KAS TEAD, KUI PALJU INIMENE
VEEDAB OMA ELUST MAGADES?
UMBES KOLMANDIKU!
AASTAGA KOGUNEB VOODIS VEEDETUD
AEGA NELJA KUU JAGU, KÜMNE
AASTAGA AGA LIGI 30 000 TUNDI.
Hea uni on asendamatu jõuvarude taastaja ning oluline tegur inimese püsimisel
tervena. Uni on elu eliksiir, turgutus vaimule ja kehale, asendamatu vitaalsuse
allikas, mis valmistab meid ette igaks
järgnevaks päevaks.

uut energiat ammutada, vajad magamisaset, mis võimaldab lihastel ja luustikul
lõdvestuda ning taastuda.

Seetõttu on üllatav, kui vähe pööratakse
tähelepanu oma magamisasemele. On
inimesi, kes magavad eluaeg ühes äravajunud voodis, ent ei seosta oma halba
und ja tervisehädasid voodi seisukorraga.

Head madratsit otsides ära piirdu pelgalt
kataloogi lehitsemisega. Külasta kauplust
ja proovi ise, kas välja valitud madrats on
Sulle maksimaalselt sobiv. Mitte keha ei
peaks järgima madratsi kuju, vaid madrats peab järgima Sinu keha kumerusi!
Osta endale just see madrats, mis tundub Su kehale tõeliselt mugav!

Sleepwell’i madratsid on loodud selleks,
et kindlustada Sulle mõnus puhkus ning
seega suurepärane enesetunne ja hea
tervis. Et Sinu keha saaks välja puhata ja

Sleepwell’i sari pakub Sulle laia valiku eranditult häid madratseid. Valides
Sleepwell’i madratsi, tunnetad ja tunnistad paari öö järel selle headust ka ise.
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SLEEPWELL:IL ON AU KUULUDA
HILDING ANDERSI PEREKONDA
Maailma uks juhtivaid vooditootjaid Hilding Anders on toonud inimestele head tervistavat und juba alates 1939. aastast. Rootsis Malm6s asuva peakontoriga Hilding Anders
Group tegutseb tanaseks rohkem kui 40 riigis ja ettevottel on kokku ule 7000 tO<:itaja.
Pohibrandide hulgas on voodeid ja madratseid koigile vajadustele ja lgale maitsele, alates kolge lihtsamatest kuni koige eksklusiivsemateni.

EDULUGU
Vaikesest pereettevottest globaalseks kompaniiks.
· 1939. aastal avas Hilding Andersson Rootsis Bjarnumis oma mooblitehase.
· 1940. aastate lopuks oli ettevottel juba vaga korget kvaliteeti pakkuva too~a maine.
· 1950. aastatel kasvas noudlus magamistoasisustuste jarele ja Hilding Anders leidis
omaniMI.
· 1980. aastal v6eti vastu otsus keskenduda ainult voodite tootmisele.
· 1991 . aastal sai Hilding Andersist Skandinaavia suurim vooditootja ja uusl
valjakutseid pakkusid Euroopa turud.
· Edasise laienemise p5him5tteks oli sarnase pantolu ja filosoofiaga kohalike
pereettevotete Olevotmine - nii oldi alati la.hedal sihtturu tarbijale ja tunti pOhjalikult
tema vajadusi.
· Tana on Hilding Anders juhtiv vooditootja Euroopas, Aasias ja Venemaal.
Sleepwell'l tootesa~u valmistav Hilding Anders Baltic AS tegutseb Eestis alates
2004. aastast. Kaasaegse tootmistehnikaga ettevottes tootab hea une heaks ca 350
lnlmest, Mdalas toodetakse keskmiselt 27 000 madratsikatet ning kuus Ole 2000
madratsl.
I J iiiLDING ANDERS GROUP
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MIS TEEB MADRATSIST SLEEPWELL:I?
Lai valik

SensityTM-

TempSmart™- ~~s~~~

Pakume laia valiku erinevaid vedrumadratseid alates
klassikalistest bone//-vedrustusega madratsitest kuni
multipocket-tuupi vedrustusega madratsiteni. Lisaks
vedrumadratsitele on voimalus valida ka sobiv ku§ett,
kattemadrats voi t5eliselt mugav, nn kontinentaal-tuupi
voodi.

esimene 100% naturaalne, allergiat ja astmat vahendav mad rats

ideaalne magamistemperatuur

Materjalid
Sleepwell'i madratsid on mugavad ja tervises5bralikud.
See tuleb sellest, et madratsite tootmisel on kasutatud ainult kvaliteetseid materjale ja nii palju kui v5imalik
naturaalseid mate~ale- villa (100%), puuvilla (100%),
kookost ja lateksit. Lisaks mugavusele on Sleepwell'i
madratsid hasti 5hku labilaskvad ja tugeva konstruktsiooniga.

Kvaliteet
Sleepwell'i madratsite tootjaks on Euroopa ja Aasia
suurim madratsi- ja vooditootja Hilding Anders Group
- ettevote, mille kvaliteedi usaldusvaarsuse tagab enam
kui 75-aastane kogemus madratsite valmistamisel. K5ik
Sleepwell'i madratsites kasutatavad mate~alid on toodetud rahvusvaheliselt tunnustatud ettevotete poolt ja
vastavad k5ige k5rgematele kvaliteedistandarditele.

Sobib igasse magamistuppa
Sleepwell'i tootede loomisel tuginetakse parimatele pikaajalistele kogemustele ja lahtutakse alati kasutamismugavusest ja vastupidavusest. Sleepwell'i sa~adest
leiab igauks endale just talle sobiva lahenduse.
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Sensity™ on ainulaadne madratsikatte tootlemiseks
loodud tehnoloogia, mille kaigus lisatakse kangale mikrokapslid looduslike probiootiliste bakteritega. Need
imelised bakterid on inimesele taiesti ohutud, kuid tekitavad madratsikattel mikrofloora, mis ei sobi elutsemiseks tolmulestadele, hallitusseentele ja kahjulikele bakteritele. Mikrokapslid on kinnitunud kanga kiududesse ja
inimkehaga kokkupuutumisel tekkiv h55rdumine vabastab jark-jargult baktereid - nii on pidevalt tagatud kaitse
soovimatute voodikaaslaste vastu.

Miks on Sensity™ probiootilised
bakterid kasulikud?
•

lmavad niiskust ja puhastavad madratsi inimkeha
poolt eritatavatest jaakidest, mis oleks vastasel juhul
toidulauaks tolmulestadele ja allergiat pohjustavatele bakteritele.

