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.
Marka Hevea to dzisiaj dumny lider wielu popularnych grup produktów do sypialni dużej i małej.
Dziękujemy za zaufanie !

Inspiruje nas życie...

o nas
Produkujemy materace od 2006 roku, z pasją i bez kompromisów.
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.
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. 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.
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,
cały pakiet naszego doświadczenia oraz zdrowy sen przez wiele lat!

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

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.
Skład: bawełna 30%/poliester 70%, apretura AEGIS.

po pierwsze higiena

HEVEA MEDICA
luksus/luxury

 zianina Hevea Medica charakteryzuje się niezwykłą wytrzymałością,
D
miękkim, aksamitnym chwytem i wyjątkową delikatnością w dotyku.
Dedykowana dla najmłodszych, posiada podwyższone parametry
paroprzepuszczalności oraz zdolności neutralizacji wolnych rodników.
Przepuszcza powietrze pozwalając na utrzymanie stabilnej temperatury
na poziomie właściwym dla ciała ludzkiego. Spełnia także ważną funkcję
bakteriostatyczną, odpowiadając za zahamowanie nadmiernego tempa
wzrostu bakterii i utrzymanie ich naturalnego poziomu na powierzchni
skóry tzw. pH. Łatwa w użytkowaniu i konserwacji. Można ją wielokrotnie
prać w temp. do 60°C.
Sklad: bawelna 30%, PE 70%.

HEVEA ALOE
GREEN POWER

HEVEA TENCEL
SILKY FEELING

Należy do grupy dzianin Wellness. Powszechnie znane, kojące
i lecznicze działanie Aloesu, wykorzystywane było przez Egipcjan
tysiące lat temu. Dzianina 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 skóry. 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%/PE 70%, apretura 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 hydrofobowym 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%.

komfort/comfort

natura/nature

„Designed by Javi_indy / Freepik”
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Baby

materac Hevea
/ Hevea Baby mattress
Antyalergiczny, zdrowy materac lateksowy dla niemowląt i m
 ałych
dzieci. Zapewnia właściwe podparcie dla s tale rosnącego kręgosłupa
dziecka. Do wyboru 3 pokrowcez miękkich dzianin: Aegis z tarczą
bakteryjną, Medica i AloeGreen Power. W
 yrób medyczny kl. I
Wyjątkowa elastyczność punktowa lateksu, właściwości ortopedyczne
oraz jego odporność na alergeny t worzą idealny produkt dla dziecka
od pierwszych chwil życia.

grupa
wiekowa
0+

Reversible and breathable latex mattress with hypo-allergic properties, ideal from
the first moments of life. Unique systems of ventilation channels give prefect
spine support, ensuring healthy development.The mattress core is a single block
of perforated foam latex, which provides your small child an environment free
of mould, and dust mites.Flexibility feature of latex, brings a mattress orthopedic
properties which combined with its resistance to allergens makes an ideal
product for you baby!

5
5 year manufacturer
warranty!

max

40

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h2

twardość:
sredniotwardy
/ middle hard

oddychający
/ breathable

9

cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

Pokrowce z dzianin/ knitted covers

zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

20%
Zawartość
naturalnego lateksu
/ with natural latex

bez roztoczy
i grzybów

60/120, 70/130, 70/140

aegis

medica

aloe
green power

materace lateksowe

E
B M DY

ZN

Ó

C
Y

7

latex mattresses

nie zawiera
gryki

W YR

rozmiary/ SIZE

KL

ASA I

„Designed by Photoduet / Freepik”
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Baby Max

materac Hevea
/ Hevea Baby Max mattress
Innowacyjny, rozwojowy materac piankowo-lateksowy. Hevea BabyMax
to materac dwustronny, który dorasta razem z dzieckiem. Strona twarda
piankowa i średnio-twarda lateksowa. Możliwość dopasowania twardości
zależnie od preferencji rodziców i wskazań pediatry. W zestawie trzy
pokrowce do wyboru. Materac wyjątkowo higieniczny i antyalergiczny,
wykonany bez użycia kleju! Atesty Eko-Tex Standard 100 i Euro-Latex.

grupa
wiekowa
0+

2
2 year manufacturer
warranty!

Made of highly flexible (Kaltschaum) foam with increased firmness and 7cm thick
and 3cm latex foam Blue Ocean (latex gel). Can be use on both sides.Cover can
be easy washed at 60°
C. Anti-allergic.

max

40

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h2

twardość:
sredniotwardy
/ middle hard

oddychający
/ breathable

11,5
cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

dwustronny
/ bilateral

Pokrowce z dzianin/ knitted covers
zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

20%
Zawartość
naturalnego lateksu
/ with natural latex

rozmiary/ SIZE
120/60, 130/70, 140/70

aegis

medica

aloe
green power

materace lateksowe
9

latex mattresses

„Designed by peoplecreations / Freepik”
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Krzyś

materac Hevea
/ Baby Coco latex mattress
Antyalergiczny, rozwojowym
 aterac lateksowo - kokosowy dla niemowląt
i małych dzieci. Strona twarda - kokosowa p
 rzeznaczona dla dziecka
do 9/12 miesiąca życia, następnie z aleca się zmianę na stronę średniotwardą z elastyczną pianką lateksową. Do wyboru 3 wzory pokrowca
AEGIS, Medica lub Aloe G
 reen Power.Produkt testowany klinicznie -
Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka.Wyrób medyczny kl. I

grupa
wiekowa
0+

Two-sided mattress made of natural latex and coconut coir fibre, with antiallergic properties. Two side of use, mean that this mattress can be used from
first moments of life. Side with coconut coir fibre, which is the harder side of the
mattress, is designed for children up to 9/12months (depending on the side of
the mattress). The other side, with natural latex, which is medium-hard, can be
used from 9/12months.The unique vertical ventilation channels provide perfect
spinal support, ensuring healthy development of your baby.The mattress core
is made of 5cm single block of perforated latex foam, combined with 2cm of
coconut coir fibre layer.

5
5 year manufacturer
warranty!

max

40

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h2

twardość:
sredniotwardy
/ middle hard

h3

twardość: twardy
/ hard

oddychający
/ breathable

9

cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

Pokrowce z dzianin/ knitted covers

zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

2cm
płyta kokosowa
lateksowana

5cm
plyta lateksowa
perforowana

60/120, 70/130, 70/140

aegis

medica

aloe
green power

materace lateksowe

E
B M DY

ZN

Ó

C
Y

11

latex mattresses

pozytywna opinia
instytutu matki
i dziecka

W YR

rozmiary/ SIZE

KL

ASA I

„Designed by Pressfoto / Freepik”
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materac Hevea

Celebrities Baby

/ Baby mattress Celebrities

Wygodny, luksusowy materac z bloku perforowanego lateksu grubości
12 cm. Pokrowiec zewnętrzny z dzianiny na bazie miękkiej i naturalnej
przędzy Tencel. Pokrowiec rozpinany, taśma suwakowa z 3 stron.
Pokrowiec do prania w temp. 60°
C. Dzianina z certyfikatem Bezpieczny
dla dziecka.

