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De ce iSleep?
iSleep este creația noastră specială pentru oamenii care vor să se simtă relaxați și odihniți 
pe deplin, iar grija noastră este să ne asigurăm că dumneavoastră sunteți în cea mai bună 
formă.

De 20 de ani noi studiem nevoile oamenilor care doresc să doarmă liniștiți și confortabil.  
Luăm în considerare părerile clienților noștri, vă ajutăm să căutați ce vă doriți și vă oferim 
confortul perfect la un preț optim!
Produsele noastre:
 au nucleu din spumă vâscoelastică densă ; 
 sunt create cu un design modern și inovator;
 fascinează prin selecție de materiale textile și diferite tratamente pentru acestea;
 oferă o senzație plăcută la fiecare atingere; 

Și cel mai important: 
 produsele noastre vă garantează odihnă completă și sănătoasă. 

Aflați mai multe informații despre caracteristicile tehnice ale produselor pentru somn marca 
iSleep în descrierea fiecărui model.

Vă dorim momente plăcute în alegerea saltelei perfecte!

Echipa iSleep!
www.i-sleep.ro



Știți din ce este făcută salteaua Dumneavoastră.?

• Spuma PU foarte elastică este produsă special pentru nevoile industriei de fabricare a saltelelor de calitate. Îndeplinește 
indicatorii de densitate și elasticitate care asigură fermitate saltelei pe termen lung și o poziție corectă a coloanei vertebrale.

• Spuma cu memorie este un material inovator, dezvoltat de NASA. Este folosit în industria de fabricare a saltelelor pentru a oferi 
un confort instantaneu corpului, luând forma și distribuind greutatea acestuia în mod egal.

• Materialele suplimentare cum ar fi gelul și spuma gel ajută la menținerea echilibrului termic al corpului având un efect răcoritor.

Un somn bun necesită o saltea bună din materiale de calitate. Materialele din care sunt fabricate saltelele iSleep vă ajută 
să găsiți rapid o poziție confortabilă, iar dacă vă răsuciți adesea în timpul somnului, structura saltelei face ca partenerul 
dumneavoastră să nu simtă acest lucru.

Diferența dintre spuma obișnuită și spuma cu proprietăți vâscoelastice folosită la produsele iSleep

Diferența dintre spuma obișnuită PU și spuma vâscoelastică iSleep

Spumă obișnuită Niveluri de densitate scăzută Deformare ireversibilă 
la presiune

Schimbarea 
caracteristicilor după 
o perioadă scurtă de 

timp

Confort de scurtă 
durată

Spumă vâscoelastică 
iSleep

Densitate mai mare 
comparativ cu standardele 

saltelelor 

Rezistență la presiune, 
fără deformare

Rezistență pe termen 
lung la modificări 

Suport confortabil 
permanent
pentru corp 

Spumă obișnuită
Reacționează mai întâi 
la căldură - nu ia forma 

corpului imediat

Senzație de 
“scufundare” a 

corpului

Dificultate la 
întoarcerea corpului 
în pat - senzație de 
“luptă” cu salteaua

Mișcări dificile și somn 
întrerupt

Spumă vâscoelastică 
iSleep

Reacționează mai întâi 
la greutate - distribuie 

greutatea corpului și oferă 
un sentiment de confort

Senzație de plutire - 
corpul este învăluit

Suport și confort 
permanent la 

schimbarea poziției 
de somn

Mai puțină mișcare 
în somn și odihnă 

neîntreruptă



Materiale și tehnologii:

Aloe Vera are o serie de proprietăți curative 
incontestabile. Țesătura tratată cu Aloe Vera este 
moale, delicată pentru piele și hipoalergenică. 
Materialul are o influență plăcută și liniștitoare 
pentru piele.

100% fibră lemnoasă naturală de eucalipt. 
Antialergen natural - previne dezvoltarea 
bacteriilor și a acarienilor. Menține echilibrul 
termic al corpului și nu reține umiditatea. 
Țesătură care „respiră“ potrivită pentru pielea 
sensibilă și care dă o senzație de proaspăt și 
moale. 

Materialele textile țesute cu fibre de bambus 
au structuri poroase ce permit o ventilare 
constantă a aerului și elimină umiditatea. Un 
antialergen natural, senzațional de moale și 
delicat.

Ionii de argint utilizați în tratarea materialelor 
textile inhibă umiditatea, rețin praful și oferă un 
mediu sănătos. Argintul influențează circulația 
sângelui, o normalizează și asigură un somn calm.

