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o nas
Jakość

ZAUFANIE

renoma

Te słowa zawarte w Dyplomie kapituły medalu Dobra Marka najlepiej wyrażają misję naszej firmy i myśl
przewodnią przy projektowaniu i produkcji naszych wyrobów.
Zaufanie i dobre opinie zadowolonych klientów są tylko potwierdzeniem właściwie obranej drogi,
motorem kolejnych zmian i innowacji poprawiających zarządzanie jakością.

Produkujemy materace od 2006 roku, z pasją i bez kompromisów.

We produce mattresses since 2006, with passion and without compromise.

Tworzymy je w Polsce, czyli u nas. Kupując nasze produkty masz
pewność właściwego wyboru, świadomość korzyści dla Ciebie
i Twoich bliskich oraz poczucie wspierania lokalnego rynku!
Te TRZY elementy tworzą jedną całość, w niektórych kręgach nazywaną
przemyślanymi zakupami.

And we do it in our country in Poland. When buying our products you can
be sure the right choice, awareness of the benefits for you and your loved
ones and the sense of supporting the local market! Three these elements
form a whole, in some circles called thoughtful purchases.

Materace wykonujemy tradycyjnymi metodami. Hand made. Oznacza
to, że każdy produkt marki HEVEA zanim trafi do Twojego domu jest
sprawdzony na kilku etapach procesu produkcyjnego. Oznacza także, że
każdy produkt ma swoją duszę, każdy jest na swój sposób indywidualny
i każdy jest najwyższej jakości.
Wysoka jakość naszych wyrobów to suma jakości kolejnych czynności
i półproduktów. Nasze dzianiny i tkaniny są takie jak lubisz, delikatne,
miękkie i przewiewne a jednocześnie trwałe i estetyczne. Pianki
materacowe są gęste i usztywnione a pianka lateksowa zawiera dużą
porcję naturalnej żywicy z drzewa o nazwie Hevea.

Mattresses are made using traditional methods. Handmade. This means
that each product HEVEA before it reaches your home is tested at several
stages of the production process. It also means that each product has its
own soul, each in its own way, and each individual is of the highest quality.
The high quality of our products is the sum of the quality of the
subsequent steps and intermediates. Our knitwear and fabrics are the way
you like, fine, soft and breathable yet durable and aesthetically pleasing.
Foam mattresses are thick and stiff and latex contain a large proportion of
natural resin from a tree called Hevea.
We produce mattresses for the whole family. It’s important for you,
your time and your wallet. In one place you buy mattresses for children,
even if they are of different ages for themselves and for their parents or
grandparents. Products can match each bedroom and for each user. From
us as a bonus you’ll always get a smile, extended warranty, and the whole
package of our experience and healthy sleep for many years!

Dziękujemy za zaufanie !

Produkujemy materace dla całej rodziny. To ważne dla Ciebie, Twojego
czasu i portfela. W jednym miejscu kupisz materace dla dzieci, nawet
jeśli są w różnym wieku dla siebie a także dla rodziców czy dziadków.
Dopasujesz produkty do każdej sypialni i dla każdego użytkownika. Od
nas jako bonus zawsze otrzymasz uśmiech, wydłużoną gwarancję i cały
pakiet naszego doświadczenia i zdrowy sen przez wiele lat!

Inspiruje nas życie...

Life is our inspiration...

Marka Hevea to dzisiaj dumny lider wielu popularnych grup produktów do sypialni.

HEVEA AEGIS NATURAL CARE

higiena/hygiene

To jedna z najbardziej higienicznych dzianin materacowych. Wykorzystuje innowacyjne rozwiązania zaawansowanej technologii medycznej w postaci „tarczy
ochronnej” czyli powlekania dzianiny antymikrobiotyczną oraz antybakteryjną, bezzapachową, bezbarwną, niewypłukującą się powłoką chroniącą przed
bakteriami, grzybami, glonami, drożdżami, pleśnią i roztoczami. Apretura staje się częścią materiału, pozostaje na powierzchni, na którą została nałożona
przez cały okres żywotności tej powierzchni. Zastosowanie w pokrowcu materaca technologii Aegis nadaje jej funkcje ochronne i profilaktyczne. Produkt
wykonany w technologii Aegis Microbe Shield jest pro zdrowotny, przyjazny dla ludzi, zwierząt i środowiska. Działanie selektywne wobec niechcianych
mikroorganizmów stawia AEGIS na czele dzianin antyalergicznych. Dzianina HEVEA AEGIS Natural Care jest bezzapachowa, miękka, odporna na mycie i
wielokrotne pranie. Można prać w temp. do 60°C.
Certyfikat Eko-Tex Standard 100.
Skład: bawełna 30%/poliester 70%, apretura AEGIS.

po pierwsze
HIGIENA

HEVEA CASHMERE
BEAUTY

HEVEA ALOE
GREEN POWER

luksus/luxury

komfort/comfort

HEVEA TENCEL
SILKY FEELING

To luksusowa, wyjątkowo puszysta dzianina
materacowa na bazie miękkich i cienkich włókien
(gr. 16-18 mikrometrów) z wełny kóz kaszmirskich.
Ta linia pokrowców oferuje niezwykłą
przyjemność z dotyku kaszmiru, najlepszego
i najdelikatniejszego materiału na świecie.
Czynnikiem wyróżniającym jakość dzianiny są
właściwości włókien i przędzy, struktura materiału,
i wyjątkowa żywotność produktu. Włókna
kaszmirowe będące kosztownym surowcem
charakteryzują się małą średnicą, gładkością
powierzchni oraz małą długością włókien
odcinkowych. Wykazują wyjątkową odporność
na pillingowanie, oraz doskonale przepuszczają
powietrze. Dzianina posiada miękki, jedwabisty i
delikatny chwyt. Zawartość włókien kaszmirowych
zmiękcza przędze, zapewnia doskonałe
oddychanie materaca i termo regulację. Certyfikat
Eko-Tex Standard 100.
Zalety dziany: zastosowanie w dzianinie kaszmiru
zapobiega utracie ciepła i pomaga utrzymać stałą
temperaturę ciała, włókna z kaszmiru podobnie
jak jedwab posiadają funkcję doskonałej izolacji,
oraz zachowują naturalność i lekkość, atrakcyjny
wygląd zwróci uwagę najbardziej wymagających
klientów, odporny na ścieranie, długo zachowuje
swój pierwotny wygląd, łatwoćc utrzymania
w czystości i higienie.
Skład: wiskoza 34%/poliester 65%/kaszmir 1%

