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INIMENE VEEDAB UMBES
KOLMANDIKU OMA ELUST MAGADES.
AASTAGA KOGUNEB VOODIS VEEDETUD
AEGA NELJA KUU JAGU, KÜMNE
AASTAGA AGA LIGI 30 000 TUNDI.
Hea uni on elu eliksiir, turgutus kehale ja vaimule, asendamatu jõuvarude taastaja ning
oluline tegur inimese püsimisel tervena.
Hästi magatud öö on energia ja vitaalsuse
allikas, mis valmistab meid ette igaks järgnevaks päevaks.
On üllatav, kui vähe pööratakse tegelikult
tähelepanu oma magamisasemele. Inimesed, kes magavad eluaeg ühes äravajunud
voodis, ei oska sageli seostada oma halba
und ja tervisehädasid voodi viletsa seisukorraga.
Sleepwelli madratsid on loodud selleks, et
kindlustada Sulle mõnus puhkus, suure-

pärane enesetunne ja hea tervis. Et Sinu
keha saaks välja puhata ja uut energiat
ammutada, vajad magamisaset, mis võimaldab lihastel ja luustikul lõdvestuda
ning taastuda. Head madratsit otsides ära
piirdu pelgalt selle kataloogi lehitsemisega.
Külasta kauplust ja proovi ise, kas väljavalitud madrats on Sulle ideaalselt sobiv.
Leia madrats, mis järgib Sinu kehakumerusi
ja tundub kõige mugavam.
Sleepwelli sari pakub Sulle laia valiku erinevaid häid madratseid. Valides Sleepwelli
madratsi, tunnetad juba paari öö järel selle
headust ka ise ja ärkad väljapuhanud tundega.

Ilus päev algab hästi magatud ööst.
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SLEEPWELLIL ON AU KUULUDA
HILDING ANDERSI PEREKONDA
Maailma üks juhtivaid vooditootjaid Hilding Anders on toonud inimestele head tervistavat und
juba alates 1939. aastast. Rootsis Malmös asuva peakontoriga Hilding Anders AB tegutseb
tänaseks rohkem kui 60 riigis ja ettevõttel on kokku üle 9500 töötaja. Põhibrändide hulgas on
voodeid ja madratseid kõigile vajadustele ja igale maitsele, alates kõige lihtsamatest kuni kõige
eksklusiivsemateni. Hilding grupi kroonijuveelideks on kaubamärgid Carpe Diem Beds, Jensen,
Askona, Bico ja Slumberland.
2004. aastal loodud Sleepwelli bränd kannab endas ettevõtte põhiväärtusi – põhjamaiselt
elegantne disain ja parimad materjalid põimuvad ühtseks tervikuks.

EDULUGU
Väikesest pereettevõttest globaalseks kontserniks.
∙ 1939. aastal avas Hilding Andersson Rootsis Bjärnumis oma mööblitehase.
∙ 1940. aastate lõpuks oli ettevõttel juba väga kõrget kvaliteeti pakkuva tootja maine.
∙ 1950. aastatel kasvas nõudlus magamistoa sisustuste järele ja Hilding Anders leidis
oma nišši.
∙ 1959. aastal algas tänaseni kestev koostöö IKEAga.
∙ 1979. aastal algas tänaseni kestev koostöö JYSKiga.
∙ 1980. aastal võeti vastu otsus keskenduda ainult voodite tootmisele.
∙ 1991. aastal sai Hilding Andersist Skandinaavia suurim vooditootja ja uusi
väljakutseid pakkusid Euroopa turud.
∙ Edasise laienemise põhimõtteks oli sarnase päritolu ja filosoofiaga kohalike
pereettevõtete ülevõtmine – nii oldi alati lähedal sihtturu tarbijale ja tunti põhjalikult
tema vajadusi.
∙ Täna on Hilding Anders juhtiv vooditootja Euroopas, Aasias ja Venemaal.
Sleepwelli tootesarju valmistav Hilding Anders Baltic AS tegutseb Eestis alates 2004.
aastast. Kaasaegse tootmistehnikaga ettevõttes töötab hea une heaks ligi 360 inimest, ühes
kuus toodetakse põhiliselt Põhja-Euroopa turgudele keskmiselt 125 000 madratsikatet ning
üle 3000 madratsi.

Giving the world a good night’s sleepTM
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MIS TEEB MADRATSIST SLEEPWELLI?
Lai valik
Pakume laia valikut erinevaid vedrumadratseid
alates klassikalistest bonell-vedrustusega madratsitest kuni multipocket-tüüpi vedrustusega
madratsiteni. Lisaks vedrumadratsitele on võimalus valida ka sobiv kušett, kattemadrats või
tõeliselt mugav, nn kontinentaal-tüüpi voodi. Lai
kangaste valik teeb lihtsaks oma voodile sobiva
värvitooni leidmise.

Materjalid
Sleepwelli madratsid on mugavad ja tervisesõbralikud. Nende tootmisel on kasutatud ainult kvaliteetseid materjale ja nii palju kui võimalik naturaalseid materjale – villa (100%), puuvilla (100%),
kookost ja lateksit. Lisaks mugavusele on Sleepwelli madratsid hästi õhku läbilaskvad ja tugeva
konstruktsiooniga. Toodetes kasutatav vill, puuvill, vatiin ja pealiskangas vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile. See tähendab, et
nad on toodetud keskkonnasõbralikult ning nendes ei leidu inimorganismile kahjulikke aineid.

Kvaliteet
Sleepwelli madratsite tootjaks on Euroopa ja Aasia juhtiv madratsi- ja vooditootja Hilding Anders
AB – ettevõte, mille kvaliteedi usaldusväärsuse
tagab enam kui 80-aastane kogemus madratsite
valmistamisel. Kõik Sleepwelli madratsites kasutatavad materjalid on toodetud rahvusvaheliselt
tunnustatud ettevõtete poolt ja vastavad kõige
kõrgematele kvaliteedistandarditele. Sleepwelli
madratsites kasutatavate vedrude kvaliteet on
tagatud DIN EN ISO 9001 sertifikaadiga. Paljudel kattemadratsitel on Eesti Allergialiidu tunnusmärk.

Sobib igasse magamistuppa
Sleepwelli tootede loomisel tuginetakse parimatele pikaajalistele kogemustele ja lähtutakse alati
kasutamismugavusest ja vastupidavusest. Sleepwelli sarjadest leiab igaüks endale just talle sobiva
lahenduse.
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Sensity™ – esimene 100%

naturaalne, allergiat ja astmat vähendav madrats
Sensity™ on ainulaadne madratsikatte töötlemiseks loodud tehnoloogia, mille käigus lisatakse kangale mikrokapslid looduslike probiootiliste
bakteritega. Need imelised bakterid on inimesele täiesti ohutud, kuid tekitavad madratsikattel
mikrofloora, mis ei sobi elutsemiseks tolmulestadele, hallitusseentele ja kahjulikele bakteritele.
Mikrokapslid on kinnitunud kanga kiududesse ja
inimkehaga kokkupuutumisel tekkiv hõõrdumine
vabastab järk-järgult baktereid – nii on pidevalt
tagatud kaitse soovimatute voodikaaslaste vastu.

Miks on Sensity™ probiootilised
bakterid kasulikud?
•

Imavad niiskust ja puhastavad madratsi inimkeha poolt eritatavatest jääkidest, mis oleks
vastasel juhul toidulauaks tolmulestadele ja
allergiat põhjustavatele bakteritele.

•

Takistavad tolmulestade, hallituse ja kahjulike
bakterite tekkimist.

•

Neutraliseerivad ebameeldivad lõhnad madratsis.

Mida teeb Sensity™?
•

Tagab parema hügieeni ja puhtuse.

•

Vähendab allergia ning hingamisprobleemide
tekkimise ohtu.

•

Neutraliseerib ebameeldivad lõhnad.

•

Mikrokapslite erilise tehnoloogia tõttu kestab
Sensity™ mõju kuni 10 aastat.

RucoPur™ – alati ideaalne
magamistemperatuur

Inimese keha on justkui tipptehnoloogia, hoides
oma temperatuuri püsivalt umbes 37° C juures.
Meie sisemine kontrollsüsteem ei luba kehal üle
kuumeneda, vaid kaitseb meid läbi higistamisprotsesside. Selleks, et inimkeha suudaks optimaalselt funktsioneerida, peavad muuhulgas ka
kangad, mis otseselt kehaga kokku puutuvad,
üldist regulatsioonimehhanismi toetama. Selleks
ongi loodud innovaatiline RucoPur™ kangatöötlus.

Mida teeb RucoPur™?
•

Lisab kangale hüdrofiilsed omadused, mis
loovad sobivad tingimused maksimaalseks
niiskusregulatsiooniks – vähem higistamist,
vähem külmatunnet.

•

Muudab kanga mõnusalt pehmeks ja kehasõbralikuks.

•

Annab kangale antistaatilised omadused.