Material de înaltă tehnologie dezvoltat de 
NASA. Beneficiul principal este oferit de 
distribuția rapidă și uniformă a greutații 
corpului. Spuma cu memorie reacționează 
la presiune și temperatură, asigură suportul 
necesar corpului, reduce întoarcerile din timpul 
somnului și garantează un somn complet.

Materialul textil din fibre Cool Sensation are un 
efect răcoritor și reduce considerabil transpirația. 
Acestea absorb căldura și umiditatea asigurând 
un mediu de somn sănătos și o atingere delicată, 
combinată cu un sentiment de prospețime.

Spuma gel este produsul unei noi tehnologii care 
combină beneficiile spumei și ale gelului elastic, 
preluând greutatea corporală, oferind un efect 
de răcorire și garantând un confort excepțional. 
Material respirabil ce asigură în permanență un 
mediu uscat. 

Țesături termoizolante, ale căror fibre formează 
cavități multiple de aer și care asigură o mișcare 
constantă a aerului. Absorb umiditatea și căldura 
și mențin temperatura corpului constantă. Permit 
pielii să respire și să creeze un microclimat 
confortabil. Oferă răcoare în timpul verii și 
căldură pe perioada iernii.

* Unele dintre imaginile din broșură sunt ilustrative.

Aloe Vera

Bambus

Spumă cu memorie

Țesătură Cool
Sensation

Spumă gel

Țesătură
Thermosense

Țesătură Tencel®

Fire de argint

Spumă cu memorie Graphene îmbogățită cu 
particule de grafen. Descarcă electricitatea statică 
și împiedică reținerea prafului. Conductivitatea 
termică extrem de ridicată reduce temperatura 
corpului. Exploratorii proprietăților grafenului au 
câștigat Premiul Nobel pentru Fizică în anul 2010.Spumă cu memorie 

Graphene







DuoSense

Respirabilitate mare.
Fermitate mare pe una din părți 
și fermitate medie pe cealaltă

NOU

SALTELE

dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200
Preț lei 667    692    930    1 103    1 237    1 386    419    

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

Material textil cu respirabilitate mare, nu reține umiditatea și 
oferă un nivel ridicat de igienă

Nucleu de 16 cm din spumă 
extrem de elastică 

Strat suplimentar de 3 cm de spumă cu elasticitate înaltă

Strat din fibre antialergice

Saltea fermă cu nucleu din spumă cu elasticitate de lungă durată 
și niveluri diferite de fermitate pe fiecare parte.

FABRICATĂ
ÎN ITALIA
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BodyRest
Spumă vâscoelastică și țesătură ThermoSense pentru un echilibru 
termic pe toată durata celor patru anotimpuri.

SALTELE

Țesătură ThermoSense, care menține echilibrul termic al corpului.

Material textil cu tratament antiacarian și antibacterian

Nucleu de 17 cm din spumă vâscoelastică

2 cm spumă moale în materialul textil al husei pentru un plus de confort

2 cm de spumă moale 

AN
TIBACTERIAN

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200
Preț lei 781    831    1 113    1 302    1 485    1 659    518    

Material textil Thermosense pentru o 
temperatură constantă în orice sezon

FABRICATĂ
ÎN ITALIA
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Memory Relax
Relaxați-vă într-un mod activ!
Spumă cu memorie în materialul textil pentru odihnă plăcută.

SALTELE

Bandă 3D de aerisire pentru circulația constantă a aerului (bandă respirabilă)
Material textil cu tratament antiacarian și antibacterian

Nucleu de 16 cm din spumă vâscoelastică

2 cm spumă cu memorie pentru relaxare confortabilă

Un strat de 2 cm de spumă elastică în materialul
textil pentru flexibilitate

SP
UM

Ă CU MEMORIE MATERIAL TEXTIL 
ANTIBACTERIAN

dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200

Preț lei 890    940    1 277    1 485    1 733    1 932    568    

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

Opțiunea de a alege dintre o parte din 
spumă cu memorie sau cealaltă parte 

fără spumă cu memorie.

FABRICATĂ ÎN 
PORTUGALIA
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Memory Spring
O saltea clasică cu arcuri Pocket Spring și spumă 
inovatoare Graphene Memory pentru un somn 
relaxant într-un mediu sănătos.