Należy do grupy dzianin Wellness. Powszechnie
znane, kojące i lecznicze działanie Aloe Vera,
wykorzystywane było przez Egipcjan tysiące lat
temu. Dzianina na bazie Aloe Vera zapewnia nie
tylko miękki i świeży dotyk, ale też pozostaje w
doskonałej harmonii z ciałem i naturą. Posiada
funkcje ochronne, daje poczucie komfortu,
chłodzi, stymuluje krążenie, ma właściwości
antystresowe, specyficzny zapach apretury chroni
przed owadami. Biało zielony pokrowiec materaca
ALOE GREEN POWER jest przyjemny w dotyku
i tworzy relaksujące środowisku snu z efektem
rozluźnienia skóry. Dzianina z apreturą z aloesu,
bogata w witaminy, minerały, aminokwasy i
enzymy jest bardzo skuteczna w pielęgnacji skóry,
a także spowalnia proces starzenia. Pokrowiec jest
antybakteryjny i antyalergiczny. Jest odporny na
wielokrotne pranie w temp. do 60°C i czyszczenie.
Doskonale oddycha, nadaje się do pomieszczeń
słonecznych, ponieważ posiada właściwości
pochłaniania promieni UV. Certyfikat Eko-Tex
Standard 100, Bezpieczny dla Dziecka.
Skład: wiskoza 30%/poliester 70%, żel Aloe Vera.

Dzięki unikalnej technologii nano-włókien Tencel®,
na bazie 100 % naturalnego włókna wykonanego
z celulozy (miazga drzewna eukalipusa
pochodzącego z upraw zrównoważonych) zwraca
uwagę swoją siłą, sprężystością, elastycznością
i jedwabistym dotykiem. Włókna Tencel® dzięki
unikalnym właściwościom hydrofilowym
zapewniają doskonałą absorpcję wilgoci
(wchłaniana jest równomiernie), co z kolei
korzystnie wpływa na komfort użytkowania.
Włókna celulozowe pochłaniają o 50% więcej
wilgoci niż bawełna. Dzianina TENCEL SILKY
FEELING jest przyjazna dla środowiska, posiada
również wszystkie zalety, takie jak komfort
bawełny, trwałość poliestru, elastyczność wiskozy i
delikatny dotyk jedwabiu (tzw. jedwabisty chwyt).
Przędza Tencel z uwagi na utrzymywanie stałego
poziomu wilgoci posiada także właściwości
antystatyczne. Funkcja ta pomaga lepiej spać,
pomagając w rozluźnieniu układu mięśniowego
oraz pozwala w pełni zrelaksować się w ciągu
nocy. Certyfikat Eko-Tex Standard 100, Bezpieczny
dla Dziecka.
Zalety dzianiny: posiada zdolność do wchłaniania
wilgoci, doskonale oddycha, jest antystatyczna,
ma przyjemny jedwabisty chwyt, jest mocna i
trwała, zapewnia wysoki komfort użytkowania.
Skład: wiskoza tencel 30%/poliester 70%.

natura/nature

ELASTYCZNY

ANATOMICZNY

WIELOSEZONOWY

lateks jest najbardziej elastycznym
materiałem w przyrodzie - odzyskuje swój
pierwotny kształt nawet po wielokrotnym
i długotrwałym użytkowaniu, co zapewnia
długą żywotność produktu.

otaczająca ciało pianka lateksowa zapewnia
jednolite wsparcie w każdym punkcie nacisku
ciała na powierzchnię. Pozwala to na swobodny
przepływ krwi i zapewnia właściwe ukrwienie
całego ciała podczas snu.

Wyjątkowe właściwości regulowania
mikroklimatu i szybkiej wymiany powietrza
wewnątrz lateksu zapewniają uczucie
orzeźwiającego chłodu w lecie i miłego ciepła
w zimie. Nie ma już potrzeby stosowania
opcjonalnego wykończenia pokrowca lato-zima.

100% LATEX

PRZYJAZNY DLA DWOJGA

EKOLOGICZNY

Materace lateksowe wykonane są wyłącznie
z lateksu. Nie mają żadnych dodatkowych warstw
ani sprężyn.

Idealne rozwiązanie dla dwóch osób śpiących na
materacu podwójnym. Przemieszczanie się jednej
z osób nie zakłóca snu osoby śpiącej obok.

Materace lateksowe wykonane są
z ekologicznych produktów i spełniają wszystkie
aktualne wymagania w zakresie przyjaznego
środowisku stylu życia. Nie zawierają
szkodliwych substancji chemicznych, klejów i
składników uznanych za kancerogenne.
Posiadają certyfikat bezpiecznego użytkowania
wiodących laboratoriów europejskich (EKO-TEx,
EuRO-lATEx).

ORTOPEDYCZNY

ŁATWY DO CZYSZCZENIA

siedem zróżnicowanych stref komfortu wewnątrz
wkładów materaców lateksowych tworzy
jednolitą powierzchnię podparcia.

materace lateksowe mają wymienne pokrowce,
które można łatwo zdjąć, a wkład materaca
wyczyścić wilgotną gąbką i odkurzyć.

