
 

 

LATEKS 
Jest otrzymywany na bazie po³¹czenia naturalnego mleczka z 
drzewa kauczukowego z syntetycznym lateksem, co daje w efekcie 
materia³ niezwykle trwa³y. Cechuje siê wysok¹ elastycznoœci¹, 
dziêki czemu dopasowuje siê idealnie do kszta³tu cia³a. Jest 
wytrzyma³y na odkszta³canie. System otworów umo¿liwia 
swobodn¹ wymianê powietrza i ciep³a, co powoduje, ¿e materac 
oddycha. W³aœciwoœci antybakteryjne i przeciwgrzybiczne lateksu 
czyni¹ wype³nione nim materace bardzo higienicznymi. 

 

SMART LATEKS 
To nowatorskie po³¹czenie zalet dwóch najlepszych surowców 
wykorzystywanych do produkcji materacy - lateksu i pianki 
termoelastycznej. Surowiec ten powstaje podczas jednego procesu 
technologicznego, bez jakichkolwiek ³¹czeñ czy klejeñ. Powoduje 
to mo¿liwoœæ wykorzystania w³aœciwoœci pianki termoelastycznej i 
lateksu w tym samym czasie. Blok „smart lateks” reaguje 
dwustopniowo – z jednej strony posiada w³aœciwoœci lateksu, jest 
bardziej elastyczny i sprê¿ysty, a z drugiej pianki termoelastycznej, 
która pod wp³ywem nacisku modeluje siê do kszta³tów cia³a, 
idealnie je podpieraj¹c. 

  

PIANKA TERMOELASTYCZNA 
Wk³ad tego typu reaguje na ciep³o, zwiêkszaj¹c swoj¹ elastycznoœæ 
wraz ze wzrostem temperatury. Pianka przejmuje ciep³o cia³a i 
dostosowuje siê do jego kszta³tu, dziêki czemu zapewnia mu 
odpowiednie podparcie na ca³ej powierzchni. 

 

PIANKA PANTERA  
Innowacyjna pianka lateksowana z dodatkami naturalnych olejów 
s³onecznikowych, wytwarzana z surowców przyjaznych dla 
œrodowiska. Charakteryzuje siê niespotykan¹ wrêcz sprê¿ystoœci¹ i 
elastycznoœci¹. Badania dowodz¹, ¿e jest zdecydowanie bardziej 
wytrzyma³a na deformacjê i utratê twardoœci w stosunku do pianek 
typu HR Kaltschaum i klasycznych pianek poliuretanowych. 
Znakomita jakoœæ pianek Pantera pozwala na przyznanie jej a¿ 7-
letniego okresu gwarancji na odkszta³cenia. Pantera to znak 
zastrze¿ony w produkcji pianek, a Fabryka Materacy JANPOL Sp. 
z o.o. jest wy³¹cznym dystrybutorem tego produktu na rynku 
polskim. 

 

  

OWCZA WE£NA  
Zatrzymuje ciep³o wytwarzane przez organizm i dlatego stosowana 
jest po stronie zimowej materacy. Przejmuje wilgoæ i ponownie 
oddaje j¹ do otoczenia. Znakomicie wch³ania wydzielany podczas 
snu pot. 

  

BAWE£NA 
Jest w³óknem naturalnym o doskona³ych w³aœciwoœciach 
higroskopijnych. W czasie snu jest w stanie przej¹æ prawie po³owê 
z wytwarzaj¹cej siê wilgoci cia³a. Za spraw¹ tej w³aœciwoœci 
och³adza nasz organizm i zapewnia odpowiedni¹ wentylacjê cia³a 
w gor¹ce dni. Dlatego w³aœnie jest stosowana na stronie letniej 
materaca. 

  

KOÑSKIE W£OSIE 
Charakteryzuje siê wysokim wspó³czynnikiem izolacji oraz bardzo 
dobr¹ elastycznoœci¹ i znakomitymi w³aœciwoœciami termicznymi. 
Jest odporne na wilgoæ oraz wyj¹tkowo trwa³e, przez co zwiêksza 
¿ywotnoœæ materaca. 

