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OFERTA – ŁÓŻKO KONTYNENTALNE.

Łóżko kontynentalne  to przemyślany zestaw produktów będący idealną propozycją sypialnianą dla wszystkich
obiektów hotelowych, w których wygodne łóżko stanowi kluczowy element każdego pokoju.

Kolorystyka tkanin na http://www.hotel-expert.com.pl

Podstawa – Materac BASE BOX  to trwała i szczególnie twarda podstawa zalecana do stosowania pod materac
dwustronny  typu  bonell,  pocket  lub  multipocket.  Idealna  podstawa  do  skomponowania  wygodnego  łóżka
(szczególnie  do  hoteli  ekonomicznych).  Konstrukcja:  Rama  z  litego  naturalnego  drewna  o  profilu  12x4  i  16
stabilnych listew, pianka o podwyższonej twardości (gęstość 25 kg/m3) o wys. 5 cm. Blat skrzyni pokryty specjalną
tkaniną anty-slip w celu wyeliminowania przesuwania się materaca na łózku. Podstawa tapicerowana. Wysokość
ok. 17 cm (bez nóg).

                   BASE BOX – tkanina silver                                    BASE BOX – tkanina tapicerska                                 BASE BOX – konstrukcja 

Podstawa - Materac BOX to trwały i szczególnie twardy materac na ramie drewnianej stosowany jako podstawa
łóżka kontynentalnego. Dobra cyrkulacja powietrza wewnątrz wkładu zapewnia właściwe wietrzenie materaca.
Konstrukcja:  Rama  z  litego  naturalnego  drewna  o  profilu  12x4  i  16  stabilnych  listew;  Sprężyna  bonell,  112



sprężyn/m2, średnica drutu 2,2 mm, pianka poliuretanowa (gęstość 25 kg/m3) o wysokości 2 cm. od góry i 1 cm. od
dołu. Blat skrzyni pokryty specjalną tkaniną anty-slip w celu wyeliminowania przesuwania się materaca na łózku.
Materac tapicerowany. Wysokość materaca ok. 26 cm (bez nóg).

                BOX – tkanina silver                                         BOX – tkanina tapicerska                                                BOX – konstrukcja 

Podstawa - Materac BOX EXTRA - Materac kieszeniowy o 7 strefach twardości na ramie drewnianej. Doskonałe 
rozwiązanie dla szukających elastycznego i trwałego materaca. Zastosowane sprężyny o różnorodnych strefach 
twardości gwarantują właściwą pozycję kręgosłupa podczas snu. Polecany jako samodzielne łóżko wraz z 
materacem nawierzchniowym lub jako podstawa do łóżka kontynentalnego. Sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, 
248 sprężyn/m2, średnica drutu 1,9/1,8 mm, pianka poliuretanowa T25 (gęstość 25 kg/m3), o wys. 2 cm od góry i 
1 cm od dołu. Wysokość ok. 28 cm (bez nóg)

Poniżej kolorystyka tkanin na postawy łóżek.



 

 
 

Akcesoria do BOX-a: 
- Nóżki z kółkami ułatwiają przemieszczanie łózka w celu np. sprzątania lub łączenia łóżek. Zwykle są montowane 
w górnej części łóżka (u wezgłowia). 
- Nóżki bukowe drewniane w kształcie walca.
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- Rzep jest to specjalna opaska, umożliwiająca stabilne połączenie dwóch materacy / podstaw typu BOX, jedna 
część opaski zakładana jest na nogę boxa i płasko łączona z drugą jej częścią w kolejnym boxie. Dzięki temu 
połączenie jest niewidoczne z zewnątrz.(GRATIS W KAŻDYM BOXIE)
- Klamra metalowa jest montowana od spodu boxa poprzez energiczne wsunięcie.