Kuidas RucoPur™ töötab?
Kehalt eralduvat niiskust tuleb kehaga kokkupuutes olevatel kangastel imada nii mõnigi kord
olulistes kogustes, vältimaks keha alajahtumist.
Teisest küljest peab kangas suutma vabastada
oma kiududes sisalduvat niiskust just siis, kui
keha jaoks on seda vaja, tekitades seeläbi jahutusefekti. RucoPur™ kangas on hüdrofiilne – see
tähendab, et tema toimimismehhanism on pea
sama nutikas nagu meie kehalgi.
Lihtsalt öelduna tunneb RucoPur™ ära Sinu
keha erinevad piirkonnad, mis öö jooksul vajavad
kas rohkem jahutust või soojendust, et tagada
meeldiv ja ühtlane 37° C lähedane temperatuur.
RucoPur™ kanga saladus peitub DMM tehnoloogias (Dual-Moisture-Management technology), kus hüdrofiilsete omadustega kangakiud
imavad liigse niiskuse endasse.
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KUIDAS VALIDA
MADRATSIT?
Pehme või kõva?
Kušett või vedrumadrats?
Kattemadratsiga või ilma?
Või hoopis kontinentaalvoodi?
Madratsites kasutatakse erinevaid vedrusüsteemide, pehmenduste ja vooderduste kombinatsioone, millest tuleneb mudelite erinevus. Seega
on oluline, et valikut tehes oleks võimalik proovida vähemalt kolme-nelja erineva madratsi vahel.
Kindlasti ei piisa vaid madratsi või näidise katsumisest käega, oluline on pikali visata ning erinevaid madratseid proovida.
Igaühel on erinev kehaehitus, kuid lülisammas
peab külili asendis magades olema sirge. Nii
saavad vereringe, lihased ja luustik puhkeasendis taastuda.
Enne kauplusesse minekut on tark järele mõelda,
milline võiks Sinu uus madrats olla – pehmem või
kõvem kui praegune, laiem, kitsam või pikem,
sama tüüpi või koguni luksususlik kontinentaalvoodi? Kas peab allergia- või seljaprobleeme arvesse võtma?
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NÄPUNÄITED,
MIDA KAUPLUSES
MADRATSIT
PROOVIDES
JÄRGIDA:
Vale! Kui madrats on liiga pehme, vajub keha liialt
madratsi sisse – selline asend painutab lülisamba
kõveraks nagu vibu.

1. Tunne end vabalt, võta ära mantel ja
jalanõud, lase lips lõdvaks.
2. Heida pikali ja proovi erinevaid asendeid. Võta oma lemmikasend nagu kodus
magama uinudes. Kindlasti proovi ka kõhuli
ja selili asendit.

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

3. Tunneta keha kumerusi. Selili olles proovi
panna oma käsi selja ja madratsi vahele.
Kui saad seda teha ilma pingutuseta ja jääb
isegi ruumi, on see madrats liiga kõva. Ja
vastupidi: kui käsi mahub keha ja madratsi
vahele vaevaliselt, siis on see madrats liiga
pehme.
4. Leba küljel ja tunneta tasakaalu. Kui
kaldud kergesti ühele või teisele poole, on
see madrats liiga jäik. Kui aga vajud liialt sügavale ja pöörata on raske, on see madrats
liiga pehme.
5. Proovi alusmadratsit erinevate kattemadratsitega ning tunneta nende erinevusi.

Õige! Madrats annab paraja toe taljele ning õla- ja
puusavöö saavad piisavalt madratsi sisse vajuda.

6. Võta kõik kogetu kokku ning proovi järgmist madratsit.
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BLACK

RED

BLUE

SLEEPWELLI
SARJAD
Inimestena oleme me kõik erinevad, meil on erinevad soovid ja
eelistused, erinevad harjumused ja võimalused. Kuid ühes oleme
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 –
võid olla kindel, et Sinu uni saab olema kosutavalt mõnus.
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BLUE
Hea uni kõigile
Sleepwelli BLUE sari on inimestele, kes hindavad
lihtsuse võlu, kuid ei tee järeleandmisi magamismugavuse osas.
Lisaks mugavusele iseloomustab BLUE sarja
tooteid stabiilsus ja pikk kasutusiga. Kõik BLUE
sarjas kasutatud materjalid vastavad kõrgeimatele rahvusvahelistele standarditele, ei sisalda
kahjulikke aineid ja on toodetud keskkonnasõbralikult.
Võid olla kindel, et Euroopa ja Aasia suurima
madratsitootja Hilding Andersi enam kui 80-aastane kogemus võimaldab luua lahendusi, mis
tagavad sügava une ka kõige nõudlikuma magamisvajadusega inimesele.
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Kušett BLUE POCKET
Mööbliriie BLUE HELEHALL
Kattemadrats TOP PROFILED FOAM
Peatsiots H35
Pildil oleva kušeti (90x200cm) hind koos
kattemadratsi, peatsiotsa ja jalgadega
orienteeruvalt 400 .-
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BLUE CONTINENTAL

Mugav voodi
taskukohase hinnaga

3

2

1

4

5
Kvaliteetne POROLOON

PAKITUD 5-TSOONILINE
POCKET-VEDRUSTUS

Pildil oleva kontinentaalvoodi (160x200cm) hind koos
kattemadratsi, peatsiotsa ja jalgadega on orienteeruvalt 950.-

5

VAATA LISAKS:
Kangas BLUE TUMEHALL

6

3

4

NELIKANTKOONUSJALG
KASK / 18 cm

1 Kontinentaalvoodid
2 Kattemadrats TOP HR-FOAM PLUS
3 Peatsiots H35
4 Voodijalad
5 Materjalid
6 Mööblikangas BLUE TUMEHALL

lk 54
lk 65
lk 74
lk 76
lk 78
lk 70
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RED
Hea une nauding
Sleepwelli RED sari on Sulle, kui väärtustad kõrget kvaliteeti ja oled veendunud, et tervistava une
arvelt ei tohiks teha kompromisse – mugav magamisase on tervise ja elujõu allikas.
Hilding Andersi pikaajaline kogemus on leidnud
Sleepwell RED sarjas parima väljenduse – laiast
tootevalikust leiab iga unegurmaan endale parima
kvaliteedi ja kõige sobivama mugavusastmega
magamisaseme, madratsi, kušeti või kontinentaalvoodi.
RED sarja valitud toodetes on kasutusel tavalisest poroloonist kvaliteetsem ja vetruvam high
resilience poroloon ning magamisel Sinu keha
ümber vormuv Serene™ poroloon. Erinevalt klassikalisest memory- või visco-poroloonist säilitab
Serene™ poroloon oma mõnusalt keha toetavad
omadused ka jahedas ruumis magades.
RED sarja oluliseks lisaväärtuseks on innovatiivse
kangatöötlustehnoloogia kasutamine. Sensity™
tehnoloogia aitab ära hoida tolmulestade, hallituse ja kahjulike bakterite tekkimist, vähendades
allergia ning hingamisprobleemide tekkimise ohtu.
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RED CONTINENTAL CLASSIC
Mööbliriie RED HELEBEEŽ
Kattemadrats TOP LATEX
Peatsiots BRIS
Järi ULVASEN
Pildil oleva kontinentaalvoodi (160x200 cm) hind koos kattemadratsi,
peatsiotsa ja jalgadega on orienteeruvalt 1500.Järi (laiusega 150cm) hind on orineteeruvalt 280.-
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RED POCKET STORAGE CONTINENTAL

3

2

5

1

Praktiline voodilahendus
mõistliku hinnaga
4

Pildil oleva komplekti hind, kuhu kuulub 2 RED Pocket Storage kušetti 90x200cm,
peatsiots ja jalad, on orienteeruvalt 1300.-

RED POCKET
STORAGE

VAATA LISAKS:
1 Kontinentaalvoodid
2 Kattemadratsid
3 Peatsiots ROSLIDEN
4 Voodijalad
5 Öökapp

lk 54
lk 63
lk 74
lk 76
lk 73
90x200 cm komplekti orienteeruv hind 750 €
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RED POCKET KUŠETT

3

2

1

Kvaliteetne voodilahendus
mõistliku hinnaga

4

Pildil oleva kušeti (90x200cm) hind koos kattemadratsi,
peatsiotsa ja jalgadega on orienteeruvalt 600.-

Kattemadrats
TOP HR-FOAM

2

HIGH RESILIENCE
POROLOON
Kangas RED HELEBEEŽ

5

PAKITUD 5-TSOONILINE
POCKET-VEDRUSTUS

5
VAATA LISAKS:

6

3

4

KOONUSJALG

1 Kušetid
2 Kattemadrats TOP HR-FOAM
3 Peatsiots DIONE
4 Voodijalad
5 Materjalid
6 Mööblikangas RED HELEBEEŽ

lk 50
lk 64
lk 74
lk 76
lk 78
lk 70
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RED CONTINENTAL FRAME

3

6
2

1

4

Kattemadrats
TOP LATEX LUX
mööblikangaga

Lahendus neile, kes oskavad
heast unest lugu pidada
Pildil oleva kontinentaalvoodi (160x200 cm) hind koos kattemadratsi,
peatsiotsa, taskute (2tk) ja jalgadega on orienteeruvalt 1400.-

2

5

PAKITUD 5-TSOONILINE
POCKET-VEDRUSTUS

5
VAATA LISAKS:

4
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NELIKANTKOONUSJALG

1 Kontinentaalvoodid
2 Kattemadrats TOP LATEX LUX
mööblikangaga
3 Peatsiots KNAPPAD
4 Voodijalad
5 Materjalid
6 Mööblikangas RED TUMEHALL

lk 54
lk 67
lk 74
lk 76
lk 78
lk 70
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RED MOOTORVOODI
3

2

5

1

Muuda asendit
ühe näpuvajutusega
4

Pildil oleva RED mootorvoodi (180x200cm) hind koos kattemadratsi,
peatsiotsa ja jalgadega on orienteeruvalt 2000.-

Kattemadrats
TOP LATEX ETNO DUO
PAKITUD 5-TSOONILINE
POCKET-VEDRUSTUS

2

6

VAATA LISAKS:
1 Mootorvoodid
2 Kattemadrats TOP LATEX ETNO DUO
3 Peatsiots ARATORP
4 Voodijalad
5 Öökapp
6 Materjalid

lk 52
lk 65
lk 75
lk 76
lk 73
lk 78
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BLACK
Luksuslikult hea uni
Sleepwelli BLACK sari on neile, kes lepivad
ainult parimaga. Kelle jaoks on olulised ülim
kasutusmugavus, parim kvaliteet ja elegantne
disain.
BLACK sarja peab Sleepwell uhkusega oma
lipulaevaks. Selle sarja kvaliteedigarantiiks
ja tasemenäitajaks on Hilding Andersi teised
luksusbrändid, mis räägivad iseenda eest:
Jensen, Carpe Diem, Bico, Pullmann, Andre
Renault ja Ekens.
BLACK kollektsioonis kasutatakse ülikvaliteetset
magamismugavust
pakkuvat
7-tsoonilist
multipocket-vedrustust. Nii on Sinu kehale
kogu unetsükli vältel tagatud ergonoomiline
magamisasend.
Sarja materjalide valik ulatub high resilienceporoloonist profileeritud lateksi (4,5 cm) ja
perforeeritud Serene™ poroloonini.
Madratsikangaste
töötlemisel
kasutatud
innovaatiline tehnoloogia RucoPur™ reguleerib
une ajal Sinu keha magamistemperatuuri.

