Materace Innovation Living - przekroje:

Materac Classic - klasyczny materac, jest najczęściej sprzedającym się materacem
bawełnianym. Posiada na górze trzy warstwy "oddychającej" bawełny na rdzeniu z 8cm
pianki poliuretanowej. Pianka nie zawiera - CFC – formaldehydów i innych szkodliwych
składników. Jest też przyjazny dla środowiska. Na dole materaca znajduje się jedna warstwa
bawełny. Bawełna pochłania pot wydzielany podczas snu a w ciągu dnia go odparowuje.
Doskonale przepuszcza powietrze i jest materiałem całkowicie naturalnym. Zaleca się
regularne potrząsanie, rolowanie i poklepywane by nie dopuścić do sprasowania się bawełny.
Należy też zapewnić dobre wietrzenie materaca. Ocena twardości: twardy.

Materac Spring materac sprężynowy, stanowiący połączenie 12cm rdzenia wykonanego ze
sprężyn kieszonkowych oraz 2 warstw bawełny na górze i jednej na dole. Bawełna pochłania
pot wydzielany podczas snu, a w ciągu dnia go odparowuje. Doskonale przepuszcza
powietrze i jest materiałem całkowicie naturalnym. Sprężyny kieszonkowe to nowoczesne
rozwiązanie zapewniające sprężystość punktową zwiększającą komfort użytkowania
materaca. Materac bardzo dobrze dostosowuje się do kształtu ciała, zwiększając wygodę.
Materace w rozmiarach 80 x 200 i 120 x 200cm mają rdzeń ze sprężyn kieszonkowych
grubości 9cm. Ocena twardości: miękki.

Materac Latex - lateksowy stanowi połączenie rdzenia z 12cm warstwy lateksu, z warstwami
"oddychającej" bawełny otaczającymi materac. Bawełna pochłania pot wydzielany podczas
snu a w ciągu dnia całkowicie go odparowuje, doskonale przepuszcza powietrze i jest
materiałem całkowicie naturalnym. Materac dzięki elastyczności punktowej zapewnia idealne
podparcie dla kręgosłupa. Jest materacem sprężystym najwyższej jakości zapewniającym
również długi czas użytkowania. Materac dostępny tylko w rozmairze 140 x 200cm. Ocena
twardości: średni.

Materac Comfort Spring Button - konstrukcja oparta jest na rdzeniu ze sprężyn
kiezonkowych grubości 10 cm, piance o wysokiej sprężystości grubości 3 cm na górze oraz
warstwie pianki kompaktowej grubości 3 cm na dole. Całość zwieńczona jeset na górze
warstą włókiny grubości 1cm. Połączenie to stanowi bardzo elastyczny materac wysokiej
jakości. Materac jest miękki, dostępny tylko w rozmiarze 140x200 cm. Nie jest dostępny
materac ze zdejmowanym pokrowcem. Ocena twardości: miękki.

Materac Soft Spring - miękki materac sprężynowy grubości 18cm. Rdzeń grubości 10cm
wykonany ze sprężyn kieszonkowych, obłożonny jest bardzzo miękką pianką grubości 5cm
od góry. Od dołu, warstwa sprężyn osłonięta jest warstwą zwartej, gęstej pianki grubości 3cm.

Całość ttworzy kombinację o wysokiej sprężystości. Materac Soft Spring w rozmairze 80 x
200cm i 120 x 200cm ma wysokość 16cm, z rdzeniem ze sprężyn kieszonkowych grubości
8cm. Dodatkowe, zdejmmowane pokrowce do materacy Soft Spring dostępne są dla
wszystkich rozmairów materacy. Ocena twardości: Wyjątkowo miękki.

Materace Innovation Living otapicerowane na stałe - widok:

Wykończenie mataraca Round - materac otapicerowany na stałe w wykończeniu Round dostępny dla materacy/wypełnień Classic, Spring i Latex. Możliwość wykończenia we
wszystkich tkaninach z kolekcji.

Wykończenie mataraca Soft Spring - materac otapicerowany na stałe w wykończeniu Soft
Spring. Dla materacy w rozmmiarze 120 x 200cm i 140 x 200cm, w komplecie dołączony jest
pokrowiec na oparcie kanapy. Możliwość wykończenia we wszystkich tkaninach z kolekcji.

Wykończenie mataraca Comfort Spring Button - materac z wyoblonymi rogami, w
miejscach pikowań posiada guziki. Wykonanie możliwe we wszystkich tkaninach z kolekcji
Innovation Living.

Pokrowce zdejmowane Innovation Living:

Pokrowiec Round - zdejmowany pokrowiec jest dostępny dla materacy Classic, Spring i
Latex. Zaokrąglenia i wyoblenia nadają gładkiego i miękkiego wyglądu całemu materacowi.
Pokrowiec można łatwo zdjąć i wyczyścić chemicznie. Można też wymienić pokrowiec na
inny odświeżając sofę. Pokrowiec Round dostepny hest we wszystkich tkaninach z kolekcji
ORL Innovation.

Pokrowiec Sharp - zdejmowany pokrowiec jest dostępny dla materacy Classic, Spring i
Latex. Pokrowiec posiada przeszycia podkreślające kanty, bryła materaca jest bardziej
podkreślona i zaznaczona. Pokrowiec można łatwo zdjąć i wyczyścić chemicznie. Można też
wymienić pokrowiec na inny odświeżając sofę. Pokrowiec Sharp dostepny hest we
wszystkich tkaninach z kolekcji ORL Innovation.

Pokrowiec Soft Spring - zdejmowany pokrowiec jest dostępny dla materacy Soft Spring.
Pokrowiec posiada przeszycia na rogach. Pokrowiec Soft Spring dostepny jest we wszystkich
tkaninach z kolekcji ORL Innovation.