 
         Nóżki z kółkami                                Nóżki drewniane                          Rzep łączący                                              Klamra 

        
 
Wezgłowie: Idealne dopełnienie każdego łóżka kontynentalnego. Dodatkowo doskonała ozdoba i ochrona ściany 
w każdym pokoju hotelowym. Dostępne w dwóch modelach – STANDARD i STANDARD PLUS. Możliwość dobrania 
jednego z 18 kolorów tkaniny obiciowej (wzorzec tkanin i kolorów jak dla boxów).

Wezgłowie STANDARD Urban



Wezgłowie STANDARD PLUS Prepy

Materac dwustronny typu BONNELL -  Dwustronny, trwały materac na sprężynie bonellowej.  Dobra cyrkulacja
powietrza wewnątrz wkładu zapewnia dobrą wentylację materaca. Materace te są idealne do stosowania w ramie
łóżka,  na  stelażu  ze  sztywnymi  lub  elastycznymi  listwami  drewnianymi  lub  jako  materace  główne  w  łóżku
kontynentalnym. Pokrowce suzy, tkanina posiada certyfikat niepalności w oparciu o standardy EN 597-1 oraz EN
597-2. .  Sprężyna typu bonell 4-zwojowa, 112 sprężyn/m2, średnica drutu 2,2 mm, wkład obłożony obustronnie
filcem oraz pianką poliuretanową T28 (gęstość 28 kg/m3) o wys. 2 cm. Wysokość materaca około 16 cm,

Materac dwustronny typu BONNELL PLUS - Trwały materac na sprężynie bonellowej, o podwyższonej twardości.
Dobra cyrkulacja powietrza wewnątrz wkładu zapewnia dobrą wentylację materaca. Utwardzony po obu stronach
płytą z wysokiej jakości kokosu. Idealny do stosowania w ramie łóżka, na stelażu ze sztywnymi lub elastycznymi



listwami  drewnianymi  lub  jako  materac  główny  w  łóżku  kontynentalnym.  Pokrowce  suzy,  tkanina  posiada
certyfikat  niepalności  w oparciu  o  standardy EN 597-1  oraz EN 597-2.  Sprężyna typu bonell  4-zwojowy,  112
sprężyn/m2,  średnica drutu 2,2 mm, wkład obłożony obustronnie matą kokosową o wys.  0,7 cm oraz pianką
poliuretanową T28 (gęstość 28 kg/m3) o wys. 2 cm. Wysokość materaca około 17 cm. 

Materac  dwustronny  typu  POCKET  –  materac  na  sprężynie  kieszeniowej  o  7  strefach  twardości,  wysoka
elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy twardości gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa. Sprężyna
kieszeniowa o 7 strefach twardości, 248 sprężyn / m2, średnica drutu 1,9/1,8 mm, wkład obłożony obustronnie
filcem oraz pianką poliuretanową (gęstość 28 kg/m3) o wysokości 2 cm. Dostępny w pokrowcu Suzy (nie pralnym)
lub w pokrowcu perl (z możliwością pralny w temp. 60° C). Obie użyte tkaniny posiadają certyfikat niepalności w
oparciu o standardy EN 597-1 oraz EN 597-2.  Wysokość materaca około 19 cm, 

 
                                 Materac pocket pokrowiec pearl                                                 Materac pocket pokrowiec silver lub black przekrój    



Materac  dwustronny  typu  POCKET  CONCORD –  materac  na  sprężynie  kieszeniowej  o  7  strefach  twardości,
wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy twardości gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa.
Sprężyna kieszeniowa o 7 strefach twardości,  248 sprężyn /  m2,  średnica drutu 1,9/1,8 mm, wkład obłożony
obustronnie filcem oraz pianką poliuretanową (gęstość 28 kg/m3) o wysokości 5 cm. Dostępny w pokrowcu Suzy
(nie pralnym) lub w pokrowcu perl (z możliwością pralny w temp. 60° C) . Obie użyte tkaniny posiadają certyfikat
niepalności w oparciu o standardy EN 597-1 oraz EN 597-2.  Wysokość materaca około 24 cm, 

