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Odwiedź nasze salony firmowe:

PRODUCENT :

Kraków - Zakopiańska 56A, PAWILON 15, tel. 573-054-573
Ślesin - Kleczewska 24, Galeria Ślesin, tel. 731 51 51 51
Warszawa - Sklep w Mrowisku, Żuławskiego 4/6 lok.3, tel. 511 390 100
Lublin - Diamentowa 2, tel. 81 307 00 17
Rzeszów - Rejtana 67 - Galeria Nowa - I piętro, tel. 887 272 183

INFOLINIE : 730 230 730 | 730 330 730
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Fabryka materaców HEVEA
ul. Ogrodowa 28, 62-561 Ślesin
heveaamaterace.pl
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Dbaj o swój
kręgosłup W DZIEŃ I W NOCY!
Nasz kręgosłup bardzo lubi pewne nasze upodobania i przyzwyczajenia. Niektórych
jednak nie znosi a nawet wyraźnie mu szkodzą. Dowodzą tego badania kliniczne prowadzone od wielu lat na całym świecie. Kręgosłup mamy tylko jeden na całe życie, nie
zapominajmy o nim na żadnym etapie naszego życia.
Stwierdzono, że pływanie to ten rodzaj aktywności, który dobrze wpływa
na nasz kręgosłup. Wbrew powszechnej opinii tzw. „spanie na twardym” to
duży błąd i o ile nie mamy specjalnych
zaleceń robimy sobie i swojemu kręgosłupowi krzywdę. Spanie na średnio twardym podłożu (najlepiej na
materacu) wpływa na naszego bohatera korzystnie. Nie zapominajmy też
o wielogodzinnym siedzeniu w jednej
pozycji – to już bardzo niezdrowe o
czym każdy może się łatwo przekonać wstając z fotela po kilkugodzinnej
godzinnej podróży samochodem.
Czy znacie kogoś, kto choćby czasami
nie narzeka na to, że łamie go w krzyżu, skarży się na ból pleców czy karku? W ten sposób nasz kręgosłup daje
znać, że o nim zapominamy podczas
codziennych czynności a zwłaszcza
podczas nocnego wypoczynku.
Pamiętacie jeszcze zapewne z lekcji biologii w szkole, że kręgosłup
składa się z kręgów, czyli twardych
elementów tkanki kostnej. Można
powiedzieć, że składa się z pierścieni i umieszczonych pomiędzy nimi
bardziej miękkich poduszeczek czyli
dysków. Te miękkie tkanki wypełniające przestrzeń pomiędzy kręgami nie
lubią, kiedy coś je ściska, spłaszcza lub
skręca. Twarde i niewygodne podłoże na którym leżymy, źle dopasowane
obuwie (np. na wysokim obcasie czy
też zbyt twarde do codziennego użytkowania) lub też długotrwałe pozostawanie w pozycji nienaturalnej dla
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Wbrew

ować
kręgosłupa może spowodować
uszkodzenie znajdujących się
”.
pomiędzy nimi „dysków”.
A to bardzo boli!

powszechnej
opinii tzw.

Jeśli bóle towarzyszą nam
codziennie i niezależnie
od pozycji – to nie mamy
wyjścia, trzeba oddać się
w ręce ortopedy, fizjote-órapeuty czy internisty który zapewne zleci zabiegi czy
owiem
też ćwiczenia. Trzeba bowiem
hirurgiczwiedzieć, że ingerencja chirurgiczna której tak się boimy, too naprawdę
ostateczność.

„SPANIE

NA TWARDYM”

