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lat na rynku
na całym świecie
miliony ludzi śpią
na naszych
materacach

K ATA L O G PRODU K T ÓW
m ate rac e

poduszki

ste l a że

Zasady zdrowego snu
1. Śpij wyłącznie na takim materacu, który zapewnia właściwą pozycję
kręgosłupa.

2. Zarówno gdy śpisz na boku jak i na plecach materac powinien zapewniać

odpowiednie podparcie. Dziękie temu podczas snu mięśnie, stawy i narządy
wewnętrzne mogą się regenerować.

3. Poduszka powinna podeprzeć głowę tak, aby szyjny odcinek kręgosłupa
mógł odpocząć.

4. Pomieszczenie, w którym śpisz powinno być wywietrzone.
5. Jeśli to możliwe, najlepiej kłaść się spać o stałej porze.
6. Nie bierz ze sobą do łóżka jedzenia, zmartwień ani pracy.

PerDormire
Pianka bio

Firma PerDormire należy dziś do najważniejszych producentów materaców
reprezentujących nowoczesną kulturę spania. Jest obecna na rynku od 1971
roku, oferując materace, poduszki i stelaże. Stosuje najnowocześniejsze materiały
pochodzące od renomowanych dostawców. Dzięki temu może zapewnić najwyższą
jakość i ponadprzeciętne walory użytkowe swoich produktów.
W aktualnej kolekcji PerDormire znajdują się materace wykonane z trzech
rodzajów materiałów: zimnych pianek, pianek wiskoelastycznych („leniwych”)
oraz pianek bio.

Zimna pianka

Materace wykonane z zimnej pianki odznaczają się doskonałą elastycznością,
trwałością kształtu i długą żywotnością. Zimna pianka składa się z otwartych
komórek, które umożliwiają cyrkulację powietrza i odprowadzenie nadmiaru ciepła.
Istnieje możliwość łączenia pianek o różnej twardości aby zapewnić optymalne
podparcie kręgosłupa i całego ciała.

Pianka wiskoelastyczna - „leniwa pianka“

Wyjątkowy rodzaj otwartokomórkowej pianki poliuretanowej zmieniającej swoją
twardość w zależności od temperatury. Pod wpływem ciepła naszego ciała staje
się bardziej plastyczna i dopasowuje się. Ma to zasadniczy wpływ na jakość snu,
krążenie krwi i profilaktykę bólu pleców. Materac wykonany z tego typu pianki
redukuje nacisk i pozwala zapobiegać powstawaniu odleżyn. „Leniwa pianka”
stabilizuje ciało w optymalnej pozycji, dzięki czemu użytkownik mniej przewraca
się z boku na bok i może cieszyć się spokojnym, regenerującym snem.

Pianka bio

Materace z pianki bio (zimnej i wiskoelastycznej) są produkowane z najnowszych
materiałów na bazie naturalnych składników. Komponenty standardowo
uzyskiwane z ropy są w przypadku pianek bio zastępowane pochodzącymi
z naturalnych olejów. Dzięki temu możemy wykazać się większą dbałością o środowisko naturalne i stosować w swojej sypialni bardziej ekologiczne rozwiązania.
Zaletą materaców z pianek bio jest również wysoka elastyczność, stałość kształtu
i doskonałe właściwości ortopedyczne.
Nowy katalog PerDormire prezentuje materace w podziale na trzy linie,
w zależności od materiału, z którego zostały wykonane. Jednak wszystkie nasze
produkty powstały w jednym celu: aby wykorzystując najnowsze technologie
poprzez właściwe podparcie ciała zapewnić warunki do zdrowego snu
i wypoczynku!

www.PerDormire.pl
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jak wybrać właściwy materac
PerDormire
Przy wyborze materaca należy wziąć 		
pod uwagę kilka ważnych kryteriów:
1. Twardość materaca				

2. Materiał z jakiego wykonano materac

W ofercie PerDormire znajdują się trzy rodzaje pianek
(zimne, wiskoelastyczne i bio). Zimne pianki wyróżniają
się wysoką elastycznością, stałością kształtu i trwałością.
Pianki wiskoelastyczne dzięki swej konstrukcji rozkładają ciężar ciała na całej powierzchni materaca redukując
nacisk. Dzięki temu stabilizują pozycję spania, pomagają
uniknąć bólu pleców i poprawiają jakość snu. Pianki bio
wnoszą natomiast element przyrody do naszych sypialni.

3. Masa użytkownika					

Przy wyborze materaca należy brać pod uwagę swoją
masę ciała. Wiąże się z nią wysokość wnętrza materaca,
która ma wpływ na jego nośność i trwałość. Generalnie
im wyższe wnętrze materaca, tym większa jego nośność.
Warto zwrócić uwagę na maksymalną nośność, podaną
przy każdym naszym materacu.

4. Wiek użytkownika				

Twardość należy do najważniejszych cech materaca,
na które zwracamy uwagę w momencie zakupu. Zwykle
mamy skłonność do wybierania materaców o twardości takiej, do jakiej byliśmy dotychczas przyzwyczajeni.
Odpowiedni wybór powinien być zależny przede wszystkim od naszej masy. Dla osób cięższych przeznaczone są
materace twardsze, dla lżejszych bardziej miękkie.
Ważna jest również pozycja, w jakiej zwykle śpimy. Jeśli
większą część nocy spędzamy na boku, powinniśmy wybrać bardziej miękki materac, jeśli na plecach lub brzuchu
– twardszy.