grupa
wiekowa
0+

Celebrities Baby - Luxury mattress for babies, enhanced with anti-allergic 12cm
latex block. It comes with thickly quilted removable cover TENCEL, with sewn
zipper for child safety. Mattress height is approximately 14cm.Hevea TENCEL is a
unique fabric used for luxury mattress for children. It is a cellulose fiber, produced
on the basis of environmentally friendly technology. Softness, lightness and
delicacy puts in one of the top places in the production of luxury textiles and
health.Breathable fabric ensures proper respiration and finds ideal use in the
prophylaxis and treatment of individuals prone to allergies. Because of its delicacy
and softness it is highly recommended

10
10 year manufacturer
warranty!

max

60

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h2

twardość:
sredniotwardy
/ middle hard

oddychający
/ breathable

14

cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

dwustronny
/ bilateral

Pokrowce z dzianin/ knitted covers
zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

12cm
blok lateksu
/ latex foam block

rozmiary/ SIZE

TENCEL
Silky Feeling

120/60, 140/70

materace lateksowe
13

latex mattresses

20%
Zawartość
naturalnego lateksu

„Designed by Pressfoto / Freepik”
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Junior

materac Hevea
/ Hevea Junior mattress
Antyalergiczny, trwały i zdrowy materac lateksowy dla dzieci pow. 2 roku
życia. Materac średnio-twardy z 3 strefami twardości. Dwie identyczne
strony użytkowe. Pokrowiec z dzianiny AEGIS rozpinany i zdejmowany do
prania. Technologia Aegis Microbe Shield. Produkowany w 9 rozmiarach
dopasowanych do najpopularniejszych łóżek, w tym także piętrowych.
Wyrób medyczny kl.I

grupa
wiekowa
2+

Junior two-sided mattress is ideal for children, after a period of infancy to late time
in school. Increased strength latex block provides comfort to children weighting
up to 80kg. The core of the mattress is based on natural latex, around 9-10cm
high (depending on size of the mattress), providing orthopedic support for child’s
growing spine.Latex creates mould, damp and dust mine free environment,
putting latex mattresses on a leading place for mattresses for allergy sufferers,
asthmatics and children suffering from diseases associated with the presence
of allergens. PZH certificate ensures product safety, whereas 10 years warranty
ensures years of use.It comes with quilted cotton cover design, which is easy to
remove using 3 zips, and can be washed in 60˚C.

10
10 year manufacturer
warranty!

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h2

twardość:
sredniotwardy
/ middle hard

oddychający
/ breathable

10
-11
cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

Pokrowce z dzianin/ knitted covers

zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

bez roztoczy
i grzybów

nie zawiera
gryki

rozmiary/ SIZE

15

latex mattresses

E
B M DY

Y

materace lateksowe

Ó

ZN

W YR

aegis

C

160/70, 160/80, 160/90, 180/80, 180/90,
190/80, 190/90, 200/80, 200/90

KL

ASA I

„Designed by Pressfoto / Freepik”
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Junior Max

materac Hevea
\ Hevea Junior Max mattress
Innowacyjny materac lateksowy z płyty lateksowej perforowanej
z dodatkiem 3 cm płyty lateksu Blue Ocean.
Lateks z żelem silikonowym wchłania nadmiar wilgoci z otoczenia
materaca – zapobiega uczuciu spoconej i wilgotnej skóry, poprawia
mikroklimat i chroni przed rozwojem grzybów i pleśni. Zastosowanie
w pokrowcu materaca technologii Aegis nadaje mu funkcje ochronne
i profilaktyczne.

10

grupa
wiekowa
2+

Junior two-sided mattress is ideal for children, after a period of infancy to late time
in school. Increased strength latex block provides comfort to children weighting
up to 80kg. The core of the mattress is based on natural latex, around 13-14cm
high with 3cm Blue Ocean (latex gel) (depending on size of the mattress),
providing orthopedic support for child’s growing spine.
Latex creates mould, damp and dust mine free environment, putting latex
mattresses on a leading place for mattresses for allergy sufferers, asthmatics and
children suffering from diseases associated with the presence of allergens.
PZH certificate ensures product safety, whereas 10 years warranty ensures years of
use.

na wkład
materaca

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h2

twardość:
sredniotwardy
/ middle hard

oddychający
/ breathable

13
-14
cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

dwustronny
/ bilateral

Pokrowce z dzianin/ knitted covers
zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

3cm
płyta lateksu
Blue Ocean
/ plate Blue Ocean (latex gel)

W YR

materace lateksowe
17

latex mattresses

Y

aegis

E
B M DY

ZN

160/70, 160/80, 160/90, 180/80, 180/90,
190/80, 190/90, 200/80, 200/90

Ó

C

rozmiary/ SIZE

KL

ASA I

„Designed by peoplecreations / Freepik”
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Duo Activia

materac Hevea
/ Hevea mattress Duo Activia
Antyalergiczny, rozwojowy materac wysoko elastyczny dla niemowląt i dzieci.
Materac o dwóch zróżnicowanych stronach twardości. Strona twarda dla
dzieci do 8-9 miesiąca życia i średnio-twarda dla starszych. Pozytywna opinia
Instytutu Matki i Dziecka. Trwały, przewiewny wkład piankowy gwarantuje
zdrowy i bezpieczny sen. Do wyboru 2 dzianiny i 4 rozmiary. Pokrowce
zdejmowane. Dwie strony użytkowe.

grupa
wiekowa
0+

Activia duo mattress has a unique combination of highly flexible foams with
different hardness density and resistance. Precisely selected layers of the mattress
will fulfill all needs of your baby.The hard side of the mattress is recommended for
babies up to 6months. It actively supports development of your child from first
moments of life.When you baby is over 6 months you should turn the mattress to
the medium-hard side. It is highly flexible side which allows ideal alignment of the
body during sleep and rest, for the growing baby with greater weight and growth.
Additionally, increased resilience and strength of HR foam supports child physical
activity.

