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Materac, na którym 
można spędzić życie 
– materac, którym 
można się rozkoszować
Mając w sypialni materac lub łóżko Hilding, przez 
wiele lat będziesz mógł się cieszyć cudownym, 
relaksującym snem, ponadczasowym szwedzkim 
wzornictwem, wieloma praktycznymi i przemyślanymi 
detalami, nie wspominając już o świadomości, 
że dokonałeś naprawdę mądrego wyboru.

O firmie Hilding Anders

Materace piankowe

 Materace dla juniora

Materace sprężynowe

 Materace na sprężynie plastikowej

Łóżka kontynentalne

Łóżka tapicerowane

Akcesoria

Informacje techniczne

Zestawienie produktów

4-9
10-21

18
22-29

28
30-33
34-37
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44-48
49-62na materace

kolekcji Family
na materace

kolekcji Original
na materace
kolekcji Select
i Select Plus



4



Śpij dobrze – żyj dobrze
Nie ma nic wspanialszego niż pobudka w wygodnym łóżku, kiedy budzisz się rześki i wyspany. W firmie Hilding 
Anders wiemy, że piękna, przytulna sypialnia to najlepsze miejsce w domu, które zachęca nie tylko do spania. 
To właśnie tu dzielisz się swoimi sekretami przy filiżance herbaty, wygrywasz bitwę na poduszki i planujesz 
wymarzoną podróż z bliską osobą.
Dlatego też produkujemy materace i łóżka, które pomieszczą całe Twoje życie, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Szwedzka jakość 
i światowej klasy komfort snu sprawiają, że życie staje się jeszcze lepsze. Szeroki wybór modeli oraz tkaniny nadające się do prania 
ułatwią znalezienie materaca i łóżka, które spełnią Twoje indywidualne oczekiwania i pragnienia.

Decydując się na naszą przemyślaną i idealnie dopasowaną ofertę, możesz wybrać spośród następujących produktów: materace piankowe, 
materace sprężynowe, łóżka kontynentalne, łóżka tapicerowane. Każdy rodzaj materaca dostępny jest w trzech różnych grupach: Family, 
Original i Select, gdzie Select to materace najbardziej ekskluzywne i zaawansowane technicznie. Ponadto oferujemy kilka materacy 
opracowanych specjalnie dla najmłodszych dzieci oraz dla młodzieży.

Niezależnie, który rodzaj lub model materaca wybierzesz, otrzymasz fantastyczny produkt, który na długie lata zapewni Ci wygodny sen.



Innowacyjność i tradycja

6



Hilding Andersson — szwedzki producent 
łóżek, który od 75 lat pomaga ludziom 
dobrze się wysypiać i budzić się wypoczętymi.
Hilding Anders troszczy się o spokojny sen swoich klientów już 
od 1939 roku. Wszystko zaczęło się od skromnego warsztatu 
stolarskiego na południu Szwecji, dziś firma jest jedną z największych 
w branży. Produkujemy łóżka i materace spełniające najróżniejsze 
wymagania — od modeli podstawowych po najbardziej luksusowe, 
od Skandynawii aż po Azję. 
Siedziba główna firmy mieści się w Szwecji, ale koncern działa obecnie 
w ponad 40 krajach, zatrudniając 7000 pracowników, co daje nam przewagę konkurencyjną  
i pozwala oferować produkty pod wybranymi markami 
podstawowymi, a także pod szeroką gamą marek własnych należących 
do naszych partnerów. Wszystkie spółki koncernu, mimo że rozwijają się 
w różnych środowiskach i kulturach, łączy wspólna pasja — dążenie do tego, 
by jako światowy lider w branży zapewnić coraz liczniejszej grupie ludzi 
spokojny sen, niezbędny dla dobrego samopoczucia. 
W ciągu niemal 75 lat działalności zdobyliśmy gruntowną wiedzę na temat potrzeb 
klientów i opracowaliśmy wyjątkową ofertę produktów. Nasze łóżka i materace są 
produkowane z myślą o najbardziej wymagających klientach i konsumentach 

na całym świecie. 
„Zapewniamy światu dobry sen” to misja naszej firmy. Misja odzwierciedla pasję, 
z jaką podchodzimy do naszych produktów i wskazuje, jak widzimy naszych klientów 
docelowych. 
Hilding Anders Polska jest częścią Hilding Anders od 2000 roku. Obecnie jest to 
największy i najnowocześniejszy zakład produkcyjny całego koncernu.



Trochę więcej 
z życia
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Istotne są kombinacje i konstrukcja

Dzięki zastosowaniu surowców wyłącznie najwyższej jakości, o dużej elastyczności w miejscach kontaktu z ciałem, stworzyliśmy 
materace o wyjątkowo dobrej redukcji nacisku. To z kolei sprawia, że uzyskujemy bardziej równomierną sprężystość materaca. 
Konstrukcja naszych materacy zapewnia komfort na całej jego powierzchni – doświadczaj tego każdej nocy.

W trosce o ciało
Wierzymy, że spokojny sen zależy od kilku kluczowych czynników, na których opiera się nasza filozofia. Są to: ergonomia, 
mikroklimat, higiena. Każdy produkt firmy Hilding Anders spełnia standardy ergonomiczne, mikroklimatyczne i higieniczne 
przewyższające oczekiwania przeciętnego użytkownika.
Dodatkowo pamiętając o tym, jak ważne dla naszych klientów są emocje i design, postawiliśmy na ponaczasowe wzornictwo, 
wytrzymałość produktów oraz troskę o środowisko.

Nasze materace posiadają 7 lub 5 (w przypadku kilku materacy piankowych) zróżnicowanych stref twardości. Oznacza to, 
że materace są podzielone poprzecznie na 5 lub 7 "części", z których każda charakteryzuje się inną twardością, zapewniając 
tym samym lepsze dopasowanie materaca do kształtu naszego ciała. Umożliwia to właściwe podparcie głowy, ramion, pasa, 
bioder, nóg. Strefy ułożone są w materacu symetrycznie tak, aby można było odwracać materac, co dodatkowo korzystnie 
wpływa na jego żywotność. Rozkład stref w naszych materacach jest zgodny z rozkładem rekomendowanym przez Instytut 
Ergonomii w Monachium (EIM)
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Nie zapominamy o tworzeniu nowoczesnych 
rozwiązań zgodnych z aktualnymi trendami. 
Materace piankowe są produktem popularnym 
niemal w całej Europie. Wysoki komfort, doskonałe 
dopasowanie i lekkość stały się gwarancją sukcesu. 
Zostały docenione przez naszych bliższych 
i dalszych sąsiadów. Teraz przebojem wchodzą na 
rynek i stają się częścią polskich sypialni. 
Materace piankowe Hilding znaleźć można w trzech 
naszych kolekcjach. W kolekcji Family oferujemy 
materac trójwarstwowy z pianek o różnej gęstości, 
co wpływa na zróżnicowane odczuwanie komfortu. 
W kolekcji Original szczególny nacisk położyliśmy 
na elastyczność, natomiast kolekcja Select i Select 
Plus to nasze najbardziej komfortowe rozwiązania. 
Niezależnie, na którą grupę decyduje się klient, 
otrzymuje produkt najwyższej jakości. Nasze 
materace tworzone są z przetestowanych, 
sprawdzonych laboratoryjnie surowców, posiadają 

przemyślane konstrukcje, które gwarantują zdrowy 
sen. Wszystkie materace piankowe mają 
zdejmowalne, pralne pokrowce, które uszyte są 
z delikatnych w dotyku, trwałych i bezpiecznych dla 
zdrowia tkanin. Nawet po wielu praniach wyglądają 
one jak nowe i nie tracą swoich cech, nie ulegają 
deformacji, nie wstępują się oraz nie zmieniają 
kształtu i dlatego po każdym zdjęciu łatwo można je 
założyć na wkład materaca. 
Którykolwiek materac piankowy Hilding wybierzesz, 
zagwarantujesz sobie doskonały komfort 
i wypoczynek. W ofercie posiadamy także elementy 
dodatkowe, takie jak poduszka, ochraniacz czy 
materac nawierzchniowy. Oferujemy wszystko, 
czego potrzebujesz do stworzenia miłego miejsca, 
w którym możesz zarówno spać jak i cieszyć się 
życiem.

Wspólne dla wszystkich  
materacy piankowych:

 Nowoczesna technologia cięcia pianki.

 Pianka najwyższej jakości – Visco, Flexifoam.

 Precyzyjne odszycia i staranne wykończenie.

 Zdejmowalne, pralne pokrowce.

 Wyprodukowane w Polsce.

Tworząc nasze konstrukcje materacy piankowych, myślimy 
o naszych klientach, o ich upodobaniach, ale także o zdrowym 
wypoczynku i efektywnym śnie. Idziemy z duchem czasu, pamiętając, 
że naszą rolą jest dostarczenie materaca, na którym wyśpi się 
każdy, nawet najbardziej wymagający klient.

Materace piankowe



Tworzymy 
z pianki 
komfortowy 
sen

Materace piankowe Hilding charakteryzują się 
wyjątkowym komfortem snu, wysoką 
jakością w każdym szczególe i delikatnymi 
pokrowcami. 

Od ponad 12 lat koncentrujemy się na tym, aby zapewnić 
maksymalnie najlepszy komfort snu. Myślimy o przyszłości, 
dlatego staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
klientów. Przypadkowo rozlana filiżanka kawy czy 
posiadanie dzieci i wiążąca się z tym trudność utrzymania 
czystości i higieny w łóżku, już nie są dla nas zaskoczeniem. 

Wiemy, jak polepszyć trwałość i jakie elementy dodatkowe 
wpływają na klimat i jakość snu. Odpowiedzieliśmy sobie  
na wiele pytań, które zainspirowały nas do stworzenia 
innowacyjnych produktów, a naszym klientom dają 
możliwość stworzenia pięknej sypialni. 

W naszej bogatej ofercie materacy piankowych znaleźć 
można materac Young przygotowany z myślą 
o nastolatkach oraz materace Junior dla maluszków.  
Dzięki tym produktom nawet najmłodsi mogą mieć 
wspaniałe i wygodne łóżka.
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Pianka idealnie rzeźbiona
Przyglądając się wkładom naszych materacy piankowych, można zauważyć misternie 
rzeźbione wzory. Idealnie spasowane warstwy, doskonale zaprojektowane frezy 
i żłobienia, perfekcyjnie wykonane cięcia. Wszystko po to, by uzyskać różne strefy 
twardości i dopasować komfort materacy do potrzeb i upodobań różnych klientów. 
Odpowiednie cięcie pianki to także praca nad uzyskaniem właściwej sprężystości 
i odpowiedniej wentylacji materaca. Pamiętajmy, że dobrze wentylowany wkład 
materaca zachowuje dłużej swoje właściwości i higieniczność.

Pianki najlepsze z najlepszych

Pianka Visco nazywana je
st termoelastyczną lub leniwą. R

zeczywiście żaden inny 

termin lepiej nie oddałby jej wł
aściwości oraz odczuć to

warzyszących jej użytkow
aniu. 

Każdy poczuje się rozleni
wiony, leżąc na materacu z pianki Visco. Do

pasowuje się 

ona idealnie do kształtu n
aszego ciała, ponieważ p

ianka reaguje na ciepło w
ydzielane 

przez nasze ciało, zapewn
iając mu idealne podparcie. Materace z pianką Visco 

to komfort i wygoda, którą doce
nią wszyscy.