Jakość snu jest ważna dla każdego, niezależnie od wieku.
Dzieci dla prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują
stabilnych materaców o średniej twardości. Młodzi ludzie
preferują twarde, jednak później wraz z wiekiem powinno
się stosować coraz bardziej miękkie i elastyczne materace.

5. Materiał pokrowca				

Pokrowiec jest nieodłączną częścią każdego materaca 		
i powinien spełniać najwyższe wymagania co do jakości
i higieny. Kolejną ważną cechą jest zapewnienie cyrkulacji
powietrza, dzięki czemu w łóżku powstaje suchy, przyjemny mikroklimat. PerDormire w produkcji pokrowców
stosuje materiały cenione na całym świecie, na przykład
Coolmax, odprowadzający wilgoć z łóżka, Maglia Bamboo
o działaniu antybakteryjnym czy Maglia Nanotex,
wykorzystujący nanotechnologię aby zapobiec wnikaniu
zanieczyszczeń i wilgoci do wnętrza. Każdy pokrowiec

materaca PerDormire posiada wyjątkowe cechy, które
można poznać czytając charakterystykę umieszczoną
przy opisie każdego z materaców.

6. Sposób ułożenia materaca

jakość, nie cena. Zwykle są one do siebie wprost
proporcjonalne. Wybierając materac z pianki
wiskoelastycznej lub bio musimy liczyć się z tym, że będzie
droższy niż materac z pianki zimnej, co wynika z konstrukcji i właściwości użytkowych tych materiałów.

7. Cena

Wierzymy, że krótki poradnik „Jak wybrać właściwy
materac?” pomoże zdecydować się na ten produkt spośród
prezentowanych w naszym katalogu, który najlepiej
spełnia Państwa oczekiwania. Zapraszamy do bliższego
zapoznania się z ofertą PerDormire w salonach naszych
partnerów handlowych, ponieważ jesteśmy przekonani, że
aby wybrać najlepszy dla siebie materac, trzeba go
najpierw osobiście przetestować!

Aby korzystać z walorów ortopedycznych materaca i zapewnić mu wentylację należy umieścić go na odpowiedniej
podstawie, najlepiej na stelażu listwowym, z regulacją
lub bez. Jakość stelaża zależy od ilości listew (standardem
jest 28 lub więcej), ich mocowania oraz konstrukcji
samego stelaża. W kolekcji PerDormire znajdują się
stelaże z regulacją i bez, podzielone na trzy grupy cenowe.
Głównym kryterium przy wyborze materaca powinna być
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5 stopni twardości
materców PerDormire
od miękkich (1) do bardzo twardych (5)
Twardość 1 2 3 4 5
Twardość 1:

Tak miękkich materaców nie oferujemy, ponieważ nie
spełniają wymagań stawianych przed produktami wysokiej klasy.

Twardość 2:

Materace te są bardzo elastyczne, idealnie dopasowują
się do kształtu ciała i podtrzymują kręgosłup. Korzysta
z nich szerokie grono klientów, głównie kobiety,
ale również mężczyźni w różnym wieku. Materacem
o tej twardości jest Air Memory Coolmax Plus.

Twardość 3:

Materace te preferują mężczyźni, ludzie młodzi
oraz osoby przyzwyczajone do twardszego podparcia.
Do tej grupy należą Genesi HD, Ergomind
i Bio Mind Plus.

Twardość 4:

Taką twardość preferują zwykle osoby o wyższej masie
ciała, przeważnie mężczyźni o mocnej budowie. Mogą
wybrać spośród następujących materaców: Bio Duet,
New Bio Sleep, Mind Impression, New Memory,
HR Terapy, HR Life, New Matrix i Quincy.

Twardość 5:

Przeznaczona dla użytkowników o wyższej masie ciała.
Taką twardość posiada materac Hard.

Dwie twardości:

Ciekawym wariantem są materace posiadające dwie
strony o różnej twardości. Użytkownik może dzięki
temu spać na tej, która w danym momencie bardziej mu
odpowiada. Jest to świetne rozwiązanie dla par
małżeńskich. Do materaców o dwóch twardościach
w aktualnej kolekcji PerDormire należą Benessere, XXL
King i New Dream Easy.

BIO

GENESI HD
ERGOMIND

Materace z kolekcji BIO

Materace z kolekcji BIO
zawierają duży udział naturalnych
składników, które wspierają ich
walory ortopedyczne i higieniczne.
Są przeznaczone dla użytkowników,
którzy cenią ochronę przyrody
i ekologiczne materiały. Materace
BIO pozwalają spać komfortowo,
zdrowo i w zgodzie z naturą.
Kolekcja BIO to zdrowy styl życia
w Twojej sypialni.