2
2 year manufacturer
warranty!

max

30

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h2

twardość:
sredniotwardy
/ middle hard

h3

twardość: twardy
/ hard

oddychający
/ breathable

9

cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

Pokrowce z dzianin/ knitted covers

dwustronny
/ bilateral

zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

4cm
Płyta wysoko
elastyczna - TWARDA
/ hr foam - HARD

rozmiary/ SIZE

aegis

120/60, 130/70, 140/70, 160/70

medica

materace piankowe/ wysoko elastyczne
19

baby foam mattress

4cm
Płyta wysoko
elastyczna - ŚREDNIO TWARDA
/ hr foam - MEDIUM HARD

pozytywna opinia
instytutu matki
i dziecka

„Designed by peoplecreations / Freepik”
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Airmax 3D

materac Hevea
/ Hevea Air Max mattress
Innowacyjny, oddychający materac dla niemowląt i dzieci. Pianka wysoko
elastyczna o dużej twardości, wys. 2 x 5cm. Wymuszony i stały przepływ
powietrza w kierunku pionowym (poprzez kanaliki wentylacyjne) i poziomym
(pasek klimaband 3D dookoła materaca). Szybka wymiana powietrza
w materacu to gwarancja utrzymania właściwej temperatury i wilgoci.

grupa
wiekowa
0+

Innovative, breathable mattress for babies and children. Highly flexible foam
of high hardness height. 2 x 5 cm. And forced air flow constant in the vertical
direction (through the ventilation channels) and horizontally (3D klimaband belt
around the mattress). Quick exchange of air in the mattress is a guarantee to
maintain proper temperature and humidity

2
2 year manufacturer
warranty!

max

30

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h3
twardość: twardy
/ hard

oddychający
/ breathable

11

cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

dwustronny
/ bilateral

Pokrowce z dzianin/ knitted covers
zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

rozmiary/ SIZE

Winnie the Pooh pastelowy
/ light grey

120/60 cm, 130/70, 140/70

materace piankowe/ wysoko elastyczne
21

baby foam mattress

„Designed by peoplecreations / Freepik”
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Dream

materac Hevea
/ Hevea Dream mattress
Antyalergiczny, dwustronny, twardy materac niemowlęcy. Wkład z pianki
wysoko elastycznej o wysokości 7 cm. Materac dwustronny. Pokrowiec
z funkcją EASY CLEAN. Nie wchłania wody i ułatwia utrzymanie materaca
w czystości i higienie. Idealny na dzieci i niemowląt już od pierwszych chwil
po urodzeniu. Pokrowiec z certyfikatem Bezpieczny dla dziecka.

grupa
wiekowa
0+

Made of highly flexible (Kaltschaum) foam with increased firmness and 7cm thick.
Can be use on both sides. Advantages: Mattress height with Easy Clean Golden
Baby cover - approx. 7.5cm Mattress weight - approx.2kg Cover can be easy
washed at 60˚C.

2
2 year manufacturer
warranty!

max

30

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h3
twardość: twardy
/ hard

oddychający
/ breathable

7

cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

dwustronny
/ bilateral

Pokrowce z dzianin/ knitted covers
zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

7cm
Płyta wysoko
elastyczna
/ hr foam

rozmiary/ SIZE

golden baby

120/60, 140/70

materace piankowe/ wysoko elastyczne
23

baby foam mattress

„Designed by Pressfoto / Freepik”
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SnuDo

materac Hevea
/ Hevea SnuDo mattress
Antyalergiczny, wysoko elastyczny materac dla dzieci i młodzieży. Strona
twarda, bezstrefowa dla dzieci młodszych i średnio-twarda strefowa dla dzieci
starszych o większej wadze ciała. Wygodny i trwały materac ze zdejmowanym
pokrowcem. Rekomendowany do łóżek piętrowych. Wkład o dużej gęstości
zapewnia trwałość produktu i dobre oparcie dla kręgosłupa.

grupa
wiekowa
2+

Aegis quilted cover. The cover can be removed and washed at 60°
C. The mattress
is made up of highly elastic and anti-allergic foam with two usable sides - 3 zone
and zoneless, with increased hardness. It is suitable up to 80kg.
It is suitable for the growing child with greater weight and growth, while
increased resilience and strength of HR foam supports child physical activity,
providing comfort and correct position.The soft side (zoneless) is designed for
smaller children (2+). The 3-zone side is ideal for bigger and heavier children.

2
2 year manufacturer
warranty!

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h2

twardość:
sredniotwardy
/ middle hard

h3

twardość: twardy
/ hard

oddychający
/ breathable

12

cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

Pokrowce z dzianin/ knitted covers
dwustronny
/ bilateral

zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

rozmiary/ SIZE

160/70, 160/80, 160/90, 180/80,
180/90, 190/80, 190/90, 200/80,
200/90, 100/200, 120/200

aegis

materace piankowe/ wysoko elastyczne
25

baby foam mattress

11cm
Płyta wysoko
elastyczna
/ HR FOAM

26

SnuDo Max

materac Hevea
/ Hevea SnuDo Max mattress
Trwały i zdrowy materac z pianki wysoko elastycznej o dwóch różnych
stronach użytkowych 3 strefowej i bezstrefowej - grubości 11 cm.
Jednostronnie obłożona płytą z elastycznego lateksu typu Ocean Blue
grubości 3 cm z żelem silikonowym wchłaniającym nadmiar wilgoci
z otoczenia materaca. Pokrowiec AEGIS z dzianiny pikowanej włókniną
klimatyzowaną.

grupa
wiekowa
2+

Aegis quilted cover. T
 he cover can be removed and washed at 60°
C. Innovative
mattress highly flexible foam with latex Blue Ocean (latex gel). It is suitable up to
80kg. It is suitable for the growing child with greater weight and growth, while
increased resilience and strength of HR foam supports child physical activity,
providing comfort and correct position.The soft side (zoneless) is designed for
smaller children (2+). Mattress height - 15cm.

2
2 year manufacturer
warranty!

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h2

twardość:
sredniotwardy
/ middle hard

oddychający
/ breathable

15

cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

Pokrowce z dzianin/ knitted covers

zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

3cm
Płyta lateks
ocean blue
/ plate Blue Ocean (latex gel)

11cm
Płyta pianki hr

rozmiary/ SIZE

80/160, 80/180, 80/190, 80/200,
90/160, 90/180, 90/190, 90/200,
100/200, 120/200

aegis

materace piankowe/ wysoko elastyczne
27

baby foam mattress

„Designed by Pressfoto / Freepik”
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Junior Box

materac Hevea
/ Junior Box mattres

grupa
wiekowa
2+

2
2 year manufacturer
warranty!

Pocket comfortable mattress for children.
Ideal for children over 2 years and spine problems.
Mattress height - 17cm.

Wygodny i elastyczny materac kieszeniowy dla dzieci. Materac dwustronny,
wykonany na bazie sprężyn kieszeniowych z obustronną przekładką z pianki
wysoko-elastycznej. Pokrowiec Aegis Natural Care lub Aloe Green Power.

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h3
twardość: twardy
/ hard

oddychający
/ breathable

17

cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

Pokrowce z dzianin/ knitted covers

zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

12cm
sprężyny
kieszeniowe

2cm
Płyta pianki hr
Z OBU STRON

rozmiary/ SIZE

aloe
green power

80/160, 80/180, 80/200, 90/200

aegis

materace kieszeniowe/sprężynowe
29

pocket mattresses

materac
kieszeniowy

„Designed by Pressfoto / Freepik”
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Junior Box Lateks

materac Hevea
/ Hevea Junior Box Latex mattres
Dziecięcy, wygodny i komfortowy materac kieszeniowy z lateksem. Grupa
wiekowa 2+. Wkład ze sprężyn kieszeniowych z przekładkami wysokoelastycznymi oraz jednostronnie z płytą z lateksu Blue Ocean. Lateks
z silikonem zapewnia optymalny i stabilny mikroklimat materaca. Dwa
pokrowce do wyboru (aleo GREEN POWER i aegis) i cztery najpopularniejsze
rozmiary. Materace Junior Box nie są rekomendowane do łóżek piętrowych na
górny poziom, w przypadku barierki niższej niż 40cm.

grupa
wiekowa
2+

Children, convenient and comfortable latex mattress pocket.
Pockets provide flexibility to the whole point of the mattress, which gives it the
properties of rehabilitation. Each spring works independently giving optimal
support at pressure. The form of the pocket is enclosed in a breathable foam
highly flexible high density and a thickness of 2 cm. Mattress unilaterally finished
latex Blue Ocean (latex gel) - without glue. Home Latex provides a rapid exchange
of air and moisture absorption.