Pianka bardziej flexi
Całkowitą nowością pośród naszych materacy piankowych jest pianka 
Flexifoam, która zastąpiła piankę poliuretanową. Flexifoam, jak sama nazwa 
wskazuje, jest pianką o wysokiej elastyczności, a co za tym idzie, jest bardziej 
plastyczna i daje poczucie większego komfortu. Dzięki swojej strukturze 
i gęstości pianka lepiej układa się do kształtu ciała i redukuje dyskomfort 
spowodowany naciskiem w najbardziej newralgicznych miejscach – ramionach, 
biodrach, nogach. Doskonale współgra z kształtem głowy, karku i ramion, tak 
że nasze całe ciało i mięśnie swobodnie odpoczywają w czasie snu.



Połóż się i poczuj różnicę.   
Każdy materac to inny komfort  
leżenia, każda pianka inaczej reaguje 
na nasze ciało, a dla nas każdy 
wkład materaca to odczucie innej 
twardości. Nie jest to dziełem 
przypadku.
Nasi klienci to ludzie o różnych sylwetkach, 
różnej budowie ciała i różnej wadze. Dla 
jednych materac twardy jest najlepszy, 
dla innych miękki.

Komfort to pojęcie względne, dlatego staramy 
się, aby każdy nasz produkt był inny. Czy jesteś 
wysoki, czy jesteś niski, ważysz dużo czy mało 
– oferujemy materace piankowe o czterech  
sugerowanych stopniach komfortu:      
od miękkiego do bardzo twardego.

Efekt masażu
Nasze pianki w warstwach zewnętrznych 
(jeśli materac jest dwustronny) profilowane 
są tak, aby podnieść walory użytkowe 
całego produktu. Pianki, które oferujemy, 
profilujemy w kilka sprawdzonych przez nas 
wzorów, m.in.: Eggshape i Multizone.  
Dzięki temu użytkownik odczuwa efekt 
delikatnego masażu.
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Wygoda przede wszystkim
Nasz materac musi być idealny 
pod każdym względem. Komfort 
użytkowania, wygląd oraz parametry 
techniczne to sprawy najistotniejsze, 
dlatego też wiele czasu spędzamy 
w sklepie, testując bogaty asortyment 
dostępny na rynku.

Dopasowani do Twoich potrzeb
Elastycznie podchodzimy także 
do kwestii oferowanych rozmiarów 
materacy. Standardowo dostarczamy 
materace w szerokościach 80, 90, 100, 
120, 140, 160, 180 i 200 cm długości. 
Na zamówienia realizujemy także 
wymiary nietypowe – max. szerokość 
materaca 180 cm, max. długość 220 cm.

A co po wyborze i zakupie?
Jak poradzić sobie z transportem, wniesieniem do sypialni? Materace piankowe Hilding nie stwarzają tu najmniejszego problemu. Materace z kolekcji Family oraz Original występują w sprzedaży w formie zrolowanej, która ułatwia późniejszy transport. Są wygodne i łatwe w przenoszeniu, zajmują niewiele miejsca, a ich przemieszczanie nie sprawia najmniejszego problemu przyszłym nabywcom.



Baby Hypoallergic to nasz sprawdzony i dobrze znany produkt wykonany 
z pianki Flexifoam umieszczony w pralnym pokrowcu. 

Dobra wentylacja wkładu dzięki porowatej strukturze pianki i dodatkowym, 
specjalnym nacięciom. Baby Hypoallergic to materac  
do łóżeczek dziecięcych w dwóch rozmiarach:  
60 x 120 i 70 x 140 cm.

Dzięki Family Junior już najmłodsze dzieci będą miały odpowiedni materac, 
który zapewni dobry i zdrowy sen przed aktywnym dniem, pełnym energii.

Kolekcja Family  
– wygląd i jakość materaca  
w dobrej cenie

Materace kolekcji Family 
objęte są 5-letnią gwarancją

Zawsze piękne i czyste pokrowce, 
które można prać w temp. do 60˚C

Junior - czyli materace dla dzieci

Materac piankowy w grupie materacy Family to połączenie 
prostej konstrukcji wkładu (wykonanego z pianki Flexifoam) ze 
zdrowotnymi właściwościami pokrowca oraz z doskonałą ceną.

W kolekcji Family oferujemy jeden dwustronny materac w zupełnie nowym 
pokrowcu Delong o wysokim komforcie. W naszych produktach jakość zawsze 
idzie w parze z atrakcyjną ceną.

Materac piankowy Family ma specjalnie profilowaną zewnętrzną warstwę pianki, 
tak aby uzyskać efekt masażu. Materac ma pralny pokrowiec,  
co wpływa na jego higienę i czystość.

FAMILY
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Taśma 3D – jeszcze 
lepsza wentylacja 
wkładu

Modele materacy piankowych w grupie 
Original to połączenie innowacyjnej pianki 
Flexifoam i termoelastycznej pianki Visco 
z bardzo eleganckim wyglądem 
i delikatnością tkanin pokrowców.

Kolekcję Original reprezentują cztery modele materacy 
piankowych, z czego jeden – Original Visco to zupełna 
nowość wyróżniająca się w tej grupie. Materac umieszczony 
jest w eleganckim, czarnym, przyciągającym wzrok 
pokrowcu (Silverline). Uzupełnieniem są dobrze już znane 
na rynku modele Original Thermo, Original Dynamic, Original 
Latex dostępne w pralnych, białych pokrowcach Tencel 
i Sensity. Tkanina Tencel jest bardzo delikatna i jedwabista 

w dotyku, wykonana z włókien wiskozowych, które 
absorbują wilgoć, gwarantując optymalne warunki snu. 
Idealna wentylacja wkładu to kolejna cecha materacy 
piankowych w grupie Original. Nie tylko odpowiednie 
profilowanie pianki wewnątrz, ale także taśma 3D 
z zewnątrz sprawiają, że każdy z tych materacy ma 
odpowiednią wentylację i dzięki temu jego wkład jest 
bardziej trwały.

Taśma 3D, mająca formę bardzo drobnej siateczki, 
wszywana jest wzdłuż paneli bocznych na obwodzie 
całego materaca. Jej porowata struktura przepuszcza 
powietrze, dzięki czemu wkład materaca może swobodnie 
„oddychać”, co jest szczególnie istotne przy materacach  
piankowych.

Materace kolekcji Original  
objęte są 10            -letnią 
gwarancją

Kolekcja Original – komfort snu i estetyka 
w słodkiej symbiozie

Wyróżnij się 
w sypialni
Modele Original nie 
mogłyby istnieć bez pianki 
Visco, tworzy ona wraz 
z Flexifoam ich rdzeń 
i gwarantuje idealne 
dopasowanie materaca 
do kształtu ciała. Materac 
układa się i dopasowuje 
do naszego ciała. 
Zapewnia pełen komfort, 
relaks i odpoczynek.

ORIGINAL



Subtelny dziecięcy 
wzór tkaniny

ORIGINAL

Stawiamy na bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej.  
Od urodzenia zapewnia mu stabilne, pewne oparcie i dba 
o jego zdrowie i dobre samopoczucie. Stawia na harmonijny 
rozwój swojej pociechy. My robimy to samo.  
Myślimy o dzieciach, bo sami jesteśmy rodzicami.

Dlatego stworzyliśmy dwa całkiem nowe materace dla najmłodszych.  
Materac Baby Coco z wewnętrzną warstwą kokosu, dla wszystkich 
zwolenników twardych materacy, oraz materac całkowicie innowacyjny Baby 
Safe, ze specjalnym profilowaniem wewnętrznej pianki. Dziecięce materace 
wymagają szczególnej oprawy, zastosowaliśmy zatem w obu modelach 
pokrowce z delikatnej i przyjemnej w dotyku tkaniny w subtelne dziecięce wzory 
– misie, króliczki i inne uśmiechnięte zwierzątka.

Dodatkowo, pamiętając o szczególnie ważnej w przypadku materacy 
dziecięcych higienie, wszystkie pokrowce można zdejmować i prać.

Tym, co wyróżnia nasze materace dziecięce, jest także pozytywna opinia 
Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4539, ważna do 15.06.2016 r.

Materace dziecięce w procesie produkcji przepuszczane są przez detek-
tor metali, gwarantujemy zatem, że produkt nie jest szkodliwy dla dziecka 
ze względu na brak elementów metalowych

Surowce użyte do wyprodukowania pokrowców na materace dziecięce 
są wolne od barwników optycznych (OB free).
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Young Flexi
Young Flexi, bo uczucie re

laksu i odprężenia należy 
się 

każdemu nastolatkowi. Nie sposó
b przejść obok niego 

obojętnie. Materac Original Young Flex
i to typowy 

produkt dla nastolatków. 
Doskonały wkład wykona

ny 

jest z pianki Flexifoam. Materac posiada bardzo do
brą 

wentylację, masujące profilowanie i pok
rowiec 

w nietypowe wzory.

Baby Safe
Baby Safe to unikatowe na polskim rynku 
rozwiązanie, przygotowane z myślą 
o bezpieczeństwie naszego maluszka. Wkład 
materaca został tak wyprofilowany, że zewnętrzne 
jego krawędzie są wyższe od blatu materaca, 
całość ma kształt łódeczki. Kształt materaca 
zapewnia bezpieczeństwo twojemu dziecku. 
Materac jest bardzo bezpieczny, dziecku trudniej 
z niego wypaść. Dzięki temu materac Baby Safe 
można wykorzystywać nie tylko w łóżeczku. 
Może być zabierany na wakacje, na wypady 
z dzieckiem do znajomych czy służyć jako 
przewijak. Dodatkowym atutem materaca jest 
wykorzystana do budowy jego rdzenia specjalna 
pianka antybakteryjna o dużej gęstości.

Baby Coco
Baby Coco, mimo że ma warstwę 
kokosu i zaliczany jest do materacy 
twardych, posiada od góry i od dołu 
piankę Flexifoam z jednostronnym 
profilowaniem dającym efekt masażu. 
Materac jest dwustronny, dzięki temu 
możemy wybrać, na której stronie 
chcemy położyć naszego maluszka. 
Każde rozwiązanie jest bezpieczne 
i zdrowe dla dziecka.

Pokrowiec dla 
młodych – motyw 

sportowy i motyw 

bardziej rockowy 

w czaszki

ORIGINAL



SELECT

Materace kolekcji Select
objęte są 15-letnią gwarancją

Kiedy liczy się tylko to, 
co najlepsze
Dzięki najlepszym surowcom 
i najlepszej konstrukcji materace 
Select zapewnią Ci wygodny sen na 
wiele, wiele lat.

Kolekcja Select – najlepsze materace piankowe 
o światowym komforcie

Modele materacy piankowych w grupie 
Select to połączenie innowacyjnej pianki 
Flexifoam i najwyższej jakości termoela-
stycznej pianki Visco, antybakteryjnej pianki 
wysokoelastycznej z najwyższej jakości 
tkanin, z których szyte są pokrowce.

Tutaj główną rolę odgrywa gęstość pianki, wysokość jej 
warstw oraz rodzaj tkaniny i jakość wykończenia 
pokrowców. Materace z kolekcji Select zapewniają 
najwyższy komfort snu.

