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KUPUJ POLSKIE PRODUKTY

Odwiedź nasze salony firmowe:

Kraków - Zakopiańska 56A, PAWILON 15, tel. 573-054-573
Ślesin - Kleczewska 29, Galeria Ślesin, tel. 731 51 51 51
Warszawa - Sklep w Mrowisku, Żuławskiego 4/6 lok.3, tel. 511 390 100
Lublin - Diamentowa 2, tel. 81 307 00 17
Rzeszów - Rejtana 67 - Galeria Nowa - I piętro, tel. 887 272 183
Żywiec - Fabryczna 19 - Salon meblowy, tel. 33 862 21 50

producent :

Fabryka materaców HEVEA
ul. Ogrodowa 28, 62-561 Ślesin
heveamaterace.pl

infolinie : 731 51 51 51
dołącz do nas !
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Dlaczego warto

?

stosować ochraniacz na materac

O tym, dlaczego warto stosować ochraniacz na dziecięcy materac opowiada
Małgorzata Jankowska-Martynowicz z Fabryki Materaców Hevea, mama trójki dzieci.

Cześć, dzisiaj powiem wam, dlaczego
warto stosować ochraniacz na materac. Bo o tym, że warto przekonał się
już niejeden rodzic, także i ja, bo też
mam troje dzieci. A więc do rzeczy...
Materac jest tą częścią łóżka, najmocniej narażoną na zabrudzenia.
Ochraniacz ma go uchronić przed
nieuniknionymi wypadkami: rozlanym sokiem, mlekiem czy zbyt obficie wypełnioną pieluszką. Musi więc
być wodoodporny. Zwróćcie również
uwagę, że powinien być przewiewny.
Będziemy wówczas mieli pewność,
że nasz maluch nie będzie miał potówek. Co ważne warto go stosować
na noc w okresie oduczania dziecka
od pieluch. Mamy wówczas gwarancję, że niepożądany płyn nie dostanie
się w głąb materaca, a co za tym idzie
materac pozostanie nadal w czystości.
Ma to szczególne znaczenie dla komfortu snu - i dziecka, i rodziców. Łatwiej bowiem wyprać ochraniacz niż
całą zabrudzoną pościel.
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Pamiętajcie:
materac

ma służyć

waszemu
dziecku

kilka lat

Najlepsze ochraniacze powinny być
wykonane z bawełny i przeznaczone
do wielokrotnego prania. Dobrze gdy
mają gumki mocujące na brzegach,
łatwiej wówczas osadzić go na materacu, unikniemy wówczas przesuwania jak to ma miejsce przy zwykłych
foliach ochronnych.
Ochraniacze nowej generacji często
pełnią funkcję prześcieradła. Tak jest
z naszym ochraniaczem Hevea 2w1.
Wybierając taki produkt nie musicie
stosować dodatkowego prześcieradła.
Nasz innowacyjny ochraniacz dostał

5 (piątkę) podczas opiniowania przez
instytut matki i dziecka. Dodatkowo
wyróżnia się statusem wyroby medycznego. W zależności od potrzeb
możecie wybrać z wielu naszych rozmiarów i wzorów, w tym także z kolekcji „Disney”. Pamiętajcie: materac
ma służyć waszemu dziecku kilka
lat, warto zatem pomyśleć o jego
właściwej ochronie od pierwszych
dni, tym bardziej, że nie wszystkie
materace dziecięce posiadają zdejmowany pokrowiec.
Tekst własny red.

AKTUALNOŚCI
Nowoczesna
Firma Roku

W piątek 1-12-2017 w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury
w Ślesinie już po raz drugi odbyła się
Gala Przedsiębiorczości. Z inicjatywy
Burmistrza Mariusza Zaborowskiego
spotkali się przedsiębiorcy z gminy
Ślesin i przedstawiciele przedsiębiorstw mających swoje zakłady lub
oddziały na terenie gminy. Podczas
Gali wręczono nagrody Burmistrza
Miasta i Gminy Ślesin w 5 kategoriach. Nasza firma otrzymała zaszczytny tytuł Nowoczesna Firma
Roku. Dziękujemy! Fotorelacja w następnym wydaniu.