2
2 year manufacturer
warranty!

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h2

twardość:
sredniotwardy
/ middle hard

oddychający
/ breathable

20

cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

dwustronny
/ bilateral

Pokrowce z dzianin/ knitted covers
zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

12cm
sprężyny
kieszeniowe

2cm
Płyta pianki hr
Z OBU STRON

rozmiary/ SIZE

aloe
green power

160/80, 180/80, 80/200, 90/200

aegis

materace kieszeniowe/sprężynowe
31

pocket mattresses

3cm
Płyta lateks
ocean blue
/ plate Blue Ocean (latex gel)

materac
kieszeniowy

„Designed by Pressfoto / Freepik”
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materac Hevea

Junior Box Visco

/ Hevea Junior Box mattrss

grupa
wiekowa
2+

2
2 year manufacturer
warranty!

Ideal for children over 2 years and spine problems.
Double-sided pocket mattress with memory (visco foam).
It provides optimum support for the ever-growing spine of the child.

Dwustronny, antyalergiczny materac kieszeniowy dla dzieci. Dwie twardości.
Strona średnio-twarda wykończona pianką wysokoelastyczną, strona miękka
z płytą visco. Materac dla grupy wiekowej 2+. Pianka visco zatrzymuje
ciepło wewnątrz materaca i dopasowuje się do kształtu anatomicznego
użytkownika.

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

h2

twardość:
sredniotwardy
/ middle hard

oddychający
/ breathable

22

cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

dwustronny
/ bilateral

Pokrowce z dzianin/ knitted covers
zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

5cm
wysokość bloku
pianki z pamiecią

rozmiary/ SIZE

aloe
green power

80/160, 80/180, 80/20, 90/200

aegis

materace kieszeniowe/sprężynowe
33

pocket mattresses

materac
kieszeniowy

„Designed by Dashu83 / Freepik”
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Drive

materac Hevea
/ Hevea Drive mattress

grupa
wiekowa
0+

2
2 year manufacturer
warranty!

Mattress tourist destination for children from the first moments of life.
Multifunctional, it can be used as an overlay on a traditional mattress,
the mattress traveler or a mat to play.

Elastyczny materac lateksowy idealny jako nakładka albo materac podróżny.
Warstwa lateksu Blue Ocean wys. 3 cm. Pokrowiec pikowany Aegis. Taśma
suwakowa z 3 stron., I strefa twardości, pokrowiec wewnętrzny bawełniany,
pokrowiec zewnętrzny pikowany owatą 100g, zdejmowany, do prania. Lateks
Blue Ocean z kulkami żelu silikonowego - certyfikat Euro-Latex i Eko-Tex.
Wysokość około 4,5 cm. Waga ok 2kg

max

40

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

oddychający
/ breathable

4

cm
Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

można
rolować

Pokrowce z dzianin/ knitted covers

zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

3cm
płyta lateksu
Blue Ocean
/ plate Blue Ocean (latex gel)

wielofunkcyjny

rozmiary/ SIZE

aegis

60/120, 70/140

materace turystyczne
35

travel mattress

„Designed by Asierromero / Freepik”
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MIAU

materac Hevea
/ Hevea Miau mattress
Oddychający materac z wysokoelastycznej pianki poliuretanowej HEVEA
MIAU 3w1 (zastosowanie jako wkład do kojca, łóżeczka lub jako mata do
zabawy). Nowoczesny produkt dla wymagających rodziców. Odpowiednio
dobrana pianka typu HR zapewnia optymalne podparcie dla rosnącego
kręgosłupa dziecka zarówno podczas zabawy, jak i snu. Dostępne w dwóch
rozmiarach: 60/120 oraz 100/100cm wyłącznie w pokrowcu 100 % bawełna.
Pokrowiec w kolorowe kotki można prać w temp. do 60 st. C. Dzianina
bawełniana z certyfikatem Eko-Tex Instytutu Włokiennictwa w Łodzi. Produkt
całkowicie antyalergiczny.

grupa
wiekowa
0+

2
2 year manufacturer
warranty!

Foam mattress for a crib. An innovative product for the discerning parents.
Respectively selected foam HR type provides optimal
support for the growing the spine of the child both during play and sleep.

max

40

Maksymalna
waga dziecka
/ Suitable for children
weighting

antyalergiczny
/ anti-allergic

oddychający
/ breathable

4,5
cm

Wysokość materaca
/ Height of the mattress
with cover

dwustronny
/ bilateral

Pokrowce z dzianin/ knitted covers

zdejmowany
pokrowiec
/ hygienic cover

4cm
wysokość
pianki hr

wielofunkcyjny

rozmiary/ SIZE

sweet cat

60/120, 100/100

materace turystyczne / do kojca
37

Tekstylia...
Naturalnie dla dzieci
Made with love...

„Designed by peoplecreations / Freepik”

40

Prześcieradła
/ fitted sheets

grupa
wiekowa
0+

2

Fitted baby bed sheet, for mattresses of maximum height 10-15cm.
Terry-cloth fabric with Safe for Children Certificate.
Machine washable at 60°C
100% cotton
Pastel patterns for children
Anti-allergic

Prześcieradło z gumką. Przeznaczone na każdy rodzaj materaca do wysokości
boku do 15 cm. Bawełniana najwyższej jakości dzianina typu intelock (Jersey)
z certyfikatem Bezpieczny dla dziecka. Produkt można prać w temperaturze
do 60°C. Skład dzianiny – bawełna 100%.
Kilka pastelowych wersji kolorystyczny: kropeczki, paseczki (ecru), kropeczki,
paseczki (szare), sweet cat (pastelowe)

antyalergiczny
/ anti-allergic

oddychający
/ breathable

gwarancja
zachowania kolorów

60°C
maxymalna
temperatura
prania

100%

bawe³na
100%
cotton
surowiec

dzianiny/ designs

rozmiary/ SIZE

tekstylia dziecięce

40/90, 60/120, 70/130, 70/140,
80/160, 80/ 200, 90/200

41

Children’s textiles

miękkie w dotyku,
soft touch

„Designed by peoplecreations / Freepik

42

Ochraniacze

/ Baby waterproof 2in1
Bezpieczny i funkcjonalny ochraniacz z funkcją prześcieradła. Dopasowany
do popularnych rozmiarów łóżeczek i materaców. Nie wymaga stosowania
prześcieradła. Zapewnia zdrowy i bezpieczny sen dziecka, chroni materac
i ułatwia utrzymanie higieny i czystości w łóżeczku. Bawełniana, przyjemna
w dotyku i antyalergiczna warstwa zewnętrzna wykończona membraną
powstrzymującą wilgoć. Wyrób medyczny kl. I.
º
Produkt można prać delikatnie w temperaturze do 60 C. Gumki w 4
narożnikach ułatwiają zakładanie i użytkowanie ochraniacza na materacu.
Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