•

Takistavad tolmulestade, hallituse ja kahjulike bakterite tekkimist.

•

Neutraliseerivad ebameeldivad 15hnad madratsis.

Mida teeb SensityTM?

TempSmart™ on termoreguleeriv tehnoloogia, mille
valjatootamisel on tuginetud NASA (The National Aeronautics and Space Administration) poolt kasutusele
voetud tehnoloogiale - algselt kasutati seda astronautide skafandrite ja kinnaste valmistamisel, et kaitsta
neid suurte temperatuurikoikumiste eest avakosmoses.
TempSmart™ tehnoloogia p5him5tteks on uleliigse kehasoojuse salvestamine ja salle vabastamine kehatemperatuuri alanedes.

Kuidas TempSmart™ tootab?
TempSmart™ tehnoloogia aitab inimkehal hoida erinevate unefaaside ajal optimaalset magamistemperatuuri
- nii on Sinu uni sugavam ja kosutavam. Kehasoojuse
salvestamiseks ja vabastamiseks kasutatakse erilisi, naturaalsete taime51ide baasil Joodud mikrokapsleid, mis
reageerivad kehatemperatuuri muutustele:
•

Mikrokapslid aktiviseeruvad keha soojenemisel, salvestavad uleliigse soojuse ja aitavad ara hoida higistamist.

•

Keha jahtumisel vabastavad mikrokapslid salvestatud soojuse, aidates sailitada kosutavaks uneks
vajaliku optimaalse magamistemperatuuri.

Mida teeb TempSmart™?

•

Tagab parema hugieeni ja puhtuse.

•

Vahendab allergia ning hingamisprobleemide tekkimise ohtu.

1. TempSmart™ tagab optimaalse magamistemperatuuri - vahem higistamist, vahem kulmatunnet.

•

Neutraliseerib ebameeldivad 15hnad.

2. Tagab sugavama ja kosutavama une.

•

Mikrokapslite erilise tehnoloogia t5ttu kestab Sensity™ moju kuni 10 aastat.

3. Pikendab Sinu madratsi kasutusiga.

IntenserM -

,AQ.t;.§O§E:

madratsid, mis vahendavad stressi
Olles igap~evaselt kokkupuutes erinevate mate~alidega
(kangad, lulitid jne), saab Sinu keha pidevalt, kuid Sulle endale markamatult staatilise elektri laenguid. Elektrostaatiliste laengute kasvamine tostab Sinu veres kortisooli (st stressihormoonide) taset, mis voib pohjustada
erinevaid stresslga seotud vaevusi nagu unehaired, vasimus voi tervise (.ildine halvenemine. Magamise ajal on
eriti oluline, et Slnu keha vabaneks liigsetest pingetest.

Kuidas Intense rM too tab?
Intense™ on alnulaadne madratsikangaste valmistamise tehnoloogia. Selle tehnoloogia abil valmistatud madratsikangad slsaldavad ullpeeneid susinikukiududest
niite, mis on kaetud kaltsva nailonumbrisega. Kiudude
sisu koidab umbritsevas mate~alis olevaid elektrone ja
vabastab need 6hku, vabastades seega ka Sinu keha
elektrostaatilisest pingest.

Mida teeb Intense ™?
•

Aitab vahendada plngeid kehas, alandab
stressitaset.

•

Voimaldab sCigavama, pingevabama ja
tervistavama une.
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MATERJALID
Bone//-vedrususteem

Viii

Bone//-vedrustus on koige levinum ja tuntum klassikaline vedrusOsteem. Tanu omavahel tihedalt seotud
vedrudele reageerib madrats sujuvatt magaja asendimuutustele, toetades keha just seal, kus vaja. Usaks on
bone//-vedrusOsteem ka stabiilne, vastupidav ning pika
kasutuseaga. Sleepwell'i kahekihilistes ku5ettides kasutatakse alumise kihina mini-bone/1-vedrustust, mis
sarnaneb bone/1-vedrustusele, kuid vedrude labimoot
on vaiksem ja neil on vahem keermeid. Kahekihiline kusett pakub kehale paremini tuge ja labi pealmise vedrukihi pole tunda voodi raami.

Viii on soe, pehme ja hingav materjal, mis imab niiskust,
kuid ei tundu katsudes niiskena. Selliste ihusobralike
omaduste tOttu on viii populaarne mate~al madratsite
pealiskihis, mis on magaja kehale koige lahemal.

Pocket -vedrususteem
Pocket- ehk pakitud vedrusOsteemi puhul on iga madratsivedru pakitud eraldi kangast kotikesse. Tanu pakitud vedrudele saab Sinu keha lamamisel tuge oigetest
ja vajalikest kohtadest - keha survele ei allu mitte kogu
madratsi pind, vaid ainult see madratsiosa, millele langeb keharaskus. Nii void end voodikaaslase korval vabaft liigutada, ilma et kogu voodipind ootsuma hakkaks
ning kaaslase und segaks.
Sleepwell'i BLUE ja RED sa~a madratsites on kasutusel 5-tsooniline pocket-vedrusOsteem, mille puhul
on vedrud jagatud eri tsoonidesse vastavatt inimkeha
erinevate piirkondade vajadustele: olad ning puusavoo
vajuvad rohkem madratsisse, vabastades selgroog pingetest, teised kehapiirkonnad leiavad rohkem vajalikku
tuge.
Sleepwell'i BlACK sa~a madratsite sisuks on
multipocket-vedrusOsteem,
kus
7-tsooniline
vedrusid on ruutmeetri kohta Ole kahe korra rohkem kui tavalisel pocket-vedrustusel. Selline susteem toetab une ajal ajal vaga efektiivselt keha,
vabastades
selgroo ja
lihaskonna
pingetest.

Vatiin
Tepitud vatiin on kohev mate~al, mis muudab madratsi
pehmeks ning monusaks. Vatiin sailitab vaga hasti oma
esialgset vormi, laseb ohku labi ja ei lohna.
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Kui Sinu madratsil on Oks pool villane ja teine puuvillane,
p66ra villane pool Oles tafvel - nii on ase soojem ja reguleerib paremini niiskust.
Sleepwell'i madratsites kasutatav viii on naturaalne
lambavill, mida ei ole segatud sOnteetiliste mate~ali
dega. Viii on hoolikalt puhastatud ja sisaldab minimaalsett rasva- seetOttu pole Sleepwell'i madratsites villale
omast lohna peaaegu Oldse tunda.