Kolejne wyroby
medyczne
w ofercie

Nowy cennik materaców Hevea
dla dzieci przynosi kilka nowości.
Najważniejsze z nich to aż 4 nowe
produkty ze statusem Wyrobu Medycznego. Status Wyrobu Medycznego kl. I uzyskały popularne materace w grupie 2+ SNUDO i SNUDO
MAX oraz dwie kolejne pozycje
z grupy 0+ m.in. Baby Max. Lista produktów oznaczonych CE i posiadajacych status Wyrobu Medycznego
w naszym cenniku zwiększyłą się już
do 15 pozycji.

Zapraszamy do współpracy!

Salon partnerski
w Bydgoszczy

Już na początku grudnia materace
i tekstylia oraz stelaże i łóżka dziecięce z naszej oferty dostępne będą
w Bydgoszczy. Salon partnerski
powstaje w Galerii Dom i Wnętrze.
W stałej sprzedaży wszystkie materace 120/60, większość produktów
z rozmiaru 140/70, 160/70 i bogata
oferta materaców w rozmiarach
od 160/80 do 90/200. Doo kompletu stelaże i łóżka z kolekcji Hevea
a także Klupś i Timoore. Profesjonalną obsługę klienta zapewnia personel sklepu od lat związany z branżą
dziecięcą i świetnie znający lokalny
rynek.
Zapraszamy!

Meble Quality – to renomowany salon meblowy w Żywcu mieszczący się na powierzchni 400m2. Wieloletnia tradycja prowadzenia sklepu z wysokiej jakości meblami
i akcesoriami doczekała się uznania lokalnej, jak i śląskiej społeczności. Od samego
początku firma Quality stawiała na wysoką jakość, stąd w żywieckim salonie klient
może znaleźć produkty wykonane z porządnych komponentów, które z pewnością
posłużą na długie lata. W ofercie salonu znajdziemy materace, meble do sypialni
(łóżka, szafy, komody) i salonu (wypoczynki, stoły i krzesła, meble skrzyniowe).
Najmocniejszym produktem Quality są łóżka i materace dedykowane na użytek domowy jak również rynek hotelowy. W tej materii firma jest liderem w swojej okolicy.

Obecnie rozszerzono ekspozycję o polską markę
materaców Hevea. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku stworzono rodzicom możliwość, aby
pod okiem specjalistów w salonie, mogli wybrać odpowiedni materac dla najmłodszych użytkowników.
Oferta salonowa w tym segmencie jest bardzo bogata. W sklepie można od ręki kupić materac dla
dziecka w każdym wieku. Są tu materace lateksowe,
lateksowo kokosowe, wysokoelastyczne a także bajkowe na licencji Disney dedykowane niemowlętom
od pierwszych chwil życia, jak i starszym juniorom.
Zapraszamy do Salonu Quality w Żywcu na kompleksowe zakupy łóżka z materacem, prześcieradłem,
poduszką, kocykiem – czyli z wszystkim tym, co jest
potrzebne dziecku dla zdrowego i bezpiecznego
snu.
Tekst własny red.
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Oprócz sprzedaży stacjonarnej produkty można kupić
w sklepie internetowym

http://sklep.pphuquality.pl
Firmowy salon meblowy Quality
ul. Fabryczna 19 | 34-300 Żywiec
tel.: 33-862-21-50, 530-756-067, 503-384-549
info@pphuquality.pl