grupa
wiekowa
0+

2

A unique 2in1 waterproof mattress protector. Designed to be used as a mattress
protector and bed sheet! Ideal for babies from the first moments of life.
100% cotton. Soft and gentle to the touch!
Bottom-coated vapor-permeable and waterproof membrane leveling accidental
spashing and dirt during use. Soft cotton piping edges
Fitted with four elastic bands in the corners, for ease of use, and preventing
shifting of the mattress protector. Fabric with „SAFE FOR CHILDREN” certificate
from Institute of Textiles in Lodz (Poland)
antyalergiczny
/ anti-allergic

oddychający
/ breathable

gwarancja
zachowania kolorów

60°C
maxymalna
temperatura
prania

100%

bawe³na
100%
cotton
surowiec

Y

43

Children’s textiles

E
B M DY

ZN

tekstylia dziecięce

Ó

C

rozmiary/ SIZE

60/120, 140/70, 160/80, 80/200, 90/200

miękkie w dotyku,
soft touch

W YR

dzianiny/ designs

KL

ASA I

„Designed by peoplecreations / Freepik”
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Kocyki bawełniane
/ cotton blankets

Wyjątkowo miłe w dotyku, dwustronne kocyki bawełniane HEVEA Milusie
to nowa propozycja dla dzieci małych i dużych. Wyjątkowa miękkość,
plastyczność i lekkość kocyka sprawia, że może być wykorzystywany w wielu
sytuacjach dnia codziennego, zarówno podczas snu w sypialni, jak i spaceru
na dworze. Wykonane z mięsistej, delikatnie elastycznej dzianiny Interlock
najwyższej jakości, spełni oczekiwania najbardziej wymagających rodziców.
Cechuje się miękkością, delikatnym chwytem oraz subtelnym designem.
Odpowiednio dobrana gęstość splotu i gramatura zapewni długotrwałe
zastosowanie, a także możliwość wielokrotnego prania bez uszczerbku
w jakości. Wykończony miękką, bawełnianą lamówką z atestem.
Kocyk Hevea Milusie można prasować umiarkowanym poziomem ciepła
(II stopień). Dwie strony użytkowe zapewnią maksymalny komfort dla
najmłodszego dziecka. Z uwagi na niską wagę kocyka, rekomendowany jako
oddychające przykrycie dla wcześniaków.

grupa
wiekowa
0+

2

Cotton baby blanket.
Extremely soft to the touch. Double-sided finished with a soft cotton piping.
Product with low weight recommended for premature babies.

antyalergiczny
/ anti-allergic

oddychający
/ breathable

gwarancja
zachowania kolorów

60°C
maxymalna
temperatura
prania

100%

bawe³na
100%
cotton
surowiec

dzianiny/ designs

rozmiary/ SIZE

tekstylia dziecięce

80/80, 125/175

45

Children’s textiles

miękkie w dotyku,
soft touch

„Designed by Pressfoto / Freepik”
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Komplety bawełniane
/ sets cotton

Hevea Milusie miękki i lekki komplet pościeli do wózka lub łóżeczka
(z antyalergicznym wypełnieniem silikonowym). Komplet jest cieplutki,
a zarazem zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza. Płaska poduszka
zapewni bezpieczne i zdrowe (minimalne) podparcie dla małej główki
dziecka. Komplet dedykowany do wózka, kołyski lub też jako nietuzinkowy
prezent dla Rodziców i Maleństwa.

grupa
wiekowa
0+

2

A colorful fluffy, soft and Anti-allergic blanket with pillow. Can be used on bed,
settee or mattress. Ideal to at home and on the walk, or during longer journeys.
Warm, cosy, edges, with double-sided, 100% cotton fabric Certified Safe for
Children and Eco-Tex. The blanket can be washed at temperatures up to 60.
Lightweight non-allergenic silicone filling.

antyalergiczny
/ anti-allergic

oddychający
/ breathable

gwarancja
zachowania kolorów

40°C
maxymalna
temperatura
prania

100%

bawe³na
100%
cotton
surowiec

dzianiny/ designs

rozmiary/ SIZE

do wózka lub kołyski
a pram or cradle:
kołderka 50 x 70 cm
poduszka 25 x 35 cm
kołderka 75 x 100 cm
poduszka 30 x 40 cm

do ŁÓŻECZKA
baby cot
kołderka 100 x 135 cm
poduszka 40 x 60 cm

tekstylia dziecięce
47

Children’s textiles

miękkie w dotyku,
soft touch

„Designed by Pressfoto / Freepik”
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Poduszki
/ pillows

Antyalergiczna poduszka Baby Deco idealna do podparcia pleców, do
wypoczynku oraz jako uzupełnienie designu pokoju dziecięcego. Wkład
poduszki zachowuje kształt nawet podczas długotrwałego użytkowania
i dużego obciążenia, dzięki wyjątkowej elastyczności pianki lateksowej.
Zdejmowany bawełniany pokrowiec zapewnia utrzymanie higieny. Można go
prać w temp. do 60°C.

grupa
wiekowa
0+

2

Decorative pillow Baby deco for a child’s room.
Core: shredded latex pillow.
The pillow has 100% cotton cover, with baby design.
The cover can be removed and washed.
Latex foam has Oeko-Tex Standard 100, NATIONAL INSTITIUTE OF PUBLIC HEALTH,
and NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE Certificates.

antyalergiczny
/ anti-allergic

oddychający
/ breathable

gwarancja
zachowania kolorów

40°C
maxymalna
temperatura
prania

100%

bawe³na
100%
cotton
surowiec

dzianiny/ designs

rozmiary/ SIZE

tekstylia dziecięce

45x45x10

49

Children’s textiles

miękkie w dotyku,
soft touch

50

Produkty licencyjne
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materac Hevea
KOLEKCJA DISNEY BABY to 4 najwyższej jakości modele materaców dla
niemowląt i dzieci. Lateksowy – płyta z pianki lateksowej bezstrefowa
7 cm, Lateksowo-kokosowy – płyta lateksowa 5 cm z warstwą kokosową
lateksowaną 2 cm, Wysokoelastyczny – 2 pianki o zróżnicowanej twardości,
Lateksowy Lux – pianka lateksowa perforowana 12 cm. Pokrowiec
wewnętrzny bawełniany, pokrowiec zewnętrzny z dzianiny pikowanej
owatą. Dzianina pokrowca – bawełna 100% interlock. Pokrowiec rozpinany,
taśma suwakowa z 3 stron, pokrowiec do prania w temp. 60°
C. Dzianina
z certyfikatem Bezpieczny dla dziecka. Waga materaca uzależniona od wkładu
od 2kg (wysoko elastyczny) do 8 kg (Lateksowy Lux). Wysokość od 9 do 14 cm.