Puuvill
Puuvill on hingav materjal, mis tundub kehaga kokkupuutel pehme ja monusana. Seetottu kasutatakse puuvilla madratsite katmiseks. Kui Sinu madratsil on Oks
pool villane ja teine puuvillane, p66ra puuvillane pool
Oles suvel - nii laseb madrats paremini ohku labi ja ase
pole palav. Sleepwell'i madratsite sisumate~al koosneb
kvaliteetsest 100%-lisest puuvillast.

Poroloon
Tanapaevane poroloon ehk vahtpoiOuretaan on pehme,
laseb ohku labi, ei lohna ega kogu endasse ka vooraid
lohnu; lisaks on poroloon tervislik, kuna ei sobi elupaigaks tolmulestadele.
Sleepwell'i valitud madratsites kasutatakse tavalisest poroloonist vetruvamat ja vastupidavamat
high resilience porolooni. Profileeritud high resilience
porolooni eriparaks on .munaresti" kuju, mis muudab
madratsipinna tuntavalt mugavamaks ja pehmemaks.
Sleepwell'i valitud madratsites kasutatakse ka koige
moodsamat memory-foam'i ehk "maluporolooni", mis
reageerib keha soojusele ning moodustab selle umber
justkui toestava "vormi".
Sleepwell'i toodetes kasutatava porolooni on
heaks kiitnud Eesti Allergialiit.

I

1
I
I

M00BLIKANGAD
Lateks
Lateksit toodetakse looduslikust kummipuu mahlast
ehk kautsukist. Mate~alina on lateks pehme, vastupidav ja elastne, laseb ohku labi ning reguleerib ise oma
niiskussisaldust; lisaks on lateks ka tervislik, kuna selles
ei paljune tolmulestad.
Sleepwell kasutab madratsites erit66deldud, pestud ja
kuivatatud lateksit.

TUMEHALL

HELEHALL

BEEZ

Kookospahkli kiududest valmistatud mate~alikiht muudab madratsi jaigemaks. Selle materjali vaga olulisteks
omadusteks on naturaalsus, erakordselt hea ohu labilaskuvus ning jaikus. Kookost kasutatakse Sleepwell'i
madratsites BLUE Orthopedic, RED Orthopedic ning
kattemadratsis TOP Coco.

PRUUN

PUNANE

HALL VELUUR

Kangad

RED ja BLACK sarjas on voimalik valida 6 erineva tooniga
mooblikanga vahel.

Kookos

Koik Sleepwell'i madratsikatted on valmistatud pehmetest, nahasobralikest ja ohku labilaskvatest mate~ali
dest. RED ja BLACK sa~a ku8ettide ja kontinentaalvoodite vedrumadratsite kattekangas on osalisett froteest
- pehmest mate~alist, mis ei lase voodilinal maha libiseda ning hoiab kattemadratsi paigal.
Koik Sleepwell'i madratsites kasutatavad kangad on
toodetud keskkonnasobralikult ja ei ole kahjulikud kasutaja tervisele.
Sleepwell'i ~as kasutatakse kolme innovaatilist kangatbbtlust- Sensity™ (loe lk 4) ja TempSmart™ (loe
lk 4) ja Intense™ (loe lk 5).

SERTIFIKAADID
Sleepwell annab oma toodetele jargmised garantiid:
•

Vedrususteemide kvaliteet on tagatud
DIN EN ISO 9001 sertifikaadiga.

•

Vedrudel on 10-aastane tootjagarantii.

•

Vatiin vastab rahvusvahelisele sigaretitesti BS 5852
osade 2 ja M1 nouetele.

•

Madratsites kasutatav poroloon, viii, puuvill, vatiin
ja pealiskangas vastavad rahvusvahelisele Oko-Tex
100 standardile, mis tahendab seda, et Sleepwell'i
toodetest kasutatavad materjalid ei sisalda
inimesele kahjulikke aineid ja on toodetud
keskkonnasobralikult.

•

Poroloonil on heakskiit Eesti Allergialiidu poolt.
7
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Inimestena oleme me kõik erinevad, meil on erinevad soovid ja eelistused, erinevad harjumused ja võimalused. Aga ühes oleme me kõik
sarnased – me kõik vajame ühtviisi head, kosutavat und.
Sleepwell tuleb oma sarjadega BLUE, RED ja BLACK vastu inimeste
individuaalsetele erinevustele – igaüks leiab tootevalikust endale just
selle, mida ta vajab, ilma et peaks tegema mööndusi kvaliteedi, tervislikkuse või magamismugavuse osas.
Ükskõik, mis Sinu valiku ka määraks – kas mugavus, lihtsuse võlu,
vastupidavus, luksuslik disain või moodsaim tehnoloogia – ühes võid
olla kindel: Sinu uni saab olema kosutavalt mõnus.

SLEEPWELL'I SARJAD
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Kušett BLUE POCKET
Mööbliriie TUMEHALL
Kattemadrats TOP FOAM
Peatsiots kase liimpuidust
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TOOTED
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MADRATSID
VEDRUMADRATS

STRETCH-KANGAS
POROLOON
VILT
BONELL-VEDRU
VILT
POROLOON
STRETCH-KANGAS

I

BLUE BONELL

18cm

-

L
Uhtne ja taskukohane toode.

"""-./'
PEHME

VEDRUMADRATS

BLUE POCKET

18cm

-·

L

Klassikaline bone/1-vedrustus. Mugavust lisab vedruploki peal olev vildikiht.
M51emad pooled on vooderdatud kvaliteetse porolooniga. Madratsikate on
eemaldatav ja pestav kuni 40° C vees.

STRETCH-KANGAS
POROLOON
5-TSOONILINE PAKITUD VEDRU
POROLOON
STRETCH-KANGAS

Magamismugavus soodsa hinnaga.

-........,-.
KESKMINE
JAIKUS

VEDRUMADRATS

I

BLUE ORTHOPEDIC

20cm

L

Vedrude tsoonid lisavad mugavust ja pakwad kehale paremat tuge.
M51emad pooled on vooderdatud kvaliteetse porolooniga.
Madratsikate on eemaldatav ja pestav kuni 40° C vees.

STRETCH-KANGAS
POROLOON I KOOKOS
5-TSOONILINE PAKITUD VEDRU
PROFILEERITUD POROLOON
STRETCH-KANGAS

JAIK

)a

-........,-.
KESKMINE
JAIKUS

26

Magamismugavus jaigema aseme austajatele.

Vedrude tsoonid lisavad mugavust ja pakwad kehale paremat tuge.
Ohei pool kvaliteetne profileeritud poroloon, teisel poroloon + kookos.
Madratsikate on eemaldatav ja pestav kuni 40° C vees.