W kolekcji odnajdujemy aż cztery materace piankowe, 
z czego dwa to całkowicie nowe modele. Każdy inny, 
wyjątkowy, przygotowany, by sprostać oczekiwaniom 
najbardziej wymagających koneserów dobrego snu. 
Tutaj wszystkie zalety i wartości materacy z innych 
kolekcji spotykają się razem.
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Twoje źródło witamin  
w czasie snu

Materac nagrodzony Złotym 
Medalem na Targach Meble 
Polska 2014

Surowce niewykorzystywane dotąd w innych materacach, najwyższa jakość, innowacyjność, unikatowe rozwiązania,  
to najważniejsze cechy opisujące naszą nowość w zakresie materacy piankowych. Oferowany w tej grupie materac wyróżnia się 
nie tylko wkładem, ale także wyglądem zewnętrznym i pokrowcem. Już na pierwszy rzut oka ten materac wygląda inaczej.

Zdrowie, regeneracja, wypoczynek, komfort - wszystkie te 
elementy zawarliśmy w materacu Vitamin. Mówiąc o tym 
materacu, mówimy o 28 cm wysokości czyli idealnym, stabilnym, 
anatomicznym podparciu nawet dla osób o większej masie ciała, 
mówimy o zmniejszeniu nacisku na kręgosłup i mięśnie,  
o idealnej regulacji temperatury i wilgotności wkładu dzięki 
otwarto komórkowej strukturze pianki. Mówimy także  
o zdrowym, pachnącym pomarańczą pokrowcu  
z mikrokapsułkami z witaminami A, C i E, pozytywnie 
oddziałującymi na skórę i wzmacniającymi układ  
odpornościowy organizmu.

Kolekcja Select Plus – oczaruje wyglądem, zachwyci komfortem 

Nowoczesne  
profilowanie  

zapewnia znakomitą 
elastyczność oraz 

sprężystość
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Mówiąc bardziej obrazowo, w materacach 
sprężynowych, dzięki nowoczesnym sprężynom 
kieszeniowym, pod ciężarem naszego ciała uginają 
się najbardziej te części materaca, na które 
wywieramy największy nacisk (strefa ramion, bioder, 
głowy). Kręgosłup zachowuje swój anatomiczny 
kształt i nie ulega wykrzywianiu.

Wstając z łóżka, nie ma przenoszenia przez sprężyny 
nacisku i drgań, a dzięki temu nie budzimy swojego 
partnera. Na materacach Hilding spanie to czysta 
przyjemność.

Utrzymanie higieny i czystości w sypialni to 
podstawa dobrego i efektywnego snu. Materace, 
jako serce sypialni, muszą wpasować się w ten 
trend, dlatego pokrowce materacy sprężynowych 
Hilding można zdejmować i prać. Dopuszczalne jest 
zarówno pranie ręczne, jak i w pralce.

Każdy materac sprężynowy Hilding, bez względu na 
wygląd zewnętrzny i preferencje kolorystyczne czy 
rodzaj pokrowca, gwarantuje spokojny sen 
i efektywny wypoczynek dla Ciebie i Twojej rodziny. 
Dodaj do tego kilka drobiazgów i akcesoriów, 
a będziesz mógł jeszcze lepiej wykorzystać czas snu 
na regeneracje sił. Wygodna poduszka idealnie 
dopasowana do głowy i ramion, ochraniacz 
wodoodporny na materac, stelaż czy materac 
nawierzchniowy sprawią, że Twoja sypialnia okaże 
się najlepszym miejscem do spania i nie tylko!

Wspólne dla wszystkich  
materacy sprężynowych:

 Nowoczesne sprężyny typu pocket 
i multipocket.

 7 stref twardości.

 Materace dwustronne.

 Wzmocnienie boczków pianką.

 Osłonięcie sprężyn piankami.

 Zdejmowalne, pralne pokrowce.

 Wyprodukowane w Polsce.

Materace sprężynowe Hilding to rozwiązania dla tradycjonalistów, 
osób, które odnajdują w tego typu konstrukcjach silną podstawę 
wygodnego, komfortowego i, co ważne, zdrowego snu. Nasze materace 
sprężynowe to najlepsza elastyczność punktowa, uzyskana dzięki 
niezależnej „pracy” pojedynczych sprężynek.

Materace sprężynowe



W materacach Hilding wykorzystujemy 
dwa rodzaje sprężyn – sprężynę kieszeniową, 
zwaną też pocketową, oraz sprężynę 
multipocket. Różnica między nimi na 
pierwszy rzut oka wydaje się niewielka, 
ale w rzeczywistości jest to błędne wrażenie. 
Różnica polega na tym, że sprężyna 
multipocket ma więcej spiralek (zwojów) 
przypadających na m² materaca.

Przekładając to na komfort użytkowania, okazuje się, 
że w materacach ze sprężyną multipocketową mamy 
więcej niezależnych punktów podparcia naszego ciała 
i lepszą elastyczność punktową. Materac lepiej 
dopasowuje się do budowy naszego ciała, nasze mięśnie 
nie muszą „pracować” i się napinać, by utrzymać nasze 
ciało w wygodnej pozycji. Efekt końcowy jest bardzo 
prosty – śpimy lepiej.

Zarówno w jednym, jak i drugim rodzaju sprężyn każdy 
pojedynczy zwój, każda spiralka ubrana jest w oddzielny 
woreczek z flizeliny. Metalowe spiralki sprężyn nie stykają 
się ze sobą, nie ocierają się i wyglądają dużo estetyczniej.

Sprężyna 
sprężynie nie-
równa
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Dodatkowa ochrona
Masz małe dzieci w domu? Lubisz popijać kawę lub sok w łóżku? Chcesz by Twój materac na długo pozostał czysty? Postaw na bawełniane ochraniacze typu Molton w wersji standardowej lub wodoodpornej. Ochraniacze dostępne są w takich samych rozmiarach co materace. Znajdziesz je w akcesoriach.

Mocny boczek
Siadając na łóżku, wstając z niego czy też kładąc się, w pierwszej kolejności większość z nas  
siada na materacu. Najczęściej siadamy na jego skraju, załamując tym samym cały jego brzeg. 
Powtarzając tę czynność przez kilka miesięcy, materac może ulec deformacji. Materace Hilding  
nie są narażone na tego typu nieprzyjemne niespodzianki, bo wszystkie mają wzmocnione brzegi 
odpowiednio dobranymi piankami. Wzmocnione piankowe boczki to przy materacach 
sprężynowych istotny element świadczący o jakości materaca.

Bułeczka czy piłeczka tenisowa
Podobnie jak w materacach piankowych, tutaj 
także w humorystyczny sposób określamy 
komfort naszych materacy sprężynowych. 
Zostały nadane im symboliczne określenia 
twardości, które jedynie mogą sugerować 
nasze odczucia w tym zakresie, ale na pewno 
nie są jednoznacznym i arbitralnym 
określeniem twardości danego materaca. 
Komfort materaca zależy tylko i wyłącznie  
od osoby, która na nim leży.

Nasze sugerowane oznaczenia:

Pod pierzynką z pianki
Nikt nie lubi ostrych, twa

rdych krawędzi, a już na
 pewno nie lubi  

na nich leżeć. Nawet na
jdelikatniejsze nierówno

ści budzą nasze 

wątpliwości i obawy co 
do jakości produktu. Dla

tego w materacach 

Hilding sprężyny są osło
nięte pianką z każdej str

ony. Dotykając 

materac ręką, przesuwają
c dłonią po jego blacie c

zy boczkach, 

z pewnością nie wyczuj
emy niczego metalowego i nieprzyjemnego.

twardy

bardzo twardy

miękki

średni



Kolekcja Family – rozwiązania, od których wszystko się zaczęło
Trzy materace bazujące na sprężynie 
kieszeniowej, w idealnych proporcjach 
połączone są z pianką nowej generacji 
Flexifoam oraz innymi dodatkami (lateks, 
kokos, filc), które nadają indywidualny 
charakter każdemu z tych materacy. 
Nowoczesne pokrowce, ozdobione 
dodatkowo lamówką o bardzo 
efektownym wyglądzie sprawiają, że 
materace wyglądają świeżo i estetycznie. 

Dla każdego znajdzie się odpowiedni materac do spania. 
Komfort spania zapewniony jest przez różne twardości 
materaca. Wystarczy spróbować! Różnicę wyczuwa się 
niemal od razu.

Materace kolekcji Family  
objęte są 5-letnią gwarancją

FAMILY
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Kolekcja Original – idziemy o krok dalej, nie tylko w komforcie

Materace kolekcji  
Original objęte  
są 10-letnią 
gwarancją

Jest to nasza najsilniejsza i najliczniejsza grupa materacy 
sprężynowych. Cztery filary tej rodziny najlepiej pokazują 
przekrój wkładów, właściwości i cechy charakterystyczne. 
Od najprostszych wkładów ze sprężyn pocketowych 
obłożonych moletowaną pianką, poprzez takie same 
sprężyny obłożone lateksowaną płytą kokosu i pianką 
Flexifoam, aż po wkład ze sprężyną multipocket obłożoną 
profilowanymi piankami. Wszystko w pięknej i delikatnej 
tkaninie Medicott Silver.

Wszystkie materace w kolekcji Original mają 7 stref 
twardości i są materacami dwustronnymi. To znaczy, 
że materac można obracać o 180 stopni w każdej 
płaszczyźnie. Dzięki czemu zapobiegamy jego 
ewentualnemu wgniataniu. Wkład materaca jest 
zbudowany symetrycznie i dlatego takie odwracanie jest 
wręcz wskazane. Dodatkowo, zalecamy cyklicznie 
obracać go na drugą stronę.

ORIGINAL



Ta kolekcja to prawdziwa uczta dla 
koneserów materacy sprężynowych. 
Znaleźć można tutaj prawdziwe 
indywidualności, będące gwiazdami 
wśród materacy. Najwyższa jakość 
wykonania, dopieszczone konstrukcje 
oraz ważne detale to wizytówka 
materacy sprężynowych w naszej 
najznamienitszej kolekcji.
Nowością w grupie Select jest materac łączący w sobie 
wygląd materaca piankowego i konstrukcję materaca 
sprężynowego. Po zdjęciu pokrowca, patrząc z zewnątrz 
na wkład, materac wygląda zupełnie jak materace piankowe. 
Na górze warstwa pianki Flexifoam, natomiast podstawa 
materaca to pianka wysokoelastyczna, w której dodatkowo 
zostały umieszczone innowacyjne sprężyny plastikowe 
w dwóch twardościach.

Wkręć nóżki, a będziesz miał 
wygodne łóżko
Boxy, czyli materace na ramie drewnianej,  
to kolejny wyróżnik oferty Select. Konstrukcja 
tych materacy jest bardzo podobna  
do konstrukcji łóżek skandynawskich.  
Materac kieszeniowy jest częścią integralną 
drewnianej ramy, w której jest osadzony  
(na stałe). Zastosowanie sprężyn o różnych 
strefach twardości gwarantuje właściwą 
pozycję kręgosłupa podczas snu.  
Wraz z przykręconymi nóżkami stanowi 
samodzielne, komfortowe łóżko.

Select Air materac na sprężynie plastikowej,  
idealna wentylacja, idealna elastyczność

Kolekcja Select – sprężynowy zawrót głowy

Materace kolekcji  
Select objęte są  
15-letnią gwarancją

SELECT
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Naturalne surowce
Pianka AventO2 jest rafinowana z lawendy i szwajcarskich alpejskich ziół. 
Zachowuje swoją stabilność i elastyczność przez długie lata.  
Włókno Labyrinth jest higieniczne, hypoalergiczne, nietoksyczne i nie pochłania 
kurzu. Wilgoć i powietrze przepływają swobodnie przez otwarte warstwy włókna, 
utrzymując materac w idealnej kondycji przez wiele lat. 