Materac dwustronny typu POCKET PLUS -  Materac na sprężynie kieszeniowej o 7 strefach twardości, wysoka
elastyczność  punktowa  i  zróżnicowane  strefy  twardości  gwarantują  właściwe  podparcie  dla  kręgosłupa,
zapewniając  dobry  i  głęboki  sen.  Materac  o podwyższonej  twardości,  po  obu stronach utwardzony  płytą  z
wysokiej jakości lateksowanego naturalnego kokosu. Przeznaczony do stosowania w ramie łóżka, na stelażu ze
sztywnymi lub elastycznymi listwami drewnianymi lub jako materac główny w łóżku kontynentalnym . Sprężyna
kieszeniowa  o  7  strefach  twardości,  248  sprężyny/m2,  średnica  drutu  1,9/1,8  mm,  obustronnie  mata
lateksowanego naturalnego kokosowa o wys.  0,7 cm, wkład obłożony obustronnie pianką poliuretanową T28
(gęstość 28 kg/m3) o wys. 2 cm. Dostępny w pokrowcu Pokrowiec Pearl (pralny w temp. 60° C), Suzy, (niepralny).
Obie użyte tkaniny posiadają certyfikat niepalności w oparciu o standardy EN 597-1 oraz EN 597-2. Wysokość ok.
20 cm



Materac  dwustronny typu MULTIPOCKET –  Komfortowy materac  na  sprężynie  kieszeniowej  multipocket  o  7
strefach twardości, wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy twardości oraz duża ilość sprężyn na m2
gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry i głęboki sen, przeznaczony do stosowania w
ramie łóżka, na stelażu ze sztywnymi lub elastycznymi listwami drewnianymi lub jako materac główny w łóżku
kontynentalnym.  Sprężyna  multipocketowa  7-strefowa,  508  sprężyn/m2,  średnica  drutu  1,4/1,5  mm,  pianka
poliuretanowa T28 (gęstośc 28 kg/m3) o wys. 2,5 cm. Dostępny tylko w pokrowcu Pearl (pralny w temp. 60° C).
Tkanina posiada certyfikat niepalności w oparciu o standardy EN 597-1 oraz EN 597-2. Wysokość ok. 20 cm

Materac  dwustronny  typu  MULTIPOCKET  PLUS  – Bardzo  komfortowy  materac  na  sprężynie  kieszeniowej
multipocket o 7 strefach twardości, wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy twardości oraz duża ilość
sprężyn na m² gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry i głęboki sen. Ten wyjątkowo
komfortowy  materac  ma  po  jednej  stronie  płytę  elastycznego  lateksu,  a  po  drugiej  trwałą  piankę
wysokoelastyczną. Przeznaczony do stosowania w ramie łóżka, na stelażu ze sztywnymi lub elastycznymi listwami
drewnianymi  lub  jako  materac  główny  w  łóżku  kontynentalnym.  Sprężyna  multipocketowa  7-strefowa,  508
sprężyn/m2, średnica drutu 1,4/1,5 mm, jednostronnie pianka wysokoelastyczna HR 35 (gęstość 35 kg/m3) o wys.
4 cm, z drugiej  pianka poliuretanowa T28 (gęstość 28 kg/m3;) o wys. 1 cm, połączona z płytą profilowanego
lateksu (gęstość 70kg/m3) o wys. 3 cm. Dostępny tylko w  pokrowcu Pearl (pralny w temp. 60° C).Tkanina posiada
certyfikat niepalności w oparciu o standardy EN 597-1 oraz EN 597-2. Wysokość ok. 22 cm



Materac  dwustronny  typu  Foam  Plus  - Materac  piankowy,  gwarantuje  właściwe  podparcie  dla  kręgosłupa,
zapewniając dobry i głęboki sen. Materac o podwyższonej twardości. Przeznaczony do stosowania w ramie łóżka,
na stelażu z elastycznymi listwami drewnianymi lub jako materac główny w łóżku kontynentalnym. Wkład pianka
poliuretanowa HR35 (gęstość  35 kg/m3)  o  7  strefach twardości  o  wys.  15  cm.  Pearl  (pralny w temp.  60° C).
Wysokość materaca ok.15cm.