MADRATSID
STRETCH-KANGAS
100% VlLL
HRPOROLOON
5-TSOONILINE PAKITUD VEDRU
HRPOROLOON
100% PUUVJLL
STRETCH-KANGAS

VEDRUMADRATS

RED POCKET
-............KESKMINE
JAIKUS

I

VOl
JAIK

Enimostetud madrats Sleepwell'i kollektsioonis.
VOimalik valida vedru jaikust. Molemad pooled on vooderdatud high
resilience porolooniga. Usamugavust pakub Ohel pool viii (talve pooQ, teisel
puuvill (suve pooQ. Kangas on Sensity™ tootlusega. Madratsikate on eemaldatav ja pestav kuni 40° C vees.

VEDRUMADRATS

RED POCKET
MEMORY

STRETCH-KANGAS
HRPOROLOON
5-TSOONILINE PAKITUD VEDRU
MEMORY-FOAM + POROLOON
STRETCH-KANGAS

..

KESKM INE
JAIKUS
)a

JAIK

Vedrumadratsi RED Pocket edasiarendus.
Ohel poole! high resilience poroloon, teisel memory-foam + poroloon.
Madratsi kulgedel on 30-kangast riba, mis laseb ohul paremini labi madratsi
liikuda. Kangas on SensityrM tootlusega. Madratsikate on eemaldatav ja
pestav kuni 40° C vees.

VEDRUMADRATS

RED ORTHOPEDIC

20cm

L
JAIK

I

)a

-............KESKMINE
JAIKUS

STRETCH-KANGAS
100% PUUVILL
KOOKOS
5-TSOONILINE PAKITUD VEDRU
PROFILEERITUD HR POROLOON
100% PUUVILL
STRETCH-KANGAS

Hea lahendus seljavaevuste korral.
Ohel poolel vaga jaik naturaalse kookose kiht, teisel profileeritud high
resilience poroloon. Nii on voimalik valida sobivama jaikusastmega pool.
Kangas on SensityrM tootlusega. Madratsikate on eemaldatav ja pestav kuni
40°C vees.

27

MADRATSID
VEDRUMADRATS

STRETCH-KANGAS
100% VILL
LATEKS
5-TSOONILINE PAKITUD VEDRU
LATEKS
100% PUUVJLL
STRETCH-KANGAS

I

RED POCKET
ETNO

20em

L
-........KESKM INE
JAIKUS

Sleepwell'i kollektsiooni pakitud vedrudega madratsite lipulaev.
Madratsi katte disainimisel on kasutatud rahvuslikku Johvi kaisekirja.
Molemad ~led on vooderdatud naturaalse lateksiga. Usamugavust pakub Ghel pool viii (talve pooQ, teisel puuvill (suve ~1). Kangas on SensityTM
tootfusega. Madratsikate on eemaldatav ja pestav kuni 40° C vees.

VEDRUMADRATS

RED POCKET
INDIVIDUALITY

20em

L

I
~<Y

.... .

~~---~------)!.-

-........- I
KESKMINE I " " - / " '
JAIKUS I
PEHME

I

VEDRUMADRATS

BLACK MULTI POCKET
.....

STRETCH-KANGAS
HRPOROLOON
5-TSOONILINE PAKITUD VEDRU
HRPOROLOON
STRETCH-KANGAS

ldeaalne lahendus paaridele, kelle eelistused madratsi jaikuse osas on
erinevad. Madrats koosneb kahest eri jaikusega sisukassetist. Vedrude tsoonid lisavad mugavust ja pakuvad kehale paremat tuge. Kangas on IntenserM
tootfusega. Madratsikate on eemafdatav ja pestav kuni 400 C vees. Saadaval
on moodud 160x200 em ja 180x200 em.

STRETCH-KANGAS
100% VILL
HRPOROLOON
7-TSOONILINE MULTIPOCKET
HRPOROLOON
100% PUUVILL
STRETCH-KANGAS
Vedrumadratsite tipptase- i.ile 500 vedru i.ihe ruutmeetri kohta. Tagab
kehale maksimaalse toe. MOiemad ~led on vooderdatud high resilience
porolooniga Lisamugavust pakub Ghel poole! viii (talve pooQ, teisel puuvill
(suve pooQ. Kangas on SensityrM tootlusega. Madratsikate on eemaldatav ja
pestav kuni 40° C vees.
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MADRATSID
STRETCH-KANGAS
100% PUUVlLL
PROFILEERITUD MEMORY-FOAM
7-TSOONILINE MULTIPOCKET
LATEKS
100% PUUVlLL
STRETCH-KANGAS

VEDRUMADRATS

BLACK MULTI POCKET
LUX
~

KESKMINE
JAIKUS

lga unegurmaani unistus- Sleepwell'i kollektsiooni lipulaev.
Suur vedrude arv tagab kehale maksimaalse toe. Ohel pooel 5 em naturaalne lateks, teisel 5 em profileeritud memory-foam. Taiendavat mugavust
pakub lisatud puuvillakiht. Kangas on TempSmart™ tootlusega. Madratsikate
on eemaldatav ja pestav kuni 40° C vees.

•
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KUSETID

KUSETT

BLUE BONELL

KANGAS
POROLOON
VILT
BONELL-VEDRU
PUITRMM

I
24cm

L
~
PEHME

lihtne ja taskukohane voodilahendus.
Klassikaline bone//-vedrustus. Mugavust lisab vedruploki peal olev vildikiht.
Sisumaterjalina on kasutatud kvaliteetset porolooni. V5imalik on juurde osta
kas puidust voi samast kangast kattega peatsiots.

KUSETI

KANGAS
POROLOON
5-TSOONILINE PAKITUD VEDRU
VILT
PUITRMM

BLUE POCKET

~

KESKMINE
JAIKUS

Mugav voodilahendus soodsa hinnaga.
Vedrude tsoonid lisavad mugavust ja pakuvad kehale paremat tuge. Sisu·
materjalina on kasutatud kvaliteetset porolooni. Voimalik on juurde osta kas
puidust voi samast kangast kattega peatsiots.

KUSETT

RED POCKET

29cm

L
~

KESKMINE
JAIKUS
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STRETCH-KANGAS
100% PUUVILL
HRPOROLOON
5-TSOONILINE PAKITUD VEDRU
MINI·BONELL VEDRU
PUITRMM

Kvaliteetne voodilahendus moistliku hinnaga.
Kahekihiline vedrusiisteem. Taiendavat mugavust pakub lisatud puuvillakiht.
Vooderdatud high resilience porolooniga. Valida on 6 erinevat tooni mooblikanga vahel. V5imalik on juurde osta kas puidust voi mooblikangaga
kaetud peatsiots.