Material textil confortabil la atingere

Spumă cu memorie Graphene® de 2 cm pentru un plus de confort 

Strat de susținere din spumă vâscoelastică

Strat izolant din spumă vâscoelastică

Arcuri tip Pocket Spring de 14,5 cm împachetate individual 
în buzunare textile

Material textil confortabil la atingere

Spumă vâscoelastică de 2cm

SP
UM

Ă 
CU

 M
EMORIE GRAPHENE®

MATERIAL TEXTIL 
CONFORTABIL LA 

ATINGERE

SALTELE

dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200

Preț lei 890    940    1 277    1 485    1 733    1 932    la cerere

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

Spuma cu memorie Graphene® are 
proprietăți antistatice și reglează

temperatura corpului.

FABRICATĂ ÎN 
PORTUGALIA
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Fermitatea echilibrată și designul elegant sunt combinația perfectă 
dintre spuma cu memorie și textura răcoritoare Cool Sensation.

SALTELE

Material textil Cool Sensation cu un efect răcoritor ce reduce transpirația

Husă exterioară detașabilă, prevăzută cu fermoar, 
pentru o întreținere ușoară

Nucleu de 19 cm din spumă vâscoelastică

2 cm de spumă cu memorie în interior pe partea superioară a husei

Husă interioară cu fermoar pentru o curățare ușoară

MATERIAL TEXTIL 
COOL SENSATION

SP
UM

Ă CU MEMORIE

Dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200

Preț lei 1 014    1 064    1 451    1 699    1 907    2 105    667    

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

2 în 1 
Partea superioară a husei se poate 

folosi ca un topper portabil din 
spumă cu memorie de 2 cm

FABRICATĂ
ÎN ITALIA
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Spumă cu elasticitate mare pentru un confort sporit. Spumă cu memorie
pe ambele fețe ale saltelei, cu posibilitatea de a alege confortul preferat.

SP
UM

Ă CU MEMORIE

Husă Vitality cu fermoar 

Spumă cu memorie de 1 cm încorporată în husă
Fibre anti-alergenice moi

Nucleu de 17 din spumă vâscoelastică

Spumă cu memorie de 3 cm în husă 
pentru un confort suplimentar 

Husă interioară detasabilă, prevăzută 
cu fermoar, pentru o igienă maximă

VitalCare

SALTELE

Dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200

Preț lei 1 103    1 153    1 525    1 808    2 056    2 279    707    

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

ANTIALERGIC

2 în 1 
“Partea superioară a husei cu spumă 
cu memorie de 3 cm se poate folosi 
ca un topper detasabil/portabil”

FABRICATĂ
ÎN ITALIA
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Silver Plus

Opțiunea de a alege între diferite 
niveluri de fermitate

SALTELE

Dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200

Preț lei 1 337   1 411    1 882   2 180    2 477    2 800    865    

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

NOU
SP

UM

Ă CU MEMORIE

ANTIALERGIC

Saltea inovatoare cu nucleu format din 3 straturi, spumă cu memorie 
în strat de 6 cm și material textil tratat cu ioni de Argint.

Husă din material tratat cu Argint - materialul este tratat cu ioni de argint, 
folosit ca un anti-alergen natural, astfel neutralizând bacteriile și acarienii 

3 cm de spumă cu memorie în materialul husei pentru un confort instant
3 cm de spumă cu memorie în nucleu

4 cm de spumă inovatoare Ultracomfort, extrem de elastică
13 cm de spumă cu elasticitate de lungă durată 
pentru suport ortopedic

Husă interioară pentru igienă maximă
Fibre moi anti-alergice

Husă exterioară detașabilă, cu fermoar, ce împarte husa în două părți pentru o întreținere ușoară

FABRICATĂ
ÎN ITALIA
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Cosmopolitan
Tehnologie Double Core (nucleu împărțit în două jumătăți) pentru ca 
fiecare partener să poată selecta un grad diferit de fermitate, având mai 
multe straturi de spumă cu memorie.
Țesătura Tencel oferă o senzație delicată la contactul cu pielea.

