksem dla zwiększenia elastyczności twardości) 
oraz komfortową pianką relaksującą HR38. Wysokość matera-
ca wynosi około 21 cm.

PlanetMega-Flex

Comfort

W materacu ECO-VISCO zastosowano połączenie pianki 
viskoelastycznej (z pamięcią) i siedmiostrefowej elastycznej 
pianki T30. Struktura wycięć zapewnia optymalną cyrkulację 
powietrza wewnątrz materaca. Wysokość materaca wynosi 
około 18 cm.

W materacu MAFLEX zastosowano sprężyny kieszenio-
we, wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 
1,8 mm. Wkład sprężynowy obłożony jest z jednej strony 
pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej ela-
styczności oraz wełną owczą 250g/m2, a z drugiej strony 
przekładką tapicerską, pianką poliuretanową T-25/20 mm, 
o zwiększonej elastyczności oraz odpornym na wilgoć wło-
siem końskim. Wysokość materaca wynosi około 19cm.

W materacu RELAX zastosowano sprężyny kieszeniowe 
7 strefowe, wykonane z wysokogatunkowego drutu o śred-
nicy 1,6 - 1,8 mm. Wkład sprężynowy obłożony jest z jednej 
strony matą kokosową (pokrytą naturalnym lateksem dla 
zwiększenia elastyczności i twardości) oraz przewiewną pian-
ką lateksową o grubości 30mm, a z drugiej przekładką tapi-
cerską oraz komfortową pianką relaksującą HR35. Wysokość 
materaca wynosi około 21 cm.

W materacu PERFECT zastosowano sprężyny bonelowe, 
wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm. 
Wkład sprężynowy obłożony jest z jednej strony przekładką 
tapicerską, pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej 
elastyczności oraz wełną owczą 250g/m2, a z drugiej strony 
przekładką tapicerską, pianką poliuretanową T-25/20 mm, 
o zwiększonej elastyczności oraz odpornym na wilgoć wło-
siem końskim. Wysokość materaca wynosi około 18 cm.

Wymiary: 80x200, 90x200 
Dostępne pokrowce: Alergik, Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
Dostępne pokrowce: Alergik, Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
Dostępne pokrowce: Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
Dostępne pokrowce: Alergik, Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200
Dostępne pokrowce: Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
Dostępne pokrowce: Alergik, Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

W materacu MEMORY zastosowano połączenie pianki visko-
elastycznej (z pamięcią), elastycznej pianki T25 w środku, a na 
dole warstwy nośnej z pianki T30. Struktura wycięć zapewnia 
optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz materaca. Wyso-
kość materaca wynosi około 19 cm.

Memory

Wymiary: 80x200, 90x200
Dostępne pokrowce: Alergik, Jersey, Aloe Vera, Bambus, 
Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
Dostępne pokrowce: Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200 
Dostępne pokrowce: Alergik, Jersey, Aloe Vera, Bambus, 
Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200 
Prowce: Alergik, Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200
Dostępne pokrowce: Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

Wymiary: 80x200, 90x200, 140x200, 160x200, 180x200
Dostępne pokrowce: Jersey, Aloe Vera, Bambus, Soya.

Eco-ViscoMaflex

RelaxPerfect

W materacu GALAXY zastosowano pięciostrefową elastyczną 
piankę T30. Struktura wycięć zapewnia optymalną cyrkulację 
powietrza wewnątrz materaca. Wysokość materaca wynosi 
około 17 cm.

W materacu PRINCESS zastosowano sprężyny kieszeniowe, 
wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 1,8 mm. 
Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką ta-
picerską i pianką poliuretanową T-25/20 mm, o zwiększonej 
elastyczności. Wysokość materaca wynosi około 19 cm.

W materacu DYNAMIC zastosowano połączenie pianki 
viskoelastycznej (z pamięcią), elastycznej pianki T30 w środku 
i relaksującej pianki HR35. Struktura wycięć zapewnia opty-
malną cyrkulację powietrza wewnątrz materaca. Wysokość 
materaca wynosi około 19 cm.

W materacu DE-LUX zastosowano sprężyny kieszeniowe, 
wykonane z wysokogatunkowego drutu o średnicy 1,8 mm. 
Wkład sprężynowy obłożony jest z jednej strony matą koko-
sową (pokrytą naturalnym lateksem dla zwiększenia elastycz-
ności i twardości), przewiewną pianką lateksową o grubości 
30mm oraz wełną owczą 250 g/m2, a z drugiej matą kokosową 
oraz komfortową pianką relaksującą HR38. Wysokość matera-
ca wynosi około 22 cm. 

GalaxyPrincess

Dynamic

De-Lux
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PRODUCENT: „BOG-FRAN”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

 36-130 Raniżów, Osiedle Borki 5, woj. podkarpackie
 tel./fax +48 (17) 22 85 065 w. 13,16, +48 (17) 22 85 430

e-mail: bogfran@bogfran.pl, 
Meble tapicerowane: 37-110 Żołynia. Smolarzyny 1

tel. +48 (17) 22 61 298, fax +48 (17) 22 59 186
e-mail: smolarzyny@bogfran.pl 

PUNKT SPRZEDAŻY: Nota prawna: w ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami 
rynkowymi i prawnymi producent BOG-FRAN zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych oraz wymiarów w oferowanych meblach, nie 
zmieniając ich ogólnego charakteru. Wszystkie meble prezentowane w  katalogu 
sprzedawane są w paczkach do samodzielnego montażu. Tylko prawidłowy, czyli zgodny 
z instrukcją montaż mebli gwarantuje osiągnięcie satysfakcji z ich użytkowania. 
Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w katalogu 
mogą różnić się od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli. Wykorzystane na 
zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli.  
Legal note: Considering the constant upgrading of products according to the market 
and legal requirements, the producer reserves the right to introduce at any moment 
constructional changes and changes of sizes of the offered products without changing 
their general characteristics. Every piece of furniture is sold in packages and is meant for 
self-assemblage. Only a correct, i.e. consistent with the manual assemblage of the furniture 
guarantees satisfaction in using it. Considering the limitations of printing techniques, the 
colors represented in this catalog may differ from the actual colors of the offered furniture. 
Decorations used for presenting the furniture are not an additional offer and therefore are 
not included in the prices of the presented furniture. Considering constant changes in 
technology, all information and examples presented in this catalog are not binding and 
should only be treated as reference. Information concerning the characteristics and 
availability of individual products is available in your nearest sales point of your local dealer 
of BOG-FRAN products.   