duży
błąd

to

Na to, w jakim stanie jest nasz kręgosłup, wpływa nasz tryb życia, nasze
codzienne przyzwyczajenia, nasze
nieprzespane noce itd. Na niektóre
jego elementy mamy całkiem spory
wpływ, na inne – niewielki.
Większość osób siedzi w pracy, często
przez wiele godzin, przy biurku, przy
kasie, za kierownicą. Często siedzimy
w jednej pozycji, czego nie lubi odcinek lędźwiowy naszego kręgosłupa.
Skoro już nie możemy tego zmienić
to zadbajmy, by np. co godzinę lub
dwie wstać na chwilę, co 15-20 minut
zmienić pozycję, nachylenie ciała albo
ułożenie kolan i stóp. Zwróćmy też
uwagę aby nasze krzesło miało oparcie, wygięte tak, jak kręgosłup.
Całkiem spory wpływ mamy z kolei
na to co dzieje się z naszym kręgosłupem podczas odpoczynku. Sami
najczęściej dokonujemy wyboru
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wyposażenia do sypialni. Warto zastanowić się nieco dłużej nad wyborem mebla na którym będziemy się
relaksować po pracy po wysiłku fizycznym i na którym spędzimy 1/3
naszego życia. Ten wpis na naszym
blogu nie odpowie na Wasze pytania
– Jaki materac wybrać? Chcemy Wam
tylko pokazać jaki wpływ ten wybór
i każda poświęcona mu chwila będzie
miała na Wasze dalsze życie.
Wg badań zamieszczonych na portalu mirror.co.uk statystycznie każdy
człowiek aż 7 lat swojego życia prze-

wraca się z boku na bok szukając właściwej pozycji do snu. Niewiarygodne!
Nie trać czasu na szukanie najlepszej
pozycji dla swojego kręgosłupa. Wybierz świadomie swój materac. Jeśli
nie masz możliwości przetestować go
u Sprzedawcy czy u znajomych lub
rodziny to zapytaj doradcy w ulubionym sklepie internetowym o materac średnio-twardy, dopasowany do
Twojej obecnej wagi. To najlepsze co
możesz zrobić już teraz dla swojego
kręgosłupa.
Tekst własny red.

AKTUALNOŚCI
Materace Hevea
w Lublinie
Kolejne dwa punkty sprzedaży
pojawiły się na naszej mapie.
Obydwa w Lublinie. Dzięki sieci
sprzedaży Pan Materac nasze
produkty można kupić w salonach przy ul. Fabryczna 2 oraz
ul. Diamentowa 2. Sieć Pan Materac dysponuje jeszcze dwoma
punktami handlowymi, zlokalizowanymi w Rzeszowie.
Zapraszamy!

Meble Pinio
z Galerii
W Salonie M jak Materac w Ślesinie oferujemy największy w regionie wybór mebli Pinio. Polska
marka mebli dziecięcych Pinio to
wysoka jakość wykonania wzornictwo, które zyskuje uznanie
w całej Europie. Dominuje biel,
skomponowana z szarymi i turkusowymi dodatkami. W Ślesinie
zobaczycie kolekcje Moon, Iga,
Marsylia i Toto oraz popularnie
łóżeczka Basic.

Hevea w
Empik.com
Już od maja nasze materace
i tekstylia z grupy 0+ oraz 2+ będą
dostępne w sklepie internetowym empik.com. Trafią tam kolejno kolekcje Baby, Krzyś, Snudo,
Junior a także najpopularniejsze
kolekcje Hevea Disney Baby i Hevea Disney Junior. Empik to jeden z najszybciej rozwijających
się multibrandowych sklepów
internetowych. Oferuje wsparcie
klienta 24/7 a także możliwość
m.in. rezerwacji produktu i odbiór w punktach stacjonarnych
na terenie całego kraju.
Zapraszamy na zakupy!
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Prezentujemy dziś sklep na warszawskim Mokotowie. Zdolni, pewni siebie i aktywni młodzi ludzie w ciągu niespełna 2 lat stworzyli miejsce na
mapie stolicy, gdzie każdy klient poczuje się doceniony, produkty są wysokiej jakości a fachowe doradztwo przyciąga kupujących nawet z odległych
zakątków aglomeracji stołecznej.

„Multibrandowy sklep wMrowisku.pl
to jednocześnie sklep internetowy
i stacjonarny salon meblowy – mówi
Przemek, manager, doradca klienta
i jeden z założycieli firmy. W naszej
ofercie posiadamy materace producenta Hevea, które cieszą się ogromną
popularnością ze względu na wysoką
jakość wykonania oraz certyfikaty
potwierdzające standard produktów.
W naszym sklepie klienci znajdą wygodne, zdrowotne materace zarówno
dla siebie jak i dla dzieci, dostępne
w różnych rozmiarach. Dodatkowo
ofertujemy wszelkie akcesoria tj. poduszki, ochraniacze czy pokrowce.