BLACK CONTINENTAL
Mööbliriie BLACK MUST
Kattemadrats TOP LATEX LUX
Peatsiots GEOMETRY
Pildil oleva kontinentaalvoodi (160x200 cm) hind koos kattemadratsi, peatsiotsa ja jalgadega on orienteeruvalt 2100.-
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BLACK CONTINENTAL SAHTLITEGA

Mugav ja luksuslik
voodilahendus

3

6
2

1

4

Kattemadrats
TOP LATEX LUX
mööblikangaga
Pakitud 7-TSOONILINE
MULTI-POCKET VEDRUSTUS

Pildil oleva kontinentaalvoodi (180x200cm) hind koos kattemadratsi,
peatsiotsa ja jalgadega on orienteeruvalt 2300.-

2

5
Praktiline sahtel
asjade hoidmiseks

4

NELIKANTKOONUSJALG

VAATA LISAKS:
1 Kontinentaalvoodid
2 Kattemadrats TOP LATEX LUX
mööblikangaga
3 Peatsiots LINED
4 Voodijalad 		
5 Materjalid		
6 Mööblikangas BLACK SININE

lk 54
lk 67
lk 75
lk 76
lk 78
lk 70
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BLACK MULTIPOCKET KUŠETT

3

2

6

1

Preemium klassi
voodilahendus

4

Pildil oleva kušeti (90x200 cm) hind koos
kattemadratsi, peatsiotsa ja jalgadega 950.-

PROFILEERITUD
LATEKS 50 mm

5
5

PAKITUD 7-TSOONILINE
MULTIPOCKET

VAATA LISAKS:

3 4

NELIKANTKOONUSJALG

1 Kušetid
2 Kattemadrats TOP LATEX LUX
3 Peatsiots PILLOW
4 Voodijalad
5 Materjalid
6 Mööblikangas BLACK PUNAKASPRUUN

lk 50
lk 66
lk 75
lk 76
lk 78
lk 70
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TOOTED
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VEDRUMADRATSID
BLUE BONELL

Lihtne ja taskukohane toode
Tehniline info

LL
BONRIENG

KESKMINE
JÄIKUS

SP

INSIDE

BLUE POCKET

VEDRU

bonell 2.4

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

poroloon 20 + vilt

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

18

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.

Magamismugavus soodsa hinnaga
Tehniline info

POCKET
SPRING

JÄIK

INSIDE

BLUE POCKET PLUS

VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

poroloon 30 / poroloon 20

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

19

Vedrumadratsi Blue Pocket edasiarendus

JÄIK
ja

SP

INSIDE
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Vedrude tsoonid lisavad mugavust ja pakuvad kehale paremat tuge. Ühel poolel on 3 cm ja
teisel 2 cm kvaliteetset porolooni, mis võimaldab valida enda
jaoks sobivaima jäikusastmega
poole. Madratsikate on heledast
stretch-kangast. Porolooni on
heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas ja vatiin vastavad
rahvusvahelisele Öko-Tex 100
standardile.

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.

Tehniline info

KET
POC
RING

Tugevdatud bonell-vedrustus.
Mugavust lisab vedruplokki kattev
vildikiht. Mõlemad pooled on
vooderdatud kvaliteetse porolooniga. Heledast stretch-kangast
madratsikate. Porolooni on
heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas ja vatiin vastavad
rahvusvahelisele Öko-Tex 100
standardile.

KESKMINE
JÄIKUS

VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

Jute lateks 20 /
poroloon 30

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

19

Vedrude tsoonid lisavad mugavust ja pakuvad kehale paremat
tuge. Ühel poolel on looduslikust
kautšukipuu mahlast Jute
lateks, teisel kvaliteetne poroloon. Madratsikate on heledast
stretch-kangast. Porolooni on
heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas ja vatiin vastavad
rahvusvahelisele Öko-Tex 100
standardile.

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.

VEDRUMADRATSID
BLUE ORTHOPEDIC

Magamismugavus jäigema aseme austajatele
Tehniline info

KET
POC
RING
SP

JÄIK

INSIDE

BLUE CHILDREN

VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

profileeritud poroloon 50 /
kookos 5 + poroloon 20

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

22

Vedrude tsoonid lisavad mugavust ja pakuvad kehale paremat
tuge. Ühel pool kvaliteetne profileeritud poroloon, teisel kookos +
poroloon. Nii on võimalik valida endale sobiva jäikusastmega
pool. Madratsikate on heledast
stretch-kangast. Porolooni on
heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas ja vatiin vastavad
rahvusvahelisele Öko-Tex 100
standardile.

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.

Lihtne ja mugav lahendus lastevoodisse
Tehniline info
VEDRU

mini-bonell

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sensity™

SISU (mm)

poroloon 20

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

12

Klassikaline mini-bonell vedrustus. Mõlemad pooled on vooderdatud kvaliteetse porolooniga.
Hele stretch-kangas on tolmulestavastase, 100% naturaalse
Sensity™ töötlusega. Lõbusa
kaunistusega äärispaelalt saab
laps enne uinumist lambaid kokku
lugeda. Porolooni on heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas
ja vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

Mõõdud (cm) 70x155, 80x200, 90x200.
PEHME

BLUE CHILDREN PLUS

Lihtne ja mugav lahendus lastevoodisse
Tehniline info
VEDRU

mini-pocket

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sensity™

SISU (mm)

poroloon 20

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

13

Vastupidav mini-pocket vedrustus. Mõlemad pooled on vooderdatud kvaliteetse porolooniga.
Hele stretch-kangas on tolmulestavastase, 100% naturaalse
Sensity™ töötlusega. Lõbusa
kaunistusega äärispaelalt saab
laps enne uinumist lambaid kokku
lugeda. Porolooni on heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas
ja vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

Mõõdud (cm) 70x155, 80x200, 90x200.
PEHME
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VEDRUMADRATSID
RED POCKET

Armastatuim madrats Sleepwelli kollektsioonis

TO H IT
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D
E

Tehniline info

PEHME
või
KET
POC
RING
SP

INSIDE
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JÄIK

VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

viskoos / polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sensity™

SISU (mm)

HR poroloon 30

VOODERDUS

vill / puuvill

KÕRGUS (cm)

22

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200, 140x200,
160x200, 180x200. Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid.

Vedru jäikust on võimalik valida.
Mõlemad pooled on vooderdatud High Resilience porolooniga.
Lisamugavust pakub ühel pool vill
(talve pool), teisel puuvill (suve pool).
Hele stretch-kangas on tolmulestavastase, 100% naturaalse
Sensity™ töötlusega. Porolooni
on heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas, puuvill, vill ja vatiin
vastavad rahvusvahelisele ÖkoTex 100 standardile.

VEDRUMADRATSID
RED POCKET PLUS

Vedrumadratsi RED Pocket edasiarendus
Tehniline info

KESKMINE
JÄIKUS
MEMORY
FOAM
IDE
INS

ja

KET
POC
RING
SP

JÄIK

INSIDE

RED POCKET ETNO

VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

puuvill / polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sensity™

SISU (mm)

HR poroloon 30 /
Visco poroloon 30

VOODERDUS

puuvill

KÕRGUS (cm)

22

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,
140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.

Pakitud vedrudega madratsite lipulaev
Tehniline info

PEHME
POCKET
SPRING
INSIDE

RED ORTHOPEDIC

või
JÄIK

VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

viskoos / polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sensity™

SISU (mm)

lateks 30

VOODERDUS

vill / puuvill

KÕRGUS (cm)

22

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,
140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.

SP

INSIDE

Võimalik valida vedru jäikust. Mõlemad pooled on vooderdatud naturaalse lateksiga. Lisamugavust
pakub ühel pool vill (talve pool),
teisel puuvill (suve pool). Madratsi külgedel on 3D-kangast
riba, mis laseb õhul paremini läbi madratsi liikuda. Stretchkangas on tolmulestavastase, 100%
naturaalse Sensity™ töötlusega.
Kangale lisab isikupära rahvuslik
Haapsalu salli motiiv. Porolooni
on heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas, puuvill, vill ja vatiin
vastavad rahvusvahelisele ÖkoTex 100 standardile.

Hea lahendus seljavaevuste korral
Tehniline info

KET
POC
RING

ks pool on vooderdatud kvaliteetse High Resilience porolooniga, teine klassikalise mäluporolooni
ehk
visco-porolooniga.
Lisamugavust pakub madratsi mõlemal poolel puuvill. Madratsi külgedel on 3D-kangast riba, mis
võimaldab õhul paremini läbi
madratsi liikuda. Hele stretchkangas on tolmulestavastase, 100%
naturaalse Sensity™ töötlusega
Porolooni on heaks kiitnud Eesti
Allergialiit. Kangas, puuvill ja
vatiin vastavad rahvusvahelisele
Öko-Tex 100 standardile.

JÄIK

VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

puuvill / polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sensity™

SISU (mm)

profileeritud HR poroloon 40
/ kookos 20

VOODERDUS

puuvill

KÕRGUS (cm)

24

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200, 140x200,
160x200, 180x200. Võimalik tellida ka erimõõdus
tooteid.

