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Wszystko, co robimy, 
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Hotel beds
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od lat dostarczamy 
na rynek hotelowy 
łóżka i materace. 
sprawdzają się 
one zarówno 

w 5-gwiazdowym hotelu, jak i 
małym pensjonacie. bazujemy na 
sprawdzonych rozwiązaniach oraz 
wprowadzamy nowości, które są 
podstawą rozwoju firmy i produktów. 
W katalogu znalazła się linia Wellness 
comfort line. rozwijamy ją 
konsekwentnie, tak by mogli Państwo 
w jednym miejscu otrzymać pełną 
ofertę. nowe wzory i kolory wezgłowi 
tzw. headboardów, nowatorskie rodzaje 
pianek, lateksu, stelaży i sprężyn, 
pozwalają nam odpowiedzieć na 
Państwa potrzeby. chcemy Państwu 
kompleksowo pomóc w aranżacji 
sypialnej części pokoju. W katalogu 
znajdują się dodatki: pościel, ręczniki 
i szlafroki. do naszego aktualnego 
motta, czyli „Wszystko co robimy, 
dedykujemy naszym klientom”, 
chcemy dodać: „Wciąż w rozwoju”. 
mamy nadzieję, że usatysfakcjonuje 
Państwa zawartość naszego katalogu. 
jesteśmy otwarci na sugestie.

zapraszamy do kontaktu.
zarząd wraz z pracownikami

We have been providing the hotel 
market with beds and mattresses for 
many years. our beds and mattresses 
have been suitable for both 5-star 
hotels and little guest houses. We 
use tried and tested solutions and 
implement novelties which drive the 
development of the company and 
its products. The catalogue contains 
the Wellness comfort line. it is 
continuously expanded so that you 
can find a comprehensive offer in 
a single place. new patterns and 
colours of headboards, innovative 
types of foams, latex, mattress 
support frames and springs allow 
us to respond to the customer’s 
needs. our objective is to help you 
comprehensively to arrange the 
sleeping area of a room. The catalogue 
also presents accessories, such as 
bed linen, towels, and bathrobes. 
We would like to add to our current 
motto, which is “everything we do 
is dedicated to our customers”, the 
following phrase: “still in progress”. 
We hope that the contents of our 
catalogue will appeal to you. We are 
open to suggestions.

do not hesitate to contact us.
The management and the team

seit jahren liefern wir Hotelbette 
und matratzen. sie bewähren sich 
sowohl in einem 5 sterne Hotel als 
auch. Wir basieren auf bewährten 
lösungen und führen neuheiten 
ein, die als entwicklungsgrundlage 
für das unternehmen und für unsere 
Produkte gelten. im katalog gibt es die  
Produktlinie Wellness comfort line. 
Wir entwickeln sie so konsequent, dass 
sie ein volles angebot aus einer Hand 
bekommen können. neue muster und 
Farben von kopfenden, sog. Headboards, 
innovative arten von schaum, latex, 
bettgestellten und Federn, erlauben 
uns, den kundenbedürfnissen entgegen 
zu kommen. Wir möchten ihnen bei 
der Gestaltung eines zum schlafen 
vorgesehenen zimmerteils komplex 
helfen. im katalog finden sie zusätzliche 
ausstattung: bettwäsche, Handtücher 
und schlafröcke. unser aktuelles motto, 
“alles was wir machen, widmen wir 
unseren kunden”, möchten wir um den 
satz erweitern: „Wir entwickeln uns 
ständig”. Wir hoffen, dass der inhalt 
unseres  katalogs sie zufriedenstellen 
wird. Wir sind offen auf Vorschläge und 
empfehlungen.

kontaktieren sie uns.
Geschäftleitung und mitarbeiter

bazujemy na sPraWdzonycH 
rozWiązaniacH 
oraz WProWadzamy noWości
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Airport Hotel Okęcie****
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Pałac Kamieniec
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PL  orion to nasza propozycja 
łóżka kontynentalnego dla hoteli 
o podwyższonym standardzie, gdzie 
pobyty są dłuższe niż jeden, dwa 
dni. Podstawą bazy jest konstrukcja 
skrzyniowa oparta na stelażu 
drewnianym, tapicerowana tkaniną. 
W wersji na zdjęciu, orion 
tapicerowany jest tkaniną z grupy nr 3. 

