
pokrowce

Pokrowiec  jest nieodłączną częścią materaca. Zapewnia  jego ochronę przedłużając tym samym 
żywotność  materaca, ale także dostarcza walorów estetycznych oraz podnosi komfort i higienę 
użytkowania. 

SENACTIVE



 LATO-ZIMA

Dwustronny pokrowiec. Strona letnia 
wykonana jest z dzianiny z dodatkiem 
przędzy CoolMAX, która rewelacyjnie 
rozprasza i odprowadza nadmiar wilgoci, 
stąd doskonale nadaje się na upalne dni. 
Dzianina ta jest pikowana bawełną oraz 
owatą antyalergiczną. Strona zimowa 
wykonana jest z dzianiny Cashmir z 
dodatkiem wełny z kóz kaszmirskich. 
Dzięki temu jest bardzo miękka przyjem-
na dla ciała i doskonale zatrzymuje 
ciepło. Świetnie sprawdza się w chłodne 
zimowe wieczory. Strona ta pikowana jest 
wełną owczą oraz owatą antyalergiczną.
Posiada zamek rozdzielczy umożliwiający 
jego ściąganie i oddzielne pranie połówek 
pokrowca w temperaturze do 40°C. 
Specjalna siatka wzdłuż zamka dodatko-
wo poprawia wentylację wkładu matera-
ca.

SILVERGUARD

Pokrowiec antyalergiczny wykonany z wysokiej 
jakości elastycznej dzianiny zawierającej jony 
srebra. Silverguard dzięki swoim właściwościom 
to najlepsza ochrona przed bakteriami. Pokrowiec 
doskonale zapobiega powstawaniu nieprzyjem-
nych zapachów. Chess SilverGuard nawet po 
kilkukrotnym praniu zapewni trwałą świeżość i 
higienę. Siatka 3D dodatkowo poprawia wentyla-
cję wkładu materaca. Posiada 2 zamki rozdzielcze 
umożliwiające oddzielne pranie każdej z połówek 
pokrowca w temperaturze do 60°C.

VISCOPREMIUM

Pokrowiec dla ceniących najwyższą jakość i 
komfort. ViscoPremium dzięki pikowaniu pianką 
termoelastyczną stanowi pierwszą warstwę 
komfortu Twojego materaca. Delikatna w dotyku 
dzianina z wszytą pianką dopasowującą się do 
kształtu ciała, szeroki pas wentylującej siatki 3D 
oraz dolna dzianina pokryta warstwą antypośli-
zgową stanowią ekskluzywne połączenie.
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ALOE-VERA

Pokrowiec wykonany z dzianiny 
wysokiej jakości zawierającej 
wyciąg z Aloesu. Chroni i 
stymuluje skórę, oczyszcza i 
zabezpiecza przed szkodliwym 
wpływem środowiska, posiada 
właściwości przeciwzapalne, 
podtrzymuje właściwe dla skóry 
pH. Posiada zamek rozdzielczy 
umożliwiający jego ściąganie i 
oddzielne pranie połówek 
pokrowca w temperaturze do 
60°C.

SILVER

Pokrowiec z wysokiej jakości 
dzianiny materacowej w skład 
której wchodzą nitki srebra. 
Nadają one pokrowcom 
właściwości grzybobójcze i 
ograniczają tym samym 
powstawanie nieprzyjemnych 
zapachów. Ponadto zawartość 
przędzy metalizowanej włókien 
LUREX nadaje mu fantastyczny 
wygląd. Pikowany jest owatą 
antyalergiczną. Posiada zamek 
rozdzielczy , umożliwiający jego 
ściągnięcie i oddzielne pranie 
połówek pokrowca w tempera-
turze do 40°C. Dodatkową 
wentylację materaca zapewnia 
pas siatki wentylującej biegną-
cej po bokach pokrowca.

TENCEL

Pokrowiec wykonany z wyso-
kiej jakości dzianiny, w skład 
której wchodzi przędza TEN-
CEL®. Włókno to w większości 
pozyskiwane z drewna bukowe-
go, absorbuje i usuwa wilgoć 
w naturalny sposób zapewnia-
jąc tym samym bardzo przyjem-
ne warunki snu. Tego typu 
pokrowce szczególnie polecane 
są dla dzieci i młodzieży. 
Pikowany jest owatą antyaler-
giczną. Posiada zamek rozdziel-
czy umożliwiający jego ściąga-
nie i oddzielne pranie połówek 
pokrowca w temperaturze do 
40°C.

BAMBUS

Pokrowiec wykonany z wyso-
kiej jakości dzianiny z dodat-
kiem naturalnego włókna 
bambusowego. Ma wyjątkowe 
właściwości antybakteryjne i 
zapobiega powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu. Jest 
jedwabiście miękki i przyjemny 
w dotyku. Pikowany jest owatą 
antyalergiczną. Posiada zamek 
rozdzielczy umożliwiający jego 
ściąganie i oddzielne pranie 
połówek pokrowca w tempera-
turze do 40°C.
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GOOD NIGHT
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