ZDROWE śRODOWISKO

UNIWERSALNY

Naturalny lateks posiada podstawowe
właściwości zapobiegania rozwojowi bakterii i
roztoczy.

Zaawansowane procesy technologiczne
pozwalają na uzyskanie materaców lateksowych
o rożnych twardościach. Materace lateksowe
są dostępne w kilku rodzajach twardości,
w zależności od potrzeb osób o zróżnicowanej
wadze, schorzeniach wymagających konkretnej
twardości lub osobistych upodobaniach:
H2 – średnio-twardy 65-68 kg/m3
H3 – twardy 72-75 kg/m3.

WENTYLOWANY
Pianka lateksowa ma złożoną sieć pionowych
i poziomych kanalików powietrznych, które
zapewniają optymalne oddychanie materaca.

średnio twardy
medium

/180kg

waga użytkownika
weight

grubość pianki
lateksowej
latex plate

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

dwustronny
two-sided

zdejmowany
pokrowiec
removable
cover

technologia
technology

Wygodny, rehabilitacyjny, trwały
materac lateksowy.
Zawartość lateksu naturalnego min. 20%.
Dwie identyczne strony użytkowe.
Pokrowce do wyboru: 4 wzory.

dlaczego
LATEKS

materace lateksowe
materac lateksowy
FAMIlY

Medical latex matresses.
Natural latex min. 20%. latex plate 12 cm.
4 different covers. Basic cover AEgIs and
possibility - rich selection of covers.

średnio twardy

średnio twardy

medium

waga użytkownika
weight

medium

/180kg

/180kg

grubość pianki
lateksowej

latex foam

3

CM

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

bio climalatex plate

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

zdejmowany
pokrowiec

zdejmowany
pokrowiec

technologia

technologia

technology

materac lateksowy
FAMIlY MEDICARE Plus

płyta Bio Climalateks

dwustronny

removable
cover

materace lateksowe

3

CM

dwustronny

two-sided

Wygodny, zdrowy, trwały
materac lateksowy.
Zawartość lateksu naturalnego min. 20%.
Dwie strony użytkowe.
Do wyboru 4 wzory pokrowca.

weight

grubość pianki
lateksowej

latex foam

grubość płyty lateksu
BLUE OCEAN
BLUE OCEAN (latex gel)

waga użytkownika

two-sided

removable
cover

technology

latex mattress with 12 cm latex plate and
3 cm latex Blue Ocean with silicon balls.
Basic cover AEgIs and possibility - rich
selection of covers.

Innowacyjny materac lateksowy z funkcją masażu,
zbudowany z bloku pianki lateksowej o gr. 12cm
i 3cm płyty moletowanego Bio Climalateksu. Dwie
strony użytkowe. Do wyboru 4 wzory pokrowców.

materace lateksowe

Materac lateksowy
FAMIlY MEDICARE BIOClIMA lATEKs

lATEx mattresses are extremely comfortable,
with the unique feature that makes them
follow your body curves.

średnio twardy

średnio twardy / twardy
middle / hard

waga użytkownika
weight

medium

/180kg

waga użytkownika
/180kg

grubość pianki
lateksowej
latex plate

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

zdejmowany
pokrowiec

zdejmowany
pokrowiec

technologia

technologia

technology

ortopedyczny

orthopedic

wielosezonowy
all season

Materac lateksowy
HEVEA COMFORT H2 i H3

latex plate

dwustronny

removable
cover

materace lateksowe

grubość pianki
lateksowej

dwustronny

two-sided

Wygodny i trwały materac lateksowy.
Zawartość lateksu naturalnego min. 20%.
Dwie identyczne strony użytkowe.
Do wyboru 4 wzory pokrowca.

weight

two-sided

removable
cover

technology

ortopedyczny
orthopedic

wielosezonowy
all season

Wygodny, trwały i komfortowy
materac lateksowy.
Zawartość lateksu naturalnego min. 20%.
Dwie identyczne strony użytkowe.
Odpowiedni do stelaży o wielu
płaszczyznach regulacji.
Do wyboru 4 wzory pokrowca.

lATEx mattresses are extremely comfortable,
with the unique feature that makes them
follow your body curves.

materace lateksowe

Materac lateksowy
HEVEA COMFORT ROYAl

latex mattress with 18 cm Dunlop latex
plate, medium hardness. Basic cover AEgIs
and possibility - rich selection of covers.

twardy
hard

waga użytkownika
weight

grubość pianki
lateksowej

latex plate

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

dwustronny

two-sided

zdejmowany
pokrowiec

removable
cover

technologia
technology

wielosezonowy
all season

średnio twardy

medium

waga użytkownika
weight

grubość pianki
lateksowej
latex plate

grubość płyty
VISCO - zimowej
plate thickness
VISCO - winter

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

dwustronny
two-sided

zdejmowany
pokrowiec
removable
cover

technologia
technology

wielosezonowy

all season

Elastyczny, wygodny, luksusowy
materac lateksowy.
Zawartość lateksu naturalnego min. 20%.
Dwie identyczne strony użytkowe.
Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace lateksowe
Materac lateksowy
HEVEA PREsTIgE

Mattresses made from 100% breathable
latex, with its open cell structure and
ventilation ducts, creating a cool and healthy
sleep environment.

luksusowy, rehabilitacyjny materac lateksowy wzbogacony 5 cm
pianką termoelastyczną VIsCO (technologia NAsA). Zawartość
lateksu naturalnego min. 20%. Dwie strony użytkowe gwarantują
komfortowy wypoczynek i zdrowy sen. Możliwość wykonania rozmiarów
nietypowych. Wymagany stelaż szczebelkowy płaski lub elastyczny o
rozstawie szczebelków 3-5 cm. Rekomendowany stelaż Hevea standard
lub Hevea Comfort. Do wyboru 4 wzory pokrowca

materace lateksowe z pamięcią
Materac lateksowy
HEVEA BODY COMFORT

Amazing conmbination from the best matress
technologies - latex and memory Foam. Flexible,
orthopedic latex mattress with 5 cm memory-latex
plate. All season summerwinter. Two hardness in one
mattress. Basic cover AEgIs and possibility - rich selection
of covers. Memory mattress is the best solution for your
comfort and sleep.