Renomowany

Partner
w Żywcu

AKTUALNOŚCI
Pianki bezpieczne
dla środowiska

W naszych materacach wykorzystujemy
pianki PUR wysoko elastyczne, czylispieniane na zimno. To popularny i doceniany przez klientów produkt. Warto jednak
przypomnieć kilka ważnych informacji.
Gęstość pianek jest dopasowana do
zalecanej wagi użytkownika i wynosi do
30 kg/m3 dla materaców w grupach
wiekowych 0+ i 2+ oraz powyżej 35 kg/
m3 dla materaców sypialnianych. Do
produkcji naszych pianek nie używa
się freonu (CFC free). Freon (chlorofluorocarbons) głównie stosuje się, bądź
stosowało w piankach formowanych
jako środek spieniający, który został
obecnie wycofany i wprowadzone zostały zamienniki. Zastąpiono go wodą
lub ciekłym C02. Dzięki temu produkcja
jest zgodna z obowiązującym prawem i
bezpieczna dla środowiska.

Konserwacja
materaca
lateksowego

Z uwagi wiele pytań. Przypominamy
sposób postepowania z naszymi najpopularnejszymi materacami. Materac lateksowy może być zginany, rolowany, składany na okres transportu
(np. dostawa, przeprowadzka, remont,
sprzątanie) – jednak nie należy go
przechowywać dłuższy czas w takiej
pozycji. Zalecamy rozpakowanie przesyłki i usunięcie folii w ciągu 10- 14 dni
od dostarczenia. Materac lateksowy
należy użytkować na stelażu szczebelkowym płaskim lub elastycznym ale
o rozstawie szczebelków maksimum 3-5
cm. Nie należy użytkować materaca lateksowego bezpośrednio na podłodze
lub innym sztywnym, jednolitym podłożu. 4. Materace dwustronne należy
zamieniać stronami użytkowymi góra/
dół i lewo/prawo. Najlepiej jeśli zamiany stron dokonujemy nie rzadziej niż raz
na 6-9 miesięcy.

Nowości
w Galerii Ślesin

W naszym salonie firmowym w Ślesinie
można kupić antyalergiczne, polskie
kołdry i poduszki marki Poldaun. Od
września dostępne są takze nowe kolekcje łóżek drewnianych w tym Tokio
oraz łóżko rehabilitacyjne dedykowane
dla seniorów. Na okres świąteczno-noworoczny przygotowaliśmy oferty promocyjne oraz stojak pełen kolorowych
tekstyliów dla domu jak zwykle polskiej
producji - firmy ALTOM.

Kraków miasto
ludzi wyspanych!
Potrzebujesz świetnego materaca i zastanawiasz się gdzie kupić najlepszy? Zapraszamy
do Salonu Firmowego Hevea w Krakowie. Nasze materace zostały zaprojektowane
w Fabryce Materacy w Ślesine, z najwyższej jakości materiałów. Lateks zastosowany w materacach Hevea zawiera minimum 20% naturalnej żywicy hevea Brasiliensis,
dzięki temu są świetnej jakości, posiadają 10 letnią gwarancje. Każdy materac podzielony jest na 7 stref twardości, w rezultacie idealnie dopasowują się do naturalnych krzywizn kręgosłupa, zapewniając znakomite podparcie całego ciała. W Naszym salonie
materace nie zawierają szkodliwych substancji, są bezpieczne dla zdrowia, posiadają
Certyfikat Wyrobu Medycznego Kl. I. Ponadto u nas znajdziesz również komfortowe łóżka z litego drewna o ponadczasowych, unikalnych wzorach, dodatki do sypialni oraz
materace zaprojektowane z myślą o najmłodszych, z Pozytywną Opinią Instytutu Matki i dziecka oraz z certyfikatem Eko-tex Standard 100. Kupując materac marki Hevea
zapewnisz dla swojej pociechy zdrowy i komfortowy sen przez długie lata. W ofercie
zapewniamy także dogodny, gratisowy transport na terenie całej Polski oraz możliwość zakupu rozłożonego na raty.
Tekst własny red.
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Pan