BIO MIND PLUS
BIO DUET
NEW BIO SLEEP
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Ten materac to najlepsza wizytówka
marki PerDormire. Bezkonkurencyjnie
wysoka warstwa pianki wiskoelastycznej
sprawia, że Genesi HD pozwala
na doskonałe rozłożenie ciężaru ciała
na całej powierzchni spania. Jego
wnętrze jest wykonane z pianki BIO
o wysokim udziale składników
naturalnych, odznaczających się
wyjątkową elastycznością. Właściwości
ortopedyczne zapewnia zastosowanie
pianki wiskoelastycznej o najwyższej
gęstości na rynku. Wnętrze materaca
ma 7 stref anatomicznych i specjalne
nacięcia zapewniające dobrą cyrkulację powietrza. Genesi HD wyróżnia
także wysokość (24 cm) i zwiększona
nośność. Naturalne materiały, z których
wykonano pokrowiec mają właściwości
antybakteryjne i antyseptyczne, pozwalają utrzymać suchość, ciepło i chronią
przed elektrycznością statyczną, a dzięki
włóknom sojowym jest on przyjemny
w dotyku. Komfort użytkowania poprawia 2 cm warstwa pianki wiskoelastycznej wszyta do pokrowca.
Ponadto materac posiada praktyczne
uchwyty i boczny pas wentylacyjny.
Pokrowiec: Genesi Soya
73% poliester
24% soja, 1% bawełna
1% włókno węglowe, 1% srebro
pianka wiskoelastyczna
o wysokości 2cm (50 kg/m³),
wszyta do pokrowca,
pas wentlacyjny po bokach
Wnętrze: dwuwarstwowe
sojowa pianka
wiskoelastyczna 7 cm (95 kg/m³)
sojowa zimna pianka 14 cm
(43 kg/m³)

GENESI
materac XXI wieku

HD
Srebro w pokrowcu
Zdejmowany pokrowiec
7 stref ortopedycznych
Pianka wiskoelastyczna
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii
Zamek po 4 stronach
Wyrób medyczny
Wysoka nośność

30 oC

twardość
1 2 3 4 5
zdjemowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja na
wnętrze

tak

24 cm

20 cm

do 150 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym
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Srebro w pokrowcu tego materaca ma
działanie antybakteryjne
i antystatyczne. Ponadto sam pokrowiec
neutralizuje zapachy, a dzięki zamkowi
po 4 stronach można go łatwo zdjąć
do prania. Wnętrze materaca składa się
z trzech warstw. Pierwszą z nich wykonano z tzw. bio pianki wiskoelastycznej,
która doskonale dopasowuje się
do kształtu ciała, redukując nacisk.
Dwie kolejne warstwy zapewniają
stabilność i trwałość podparcia. Boczny
pas wentylacyjny i system specjalnych
kanalików poprawiają cyrkulację powietrza przez wnętrze materaca,
a praktyczne uchwyty ułatwiają jego
przemieszczanie.

ERGOMIND
Srebro w pokrowcu
Zdejmowany pokrowiec
Wyrób medyczny
Pianka wiskoelastyczna
7 stref ortopedycznych
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

Pokrowiec: Silver Safe
63% poliester
36% bawełna
1% srebro
pas wentylacyjny po bokach

Wnętrze: trójwarstwowe
bio pianka wiskoelastyczna 7,5 cm
(50 kg/m³)
zimna pianka 7,5 cm
(30 kg/m³)
zimna pianka 6 cm
(28 kg/m³)

60oC

twardość
1 2 3 4 5
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

tak

23 cm

21 cm

do 150 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym

BIO MIND PLUS
Zdejmowany pokrowiec

Pianka wiskoelastyczna

Aromaterapia

Zamek po 4 stronach

najpopularniejszy
materac Bio

Swoje doskonałe właściwości ortopedyczne zawdzięcza połączeniu pianki
wiskoelastycznej w przeszywanym
pokrowcu i górnej części wnętrza
oraz zimnej pianki w dolnej części,
stanowiącej solidną podstawę materaca.
Dzięki temu jest on nie tylko komfortowy, ale również stabilny i zapewnia
odpowiednie podparcie w każdej pozycji. Boczny pas wentylacyjny poprawia
cyrkulację powietrza przez wnętrze
materaca, a aromatyczne mikrokapsułki
w pokrowcu uwalniają przyjemny,
świeży zapach, poprawiając jakość
wypoczynku.

Pokrowiec: Scensic Fresh
100% poliester
z aromatycznymi mikrokapsułkami,
bio pianka wiskoelastyczna 2 cm
wszyta do pokrowca,
pas wentylacyjny po bokach

Wnętrza: dwuwarstwowe
bio pianka wiskoelastyczna
6 cm (55 kg/m³)
bio zimna pianka 12 cm
(35 kg/m³)

30 oC

twardość
1 2 3 4 5
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

tak

22 cm

18 cm

do 130 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym
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Najważniejsze zalety tego materaca to
bardzo dobre właściwości ortopedyczne
i zapewnienie podparcia nie
ograniczającego krążenia krwi, co
pozwala uniknąć odleżyn. Cechy te Bio
Duet posiada dzięki dwóm warstwom
pianki wiskoelastycznej: w pokrowcu
i w górnej części wnętrza.
Rozkładają one ciężar leżącej osoby
na całej powierzchni materaca. Dolna
warstwa wnętrza jest natomiast wykonana z przewiewnej bio zimnej pianki.
Aromatyczne mikrokapsułki wszyte
do pokrowca uwalniają przyjemny,
delikatny zapach zielonej herbaty.

BIO DUET
Pianka wiskoelastyczna
Aromaterapia
7 stref ortopedycznych

Pokrowiec: Scensic Green Tea
100% poliester
z aromatycznymi mikrokapsułkami,
bio pianka wiskoelastyczna
o wys. 2 cm wszyta do pokrowca

Wnętrze: dwuwarstwowe
bio pianka wiskoelastyczna 2 cm
(55 kg/m³)
bio zimna pianka 15 cm
(35 kg/m³)

twardość
1 2 3 4 5
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

nie

21 cm

17 cm

do 130 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym

Wnętrze materaca wykonano z bio
zimnej pianki wykonanej zgodnie
z zasadami chińskiej koncepcji Feng
Shui, opierającej się na harmonii
ludzkiej psychiki z otoczeniem.
Pomaga stworzyć warunki
do zdrowego, spokojnego snu.
Komfort użytkowania zwiększa
delikatny aromat lawendy, uwalniający
się z mikrokapsułek w pokrowcu materaca, pomagający zwalczać bezsenność,
stres i depresję. Pokrowiec jest zdejmowany, co ułatwia jego
czyszczenie.