średnio twardy

średnio twardy

medium

medium

waga użytkownika

waga użytkownika

weight

weight

grubość pianki
lateksowej

grubość pianki
lateksowej

latex plate

grubość bloku masującego
VISCOOL LAGUNA
memory foam VISCOOL

latex plate

grubość płyty
VISCO - zimowej

3/5
CM

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

dwustronny

two-sided

zdejmowany
pokrowiec

removable
cover

technologia
technology

wielosezonowy
all season

plate thickness
VISCO - winter

3

CM

grubość płyty lateksu
BLUE OCEAN
BLUE OCEAN

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

dwustronny
two-sided

zdejmowany
pokrowiec
removable
cover

technologia
technology

wielosezonowy
all season

luksusowy materac lateksowy
zawierający blok lateksu o wysokości 14cm
oraz blok nowoczesnej zaawansowanej technologicznie
pianki z pamięcią VIsCOOl z funkcją masażu.
Dedykowany do łóżek ze stelażem elastycznym lub elektrycznym.

materace lateksowe z pamięcią

Materac lateksowy
HEVEA BODY COMFORT lAguNA

Innovative, breathable latex mattress with 14 cm latex
plate. with 5 cm memory foam. Mattress produced
to create the perfect environment for sleep. Dressed
in removable zippered pouch. The time at which you
can enjoy its unique qualities, is more than 10 years.
latex mattress - luxury is the best solution for your
comfort and sleep.

luksusowy i komfortowy materac lateksowy na bazie
naturalnego lateksu, obłożony z jednej strony płytą
termoelastyczną VIsCO, a z drugiej zaawansowanym
technologicznie lateksem BluE OCEAN. Odpowiednio
dobrane pianki zapewniają maksymalny poziom relaksu
i wypoczynku. Dedykowany do stelaży elastycznych
oraz elektrycznych.

materace lateksowe

Materac lateksowy
HEVEA COMFORT BODY MAx

lATEx mattresses feature areas of different hardness, based
on human body structure. The areas of high hardness in
the hip and shoulder zones are the most significant ones.
Through the seven hardness areas lATEx mattresses
create balanced orthopaedic support to the spine in its
entire length. Flexible, orthopedic latex mattress with 5 cm
memory and with 3 cm innovative latex BluE OCEAN.
All season summerwinter. Two hardness in one mattress.
Basic cover AEgIs and possibility - rich selection of covers.

ultra twardy

średnio twardy

ultra hard

medium

waga użytkownika

waga użytkownika

weight

weight

trzy płyty lateksu i dwie
warstwy kokosu

grubość pianki
lateksowej

three plates and two layers
of latex coconut

latex plate

grubość bloku masującego
VISCOOL
memory foam VISCOOL

grubość płyty lateksu
BLUE OCEAN
BLUE OCEAN

3/5
CM
3

CM

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

dwustronny

two-sided

zdejmowany
pokrowiec

removable
cover

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

dwustronny
two-sided

zdejmowany
pokrowiec
removable
cover

technologia
technology

wielosezonowy
all season

technologia
technology

wielosezonowy
all season

luksusowy i oryginalny materac lateksowy z
funkcją masażu. Zbudowany z pianek na bazie
naturalnego lateksu, obłożony z jednej strony
płytą termoelastyczną VIsCOOl, a z drugiej
zaawansowanym technologicznie lateksem BluE
OCEAN. Odpowiednio dobrane pianki zapewniają
maksymalny poziom relaksu i wypoczynku.
Dedykowany do stelaży elastycznych oraz
elektrycznych.

materace lateksowe

Materac lateksowy
HEVEA COMFORT BODY MAx lAguNA

Mattresses made of 100% breathing latex create
a fresh and healthy sleep environment through
their open cell structure and ventilation channels.
Flexible, orthopedic latex mattress with 5 cm viscool
and 3 cm BluE Ocean. All season summerwinter.
Two hardness in one mattress. Basic cover AEgIs
and possibility - rich selection of covers.

Innowacyjny, elastyczny, luksusowy materac lateksowo-kokosowy.
Gwarancja idealnego podparcia. Zawartość lateksu naturalnego min. 20%.
Polecany do stelaży elastycznych z regulacją twardości w pasie lędźwiowym.
Nie jest dopuszczalne stosowanie stelaża z regulacją w kilku płaszczyznach.
Dwie strony użytkowe. Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych
w zakresie 180/200. Zalecany stelaż szczebelkowy płaski lub elastyczny.
Rekomendowany stelaż Hevea Standard. Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace lateksowe
Materac lateksowy
HEVEA BRAsIl

Coconut + mattress is made of alternating layers
lATEx and coconut. The natural qualities of latex gives
softness and comfort, and appropriately positioned
layerscoconut - additional stability and support the back.
latex Mattress Coconut + is durable not sensitive to
subsidence over time, retaining its orthopedicqualities
for many years. Coconut inserts are made of coconut
fiber covered with natural latex for greater elasticity and
endurance. Adding coconut inserts provides ventilation
and moisture control.