Disney Baby

GRUPA
WIEKOWA
/ AGE 0+

Latex Mattress - 7 cm zoneless latex foam core; Coconut Latex Mattress - 5 cm
latex layer with 2 cm coconut and latex layer; High Elastic Mattress - 2 types of
foam with different firmness; Lux Latex Mattress - 12 cm perforated latex foam.
Cotton internal cover, quilted external cover. Fabric of the cover - 100% interlock
cotton. Unzippable cover, zipper on 3 sides, wash in 60 °
C. Fabric with „Safe for
Children” Certificate. The collection features motifs made available by The Walt
Disney Company. The weight of the mattress depends on the filling - between 2
kg (High Elastic Mattress) and 8 kg (Lux Latex Mattress). Height: 9 - 14 cm.

dwustronny

zdejmowany

pokrowiec

WYPEŁNIENIE / CORES

PIANKA
LATEKSOWA
7CM, 12 CM
(BABY LUX)

ROZMIARY/ SIZE

60/120 , 70/130 , 70/140,
70/160 (WYPEŁNIENIE WYSOKO ELASTYCZNE)

KOKOSOWO
- LATEKSOWY
COCONUT
LATEX FOAM 7CM

PIANKA H2/H3
KALTSCHAUM HR
FOAM 8CM,
10CM (SIZE 160/70)

53

MATERACE BABY
BABY INFANTS

54

materac Hevea

Dream Disney Baby
/ Dream Disney Baby mattress

Antyalergiczny, dwustronny materac niemowlęcy. Wkład z pianki wysoko
elastycznej o wysokości 7 cm. Materac dwustronny. Pokrowiec wykonany
z dzianiny bawełnianej typu frotte. Zdejmowany do prania. Oddychający
i antyalergiczny. Idealny na dzieci i niemowląt już od pierwszych chwil po
urodzeniu. Pokrowiec DISNEY Kubuś frotte, 100% bawełna.

grupa
wiekowa
/ age 0+

Made of highly flexible (Kaltschaum) foam with increased firmness
and 7cm thick. Can be use on both sides.
Advantages: Mattress height with terry Winnie the Pooh cover - approx. 7.5cm
Mattress weight - approx.2kg, 100% cotton terry Winnie the Pooh removable
cover. Cover can be easy washed at 60°C.
Anti-allergic. The core of the mattress has
- Oeko-Tex Standard 100,
- NATIONAL INSTITIUTE OF PUBLIC HEALTH,
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE Certificates

dwustronny

zdejmowany

pokrowiec

wypełnienie / cores

rozmiary/ SIZE
60/120, 70/130, 70/140

materace baby
55

baby infants

56

materac Hevea

Disney Baby Airmax 3D

Innowacyjny, oddychający materac dla niemowląt i dzieci. Pianka wysoko
elastyczna o dużej twardości, wys. 2 x 5cm. Wymuszony i stały przepływ
powietrza w kierunku pionowym (kanaliki wentylacyjne) i poziomym (pasek
klimaband 3D z 4 stron). Szybka wymiana powietrza w materacu to gwarancja
właściwej temperatury i wilgoci. Wysokość 11 cm. Pokrowiec rozpinany
z 3 stron. Pokrowiec Disney Baby Light.

grupa
wiekowa
/ age 0+

Mattress Baby Airmax 3D was made of two perforated blocks of foam Highly 5 cm
thick. For the production of the mattress was not used glue, which makes that it is
completely safe for the child. The mattress is a single zone which provides good
support for the growing child’s spine. The mattress has anti-allergic properties and
orthopedic. The mattress is airy thanks to the venting ducts disposed in the foam.
In addition, around the sides of the mattress a strip-type ventilating klimband
Airmax 3D. The high quality of the product highlights Oeko Tex 100.
The height depends on the size of the mattress and is about 11 cm..

dwustronny

zdejmowany

pokrowiec

wypełnienie / cores

rozmiary/ SIZE
60/120, 70/130, 70/140

WYSOKOŚĆ

OK. 11CM

materace baby
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baby infants
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materac Hevea

Disney Junior Graffiti Girl
/ Disney Junior Graffitii Girl mattress

Antyalergiczny, rozwojowy materac na dzieci starszych i młodzieży. Wkład
z pianki wysoko elastycznej o grubości 10-11 cm zależnie od rozmiaru. Dwie
strony materaca - twarda dla dzieci 2+ i średnio-twarda dla starszych. Trwały
pokrowiec do wielokrotnego prania. Dzianina na bazie nowoczesnych,
oddychających włókien poliestrowych. Wzór pokrowca Disney Mickey Girl.
Model dedykowany dla dziewczynek.

grupa
wiekowa
/ age 2+

The mattress quilted cover, with Disney Graffiti multi-coloured design. The cover
can be removed and washed at 60°
C. The mattress is made up of highly elastic
and anti-allergic foam with two usable sides - 3 zone and zoneless, with increased
hardness. It is suitable up to 80kg.
It is suitable for the growing child with greater weight and growth, while
increased resilience and strength of HR foam supports child physical activity,
providing comfort and correct position.The soft side (zoneless) is designed for
smaller children (2+). The 3-zone side is ideal for bigger and heavier children.
Mattress height - 11-13cm. Mattress weight
- 3-8kg depending on size

wypełnienie / cores

rozmiar 160/70/11cm
dwie strony: h2/h3
/ only size 160/70/11cm
two sides: hard/middle

80/160,
80/180,
80/190,
80/200,
90/160,
90/180,
90/190,
90/200

MATERAC DISNEY JUNIOR LUX GRAFFITI GIRL (wKŁad
na bazie naturalnego lateksu) latex lux mattress junior graffiti girl (with natural latex)
70/160, 80/160, 80/180, 80/190, 80/200, 90/160, 90/180,
90/190, 90/200

materace junior
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60

materac Hevea

Disney Junior Graffiti Boy
/ Disney Junior Graffitii Boy mattress

grupa
wiekowa
/ age 2+

The mattress quilted cover, with Disney Graffiti Boy multi-coloured design. The
Antyalergiczny, rozwojowy materac na dzieci starszych i młodzieży. Wkład
cover can be removed and washed at 60°
C. The mattress is made up of highly
z pianki wysoko elastycznej o grubości 10-11 cm zależnie od rozmiaru. Dwie
elastic and anti-allergic foam with two usable sides - 3 zone and zoneless, with
strony materaca - twarda dla dzieci 2+ i średnio-twarda dla starszych. Trwały
pokrowiec do wielokrotnego prania. Dzianina na bazie nowoczesnych, increased hardness. It is suitable up to 80kg. It is suitable for the growing child with
greater weight and growth, while increased resilience and strength of HR foam
oddychających włókien poliestrowych. Wzór pokrowca Disney Mickey Boy.
Model dedykowany dla chłopców. supports child physical activity, providing comfort and correct position.The soft side
(zoneless) is designed for smaller children (2+). The 3-zone side is ideal for bigger
and heavier children. Mattress height - 11-13cm
Mattress weight- 3-8kg depending on size

wypełnienie / cores

rozmiar 160/70/11cm
dwie strony: h2/h3
/ only size 160/70/11cm
two sides: hard/middle