Kolekcja Select Plus – natura i zdrowy klimat snu
Czerpiemy z natury to, co najlepsze i przekładamy na 
nasze produkty by oferować światu jeszcze lepszy sen. 
W kolekcji Select Plus łączymy wiedzę na temat  
pozytywnego wpływu ziół i roślin na nasze zdrowie 
z nowoczesną technologią i innowacyjnym podejściem 
do komfortu snu. 

Dzięki temu proponujemy naszym klientom innowacyjny, bardzo 
charakterystyczney materac zbudowany na sprężynie plastikowej. 
Kolekcja Select Plus to nowe kompozycje sprężyn z wyjątkowymi piankami, 
wytworzonymi w oparciu o naturalne składniki oraz wyjątkowo nowoczesny 
design, który zwróci uwagę osób, dla których wygląd materaca ma kluczowe 
znaczenie. Harmonijna równowaga wszystkich tych składników zapewnia zdrowy, 
spokojny sen w nocy, a tym samym wpływa na Twoje samopoczucie w ciągu 
całego dnia.

Dobre samopoczucie 
dzięki sile natury!

Wysoka 
elastyczność, 
sprężystość  

i wytrzymałość

Materac nagrodzony Złotym 
Medalem na Targach Meble 
Polska 2014
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Łóżko kontynentalne jest właściwym wyborem dla osób chcących 
zainwestować w swój sen i swoją sypialnię. Decydując się na zakup, 
otrzymasz produkt, który dzięki współdziałającemu systemowi sprężyn 
zapewnia fantastyczną jakość snu, a jednocześnie jest pięknym 
i eleganckim meblem.

Tym, co wyróżnia łóżka kontynentalne, jest wrażenie 
unoszenia się, dzięki warstwowej budowie 
(konstrukcja składa się z dwóch warstw – podstawy 
i materaca dwustronnego, który dodatkowo nakryty 
jest materacem nawierzchniowym). Wszystkie łóżka 
kontynentalne marki Hilding wyposażone są 
w najlepszej jakości system sprężyn, który zapewnia 
wspaniały komfort snu i niezrównane odprężenie.

Możesz wybrać spośród trzech modeli łóżek: 
Original, Select oraz Select Plus. Wszystkie łóżka 
oferują najwyższą jakość. Każde łóżko kontynentalne 
wyróżnia się spośród pozostałych swoimi unikalnymi 
cechami. W łóżku Original, zastosowano w materacu 
głównym sprężyny typu pocket (kieszeniowe) co 
sprawi, że będziesz spać bardzo wygodnie. 

W łóżkach Select otrzymasz jeszcze lepszy i bardziej 
wyjątkowy system sprężyn (sprężyny multipocket), 
a co za tym idzie, wyższy poziom komfortu. Select 
Plus – łóżko, które można nazwać królewskim, jest 
wyjątkowe nie tylko ze względu na konstrukcję 
i odczuwalny w czasie leżenia komfort, ale także ze 
względu na niespotykane rozwiązanie w postaci 
dodatkowych szuflad w boxach. 
Wszystkie nasze łóżka kontynentalne są idealnie 
dopracowane pod każdym względem, a także 
dostosowane do polskich zwyczajów spania. Łączą 
nasze długoletnie doświadczenie w opracowywaniu 
wysokiej jakości łóżek. Łóżko kontynentalne to łóżko, 
dzięki któremu każdego ranka będziesz budził się 
rześki i wyspany, gotowy na wyzwania nowego dnia.

Wspólne dla wszystkich 
łóżek kontynentalnych:

 Nowoczesny system sprężyn.

 Możliwość wyboru wezgłowia we wszystkich 
modelach.

 Możliwość wyboru koloru tkaniny we wszystkich 
modelach.

 7 stref twardości.

 Pokrowiec materaca nawierzchniowego   
z możliwością prania.

 Wyprodukowane w Polsce.

Łóżka kontynentalne



Najlepsze 
i najpiękniejsze 
łóżko, jakie można 
mieć...

Coraz więcej osób wybiera łóżko 
kontynentalne, kiedy przychodzi 
pora na umeblowanie sypialni 
swoich marzeń.
Wybierając łóżko kontynentalne Hilding, otrzymasz 
fantastyczne łóżko i wspaniały mebel, który będzie 

ozdobą Twojego domu. Łóżka zbudowane 
w systemie trzech niezależnych materacy, oferują 
również cudowne doznania podczas leżenia. 
Niezależnie od modelu otrzymasz najlepszy komfort 
snu, dzięki dobrze wyważonemu systemowi 
kieszeniowemu, który sprawi, że Twoje codzienne 
życie będzie lepsze, prostsze i ładniejsze.

Select – wyjątkowe łóżko i wysoki komfort snu
Łóżko warte poznania. Wygoda i komfort idą tu w parze z elegancją i perfekcją 
dopasowania wszystkich elementów. Bogata gama kolorystyczna dostępnych 
tkanin dodatkowo podnosi walory estetyczne tego łóżka. Do tego modelu 
dopasować można dedykowany materac oraz jedno z sześciu  
dostępnych wezgłowi.

Original – naprawdę piękne łóżko 
kontynentalne w dobrej cenie
W łóżku kontynentalnym Original znajdziesz trzy niezależne 
materace, z których każdy pracuje na komfort snu. Pierwszy, 
typu Box, na sprężynie bonelowej, następnie materac 
dwustronny kieszeniowy oraz materac nawierzchniowy, 
będący uzupełnieniem komfortu.

Select Plus – ekskluzywne łóżko z dużą dozą uczucia
Łóżko kontynentalne Select Plus to łóżko nad łóżkami, na absolutnie najwyższym 
poziomie. To połączenie światowej klasy jakości komfortu snu, tkaniny 
i dopracowania detali. Łóżko osiąga tu swoją doskonałość. Select Plus to model 
łóżka dla osób lubiących niecodzienne rozwiązania, lubiących się wyróżniać  
nawet w sypialni.
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Osobowość Twojego łóżka
Wyraź siebie poprzez swoje łóżko. Wybierz takie wezgłowie, które 
najbardziej odpowiada Twoim gustom. Który model pikowania według 
Ciebie pasuje do Twojej sypialni? Który dostarczy Ci najwięcej wrażeń 
i sprawi, że Twoja sypialnia będzie idealna? Zastanów się i wybierz jedno 
z sześciu wezgłowi – Sunflower, Ivy, Iris, Crocus, Lily, Tulip.

Wiemy, jak ważne jest łóżko – 
w dzień i w nocy
Łóżka kontynentalne Hilding nie tylko 
zapewniają dobry sen. 
Są wykonane tak, aby radziiły sobie 
w każdej domowej sytuacji.

Oczywiście, że tkaninę można dopasować
We wszystkich modelach naszych łóżek kontynentalnych 
można wybrać kolor i rodzaj tkaniny. Łącznie oferujemy 
7 rodzajów tkanin, w 18 atrakcyjnych kolorach. Każdy 
znajdzie kolor idealnie pasujący do swojej wymarzonej 
sypialni. Istnieje również możliwość wybory otomany 
w takiej samej tkaninie, która w połączeniu z łóżkiem 
stworzy idealną całość.

Łóżka kontynentalne można dopasować 
także do wymiarów swojej sypialni
Oferowane są cztery szerokości: 140, 160, 180, 200 cm.
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Wspólne dla wszystkich 
łóżek tapicerowanych:

 Elegancki wygląd.

 Nowoczesne wzornictwo.

 Osiem modeli do wyboru.

 Możliwość wyboru koloru tkaniny we wszystkich 
modelach.

 Wyprodukowane w Polsce.

Łóżka tapicerowane to uzupełnienie oferty naszych doskonałych materacy. 
Każdy materac Hilding potrzebuje eleganckiej, stabilnej oprawy. 
Różnorodność wzorów sprawia, że łóżka tapicerowane idealnie prezentują 
się w każdym wnętrzu i w każdej sypialni – od klasycznych klimatów, 
poprzez ekstrawaganckie pałacowe wystroje, aż po wnętrza nowoczesne   
i designerskie.

Lily, Aster, Orchid, Tulip, Ivy, Iris to sześć modeli 
o charakterystycznym wyglądzie będących nową 
wizytówką naszej marki, które mogą stać się 
również wizytówką Twojej sypialni. Wystarczy 
wybrać model łóżka w wybranej przez siebie 
tkaninie i kolorze. Posiadamy tkaniny w kolorach od 
jasnych beżów aż do czarnych. Kolor łóżka kolorem 
Twojej sypialni.

Łóżka tapicerowane Hilding mają wiele zalet. 
Pasują idealnie do materacy Hilding, ich 
spasowanie jest perfekcyjne, nie ma obawy, 
że nasz materac będzie za mały czy za duży. 
Materac ułożony w ramie łóżka tworzy z nią spójną 
całość. Dzięki temu prześcieradło, którym owinięty 
jest materac, nie będzie się przesuwać. 

W ofercie do każdego modelu łóżka posiadamy 
nóżki, które możesz dobrać do koloru łóżka 
i dodatków w Twojej sypialni. Wzory nóżek są 
proste, klasyczne i ponadczasowe, będą zatem 
zawsze modne. Nóżki do naszych łóżek wykonane 
są z litego drewna (dąb, wenge).

Rama łóżka z wezgłowiem, ciesząca swoim 
wyglądem oczy, to najważniejszy element łóżka. 
Nie można jednak zapomnieć o stelażu, na którym 
położymy nasz idealny materac. Dobierzmy go 
starannie, wydłuży on żywotność naszego 
materaca.

Łóżka tapicerowane



Delikatne i proste w każdym calu, od 
wezgłowia pozbawionego jakichkolwiek 
ozdób, po cienką, gładką ramę. 
Doskonałe rozwiązanie do niewielkich 
sypialni oraz dla miłośników prostych, 
subtelnych mebli. Mimo prostej 
konstrukcji i niemal ascetycznego 
wyglądu zapewnia wysoki komfort snu. 
Idealnie sprawdza się w sypialniach 
dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

Sztandarowym 
łóżkiem 
tapicerowanym 
jest łóżko Ivy!
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Lily Tulip

OrchidIris

Połączenie elegancji i innowacji. Ciekawy projekt wezgłowia 
– trzy poziome puchate wałeczki – idealnie odwzorowany 
w nogach łóżka. Panel przedni jest miniaturą wezgłowia 
i jest nieco wyższy od paneli bocznych, a tym samym 
doskonale „zamyka” łóżko. Solidna konstrukcja, szeroki 
wybór tkanin i kolorów sprawiają, że nawet najbardziej 
wymagający klient będzie zadowolony z wyboru.

Duże, puchate kafle, z których zbudowane jest wezgłowie oraz 
panel przedni przyciągają wzrok każdego. Tak prosty element, 
a tak znacząco wpływa na wygląd i atrakcyjność całego łóżka. 
Dzięki temu trudno przejść obok Tulipa obojętnie. Co ważne 
design pasuje do każdego typu sypialni – od nowoczesnej do 
najbardziej klasycznej. Uzupełnieniem ciekawego wezgłowia 
i panelu przedniego jest prosta, klasyczna rama idealnie 
wyglądająca zarówno w ciemnych, jak i jasnych kolorach.