Ühel poolel väga jäik naturaalse kookose kiht, teisel profileeritud
High Resilience poroloon. Nii on
võimalik valida sobivama jäikusastmega pool. Lisamugavust pakub
madratsi mõlemal poolel puuvill.
Madratsi külgedel on 3D-kangast
riba, mis laseb õhul paremini läbi
madratsi liikuda. Hele stretchkangas on tolmulestavastase, 100%
naturaalse Sensity™ töötlusega.
Porolooni on heaks kiitnud Eesti
Allergialiit. Kangas, puuvill, ja
vatiin vastavad rahvusvahelisele
Öko-Tex 100 standardile.
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VEDRUMADRATSID
BLACK MULTIPOCKET

Tipptase – üle 500 vedru ühe ruutmeetri kohta
Tehniline info

MULTI-

ET
POCRIKNG
SP

JÄIK

INSIDE

BLACK MULTIPOCKET LUX

VEDRU

pakitud 7-tsooniline
multipocket

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 60°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sanitized™,
RucoPur™

SISU (mm)

HR poroloon 50 / HR
poroloon 30

VOODERDUS

vill / puuvill

KÕRGUS (cm)

24

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200, 140x200,
160x200, 180x200. Võimalik tellida ka erimõõdus
tooteid.

Luksuslik unistus – Sleepwelli kollektsiooni lipulaev

TO H IT
O T
D
E

Tehniline info
VEDRU

pakitud 7-tsooniline
multipocket

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja pestav 60°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sanitized™,
RucoPur™

SISU (mm)

mikroperforeeritud
laineline lateks 50

VOODERDUS

puuvill / vill

KÕRGUS (cm)

26

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200, 140x200,
160x200, 180x200. Võimalik tellida ka erimõõdus
tooteid.
MULTI-

ET
POCRIKNG
SP

INSIDE
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Vedrusüsteemide kvaliteet on tagatud DIN EN ISO 9001 sertifikaadiga. Suur vedrude arv tagab kehale
maksimaalse toe. Mõlemad pooled
on vooderdatud High Resilience
porolooniga. Ühel poolel veidi
paksem kiht kui teisel – võimaldades igaühel valida talle sobiva jäikusega pool. Lisamugavust
pakub ühel pool vill (talve pool),
teisel puuvill (suve pool). Kangas
on tolmulestavastase, Sanitized™
töötlusega. Lisaks on kangal kehatemperatuuri muutumisele reageeriv
RucoPur™ töötlus, mis vähendab
higistamise ohtu ning on muuhulgas antistaatilise toimega. Madratsikate on heledast stretch-kangast.
Porolooni on heaks kiitnud Eesti
Allergialiit. Kangas, puuvill, vill ja
vatiin vastavad rahvusvahelisele
Öko-Tex 100 standardile.

KESKMINE
JÄIKUS

Vedrusüsteemide kvaliteet on tagatud DIN EN ISO 9001 sertifikaadiga. Suur vedrude arv tagab kehale maksimaalse toe. Vooderdatud
naturaalse kautšukipuu mahlast
mikroperforatsiooniga lainekujulise
lateksiga. Täiendavat mugavust
pakub mõlemale poole lisatud puuvillakiht. Kangas on tolmulestavastase, Sanitized™ töötlusega.
Lisaks on kangal kehatemperatuuri
muutumisele reageeriv RucoPur™
töötlus, mis vähendab higistamise
ohtu ning on muuhulgas antistaatilise toimega. Madratsikate on heledast stretch-kangast. Porolooni
on heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas, puuvill, vill ja vatiin
vastavad rahvusvahelisele ÖkoTex100 standardile.
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KUŠETID
BLUE BONELL

Lihtne ja taskukohane voodilahendus
Tehniline info

LL
BONRIENG
SP

INSIDE

BLUE POCKET

KESKMINE
JÄIKUS

VEDRU

bonell 2.4

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

poroloon 20 + vilt

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

24

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,
140x200. Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid
pikkusega 190 ja 210 cm.

Mugav ja soodne voodilahendus
Tehniline info

KET
POC
RING
SP

INSIDE

RED POCKET

JÄIK

VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

poroloon 30

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

25

Hea hinnaga kvaliteetne voodilahendus

PEHME
või
SP

INSIDE
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Vedrude tsoonid lisavad mugavust ja
pakuvad kehale paremat tuge. Valikus on 2 erineva tooniga mööblikangas (lk 70), lisaks on võimalik juurde
osta samast kangast kattega peatsiots
(lk 74). Porolooni on heaks kiitnud
Eesti Allergialiit. Kangas ja vatiin
vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex
100 standardile.

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,
140x200. Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid
pikkusega 190 ja 210 cm.

Tehniline info

KET
POC
RING

Tugevdatud bonell-vedrustus. Mugavust lisab vedruploki peal olev vildikiht.
Sisumaterjalina on kasutatud kvaliteetset porolooni. Valikus on 2 erineva
tooniga mööblikangas (lk 70), lisaks on
võimalik juurde osta samast kangast
kattega peatsiots (lk 74). Porolooni
on heaks kiitnud Eesti Allergialiit.
Kangas ja vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

JÄIK

VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket / mini-bonell

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

HR poroloon 30

VOODERDUS

puuvill

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

31

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,
140x200. Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid
pikkusega 190 ja 210 cm.

Kahekihiline vedrusüsteem – üleval
5-tsooniline pakitud pocket vedrustus, all mini-bonell. Võimalik valida
pocket vedru jäikust. Vooderdatud
High Resilience porolooniga. Täiendavat mugavust pakub lisatud puuvillakiht. Valida on 6 erineva tooniga mööblikanga vahel (lk 70), lisaks on võimalik
juurde tellida samast kangast vooditaskud (lk 73) või mööblikangaga kaetud
peatsiots (lk 74). Porolooni on heaks
kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas,
puuvill ja vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex100 standardile.

KUŠETID
RED POCKET STORAGE

Praktiline voodilahendus
Tehniline info
VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

HR poroloon 30

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

56

Mõõdud (cm) 80x200,90x200,120x200. Kahest
kušetist on võimalik moodustada ka kontinentaalvoodi laiusega 160 või 180cm.

Koosneb alumisest mahukast panipaigast ja ülemisest kušetist. Võimalik valida kušeti 5-tsoonilise pocket
vedru jäikust. Voodi on kergelt ja vaikselt sulguvate gaasihingedega. Vooderdatud High Resilience porolooniga.
Täiendavat mugavust pakub lisatud
puuvillakiht. Valida on 6 erineva tooniga mööblikanga vahel (lk 70), lisaks on
võimalik juurde tellida samast kangast
vooditaskud (lk 73) või mööblikangaga kaetud peatsiots (lk 74). Porolooni on heaks kiitnud Eesti Allergialiit.
Kangas ja vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

KESKMINE
JÄIKUS
või
KET
POC
RING
SP

INSIDE

BLACK MULTIPOCKET

JÄIK

Esmaklassiline voodilahendus
Tehniline info
VEDRU

pakitud 7-tsooniline
multipocket /
mini-bonell

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

HR poroloon 50

VOODERDUS

puuvill

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

33

Vedrusüsteemide kvaliteet on tagatud
DIN EN ISO 9001 sertifikaadiga. Suur
vedrude arv tagab kehale maksimaalse toe. Vooderdatud vastupidava High
Resilience porolooniga. Täiendavat
mugavust pakub lisatud puuvillakiht.
Valida on 8 erineva tooniga mööblikanga vahel (lk 70), lisaks on võimalik
juurde tellida sama kangaga kaetud
peatsiots (lk 74). Porolooni on heaks
kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas,
puuvill ja vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,
140x200. Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid
pikkusega 190 ja 210 cm.

MULTI-

ET
POCRIKNG
SP

INSIDE

JÄIK
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MOOTORVOODID
RED MOOTORVOODI

Muuda asendit ühe näpuvajutusega
Tehniline info
VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

HR poroloon 30

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

34

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200. Kahest mootorvoodist saab moodustada spetsiaalse kattemadratsi abil suurema voodi mõõdus 160x200 või
180x200 cm.

KET
POC
RING
SP

INSIDE
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Koosneb mootoriga alusraamist, vedrumadratsist ja vedrumadratsi metallpiirete katetest. Võimalik valida vedru
jäikust. Pakitud 5-tsoonilise pocket
vedruga madratsi mõlemad pooled on
vooderdatud High Resilience porolooniga. Sobiv kattemadrats tuleb eraldi
juurde osta. Valida on 6 erineva tooniga mööblikanga vahel (lk 70), lisaks on
võimalik juurde tellida samast kangast
vooditaskud (lk 73) või mööblikangaga kaetud peatsiots (lk 74). Porolooni
on heaks kiitnud Eesti Allergialiit.
Kangas, ja vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

VOODIRAAMID
BLUE VOODIRAAM

Lihtne ja taskukohane voodilahendus
Tehniline info
KANGAS

polüester

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

8

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,
140x200. Võimalik on tellida ka erimõõte pikkusega 190 cm ja 210 cm.

RED VOODIRAAM

Voodiraam on hea lahendus, kui soovid
endale tavapärasest isikupärasema
väljanägemisega magamisaset. Voodiraamile ostetud madratsit on võimalik pöörata nii risti- kui pikisuunas. See
tagab madratsile pikema kasutusea.
Puitraam on kaetud kvaliteetse kangaga. Valida on 2 erineva tooniga mööblikanga vahel (lk 70). Võimalik on juurde
osta mööblikangaga kaetud peatsiots (lk 74). Kangas, puuvill ja vatiin
vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex
100 standardile.

Kvaliteetne voodilahendus
Tehniline info
KANGAS

polüester

SISU (mm)

HR poroloon 30

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

15

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,
140x200. Võimalik on tellida ka erimõõte pikkusega 190 cm ja 210 cm.

