
MATERAC
MILLENIUM

Najwyższej jakości dwuwarstwowy wkład, o doskonałych 
właściwościach ortopedycznych, zapewniający zdrowy 
i komfortowy odpoczynek.



MILLENIUM
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POKROWIEC 

WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

Lyocell Prestige

ok  21 cm

ok  90 / 140 / 160 / 180 cm

BUDOWA

·  14 cm warstwa sprężystej pianki wysokoelastycznej,
·  5 cm warstwa pianki termoelastycznej gwarantującej doskonałe
   dopasowanie do naturalnych krzywizn kręgosłupa,
·  pokrowiec wewnętrzny.
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1
miękka

IU/BFM/WM/D/Rew.1/07.2014
materac posiada status wyrobu medycznego  REF 461
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https://senactive.pl/products/materace/materace-piankowe/millenium


MATERAC
EXCLUSIVE

Trzy warstwy najwyższej jakości pianek w połączeniu 
z pikowanym pianką termoelastyczną pokrowcem 
ViscoPremium stanowią ekskluzywną strefę odpoczynku 
dla najbardziej wymagających. 
Exclusive posiada doskonałe właściwości ortopedyczne 
dzięki warstwom komfortu dopasowującym się do ciała 
oraz nie powodującym ucisków ograniczających 
krążenie krwi.



EXCLUSIVE
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3D

POKROWIEC 

WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

ViscoPremium

ok  24 cm

ok  90 / 140 / 160 / 180 cm

BUDOWA

·  8 cm warstwa utwardzonej pianki poliuretanowej,
·  8 cm warstwa sprężystej pianki wysokoelastycznej najwyższej 

jakości, 
·  5 cm warstwa pianki termoelastycznej,
·  pokrowiec wewnętrzny.

2
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twarda

1
miękka

IU/BFM/WM/D/Rew.1/07.2014
materac posiada status wyrobu medycznego  REF 450
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https://senactive.pl/products/materace/materace-piankowe/materac-piankowy-exclusive


MATERAC
SULTAN

Zastosowanie innowacyjnego wkładu X-Coil w połączeniu 
z doskonałymi piankami stanowi o najwyższej trwałości 
materaca.
Szczególnie polecany osobom preferującym materace 
twardsze i sprężyste.

gwarancji
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SULTAN

POKROWIEC 

WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

Silverguard

ok  25 cm

ok  90 / 140 / 160 / 180 cm

BUDOWA

·  4 cm warstwa pianki poliuretanowej o zwiększonej gęstości.
·  specjalna przekładka tapicerska,
·  sprężyna X-coil,
·  specjalna przekładka tapicerska,
·  4 cm warstwa pianki poliuretanowej o zwiększonej gęstości.

* Najtrwalszy wkład.

 X-Coil

https://senactive.pl/products/materace/materace-sprezynowe/sultan


MATERAC
SULTAN PLUS

Zastosowanie innowacyjnego wkładu X-Coil w połączeniu 
z doskonałymi piankami stanowi o najwyższej trwałości 
materaca.
Niepowtarzalna sprężystość X-Coil oraz redukująca 
uciski i dopasowująca się pod wpływem ciepła pianka 
termoelastyczna zapewniają najwyższy poziom komfortu 
użytkowania.

gwarancji



SULTAN PLUS

POKROWIEC 

WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

Silverguard

ok  28 cm

ok  90 / 140 / 160 / 180 cm

BUDOWA

·  3 cm warstwa moletowanej pianki termoelastycznej,
·  4 cm warstwa pianki poliuretanowej o zwiększonej gęstości,
·  specjalna przekładka tapicerska,
·  sprężyna X-coil,
·  specjalna przekładka tapicerska,
·  4 cm warstwa pianki poliuretanowej o zwiększonej gęstości,
·  pokrowiec wewnętrzny.

* Najtrwalszy wkład.

 X-Coil
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https://senactive.pl/products/materace/materace-sprezynowe/materac-sprezynowy-sultan-plus


MATERAC
LUNAR

Klasyczny wkład ze sprężyn kieszeniowych 7 strefowych 
połączonych z płytami pianki o zwiększonej gęstości 
zapewni wysoki komfort osobom preferującym twardsze 
materace.