KUSETID
KUSETT

BLACK MULTI POCKET

29cm

L
~

KESKM INE
JAIKUS

STRETCH-KANGAS
100% PUUVJLL
HRPOROLOON
7-TSOONILINE MULnPOCKET
MINI-BONELL VEDRU
PUITRAAM

Preemium klassi voodilahendus. Kahekihiline vedrususteem. Taiendavat
mugavust pakub lisatud puuvillakiht. Vooderdatud high resilience porolooniga. Valida on 6 erinevat tooni mooblikanga vahel. V5imalik on juurde osta
kas puidust voi mooblikangaga kaetud peatsiots.

KONTINENTAALVOODID
KONTINENTAALVOODI

BLUE CONTINENTAL

35cm

_j

'""-/"
PEHME
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Taskukohane alternatiiv tavaparasele voodiraam
+ madrats lahendusele. VOimalik on eraldi juurde
osta sama kangaga kaetud peatsiots. Koosneb
kahest vedrudeta alusku5etist, vedrumadratsist
ja kattemadratsist. Alusku5etid, vedrumadrats ja
kattemadrats on vooderdatud kvaliteetse porolooniga.
Toote k5rgus ilma jalgadeta 35 em, saadaval on moodud
160x200 em ja 180x200 em.

KONTINENTAALVOODID
KONTINENTAALVOODI

RED CONTINENTAL

l
48-52cm

J
vedrud
2.0/ 1.8
..........._,..
KESKM INE VOl
JAIKUS

vedrud
2.1/2.0

Lahendus neile, kes oskavad heast unest lugu pidada.
Komplekt koosneb kahest bonefl-vedruga alusku8etist ja
vedrumadratsist. Sobiv kattemadrats tuleb eraldi juurde
osta. Aluskusetid on vooderdatud kvaliteetse porolooniga,
5-tsooniline pakitud vedrudega madrats aga high resilience
porolooniga. Valida on 6 erineva tooniga mooblikanga
vahel. V5imalik on juurde osta 4 erinevat tiiiipi peatsiotsa.
Juurde on voimalik tellida vooditaskud, kuhu saab asetada
ajakirjad, puldi, rohud jm. Toote korgus s5ttuvatt valitud
kattemadratsist on ilma jalgadeta 48-52 em, saadaval on
mOOdud 160x200 em ja 180x200 em.

JAIK
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KONTINENTAALVOODID
KONTINENTAALVOODI

BLACK CONTINENTAL

l
J

52-56cm

---....KESKMINE
JAIKUS
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Preemium klassi voodilahendus unegurmaanidele.
Komplekt koosneb kahest bonell-vedruga aluskusetist
ja vedrumadratsist. Sobiv kattemadrats tuleb eraldi
juurde osta. Vedrumadratsi sisuks on 7-tsooniline
multipocket vedrusOsteem, mis on vooderdatud high
resilience porolooniga. Valida on 6 erineva tooniga
mooblikanga vahel. VOimalik on juurde osta 4 erinevat
tiliipi peatsiotsa. Usaks on voimalik juurde tellida
vooditaskud, kuhu saab asetada ajakirjad, puldi, rohud
jm. Toote korgus s51tuvalt valitud kattemadratsist on ilma
jalgadeta 52-56 em, saadaval on m55dud 160x200 em ja
180x200cm.
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TOP KATTEMADRATSID
Hiigieeniline, ohku liibilaskev ja vetthUigav voodilina ja padjapiiiir.
Kasutatakse niiskuskindla kihina nii laste kui ka taiskasvanute madratsitel,
tagamaks hiigieenilisust.
Saadaval on versioonid pa~adele (moodud 40x50 em ja 50x60 em), madratsitele, lasternadratsitele (m55dud 60x120 em ja 70x140 em) ja kattemadratsitele.
Patjadele ja kattemadratsitele m5eldud Daggkapa on kaetud Lyocell pealiskihiga, mille valmistamiseks on kasutatud kiirekasvulist eukaliiptipuitu.
Madratsitele ja lastemadratsitele mOe! dud versioonid on kaetud mugava ja
pehme puuvillast ja po!Oestrist valmistatud pealiskihiga. Pealiskiht mahutab
vedelikku kuni oma kahekordse kaalu ulatuses.
Kummiga lina on kerge peale panna ning see pOsib kindlalt paigal. Talub
kuni 100 pesukorda sailitades oma omadused.

MADRATSI KAITSE
0

DAGGKAPA....VOODILINA
JA PADJAPUUR

MADRATSI KAITSE

TOP HYGIENIC

r-

1,5em

STRETCH-KANGAS
(NURGAKUMMIDEGA)

L

Kaitse Sinu madratsile.
Lihtne tepitud kattetekk, mis on moeldud eelkoige alusmadratsi kaitseks
miiiirdumise east. Katte nurkades on kummipaelad, millega saab katte
kinnitada alusmadratsi peale.
Kattetekk on pestav kuni 40° C vees.

KATTEMADRATS
r-

TOP FOAM

4em
L_

STRETCH-KANGAS
POROLOON
STRETCH-KANGAS

Uhtne ja mugav kattemadrats.
Kattemadratsi sisuks on kvaliteetne klassikaline poroloon.
Madratsikate on eemaldatav ja pestav kuni 40° C vees.
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TOP KATTEMADRATSID
KATIEMADRATS

TOP PROFILED
FOAM

r-

6cm

STRETCH-KANGAS
PROFILEERITUD POROLOON
STRETCH-KANGAS

Toetab Sinu keha.
Kattemadratsi sisuks on kvaliteetne profileeritud poroloon, mille munaresti
meenutav profiil tagab kehale voodis parema toe. Madratsi sile pool on
jaigem ning profileeritud pool tundub pehmem. Profileeritud poroloon taidab
hasti diivanvoodi patjade vahesid. Madratsikate on eemaldatav ja pestav
kuni 40° C vees.

KATIEMADRATS

TOP COCO

I

4cm
L

STRETCH-KANGAS
100% Vlll
KOOKOS
100% PUUVILl
STRETCH-KANGAS

Kui alusmadrats on liiga pehme.
Kattemadratsi sisuks on naturaalsetest kookospahkli kiududest valmistatud kiht, mis muudab kogu voodi pinna jaigemaks. Tanu kiulisele struktuurile saab ohk vabalt liikuda ja keha ei hakka higistama. Taiendava mugavuse
loomiseks on kattemadratsi Ohel poole! kasutatud 100% puwillakihti ja teisel
poole! 100% villakihti. Kangas on SensityrM tootlusega.