Innowacyjne rozwiązanie polegające na łączeniu dwóch 
różnych tkanin lub skóry z tkaniną. Dzięki temu łóżko Orchid 
ma niebanalny wygląd i bardzo ciekawy design. Dodatkowo 
atrakcyjności temu modelowi nadaje wysoki panel przedni, 
wyższy zdecydowanie od paneli bocznych łóżka. Z jednej 
strony proste wezgłowie o delikatnej owalnej konstrukcji 
odwzorowane w panelu przednim, z drugiej łączenie tkanin. 
Orchid to połączenie klasyki i innowacji.

Łóżko dla osób szukających pięknej oprawy dla swoich 
snów. Na pierwszy rzut oka proste, klasyczne wezgłowie 
i taka sama rama. Jedno i drugie doskonale wykończone. 
Elementem dekoracyjnym jest tutaj dobrana kolorystycznie 
do tkaniny lamówka, którą obszyte są krawędzie wezgłowia 
i panelu przedniego. Dzięki lamówce wezgłowie wydaje się 
idealnie prostokątne.



Bild med tillbehör 
Bild 280 mm x 240 mm

Wezgłowia, poduszki, pojemniki, materace 
nawierzchniowe i eleganckie nogi – to elementy, które 
dowolnie połączone sprawią, że Twoja sypialnia będzie 
piękniejsza i bardziej praktyczna.

 

Wymarzoną sypialnię stworzysz, korzystając z naszych elementów wyposażenia: 
poduszek w przemyślanych wzorach, funkcjonalnych otoman oraz eleganckich 
wezgłowi, które nie tylko zabezpieczają ścianę, ale przede wszystkim nadadzą 
niepowtarzalny charakter Twojej sypialni.

Nasze akcesoria cechuje równie wysoka jakość, co materace i łóżka. Poduszki    
i materace nawierzchniowe ubrane są w miękkie, delikatne pokrowce, które 
można łatwo zdejmować i prać.

Akcesoria
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Styl bierze się z detali
Sypialnię w dowolnym, wymarzonym stylu stworzysz bez problemów 
przy pomocy naszych praktycznych i pięknych akcesoriów.  
Wybieraj swobodnie z ich bogatej oferty:

 Poduszki z pianki Visco,  i lateksu.  
 Jednobarwne wezgłowia o ponadczasowej stylistyce.  
 Materace nawierzchniowe (top) podnoszące komfort snu.   
 Otomany służące za bardzo pakowny schowek, a jednocześnie 

 Stelaże stanowiące idealną, elastyczną podporę dla materaca. 
 Ochraniacze, przygotowane w trosce o higienę materaca.

Kompletna oferta akcesoriów tworzących styl

Wezgłowia i akcesoria

- ukoronowanie dzieła

Do łóżek tapicerowanych pasują wszystkie stelaże marki Hilding 
– z kolekcji Family oraz Select, a także specjalne podnoszone 
stelaże typu lift, element niezbędny przy skrzyni na pościel, która 
stanowi bardzo wygodny dodatek do łóżka. Można w niej schować 
pościel, ale także dodatkowe koce, pledy czy poduchy.

ozdobę sypialni.



Family Top
Niedrogi materac nawierzchniowy z wypełnieniem  
z przewiewnej, profilowanej strefowo pianki Flexifoam. 
Pokrowiec, który można zdejmować i prać, uszyty jest 
z tkaniny Hypo Relaxtic delikatnie nasączonej żelem 
aloesowym o właściwościach nawilżających 
i pielęgnacyjnych. Pokrowiec ma właściwości 
antystatyczne.

Wysokość: ok. 6 cm. 
Wkład: pianka profilowana strefowo systemem 
Multizone 
Pokrowiec: można prać w temp. do 60°C 
Wymiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 x 200 cm

Materace nawierzchniowe

Ochraniacz
Ochraniacz to elastyczny pokrowiec na materac, 
wykonany z przyjemnego materiału typu Molton 
(100% bawełna) przypominającego w dotyku frotkę. 
Materiał, w modelach waterproof, jest wodoszczelny 
(jednostronnie laminowany), ale „oddycha”, 
co zapewnia bardzo dobry komfort.

Ochraniacz zabezpiecza materac przed 
zabrudzeniem, wchłania wilgoć. Przed osuwaniem 
się z materaca zabezpieczają go gumki wszyte 
w rogach i zakładane na narożniki materaca 
zasadniczego. Ochraniacze są obszyte lamówką 
i dzięki temu wyglądają jak prześcieradło. Można 
je prać w temp. 95 ̊C.

Dobry materac nawierzchniowy 
poprawia wrażenie i komfort snu 
nawet w najlepszym łóżku i na 
najwygodniejszym materacu.
Dołożyliśmy wszelkich starań, by nie było to tylko 
wrażenie. Dwa przygotowane przez nas modele 
zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Select Top
Luksusowy materac nawierzchniowy 
z wypełnieniem z pianki termoelastycznej Visco 
dodatkowo usztywniony 1 cm pianki Flexifoam. 
Pokrowiec uszyty z delikatnej tkaniny Sensity, 
zawierającej naturalne bakterie probiotyczne,  
czyli mikroorganizmy przyjazne człowiekowi.  
Ich zadaniem jest neutralizowanie zapachów, 
alergenów, szkodliwych bakterii 
i roztoczy w materacu i łóżku.

Wysokość: ok. 6 cm. 
Wkład: pianka termoelastyczna Visco z dodatkiem 
pianki Flexifoam w celu usztywnienia konstrukcji 
Pokrowiec: Sensity 
Wymiary: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 x 200 cm
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Poduszki
Odpowiednie podparcie głowy i ramion to bardzo ważny aspekt 
w czasie snu. Tylko przy odpowiednio dobranej poduszce 
uzyskujemy prosty na tym odcinku kręgosłup, a co za tym idzie, 
całkowite odprężenie ciała bez napięć i bez konieczności 
angażowania w to mięśni.

Wszystkie oferowane przez Hilding Anders Polska poduszki mają 
zdejmowalne pokrowce, które można swobodnie prać. Lateks, 
pianka Visco to materiał, z którego wykonujemy nasze cztery 
sztandarowe poduszki – Latex Sublime, Visco, Standard,  
Visco Prime.

 

 

Wymiary:
Latex Sublime: 
standardowe wymiary: 67x42x14 cm 
pralność: pokrowiec pralny w temperaturze 60˚C 
Visco Prime: 
standardowe wymiary: 70x39x12 cm 
pralność: pokrowiec pralny w temperaturze 60˚C 
Visco Standard: 
standardowe wymiary: 72x42x13 cm 
pralność: pokrowiec pralny w temperaturze 60˚C



Stelaże
28 sprężystych listew z drewna klejonego 
warstwowo umieszczonych w elastycznych 
uchwytach, możliwość manualnej (w wersji 
Expert) lub elektrycznej (Moto) regulacji 
nachylenia podgłówka i podnóżka. Pas 
środkowy zapewniający równomierny rozkład 
nacisku regulacja twardości w środkowej 
części stelaża. 

Wysokość stelaża: 6-7 cm 

Dostępne szerokości: 80, 90, 100, 120, 
140 cm przy długości 200 cm 

Dostępne opcje: Stelaż Family Classic, 
Stelaż Family Expert, Stelaż Family Moto

Stelaże
42 sprężyste listwy z drewna klejonego 
warstwowo, możliwość manualnej (w wersji 
Expert) lub elektrycznej (Moto) regulacji 
nachylenia podgłówka i podnóżka. Regulacja 
twardości w środkowej części stelaża. 

Wysokość stelaża: 9-10 cm 

Dostępne szerokości: 80, 90 cm przy 
długości 200 cm 

Dostępne opcje: Stelaż Select Classic, 
Stelaż Select Expert, Stelaż Select MotoStelaż Family Lift

Niezbędny do korzystania z funkcji skrzyni na pościel, 28 sprężystych 
listew z drewna klejonego warstwowo, umieszczonych w elastycznych 
uchwytach. Pas środkowy zapewniający równomierny rozkład nacisku. 
Regulacja twardości w środkowej części stelaża. Rama stelaża 
unoszona na siłownikach gazowych, zapewniających niezawodne 
unoszenie materaca i możliwość korzystania ze skrzyni na pościel.

Wysokość stelaża: 6-7 cm 

Dostępne szerokości: 70, 80, 90, 100 cm przy długości 200 cm

Stelaże
Układamy je pod materacem na ramie łóżka. 
Są zbudowane z elastycznych drewnianych 
listewek, których zadaniem jest odpowiednie 
podparcie materaca. Im więcej listewek, tym 
stelaż lepiej reaguje na nacisk, który wywieramy, 
leżąc na materacu i równomiernie go 
rozkładając. Stelaże dodatkowo zapewniają dużą 
lepszą wentylację materaca, co wpływa na jego 
trwałość i higieniczność.
W naszej ofercie znaleźć można wszystkie rodzaje stelaży – od 
najprostszych bez regulacji, do stelaży z regulacją mechaniczną, dzięki 
której można ustawić ulubioną pozycję materaca w części zagłówka, 
ramion oraz nóg. Nasze stelaże powstają z klejonego warstwowo 
drewna. W przypadku stelaży Family jest to 28, a w przypadku stelaży 
Select 42 sprężystych listew umieszczonych w elastycznych 
uchwytach.

Każdy znajdzie w naszej ofercie stelaż odpowiedni dla swoich potrzeb 
i idealny dla swojego materaca. Niezależnie, czy zdecyduje się na 
zakup materaca sprężynowego, do którego zalecamy stelaże bez 
regulacji, czy też wybierze materac piankowy ze stelażem 
regulowanym.

Ak
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sor
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SELECT

FAMILY

FAMILY

Family Classic

Family Moto

Family Expert

Select Classic

Select Moto

Select ExpertFamily Lift
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Medicott Velur
Pokrowiec z delikatnym welurowym wykończeniem, 
pikowany jednostronnie pianką Visco. Dzięki specjalnej 
impregnacji hamuje tworzenie i gromadzenie się nie-
bezpiecznych pleśni. Medicott  likwiduje pokarm 
roztoczy bez użycia substancji chemicznych szkodli-
wych dla środowiska. Utrzymuje swoje ochronne 
właściwości przez bardzo długi okres, bez zmniejszenia 
skuteczności. Możliwośc prania w temp. do 30˚C.

Pokrowce

Sensity
Pokrowiec w pełni ekologiczny, wykonany wg najno-
wocześniejszej, opatentowanej technologii. Zawiera 
naturalne bakterie probiotyczne, czyli mikroorganizmy 
przyjazne człowiekowi, wprowadzane do tkaniny po-
krowca poprzez technologię mikrokapsułek. Probiotyki 
neutralizują zapachy, alergeny, szkodliwe bakterie i roz-
tocza w materacu oraz łóżku. Działają podczas kontaktu 
ze skórą. Pokrowiec Sensity to zdrowa alternatywa dla 
antybiotyków i środków biobójczych. Można go prać 
w temp. do 60°C.

Medicott Silver
Pokrowiec antyalergiczny ze specjalnie impregnowanej 
tkaniny Medicott, hamującej tworzenie i gromadzenie 
się niebezpiecznych pleśni. Medicott likwiduje pokarm 
roztoczy bez użycia substancji chemicznych szkodli-
wych dla środowiska. Utrzymuje swoje ochronne 
właściwości przez bardzo długi okres, bez zmniejszenia 
skuteczności. Możliwość prania w temp. do 60°C. 
Dodatkowa aplikacja Silver w pokrowcu działa anty-
bakteryjnie oraz antyalergicznie.