LUNAR

POKROWIEC 

WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

Tencel

ok  23 cm

ok  90 / 140 / 160 / 180 cm

BUDOWA

·  4 cm warstwa pianki poliuretanowej o zwiększonej gęstości,
·  specjalna przekładka tapicerska,
·  sprężyna kieszeniowa 7 strefowa,
·  specjalna przekładka tapicerska,
·  4 cm warstwa pianki poliuretanowej o zwiększonej gęstości,
·  pokrowiec wewnętrzny.
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https://senactive.pl/products/materace/materace-sprezynowe/lunar


MATERAC
LUNAR PLUS

Połączenie tradycyjnej sprężyny kieszeniowej z wysokiej 
jakości piankami nadaje wkładowi materaca właściwej 
elastyczności i zarazem plastyczności co staje się 
gwarancją odpowiedniego dopasowania materaca 
do ciała. Wierzchnia warstwa moletowanej pianki 
termoelastycznej redukując uciski zwrotne znacznie 
podnosi komfort użytkowania materaca.



LUNAR PLUS

POKROWIEC 

WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

Tencel

ok  26 cm

ok  90  / 140 / 160 / 180 cm

BUDOWA

·  3 cm warstwa moletowanej pianki termoelastycznej,
·  4 cm pianki warstwa poliuretanowej o zwiększonej gęstości,
·  specjalna przekładka tapicerska,
·  sprężyna kieszeniowa 7 strefowa,
·  specjalna przekładka tapicerska,
·  4 cm warstwa pianki poliuretanowej o zwiększonej gęstości,
·  pokrowiec wewnętrzny.
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https://senactive.pl/products/materace/materace-sprezynowe/lunar-plus


MATERAC
POLISPRING

Sprężysty wkład to połączenie wysokiej jakości pianek 
oraz rdzenia ze sprężyn kieszeniowych. 
Utwardzenie jednej ze stron wkładu matą z kokosu 
umożliwia odpowiednie dobranie twardości materaca do 
indywidualnych potrzeb.



POLISPRING

POKROWIEC 

WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

Silver

ok  21 cm

ok  90 / 140 / 160 / 180 cm

BUDOWA

·  sprężyna kieszeniowa 7 strefowa,
·  pokrowiec wewnętrzny.

Jedna strona:
·  specjalna przekładka tapicerska, moletowana pianka poliuretanowa.

Druga strona:
·  specjalna przekładka tapicerska, mata kokosowa, twarda pianka 

poliuretanowa.
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https://senactive.pl/products/materace/materace-sprezynowe/polispring


MATERAC
MISTRAL

KEEP THE FLOW

Materac hybrydowy, umożliwiający indywidualne dobranie 
jego twardości gwarantując najwyższą jakość odpoczynku. 
Materac zbudowany został z warstwy bazowej oraz 
niezależnej warstwy komfortu, w której zastosowano 
technologię FreshFlowTM. Wkłady materaca bazowego 
to połączenie najtrwalszej sprężyny X-CoilTM ze spręży-
stymi piankami. Wkłady bazowe posiadają różną twardość 
każdej ze stron  H2 i H3, co umożliwia odpowiedni 
dobór materaca. Możliwość wyboru toppera spośród 
3 opcji. 

gwarancji



MISTRAL

POKROWIEC 

WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

FreshFlow

ok  31 cm

ok  90 / 140 / 160 / 180 cm

BUDOWA

Materace bazowe: 
·  warstwa sprężystej pianki H2, 
·  sprężyna X-Coil, 
·  warstwa sprężystej pianki H3.      