Nasz

nowy
sklep
WMROWISKU
WARSZAWA

Salon wMrowisku.pl jest miejscem
gdzie można znaleźć meble i akcesoria „na każda kieszeń”. Oferujemy poza materacami szeroki wybór
mebli tapicerowanych, systemowych,
kuchennych, mebli sypialnianych
i pokojowych, mebli młodzieżowych,
biurowych oraz krzeseł. Poza meblami można znaleźć u nas także zabawki oraz wszelkie artykuły dekoracyjne do mebli.
Sklep internetowy to same korzyści
dla klientów: łatwy dostęp, szybka
i profesjonalna obsługa oraz wygoda
w zakupach. Naszą wizytówką jest
zadowolony klient. Po zapoznaniu
się z ofertą internetową każdy ma
możliwość odwiedzenia naszego sklepu i obejrzenia interesującego go produktu – może przy tym liczyć na doskonałą obsługę i fachowe doradztwo.
Tekst własny red.
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Zakupy
pod

Nowe opinie IMID

Wawelem
Salon firmowy Hevea w Krakowie działa od maja 2015r. Klientom
pomagają w wyborze materaca i stelaża profesjonalni doradcy, od lat
prowadzący dystrybucję produktów marki Hevea także w internecie pod
adresem krainamateracy.pl. Zapytaliśmy ich o preferencje klientów robiących zakupy pod Wawelem.

WARTO PRZECZYTAĆ.

W najbliższym czasie kolejne produkty Hevea poddane zostaną
opiniowaniu w Instytucie Matki
i Dziecka. Opinie tej instytucji są wydawane po wnikliwej analizie każdego produktu dokonywanej przez
zespół specjalistów nauk medycznych. Warto zaznaczyć, że przesyłane w celu przeprowadzania
badań produkty – po otrzymaniu
pozytywnej opinii trafiają bezpośrednio do użytkowania przez dzieci w oddziałach szpitalnych Instytutu. Informacja o nowych opiniach
IMID już wkrótce na naszym profilu
facebook.cm/fmhevea

Nowe rozmiary
dla juniora
Klienci w Salonie firmowym Hevea
w Krakowie najczęściej wybierają materace lateksowe – Mówi nam Pani Iwonka,
która wita każdego klienta zniewalającym
uśmiechem. Najchętniej kupowanym materacem jest Hevea Body Comfort, kupujący i testujący ten produkt chwalą sobie
jego wygodę, komfort, materac zapewnia ortopedycznie podparcie kręgosłupa.
Kupujący to głównie pary, które jak to
w Krakowie, zwracają uwagę, że materac
jest wysokiej jakości i w bardzo przystępnej cenie. Klient którego zapamiętamy
na zawsze to Pan Mirek, uśmiechnięty,
bardzo sympatyczny, był tak zadowolony
z obsługi że nawet podarował nam prezent ;) ;) Koszyk owoców znalazł się na
naszym biurku już po pierwszych „cudownie przespanych nocach”. Takie gesty
i słowa po zostają w pamięci na długo.”
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W Krakowie polecamy wszystkim spacer
brzegiem Wisły, w otoczeniu urokliwego Wawelu, kawę na rynku Krakowskim
w pobliżu wyjątkowych sukiennic, warto również odwiedzić kładkę Bernatkę, a także poczuć niezwykłą atmosferę
krakowskiej dzielnicy Kazimierz. Będąc
w Krakowie zachęcamy do odwiedzenia
restauracji Magillo, oprócz smacznego jedzenia można w niej spotkać prawdziwe
zwierzęta od krokodyla, poprzez małpki
czy kolorowe papugi, rybki a także żółwie. Po męczącym spacerze zapraszamy
na ul. Zakopiańską 56 aby odpocząć testując nasze wygodne materace w salonie
Hevea.

Zapraszamy pod Wawel.
Tekst własny red.