Voodiraam on hea lahendus, kui soovid
endale tavapärasest isikupärasema
väljanägemisega magamisaset. Voodiraamile ostetud madratsit on võimalik pöörata nii risti- kui pikisuunas. See
tagab madratsile pikema kasutusea.
Voodiraami peal pakub lisamugavust
High Resilience poroloon. Puitraam
on kaetud kvaliteetse kangaga. Valida
on 6 erineva tooniga mööblikanga vahel
(lk 70). Võimalik on juurde osta mööblikangaga kaetud peatsiots (lk 74).
Porolooni on heaks kiitnud Eesti
Allergialiit. Kangas, puuvill ja vatiin
vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex
100 standardile.
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KONTINENTAALVOODID
BLUE CONTINENTAL

Mugav voodi taskukohase hinnaga
Tehniline info

KET
POC
RING
SP

INSIDE

VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

poroloon 20

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

40

Koosneb kahest vedrudeta aluskušetist ja vedrumadratsist. Madratsi sisuks
on pakitud 5-tsooniline pocket vedrustus. Vedrude tsoonid lisavad mugavust ja pakuvad kehale paremat tuge. Vedrumadratsi mõlemad pooled on
vooderdatud kvaliteetse porolooniga. Sobiv kattemadrats on võimalik juurde osta TOP sarja laiast valikust (lk 62). Valida on 2 erineva tooniga mööblikanga vahel. Lisaks on võimalik juurde osta mööblikangaga kaetud peatsiots (lk 74). Porolooni on heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas ja
vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.
Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200, 140,200, 160x200, 180x200.
Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid pikkusega 190 ja 210 cm.

Peatsiots H35
JÄIK

Kattemadrats
TOP PROFILED FOAM
Pakitud 5-TSOONILINE
POCKET VEDRUSTUS

Kvaliteetne POROLOON
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KONTINENTAALVOODID
RED CONTINENTAL

Lahendus neile, kes oskavad heast unest lugu pidada

TO H IT
O T
D
E

MADRATS
Tehniline info
VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

HR poroloon 30

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

22

Komplekt koosneb kahest bonell-vedruga aluskušetist ja vedrumadratsist. Vedrumadratsi jäikust on võimalik valida. Aluskušetid on vooderdatud kvaliteetse porolooniga, 5-tsooniline pakitud vedrudega madrats
aga High Resilience porolooniga. Sobiv kattemadrats on võimalik juurde
osta TOP sarja laiast valikust (lk 62). Valida on 6 erineva tooniga mööblikanga vahel (lk 70), lisaks on võimalik juurde tellida samast kangast vooditaskud (lk 73) või mööblikangaga kaetud peatsiots (lk 74). Porolooni on
heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas ja vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.
Mõõdud (cm) 120x200, 140x200, 160x200, 180x200. Võimalik on tellida
ka erimõõte pikkusega 190 cm ja 210 cm.

PEHME
või
KET
POC
RING
SP

INSIDE

Peatsiots GEOMETRY

JÄIK

Kattemadrats
TOP HR FOAM

Pakitud 5-TSOONILINE
POCKET VEDRUSTUS

HIGH RESILIENCE
POROLOON

KUŠETT
Tehniline info
VEDRU

bonell 2.4

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

vilt + poroloon 20

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

28
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KONTINENTAALVOODID
RED CONTINENTAL FRAME

Stiilne voodi taskukohase hinnaga
MADRATS
Tehniline info
VEDRU

pakitud 5-tsooniline
pocket

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

HR poroloon 30

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

22

Koosneb ühest või kahest (laiustel 160 ja 180 cm) ilma vedrudeta alusraamist ja vedrumadratsist. Vedrumadratsi jäikust on võimalik valida. Alusraamidele on pehmenduseks lisatud 3 cm High Resilience poroloonist
kiht, 5-tsoonilisel pakitud vedrudega madratsil on mõlemal poolel High
Resilience poroloon. Sobiv kattemadrats on võimalik juurde osta TOP
sarja laiast valikust (lk 62). Valida on 6 erineva tooniga mööblikanga vahel
(lk 70), lisaks on võimalik juurde tellida samast kangast vooditaskud (lk 73)
või mööblikangaga kaetud peatsiots (lk 74). Porolooni on heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas ja vatiin vastavad rahvusvahelisele
Öko-Tex 100 standardile.
Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200.
Võimalik on tellida ka erimõõte pikkusega 190 cm ja 210 cm.

PEHME
või
KET
POC
RING
SP

INSIDE

Peatsiots GEOMETRY

JÄIK

Kattemadrats
TOP LATEX LUX
mööblikangaga

Pakitud 5-TSOONILINE
POCKET VEDRUSTUS
HIGH RESILIENCE
POROLOON

ALUSRAAM
Tehniline info
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VEDRU

-

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

HR poroloon 30

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

15

KONTINENTAALVOODID
BLACK CONTINENTAL

Unegurmaanide lemmik
MADRATS
Tehniline info
VEDRU

pakitud 7-tsooniline
multipocket

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

HR poroloon 50 /
HR poroloon 30

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

24

Koosneb kahest pocket-vedruga aluskušetist ja vedrumadratsist. Madratsi
sisuks on pakitud 7-tsooniline multipocket vedrustus. Vedrusüsteemide
kvaliteet on tagatud DIN EN ISO 9001 sertifikaadiga. Vedrumadratsi mõlemad pooled on vooderdatud High Resilience porolooniga. Ühel poolel
paksem kiht kui teisel – võimaldades igaühel valida talle sobiva jäikusega pool. Sobiva kattemadratsi saab täiendavalt juurde osta. Valida on 8
erineva tooniga mööblikanga vahel (lk 70), lisaks on võimalik juurde tellida
samast kangast vooditaskud (lk 73) või mööblikangaga kaetud peatsiots
(lk 75). Porolooni on heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas ja vatiin
vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.
Mõõdud (cm) 120x200,140,200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid pikkusega 190 ja 210 cm.

MULTI-

ET
POCRIKNG
SP

INSIDE

Peatsiots LINED
JÄIK

Kattemadrats TOP LATEX LUX

Pakitud 7-TSOONILINE
MULTIPOCKET VEDRUSTUS
HIGH RESILIENCE
POROLOON 50 mm

Pakitud
POCKET VEDRUSTUS

KUŠETT
Tehniline info
VEDRU

pakitud pocket

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

poroloon 20

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)
jalgadeta

30
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KONTINENTAALVOODID
BLACK CONTINENTAL SAHTLITEGA

Mugav ja luksuslik voodilahendus

Tehniline info

MULTI-

ET
POCRIKNG
SP

INSIDE

VEDRU

pakitud 7-tsooniline
multipocket

KANGAS

polüester

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

HR poroloon 50 /
HR poroloon 30

VOODERDUS

-

Koosneb kahest sahtlitega, ilma vedrudeta aluskušetist ja vedrumadratsist.
Madratsi sisuks on pakitud 7-tsooniline multipocket vedrustus. Vedrusüsteemide kvaliteet on tagatud DIN EN ISO 9001 sertifikaadiga. Vedrumadratsi mõlemad pooled on vooderdatud High Resilience porolooniga.
Ühel poolel paksem kiht kui teisel – võimaldades igaühel valida talle sobiva
jäikusega pool. Sobiva kattemadratsi saab täiendavalt juurde osta. Valida
on 8 erineva tooniga mööblikanga vahel (lk 70), lisaks on võimalik juurde tellida samast kangast vooditaskud (lk 73) või mööblikangaga kaetud
peatsiots (lk 74). Porolooni on heaks kiitnud Eesti Allergialiit. Kangas
ja vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

KOMPLEKTI KÕRGUS
(cm) ilma kattemadratsi
ja jalgadeta

52

Mõõdud (cm) 80x200,90x200,120x200,140,200, 160x200, 180x200.
Erimõõte tellida ei ole võimalik.

Peatsiots SOLHALL
JÄIK

Kattemadrats
TOP LATEX LUX

Pakitud 7-TSOONILINE
MULTIPOCKET
HIGH RESILIENCE
POROLOON

Praktiline sahtel
asjade hoidmiseks
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KONTINENTAALVOODID
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TOP
Veel parem uni
Kattemadrats lisab voodile täiendavat magamismugavust ning aitab moodustada kahest alusmadratsist ühtse terviku. Alahinnata ei saa kindlasti
kattemadratsi mõju voodi kasutusele ja hügieenile.
Sleepwelli sarjas on kattemadratsid toodud välja
iseseisva tootegrupina, sest need ei ole mõeldud
ainult alusmadratsi kaitseks ja pehmenduseks.
Kattemadratsit võib kasutada pehmendusena ka
diivanitel ja lahtikäivatel vooditel.

58 I
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MADRATSI KAITSED
DAGGÅPA VOODILINA JA PADJAPÜÜR

Hügieeniline, õhku läbilaskev ja vetthülgav voodilina ja padjapüür
Mõõdud (cm) patjadele 40x50, 50x60;
madratsitele ja kattemadratsitele 80x200,
90x200, 120x200,140x200, 160x200,
180x200; lastemadratsitele 60x120,
70x140 ja 70x155.

TOP HYGIENIC

Kaitse Sinu madratsile
Tehniline info
KANGAS

polüester

KATE

pestav 40°C

KÕRGUS (cm)

1,5

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200,
120x200,140x200, 160x200, 180x200.
Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid.