Pan Materac rozpoczynał swoją działalność

materac

w internecie. Założenie było proste – pomagać
ludziom dobrze spać. Od początku położono nacisk
na fachowe doradztwo i wysoki poziom obsługi klienta. Zaowocowało to dynamicznym rozwojem marki
i szybko do internetowych sklepów panmaterac.pl i klinikasnu.pl dołączył pierwszy salon stacjonarny w Rzeszowie.
Dziś sklepy z sympatyczną postacią Pana Materaca w logo
można znaleźć również w Lublinie i Warszawie. W ubiegłym roku
uruchomiono specjalny dział dla dzieci i młodzieży Pan Materac Junior.

na dobranoc

Szeroki asortyment sklepu jest starannie dobierany, by każdy klient znalazł produkt
idealnie dopasowany do własnych preferencji. Oprócz materacy i łóżek w ofercie
znajdują się także stelaże, poduszki, kołdry i pościele.
Pan Materac współpracuje ze sprawdzonymi markami gwarantującymi wysoką jakość
produktów. Wśród nich od lat jest również polski producent materacy, firma Hevea.

Jak wiecie wybór materaca po okresie łóżeczkowym/niemowlęcym nie jest wcale taki
łatwy. W grupie wiekowej 2+ znaleźć można całą masę różnorodnych materacy dla
Twojego Malucha. Który

jednak będzie najlepszy???
Pomożemy Wam odpowiedzieć na to pytanie.

KUPUJEMY MATERAC
Dziś porozmawiamy o drugim
materacu dla dziecka
i dlaczego jest taki ważny…

M jak materac
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DLA MALUCHA
Najważniejsze żeby dobrać taki materac, który posłuży dziecku kilka lat
i będzie stanowić optymalne podparcie dla stale rosnącego kręgosłupa.
Zdecydowanie warto zwrócić uwagę na materace zbudowane z bloku
lateksowego lub tzw. zimnej pianki
kaltschaum czyli pianki wysoko elastycznej.

Na rynku jest wielu produktów tego
typu, warto jednak zwrócić uwagę,
czy producent specjalizuje się w produktach do sypialni dziecięcej i czy
produkt posiada odpowiednie certyfikaty. Musicie wiedzieć, że materac
dla Twojego Juniora musi być średnio
twardy, tak, żeby stymulował kręgosłup w fazie wzrostu. Zbyt twarde lub
zbyt miękkie materace mogą przyczynić się do rozwoju wad kręgosłupa,
które w późniejszej fazie życia dadzą
a o sobie znać. Dlatego nie wybierajcie dla dziecka materaca słabej jakości,
z byle jaką, tanią pianką. Pamiętajcie,
inwestujecie w jego zdrowie i rozwój,
warto dokonać właściwego wyboru.
Jedną z ważniejszych kwestii jest pokrowiec na materac. Powinien być
wykonany z oddychającej dzianiny
z możliwością częstego prania. W tym
okresie życia dziecka higiena otoczenia ma także kluczową rolę.

Sporo dzieci jest alergikami, w tym
wypadku najlepiej sprawdzą się materace zbudowane w całość z lateksu
lub z dodatkiem pianki lateksowej. Na
uwagę zasługuję innowacyjny lateks
z żelem silikonowym BLUE OCEAN, który pochłania nadmiar wilgoci a także odświeża. Obniża również
temperaturę na powierzchni materaca
co korzystnie wpływa na komfort spania i wypoczynku.
W ofercie polskiego producenta Hevea znajdziecie sporo materacy w grupie wiekowej 2+. Wiele z nich tak jak
np. kultowy materac Junior, Snudo,
Snudo Max, Junior LUX czy Disney
Junior LuX są wyrobami medycznymi
klasy I. Z pewnością posłużą Twojemu
dziecku przez wiele lat, zapewniając
bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój.
Tekst własny red.
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KOCYK POLAROWY
Milusie HEVEA