EN  recommended as a continental 
bed for hotels of higher standard, 
where guests stay for more than one 
or two days. The base of the mattress 
is a box-like upholstered structure 
on a wooden support frame. in 
the photograph, orion has been 
upholstered in fabric from group 3.

DE  kontinentalbett für Hotels mit 
erhöhtem standard, wo Hotelgäste 
länger als ein oder zwei tage 
übernachten. als basis gilt eine 
bettkiste mit Holzbettgestell und 
textilstoffpolster. in der Version auf dem 
bild ist das orion-kontinentalbett mit 
einem stoff der Gruppe nr. 3 tapeziert. 

29 cm wysokość wraz z nogami, 
bez materaca

29 cm the height including legs 
and exluding the mattress 

29 cm die betthöhe inkl. bettfüße 
und matratze beträgt

Zalety:

wybór górnego materaca

możliwość łączenia łóżek

zwiększenie komfortu poprzez dołożenie 
materaca posłaniowego

chromowane relingi zabezpieczające 
przed przesuwaniem

dopasowanie do stylu wnętrza poprzez 
zastosowanie różnorodnych tkanin 
tapicerskich

Advantages:

selection of an upper mattress

possibility of connecting beds

increasing the comfort level by adding 
a topper mattress

chrome-coated railings preventing the 
upper mattress from moving

a variety of upholstery fabrics to match 
the interior décor

Vorteile:

auswahl der oberen matratze möglich

eine zusammenstellung der bette 
möglich

komforterhöhung durch eine zusätzliche 
bettauflage

Verchromte stangengriffe zum schutz 
gegen Verschiebung

anpassung an den stil des jeweiligen 
raumes durch anwendung von diversen 
Polsterstoffen

orion

idealna ProPozycja dla Hoteli 
o PodWyższonym standardzie 
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PL  konstrukcja łóżka mars i jego 
wysokość umożliwiają wielokierunkowe 
wykorzystanie produktu. Podstawą 
marsa jest wkład sprężynowy 
typu bonnell obłożony pianką 
poliuretanową o gęstości 25 kg/m3. 
Pikowany pokrowiec oprócz względów 
estetycznych zwiększa trwałość 
i żywotność produktu. lamówka 
podkreśla krawędzie materaca.

EN  The structure and height of 
the bed make it a versatile product. 
mars is based on a bonnell-type 
spring core covered with polyurethane 
(Pu) foam with a density 
of 25 kg/m3. besides its aesthetic 
values, the quilted cover also enhances 
the durability and life of the product. 
The trim gives a decorative look to 
the mattress edges.

DE  die bettkonstruktion und die 
betthöhe ermöglichen, das Produkt 
vielseitig zu nutzen. als bettuntersatz für 
mars-bett gilt ein bonellfederkern, mit 
einem Pu-schaumstoff mit einer dichte 
von 25 kg/m3. ein steppschonbezug 
sieht ästhetisch aus und erhöht auch 
die Produktbeständigkeit und seine 
lebensdauer. ein besatz betont dagegen 
die matratzenränder.

25 kg/m3 gęstość pianki 
poliuretanowej

25 kg/m3 density 
polyurethane foam  

25 kg/m3 schaumstoff 
dichte 

Zalety:

stanowi odrębne łóżko 
w obiektach o niższym standardzie

może stanowić bazę łóżka 
kontynentalnego o podwyższonym 
standardzie (zastosowanie wysokiej 
jakości wkładu typu bonnell)

posiada zalety łóżka kontynentalnego

specjalny system zaczepów umożliwia 
przykręcenie panela ściennego do 
konstrukcji łóżka typu mars lub saturn

Advantages:

it constitutes an separate bed 
in lower-standard facilities

it may constitute the base of 
a higher-standard continental bed 
(the application of a high-quality 
bonnell core)

it has the advantages of 
a continental bed

a special system of fasteners for fixing 
a wall panel to the structure of a mars or 
saturn bed