średnio twardy / twardy

średnio twardy / twardy
middle / hard

waga użytkownika
weight

middle / hard

/180kg

/180kg

grubość pianki
lateksowej
latex plate

/180kg

waga użytkownika
/180kg

weight

grubość pianki
wysoko elastycznej
thickness of the foam
highly flexible

dwustronny

dwustronny

zdejmowany
pokrowiec

zdejmowany
pokrowiec

two-sided

removable
cover

two-sided

removable
cover

technologia
technology

Zdrowy, trwały materac z pianki lateksowej. Idealny wybór dla użytkowników
o zróżnicowanej budowie ciała. Wkłady lateksowe trwale połączone po środku.
Zapewnia właściwe podparcie kręgosłupa i komfort użytkowania. Dwie strony
użytkowe o identycznej budowie. Wymagany stelaż szczebelkowy płaski lub elastyczny
o rozstawie szczebelków 3-5 cm. Rekomendowany stelaż Hevea standard .
Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace lateksowe

Materac dualsleep
HEVEA COMFORT AMORE

sleep is an active process in which swirl between 30 and 60
times. The elasticity of latex facilitates movement at night.
Mattresses made from 100% breathable latex, with its open
cell structure and ventilation ducts, creating a cool and healthy
sleep environment. Natural latex is antistatic, antibacterial and
forms a hostile environment for the proliferation of dust mites,
and gives you the best protection for leisure

Wygodny materac z pianki wysoko elastycznej.
Idealny wybór dla użytkowników o zróżnicowanej budowie ciała.
Wkłady piankowe perforowane, trwale połączone po środku. Zapewnia dobrą elastyczność
i aktywną wentylację. Dwie strony użytkowe o identycznej budowie. Ze względów
technicznych zalecany jest stelaż szczebelkowy rolowany lub elastyczny wyłącznie bez
regulacji zagłówka i podnóżka. Rekomendowany stelaż Hevea Standard. Do wyboru 4 wzory
pokrowca. W standardzie pasek klimaband 3D (biały, szer. 4 cm).

materace wysoko elastyczne
Materac dualsleep
HEVEA FITNEss AMORE

Comfortable foam mattress with two
hardness on each page. Flexible and
anti-allergy HR foam mattress. Basic cover
AEgIs and possibility - rich selection of
covers.

średnio twardy / twardy

średnio twardy
middle

middle / hard

waga użytkownika

waga użytkownika

grubość pianki
wysoko elastycznej

grubość pianki
wysoko elastycznej

weight

weight

thickness of the foam
highly flexible

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

dwustronny

two-sided

zdejmowany
pokrowiec

removable
cover

wielosezonowy
all season

thickness of the foam
highly flexible

3

CM

grubość płyty lateksu
BLUE OCEAN
BLUE OCEAN

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

dwustronny
two-sided

zdejmowany
pokrowiec
removable
cover

technologia
technology

Wygodny, lekki materac z pianki wysoko elastycznej.
Wkład piankowy o dużej gęstości. Pianka typu KAlTsCHAuM zapewnia dobrą
elastyczność punktową, trwałość i aktywną wentylację całego materaca. Dwie strony
użytkowe o identycznej budowie. Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych.
Materac dopasowany do każdego rodzaju stelaża, w tym do stelaży elastycznych
i regulowanych w kilku płaszczyznach. Rekomendowany stelaż Hevea Standard lub
Hevea Comfort. Kolor pianki może się różnić od prezentowanego na zdjęciach bez
wpływu na jakość produktu. Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace wysoko elastyczne
Materac wysoko elastyczny
HEVEA FITNEss

Comfortable and durable foam mattress.
The anatomical design with 7 hardness
zones. Basic cover AEgIs and possibility rich selection of covers.

Wygodny, trwały, dwustronny materac
z pianki wysoko elastycznej i płyty lateksowej. Materac wykonany z pianki wysokoelastycznej
typu KALTSCHAUM o podwyższonej elastyczności i dużej gęstości - min. 35 kg/m3. Pianka
zapewnia elastyczność, trwałość i aktywną wentylację materaca. Kanaliki w otwartej
strukturze pianki przyczyniają się do właściwego dopasowania do kształtu ciała i gwarantują
komfort użytkowania. Lateks Blue Ocean zawiera kulki silikonowe regulujące wilgotność.
Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych. Materac dopasowany do każdego rodzaju
stelaża, w tym do stelaży regulowanych. Rekomendowany stelaż Hevea Standard lub
Hevea Comfort. Do wyboru 4 wzory w standardzie pasek klimaband 3D (biało-szary) 10 cm).

materace wysoko elastyczne
Materac wysoko elastyczny
HEVEA FITNEss lATEKs

Natural latex is antistatic, antibacterial
and forms a hostile environment for the
proliferation of dust mites, and gives you the
best protection for leisure.

średnio twardy / twardy

średnio twardy

middle / hard

middle

waga użytkownika

waga użytkownika

weight

weight

grubość pianki
wysoko elastycznej

grubość pianki
wysoko elastycznej

thickness of the foam
highly flexible

grubość płyty VISCO
plate thickness VISCO

ilość anatomiczych
stref komfortu

thickness of the foam
highly flexible

3

CM

grubość płyty lateksu
BLUE OCEAN
BLUE OCEAN

grubość płyty VISCO

anatomic zone

plate thickness VISCO

dwustronny

ilość anatomiczych
stref komfortu

two-sided

zdejmowany
pokrowiec

removable
cover

anatomic zone

dwustronny
two-sided

zdejmowany
pokrowiec
removable
cover

technologia
technology

wielosezonowy

all season

Komfortowy materac z pianki wysoko elastycznej. Wkład piankowy o dużej gęstości.
Pianka wysoko elastyczna zapewnia elastyczność, trwałość i aktywną wentylację materaca.
Pianka VIsCO zmniejsza napięcia mięśni i ułatwia ukrwienie. Możliwość wykonania
rozmiarów nietypowych. Materac dopasowany do każdego rodzaju stelaża, w tym do stelaży
regulowanych. Rekomendowany stelaż Hevea Standard lub Hevea Comfort.
Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace wysoko elastyczne
Materac wysoko elastyczny
HEVEA FITNEss COsMO