KATIEMADRATS

TOP LATEX
INTENSE

I

Scm
L

STRETCH-KANGAS
100% Vlll
LATEKS
100% PUUVILl
STRETCH-KANGAS

Kattemadrats, mis vahendab stressi.
Intense™ tootlusega madratsikate vabastab keha elektrostaatilistest pingetest. Seetottu vaheneb stressitase ning uni on sugavam. Kattemadratsi
sisuks on naturaalne kautsukipuu mahlast lateks, mis on elastne ja vastupidav, selles ei paljune tolmulestad. Usamugavust pakub Ohel poole! viii (talve
pool), teisel puuvill (suve pool).
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TOP KATTEMADRATSID
KATIEMADRATS

TOP HR-FOAM

I

Scm

STRETCH-KANGAS
100% VILL
HRPOROLOON
100% PUUVILL
STRETCH-KANGAS

Tavaparasest veidi mugavam kattemadrats.
Kattemadratsi sisuks on high resilience poroloon, mis on marksa vastupidavam, vetruvam ning jaigem kui tavaline pordoon. Usamugavust pakub
uhel poole! viii (talve pool), teisel puuvill (suve pool). Hele stretch-kangas
on tolmulestavastase, 100% naturaalse Sensity™ tootlusega, pehme ja
kehasobralik.

KATIEMADRATS

TOP LATEX ETNO

I

Scm
L

STRETCH-KANGAS
100% VILL
LATEKS
100% PUUVILL
STRETCH-KANGAS

Kui armastad mugavat ja pehmet voodit.
Eriliseks muudab selle kattemadratsi kanga Johvi kaisekirjaga muster.
Kattemadratsi sisuks on lateks, mis on vaga paindlik, elastne ja vastupidav,
selles ei paljune tolmulestad. Madrats on vooderdatud uhelt poolt 100%
villaga ja teiselt poolt 100% puuvillaga. Kangas on Sensity™ tootlusega.

KATIEMADRATS
I

TOP MEMORY
FOAM

?em
L_

STRETCH-KANGAS
100% VILL
PROFILEERITUD MEMORY-FOAM
100% PUUVILL
STRETCH-KANGAS

Kattemadrats toelisele unegurmaanile.
Kattemadratsi sisuks on profileeritud memory-foam, mis reageerib keha
soojusele ja raskusele, tagades nii lihaste ja luustiku maksimaalse 15dvestuse. Profileeritud pool on pehmem, teine pool jaigem- nii saad valida endale
sobiva pehmustaseme. Kangas on SensityrM tootlusega. Usamugavust
pakub uhel poole! viii (talve poo~. teisel puuvill (suve pod).
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TOP KATTEMADRATSID
KATIEMADRATS

TOP LATEX
TEMPS MART

?em

STRETCH-KANGAS
100% VlLL
LATEKS
100% PUUVILL
STRETCH-KANGAS

Sleepwell'i kattemadratsite lipulaev.
TempSmart™ aitab inimkehal hoida optimaalset magamistemperatuuri. Kattemadratsi sisuks on eriti paks (5 em) latekskiht, mis muudab voodi eriliselt
mugavaks. Madrats on vooderdatud uhelt poolt 100% villaga ja teiselt poolt
100% puuvillaga.

-"

VOODIRAAMID
Voodiraam on hea lahendus, kui soovid endale tavalisest isikuparasema valjanagemisega magamisaset.
Voodiraami kUige saab h51psasti paigaldada ka sobiva
peatsiotsa. Lisaks v5imaldab voodiraam madratsit poorata - see on eriti oluline siis, kui ostetud madratsi pooled on erineva pehmusega.

r-

8cm
L.

VOODI ALUSRAAMID
Alusraamid on m5eldud vedrumadratsi aluseks raamiga
voodis.
Raam ST on klassikaline raam, mille painutatud vineerist
lipid on valmistatud kasepuust. Paindlikkuse lisamiseks
kinnitub iga lipp plastmassotsa abil raami kUige.
Sleepwell'i valikus on ka mootoriga alusraam, mille selja- ja jalaosad on puldi abil h51psasti reguleeritavad.
Peatsiotsa testes saab mugava lugemisasendi, jalutsiotsa t5stmine aitab parandada jalgade vereringet. Mootoriga raamile sobivad paindlikud vedrumadratsid, samuti lateksist ja poroloonist madratsid.

VOODIJALAD
Sleepwell'i valikus on nelja toUpi voodijalgu- U-jalad,
pulkjalad, koonusjalad ja metalljalad. Vineerist painutatud U-jalad on 25 em k5rgused, vaga vastupidavad ja
varvuselt naturaalsed. Soovitame neid kasutada kamajutusasutustes. Pulkjalad on 24 em k5rgused ja k5ige
lihtsamat sorti- pulgakujulised ja varvuselt naturaalsed.
Koonusjalad on nelikantkoonuse kujulised, vastupidavad ning kaetud toonitud peitsiga (tamm, wenge ja naturaalne). Koonusjalgu on k5rgusega 10 em ja 18 em.
Metalljalad on torukujulised, k5rgusega 10 em.
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Voodiraame on 3 eri sorti: BLUE sarjas h=8 em puitraamiga, RED sarjas h= 12 em puitraamiga,
BLACK sarjas h=12 em puitraam, mille peale on lisatud 5 em poroloon.

PADJAD
Sleepwell'i kollektsioonis on kahte tuupi patju mory-foam'ist ehk "maJuporoloonist• ja lateksist.

me-

Memory-foam'ist padi sobib eriti hasti kulili magajatele,
sest padjal on kaela toetav kuju. Padjal saab valida ka
erineva korguse- uks pool on korgem, teine madalam.
Lateksist padi on perforeeritud ning seetottu ha.sti hingav ja elastne. Padja eriparaks on seegi, etta ei vaju
kunagi ara ega muuda magamisel oma vormi, nii nagu
seda teeb sulepadi. Valida saab kahe erineva korgusega lateksist padja vahel. Nii memory-foam'ist kui ka lateksist padi ei sobi elupaigaks tolmulestadele.

VOODITASKUD
Kontinentaalvoodile on voimalik juurde tellida vooditaskud, kuhu saab asetada ajaki~ad, puldi, rohud jm. Vooditaskud on saadaval vastavalt voodile 6 varvitoonis.
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PEATSIOTSAD

l

Peatsiotsi kasutatakse ku~ttide ja kontinentaatvoodi
puhul - parast peatsiotsa paigaldamist on kerge vaevaga olemas komplektne voodi.