Vorteile:

sie gilt als ein unabhängiges bett in 
objekten mit niedrigerem standard

sie kann als eine basis für ein 
kontinentalbett mit erhöhtem standard 
angewandt werden (einsatz eines 
hochwertigen bonellfederkerns)

sie hat Vorteile eines kontinentalbettes 

ein system von sonderhalterungen 
ermöglicht, den bettkopf an die 
bettkonstruktion (mars oder saturn) 
anzuschrauben

mars

możliWość WielokierunkoWeGo 
Wykorzystania Produktu



7



8

PL  saturn to nasza propozycja 
łóżka kontynentalnego stosowanego 
najczęściej w hotelach biznesowych. 
Połączenie dwóch materacy 
górnego i dolnego podnosi walory 
wypoczynkowe całego kompletu. 
Podstawą łóżka może być baza 
saturn albo mars, a ich wysokość 
można regulować nóżkami lub 
zastosowanymi surowcami. 
W naszym rozwiązaniu proponujemy, 
aby górny materac dobierany 
był według potrzeb i możliwości 
inwestora. W efekcie powstaje 
łóżko, które łączy w sobie względy 
praktyczne z wysoką jakością.

EN  it is recommended as 
a continental bed, most commonly 
used in business hotels. The 
connection of the upper and 
the lower mattress increases the 
recreational values of the entire set. 
The beds can be built on a saturn or 
mars base, and their height can be 
adjusted by means of legs or the raw 
materials applied. our suggestion 
is that the upper mattress should 
be chosen according to the needs 
and possibilities of the investor. 
The resulting bed combines both 
practical considerations and high 
quality.

DE  ist unser Vorschlag für ein 
kontinentalbett, das meistens in 
businesshotels genutzt wird. durch eine 
Verbindung der oberen und der unteren 
matratze werden erholungsvorteile des 
gesamten bettes erhöht. als bettgestell 
kann ein Gestell vom saturn- oder von 
mars-bett eingesetzt werden, seine Höhe 
kann mittels bettfüsse oder mit Hilfe 
der verwendeten stoffe geregelt werden. 
in unserer lösung schlagen wir vor, dass 
die obere matratze je nach bedürfnissen 
und möglichkeiten des investors 
gewählt wird. im endeffekt entsteht ein 
bett, das praktische eigenschaften mit 
einer hohen Qualität in sich verbindet.

Zalety:

wybór górnego materaca

możliwość łączenia łóżek

zwiększenie komfortu poprzez dołożenie 
materaca posłaniowego

dopasowanie do stylu wnętrza

zastosowana konstrukcja sprawia, 
że łóżko jest atrakcyjne cenowo

Advantages:

selection of an upper mattress

possibility of connecting beds

increasing the comfort level by adding 
a mattress topper

matching the interior décor

the design applied makes the bed 
affordable

Vorteile:

auswahl der oberen matratze möglich

eine zusammenstellung der bette möglich

komforterhöhung durch eine 
zusätzliche bettauflage

anpassung an den stil des jeweiligen raumes

die eingesetzte bettkonstruktion bewirkt, 
dass das bett einen attraktiven Preis hat

saturn

ProPozycja stosoWana najczęściej 
W HotelacH biznesoWycH



kalkakalka

Dopasowanie do stylu wnętrza
matching the interior décor.

anpassung an den stil des jeweiligen 
raumes.

Względy 
praktyczne 
z wysoką 
jakością
W naszym rozwiązaniu 
proponujemy, aby 
górny materac 
dobierany był według 
potrzeb i możliwości 
inwestora. 

Practical 
considerations 
and high 
quality
our suggestion is that 
the upper mattress 
should be chosen 
according to the needs 
and possibilities of the 
investor. 

Das praktische 
Eigenschaften 
mit einer hohen 
Qualität
in unserer lösung 
schlagen wir vor, dass 
die obere matratze 
je nach bedürfnissen 
und möglichkeiten des 
investors gewählt wird.



kalka
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PL  dostawka hotelowa trimax to 
idealna propozycja dla hoteli, które nie 
mają miejsca na schowanie dostawki 
w czasie, kiedy nie jest ona potrzebna. 
dostawka trimax, po złożeniu, może 
służyć jako pufa. jednocześnie jej 
konstrukcja jest bardzo trwała, co 
zapewnia metalowy stelaż.