SALTELE 

Țesătură Tencel cu fibre naturale din lemn  de eucalipt

Husă exterioară detașabilă, prevăzută cu 
fermoar, pentru o întreținere ușoară 

Spumă cu memorie profilată de 6 cm 

Husă interioară cu fermoar pentru o curățare ușoară
Nucleu de 16 cm din spumă vâscoelastică

Strat suplimentar de spumă cu memorie de 2 cm în 
interiorul husei, pentru un confort suplimentar

Strat din fibre antialergenice moi

* Double Core Technology: saltele cu o lățime de minimum> = 150 cm sunt împărțite în două jumătăți, într-o singură husă, cu posibiliatea de a alege fermitatea saltelei - mai moale sau mai rigidă

DOUBLE
CORE

SP
UM

Ă CU MEMORIE

Dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200

Preț lei 1 798    1 897    2 542    2 948    3 370    3 782    1 163    

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

• Tehnologie Double Core
• Partea superioară a husei din 

spumă cu memorie se poate folosi 
ca un topper portabil

• 4 niveluri diferite de confort - cu 2,6,8 
cm de spumă cu memorie sau fără

FABRICATĂ
ÎN ITALIA
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Trinity
Un material fin, de înaltă calitate, care asigură adaptarea rapidă 
a spumei cu memorie la forma corpului

SP
UM

Ă CU MEMORIE

STRATURILE 
DE SPUMA

Husă exterioară detașabilă, prevăzută cu fermoar, lavabilă - permite 
spălarea la o temperatură de până la 40 grade Celsius

Materiale textile de înaltă calitate și durabile

Husă interioară cu fermoar pentru o curățare ușoară 

7 cm de spumă inovatoare și foarte elastică Ultracomfort

11 cm  spumă foarte elastică pentru suport ortopedic

Strat de fibre anti-alergenice moi

6 cm de spumă cu memorie pentru un confort sporit

SALTELE 

Dime nsiuni 
personalizate 

lei/ m²Dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200

Preț lei 1 808    1 907    2 567    2 988    3 395    3 806    1 188    

Material textil de calitate ce oferă o 
senzație fină la atingere și care asigură 

adaptarea perfectă a spumei cu 
memorie la formele corpului

FABRICATĂ
ÎN ITALIA
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DOUBLE
CORE

Galaxy NOU

ANTIALERGICSP
UM

Ă CU MEMORIE

Design rafinat și atenție pentru fiecare detaliu. Nucleu format din 3 straturi și 
tehnologie inovatoare Double Core, ce oferă fiecărui partener posibilitatea să 
își aleagă fermitatea preferată.

Material textil de înaltă calitate, catifelat la atingere

Husă exterioară cu fermoar ce împarte husa în 
două părți - pentru o întreținere ușoară

15 cm de spumă extrem de elastică pentru suport ortopedic

4 cm de spumă cu memorie pentru un confort optim
6 cm de spumă inovatoare Ultracomfort, extrem de elastică

Husă interioară pentru igienă maximă
Strat de fibre moi anti-alergice

Strat de 3 cm de spumă cu memorie în materialul husei 
pentru relaxare suplimentară

SALTELE 
* Double Core Technology: saltele cu o lățime de minimum> = 150 cm sunt împărțite în două jumătăți, într-o singură husă, cu posibiliatea de a alege fermitatea saltelei - mai moale sau mai rigidă

Dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200

Preț lei 1 981    2 081    2 775    3 246    3 717    4 188    1 262    

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

• Tehnologie Double Core
• Partea superioară a husei din 

spumă cu memorie se poate folosi 
ca un topper portabil

• 4 niveluri diferite de confort - cu 3,4,7 
cm de spumă cu memorie sau fără

FABRICATĂ
ÎN ITALIA
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Baby Puzzle
Salteaua ideală pentru copii, cu un miez din spumă vâscoelastică care “respiră” 
având o compoziție care previne apariția microorganismelor.

SALTELE

Material
Antibacterian

Ortopedică
asigură poziția corectă a coloanei verte-

brale și a membrelor, recomandată pentru 
perioada de creștere intensivă

Confortabilă
strat de spumă suplimentar în 

materialul textil pentru un plus 
de confort și special pentru 

pielea gingașă a copilului

Sănătoasă
oferă un mediu de dormit sănătos 
datorită benzii 3D de aerisire situată 
pe lateralul saltelei pentru circularea 
constantă a aerului și îndepărtarea 
umidității.

Antialergenică 
material textil cu un tratament 
special antialergenic și igienic

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²Dimensiune 60/120 70/130 70/140

Preț lei  298      322      347      444     

FABRICATĂ ÎN 
PORTUGALIA
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Smart Topper Aloe
Topper din spumă cu memorie 100%

Material textil cu Aloe Vera 
cu un tratament antibacterian

și antiacarian

Nu reține praful și asigură 
un nivel ridicat de igienă și 
odihnă în timpul somnului

Îmbunătățește confortul 
oricărei saltele sau canapele

SP
UM

Ă CU MEMORIE

TOPPER

Dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200

Preț lei  295      320      444      493      568      642      196     

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

SALTEA VECHE

POTRIVIT PENTRU:

CANAPEA 
INCOMODĂ

CASĂ RULOTĂ CAMPING

4 benzi elastice pentru fixare 
perfectă pe saltea.