Materac  dwustronny  POCKET-PRESIDENT: Materac  na  sprężynie  kieszeniowej  z  wysokim  współczynnikiem

gęstości  sprężyn  o  7  strefach  twardości,  wysoka  elastyczność  punktowa  i  zróżnicowane  strefy  twardości

gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry i głęboki sen. Idealny do stosowania w ramie

łóżka,  na  stelażu  ze  sztywnymi  lub  elastycznymi  listwami  drewnianymi  lub  jako  materac  główny  w  łóżku

kontynentalnym.

Budowa materaca: rdzeń ze sprężyny kieszeniowej o  wysokości 15 cm z 7 strefami twardości.  Liczba  sprężyn

przypadająca na rozmiar materaca zgodna z poniższym zestawieniem: Wysokość całkowita materaca: ok. 30 cm

 Rozmiar materaca: 80 * 200 cm = 456 sprężyn

 Rozmiar materaca: 90 * 200 cm = 532 sprężyny

 Rozmiar materaca: 100 * 200 cm = 608 sprężyn

 Rozmiar materaca: 120 * 200 cm = 760 sprężyn

 Rozmiar materaca: 140 * 200 cm = 912 sprężyn

 Rozmiar materaca: 160 * 200 cm = 1026 sprężyn

 Rozmiar materaca: 180 * 200 cm = 1178 sprężyn

 Rozmiar materaca: 200 * 200 cm = 1292 sprężyn

Kieszeń o wartości skrętu sprężyny to 6,5 obrotu, a  średnica drutu 1,5-1,6 mm, Rdzeń sprężynowy materaca

obłożony  obustronnie  pianką  poliuretanową  wysokoelastyczną  HR30  (gęstość  30  kg/m 3)  o  wysokości  5  cm

obustronnie.

Pokrowiec:  Pokrowce zgodne z  lokalnymi przepisami  przeciwpożarowymi takimi  jak EN 597 1 i  EN 2.  Grubo

pikowany pokrowiec o nazwie Pearl (pralny w temp. 60° C) pikowany na wzór zgodnie z poniższym rysunkiem

technicznym:



Specyfikacja techniczna pokrowca: 

100%  Poliester,  biały,  elastyczny  materiał,  pikowany  wieloigłowo  włóknem  PES  o

gramaturze  400  gr  /  m²,  boczki  natomiast  pikowane  włóknem  PES  180  g  /  m²

pokrowiec  jest  wykonany  z  białej  dzianiny,  która  ma  właściwości  bezzapachowe,

niepodrażniające,  antyalergiczne,  nieszkodliwe  dla  środowiska  i  nadające  się  do

recyklingu na panelu bocznym znajdują się otwory wentylacyjne w postaci taśmy 3D.

Pokrowiec jest wyposażony w 4 uchwyty / łapki pionowe w wymiarze 4 x 25 cm, co

umożliwia bezproblemowe obracanie materaca. W materacu wszywki z oznaczeniem

pór  roku,  przeznaczone  do  kontroli  cyklu  obrotu  materaca. Możliwość  łączenia

materacy za pomocą zamków łączących, które są wszyte po długości materacy 

Materac  dwustronny  MULTIPOCKET-GALLERY: Materac  na  sprężynie  kieszeniowej  typu  MULTIPOCKET  o  7
strefach  twardości,  wysoka  elastyczność  punktowa  i  zróżnicowane  strefy  twardości  gwarantują  właściwe
podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry i głęboki sen. Idealny do stosowania w ramie łóżka, na stelażu ze
sztywnymi lub elastycznymi listwami drewnianymi lub jako materac główny w łóżku kontynentalnym.