EN  The trimax extra bed is an ideal 
solution for hotels lacking room for 
an extra bed at the time when it is not 
needed. When folded, this extra bed 
can serve as a pouf. at the same time, 
its structure is very durable thanks to 
a metal support frame.

DE  das zusatzbett trimax gilt als eine 
ideale lösung für diejenigen Hotels, 
die über keinen Platz verfügen, um 
zusatzbette in der zeit zu lagern, wo 
sie nicht gebraucht werden. nachdem 
dieses zusatzbett zusammengelegt 
wird, kann es als ein sitzpuff verwendet 
werden. zugleich ist seine konstruktion 
sehr beständig. dafür sorgt ein 
metallgestell. 

200 x 80 x 10 cm wymiary materaca 
piankowego

218 x 80 cm wymiary zewnętrzne 
łóżka rozłożonego

74 (szer.) x 
80 (dł.) x 
49 (wys.) cm

wymiary 
po złożeniu

200 x 80 x 10 cm two-part foam 
mattress dimensions

218 x 80 cm external dimensions 
of an unfolded bed

74 (width) x 
80 (length) x  
49 (height) cm

dimensions after 
folding

200 x 80 x 10 cm schaummatratze mit 
folgenden abmessungen

218 x 80 cm die außenabmessungen 
des ausgeklappten bettes betragen

74 (Breite) x 
80 (Länge) x 
49 (Höhe) cm

die Gesamtmaße 
nach zusammenklappen 
betragen

trimaX

idealna ProPozycja dla Hoteli, 
które nie mają miejsca 
na scHoWanie dostaWki, 
kiedy nie jest ona Potrzebna.



11



12

PL  dostawka hotelowa alex to przede 
wszystkim łatwość i szybkość składania.
konstrukcja jest bardzo trwała, 
co zapewniają listwy sprężynujące 
i metalowy stelaż. Po złożeniu łóżko 
przechodzi w tryb „jezdny”, by bez 
nakładu sił można było przesunąć je 
do schowka.

EN  The primary benefit of this extra 
bed is its quick and easy assembly. 
its metal support frame and resilient 
plywood slats make the whole structure 
particularly durable. When folded, the 
bed can be moved on wheels, so it is 
easy to transport and hide.

DE  ein zusatzbett im Hotel muss 
vor allem einfach und schnell 
zusammengeklappt werden. 
die konstruktion ist sehr beständig. 
dafür sorgen ein metallgestell und 
federnde sperrholzleisten. nachdem 
das bett zusammengeklappt ist, 
übergeht es in einen „Fahrmodus”: 
es lässt sich ohne besondere 
kraftaufwand in eine abstellkammer 
verschieben. 

200 x 80 x 10 cm wymiary materaca 
piankowego

205 x 80 cm wymiary zewnętrzne 
łóżka rozłożonego

38 cm całkowita wysokość 
z materacami

115 (wys.) x 
41 (grubość) x 
80 (szer.) cm

wymiary po złożeniu

200 x 80 x 10 cm mattress 
dimensions

205 x 80 cm external dimensions 
of an unfolded bed

38 cm total height with 
mattresses

115 (height) x 
41 (thickness) x 
80 (width) cm

dimensions 
after folding

200 x 80 x 10 cm Folgenden abmessungen 
der matratze

205 x 80 cm die außenabmessungen 
des ausgeklappten bettes betragen

38 cm Gesamthöhe 
mit matratzen

115 (Höhe) x 
41 (Stärke) x 
80 (Breite) cm

abmessungen 
nach zusammenklappen

aleX

idealna ProPozycja dla Hoteli 
o PodWyższonym standardzie 
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PL  Łóżko olaf przeznaczone jest 
dla hoteli, pensjonatów i zajazdów. 
Produkt rozwiązuje problem 
dostawek. jest skonstruowany tak, 
by tworzyć razem z górnym łóżkiem 
całość o tym samym standardzie. 
Łączenie i rozdzielanie górnego łóżka 
z dostawką pozwala na maksymalne 
wykorzystanie przestrzeni 
pod łóżkiem górnym. 