TOP HYGIENIC LUX

Lihtne tepitud kattetekk, mis on mõeldud
eelkõige alusmadratsi kaitseks määrdumise eest. Katte nurkades on kummipaelad,
millega saab katte kinnitada alusmadratsi
peale. Kattetekk on heledast stretch-kangast.
Kangas ja vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

Luksuslik kaitse Sinu madratsile
Tehniline info
KANGAS

polüester

KATE

pestav 60°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sanitized™,
RucoPur™

KÕRGUS (cm)

2

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200,
120x200,140x200, 160x200, 180x200.
Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid.
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Kasutatakse niiskuskindla kihina nii laste kui ka
täiskasvanute madratsitel, tagamaks hügieenilisust.
Patjadele ja kattemadratsitele mõeldud
Daggåpa on kaetud Lyocell pealiskihiga, mille
valmistamiseks on kasutatud kiirekasvulist
eukalüptipuitu. Madratsitele ja lastemadratsitele mõeldud versioonid on kaetud mugava
ja pehme puuvillast ja polüestrist valmistatud
pealiskihiga. Pealiskiht mahutab vedelikku kuni
oma kahekordse kaalu ulatuses.
Kummiga lina on kerge peale panna ning see
püsib kindlalt paigal. Talub kuni 100 pesukorda
säilitades oma omadused.

Kvaliteetne tepitud kattetekk, mis on mõeldud eelkõige alusmadratsi kaitseks määrdumise eest. Katte nurkades on kummipaelad,
millega saab katte mugavalt alusmadratsile kinnitada. Kangas on tolmulestavastase,
Sanitized™ töötlusega. Lisaks on kangal
kehatemperatuuri muutumisele reageeriv
RucoPur™ töötlus, mis vähendab higistamise
ohtu ning on muuhulgas antistaatilise toimega. Kattetekk on heledast stretch-kangast.
Kangas ja vatiin vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

KATTEMADRATSID
TOP FOAM

Lihtne ja mugav kattemadrats
Tehniline info
KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja
pestav 40°C

SISU (mm)

poroloon 30

KÕRGUS (cm)

4

Kattemadratsi sisuks on kvaliteetne klassikaline poroloon. Madratsikate on heledast
stretch-kangast. Kangas ja vatiin vastavad
rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.
Porolooni on heaks kiitnud Eesti Allergialiit.

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200,
120x200,140x200, 160x200, 180x200.
Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid.
QUALITY
FOAM
IDE
INS

TOP PROFILED FOAM

Toetab Sinu keha
Tehniline info

QUALITY
FOAM
IDE

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja
pestav 40°C

SISU (mm)

profileeritud
poroloon 50

KÕRGUS (cm)

6

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200,
120x200,140x200, 160x200, 180x200.
Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid.

Kattemadratsi sisuks on kvaliteetne profileeritud poroloon, mis tagab magamiskohal õhu
liikumise ja niiskuse ärajuhtimise. Profileeritud poroloon lisab alusmadratsile pehmust
ning mugavust. Madratsi sile pool on jäigem
ning profileeritud pool tundub pehmem. Profileeritud poroloon täidab hästi diivanvoodi
patjade vahesid. Madratsikate on heledast
stretch-kangast. Kangas ja vatiin vastavad
rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.
Porolooni on heaks kiitnud Eesti Allergialiit.

INS

TOP COCO

Kui vajad tugevamat toetust
Tehniline info
KANGAS

puuvill /
polüester

KATE

eemaldatav ja
pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sensity™

SISU (mm)

kookos 20

VOODERDUS

vill / puuvill

KÕRGUS (cm)

4

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200,
120x200,140x200, 160x200, 180x200.
Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid.

Kattemadratsi sisuks on naturaalsest
kookospähkli kiududest valmistatud kiht,
mis muudab kogu voodi pinna jäigemaks.
Tänu kiulisele struktuurile ei hakka keha higistama ja õhk saab kattemadratsi sees vabalt
liikuda. Täiendava mugavuse loomiseks on
ühel poolel kasutatud 100% puuvillakihti ja
teisel poolel 100% villakihti. Hele stretchkangas on tolmulestavastase, 100% naturaalse Sensity™ töötlusega, pehme ja kehasõbralik. Tootes kasutatav vill, puuvill, vatiin
ja pealiskangas vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.
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KATTEMADRATSID
TOP HR-FOAM

Mugav ja vastupidav kattemadrats
Tehniline info
KANGAS

puuvill /
polüester

KATE

eemaldatav ja
pestav 60°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sensity™

SISU (mm)

HR poroloon 30

VOODERDUS

vill / puuvill

KÕRGUS (cm)

5

Kattemadratsi sisuks on HR poroloon e. High
Resilience poroloon, mis on märksa vastupidavam, vetruvam ja jäigem kui tavaline
poroloon. Lisamugavust pakub ühel poolel
vill (talve pool), teisel puuvill (suve pool). Hele
stretch-kangas on tolmulestavastase, 100%
naturaalse Sensity™ töötlusega, pehme ja
kehasõbralik.Tootes kasutatav vill, puuvill,
vatiin ja pealiskangas vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.
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KATTEMADRATSID
TOP HR-FOAM PLUS

Kombineeritud jäikus ja mugavus
Tehniline info
KANGAS

lüotsell /
polüester

KATE

eemaldatav ja
pestav 60°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Tencel™

SISU (mm)

HR poroloon 50

VOODERDUS

vill / puuvill

KÕRGUS (cm)

7

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200,
120x200,140x200, 160x200, 180x200.
Võimalik tellida ka erimõõdus tooteid.

TOP LATEX

Kattemadratsi sisuks on HR poroloon e.
High Resilience poroloon, mis on märksa
vastupidavam, vetruvam ja jäigem kui tavaline
poroloon. Lisamugavust pakub ühel poolel vill
(talve pool), teisel puuvill (suve pool). Looduslik allergiavastane madratsikate Tencel™
reguleerib suurepäraselt madratsi niiskusesisaldust eemaldades inimese kehalt üleliigse
niiskuse endasse. Tencel™ kiud on kehasõbralikud ja looduslikuks takistuseks bakterite levikule.Tootes kasutatav vill, puuvill, vatiin ja
pealiskangas vastavad rahvusvahelisele
Öko-Tex 100 standardile. Tootel on Eesti
Allergialiidu tunnusmärk.

Kui voodi tundub liiga jäik
Tehniline info
KANGAS

puuvill /
polüester

KATE

eemaldatav ja
pestav 60°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sensity™

SISU (mm)

lateks 30

VOODERDUS

vill / puuvill

KÕRGUS (cm)

5

Kattemadratsi sisuks on loodusliku kautšukipuu mahlast lateks, mis on elastne, vastupidav ning selles ei paljune tolmulestad.
Lisamugavust pakub ühel poolel vill (talve
pool), teisel puuvill (suve pool). Hele stretchkangas on tolmulestavastase, 100% naturaalse Sensity™ töötlusega, pehme ja kehasõbralik. Tootes kasutatav vill, puuvill, vatiin
ja pealiskangas vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.

TOP LATEX ETNO

Ülimugav kattemadrats rahvusliku Haapsalu salli mustriga
Tehniline info

PULTESXE
LA

INSIDE

KANGAS

viskoos /
polüester

KATE

eemaldatav ja
pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sensity™

SISU (mm)

Pulse™ lateks 30

VOODERDUS

vill / puuvill

KÕRGUS (cm)

5

Kattemadratsi sisuks on loodusliku kautšukipuu mahlast Pulse™ lateks, mille eripärane struktuur võimaldab õhul materjalist läbi
liikuda ja vähendab higistamist. Lisamugavust
pakub ühel poolel vill (talve pool), teisel puuvill
(suve pool). Stretch-kangas on tolmulestavastase, 100% naturaalse Sensity™ töötlusega, pehme ja kehasõbralik. Isikupära lisab
kangal kasutatud rahvuslik Haapsalu salli
motiiv. Tootes kasutatav vill, puuvill, vatiin
ja pealiskangas vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex100 standardile.

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.
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KATTEMADRATSID
TOP SERENE

Kattemadrats unegurmaanile
Tehniline info

SERENE
FOAM
INSIDE

TOP SERENE LUX

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja
pestav 60°C

KANGA ERITÖÖTLUS

3D-kangas

SISU (mm)

Serene™
poroloon 30

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

6

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.

Luksuslik kattemadrats
Tehniline info

SERENE
FOAM
INSIDE

TO H IT
O T
D
E

TOP LATEX LUX

Kattemadratsi sisuks on 3 cm perforeeritud Serene™ poroloon, mis moodustab keha ümber pehme ja mõnusa vormi,
tagades nii lihaste ja luustiku maksimaalse
lõdvestuse. Madratsi kate on innovatiivsest
3D-kangast, mis koos perforeeritud sisumaterjaliga moodustab suurepärase terviku,
lastes õhul vabalt tootest läbi liikuda. Sellises keskkonnas väheneb tolmulestade levik
ja higistamise oht ja magamistemperatuur
on reguleeritud. Tootes kasutatav vatiin ja
pealiskangas vastavad rahvusvahelisele
Öko-Tex 100 standardile.

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja
pestav 60°C

KANGA ERITÖÖTLUS

3D-kangas

SISU (mm)

Serene™
poroloon 50

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

8

Kattemadratsi sisuks on 5 cm perforeeritud Serene™ poroloon, mis moodustab keha ümber pehme ja mõnusa vormi,
tagades nii lihaste ja luustiku maksimaalse
lõdvestuse. Madratsi kate on innovatiivsest
3D-kangast, mis koos perforeeritud sisumaterjaliga moodustab suurepärase terviku,
lastes õhul vabalt tootest läbi liikuda. Sellises keskkonnas väheneb tolmulestade levik
ja higistamise oht ja magamistemperatuur
on reguleeritud. Tootes kasutatav vatiin ja
pealiskangas vastavad rahvusvahelisele
Öko-Tex 100 standardile.

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.

Sleepwelli kattemadratsite lipulaev
Tehniline info
KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav ja
pestav 60°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sanitized™,
RucoPur™

SISU (mm)

profileeritud
lateks 50

VOODERDUS

vill / puuvill

KÕRGUS (cm)

7

Kattemadratsi sisuks on eriti paks loodusliku kautšukipuu mahlast lateksikiht, mis
muudab voodi eriliselt mugavaks. Lisamugavust pakub ühel pool vill (talve pool), teisel
puuvill (suve pool). Kangas on tolmulestavastase, Sanitized™ töötlusega. Lisaks
on kangal kehatemperatuuri muutumisele
reageeriv RucoPur™ töötlus, mis vähendab
higistamist ning on muuhulgas antistaatilise toimega. Madratsikate on heledast stretch-kangast. Tootes kasutatav vill, puuvill,
vatiin ja pealiskangas vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex 100 standardile.