Ușor de rulat și depozitat.

FABRICATĂ
ÎN ITALIA
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Saltea de tip topper din spumă cu memorie și spumă cu elasticitate ridicată

SP
UM

Ă CU MEMORIE

TOPPER

Dimensiune 90/190 90/200 120/200 140/200 160/200 180/200

Preț lei 469      493      642     766      865     965      295   

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

SALTEA VECHE

POTRIVIT PENTRU:

CANAPEA 
INCOMODĂ

CASĂ RULOTĂ CAMPING

VitalCare Topper NOU

Material textil
antibacterian

O combinație de spumă cu memorie și spumă elastică moale, 
care oferă fără îndoială un confort mai bun pentru somn.

Îmbunătățește confortul 
saltelelor prea ferme și 
incomode

Asigură o suprafață uniformă 
pentru canapele extensibile, 

saltele deformate sau alte 
suporturi incomode pentru 

dormit.

4 benzi elastice pentru fixare 
perfectă pe saltea.

Ușor de rulat și depozitat.

FABRICATĂ
ÎN ITALIA
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ACCESORII
PERNE, PROTECȚIE SALTELE, SOMIERE



CoolComfort

* 100% Spumă cu memorie, susține poziția corectă a capului și gâtului
* Husă cu fermoar din material textil Cool Sensation - cu efect de 

răcorire ce reduce transpirația 
* Senzație de catifelare - confort de lungă durată
* Asigură un mediu uscat pentru somn

Pernă din spumă cu memorie și textil răcoritor

100% Spumă cu memorie Material textil 
CoolSensation

Husă cu fermoar

dimensiune 60x40x12

preț lei 196

PERNE

VitalCare

* 100% Spumă cu memorie pentru o poziție corectă a capului 
și a gâtului

* Formă ondulată pentru alegerea înălțimii preferate
* Husă Vitality cu fermoar
* Oferă un sentiment de prospețime și confort de lungă durată

Pernă anatomică din spumă cu memorie

100% Spumă cu memorie Material textil 
delicat

Husă cu fermoar

dimensiune 69x41x10/11

preț lei  258     

Tehnologie Air cu orificii 
suplimentare pentru un flux de 

aer constant

Formă ondulată - opțiunea de a 
alege partea preferată



Maxima
* Pernă înaltă cu formă clasică
* 100% Spumă cu memorie ce susține poziția corectă a capului și 

gâtului
* Husa din material textil de înaltă calitate cu fermoar oferă o senzație 

plăcută de catifelare
* Confort de lungă durată

Pernă din spumă cu memorie

100% Spumă cu memorie Înălțime 16cmHusă cu fermoar

dimensiune 70x42x16

preț lei  295     

Memogel
* Miez inovator compus din două straturi: spumă cu memorie și gel ce 

susține poziția corectă a capului și gâtului, oferă un efect răcoritor 
și elimină tensiunea zonei cervicale

* Husa cu Aloe Vera și fermoar oferă un mediu antibacterian și 
antialergenic

* Senzație plăcută de prospețime și catifelare pentru un confort de 
durată și relaxare

Pernă din spumă cu memorie și spumă gel

Husă cu fermoar

PERNE

Aloe Vera

Husă cu fermoar

Spumă gel

dimensiune 70x42x12

preț lei  283     

Tehnologie Air cu goluri suplimentare 
pentru o aerisire constantă oferind 

întotodeauna un mediu uscat și proaspăt

Material textil antibacterian și înălțime 
excepțională pentru o poziție 

confortabilă a capului și gâtului



MultiComfort
* 100% Spumă cu memorie ce susține o poziție corectă a capului și a gâtului
* Miez profilat patentat oferă o senzație plăcută de masaj
* Circulație constantă a aerului pentru un mediu uscat și proaspăt
* Husă prevăzută cu fermoar având o altă husă suplimentară ce se rulează și 

ajută la transport 

Pernă din spumă cu memorie

Se transportă rulatăEfect de masajHusă cu fermoar100% Spumă cu memorie

dimensiune 72x42x14

preț lei  369     

 Nucleu din spumă profilată, cu 
efect de masaj și design elegant

PERNE
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Easy & Baby Easy

* Strat impermeabil silențios la atingere
* Menține lenjeria de pat într-o poziție fixă
* Delicată cu pielea
* Temperatura de spălare până la 60 de grade Celsius

Protecție din bumbac prevăzută cu 4 benzi elastice la colțuri

Protejează împotriva 
lichidelor, murdăriei și 
prelungește durata de 
viață a saltelei.