Już od kwietnia w stałej ofercie Hevea dla kolekcji SNUDO, SNUDO
MAX, JUNIOR, JUNIOR MAX, Disney
Junior, Disney JUNIOR LUX oferujemy nowe rozmiary materaców.
Dostosowane są one do łóżek popularnego skandynawskiego marketu wyposażenia wnętrz. Rozmiary
130/80, 165/80 oferujemy klientom
bez dopłat wg aktualnego cennika, odpowiednio 130/80 jak 160/80
i 165/80 jak 180/80.

Podsumowanie
2016
Miniony rok był dla naszej marki
a także naszych klientów bardzo
ważny. Możliwość zakupu stacjonarnego otrzymali klienci w Gdyni,
Łodzi, Koninie, Kielcach i Koszalinie.
Wprowadziliśmy długo oczekiwane
kolekcje Box oraz Max. Nasze produkty trafiły też do sieci handlowych
Argos i Kiddicare w UK. W ostatnich
tygodniach roku do rak klientów trafiły nowe katalogi kolekcji do sypialni a także dla niemowląt i dzieci.
Dziękujemy za nieustające zaufanie do produktów marki Hevea!
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Materace Hevea Krzyś i Hevea Baby to lata doświadczeń i opinii od rodziców. Klient
poszukujący materaca niemowlęcego – z grupy 0+ jest bardzo wymagający. Produkt,
który zyskuje uznanie na tym rynku i pozostaje liderem sprzedaży od wielu lat zasługuje na uwagę. Baby i Krzyś to najpopularniejsze produkty marki Hevea. Polecamy je
Rodzicom i za chwile powiemy dlaczego.

KUPUJEMY MATERAC
POLECAMY NASZE BESTSELLERY.
Materac to już od dawna nie tylko
wypełnienie łożeczka, kojca czy kołyski ale świadomy wybór troskliwego
rodzica. Materace mają nieporównanie większy wpływ na zdrowie naszego maleństwa niż łóżeczko rozumiane
jako rama – drewniana lub z płyty.
Materac, jeśli jest źle dobrany lub nie
spełnia swojej funkcji może być źródłem poważnych problemów. Od razu
lub w przyszłości.
Materace Baby i Krzyś są produkowane w oparciu o nasze własne doświadczenia z dziećmi, cenne porady
Instytutu Matki i Dziecka i zatrudnionych tam specjalistów a także, co
być może w tym wypadku najważniejsze – już prawie 10 letnie doświadczenie tysięcy naszych klientów. A trudno o bardziej krytyczną i realną ocenę
produktu dla dziecka niż ta, która pochodzi od kochających Rodziców.
Hevea Baby jest materacem lateksowym. To oznacza, że cały jego wkład
wykonany jest z lateksu. W tym wypadku to aż 7 cm. Biorąc pod uwagę,
że gęstość lateksu jest nawet trzykrotnie większa niż gęstość pianek
powszechnie stosowanych w takich
materacach, to bardzo dobre podparcie dla delikatnego układu kostnego
twojego maleństwa.
Lateks nie uczula twojego dziecka. To
jeden z mitów. Każdy wkład lateksowy ma dodatkową membranę, która
chroni ciebie i malucha przed nawet
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przypadkowym kontaktem z lateksem
a same uczulenia na mleczko lateksowe są spotykane rzadziej niż uczulenia
na białko mleka krowiego. Materac
Baby jest dwustronny, ma dokładnie
takie same dwie strony użytkowe.
Pokrowiec zdejmujesz do prania, z
łatwością i tyle razy ile uważasz to
za konieczne. Taśma suwakowa jest
wszyta w dolnej krawędzi brzegu pokrowca dzięki czemu nie uszkodzisz
prześcieradła ani nie skaleczysz palca przy poprawianiu pościeli. Takie
drobiazgi naprawdę mają znaczenie.
Wiemy o tym i wszystkie pokrowce
mają te patenty w standardzie.
Hevea Krzyś to materac lateksowo
-kokosowy. Bardzo popularny i bardzo wysoko oceniony przez Instytut
Matki i Dziecka. Ocena 5 na 5 i pozytywna opinia Instytutu to chyba najlepsza rekomendacja.