NEW BIO SLEEP
Zdejmowany pokrowiec
Aromaterapia

Pokrowiec: Scensic Levandule
100% poliester
z aromatycznymi kapsułkami

60oC

twardość
1 2 3 4 5

Wnętrze: jednowarstwowe
bio zimna pianka 18 cm
(35 kg/m³)
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

tak

18 cm

16 cm

do 130 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym
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LIFESTYLE
MIND IMPRESSION
BENESSERE
AIR MEMORY COOLMAX PLUS
XXL KING
NEW MEMORY
HR TERAPY

Materace z kolekcji
LIFESTYLE

Materace z kolekcji LIFESTYLE
są przeznaczone dla wymagających
klientów, dbających o jakość swojego
snu. Dzięki zastosowaniu wysokiej
klasy materiałów, na czele
z tzw. leniwą (wiskoelastyczną)
pianką, zapewnia szeroki wybór
osobom oczekującym komfortowego
wypoczynku. Kolekcja LIFESTYLE
to luksusowe materace i elegancki
włoski design.

Jedną z zalet tego materaca
jest pokrowiec z nanowłókien,
które odznaczają się gładkością,
wytrzymałością i „efektem teflonowym”
(nie przyjmują cieczy). Dzięki
nanotechnolgii wzrasta przewiewność
materaca, a pot odprowadzany jest
od naszego ciała. Połączenie pianki
wiskoelastycznej w górnej części
wnętrza z zimną pianką stanowiącą jego
podstawę zapewnia wygodne, stabilne
i korzystne pod względem
anatomicznym podparcie ciała.
Specjalna technologia szycia pokrowca umieszczenie głównego szwu
na krawędzi – sprawia, że 2 materace
ułożone obok siebie w jednym łożu
bardzo dobrze do siebie przylegają.

MIND
IMPRESSION
Zdejmowany pokrowiec
Wyrób medyczny
Pianka wiskoelastyczna
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii
7 stref ortopedycznych

Pokrowiec: Nanotex
100% poliester
(nanowłókna)
2 cm pianki wiskoelastycznej
wszytej do pokrowca

Wnętrze: dwuwarstwowe
leniwa pianka 6 cm
(50 kg/m3)
zimna pianka 14 cm
(30 kg/m3)

30 oC

twardość
1 2 3 4 5
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

tak

23 cm

20 cm

do 130 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym
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Trójwarstwowe wnętrze
materaca zapewnia doskonałe
właściwości ortopedyczne. Górna część
wykonana jest z leniwej pianki
o wysokiej gęstości redukującej nacisk.
Obie warstwy zimnej pianki tworzą
razem solidną, ergonomiczną podstawę
materaca. Charakterystyczne
wypustki na powierzchni spania dają
efekt mikromasażu, poprawiającego
krążenie krwi. Pokrowiec
z odprowadzającym wilgoć włóknem
bambusowym ma naturalne właściwości
antybakteryjne i deodorujące.

BENESSERE
Zdejmowany pokrowiec

7 stref ortopedycznych

Wyrób medyczny

Materac partnerski –
2 twardości
Pianka wiskoelastyczna

Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

Pokrowiec: Bamboo
66% poliester
34% włókna bambusove
boczny pas wentylacyjny
Wnętrze: trójwarstwowe
leniwa pianka 5 cm
(50 kg/m³)
zimna pianka 12 cm
(28 kg/m³)
zimna pianka 5 cm
(28 kg/m³)

60oC

twardość
1 2 3 4 5
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

tak

24 cm

22 cm

do 130 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym

AIR MEMORY
COOLMAX PLUS
Zdejmowany pokrowiec

Pianka wiskoelastyczna

Zamek po 4 stronach

Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

Hit 2010

Zapewniający doskonałą
cyrkulację powietrza ortopedyczny materac przeznaczony dla chcących zdrowo
spać aktywnych ludzi. Pokrowiec wykonano z materiału Coolmax, składającego
się z czterokanalikowych, wydrążonych
włókien, szybko odprowadzających
wilgoć i posiadających właściwości
termoregulacyjne. Ponadto jest
zabezpieczony przeciwko bakteriom.
Dwuwarstwowe wnętrze łączy piankę
wiskoelastczną z pianką zimną,
dla zapewnienia wolnego od nacisku
podparcia całego ciała, co wpływa
korzystnie na krążenie krwi.

Pokrowiec: Coolmax
92% poliester
8% wiskoza
2 cm pianki wiskoelastycznej
wszytej do pokrowca,
boczny pas wentylacyjny
Wnętrze: dwuwarstwowe
leniwa pianka 4 cm
(50 kg/m³)
zimna pianka 11 cm
(28 kg/m³)

30 oC

twardość
1 2 3 4 5
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

tak

18 cm

15 cm

do 130 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym
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Wyróżnia go pokrowiec neutralizujący
nieprzyjemne zapachy ze specjalnym
bocznym pasem wentylacyjnym
poprawiającym cyrkulację powietrza.
Wnętrze materaca składa się z dwóch
warstw o różnej twardości –
w zależności od masy ciała lub indywidualnych preferencji można spać
na jednej bądź na drugiej stronie.
Można również wybrać jedną z dwóch
stron pokrowca, łącznie są więc
do dyspozycji 4 warianty twardości,
spośród których można wybrać ten
najlepszy dla siebie. Warstwa pianki
wiskoelastycznej w jednej części
pokrowca poprawia komfort
wypoczynku, a praktyczne uchwyty
boczne ułatwiają przemieszczanie
materaca.