  

KOKOS 
Surowiec naturalny pochodz¹cy ze skorupy orzecha kokosowego. 
Ma œwietne w³aœciwoœci termiczne i zapewnia w³aœciw¹ cyrkulacjê 
powietrza wewn¹trz materaca. Dziêki swej naturalnej strukturze 
w³ókno kokosowe jest lekkie i przewiewne oraz posiada 
w³aœciwoœci antyalergiczne. Cechuje siê wysok¹ elastycznoœci¹, 
poch³ania wydzielany pot i wilgoæ panuj¹c¹ w otoczeniu. Dziêki 
zastosowaniu p³yt kokosowych uzyskuje siê efekt usztywnienia 
materaca. 

 

  
T 25 
Pianka poliuretanowa o gêstoœci 25 kg/m3 

 

T 35 
Pianka poliuretanowa o gêstoœci 35 kg/m3 

  

BONNELL 
Sprê¿yny tego typu wykonano z wysokogatunkowego drutu o 
œrednicy 2,2 mm. £¹czenia tych sprê¿yn wykonane s¹ z drutu o 
œrednicy 1,8 mm. Taka konstrukcja zapewnia du¿¹ sztywnoœæ oraz 
trwa³oœæ tego typu wk³adu. Wysokoœæ wk³adu 11 cm, a w 
przypadku materaca Uranos 6 cm. Gêstoœæ upakowania wynosi 111 
spræýyn/m², a w przypadku Uranosa 120 spræýyn/m². 

  

SPRÊ¯YNA KIESZENIOWA 
Wk³ad tego rodzaju sk³ada siê z osobnych kieszeni ze sprê¿ynami 
w œrodku, po³¹czonych ze sob¹ za pomoc¹ kleju i ramki otaczaj¹cej 
ca³oœæ. Dziêki takiej konstrukcji uzyskano punktow¹ elastycznoœæ, 
która pozwala dopasowaæ siê materacowi do kszta³tu cia³a. 
Wysokoœæ wk³adu 11 cm, a w przypadku materaca Nuta 15 cm. 
Gêstoœæ upakowania to 260 sprê¿yn/m2 

  

MULTIPOCKET 
Zasada konstrukcji jest taka sama, jak w sprê¿ynach typu 
kieszeniowego. Ró¿nica polega na gêstoœci upakowania, która 
wynosi 500 sprê¿yn/m2. Powoduje to lepsze dopasowanie do 
kszta³tu cia³a przy jednoczesnym zwiêkszeniu trwa³oœci 
konstrukcji. Wysokoœæ wk³adu: 12 cm. 

  
H2 
Materac dla osób o wadze do 80 kg. 

 

  
 

H3 
Materac dla osób o wadze powy¿ej 80 kg. 

 

H4 
Materac o zwiêkszonej twardoœci, dziêki zastosowaniu pianki T35 
oraz w³ókniny filcowej o zwiêkszonej gramaturze, dla osób o 
wadze powy¿ej 80kg. 

  

DWUSTRONNY  
Symbol ten oznacza, ¿e materac mo¿e byæ u¿ytkowany po obu 
stronach, co zwiêksza jego ¿ywotnoœæ. 

  

STELA¯ REGULOWANY  
Materace z tym symbolem mog¹ byæ stosowane wraz ze stela¿ami 
o regulowanych elementach. 

  

MATERAC REHABILITACYJNY 
Czêœæ naszych materacy dziêki pozytywnym opiniom oœrodków 
rehabilitacyjnych oraz œwiadectwom instytucji certyfikuj¹cych 
uzyska³o status materaca rehabilitacyjnego, a co za tym idzie 
obni¿on¹ stawkê VAT. Obni¿enie stawki VAT dotyczy materacy o 
wymiarach: szerokoœæ 0,7-2 m i d³ugoœæ 1,7-2,2 m. 

  

LATO 
Dziêki zastosowaniu wk³adu bawe³ny ta strona przeznaczona jest 
na sezon letni. 

  
ZIMA 
Strona z we³n¹ owcz¹ zalecana jest na sezon zimowy. 

  
 

HR 30 
Pianka wysokoelastyczna „Kaltschaum” o ciê¿arze 30 kg/m3. 

 

HR 35 
Pianka wysokoelastyczna „Kaltschaum” o ciê¿arze 35 kg/m3. 

 

HR 38 
Pianka wysokoelastyczna „Kaltschaum” o ciê¿arze 38 kg/m3. 
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