Silverline Black
Pokrowiec zawierający dzianinę Lyocell oraz włókna 
wykonane z wysokiej jakości srebra. Dzięki dzianinie 
Lyocell wzrasta odporność na ścieranie, bardzo do-
brze odprowadza wilgoć, gwarantując tym samym 
trwałość pokrowca. Dodatkowa aplikacja Silver 
w pokrowcu działa antybakteryjnie i antystatycznie. 
Pokrowiec antyalergiczny z możliwością prania 
w temp. do 60°C.

Merced
Innowacyjny pokrowiec o unikalnym wyglądzie. Spe-
cjalne wytłoczenia nie tylko nadają niesamowity design 
całemu materacowi, ale także gwarantują odczuwalny 
efekt masażu. Pokrowiec z dodatkiem lycry bez co 
zapewnia wysoki stopień elastyczności, dzięki czemu 
każdorazowo dopasowuje się ułożenia ciała na całej 
powierzchni materaca. Miły  i  jedwabisty w dotyku 
o odpowiedniej miękkości, co gwarantuje znakomity 
komfort snu. Pokrowiec łatwy w utrzymaniu czystości, 
dzięki możliwości prania w temp. 60°C.

Tkaniny i dzianiny wybrane na pokrowce kolekcji  
materaców Hilding zawierają wyłącznie atestowane 
surowce najwyższej jakości.
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Medicott
Pokrowiec antyalergiczny ze specjalnie impregnowanej 
tkaniny Medicott, hamującej tworzenie i gromadzenie 
się niebezpiecznych pleśni. Medicott likwiduje pokarm 
roztoczy bez użycia substancji chemicznych szkodli-
wych dla środowiska. Utrzymuje swoje ochronne 
właściwości przez długi okres, bez zmniejszenia sku-
teczności. Możliwość prania w 60°C.

Tencel
Naturalny, antyalergiczny pokrowiec, wykonany 
z nowoczesnych włókien wiskozowych. Doskonale 
kontroluje poziom wilgotności materaca i absorbuje 
ją bezpośrednio ze skóry śpiącej osoby. Włókna 
Tencel nie podrażniają, w naturalny sposób zapobie-
gają rozwojowi bakterii. Pokrowiec można prać 
w temp. do 60°C.

Vitamin ACE
Pokrowiec wykonany z innowacyjnej dzianiny w kolorze 
kości słoniowej, z wyszytym na pomarańczowo logo 
„Vitamin ACE” ze względu na zawarte w dzianinie mi-
krokapsułki z witaminami A, C i E, które pękając 
stopniowo uwalniają zawarte w nich witaminy (w ten 
sposób odżywiają i regenerują skórę). Dodatkowo po-
krowiec Vitamin charakteryzuje się delikatnym aromatem 
pomarańczy. Jest pikowany w całości pianką Visco. 
Pokrowiec może być prany w temp. 30°C.

Cashmere
Pokrowiec antyalergiczny z możliwością prania 
w temp. do 60°C. Tkanina Cashmere jest wartościo-
wą,  selekcjonowaną  wełną  szlachetnych  kóz 
kaszmirskich. Jest znana ze swojej właściwości 
utrzymywania ciepła, niezwykłej lekkości i wysokiej 
elastyczności. Pokrowiec wykonany z tkaniny Ca-
shmere jest miły i jedwabisty w dotyku, co dodatkowo 
podnosi komfort snu.

Teenage
Pokrowiec dedykowany młodzieży. Wysokiej jakości, 
solidny, trwały materiał o podwyższonej odporności 
na ścieranie. Specjalna grafika, która zwróci uwagę 
każdego nastolatka. Z jednej strony motyw sportowy 
z rowerami, natomiast z drugiej strony bardziej rockowy 
z czaszkami  i gwiazdami. Pokrowiec zdejmowalny, 
który można prać w temp. do 60°C.

Davai
Pokrowiec o bardzo nowoczesnym, niestandardowym 
wyglądzie, uszyty z przyjemnej w dotyku, jedwabistej 
dzianiny w kolorze białym. Niebanalny wygląd 
pokrowiec zawdzięcza specjalnym „tłoczeniom”, 
w charakterystyczne malutkie kwadraciki, z których 
część  jest matowa, a część delikatnie połyskliwa. 
Pokrowiec można prać w temp. 60°C.

Delong
Pokrowiec z możliwością prania w temp. 40°C. Struk-
tura przepuszczająca powietrze, co ułatwia w dużym 
stopniu wentylację wkładu materaca. Pokrowiec  
w kolorze białym o bardzo eleganckim, klasycznym 
wyglądzie.

Diamant
Pokrowiec antyalergiczny wykonany z włókien kaszmi-
rowych o wysokiej lekkości, elastyczności oraz jakości, 
dodatkowo pikowany wysoko gatunkowym jedwabiem, 
co wpływa na delikatność, miękkość i wygląd pokrowca. 
Pokrowiec dzięki temu jest bardzo przyjemny w dotyku. 
Uszyty z wykorzystaniem technologii pikowania jedno-
igłowego,  dzięki  czemu  ma  bardzo  atrakcyjny, 
niepowtarzalny wzór pikowania. Pokrowiec można prać 
w temp. 60°C.



Środowisko snu
Sypialnia musi być przede wszystkim miejscem odpo-
czynku.  Idealnie  byłoby,  aby w  sypialni w  czasie  snu 
było ciemno, cicho  i żeby panowała w niej przyjemna 
temperatura.  Zdecydowanie  zdrowszy  sen  zapewnisz 
sobie, wietrząc dobrze sypialnię przed snem.

Łóżko i materac
Dobrze dobrany materac i łóżko zapewniają śpiącemu 
najlepsze możliwe wsparcie dla kręgosłupa. Łóżko po-
winno mieć dobrą cyrkulację powietrza, powinno być 
też  utrzymywane  w  czystości,  dobrane  odpowiednio 
do  budowy  i  ciężaru  Twojego  ciała. W  łóżku  czy  na 
materacu  najważniejsza  jest  powierzchnia,  na  której 
się leży. Musi ona dawać kręgosłupowi, kościom i mię-
śniom wsparcie najlepsze z możliwych.

Zastanów się, czego szukasz
Obecnie  istnieje  wiele  różnych  rozwiązań  i  opcji  do-
stępnych materacy  i  łóżek. Materace mają  różne  gru-
bości,  struktury,  funkcje  i  konstrukcje.  Zastanów  się 
przy wyborze,  na  czym  szczególnie Ci  zależy,  czego 
rzeczywiście szukasz.

Jak śpisz?
Czy leżysz na brzuchu, plecach czy na boku, gdy śpisz? 
Warto  chwilę  się  nad  tym  zastanowić  i  przypomnieć 
sobie, w jakiej pozycji zasypiamy najchętniej  i w jakiej 
się budzimy. W zależności od tego, która pozycja jest 
najczęstszą dla nas, różne materace oferują różne ko-
rzyści. Ludzie, którzy śpią na plecach większość cza-
su  powinni mieć materac  trochę  twardszy  niż  osoby, 
które  śpią głównie na boku. Ważne  jest,  aby  znaleźć 
materac, który zapewnia najlepsze wsparcie dla ciała 
w nocy. Oznacza to najlepszy i najbardziej wydajny od-
poczynek.

Jaki wkład?
Materace są często wykonane z różnego rodzaju pianki, 
lateksu lub kombinacji obu. Dlatego dobrym pomysłem 
jest spędzenie dłuższej chwili w sklepie z materacami 
i wypróbowanie różnych opcji, aby wybrać odpowiedni 
dla siebie rodzaj materaca.

Jaki materac – drogi czy tani?
Pamiętajmy,  że  decydując  się  na  produkt  droższy, 
przeważnie  płacimy  za  lepsze  rozwiązania  konstruk-
cyjne, jakość i trwałość komponentów, a w efekcie za 
zadowolenie  z  użytkowania  dobrego  produktu  przez 
wiele lat.

Jaka jest idealna szerokość i długość 
materaca?
Łóżka i materace są dostępne w wielu różnych rozmia-
rach. Najczęściej wybierany wymiar pojedynczego łóż-
ka to 90 cm szerokości i 200 cm długości (wymiar ma-
teraca). W  zakresie  łóżek  i materacy  dwuosobowych 
takim standardem jest wymiar 160 x 200 cm.

Co dla dwojga?
Kupując materac  na  szerokie  łóżko,  należy  się  zasta-
nowić, czy wolimy dwa pojedyncze materace, czy wo-
limy  materac  podwójny.  Trzeba  wspólnie  wybrać  się 
do sklepu i przetestować parametry łóżka oraz ocenić 
ilość dostępnego miejsca dla obu osób, sprawdzić, czy 
każdy może swobodnie zmienić pozycję w czasie snu.

Jak dobrze spać
Aby Twój sen był dobry, a wypoczynek efektywny, muszą 
być spełnione trzy podstawowe warunki: spokojne otoczenie 
do spania, dobrze dobrane łóżko i materac oraz właściwe 
nawyki snu. To, czy się wyśpisz i dobrze wypoczniesz, 
zależy zatem głównie od Ciebie.
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Dobierz stelaż do materaca
Nawet najlepszy materac może zapewnić jeszcze wię-
cej  komfortu,  jeśli  będzie  użytkowany  w  połączeniu 
z  odpowiednim  stelażem.  Kupując  materac  i  łóżko 
w tym samym sklepie, poproś o włożenie materaca do 
wybranej ramy, na wybrany stelaż.

Poproś personel w sklepie o pomoc
Być może uzyskane w ten sposób porady upewnią Cię 
w Twoim wyborze, a być może zmienią zupełnie Twój 
wcześniejszy  punkt widzenia.  Specjalista  pokaże  róż-
ne modele materacy, zaprezentuje różnice między nimi, 
odpowie  na  pytania,  co  więcej,  pomoże  w  dobraniu 
odpowiednich  akcesoriów,  np.  poduszki,  podgłówka 
czy stelaża.

Jak dobrze dobrać twardość 
materaca?
Twardość materaca powinna być dobierana  adekwat-
nie do naszej wagi, pozycji ciała podczas snu, jak i indy-
widualnych preferencji. Materac jest właściwie dobrany, 
gdy nasze ciało nie zapada się zbyt głęboko i możemy 
swobodnie zmieniać swą pozycję. Materac właściwie 
dopasowany powinien  zapewnić  kręgosłupowi  anato-
miczną pozycję podczas snu, czyli linię poziomą, kiedy 
leżymy na boku oraz kształt „podwójnego S”, gdy wy-
poczywamy w pozycji na wznak lub na brzuchu.

Strefy twardości
Materace aktualnie oferowane na rynku posiadają 3, 5 
i  7  stref  twardości,  co  oznacza,  że  materace  są  po-
dzielone poprzecznie na 3, 5 lub 7 „części”, z których 
każda  charakteryzuje  się  inną  twardością,  umożliwia-
jąc w ten sposób lepsze dopasowanie się materaca do 
kształtu naszego ciała.

Właściwe ułożenie
Po  zakupie  i  przywiezieniu  materaca  do  domu  nale-
ży  go właściwie  „zainstalować”. Ważne  jest,  aby  bez 
względu  na  rodzaj  kupionego  materaca  (czy  jest  on 
sprężynowy, czy piankowy), nie leżał on bezpośrednio 
na podłodze. Jeżeli bowiem pozostawimy go w takiej 
pozycji, materac nie będzie właściwie  „oddychał”,  co 
może powodować zbieranie się wilgoci w  jego dolnej 
części. Brak odpowiedniej wentylacji materaca  i stałe 
jego  zawilgocenie  wpływają  negatywnie  na  jego  wy-
gląd (deformacja materaca) i żywotność, drastycznie ją 
skracając.