80/160,
80/180,
80/190,
80/200,
90/160,
90/180,
90/190,
90/200

MATERAC DISNEY JUNIOR LUX GRAFFITI GIRL (wKŁad
na bazie naturalnego lateksu) latex lux mattress junior graffiti girl (with natural latex)
70/160, 80/160, 80/180, 80/190, 80/200, 90/160, 90/180,
90/190, 90/200

materace junior
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materac Hevea

Disney Junior Mickey

/ Disney Junior Mickey mattress

Antyalergiczny, wysoko elastyczny materac dla dzieci i młodzieży. Pianka
o wysokości 10-11 cm w zależności od rozmiaru materaca posiada dwie
różne strony twardości. Materac rozwojowy, dopasowany do potrzeb dzieci
w różnym wieku i o różnej budowie ciała. Strona twarda i strona średniotwarda. Pokrowiec Disney Junior - Mickey

grupa
wiekowa
/ age 2+

The mattress has 100% cotton quilted cover, with Disney Mickey. The cover can
be removed and washed at 60°
C. The mattress is made up of highly elastic and
anti-allergic foam with two usable sides - 3 zone and zoneless, with increased
hardness. It is suitable up to 80kg. It is suitable for the growing child with greater
weight and growth, while increased resilience and strength of HR foam supports
child physical activity, providing comfort and correct position.
The soft side (zoneless) is designed for smaller children (2+). The 3-zone side is
ideal for bigger and heavier children.

wypełnienie / cores

160/70/11 cm (uwaga tylko
w tym rozmiarze występuje
wkład z dwóch rodzajów
pianek h2/h3)
/ only 160/70 (middle/ hard)

80/160, 80/180, 80/190,
80/200, 90/160, 90/180,
90/190, 90/200

materace junior
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materac Hevea

Disney Junior LUX Mickey

/ Disney Junior LUX Mickey mattress

Antyalergiczny, dwustronny, lateksowy materac dla dzieci i młodzieży. Grupa
wiekowa pow. 2 lat. Lateks o dostosowanej do budowy ciała dzieci gęstości
i 3 strefach twardości stanowi zdrowe i pewne podparcie dla kręgosłupa.
Wysokość pianki lateksowej 9-10 cm zależnie od rozmiaru materaca.
Pokrowiec Disney Junior: Mickey. Wyrób Medyczny kl. I.

grupa
wiekowa
/ age 2+

Reversible breathable natural latex mattress with hypo-allergic properties ideal to
use from birth. Vertical ventilation channels incorporated within 10cm perforated
latex block, provide perfect spinal support, along with mould and dust free sleep.
Natural Latex mattresses have orthopaedic properties, and combined with high
resistance to allergens provides unique and healthy choice for your baby.
It can be used in child beds and couches, bunk beds, ideal for children up to 80kg,
without any age restrictions

wypełnienie / cores

rozmiary/ SIZE

70/160, 80/160, 80/180, 80/190, 80/200,
90/160, 90/180, 90/190, 90/200

materace junior
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materac Hevea

Disney Junior Cars
/ Disney Junior Cars mattress

Antyalergiczny, wysoko elastyczny materac dla dzieci powyżej 2 roku życia
i młodzieży. Pianka o wysokości 10-11 cm w zależności od rozmiaru materaca
posiada dwie różne strony twardości. Materac rozwojowy, dopasowany
do potrzeb dzieci w różnym wieku i o różnej budowie ciała. Strona twarda
i strona średnio-twarda. Pokrowiec Disney Junior Cars.

grupa
wiekowa
/ age 2+

The mattress has 100% cotton quilted cover, with multi-coloured design.
The cover can be removed and washed at 60°
C. The mattress is made up of highly
elastic and anti-allergic foam with two usable sides - 3 zone and zoneless, with
increased hardness. It is suitable up to 80kg. It is suitable for the growing child
with greater weight and growth, while increased resilience and strength of HR
foam supports child physical activity, providing comfort and correct position.
The soft side (zoneless) is designed for smaller children (2+). The 3-zone side is
ideal for bigger and heavier children.

wypełnienie / cores

160/70/11 cm (uwaga tylko
w tym rozmiarze występuje
wkład z dwóch rodzajów
pianek h2/h3)
/ only 160/70 (middle/ hard)

80/160, 80/180, 80/190,
80/200, 90/160, 90/180,
90/190, 90/200

materace junior
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materac Hevea

Disney Junior LUX Cars
/ Disney Junior LUX Cars mattress

Antyalergiczny, dwustronny, lateksowy materac dla dzieci i młodzieży. Grupa
wiekowa pow. 2 lat. Lateks o dostosowanej do budowy ciała dzieci gęstości
i 3 strefach twardości stanowi zdrowe i pewne podparcie dla kręgosłupa.
Wysokość pianki lateksowej 9-10 cm zależnie od rozmiaru materaca.
Pokrowiec Disney Junior: Cars. Wyrób Medyczny kl. I.

GRUPA
WIEKOWA
/ AGE 2+

Reversible breathable natural latex mattress with hypo-allergic properties ideal to
use from birth. Vertical ventilation channels incorporated within 10cm perforated
latex block, provide perfect spinal support, along with mould and dust free sleep.
Natural Latex mattresses have orthopaedic properties, and combined with high
resistance to allergens provides unique and healthy choice for your baby.
It can be used in child beds and couches, bunk beds,
ideal for children up to 80kg, without any age restrictions. Mattress height
- 10-12cm. The core of the mattress has Oeko-Tex Standard 100, NATIONAL
INSTITIUTE OF PUBLIC HEALTH,
and NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE Certificates

WYPEŁNIENIE / CORES

ROZMIARY/ SIZE

70/160, 80/160, 80/180, 80/190, 80/200,
90/160, 90/180, 90/190, 90/200

MATERACE JUNIOR
69
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Hevea Disney Baby 2in1

ochraniacz
/ Cot Bed 2in1 Disney Baby Waterproof Mattress protector

A unique waterproof mattress protector. Designed to be used as a mattress
protector and bed sheet! Ideal for babies from the first moments of life.
100% cotton with cats design. Bottom-coated vapor-permeable and waterproof
membrane leveling accidental spashing and dirt during use.
Soft cotton piping edges. Fitted with four elastic bands in the corners,
for ease of use, and preventing shifting of the mattress protector
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DZIANINA / KNITWEAR

WINNIE THE POOH
KOLOROWY
/ COLORFUL

ROZMIARY/ SIZE

120/60, 140/70, 80/200, 90/200

WINNIE THE POOH
PASTELOWY
/ LIGHT GREY

TEKSTYLIA DZIECIĘCE
71

TEXTILES INFANTS
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Bezpieczny i funkcjonalny ochraniacz z funkcją prześcieradła. Dopasowany
do popularnych rozmiarów łóżeczek i materaców. Nie wymaga stosowania
prześcieradła. Zapewnia zdrowy i bezpieczny sen dziecka, chroni materac
i ułatwia utrzymanie higieny i czystości w łóżeczku. Bawełniana, przyjemna
w dotyku i antyalergiczna warstwa zewnętrzna wykończona membraną
powstrzymującą wilgoć. Wyrób medyczny.