HR foam mattress with 5 cm visco foam.
Basic cover AEgIs and possibility - rich
selection of covers.

luksusowy materac wysoko elastyczny. Pianka zapewnia elastyczność, trwałość
i aktywną wentylację materaca. Lateks Blue Ocean regulujące wilgotność a pianka
VIsCO zmniejsza napięcia mięśni i ułatwia ukrwienie. Dwie strony użytkowe
o zróżnicowanej regulacji temperatury. strona lateksowa zalecana latem, strona VIsCO
zalecana zimą. Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych. Materac dopasowany
do każdego rodzaju stelaża, w tym do stelaży regulowanych. Rekomendowany stelaż
Hevea Standard lub Hevea Comfort. Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace wysoko elastyczne
Materac wysoko elastyczny
HEVEA THERMOMAgIC

HR foam mattress with visco foam 5 cm and latex
3 cm Blue Ocean (latex gel). The gel beads have
a clear influence on the temperature changes
within the material, particularly in the cooling
phase. summer side (latex) and winter side (visco).
Basic cover AEgIs and possibility - rich selection
of covers.

twardy

średnio twardy
middle

hard

waga użytkownika

waga użytkownika

grubość pianki
wysoko elastycznej

wysokość bloku kieszeniowego
z pianką HR 18cm

weight

weight

thickness of the foam
highly flexible

grubość płyty lateksu
BLUE OCEAN
BLUE OCEAN

grubość płyty VISCOL
plate thickness VISCOOL

pockets box with
HR foam 18cm

3

CM

3/5
CM

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

dwustronny
two-sided

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

zdejmowany
pokrowiec
removable
cover

dwustronny

two-sided

zdejmowany
pokrowiec

removable
cover

technologia
technology

wielosezonowy
all season

luksusowy 7 strefowy materac wysoko elastyczny z lateksem i pianką masującą VIsCOOl. . Pianka
zapewnia elastyczność, trwałość i aktywną wentylację materaca. lateks Blue Ocean regulujące
wilgotność a pianka VIsCOOl zmniejsza napięcia mięśni i ułatwia ukrwienie, dając uczucie masażu.
Dwie strony użytkowe o zróżnicowanej regulacji temperatury. strona lateksowa zalecana latem,
strona VIsCOOl zimą. Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych. Materac dopasowany
do każdego rodzaju stelaża, w tym do stelaży regulowanych. Rekomendowany stelaż Hevea
Standard lub Hevea Comfort. Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace wysoko elastyczne
Materac wysoko elastyczny
HEVEA THERMOMAgIC lAguNA

HR foam mattress with viscool foam 5 cm and
latex 3 cm Blue Ocean (latex gel). The gel beads
have a clear influence on the temperature
changes within the material, particularly in the
cooling phase. summer side (latex) and winter
side (visco). Basic cover AEgIs and possibility - rich
selection of covers.

Wygodny, rehabilitacyjny materac kieszeniowy. sprężyny kieszeniowe zapewniają
elastyczność i właściwości rehabilitacyjne. Ilość sprężyn: minimum 252 szt /m2 . Formatka
kieszeniowa zamknięta jest w oddychającym kasetonie z pianki wysoko elastycznej,
co zdecydowanie zwiększa komfort użytkowania i wypoczynku. Brak możliwości
wykonania rozmiarów nietypowych. Zalecany stelaż elastyczny o rozstawie szczebelków
3-5 cm bez regulacji zagłówka i podnóżka. Rekomendowany stelaż Hevea Standard.
Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace kieszeniowe
Materac kieszeniowy
HEVEA REHABOx

Pocket mattress - HR foam box. Pocket spring
mattress with springs encased in separate
nonwoven pockets that are adhered
together. This technique ensures firm
support and the comfort of not disturbing
your bed partner when you move around.
Basic cover AEgIs and possibility - rich
selection of covers.

średnio twardy / twardy

średnio twardy / twardy

middle / hard

middle / hard

waga użytkownika

waga użytkownika

weight

weight

wysokość bloku kieszeniowego
z pianką HR 18cm

wysokość bloku kieszeniowego
z pianką HR 18cm

pockets box with
HR foam 18cm

grubość płyty lateksu
BLUE OCEAN
latex foam BLUE OCEAN
(latex gel)

pockets box with
HR foam 18cm

3

CM

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

zdejmowany
pokrowiec

removable
cover

technologia
technology

Komfortowy materac kieszeniowy. Płyta lateksowa.
sprężyny kieszeniowe zapewniają elastyczność i właściwości rehabilitacyjne.
Ilość sprężyn: minimum 252 szt./m2 .Wkład umieszczony w kasetonie wysoko
elastycznym, co poprawia komfort użytkowania. Lateks Blue Ocean zapewnia
trwałość i reguluje wilgotność. Lateks Blue Ocean z certyfikatem Euro-latex.
Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych. Materac dopasowany do
każdego rodzaju stelaża, w tym do stelaży regulowanych.
Rekomendowany stelaż Hevea Standard. Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace kieszeniowe

Materac kieszeniowy
HEVEA REHABOx lATEKs

Pocket mattress - HR foam box with onesided latex
BluE OCEAN (latex gel). The gel beads have a clear
influence on the temperature changes within the
material, particularly in the cooling phase. Different
zones of hardness resulting from the special technology
designed in three-dimensional cellular structure, the
sleeping even offer support for orthopedic spine and
relaxation of muscles of the whole body Basic cover
AEgIs and possibility - rich selection of covers.

grubość płyty VISCO
plate thickness VISCO

dwustronny
two-sided

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

zdejmowany
pokrowiec
removable
cover

Wygodny, rehabilitacyjny materac kieszeniowy. sprężyny
kieszeniowe zapewniają elastyczność i właściwości rehabilitacyjne.
Ilość sprężyn: minimum 252 szt /m2 . Wkład umieszczony w kasetonie
wysoko elastycznym, co poprawia komfort użytkowania. VIsCO
zmniejsza napięcie mięśni i ułatwia ukrwienie. Brak możliwości
wykonania rozmiarów nietypowych. Zalecany stelaż elastyczny
o rozstawie szczebelków 3-5 cm bez regulacji zagłówka i podnóżka.
Rekomendowany stelaż Hevea Standard.
Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace kieszeniowe
Materac kieszeniowy
HEVEA REHABOx VIsCO

Pocket mattress with 5 cm visco foam sheet.
Basic cover AEgIs and possibility - rich
selection of covers.