Mõõdud (cm) 80x200, 90x200, 120x200,140x200, 160x200, 180x200. Võimalik tellida ka
erimõõdus tooteid.
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KATTEMADRATSID
TOP LATEX ETNO DUO

Hea lahendus magamismugavuse suurendamiseks mootorvoodil
Tehniline info

PULTESXE
LA

INSIDE

KANGAS

viskoos /
polüester

KATE

eemaldatav ja
pestav 40°C

KANGA ERITÖÖTLUS

Sensity™

SISU (mm)

Pulse™ lateks 30

VOODERDUS

vill / puuvill

KÕRGUS (cm)

5

Mõõdud (cm) 160x200, 180x200.
Erimõõte tellida ei ole võimalik.

TOP HR FOAM PLUS MÖÖBLIKANGAST SERVAGA

Kattemadrats tõelisele unegurmaanile

Tehniline info

SERENE
FOAM
INSIDE

TOP LATEX LUX MÖÖBLIKANGAST SERVAGA

Lõhikutega kattemadrats, mille abil saab
mootorvoodi liita üheks tervikuks võimaldades päist ja jalutsit individuaalselt liigutada.
Kattemadratsi sisuks on loodusliku kautšukipuu mahlast Pulse™ lateks, mille eripärane struktuur võimaldab õhul materjalist läbi
liikuda, vähendades selliselt higistamise
ohtu. Lisamugavust pakub ühel pool
vill (talve pool), teisel puuvill (suve pool).
Stretch-kangas on tolmulestavastase, 100%
naturaalse Sensity™ töötlusega, pehme ja
kehasõbralik. Isikupära lisab kangal kasutatud rahvuslik Haapsalu salli motiiv. Tootes
kasutatav vill, puuvill, vatiin ja pealiskangas vastavad rahvusvahelisele ÖkoTex 100 standardile.

KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav
ja keemiliselt
puhastatav

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

HR poroloon 50

VOODERDUS

-

KÕRGUS (cm)

7

HR poroloon e. High Resilience poroloon,
mis on märksa vastupidavam, vetruvam ja
jäigem kui tavaline poroloon.Kattemadratsi
mööblikangast serv annab tootele soliidse
välimuse ning sobib suurepäraselt täiendama samasuguse kangaga ostetud kontinentaalvoodit. Valida on 14 erinevat tooni mööblikanga vahel. Omale meelepärase tooni
saab valida RED ja BLACK mööblikangaste seast (lk 70). Tootes kasutatav vatiin ja
pealiskangas vastavad rahvusvahelisele
Öko-Tex 100 standardile.

Mõõdud (cm) 160x200, 180x200. Võimalik on
tellida ka erimõõte pikkusega 190 ja 210 cm.

Sleepwelli kattemadratsite lipulaev
Tehniline info
KANGAS

polüester

KATE

eemaldatav
ja keemiliselt
puhastatav

KANGA ERITÖÖTLUS

-

SISU (mm)

profileeritud
lateks 50

VOODERDUS

vill / puuvill

KÕRGUS (cm)

6

Mõõdud (cm) 160x200, 180x200. Võimalik on
tellida ka erimõõte pikkusega 190 ja 210 cm.

Kattemadratsi sisuks on eriti paks loodusliku kautšukipuu mahlast lateksikiht, mis
muudab voodi eriliselt mugavaks. Kattemadratsi mööblikangast serv annab tootele
soliidse välimuse ning sobib suurepäraselt
täiendama samasuguse kangaga ostetud
kontinentaalvoodit. Valida on 14 erinevat
tooni mööblikanga vahel. Omale meelepärase tooni saab valida RED ja BLACK
mööblikangaste seast (lk 70). Lisamugavust
pakub ühel pool vill (talve pool), teisel puuvill
(suve pool). Tootes kasutatav vill, puuvill,
vatiin ja pealiskangas vastavad rahvusvahelisele Öko-Tex100 standardile.
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materjalid
ja lisatarvikud
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BLUE

MÖÖBLIKANGAD

RED

Kõik Sleepwelli madratsites kasutatavad kangad on
toodetud keskkonnasõbralikult ja ei ole kahjulikud
kasutaja tervisele.
BLUE
HELEHALL

RED
BEEŽ

BLUE
TUMEHALL

RED
HALL

RED
HELEHALL

RED
PRUUN

RED
ROHELINE

BLACK

BLACK
BEEŽ
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BLACK
HALL

BLACK
HELEHALL

BLACK
PUNAKASPRUUN

BLACK
HELESININE

BLACK
TUMEHALL

BLACK
MUST

RED
TUMEHALL

SERTIFIKAADID
Sleepwell annab oma toodetele järgmised garantiid:
•

Vedrusüsteemide kvaliteet on tagatud
DIN EN ISO 9001 sertifikaadiga.

•

Vedrudel on 10-aastane tootjagarantii.

•

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

•

Madratsites kasutatav poroloon, vill, puuvill,
vatiin ja pealiskangas vastavad rahvusvahelisele
Öko-Tex 100 standardile, mis tähendab seda,
et Sleepwelli toodetest kasutatavad materjalid ei
sisalda inimesele kahjulikke aineid ja on 		
toodetud keskkonnasõbralikult.

•

Poroloonil on heakskiit Eesti Allergialiidu poolt.

•

Paljudel kattemadratsitel on Eesti Allergialiidu
tunnusmärk.
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KOKKUVOLDITAV
MADRATS-TUMBA
Stiilne tumba käib lahti mugavaks külaliste madratsiks. Madratsi kolm osa on omavahel ühendatud
tugeva katteriidega.Toote materjaliks on klassikaline kvaliteetne poroloon.
Kokkuvolditud tumba mõõdud on 65x65x36 cm ja
lahtisel kujul on madratsi mõõdud 65x195x12 cm.
Võimalik juurde tellida ka mööblikangast kate. Valikus on 6 RED sarja mööblikangast.Võimalik tellida
ka erimõõdus tooteid.

VOODI
ALUSRAAM
Alusraam on mõeldud vedrumadratsi aluseks
raamiga voodis.
Raam ST on klassikaline raam, mille painutatud vineerist lipid on valmistatud kasepuust. Paindlikkuse
lisamiseks kinnitub iga lipp plastmassotsa abil raami külge.

PADJAD
1

1. Memory-foam’ist ehk "mäluporoloonist" padi
sobib eriti hästi külili magajatele, sest padjal on kaela toetav kuju. Padjal saab valida ka erineva kõrguse – üks pool on kõrgem, teine madalam.

2
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2. Lateksist padi on perforeeritud ning seetõttu
hästi hingav ja elastne. Padja eripäraks on seegi,
et ta ei vaju kunagi ära ega muuda magamisel oma
vormi, nii nagu seda teeb sulepadi. Valida saab
kahe erineva kõrgusega lateksist padja vahel. Nii
memory-foam’ist kui ka lateksist padi ei sobi elupaigaks tolmulestadele.

ÖÖKAPID
Põhjamaise disainijoonega tammepuidust
öökapid on saadaval kahes värvitoonis:
naturaalne tamm ja must. Kapil on vaikselt
sulguv sahtel ja mahukas riiuliosa.
Mõõdud: 40x40x65 cm

VOODITASKUD
Kontinentaalvoodile on võimalik juurde tellida
vooditaskud, kuhu saab asetada ajakirjad,
puldi, rohud jm. Vooditaskud on saadaval
vastavalt voodile 14 värvitoonis.

JÄRID
Järi on mugav ja käepärane panipaik riiete või
muude tarbeesmete hoiustamiseks. Voodi
ette paigutatuna on järi sobilik ka istumiseks.
Sleepwelli kollektsioonist saab valida kahe
erineva disainiga järi vahel – ULVASEN (1) ja
SOLHALL (2).

1

Mõlemad on vastupidava konstruktsiooni ja
kvaliteetsete sulguritega. Järid on saadaval
erinevates värvitoonides – Solhall BLACKi
ning Ulvasen nii REDi kui BLACKi mööblikangastega.
Pikkus: 120 cm, 150 cm ja 180 cm
Kõrgus: 50 cm
Laius: 46 cm
2
1

I 71

PEATSIOTSAD

BLUE

Peatsiotsi kasutatakse kušettide ja kontinentaalvoodi puhul – pärast peatsiotsa paigaldamist on
kerge vaevaga olemas komplektne voodi.
Sleepwelli kollektsioonis on lai valik erineva disaini
ja mööblikangaga peatsiotsi.
BLUE sarjas saab valida kahe, RED sarjas üheksa
ja BLACK sarjas samuti üheksa kõrgekvaliteedilise
peatsiotsa vahel.