GRUPA
WIEKOWA
/ AGE 0+

ASA I

72

Prześcieradła
/ fitted sheets

Fitted baby bed sheet, for mattresses of maximum height 10-15cm.
Terry-cloth fabric with Safe for Children Certificate.
Machine washable at 60°
C
100% cotton
Pastel patterns for children
Anti-allergic

Prześcieradło z gumką. Przeznaczone na każdy materac do wysokości boku
10-12 cm. Dzianina typu frotte z certyfikatem Bezpieczny dla dziecka. Produkt
można prać w temperaturze do 60°
C. Skład dzianiny – bawełna 100%.
Dzianina we wzory z kolekcji Winnie The Pooh, Cars oraz Mickey and Minnie.
Produkt antyalergiczny.

dzianina / knitwear

cars

grupa
wiekowa
/ age 0+

rozmiary/ SIZE
120/60, 140/70

Winnie the Pooh

73

mickey

tekstylia dziecięce
textiles infants
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Ręczniki
/ towels

Ręcznik kąpielowy Hevea Disney Baby to kolejny produkt przeznaczony
dla najmniejszej grupy wiekowej 0+. Odpowiednio dobrany rozmiar
oraz wyprofilowany kapturek właściwie chroni główkę dziecka i ułatwi
pielęgnację po kąpieli. Wykończony bawełnianą lamówką. Dzianina typu
frotte z certyfikatem Bezpieczny dla dziecka i Eko-Tex. Produkt można prać
w temperaturze do 60°
C. Produkt antyalergiczny.

A luxurious baby hooded bath towel with disney design.
This is a 100% cotton towel. In plush 330 gram weight, this towel is of superior
quality with great water absorbency. Not only will it keep babies dry, cosy and
warm, quality will last wash after wash.
Made from: 100% cotton terry towelling. Machine washable.
Dimensions: Towel 80 x 80 cm.

dzianina / knitwear

cars

grupa
wiekowa
/ age 0+

rozmiary/ SIZE
80/80

Winnie the Pooh

mickey

tekstylia dziecięce
75

textiles infants
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Kocyki bawełniane
/ cotton blankets

Wyjątkowo miłe w dotyku, dwustronne kocyki bawełniane HEVEA Disney to nowa
propozycja dla dzieci małych i dużych. Wyjątkowa miękkość, plastyczność i lekkość
kocyka sprawia, że może być wykorzystywany w wielu sytuacjach dnia codziennego,
zarówno podczas snu w sypialni, jak i spaceru na dworze. Wykonane z mięsistej,
delikatnie elastycznej dzianiny Interlock najwyższej jakości, spełni oczekiwania
najbardziej wymagających rodziców. Cechuje się miękkością, delikatnym chwytem
oraz subtelnym designem. Odpowiednio dobrana gęstość splotu i gramatura zapewni
długotrwałe zastosowanie, a także możliwość wielokrotnego prania bez uszczerbku
w jakości. Wykończony miękką, bawełnianą lamówką z atestem. Kocyk Hevea Disney
można prasować umiarkowanym poziomem ciepła (II stopień). Dwie strony użytkowe
zapewnią maksymalny komfort dla najmłodszego dziecka. Z uwagi na niską wagę
kocyka, rekomendowany jako oddychające przykrycie dla wcześniaków.

grupa
wiekowa
/ age 0+

Cotton baby blanket.
Extremely soft to the touch. Double-sided finished with a soft cotton piping.
Product with low weight recommended for premature babies.

dzianina / knitwear

rozmiary/ SIZE
80/80

tekstylia dziecięce
77

textiles infants
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Pledy

/ fleece blanket
Delikatne i miłe w dotyku, dwustronne pledy bawełniane Hevea Disney. Wypełnienie
włókniną silikonową nadaje miękkości i lekkości. Możliwość stosowania jako pled, lekka
kołderka do łóżeczka, czy kocyk do wózka podczas spaceru. Pled może być prany
ręcznie w temp. do 60°
C. Do wyboru 3 wzory z kolekcji Disney.

A colorful fluffy, soft and Anti-allergic blanket. an be used on bed, settee or
mattress. Ideal to at home and on the walk, or during longer journeys. The blanket
can be washed gently at temp. up to 60°
C.

dzianina / knitwear

cars

grupa
wiekowa
/ age 0+

rozmiary/ SIZE
80/80

Winnie the Pooh

79

mickey

tekstylia dziecięce
textiles infants
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Komplety bawełniane
/ sets cotton

Kolorowy puszysty, miękkie i anty-alergiczny zestaw Kołdra z poduszką Disney
Baby. Może być stosowany na łóżku, sofie lub materacu. Idealny do domu
i na spacerze lub podczas dłuższych podróży. Ciepłe, przytulne, wykonane
obustronnie ze 100% tkaniny bawełnianej. Certyfikat Bezpieczny dla
Dzieci i Eco-Tex. Można prać w temperaturze do 60 lat.
Lekkie i antyalergiczne wypełnienie silikonowe

A colorful fluffy, soft and Anti-allergic blanket with pillow. Can be used on bed,
settee or mattress. Ideal to at home and on the walk, or during longer journeys.
Warm, cosy, edges, with double-sided, 100% cotton fabric Certified Safe for
Children and Eco-Tex. The blanket can be washed at temperatures up to 60.
Lightweight non-allergenic silicone filling

dzianina / knitwear

rozmiary/ SIZE

do wózka lub kołyski
a pram or cradle:
kołderka 50 x 70 cm
poduszka 25 x 35 cm
kołderka 75 x 100 cm
poduszka 30 x 40 cm

disney
light grey

grupa
wiekowa
/ age 0+

disney
light grey

do ŁÓŻECZKA
baby cot
kołderka 100 x 135 cm
poduszka 40 x 60 cm

tekstylia dziecięce
81

textiles infants
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Poduszki
/ pillows

Kolorowe poduszki z kolekcji Hevea Disney Baby i Disney Junior. Wypełnienia
antyalergiczne - lateksowe i piankowe, dzianina 100% bawełna. Dopasowane
kolorystycznie do najpopularniejszych kolekcji.

grupa
wiekowa
/ age 0+

Colorful pillows from the collection of Hevea Disney Baby and Disney Junior.
Fill non-allergenic - latex and foam, 100% cotton knit. Colors match to the most
popular collections.

3.

1.
2.

rozmiary
/ SIZE
1. 45x45x10
2. 30x40x6
3. 60x32

dzianina / knitwear

mickey

Winnie the Pooh

83

cars

tekstylia dziecięce
textiles infants

zdejmowany

pokrowiec

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