średnio twardy / twardy

średnio twardy / twardy

middle / hard

middle / hard

waga użytkownika

waga użytkownika

weight

weight

wysokość bloku kieszeniowego
z pianką HR 18cm

wysokość bloku kieszeniowego
z pianką HR 18cm

pockets box with
HR foam 18cm

grubość płyty lateksu
BLUE OCEAN
BLUE OCEAN

pockets box with
HR foam 18cm

3

CM

grubość płyty VISCO
plate thickness VISCO

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

grubość płyty VISCOL
plate thickness VISCOOL

ilość anatomiczych
stref komfortu
anatomic zone

zdejmowany
pokrowiec

zdejmowany
pokrowiec

technologia

technologia

technology

wielosezonowy
all season

Materac kieszeniowy
REHABOx VIsCO lATEKs

3/5
CM

BLUE OCEAN

dwustronny

removable
cover

materace kieszeniowe

grubość płyty lateksu
BLUE OCEAN

dwustronny

two-sided

Komfortowy materac kieszeniowy. Warstwa lateksu i VIsCO. sprężyny kieszeniowe zapewniają
elastyczność i właściwości rehabilitacyjne. Ilość sprężyn: minimum 252 szt./m2 . Kaseton wysoko
elastyczny poprawia komfort użytkowania. Lateks Blue Ocean zapewnia trwałość i reguluje
wilgotność. Pianka VIsCO zmniejsza napięcie mięśni, ułatwia ukrwienie. Brak możliwości
wykonania rozmiarów nietypowych. Zalecany stelaż elastyczny o rozstawie szczebelków 3-5 cm
bez regulacji zagłówka i podnóżka. Rekomendowany stelaż Hevea Standard.
Do wyboru 4 wzory pokrowców.

3

CM

If you want your mattress to mold to the
contours of your body and give you personalized
support, then foam and latex are for you. Both
materials absorb movement, so are ideal if you
share the bed with a fidgety sleeper. Plus, these
soft, flexible, resilient mattresses are long lasting
because they can be turned regularly.

two-sided

removable
cover

technology

wielosezonowy
all season

Komfortowy materac kieszeniowy. Warstwa lateksu i VIsCO. sprężyny kieszeniowe zapewniają
elastyczność i właściwości rehabilitacyjne. Ilość sprężyn: minimum 252 szt./m2 . Kaseton
wysoko elastyczny poprawia komfort użytkowania. Lateks Blue Ocean zapewnia trwałość
i reguluje wilgotność. Pianka VIsCO zmniejsza napięcie mięśni, ułatwia ukrwienie. Brak
możliwości wykonania rozmiarów nietypowych. Zalecany stelaż elastyczny o rozstawie
szczebelków 3-5 cm bez regulacji zagłówka i podnóżka.
Rekomendowany stelaż Hevea Standard. Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace kieszeniowe

Materac kieszeniowy
REHABOx VIsCO lATEKs lAguNA

Memory Viscool core is made by special technology.
It has all the advantages of the visco elastic foam
and none of it’s weaknesses Pocket box mattresses
with latex gel and viscool are extremely comfortable,
with the unique feature that makes them follow your
body curves. Winter and summer side. Basic cover
AEgIs and possibility - rich selection of covers

średnio twardy

średnio twardy

middle

middle

waga użytkownika

waga użytkownika
weight

grubość płyty VISCO
plate thickness VISCO

weight

3

CM

płyta z pianki
lateksowej perforowanej Blue Ocean
perforated latex Blue Ocean (latex gel)

dwustronny

dwustronny

zdejmowany
pokrowiec

zdejmowany
pokrowiec

two-sided

removable
cover

two-sided

removable
cover

technologia
technology

Zdrowy materac nawierzchniowy. Wykonany z pianki VIsCO o dużej gęstości.
grubo pikowany pokrowiec można swobodnie zdjąć. Idealny do stosowania na materac
w celu dodania nowych funkcjonalności np. w celu zmniejszenia ryzyka powstawania
odleżyn. materac nawierzchniowy, umieszczany na materacu właściwym. Topper działa
w wyniku zastosowania w nim pianki z pamięcią, która efektywnie zwiększa równomierność
ucisku na tkanki i tętnice. Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace nawierzchniowe
Materac nawierzchniowy
HEVEA TOPPER VIsCO

Healthy mattress topper, orthopedic with
visco foam. Basic cover AEgIs and possibility
- rich selection of covers.