EN  The bed is suitable for hotels, guest 
houses, and inns. it solves the problem 
of extra beds as it is designed in such 
a way that, together with the upper bed, 
it makes up one big bed of the same 
standard. attaching and detaching the 
upper bed to and from an extra bed 
makes it possible to maximise the space 
under the upper bed. 

DE  ein für Hotels, Pensionen 
und Gasthäuser vorgesehenes bett. 
das Produkt löst das Problem mit 
zusätzlichen betten. es ist so aufgebaut, 
dass es mit einem oberen bett eine 
einheit in dem gleichen standard 
bilden kann. das zusammenstellen und 
trennen des oberen bettes mit dem 
zusatzbett erlaubt, den raum unter 
dem oberen bett optimal zu nutzen. 

200 x 90 cm wymiary materaca

DIANA rodzaj materaca

207 x 90 cm wymiary zewnętrzne 
łóżka złożonego

207 x 180 cm wymiary zewnętrzne 
łóżka rozłożonego

33 cm całkowita wysokość bez 
materaca

48 cm całkowita wysokość 
z materacem

200 x 90 cm mattress dimensions

DIANA type of mattress

207 x 90 cm external dimensions 
of a folded bed

207 x 180 cm external dimensions 
of an unfolded bed

33 cm total height without 
the mattress

48 cm total height with 
the mattress

200 x 90 cm abmessungen der matratze

DIANA matratzentyp

207 x 90 cm außenabmessungen des 
zusammengeklappten bettes

207 x 180 cm außenabmessungen 
des ausgeklappten bettes

33 cm Gesamthöhe 
ohne matratze

48 cm Gesamthöhe 
mit matratze

olaF

Przeznaczone dla Hoteli, 
PensjonatóW i zajazdóW 
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PL  najczęściej sprzedawane jako 
zestaw podstawy saturn na stelażu 
metalowym z górnym materacem 
daino. okrągła podstawa składa 
się z dwóch połówek, górny materac 
to jeden duży okrągły materac.

EN  Frequently sold as a set of base 
saturn with metal frames with 
a mattress daino.
The rounded base is divided into two 
parties, the upper mattress is a large, 
round the mattress.

DE  Häufig als ein satz von basis 
saturn mit Gestell aus metall mit 
einer matratze daino verkauft.
die abgerundete basis in zwei 
Parteien aufgeteilt, die obermatratze 
ist eine große, um die matratze.

Zalety:
solidna metalowa konstrukcja

bardzo komfortowy górny materac 
z pianki wysokoelastycznej

możliwość wyboru tkaniny obiciowej 
bazy saturn

Advantages:
solid metal construction

very comfortable upper mattress 
of high resilience foam

the ability to choose the fabric 
of the base saturn

Vorteile:
solide metallkonstruktion

sehr stolz obermatratze aus 
schaumstoff hohe belastbarkeit

die Fähigkeit, das Gewebe 
des basis saturn wählen

Łóżko okrąGŁe 
rounded bed 
abGerundete bett

jeden z nalePiej sPrzedającycH się 
ProduktóW W naszej oFercie



kalkakalka

Najczęściej 
sprzedawane 
są o średnicy 
230 cm 
lub 260 cm.
okrągła podstawa 
składa się z dwóch 
połówek, górny materac 
to jeden duży okrągły 
materac.

Diese Betten 
werden 
üblicherweise 
mit einem 
Durchmesser 
von 230 cm oder 
260 cm verkauft.
die abgerundete basis in 
zwei Parteien aufgeteilt, 
die obermatratze ist eine 
große, um die matratze.

These beds are 
most commonly 
sold with a 
diameter of 
230 cm or 260 cm.
The rounded base 
is divided in two parts, 
the upper mattress 
is large, round mattress.

Bardzo komfortowy 
górny materac z pianki 
wysokoelastycznej
very comfortable upper mattress 
of high resilience foam

sehr stolz obermatratze aus 
schaumstoff hohe belastbarkeit



kalka
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PL  Łóżko piętrowe wykonane jest 
tak, by można było je rozłożyć na dwa 
oddzielne łóżka. konstrukcja łóżka 
oparta jest na stelażu metalowym, 
malowanym proszkowo. Łóżko 
piętrowe sprzedawane jest tylko 
w jednym wymiarze dla materacy 
o wymiarach 200 x 90 cm.