H20

H35

Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 115
Paksus: 7

Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 115
Paksus: 10

RED

KNAPPAD
ROSLIDEN

BRIS
DIONE

Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 95
Paksus: 10
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Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 130
Paksus: 8

Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 125
Paksus: 10

Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 125
Paksus: 12

RED / BLACK

KRONANG
PILLOW

Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 105
Paksus: 12

Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 130
Paksus: 12

ARATORP
GEOMETRY

Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 130
Paksus: 10

Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 131
Paksus: 12,5

FASHION

Laius: 160; 180
Kõrgus: 40
Paksus: 5

BLACK

SOLHALL
BUTTONS

VINGAR

Laius: 180; 200
Kõrgus: 125
Paksus: 25

LINED

Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 126,5
Paksus: 10

Laius: 81; 91; 121; 141; 161; 181
Kõrgus: 130
Paksus: 12

Laius: 99; 109; 139; 159; 179; 199
Kõrgus: 127
Paksus: 11
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VOODIJALAD
1.PLASTIKJALG RED STORAGE
KUŠETILE
RED Storage kušetile sobiv plastikjalgade
komplekt.
4 jalga komplektis.
Kõrgus: 5 cm

2. ÜMARAD KOONUSJALAD
Trendikad viltused koonusjalad
(materjal: naturaalne saar)
Kõrgus: 13 cm
Retro koonusjalad (värvus: pöök)
Kõrgus: 18 cm
Ümmargused puitjalad (värvus: pähkel)
Kõrgus: 15 cm

3. KOONUSJALAD
Nelikantkoonuse kujulised, vastupidavad
ning kaetud toonitud peitsi või värviga –
tamm, wenge, naturaalne, valge ja must.
Kõrgused: 10 ja 18 cm

4. METALLJALAD
Silindrikujulised
Kõrgused: 10 cm ja 20 cm
Šampuseklaasi kujulised
Kõrgused: 12 cm ja 18 cm

5. NURKJALAD
Naturaalsest saarest, peitsitud ja õlitatud.
Kõrgus: 5,5 cm
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MATERJALID
Bonell-vedrusüsteem

Vill

Bonell-vedrustus on kõige vanem kasutusel olev
vedrusüsteem. Tegemist on lihtsa ja taskukohase lahendusega, kus kõik vedrud on traadiga
omavahel seotud. Taoline süsteem on stabiilne,
vastupidav ja suhteliselt pika kasutuseaga ning
tänapäeval kasutatakse seda põhiliselt alumise
vedrukihina kušettides ja kontinentaalvoodites.
Vahetult kehaga kokkupuutuvaks vedrukihiks
soovitame pocket- ehk pakitud vedrusüsteemi.

Vill on soe, pehme ja hingav materjal, mis imab
niiskust, kuid ei tundu katsudes niiskena. Selliste
ihusõbralike omaduste tõttu on vill populaarne
materjal madratsite pealiskihis, mis on magaja
kehale kõige lähemal.

Pocket- ja multipocket
vedrusüsteemid
Pocket- ehk pakitud vedrusüsteemi puhul on iga
madratsivedru pakitud eraldi kangast kotikesse.
Tänu pakitud vedrudele saab Sinu keha lamamisel tuge õigetest ja vajalikest kohtadest – keha
survele ei allu mitte kogu madratsi pind, vaid ainult see madratsiosa, millele langeb keharaskus.
Nii võid end voodikaaslase kõrval vabalt liigutada, ilma et kogu voodipind õõtsuma hakkaks
ning kaaslase und segaks.
Sleepwelli BLUE ja RED sarja madratsites on kasutusel 5-tsooniline
pocket-vedrusüsteem, mille puhul on vedrud jagatud eri tsoonidesse vastavalt inimkeha erinevate piirkondade vajadustele - õlgu ning
puusavööd toetatakse tugevamate vedrudega, et vältida nende liigset madratsisse vajumist. Selliselt on selgroo õige asend tagatud kogu
unetsükli jooksul.
Sleepwelli BLACK sarja madratsite sisuks on 7-tsooniline multipocket-vedrusüsteem, kus vedrusid on ruutmeetri kohta üle kahe korra
rohkem kui tavalisel pocket-vedrustusel. Selline süsteem tagab kogu
kehale palju täpsema toe, kuivõrd toetuspunktide arv on sedavõrd suur.

Vatiin
Tepitud vatiin on kohev materjal, mis muudab
madratsi pehmeks ning mõnusaks. Vatiin säilitab väga hästi oma esialgset vormi, laseb õhku
läbi ja ei lõhna.

Kui Sinu madratsil on üks pool villane ja teine
puuvillane, pööra villane pool üles talvel – nii on
ase soojem ja reguleerib paremini niiskust. Sleepwelli madratsites kasutatav vill on naturaalne
lambavill, mida ei ole segatud sünteetiliste materjalidega. Vill on hoolikalt puhastatud ja sisaldab minimaalselt rasva – seetõttu pole Sleepwelli madratsites villale omast lõhna peaaegu üldse tunda. Toodet pakendist välja võttes võib villale iseloomulikku lõhna siiski tunda olla, kuid
see hajub mõne nädala jooksul.

Puuvill
Puuvill on hingav materjal, mis tundub kehaga kokkupuutel pehme ja mõnusana. Seetõttu
kasutatakse puuvilla madratsite katmiseks. Kui
Sinu madratsil on üks pool villane ja teine puuvillane, pööra puuvillane pool üles suvel – nii laseb
madrats paremini õhku läbi ja ase pole palav.
Sleepwelli madratsite sisumaterjal koosneb kvaliteetsest 100%-lisest puuvillast.

Poroloon
Tänapäevane poroloon ehk vahtpolüuretaan
on pehme, laseb õhku läbi, ei lõhna ega kogu
endasse ka võõraid lõhnu; lisaks on poroloon
tervislik, kuna ei sobi elupaigaks tolmulestadele.
Sleepwelli valitud madratsites kasutatakse tavalisest poroloonist vetruvamat ja vastupidavamat
high resilience porolooni. Profileeritud high resilience porolooni eripäraks on „munaresti“ kuju,
mis muudab madratsipinna tuntavalt mugavamaks ja pehmemaks. Sleepwelli toodetes kasutatava porolooni
on heaks kiitnud Eesti Allergialiit.
Sleepwelli kõrgema klassi madratsites kasutatakse Serene™ porolooni, mis moodustab inimese keha ümber justkui toestava „vormi“ ning
meenutab oma omadustelt klassikalist memory-foam’i ehk “mäluporolooni“.
Kuid erinevalt memory-foam’st ei „hangu“ SereneTM poroloon madalamatel temperatuuridel, säilitades oma head omadused ka jahedas.
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Lateks
Lateksit toodetakse looduslikust kummipuu
mahlast ehk kautšukist. Materjalina on lateks
pehme, vastupidav ja elastne, laseb õhku läbi
ning reguleerib ise oma niiskussisaldust. Lisaks
on lateks ka tervislik, kuna selles ei paljune tolmulestad. Sleepwell kasutab madratsites eritöödeldud, pestud ja kuivatatud lateksit.
Tulenevalt lateksi valmistamise traditsioonilisest
protsessist on lateksikiht reeglina perforeeritud
(augustatud), mis tagab toodetes, kus lateksit on kasutatud, väga
hea õhuliikuvuse. Viimastel aastatel on hakatud lateksit valmistama ka
meetodil, kus lateksikihti auke ei tehta, kuid sellest hoolimata antakse materjalile eeskujulik hingavus. Taoline lateksikiht on vastupidavam
ning käega katsudes selgelt ära tuntav, pakkudes positiivses mõttes
konkurentsi „tavapärasele“ lateksile. Sleepwelli kollektsioonis on selle
materjali nimeks Pulse™ lateks.

Kookos
Kookospähkli kiududest valmistatud materjalikiht muudab madratsi jäigemaks. Selle materjali
väga olulisteks omadusteks on naturaalsus, erakordselt hea õhu läbilaskuvus ning jäikus. Kookost kasutatakse Sleepwelli madratsites BLUE
Orthopedic, RED Orthopedic ning kattemadratsis TOP Coco.

Kangad
Kõik Sleepwelli madratsikatted on valmistatud pehmetest, nahasõbralikest ja õhku läbilaskvatest materjalidest. Sleepwelli kollektsioonis
kasutatakse kahte innovaatilist kangatöötlust – Sensity™ (loe lk 6) ja
RucoPur™ (loe lk 7)
Kušettide ja kontinentaalvoodite puhul on võimalik valida erinevat tooni
mööblikangaste vahel, nii saab igaüks panna kokku just tema magamistuppa sobiva voodilahenduse. Lisaks on Sleepwelli kollektsioonis
rahvusliku Haapsalu salli motiiviga kaunistatud kangas. Kõik kasutatavad kangad on toodetud keskkonnasõbralikult ja ei ole kahjulikud
kasutaja tervisele.
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SAGEDASED KÜSIMUSED
Kas jäigem või pehmem
madrats?

Miks kasutatakse madratsites
lateksit?

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.

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.

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.

Millist rolli mängib voodi
alusraam magamise mugavuse
juures?
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?

Kui tihti tuleks madratsit
vahetada?

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.

Soovitame madratsit vahetada keskmiselt
5-7 aasta järel.

Madratsi perioodiline pööramine pikendab
märgatavalt ka selle kasutusiga!

Ära vali madratsit ainult kataloogi järgi, vaid
mine kauplusesse proovima! Palu müüjal selgitada endale voodite ja madratsite omadusi
ning erinevusi.

Soovime voodikaaslasega
erinevaid madratseid. Mida
teha?

Võta proovides sama asend, milles eelistad
õhtuti uinuda. Enne lõplikku valikut proovi
kindlasti mitut erinevat voodit.

Kõige lihtsam on osta kaks erinevat madratsit ning nende peale kattemadrats. Nii magab
kumbki talle sobiva madratsi peal, samas ei
vähenda kattemadrats vedrumadratsi omadusi.

Kuidas valida voodit?

Vali selline magamisase, milles tunned end
tõeliselt mugavalt!

See lahendus sobib ka kušettidele – neid
saab omavahel ühendada klambri või otsapaneeliga ja katta ühise kattemadratsiga.

FOTOD Katrin Press INERJÖÖRIDE STILISTIKA Helen Lõhmus MUAH Reet Härmat KUJUNDUS AD Angels
MODELLID Samuel, Timmi, Kairit, Elsa, Taaniel, Märt, Kadri, Joseph AITÄH Aatrium Sisustuskaubamaja, Vepsäläinen, Nordic Design Home

78 I

Sleepwell

Hilding Anders Baltic AS
Loomäe tee 10, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti
tel +372 624 8098 / +372 517 3633
hildingbaltic.sleepwell
SW 04-2018

www.sleepwellbed.com