65cm

J

Ku~ettidele on Sleepwell'i valikus lihtne ja kvaliteetne
kase liimpuidust peatsiots nii naturaalse kui ka wenge
tooniga. Peatsiotsad on saadaval mootudes, mis sobivad ku~ttidele laiusega 80, 90, 120, 140 ja 160 em.

Uudse lahendusena on Sleepwell'i kollektsiooni lisandunud Skandinaavias Oha populaarsemaks muutuv
moobliriidega kaetud peatsiots. Erineva disaini ja varvusega peatsiotsad on korgkvaliteetsed ning sobivad pea
tgasse inte~oori. Kontinentaatvoodi peatsiotsad on saadavallaiusega 160 ja 180 em. Nelja toOpi peatsiotsad
on saadaval kuues erinevas varvitoonis.

l

95cm

KuSettide puidust peatsiotsad

J
BLUE kuSettide
m06b6riidega peatsiots

RED ja BLACK kuSettide
rn60blikangaga peatsiots.
VOimalik on valida 6 erineva
tooniga mooblikanga vahel.

KRONANG l lUMEHAI.L

130cm
ANGHAGEN I HELEHALL

BACKANG I BEEZ

RED ja BLACK kontinentaalvoodite peatsiotsad.
\/Oimalik on valida 6 erineva tooniga mooblikanga vahel.
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KUIDAS VALIDA MADRATSIT?
Kusett v5i vedrumadrats? Kattemadratsiga v5i ilma?
Voi hoopiski kontinentaalvoodi? Pehme? K5va?
Madratsites kasutatakse erinevaid vedrusOsteemide,
pehmenduste ja vooderduste kombinatsioone, millest
tuleneb mudelite erinevus. Seega on oluline, et valikut
tehes oleks v5imalik proovida vahemalt kolme-nelja erineva madratsi vahel. Kindlasti ei piisa vaid madratsi v5i
naidise katsumisest kaega, oluline on pikali visata ning
erinevaid madratseid proovida.
lgaOhel on erinev kehaehitus, kuid IOiisammas peab kOIili asendis magades olema sirge- et vereringe, lihased
ning luustik saaks puhkeasendis taastuda.
Enne kauplusesse minekut on tark jarele m5elda, milline
v5iks Sinu uus madrats olla - pehmem voi k5vem kui
praegune, laiem, kitsam v5i pikem, sama toOpi voi koguni luksususlik kontinentaalvoodi? Kas peab allergiavoi seljaprobleeme arvesse votma?

Moned napunaited, mida kaupluses
madratsit proovides jargida:
1. Tunne end vabalt, v5ta ara mantel ja jalan5ud,
lase lips 15dvaks.
2. Heida pikali ja proovi erinevaid asendeid. V6ta oma
lemmikasend, nagu kodus magama uinudes. Kindlasti
proovi ka k6huli ja selili asendit.
3. Tunneta keha kumerusi. Selili olles proovi panna oma
kasi selja ja madratsi vahele. Kui saad seda teha ilma
pingutuseta ja jaab isegi ruumi, siis see madrats on liiga
kova. Ja vastupidi: kui kasi mahub keha ja madratsi
vahele vaevaliselt, siis on see madrats liiga pehme.
4. Leba kOijel ja tunneta tasakaalu. Kui kaldud kergesti
Ohele voi teisele poole, on see madrats liiga jaik.
Kui aga vajud liialt sOgavale ja p66rata on raske, on see
madrats liiga pehme.
5. Proovi alusmadratsit erinevate kattemadratsitega ning
tunneta nende erinevusi.
6. Vota k6ik kogetu kokku- ning proovi jargmist
madratsit.

Vale! Kui madrats on liiga pehrne, vajub keha liialt madratsi sisse - selline asend painutab IOiisamba koveraks
naguvibu.

Vale! Kui madrats on liiga kova, ei saa puusad ja olavoo
piisavalt madratsi sisse vajuda ning talje ei saa tuge.
Ka selles asendis paindub IOiisammas ebaloomulikku
asendisse.

Oige! Madrats annab paraja toe taljele ning 51a- ja puusavoo saavad piisavalt madratsi sisse vajuda.

43

MADRATSITE TEHNILISED ANDMED
IVEDRU

I JAIKUS

BLUE BONELL

bone//

BLUE POCKET

MUDEL

KANGAS

KANGA ERI- SISU (mm)
TOOTLUS

VOODERDUS

TOOTE KORGUS
(em)

pehme

poluester

-

porolom 20 + vilt

-

18

pakitud 5-tsooniline

keskmine

poluester

-

porolom 20

-

18

BLUE ORTHOPEDIC

pakitud 5-tsooniline

jaik ja keskmine

poluester

-

profileeritud poroloon 50 I
kookos 5 + porolom 10

-

20

RED POCKET

pakitud 5-tsooniline

jaik vOi keskmine

viskoos I poluester

Sensity

HR poroloon 30

viii I puuvill

20

RED POCKET MEMORY

pakitud 5-tsooniline

jaik ja keskmine

viskoos I poluester

Sensity

HR porolom 30 I memory
poroloon 30 + porolom 20

-

22

RED POCKET ETNO

pakitud 5-tsooniline

keskmine

viskoos I poluester

Sensity

lateks 30 (PA)

viii I puuvill

20

RED ORTHOPEDIC

pakitud 5-tsooniline

jaik ja keskmine

viskoos I poluester

Sensity

profileeritud HR poroloon 40 I
kookos 20

puuvill

20

RED POCKET INDIVIDUALITY

pakitud 5-tsooniline

keskmine I pehme

poluamiid 1 poluester 1
Intense

Intense

HR poroloon 30

-

20

BLACK MULTIPOCKET

7-tsooniline multipocket

keskmine

Lyocell I poluester

Sensity

HR poroloon 30

viii I puuvill

22

BLACK MULTIPOCKET LUX

7-tsooniline multipocket

keskmine

viskoos I poluester

TempSmart

lateks 50 (MA) I profileeritud
memory poroloon 50

puuvill

25

BLUE BONELL

bone//

pehme

polupropuleen 1 poluester

-

porolom 20 + vilt

-

24

BLUE POCKET

pakitud 5-tsooniline

keskmine

polupropuleen 1 poluester

-

porolom 20

-

24

RED POCKET

mini-bone//

keskmine

erineva koostisega
m66blikangad

-

HR poroloon 30

puuvill

29

BLACK MULTIPOCKET

mini-bone//

keskmine

erineva koostisega
m66blikangad

-

HR poroloon 30

puuvill

29

I

MADRATSID

KUSETID

pakitud 5-tsooniline I
7-tsooniline multipocket I

Moodud (em) 80x200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200. vuimalik tellida ka erimOOdus tooteid.
Kontinentaalvoodi mOOdud on 160x200 ja 1BOx200. vuimalik on tellida ke erimoote pikkusele 190 ja 210.
Kuseti ja alusraami mOOdud on BOx200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200. vuimalik on tellida ke erimoote pikkusele 190 ja 210.
8imoodul pikkusega ule 200 em v5ib katte muster joosta ristipidi v5rreldes tavamOOduga.
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MUDEL