XXL KING
Zdejmowany pokrowiec
Wysoka nośność
7 stref ortopedycznych
Materac partnerski –
4 twardości
Pianka wiskoelastyczna

Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

Pokrowiec: Bayscent
84% poliester
16% wiskoza
2 cm pianki wiskoelastycznej
wszytej do pokrowca,
boczny pas wentylacyjny

Wnętrze: dwuwarstwowe
zimna pianka zielona 8,5 cm
(30 kg/m³)
zimna pianka niebieska 8,5 cm
(28 kg/m³)

30 oC

twardość
1 2 3 4 5
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

tak

20 cm

17 cm

do 150 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym

Ortopedyczny materac z wnętrzem
z dwóch rodzajów nowoczesnej pianki
poliuretanowej wysokiej
jakości – pianki wiskoelastycznej
i pianki zimnej. Pierwsza z nich tworzy
warstwę komfortową, dopasowującą
się do ciała i rozkładającą jego ciężar
bez ograniczania krążenia krwi. Druga
stanowi solidną podstawę materaca, jest
zarazem elastyczna i przewiewna. Taka
konstrukcja zapewnia doskonałe
warunki do zdrowego i komfortowego
snu.

NEW MEMORY
Zdejmowany pokrowiec
7 stref ortopedycznych
Pianka wiskoelastyczna
Doskonaly stosunek jakości
do ceny

najwyższa
sprzedaż
w 2010 roku

Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

Pokrowiec: PerDormire
Medic+Area
69% poliester
31% wiskoza
2 cm pianki wiskoelastycznej
wszytej do pokrowca

Wnętrze: dwuwarstwowe
leniwa pianka 3 cm
(50 kg/m³)
zimna pianka 12 cm
(30 kg/m³)

30 oC

twardość
1 2 3 4 5
zdejmowany
pokrowie

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

tak

18 cm

15 cm

do 130 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym
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Materac wykonany z wysokiej jakości
zimnej pianki poliuretanowej
podzielonej na siedem anatomicznych
stref o różnej twardości,
przeznaczonych dla poszczególnych
części naszego ciała. Zapewnia
bardzo dobre podparcie kręgosłupa.
Komfort snu i wypoczynku poprawia
zdejmowany pokrowiec zabezpieczony
przeciwko bakteriom i roztoczom, który
wypełniony jest po jednej stronie pianką
wiskoelastyczną, dopasowującą się
do kształtu ciała.

HR
TERAPY
Zdejmowany pokrowiec
7 stref ortopedycznych

Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii
Pianka wiskoelastyczna

ceniony
przez
seniorów

Materac partnerski –
2 twardości

Pokrowiec: Ice Effect
83% poliester
17% wiskoza
2 cm pianki wiskoelastycznej
wszytej do pokrowca

30 oC

twardość
1 2 3 4 5

Wnętrze: jednowarstwowe
zimna pianka 15 cm
(28 kg/m³)
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

tak

18 cm

15 cm

do 130 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym

BASIC
NEW DREAM EASY
HARD
HR LIFE

Materace z kolekcji
BASIC

Materace należące do kolekcji
BASIC są przeznaczone dla
szerokiego grona użytkowników
oczekujących wysokiej jakości.
Wykonano je z nowoczesnej zimnej
pianki, przewiewnej
i posiadającej dobre właściwości
ortopedyczne. Pokrowce są nie tylko
trwałe i estetyczne, ale również
zabezpieczone przeciwko roztoczom
i bakteriom. Kolekcja BASIC to
dobre parametry użytkowe i szeroki
asortyment.

NEW MATRIX
QUINCY
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NEW DREAM
EASY
Zdejmowany pokrowiec
7 stref ortopedycznych
Materac partnerski –
2 twardości
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

najtańszy
materac
partnerski

Materac ortopedyczny zapewniający
wysoki standard higieny. Jego wnętrze
wykonano z nowoczesnej zimnej
pianki poliuretanowej wysokiej
jakości, która cechuje się zwiększoną
porowatością dla poprawienia cyrkulacji
powietrza. Ponadto jest elastyczna,
dzięki czemu lepiej dopasowuje się
do kształtu ciała. Wnętrze materaca
składa się z dwóch warstw o różnej
twardości – w zależności od masy
ciała lub indywidualnych preferencji
można spać na jednej bądź na drugiej
stronie. Komfort użytkowania materaca
poprawia pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii.

Pokrowiec: Soft Care
84% poliester
16% wiskoza

60oC

Wnętrze: dwuwarstwowe
zimna pianka beżowa 10 cm
(28 kg/m³)
zimna pianka szara 8 cm
(30 kg/m³)

twardość
1 2 3 4 5
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

tak

20 cm

18 cm

do 130 kg

10 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym

Materac ortopedyczny z wnętrzem
z nowoczesnej zimnej pianki
poliuretanowej, zapewniającej elastyczne, a zarazem twarde podparcie.
Zwiększona porowatość ułatwia
cyrkulację powietrza, a pokrowiec
zabezpieczony przeciwko wnikaniu
wilgoci i rozwojowi roztoczy
poprawia higienę użytkowania.
Hard jest najtwardszym materacem
PerDormire, przeznaczonym
przede wszystkim dla młodych
użytkowników.