Wygodny materac nawierzchniowy. Innowacyjny lateks Blue Ocean z atestem Euro-lateks.
umieszczany na materacu właściwym, w celu dodania mu nowych funkcjonalności. Może
być stosowany jako materac turystyczny, nakładka na kanapą, sofę, wersalkę. Łatwo go
zwinąć, przechowywać i transportować. grubo pikowany pokrowiec można swobodnie zdjąć
(taśma suwakowa z 3 stron). Dwie identyczne strony użytkowe. gumki w narożnikach do
mocowania na materacu. Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych.

materace nawierzchniowe
Materac nawierzchniowy
HEVEA TOPPER lATEKsOWY

The gel beads have a clear influence on the
temperature changes within the material,
particularly in the cooling phase.

waga użytkownika

średnio twardy
middle

weight

waga użytkownika
weight

grubość płyty VISCOL
plate thickness VISCOOL

3/5
CM

dwustronny

two-sided

zdejmowany
pokrowiec

removable
cover

Innowacyjny materac nawierzchniowy z funkcją masażu.
Wykonany z pianki VIsCOOl o dużej gęstości. Oddychający pokrowiec można swobodnie
zdjąć. Idealny do stosowania na materac w celu dodania nowych funkcjonalności np. w celu
zmniejszenia ryzyka powstawania odleżyn. Topper działa w wyniku zastosowania w nim
pianki z pamięcią, która efektywnie zwiększa równomierność ucisku na tkanki i tętnice.
Do wyboru 4 wzory pokrowca.

materace nawierzchniowe

Materac nawierzchniowy
HEVEA TOPPER VIsCO lAguNA

Memory foam molds to the body in response
to heat and pressure, evenly distributing body
weight. It then returns to its original shape once
you remove the pressure.Healthy mattress topper,
orthopedic with viscool foam. Basic cover AEgIs
and possibility - rich selection of covers.

Konstrukcja sTElAŻA HEVEA sTANDARD oparta jest na zastosowaniu 28 elastycznych listew bukowych.
. Tak duża ilość listewek pozwala na najlepsze dostosowanie się materaca do kształtu ciała. Część środkowa
– lędźwiowa - wyposażona jest w płynną regulację twardości. Zmniejszone do minimum odstępy pomiędzy
listewkami pomagają równomiernie rozłożyć masę materaca co wydłuża jego eksploatację. Konstrukcja
wzdłużna wykonana z drzewa klejonego warstwowo zwiększającego wytrzymałość stelaża. powyżej
szerokości 120 cm stelaż łączony jest z dwóch połówek (np.140cm jako 2x70cm).
Rzeczywiste rozmiary stelaża są około 10-15 mm mniejsze od łóżka, celem bezpiecznego i łatwego osadzenia
wewnątrz ramy. Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych.

stelaże

stelaż
HEVEA sTANDARD

The frame under the mattress. The flexible
strips - 28 pcs - of high strength.

waga użytkownika
weight

stelaż wykonany jest na konstrukcji serii sTANDARD i JuNIOR, wzbogacony został o regulację wysokości zagłówka.
W części środkowej mamy do dyspozycji płynną regulację twardości listewek dzięki której każdy będzie mógł
dopasować stelaż do własnych potrzeb. Zastosowanie 28 elastycznych drewnianych listewek zapewnia najlepsze
dopasowanie się materaca do kształtu ciała. Zmniejszone do minimum odstępy pomiędzy listewkami pomagają
równomiernie rozłożyć masę materaca co wydłuża jego eksploatację. Konstrukcja wzdłużna oraz ramiona zagłówka
wykonane są z drzewa klejonego warstwowo zwiększającego wytrzymałość stelaża. powyżej szerokości 120 cm
stelaż łączony jest z dwóch połówek (np.140cm jako 2x70cm). Rzeczywiste rozmiary stelaża są około 10-15 mm
mniejsze od łóżka, celem bezpiecznego i łatwego osadzenia wewnątrz ramy.
Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych.

stelaże

stelaż
HEVEA COMFORT / HEVEA JuNIOR

The frame under the mattress. Flexible strips,
adjustable in 3 dimensions.

waga użytkownika

weight

Komfortowy stelaż HEVEA PREsTIgE posiada 28 elastycznych listew, regulację wysokości zagłówka
powodującą mniejsze zmęczenie szyi podczas dłuższego czytania książek, regulację twardości listew w części
lędźwiowej jak również regulację wysokości położenia nóg. Zmniejszone do minimum odstępy pomiędzy
listewkami pomagają równomiernie rozłożyć masę materaca jak i prawidłowe wietrzenie co wydłuża jego
eksploatację. Konstrukcja wzdłużna oraz ramiona wykonane są z drzewa klejonego warstwowo zwiększającego
wytrzymałość stelaża. Powyżej szerokości 120 cm stelaż łączony jest z dwóch połówek (np.140cm jako 2x70cm.
Rzeczywiste rozmiary stelaża są około 10-15 mm mniejsze od łóżka, celem bezpiecznego i łatwego osadzenia
wewnątrz ramy. Możliwość wykonania rozmiarów nietypowych.

stelaże

stelaż
HEVEA PREsTIgE

The frame under the mattress. Flexible strips,
adjustable in 2 levels.

HEVEA VIsCO PROFIl

MEMORY VIsCO PIllOW
rozmiar
size

ClAssIC

anatomiczna
anatomic

lATEx ClAssIC PIllOW
rozmiar
size

wyrób medyczny kl.I

medical

COMFORT PROFIl

JAsIEK

lATEx ANATOMIC PIllOW
rozmiar
size

poduszki

poduszki lateksowe
poduszki ortopedyczne

lATEx BABY PIllOW
anatomiczna
anatomic

rozmiar
size

poduszki

poduszki lateksowe
poduszki ortopedyczne

salon Materaców HEVEA
KRAKÓW, ul. Zakopiańska 56a lok.15
salon Materaców Naturalnie Wyspani
OLSZTYN, ul. Wyszyńskiego 1
sklep M jak Materac
śLESIN, ul. Kleczewska/ DK 25

FABRYKA MATERACÓW HEVEA s.C
ul. Ogrodowa 28
62-561 Ślesin

email
biuro@heveamaterace.pl
export contact
sales@hevea24.pl
www.polskiematerace.pl
www.heveamaterace.pl
www.hevea24.pl
INFOLINIA / PHONE
0048 730 230 730, 0048 730 330 730

dystrybutor