Topper:
·  perforowana pianka termoelastyczna lub perforowana pianka 
   wysokoelastyczna H2 lub perforowana pianka wysokoelastyczna H3

* w materacach o szerokości od 140cm dwa niezależne wkłady bazowe
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https://senactive.pl/products/materace/materace-freshflow/mistral


MATERAC
SOLANO

KEEP THE FLOW 

Wkład Solano to trzy warstwy najwyższej jakości pianek 
z zastosowaniem systemu kanalików wentylacyjnych 
FreshFlowTM. Wierzchnią warstwę wkładu stanowi 
pianka termoelastyczna posiadająca doskonałe właściwości 
ortopedyczne dostosowując się do kształtu ciała oraz nie 
powodując zwrotnych ucisków na ciało śpiącego. 
W materacu dwuosobowym można dobrać niezależnie 
twardość każdej z połówek materaca zgodnie z prefe-
rencjami każdego z użytkowników. Każda z połówek 
pokrowca uszytego z włoskiej dzianiny została przepiko-
wana różnym wypełnieniem. 



SOLANO 

POKROWIEC 

WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

FreshFlow

ok  27 cm

ok  90 / 140 / 160 / 180 cm

BUDOWA

·  warstwa perforowanej utwardzonej pianki poliuretanowej,
·  warstwa perforowanej sprężystej pianki wysokoelastycznej  
   najwyższej jakości, H2 lub H3,
·  warstwa perforowanej pianki termoelastycznej,
·  pokrowiec wewnętrzny. 
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https://senactive.pl/products/materace/materace-freshflow/solano


MATERAC
LEVANTE

KEEP THE FLOW

Materac Levante to produkt kierowany do osób 
preferujących materace twardsze. Perforowana pianka 
doskonale odprowadzają na zewnątrz wilgoć. Wkład 
stanowią trzy rodzaje pianek. Bardzo trwały i stosunkowo 
twardy rdzeń obłożony został obustronnie różnej 
twardości najwyższej jakości sprężystymi piankami 
wysokoelastycznymi. Rozwiązanie to powoduje, że obie 
strony materaca są w innych twardościach.



LEVANTE

POKROWIEC 

WYSOKOŚĆ 

STANDARDOWE SZEROKOŚCI 

FreshFlow

ok  27 cm

ok  90 / 140 / 160 / 180 cm

BUDOWA

·  warstwa perforowanej sprężystej pianki wysokoelastycznej 
   najwyższej jakości, H2,
·  warstwa perforowanej utwardzonej pianki poliuretanowej,
·  warstwa perforowanej sprężystej pianki wysokoelastycznej 
   najwyższej jakości, H3,
·  pokrowiec wewnętrzny.
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https://senactive.pl/products/materace/materace-freshflow/levante


N O W A  T E C H N O L O G I A

ZAPEWNIA CYRKULACJĘ POWIETRZA

WSPOMAGA HIGIENĘ SNU

ZADBA O TWÓJ KOMFORT



FreshFlowTM to rozwiązanie, które w znaczący sposób zwiększa higienę snu poprzez poprawę cyrkulacji powietrza 
wkładu produktu, co powoduje lepsze odprowadzanie wilgoci na zewnątrz materaca. Innowacyjny system kanalików 
wentylacyjnych w połączeniu z wysokiej jakości komponentami użytymi w produktach linii FreshFlowTM zapewnią 
komfort nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.
Materace FreshFlowTM to kolekcja dedykowana osobom aktywnym oraz wszystkim, którym zdrowy sen ma zapewnić 
najwyższy poziom regeneracji.

WKŁADY MATERACY OBIĘTĘ 7 LATNIĄ GWARANCJĄ

Wyobraźmy sobie sen na chmurze. Takiej, która w pełni dopasuje się do ciała. Poczujmy się lekko i świeżo po przebudzeniu. 
Wykorzystajmy moc powietrza. To ono jest kluczowym składnikiem życia. Istnieją rozwiązania na rynku, które 
wykorzystują najnowsze osiągniecia nauki, bez posiadania naszpikowanych elektroniką podzespołów. 

Żyjemy bardzo intensywnie. Zanim wieczorem zamkniemy oczy wykonujemy ponad 17 tysięcy oddechów, setki 
czynności w pracy, odhaczamy kolejne obowiązki domowe, realizujemy pasje, uprawiamy sport. Kolejne godziny muszą 
dostarczyć kompletnej regeneracji naszemu ciału. 

WPUŚĆ ŚWIEŻY POWIEW DO SYPIALNI

TECHNOLOGIA FRESHFLOW TM

TWÓJ MATERAC ODDYCHA RAZEM Z TOBĄ