HARD
Zdejmowany pokrowiec
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

Pokrowiec: Maglia Cerchietti
100% poliester

30 oC

twardość
1 2 3 4 5

Wnętrze: jednowarstwowe
zimna pianka 14 cm
(28 kg/m³)
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

nie

16 cm

14 cm

do 130 kg

5 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym
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Materac ortopedyczny z wnętrzem
z zimnej pianki i przyjemnym w dotyku
eleganckim pokrowcem z materiału
Sensovel. Zapewnia zdrowe, a zarazem
komfortowe podparcie i odpowiednią
cyrkulację powietrza. Pokrowiec jest
zdejmowany, dzięki czemu można
go prać, utrzymując wysoki poziom
higieny.

HR LIFE
Zdejmowany pokrowiec
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

materac
dla
całej rodziny

Doskonały stosunek ceny
do jakości

Pokrowiec: Sensovel
100% poliester

30 oC

twardość
1 2 3 4 5

Wnętrze: jednowarstwowe
zimna pianka 14 cm
(25 kg/m³)
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

tak

16 cm

14 cm

do 130 kg

5 lat

nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym

Materac ortopedyczny z wnętrzem
z wysokiej jakości zimnej pianki
poliuretanowej, która dzięki swej
elastyczności dostosowuje się
do kształtu ciała zapewniając podparcie
kręgosłupa we właściwej pozycji.
Materiał pokrowca zabezpieczony
przeciwko wnikaniu wilgoci i rozwojowi
roztoczy podnosi higienę użytkowania.

NEW MATRIX
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

Pokrowiec: Feather
51% poliester
49% bawełna

twardość
1 2 3 4 5

Wnętrze: jednowarstwowe
zimna pianka 13 cm
(25 kg/m³)
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

nie

15 cm

13 cm

do 130 kg

5 lat

nie nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym
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Standardowy materac ortopedyczny
wykonany z zimnej pianki, która jest
bardziej przewiewna od klasycznej
pianki poliuretanowej, dzięki czemu
nie dochodzi do kumulacji wilgoci.
Zapewnia podparcie kręgosłupa
we właściwej pozycji. Jego zaletą
jest również estetyczny pokrowiec
zabezpieczony przeciwko roztoczom.

QUINCY

Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i roztoczy

Pokrowiec: Cedros Sole
64% poliester
36% polipropylen

twardość
1 2 3 4 5

Wnętrze: jednowarstwowe
zimna pianka 11,5 cm
(25 kg/m³)
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
wnętrze

wysokość
wnętrza

nośność

gwarancja
na wnętrze

nie

13,5 cm

11,5 cm

do 110 kg

5 lat

nie nadaje się do stosowania na stelażu regulowanym

poduszki
SOFTGEL MOORE
SOYA
BIO MOORE

Poduszka jest bardzo ważnym
elementem wyposażenia sypialni
wpływającym na zdrowy sen.
Jej zadaniem jest odpowiednie
podparcie głowy, ważącej
u dorosłego człowieka 5-7 kg.
Dlatego poduszka musi być
wykonana z najwyższej klasy
materiałów i mieć właściwy
kształt. Wymagania te spełniają
poduszki PerDormire. W naszej
ofercie znajdą Państwo 6 modeli
wykonanych z doskonałej jakości
pianki wiskoelastycznej, bio
i sojowej.

SUPER SOFT
MOORE
ASTOR
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SOFTGEL
MOORE

Poduszka, która doskonale rozkłada
nacisk głowy i podpiera szyjny
odcinek kręgosłupa. Jednocześnie
świetnie dopasowuje się do ciepła
ludzkiego ciała w ciągu nocy,
utrzymując jednak nieco niższą
temperaturę. Dzięki temu dobrze
wpływa na krążenie krwi w okolicy
głowy, dotlenienie mózgu i tkanek
podskórnych. Daje też efekt przyjemnej
świeżości. Poduszka posiada
zdejmowany pokrowiec z wyjątkowego,
termoregulacyjnego materiału
OUTLAST, który zapewnia optymalny
mikroklimat i pozwala zapobiegać
nadmiernemu poceniu.

Pokrowiec: Outlast
42% wiskoza
58% poliester
zdejmowany

Zdejmowany pokrowiec

poduszka
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

Wnętrze:
pianka Visco Gel

30 oC

21.
wieku

5 lat
gwarancji
na wnętrze
poduszki

Poduszka Soya ma klasyczny
kształt z dodatkowymi nacięciami
sprzyjającymi relaksacji kręgosłupa
szyjnego i lepszemu ukrwieniu mięśni
szyi. Wyposażona jest w elegancki
pokrowiec, zawierający 3 naturalne
składniki – soję, srebro i węgiel.
Takie połączenie ma właściwości
antybakteryjne, chroni przed
elektrycznością statyczną i utrzymuje
ciepło ciała nie absorbując wilgoci.
Wnętrze poduszki jest wykonane
z tzw. bio piankiu wiskoelastycznej,
zapewniającej bardzo dobre podparcie
kręgosłupa szyjnego.