Wkład: Sprężyna kieszeniowa typu multipocket o 7 strefach twardości, 508 sprężyn/m2, średnica drutu 1,4/1,5 
mm, wkład obłożony obustronnie filcem oraz pianką wysokoelastyczną (gęstość 25/120 kg/m3).Wysokość 
całkowita materaca: ok. 27 cm

POKROWIEC  PEARL: Pokrowiec  wykonany  w  100%  z
poliestru.  Pikowany  w  całości  włókniną  poliestrową.
Zamek  rozdzielczy.  Pokrowiec  posiada  atest
trudnopalności w oparciu o standard  EN 597-1 oraz EN
597-2. Pokrowiec w kolorze białym. Możliwość prania w
temp. do 60°C

Pokrowiec  wyposażony w zamki  łączące materace oraz
uchwyty tzw. „łapki”

Opcja łączenia Materacy „ZIP”: Zamek rozdzielczy wszywany wzdłuż dłuższej krawędzi materaca dwustronnego,
połączenie materacy na zamek zapobiega ich przesuwaniu i dodatkowo uniemożliwia tworzenie się miedzy nimi
jakiejkolwiek przerwy

TOP  VISCO  - Materac  nawierzchniowy  o  niezwykłym  komforcie  uzyskanym  poprzez  zastosowanie  pianki
termoelastycznej Visco, która reaguje na temp. ciała, każdorazowo dopasowując się do jego ułożenia podczas snu.
Może być używany z każdym innym materacem, w szczególności polecany do materaców skrzyniowych oraz łóżek
kontynentalnych. Dodatkowa warstwa tzw. antislip na spodzie materaca niweluje ryzyko przesuwania się go na
podłożu. Profilowana pianka termoelastyczna Visco (gęstość 50kg/m³) o wys. 4 cm. Pokrowiec Pearl (pralny w
temp. 60° C). Wysokość ok. 5 cm



TOP PLUS - Materac nawierzchniowy o podwyższonym standardzie, zapewnia dodatkowy komfort i higienę. Może
być  używany  z  każdym innym materacem,  w szczególności  polecany  do materaców skrzyniowych oraz  łóżek
kontynentalnych. Miękka, komfortowa pianka poliuretanowa T25 (gęstość 25 kg/m3) o wys. 4 cm. Pokrowiec
Pearl (pralny w temp. 60° C). Wysokość ok. 5 cm

TOP EXTRA - Pianka poliuretanowaT25 (gęstość 25 kg/m3) o wys. 1 cm, połączona z płytą profilowanego lateksu
(gęstość 70kg/m3) o wys. 3 cm. Pokrowiec Pearl (pralny w temp. 60° C). Wysokość ok. 5 cm

OCHRANIACZ  laminowany  TYP  MOLTON  - Zabezpiecza  materac  przed  zabrudzeniem,  wchłania  wilgoć,
wodoszczelny  (jednostronnie  laminowany)  wykonany  z  przyjemnego  materiału  typu  Molton  (100%  bawełna)
bawełna, gramatura 270 g/m2



Lub

OCHRANIACZ  NA  MATERAC  -  Ochraniacz  na  materac  Hilding  to  100%  bawełniany,  wysoce  elastyczny,
oddychający  i  wodoodporny  ochraniacz  na  materac  gwarantujący  maksymalny  komfort  i  ochronę.  Naturalne
włókna bawełny tworzą optymalny klimat snu, zapewniając wygodny i zdrowy sen. 
WŁAŚCIWOŚCI: 
• odporny na plamy, bakterie, grzyby i nieprzyjemne zapachy 
• górna warstwa wykonana z elastycznej, 100% bawełny 
• dolna warstwa pokryta ochronną membraną PU 
• bezszelestny, odporny na zagniecenia materiał
DOPASOWANY DO MATERACA O WYSOKOŚCI DO 30 cm

Zdjęcie odwrócone



Zdjęcie poglądowe:









Dostawka składana -  Pełni  rolę dodatkowego łóżka, wyposażona w materac piankowy, posiada system kółek
umożliwiający przemieszczanie; stelaż jest składany (na pół).

Dostawka składana                                         Dostawka składana
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