Optymalne wsparcie
Bardzo ważnym elementem,  na  który  należy  zwrócić 
uwagę przy wyborze  i  zakupie  łóżka,  jest  stelaż. Nie-
właściwie  dobrany  wpływa  niekorzystnie  na  wygodę 
użytkowników, ale przede wszystkim powoduje defor-
mację materaca.
Najlepszym rozwiązaniem są stelaże elastyczne, czyli 
takie,  w  których  drewniane  listwy  poprzeczne mogą 
odkształcać  się  delikatnie  i  dopasowywać  do  kształ-
tu  materaca.  Pamiętajmy,  że  nacisk,  jakie  nasze  cia-
ło wywiera na materac, przechodzi również na stelaż. 
Większość  stelaży  elastycznych  oferuje  różnorod-
ną  regulację  –  od  najprostszej  regulacji  twardości 
w  środkowej  części  materaca,  poprzez  ręczną  regu-
lację wysokości/nachylenia części głowy  i nóg, aż po 
regulację  elektryczną,  gdzie  za  zmianę  pochylenia 
poszczególnych części  stelaża odpowiada  silnik  elek-
tryczny obsługiwany za pomocą pilota. Jest  to szcze-
gólnie wygodne dla osób chorych.
Ogólna  zasada  mówi,  że  im  więcej  elastycznych 
listewek,  tym  stelaż  lepiej  rozkłada  ciężar  nasze-
go  ciała.  Dzięki  temu  materac  lepiej  dopasowuje 
się  do  naturalnych  kształtów  ciała  i  jego  ułożenia 
w  czasie  snu.  Jeśli  jednak  zamiast  elastycznego  ste-
laża  chcielibyśmy  zastosować  w  łóżku  poprzeczne  
 

listewki,  należy  pamiętać,  aby  odstęp  pomiędzy  nimi 
był mniejszy niż 5 cm.

Idealna czystość i świeżość
Jeśli  zależy  wam  na  jak  najłatwiejszym  utrzymaniu 
czystości  i  świeżości materaca,  najlepiej  wybrać  taki 
model,  który  ubrany  jest w pokrowiec  z możliwością 
prania.  Wśród  oferowanych  pokrowców  można  zna-
leźć takie, które można prać w temperaturze do 60°C 
oraz takie, które można wyprać w temperaturze 30°C.

Aspekt zdrowotny
Czas snu to czas, w którym każdy chce się zrelakso-
wać,  odpocząć  i  nabrać  nowych  sił.  Z  myślą  o  aler-
gikach  wiele  materacy  posiada  specjalne  pokrowce 
antyalergiczne, wykonane z włókien, które nie podraż-
niają i nie uczulają. Standardem są obecnie pokrowce 
o  właściwościach  antybakteryjnych,  antygrzybiczych 
czy antystatycznych.

Wygoda
Koniecznie wykonaj test na twardość materaca. A za-
tem połóż się swobodnie na plecach, wsuń dłonie pod 
lędźwie, staraj się je przesunąć w kierunku ramion. Je-
żeli Twoje dłonie przesuwają się lekko, bez przeszkód 
lub jeśli Twoje ramiona i biodra odczuwają dyskomfort, 
materac jest wyraźnie za twardy dla Ciebie.

Zaufaj marce
Warto skorzystać z oferty firmy o ugruntowanej pozycji 
na rynku, z dużym doświadczeniem w produkcji  i ob-
słudze posprzedażowej.

Życzymy udanych zakupów!



Flexifoam
Pianka dająca poczucie miękkości 
i komfortu.

Drewno
Charakteryzuje się najwyższą jakością 
i trwałością. Od 2009 roku posiada 
certyfikat FSC.

Avent O2

Kokos

Labyrinth

Bonnell

Materac odwracalny

Materac elastyczny

Antybakteryjny

Ergożel

Materac antyalergiczny

Plastikowe

Kieszeniowe

Filc

Inf
or

ma
cje

 te
ch

nic
zn

e

Aspekty zdrowotneRodzaje pianek

Rodzaje sprężyn

Surowce

Termoelastyczna
Posiada mniej jednolitą strukturę 
komórkową od standardowej pianki, 
dzięki czemu uzyskuje lepsze parametry 
podtrzymywania ciała, komfortu oraz 
sprężystości i elastyczności.

Wysokoelastyczna
Pianka, która w miejscach kontaktu 
z ciałem staje się bardziej miękka 
i dostosowuje się do każdorazowo 
do kształtu ciała.

Zaletą jest stosunkowo niewielka cena 
i progresywna twardość.

Bardzo lekka, ekologiczna pianka żelowa 
o wysokiej gęstości, przepuszczająca 
powietrze, dopasowująca się idealnie do 
kształtu ciała, szybko wracająca do 
swojego pierwotnego kształtu.

Filc utwardza konstrukcję materaca, 
przedłużając jego trwałość 
i wzmacniając jego konstrukcję.

Mata z naturalnego włókna 
kokosowego podwyższa twardość 
materaca przy jednoczesnym 
zachowaniu elastyczności.

Włókno syntetyczne, higieniczne, hypoaler-
giczne, nietoksyczne,  niepochłaniające kurzu. 
Umożliwia swobodny przepływ powietrza  
i wilgoci. Charakteryzuje się wysoką 
elastycznością, sprężystością  
i wytrzymałością.

Lateks
Skład i struktura, która zapewnia matera-
com wysoki stopień elastyczności, 
a system kanalików wewnątrz lateksu 
poprawia ich sprężystość i wentylację.

Pianka AventO2 jest rafinowana z lawendy 
i szwajcarskich alpejskich ziół. Zachowuje 
swoją stabilność i elastyczność przez 
długie lata. 

Dzięki elastyczności punktowej 
gwarantują optymalne dopasowanie 
materaca do kształtu ciała.

Strefy 
twardości

Możliwość 
prania

Multipocket
W porównaniu ze sprężyną kieszeniową 
gwarantuje więcej niezależnych punktów 
podparcia, zwiększając tym samym 
elastyczność punktową.

Znakomita sprężystość i elastyczność. 
Lekka konstrukcja, znakomita 
wentylacja.

Pokrowiec pralny 
w temp. 60°C.

Pokrowiec pralny 
w temp. 30°C.

Materac o 5 
zróżnicowanych 
strefach twardości.

Materac o 7 
zróżnicowanych 
strefach twardości.

Materac ubrany w pokrowiec wolny 
od substancji szkodliwych dla zdrowia, 
niezawierający surowców potencjalnie 
alergogennych.

Materac, który możemy przekładać na 
drugą stronę i odwracać o 180°, dzięki 
czemu zwiększamy jego trwałość.

Materac, który możemy używać 
na stelażach, z regulacją nachylenia 
podgłówka i podnóżka.

Materac antybakteryjny ze względu  
na zastosowane surowce
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Family Hard

Family New Mild

Family Cube

Standardowe wymiary

Szer.     Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Standardowe wymiary

Szer.    Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Komfort

średni

Komfort

bardzo 
twardy

Standardowe wymiary

Szer.      Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Dane techniczne

Wkład sprężyna kieszeniowa 
7-strefowa, obustronnie 
pianka Flexifoam o wys.  
2,5 cm, dodatkowo 
obustronnie warstwa filcu 
podwyższająca twardość 
materaca

Pokrowiec Delong / Solar

Wysokość ok. 21 cm

Dane techniczne

Wkład sprężyna kieszeniowa 
7-strefowa, jednostronnie 
profilowana we wzór  
Eggshape płyta lateksu  
o wys. 3 cm, jednostronnie 
pianka Flexifoam o wys.  
3 cm profilowana we wzór 
Multizone

Pokrowiec Medicott

Wysokość ok. 21 cm

Dane techniczne

Wkład sprężyna kieszeniowa 
7-strefowa, obustronnie 
pianka Flexifoam o wys.  
2,5 cm oraz z jednej strony 
obustronnie lateksowana 
płyta kokosu o wys. 0,5 cm 
podwyższająca twardość 
materaca

Pokrowiec Davai

Wysokość ok. 20 cm

Komfort

twardy



Standardowe wymiary

Szer.        Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Komfort

średni

Standardowe wymiary

Szer.        Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Dane techniczne

Wkład trzy warstwy profilowanej, 
7-strefowej pianki Flexifoam, 
niebieska pianka środkowa 
o wys. 9,5 cm, jednostronnie 
pianka w kolorze różowym o 
wys. 4 cm (bardziej miękka), 
z drugiej strony w kolorze 
białym o wys. 4 cm (bardziej 
twarda), profilowanie pianek 
ułatwiające wentylację wkła-
du, dające efekt masażu

Pokrowiec  Medicott / Delong

Wysokość ok. 19 cm

Dane techniczne

Wkład profilowana pianka 
Flexifoam o doskonałej 
wentylacji dzięki porowatej 
strukturze, materac 
dwustronny

Pokrowiec dzianina

Wysokość ok. 14 cm

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

60 120

70 140

Komfort

średni

Komfort

średni

twardy

Dane techniczne

Wkład 5-strefowa pianka  
Flexifoam o wys. 5 cm  
profilowana we wzór  
Multizone, materac 
jednostronny 

Pokrowiec Hypo Relaxtic

Wysokość ok. 6 cm

Baby Hypoallergic

Family Top

Family New Flexi



Standardowe wymiary

Szer.        Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Dane techniczne

Wkład 7-strefowa sprężyna multi-
pocket, jednostronnie płyta 
lateksu o wys. 3 cm (profil 
Eggshape), jednostronnie 
pianka Flexifoam o wys.  
5 cm (profil Multizone)

Pokrowiec Medicott Silver

Wysokość ok. 23 cm

Komfort

twardy

Original Multi

Dane techniczne

Wkład 7-strefowa sprężyna kie-
szeniowa, obustronnie 
lateks o wys. 3 cm profilo-
wany we wzór Eggshape

Pokrowiec Medicott Silver

Wysokość ok. 22 cm

Original Mild

Dane techniczne

Wkład 7-strefowa sprężyna kie-
szeniowa, obustronnie 
pianka Flexifoam o wys.  
5 cm profilowana we wzór 
Multizone

Pokrowiec Sensity

Wysokość ok. 24 cm

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Komfort

twardy

średni

Komfort

twardy

średni

Original Massage

Standardowe wymiary

Szer.       Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200



Standardowe wymiary

Szer.       Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Komfort

miękki
(strona z Visco)

(strona z Flexifoam)

średni

Komfort

bardzo 
twardy

Original Visco Dane techniczne

Wkład 5-strefowa pianka Flexifo-
am o wys. 8 cm, z jednej 
strony pianka Visco o wys. 
5 cm (profil Multizone),  
z drugiej profilowana pian-
ka Flexifoam o wys. 5 cm, 
boczki usztywniające 
konstrukcję

Pokrowiec SilverLine Black

Wysokość ok. 20 cm

Dane techniczne

Wkład podstawa z pianki Flexifo-
am o wys. 12 cm  
z profilowaniem nadającym 
7 stref twardości, od góry 
pianka termoelastyczna 
Visco o wys. 5 cm

Pokrowiec Tencel z taśmą 3D

Wysokość ok. 18 cm

Komfort

średni

Original Thermo

Dane techniczne

Wkład -strefowa spreżyna kiesze-
niowa, obustronnie pianka 
Flexifoam o wys.  
5 cm (profil Multizone), do-
datkowo obustronnie płyta 
kokosu podwyższająca 
twardość materaca