SOYA

Srebro w pokrowcu
Zdejmowany pokrowiec

Pokrowiec: Genesi Soya
73% poliester
24 % soja
1% bawełna
1% włókno węglowe
1% srebro
zdejmowany

Wnętrze:
pianka wiskoelastyczna
Soya Shape Memory

Pianka wiskoelastyczna

5 lat
gwarancji
na wnętrze
poduszki

Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii
Wyrób medyczny

30 oC
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Poduszka wyprodukowana
z tzw. bio leniwej pianki, zawierającej
czyste, naturalne oleje. Dopasowuje
się ona do głowy i szyi podpierając je
bez nacisku. Pozwala to unikać bólu
głowy spowodowanego niewłaściwą
pozycją. Jest neutralna pod względem
alergicznym i nie stwarza warunków
do życia dla roztoczy. Poduszka posiada
pokrowiec wewnętrzny
ze 100% bawełny oraz zewnętrzny
zawierający mikrokapsułki
wypełnione aromatycznymi esencjami,
uwalniającymi się gdy śpimy
i odświeżającymi naszą
sypialnię.

Pokrowiec: Scensic
100% poliester z pachnącymi
mikrokapsułkami
(do wyboru Levandule, Green
Tea, Fresh)
zdejmowany

BIO MOORE

Zdejmowany pokrowiec
Pianka wiskoelastyczna
Aromaterapia

Wnętrze:
bio pianka wiskoelastyczna

Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

30 oC

5 lat
gwarancji
na wnętrze
poduszki

Wnętrze tej poduszki tworzy specjalna
żelowa pianka wiskoelastyczna, która
jest delikatna a zarazem wytrzymała,
bardzo elastyczna i nie ulega
deformacji. Charakteryzuje się także
równomiernym rozłożeniem nacisku.
Te właściwości sprawiają, że zapewnia
zdrowe podparcie głowy
i szyi. Higieniczny pokrowiec jest miły
w dotyku, elegancki, przewiewny
i ogranicza rozwój bakterii.

Pokrowiec: PerDormire
Medic+Area
69% poliester
31% wiskoza
zdejmowany

SUPER SOFT

Zdejmowany pokrowiec
Wyrób medyczny
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

5 lat
gwarancji
na wnętrze
poduszki

Doskonały stosunek ceny
do jakości

Wnętrze:
pianka Super Soft

30 oC
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Wnętrze poduszki wykonane jest
w całości z tzw. leniwej pianki, czyli
wiskoelastycznej pianki poliuretanowej,
podpierającej głowę i kark bez nacisku
zwrotnego, dopasowując się do ich
kształtu. Dzięki temu krążenie krwi
nie jest ograniczone i mięśnie mogą
się w pełni zrelaksować. Bawełniany
pokrowiec jest wyposażony w zamek
błyskawiczny dzięki czemu można go
łatwo zdjąć i wyprać. Poduszka jest
neutralna pod względem alergicznym.

Pokrowiec: PerDormire
Medic+Area
69% poliester
31% wiskoza
zdejmowany

MOORE

Zdejmowany pokrowiec
Pianka wiskoelstyczna
Wyrób medyczny
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

Wnętrze:
pianka wiskoelastyczna

Doskonały stosunek
ceny do jakości

30 oC

5 lat
gwarancji
na wnętrze
poduszki

Wnętrze poduszki wykonane jest
w całości z tzw. leniwej pianki, czyli
wiskoelastycznej pianki poliuretanowej,
podpierającej głowę i kark bez nacisku
zwrotnego. Dzięki temu krążenie krwi
nie jest ograniczone i mięśnie mogą się
w pełni zrelaksować. Ma ergonomiczny
kształt ze specjalnym, profilowanym
zagłębieniem i nacięciami
poprawiającymi komfort. Bawełniany
pokrowiec jest wyposażony w zamek
błyskawiczny dzięki czemu można go
łatwo zdjąć i wyprać. Poduszka jest
neutralna pod względem
alergicznym.

Pokrowiec: PerDormire
Medic+Area
69% poliester
31% wiskoza
zdejmowany

ASTOR

Zdejmowany pokrowiec
Pianka wiskoelstyczna
Wyrób medyczny
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i bakterii

Wnętrze:
pianka wiskoelastyczna

Doskonały stosunek
ceny do jakości

30 oC

5 lat
gwarancji
na wnętrze
poduszki
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stelaże
i akcesoria
STELAŻE
EXPERT MOTOR
KOMFORT
KLASIC

AKCESORIA
NAKŁADKA MEMORY TOPPER
OCHRANIACZ MATERACA BB-1
OCHRANIACZ MATERACA TB-1

Jakość stelaża znacząco wpływa
na właściwości ortopedyczne
materaca i odpowiednią cyrkulację
powietrza. Zalecamy stelaże
listwowe, z regulacją lub bez,
posiadające przynajmniej 28 listew
umieszczonych w elastycznych
uchwytach – właśnie takie znajdują
się w aktualnej kolekcji PerDormire.
Dzięki wysokiej jakości użytych
materiałów i solidnej konstrukcji
stanowią doskonałe podparcie
materaca.
Proponujemy również akcesoria
podnoszące walory użytkowe
Twojego materaca – komfortową
nakładkę Memory Topper
oraz zapobiegające przed
zanieczyszczeniami ochraniacze.

EXPERT MOTOR

Stelaż listwowy z regulacją pozycji
za pomocą silnika sterowanego
pilotem. 28 listew umieszczonych
w stałych uchwytach i możliwość
nastawienia twardości w środkowej
części dają mu dobre właściwości
ortopedyczne. Nadaje się
do stosowania z materacami
piankowymi i lateksowymi,
zapewniając odpowiednią cyrkulację
powietrza. Nośność stelaża wynosi
120 kg.