Fixare ușoară  datorită 
celor 4 benzi elastice

DELICATĂ LA
ATINGERE

PROTECȚIE SALTELE

Impermeabil:              
2 Straturi

Respirabil:               
2 Straturi

Capacitate               
mare de                      

absorbție
Dimensiune  60/120  70/140  90/200  120/200  140/200  160/200  180/200 

Preț lei  67      72      99      124      139      149      161     

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²
preț = cea mai 

apropiată dimensiune 
mai mare



Comfort & Baby Comfort

* Potrivită pentru orice tip de saltea de până la 35 cm grosime
* Delicată cu pielea
* Menține lenjeria de pat într-o poziție fixă
* Strat impermeabil silențios la atingere
* Temperatura de spălare până la 60 de grade Celsius

Protecție impermeabilă din bumbac prevăzută cu bandă elastică

Protejează salteaua de lichide 
sau alți agenți patogeni și 
prelungește durata de utilizare 
a saltelei

Prevăzută cu bandă 
elastică pe toată
marginea

DELICATĂ LA 
ATINGERE

Impermeabil:              
2 Straturi

Respirabil:               
2 Straturi

Capacitate               
mare de                      

absorbție

PROTECȚIE SALTELE

preț = cea mai 
apropiată dimensiune 

mai mare

Dimensiune  60/120  70/140  90/200  120/200  140/200  160/200  180/200 

Preț lei  117      122      149      174      238      248      260     

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²



Natura Eucalypt & Baby Natura Eucalypt

* Realizată din țesătură 100% Tencel®
* Potrivită pentru orice tip de saltea de până la 35 cm grosime
* Protejează salteaua de lichide și alți agenți patogeni
* Delicată cu pielea
* Strat impermeabil silențios la atingere
* Temperatura de spălare până la 60 de grade Celsius

Protecție impermeabilă prevăzută cu bandă elastică și țesătură Tencel®

Protejează salteaua de lichide 
sau alți agenți patogeni și 
prelungește durata de utilizare a 
saltelei

Prevăzută cu bandă elastică pe 
toată marginea

Impermeabil:              
2 Straturi

Respirabil:               
2 Straturi

Capacitate               
mare de                      

absorbție

PROTECȚIE SALTELE

preț = cea mai 
apropiată dimensiune 

mai mare

Dimensiune  60/120  70/140  90/200  120/200  140/200  160/200  180/200 

Preț lei  129      134      161      186      263      273      285     

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²



Easy Fix
Somieră ușor de asamblat

Extinde durata de 
viață a saltelei

Lamele duble pentru 
un plus de confort

SOMIERĂ

Dimensiune 90/200 90/190 70/200 120/200

Preț lei 310 285 273 434
preț = cea mai 

apropiată dimensiune 
mai mare

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

NEDISPONIBIL IN STOC, LIVRARE 30 ZILE LUCRATOARE
* Pentru o saltea dublă, sunt recomandate 2 cadre de saltea în funcție de marimea saltelei.

* Sporește confortul în timpul somnului și oferă relaxare
* Preia greutatea corporală și o împarte în mod egal
* Reglează fermitatea în zona taliei
* Prelungește viața saltelei
* Nu sunt necesare instrumente pentru asamblare
* Împachetare compactă, perfectă pentru transport și depozitare



Somieră cu lamele de înaltă calitate

SOMIERĂ

* Crește confortul în timpul somnului
* Împarte greutatea în mod egal
* Cu duritate reglabilă în zona taliei
* Este ușor de asamblat, nu necesită alte instrumente
* Ambalaj compact, potrivit pentru transport și depozitare

Dimensiune 90/200 90/190 70/200 120/200

Preț lei 369 345 332 518
preț = cea mai 

apropiată dimensiune 
mai mare

Dimensiuni 
personalizate 

lei/ m²

NEDISPONIBIL IN STOC, LIVRARE 30 ZILE LUCRATOARE
* Pentru o saltea dublă, sunt recomandate 2 cadre de saltea în funcție de marimea saltelei.

Easy Fix Black

Extinde durata de 
viață a saltelei.

Posibilitatea de a regla 
duritatea în zona taliei
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