Pokrowiec Medicott Silver

Wysokość ok. 23 cm

Original Strong Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200



Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

60 120

70 140

Dane techniczne

Wkład płyta kokosu o wys. 8 mm, 
jednostronnie nieprofilowa-
na pianka Flexifoam o wys. 
2,5 cm, jednostronnie profi-
lowana pianka Flexifoam  
o wys. 6,5 cm (profil 
Eggshape)

Pokrowiec Heros (dziecięce wzory)

Wysokość ok. 12 cm

Dane techniczne

Wkład zestawienie dwóch profilo-
wanych pianek Flexifoam 
o różnych twardościach, 
niebieska bardziej miękka 
oraz twardsza kremowa

Pokrowiec Teenage

Wysokość ok. 17 cm

Dane techniczne

Wkład 7-strefowa profilowana pły-
ta z lateksu o wys. 16 cm 
specjalne otwory w struk-
turze wkładu poprawiające 
wentylację, antybakteryjny 
lateks zapewnia wysoką 
higieniczność materaca, 
materac dwustronny

Pokrowiec Sensity z taśmą 3D

Wysokość ok. 18 cm

Komfort

średni

Young Flexi

Original Latex

Komfort

średni

Baby Coco Komfort

średni

twardy

twardy
(pianka niebieska)

(pianka kremowa)



Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

140 200

160 200

180 200

200 200

Komfort

średni

Dane techniczne

Wkład 7-strefowa sprężyna 
kieszeniowa, obustronnie 
pianka Flexifoam o wys.  
3 cm, dodatkowo po jednej 
stronie pianka Visco o wys. 
3 cm oraz po drugiej 
stronie pianka lateksowa  
o wys. 3 cm

Pokrowiec Medicott Silver z taśmą 3D

Wysokość ok. 26 cm

Dane techniczne

Wkład materac na ramie drewnia-
nej ze sprężyną bonellową 
o wys. 26 cm, materac 
dwustronny ze sprężyna 
kieszeniową o wys. 18 cm, 
materac nawierzchniowy  
z pianki Visco o wys. 6 cm

Pokrowiec Sensity

Wysokość ok. 61 cm

Select Fine

Original łóżko
kontynentalne

Baby Safe Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

60 120

70 140

Dane techniczne

Wkład pianka antybakteryjna wy-
sokoelastyczna z otworami 
zapewniającymi wentylację 
wkładu o wys. 10 cm, 
boczki z pianki Flexifoam  
o wys. 12 cm, materac 
dwustronny

Pokrowiec Heros (dziecięce wzory)

Wysokość ok. 14 cm

Komfort

twardy

średni



Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Komfort

twardy

średni

Komfort

miękki

Dane techniczne

Wkład 7-strefowa profilowana 
pianka wysokoelastyczna      
o wys. 11 cm oraz pianka 
Visco o wys. 7 cm (pianka 
termoelastyczna), materac 
jednostronny

Pokrowiec Cashmere | Medicott Velur

Wysokość ok. 20 cm | ok. 22 cm

Dane techniczne

Wkład materac 7-strefowy wyko-
nany z połączenia trzech
profilowanych pianek: wy-
sokoelastyczna o wys.  
7 cm (antybakteryjna),
Flexifoam o wys. 9 cm,  
Visco o wys. 7 cm

Pokrowiec Tencel z taśmą 3D

Wysokość ok. 26 cm

Select Thermo

Select Dynamic

Dane techniczne

Wkład 7-strefowa sprężyna multi-
pocket, obustronnie pianka 
Flexifoam o wys. 3 cm, do-
datkowo po jednej stronie 
pianka Visco o wys. 3 cm 
oraz po drugiej stronie pian-
ka lateksowa o wys. 3 cm

Pokrowiec Sensity z taśmą 3D

Wysokość ok. 26 cm

Select Multi Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Komfort

miękki

średni

(strona z Visco)

(strona z pianką 
wysokoelastyczną)

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200



Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Komfort

miękki

średni

(pianka biała)

(pianka zielona)

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Komfort

średni

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Dane techniczne

Wkład pianka wysokoelastyczna  
o wys. 15,5 cm z 7 rzędami 
sprężyn plastikowych  
o dwóch twardościach 
(niebieska, miękka – strefa 
ramion i ud, szara twarda 
– strefa lędźwi), od góry 
pianka Flexifoam o wys.  
5,5 cm

Pokrowiec Cashmere z taśmą 3D

Wysokość 24 cm

Dane techniczne

Wkład W dolnej części połączone 
dwie pianki w kształcie 
„puzli” o wys. 14 cm  
o różnych twardościach 
które tworzą 5 stref. Na 
górze profilowany blat  
pianki Visco w kształt mul-
tizone o wys. 5 cm, 
materac jednostronny

Pokrowiec SilverLine Black

Wysokość 22 cm

Select Air

Select Visco

Select Massage Dane techniczne

Wkład zestawienie dwóch pianek 
wysokoelastycznych  
o różnej gęstości (bardziej 
miękka i twardsza) o wys. 
11 cm każda, w strefach 
ramion i ud wklejki z pianki 
Visco (efekt masażu)

Pokrowiec Merced

Wysokość ok. 23 cm

Komfort

twardy



Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

120 200

140 200

160 200

180 200

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

100 200

140 200

160 200

180 200

200 200

Komfort

miękki

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

140 200

160 200

180 (2x90) 200

Select łóżko 
kontynentalne

Select Box Komfort

średni

Dane techniczne

Wkład materac kieszeniowy 
7-strefowy na ramie drew-
nianej o wys. 12 cm, 
obłożony obustronnie pian-
ką Flexifoam o wys. 2 cm

Pokrowiec tkanina obiciowa

Wysokość ok. 28 cm

Dane techniczne

Wkład materac na ramie 
drewnianej ze sprężyną 
kieszeniową o wys. 28 cm, 
materac dwustronny  
ze sprężyną multipocket  
o wys. 18 cm, materac 
nawierzchniowy z pianki  
Visco o wys. 6 cm

Pokrowiec Sensity

Wysokość ok. 63 cm

Dane techniczne

Wkład blat pianki Visco o wys.  
3,5 cm, pianka Flexifoam  
o wys. 1 cm 

Pokrowiec Sensity

Wysokość ok. 6 cm

Select Top



Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

140 200

160 200

180 200

200 200

Select Plus łóżko
kontynentalne

Dane techniczne

Wkład baza drewniana  
z szufladami i stelażem od 
góry obłożonym pianką, 
dwustronny materac 
kieszeniowy o wys. 19 cm, 
materac nawierzchniowy  
z pianki Softex o wys. 7 cm

Pokrowiec Sensity

Wysokość ok. 67 cm

Dane techniczne

Wkład pianka wysokoelastyczna 
EvoPoreHRC o dwóch  
różnych twardościach  
(bardziej i mniej miękka)  
z profilowaniem imitującym 
sprężyny, odpowiednio wypro-
filowane kanały zapewniają 
doskonałą wentylację

Pokrowiec Vitamin ACE

Wysokość ok. 28 cm

Standardowe wymiary

Szer. Dł.

80 200

90 200

140 200

160 200

180 200

Dane techniczne

Wkład 7-strefowa sprężyna plastikowa 
Arnitel o dwóch twardościach, 
obustronnie pianka AventO2, 
boki wzmocnione pianką wy-
sokoelastyczną EvoPoreHRC, 
dodatkowo od góry i od dołu cały 
wkład obłożony oddychającym 
włóknem syntetycznym Labyrinth

Pokrowiec Diamant

Wysokość ok. 28 cm

Standardowe wymiary

Szer.  Dł.

80 200

90 200

140 200

160 200

180 200

Komfort

twardy

średni

Komfort

średni

Vitamin

Labyrinth



Dane techniczne

Nóżki Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Panel boczny wymiary: 38 x 11 cm

Wezgłowie wysokość: 116 cm 
głębokość: 12 cm

Tkaniny według próbnika tkanin 
dostępnego w salonach 
posiadających w ofercie 
łóżka Hilding

Wymiar łóżka

Szer.  Dł.

162 222

182 222

202 222

Lily

Orchid

Wymiar materaca

Szer.  Dł.

90 200

140 200

160 200

180 200

 

Wymiar materaca

Szer.  Dł.

140 200

160 200

180 200

 

Wymiar materaca

Szer.  Dł.

90 200

140 200

160 200

180 200

 

Dane techniczne

Nóżki Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Panel boczny wymiary: 38 x 11 cm

Wezgłowie wysokość: 115 cm
głębokość: 12 cm

Tkaniny według próbnika tkanin 
dostępnego w salonach 
posiadających w ofercie 
łóżka Hilding

Dane techniczne

Nóżki Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Panel boczny wymiary: 38 x 11 cm

Wezgłowie wysokość: 116 cm 
głębokość: 12 cm

Tkaniny według próbnika tkanin 
dostępnego w salonach 
posiadających w ofercie 
łóżka Hilding

Wymiar łóżka

Szer.  Dł.

112 224

162 224

182 224

202 224

Wymiar łóżka

Szer.  Dł.

113 223

163 223

183 223

203 223

Tulip



Wymiar łóżka

Szer.  Dł.

113 223

143 223

163 223

183 223

203 223

Wymiar łóżka

Szer.  Dł.

102 214

132 214

152 214

172 214

192 214

Wymiar materaca

Szer.  Dł.

90 200

120 200

140 200

160 200

180 200

 

Wymiar materaca

Szer.  Dł.

90 200

120 200

140 200

160 200

180 200

 

Dane techniczne

Nóżki Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Panel boczny wysokość: 38 x 5 cm

Wezgłowie wysokość: 115 cm 
głębokość: 9 cm

Tkaniny według próbnika tkanin 
dostępnego  w salonach 
posiadających w ofercie 
łóżka Hilding

Dane techniczne

Nóżki Long dąb lub long wenge
4,5 x 4,5 x 20 cm

Panel boczny wymiary: 38 x 12 cm

Wezgłowie wysokość: 116 cm 
głębokość: 13 cm

Tkaniny według próbnika tkanin 
dostępnego w salonach 
posiadających w ofercie 
łóżka Hilding

Ivy

Iris

Wymiary łóżka:

Rodzaj materaca:      Piankowe                    Sprężynowe 

Rodzaj łóżka:     Kontynentalne                  Tapicerowane

Rodzina:   Original                    Family                      Select

Komfort:

Kolor*:

Materac:

Nóżki:

Pozostałe:

To, jaki model łóżka, poziom komfortu i materac 
nawierzchniowy są dla nas najbardziej odpowiednie, 
jest sprawą bardzo indywidualną. Przetestuj i sprawdź, 
co Twoje ciało docenia najbardziej.  
Obsługa sklepu wie, o czym powinieneś pomyśleć  
i chętnie Ci w tym pomoże. 
Zastanów się również nad rodzajem łóżka i jego 
wielkością. Jak duże łóżko zmieści się w Twojej 
sypialni?

Podczas testowania:     

• Zdejmij okrycia wierzchnie i gruby sweter, kiedy  
testujesz łóżka w sklepie.     

• Wypróbuj, jak leży się na plecach, boku  
i na brzuchu, ale przede wszystkim wypróbuj materac  
w swojej normalnej pozycji do spania.  
 

• Wypróbuj łóżka, aż znajdziesz takie, w którym  
czujesz się najlepiej.

Notatki własneWybór łóżka

*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian kolorystyki, wzornictwa i wymiarów prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog 
publikowany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu Cywilnego





www.hilding.pl
A part of the HILDING ANDERS family
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