
 

Materac – BLACK  (H3/H4) 

Siedmiostrefowy materac Osska BLACK z pianką termoeleastyczną, matą kokosową oraz 

zdejmowanym pokrowcem. 

Osska BLACK to materac w którym trzon stanowi wkład sprężynowy o wysokości 12cm w formie 

formatki multipocket zawierającej 272 sprężyn / m2. Każda ze sprężyn umieszczona jest w oddzielnej materiałowej kieszeni 

dzięki czemu poszczególne części pracują niezależnie od siebie.  

BLACK to średnio-twardy / twardy materac dwustronny z idealnie dobranymi formatami pianek dla optymalnego wsparcia 

kręgosłupa, o dwóch różnych twardościach H3 lub H4, w zależności od strony.  

WARSTWA Z PIANKI TERMOELASTYCZNEJ 20mm -  wysokiej jakości pianka termo-elastyczna (Visco, Memory) o grubości 

20mm reaguje na nacisk oraz temperaturę, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do kształtu ciała i pozwala zachować 

naturalną pozycję kręgosłupa. Pianka jest odpowiednia dla osób z różnymi schorzeniami kręgosłupa. 

MATA KOKOSOWA 10mm – jest surowcem w 100% ekologicznym, pochodzącym ze skorupy orzecha kokosowego. Ma 

właściwości antyalergiczne, doskonale chroni przed rozwojem roztoczy i mikroorganizmów, a jednocześnie jest sprężysta i 

elastyczna. Materac z włóknem kokosowym jest trwały, odporny na wilgoć i odkształcenia. Mata kokosowa dzięki swojej dużej 

gęstości idealnie stabilizuje położenie ciała oraz nie pozwala aby „zapadało się” ono w materac. Zapewnia lepszą cyrkulację 

powietrza oraz utwardza materac. 

FILC TAPICERSKI 1 mm - naturalna przekładka o gęstości 500gr/m2 , która oddziela warstwę sprężyn od kolejnych warstw 

pianki. Naturalny filc znacznie wydłuża żywotność materaca, wzmacnia też jego konstrukcję. Zaletą filcu jest również duża 

elastyczność oraz wysoka zdolność „przylegania” do danej powierzchni. Filc jest bardzo istotnym elementem wzmacniającym 

strukturę materaca. 

SPRĘŻYNY KIESZENIOWE 12 cm – formatka sprężyn dzieli materac na 7 stref, każdą o odpowiednim, zróżnicowanym 

podparciu dla danej części ciała. Użyte w materacu strefowe sprężyny kieszeniowe, wraz z zastosowaniem profilowanej 

pianki na wierzchniej warstwie materaca  dają jeszcze większy komfort.  Każda sprężyna pracuje niezależnie od siebie, dzięki 

czemu dwie osoby śpiące koło siebie nie odczuwają żadnego dyskomfortu podczas np. przekręcania się  drugiej osoby. 

Formatka „multipocket” sprawia iż materac ten jest również idealny dla osób o różnej wadze ciała tzn. całość powierzchni nie 

ugina się w kierunku „cięższej osoby”.  

FILC TAPICERSKI 1 mm - naturalna przekładka, która oddziela warstwę sprężyn od warstwy pianki. Naturalny filc może 

znacznie wydłużyć żywotność materaca, wzmacnia też jego konstrukcję. Zaletą filcu jest również duża elastyczność oraz 

przyleganie do danej powierzchni. Filc jest bardzo ważnym elementem wzmacniającym sztywność materaca. 

 

PIANKA POLIURETANOWA 20mm – najwyższej wysokiej pianka tworzy dodatkowe wypełnienie konstrukcji materaca. 

Wykazuje bardzo dużą odporność na odkształcenia oraz gwarantuje odpowiednią cyrkulację powietrza wokół sprężyn. Ze 

względu na hipoalergiczność jest bezpieczna dla osób z uczuleniami. 

POKROWIEC – wykonany z wysokiej jakości tkaniny pikowanej owatą i flizeliną. Z uwagi na swoje właściwości antyalergiczne 

pokrowiec jest idealnym rozwiązaniem dla osób z alergiami.  Zamek błyskawiczny umożliwia szybkie zdjęcie pokrowca w celu 

uprania. Zalecamy pranie minimum dwa razy w roku w temp. do 40 stopni Celsjusza. 

TWARDOŚĆ MATERACA H3/H4 (ŚREDNIO TWARDY/TWARDY); dedykowany dla osób o większej wadze oraz tęższej sylwetce. 

ew. mający problem ze schorzeniami kręgosłupa lub bólami pleców w odcinku lędźwiowym. Grubość materaca: 19 lub 24cm. 

Nasze materace są wyprodukowane z najlepszej jakości materiałów, dlatego też nie „rolujemy” ich przy pakowaniu i 

transporcie. Materac jest dostarczany w płaskiej / docelowej formie, gotowy do użycia.  

Materac objęty 4 letnią gwarancją. 

 