IVEDRU

I JAIKUS

I

KANGAS

KANGA ERI- SISU (mm)
TOOTLUS

VOODERDUS

TOOTE KORGUS
(em)

KONTINENTAALVOODID
BLUE CONTINENTAL ku5ett

-

jaik

polupropuleen 1 poluester

-

poroloon 50

-

13

BLUE CONTINENTAL madrats

bone//

pehme

polupropuleen 1 poluester

-

poroloon 20 + vilt

-

18

RED CONTINENTAL ku5ett

bone//

keskmine

erineva koostisega
m66blikangad

-

poroloon 20 + vilt

-

24

RED CONTINENTAL madrats

pakitud 5-tsooniline

jaik vOi keskmine

erineva koostisega
m66blikangad

-

HR poroloon 30

-

20

BLACK CONTINENTAL ku5ett

bone//

keskmine

erineva koostisega
m66blikangad

-

poroloon 20 + vilt

-

28

BLACK CONTINENTAL madrats

7-tsooniline muttipocket

keskmine

erineva koostisega
m66blikangad

-

HR poroloon 30

20

KATTEMADRATSID
TOP HYGIENIC

-

-

poluester

-

-

-

1.5

TOP FOAM

-

-

poluester

-

poroloon 30

-

4

TOP PROFILED FOAM

-

-

poluester

-

profileeritud poroloon 50

-

6

TOP COCO

-

-

viskoos I poluester

Sensity

kookos 20

viii I puuvill

5

TOP LATEX INTENSE

-

-

poluamiid 1 poluester 1
Intense

Intense

lateks 30 (PB)

viii I puuvill

5

TOP HR-FOAM

-

-

viskoos I poluester

Sensity

HR poroloon 30

viii I puuvill

5

TOP LATEX ETNO

-

-

viskoos I poluester

Sensity

lateks 30 (PB)

viii I puuvill

5

TOP MEMORY-FOAM

-

-

Lyocell I poluester

Sensity

profileeritud memory poroloon
50

viii I puuvill

7

TOP LATEX TEMPSMART

-

-

viskoos I poluester

TempSmart

lateks 50 (MA)

viii I puuvill

7
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SAGEDASED KÜSIMUSED
Kas jäigem või pehmem madrats?
Laialt on levinud arvamus, et mida jäigem madrats,
seda parem. Tegelikult on oluline see, kuidas madrats
kehale tuge annab. Proovi erinevaid madratseid, tunneta, milline on Sinu kehale sobivaim.
Madrats peab võtma keha kuju, mitte keha madratsi
kuju!

Milleks on vajalik kattemadrats?
Kattemadrats pakub kehale tuge, kaitseb põhimadratsit
ja pikendab selle kasutusiga. Vajaduse korral on kattemadratsit ka lihtne ning odav välja vahetada. Meie tootevalikus on kõikide kattemadratsite katted pestavad.
Kui Sinu voodi koosneb kahest madratsist, siis kaotab
kattemadrats ebamugava prao kahe asemepoole vahel.

Miks kasutatakse madratsites
porolooni?
Tänapäevane poroloon on väga hea madratsimaterjal:
laseb õhku läbi, ei vaju ära ning ei kogu endasse lõhnu.
Viimase 10-20 aasta jooksul on porolooni arendatud
niivõrd, et see on maailmas üks enam kasutatavamaid
pehmendusmaterjale.
Eriti hästi sobib poroloon allergikutele, sest see materjal
on väga ebasobiv voodilestade elupaigaks. Meie toodetes kasutatava porolooni on heaks kiitnud ka Eesti
Allergialiit.
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Miks kasutatakse madratsites
lateksit?

Millist rolli mängib voodi alusraam
magamise mugavuse juures?

Lateks on kummipuu mahlast toodetud naturaalne,
väga vastupidav ning paindlik materjal, mis sobib hästi
vahekihiks vedrude ja kanga vahele. Sleepwell’i madratsite lateks on eritöödeldud, pestud ning kuivatatud. Nii
laseb materjal hästi õhku läbi, on pehme ja vastupidav.

Alusraam aitab madratsi parimaid omadusi välja tuua
ning kindlustab selle pika kasutusea. Soovitame kasutada alusraami, mille lippide vahe on 25-63 mm. Kindlasti ära kasuta vineerist või puitlaastust alusplaati, see
ei lase madratsil hingata.

Kas vedrumadratsit peab
pöörama?
Madratsit tuleks pöörata, sest materjalid vajavad taastumist. Paljud meie madratsid on kahepoolsed: villane
pool hoiab talvel sooja, puuvillane pool laseb suvel hästi
õhku läbi. Seega on soovitav madratsit vähemalt poole
aasta jooksul korra pöörata.
Madratsi perioodiline pööramine pikendab märgatavalt
ka selle kasutusiga!

Soovime voodikaaslasega erinevaid madratseid. Mida teha?
Kõige lihtsam on osta kaks erinevat madratsit ning nende peale kattemadrats. Nii magab kumbki talle sobiva
madratsi peal, samas ei vähenda kattemadrats vedrumadratsi omadusi.
See lahendus sobib ka kušettidele – neid saab omavahel ühendada klambri või otsapaneeliga ja katta ühise
kattemadratsiga.

100% lateksist või poroloonist madratsil peab olema vähemalt 28 lipiga alusraam.

Kui tihti tuleks madratsit
vahetada?
Soovitame madratsit vahetada keskmiselt 5-7 aasta
järel.

Kuidas valida voodit?
Ära vali madratsit ainult kataloogi järgi, vaid mine kauplusesse proovima! Palu müüjal selgitada endale voodite
ja madratsite omadusi ning erinevusi.
Võta proovides sama asend, milles eelistad õhtuti uinuda. Enne lõplikku valikut proovi kindlasti mitut erinevat
voodit.
Vali selline magamisase, milles tunned end tõeliselt mugavalt!
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