Stanowi idealne uzupełnienie codziennej pielęgnacji dziecka. Wykonany z mięsistego, grubego i miękkiego polaru w pastelowe słonie. Jedwabisty w dotyku, wykończony lanoliną dla zwiększenia delikatności. Produkt dedykowany dla niemowląt i grupy 2+. Oferowany w rozmiarach:
90/90 i 125/175cm.
PRODUKT POLSKI | Cena od 59 PLN | www.heveamaterace.pl

 aterac z lateksem
M
HEVEA HAPPY BABY MAX

Nowość w kolekcji HEVEA - linia HAPPY. Materac zbudowany z dwóch
pianek z unikalną perforacją pionowa wymuszająca cyrkulację powietrza. Materac z jednej strony wykończony lateksem Blue Ocean
z żelem silikonowym pochłaniającym nadmiar wilgoci. INNOWACYJNY
POKROWIEC oddychający w całości wykonany z dzianiny dystansowej
antybakteryjnej i antyroztoczowej.Pokrowiec rozpinany z 3 stron, nadaje
się do delikatnego prania w temp. do 60C. Materac posiada naturalne
właściwości minimalizujące rozwój roztoczy i bakterii. Rozmiary: 60/120,
70/130, 70/140.
PRODUKT POLSKI | Cena od 270 PLN | www.heveamaterace.pl

M jak materac

nr 3

Bawełniany ochraniacz
2w1 Hevea DISNEY Baby

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.Produkt licencyjny z bajkowym Kubusiem Puchatkiem w wersji biało szarej.
PRODUKT POLSKI | Cena od 49 PLN | www.heveamaterace.pl

Poduszka Baby Milusie

 iękka i oddychająca poduszka z wypełnieniem silikonowym spełni
M
oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Idealna do podparcia pleców, do wypoczynku i przytulania. Dostępna w wielu pastelowych wzorach doskonale uzupełni wyposażenia pokoju dziecięcego.
Pokrowiec poduszki zdejmowany, wykonany z dzianiny 100% bawełna
z atestem Bezpieczny dla Dziecka. Można prać w temp. do 60 st. C.
PRODUKT POLSKI | Cena od 49 PLN | www.polskiematerace.pl

Tradycja ze smakiem...
4 listopada b.r. w Agroskansenie „Leśna Polana” w Tokarach (gm.
Ślesin) odbył się już po raz dziewiąty festiwal gęsi ochweśnickiej.
Tradycyjnie jego organizatorem był Bogdan Boroński właściciel
AgroSkansenu. Nieodłącznym elementem festiwalu jest również
konkurs na najsmaczniejsze danie z gęsi. W tym roku o podium
ubiegało się dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich, uczniowie Zespołu
Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie oraz kucharze AgroSkansenu ,,Leśna Polana”.
Pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Ignacewo za
gęś nadziewaną kaszą perłową (I). Drugie: Koło Gospodyń Wiejskich Półwiosek Stary za gęś nadziewaną mięsem i grzybami (H).
Trzecie: Koło Gospodyń Wiejskich Mikorzyn za gęś nadziewaną
mięsem i owocami (F). Zwycięska trójka otrzymała okazałe rzeźby
gęsi, wykonane przez Piotra Staszaka, artystę ludowego z Brudzewa. Dodatkowe wyróżnienia trafiły na ręce KGW Ostrowąż i KGW
Lubomyśle. Natomiast wyróżnienie specjalne otrzymali uczniowie
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie za bogatą
prezentację przekąsek z gęsi i nowoczesne podanie.

„ Leśna Polana” i jej właściciel
p. Bogdan Boroński wspólnie
z Kołami Gospodyń Wiejskich
przygotował przepisy potraw
regionalnych, które wkrótce ukażą
się w książce wydanej przez MGOK
w Ślesinie.Znajdziecie tam również
reklamę Fabryki Materaców HEVEA.
Z pewnością warto ją mieć
w domowej biblioteczce
nie tylko na Świętego Marcina

:-)

SERDECZNE GRATULACJE!
Zobaczcie sami jakie cudeńka wyczarowali miejscowi kucharze.

M JAK MATERAC
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