KOMFORT

Stelaż listwowy bez regulacji pozycji.
Posiada 28 listew umieszczonych
w szerokich, elastycznych uchwytach,
zapewniających podwójną amortyzację
i brak tzw. martwej strefy, co umożliwia
bardzo dokładne dopasowanie
się stelaża do materaca i anatomii
ciała. Komfort użytkowania
podnosi możliwość regulacji
twardości w środkowej części.
Nadaje się do stosowania
z materacami piankowymi
i lateksowymi, zapewniając
odpowiednią cyrkulację powietrza.
Nośność stelaża wynosi 120 kg.

KLASIC

Stelaż listwowy bez regulacji pozycji.
28 listew umieszczonych w stałych
uchwytach i możliwość nastawienia
twardości w środkowej części dają
mu dobre właściwości ortopedyczne.
Nadaje się do stosowania z materacami
piankowymi i lateksowymi,
zapewniając odpowiednią cyrkulację
powietrza. Nośność stelaża wynosi
120 kg.
33|34

Nakładka Memory Topper może być
umieszczona na jakimkolwiek
tradycyjnym materacu w celu
zmniejszenia nacisku i poprawy
komfortu. Jeśli zainwestowałeś
w materac, ale chcesz, aby był jeszcze
wygodniejszy, nakładka będzie
dobrym rozwiązaniem. Warstwa
rozkładającej nacisk pianki
wiskoelastycznej we wnętrzu
nakładki dopasowuje się do kształtu
ciała, pozwalając uzyskać wyższy
komfort snu i wypoczynku.

MEMORY
TOPPER

Zdejmowany pokrowiec
Pianka wiskoelastyczna
Pokrowiec ograniczający
rozwój pleśni i roztoczy

Pokrowiec: Soft Care
84% poliester
16% wiskoza

60oC

twardość
1 2 3 4 5

Wnętrze:
pianka wiskoelastyczna
(50 kg/m3)
zdejmowany
pokrowiec

całkowita wys.
materaca

wysokość
wnętrza

tak

6 cm

4 cm

Dwustronny ochraniacz materaca
wykonany z bawełny, z wypełnieniem
poliestrowym. Ułatwia utrzymanie
higieny materaca.
Dzięki wykorzystanym materiałom
nadaje się do prania (zgodnie
z symbolami na metce). Sposób
mocowania za pomocą pasków
gumowych sprawia, że można go
stosować na materacu o dowolnej
wysokości.

Ochraniacz materaca z nowatorską
powłoką teflonową, która zapewnia
lepszą ochronę przed zanieczyszczeniem
i wnikaniem cieczy oraz wilgoci. Dzięki
wykorzystanym materiałom nadaje się
do prania (zgodnie z symbolami
na metce). Sposób mocowania
za pomocą pasków gumowych sprawia,
że można go stosować na materacu
o dowolnej wysokości.

ochraniacz materaca

BB-1

ochraniacz materaca

TB-1

standardowe rozmiary ochraniczy
80 x 200 cm
90 x 200 cm
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PerDormire a zdrowy sen

Nasz system nazwany Ergo-Check umożliwia ocenę
działania ludzkiego ciała na powierzchnię materaca
za pomocą specjalnej metody pomiarowej. Ogromna
liczba czujników zapamiętuje masę rozłożoną
na materacu i poprzez szereg indeksów za pomocą
specjalnego oprogramowania prezentuje w formie
graficznej obszary poddane naciskowi o różnej sile.
Dzięki temu możemy produkować materace dokładnie
dopasowane do ludzkiego ciała i jego potrzeb.

Certiﬁkaty
Rosnąca świadomość faktu, że tylko sen zapewnia
prawdziwy wypoczynek po trudach każdego dnia i jak
ważny jest dla jakości naszego życia, zmieniła nasze
spojrzenie na wyposażenie sypialni. Materiały
i technologia produkcji stają się coraz nowocześniejsze,
a zarazem bliższe naturze i osiągają najwyższe
standardy jakości, co potwierdzają wyniki regularnych
kontroli.

Rozmiary:
standardowe rozmiary materaców
80 x 200 cm
90 x 200 cm

160 x 200 cm
180 x 200 cm

standardowe rozmiary stelaży
80 x 200 cm
90 x 200 cm

LGA-Prüf-Zertifikát

Potwierdza jakość i trwałość użytych
do produkcji materiałów.

Öko-Tex Standard 100

Gwarantuje, że stosowane tkaniny (i metalowe
dodatki do tkanin) nie zawierają i nie wydzielają
substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka.

standardowe rozmiary poduszek
72 x 42 cm
Twardość oraz wysokość materaców i ich
poszczególnych części podane w katalogu mają
charakter orientacyjny.

Deklaracja zgodności wydana dla produktów
z oznaczeniem

potwierdza, że produkt został wytworzony zgodnie
z wymaganiami europejskiej dyrektywy 93/42/EEC
dotyczącej wyrobów medycznych.
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Dlaczego PerDormire?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 lat tradycji i doświadczenia
Miliony zadowolonych klientów na całym świecie
Produkty łączące właściwości ortopedyczne z eleganckim włoskim designem
Gwarancja na wnętrza materaców do 10 lat
Jakość materiałów potwierdzona certyfikatami
Idealne dopasowanie do ciała pozwala na zdrowy i komfortowy sen
Opakowanie próżniowe ułatwiające transport materaców
Na życzenie klienta nietypowe rozmiary
Szybki czas realizacji dostaw
Infolinia 801 006 002 – pomagamy w doborze materaca

www.perdormire.pl
Twój sklep