gólnie polecany, jeśli maluch zaraz
po urodzeniu wprowadza się swojego łóżeczka szczebelkowego. Jak się
domyślasz – użytkowanie materaca
zaczyna się od strony kokosowej. Tak
przygotowany przez materac trafia już
do twojego domu.
Po 8-9 miesiącach od urodzenia- zależnie od ruchliwości i wzrostu wagi
dziecka nadchodzi czas na zmianę
stron. Najłatwiej zdjąć pokrowiec,
przełożyć wkład lateksem do góry.
Następnie nałożyć pokrowiec i gotowe. Na stronie lateksowej dziecko śpi
do momentu zmiany rozmiaru łóżka
na większe.
Tekst własny red.

Wkład materaca posiada dodatkową
warstwę utwardzoną – stanowi ją mata
kokosowa. To nic innego jak włókna orzecha kokosowego. Są twarde
ale ich splot zachowuje elastyczność.
Dzięki temu dbasz o stawy twojego
malucha a wewnątrz maty kokosowej
swobodne przepływa powietrze. Dla
większego bezpieczeństwa włókna
kokosowe są wykąpane w mleczku lateksowym. Nie wchłaniają wilgoci, są
zawsze suche i higieniczne.
Krzyś to materac rozwojowy – rośnie
razem z twoim dzieckiem. Jest szcze-
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DLA MALUCHA
Poradnik

klienta
nowy materac

Jeśli wybierasz się po

to przeczytaj koniecznie
krótki

WARTO PRZECZYTAĆ

poradnik

1
2
3

Przed zakupem materaca zmierz dokładnie swoje łóżko. Zazwyczaj będzie to jeden ze standardowych
wymiarów w zakresie od 120/60 do 140/70 – łóżeczka szczebelkowe, 160/70 – 90/200 łóżka
i tapczany dziecięce oraz 90/200 do 200/200 łóżka i sypialnie dla dorosłych.

Sprzedawca może Cię poprosić o dodatkowe informacje dotyczące stelaża znajdującego się
w ramie łóżka oraz wagi użytkowników materaca. Przygotuj sobie te dane!

Po otrzymaniu przesyłki z materacem lub dostawie do domu ze sklepu stacjonarnego sprawdź dokładnie
stan przesyłki. Rozpakuj materac przy dostawcy i w razie uszkodzenia spisz protokół. Kurier ma specjalny
druk akceptowany przez firmę kurierską. Dostawca ze sklepu spisze protokół na kartce papieru i złoży
swój podpis.
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PYRCZOK od Pani Ewy z Piotrkowic
SKŁADNIKI:
• 2,5 kg ziemniaków
• 1 kg mięsa (łopatka lub gulaszowe)
• 30 dog kiełbasy
• 30 dog surowego boczku
• 3 cebule
• 2 jajka
• sól, pieprz, majeranek

WYKONANIE:
Surowe, obrane ziemniaki utrzeć na tarce, mięso i kiełbasę pokroić w kostkę i podsmażyć z cebulą.
Starte ziemniaki wymieszać z usmażonym mięsem, dodać dwa surowe jajka i przyprawić do smaku pieprzem,
solą i majerankiem.
Tak przygotowaną masę należy wylać na natłuszczoną
brytfannę. Na wierzch ciasta położyć cienkie plasterki
boczku.
Piec w piekarniku nagrzanym do 170oC około 1,5 godziny.

zgadywanka kulinarna
Odczytaj hasło w zaznaczonej, pionowej lini i prześlij je na bok@mjakmaterac.pl

1

ser

2

piwo

3

chlebowy

4

krwisty

5

pestkowe

6

czarna

7

drożdżowa

8

mielony

9

chrzanowy

10

razowa

11

faszerowana

12

pietruszki

13

akacjowy

14

różana

Pierwsze 10 osób otrzyna firmowe upominki

M JAK MATERAC
Wydawca M jak Materac s. c. ul Głogowska 31/33, 60-702 Poznań | tel.: 731 51 51 51; bok@mjakmaterac.pl
Redakcja, opracowanie graficzne: Ola Kulik
Druk: Polskiematerace.pl

Gazetka_M_jak_materac_nr2.indd 8

23.05.2017 10:19