EN  The bunk bed has been designed 
in such a way that it is easy to use it 
as two separate beds. The structure of 
the bed is based on a metal powder-
coated frame. The bunk bed is available 
only for one mattress dimension: 
200 x 90 cm.

DE  das etagenbett ist konzipiert, 
dass daraus man zwei getrennte bette 
bekommen kann. die bettkonstruktion 
basiert auf einem pulverbeschichteten 
metallgestelll. das etagenbett wird nur 
in einer Größe verkauft und zwar für 
matratzen mit folgenden abmessungen: 
200 x 90 cm.

200 x 90 cm wymiary materaca

180 x 91 cm wysokość i szerokość łóżka

200 x 90 cm mattress dimensions

180 x 91 cm hight and width 

200 x 90 cm abmessungen der matratze

180 x 91 cm etagenbetthöhe

WyjątkoWo Praktyczne – 
można je rozŁożyć 
na dWa oddzielne Łóżka

Łóżko PiętroWe 
bunk bed 
etaGenbett
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wellness 
comfort 
line
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sehr geehrte damen und Herren, 
Wellness life balance bedeutet eine tages-, 
Wochen- und jahreslebensphilsophie. 
Wellness dream comfort, also Wellnes-
schlafkomfort, ist ein tages- und 
nachtslebensstil. ein gesunder schlaf gilt 
als das wichtigste bedürfnis des menschen. 
dem bedürfnis kam ein team der Fachleute 
in der matratzenfabrik janPol sp. z o.o. 
und ein Hotelexpertenteam der Polnischen
Gastfreundlichkeistakademie entgegen. 
eine erhöhung des schlafkomforts bei 
reisenden Hotelgästen mit Hilfe von 
life balance ist entscheidend für einen 
wirtschaftlichen erfolg des jeweiligen 
Hotels im Gästebusiness. Produktlinie 
Wellness comfort line gilt als eine 
businesstraumerfüllung des Herstellers 
und der Hoteliers, die sich entscheiden, 
in ihren innenräumen unsere innovative 
Hotelprodukte: classic, superior i dream 
zu nutzen.

Damian Kniejski
direktor der Hotelverkaufsabteilung
matratzenfabrik janPol sp. z o.o.

Natasza Sallmann
expertin für Hotelierwesen  
Wellness & spa

dear sir or madam, 
Wellness life balance is a philosophy of 
life during the day, the week, and the 
year. Wellness dream comfort is 
a lifestyle during the day and at night.
Healthy sleep is the most essential 
of human needs. have been addressed 
by a team of specialists from the janpol 
matress manufacturer along
with the team of  hotel experts 
gathered around the Polish academy 
of Hospitality. enhancing the 
sleeping comfort while travelling 
with wellness life balance is essential 
to the economic success of a hotel in 
the hospitality business. The Wellness 
comfort line products fulfil the 
business dreams of the manufacturer 
and the hoteliers who decide to fill 
their interiors with our innovative 
hotel products: classic, superior 
and dream.

Damian Kniejski
Head of Hotel division
mattress manufacturer janPol sp. z o.o.

Natasza Sallmann
Hotel Wellness
& spa expert

szanowni Państwo, 
Wellness life balance to 
filozofia życia w czasie dnia, 
tygodnia i roku. Wellness 
dream comfort, czyli 

wellnessowy komfort snu to styl życia 
w czasie dnia i nocy. zdrowy sen to 
najważniejsza potrzeba człowieka. takim 
potrzebom wyszedł naprzeciw zespół 
fachowców Fabryki materacy janPol 
oraz ekspertów hotelarskich skupionych 
przy Polskiej akademii Gościnności. 
Podnoszenie komfortu snu w podróży 
z wellness life balance jest znaczące 
dla sukcesu ekonomicznego hotelu 
w biznesie gościnnym. Produkty z linii 
Wellness comfort line to spełnienie 
marzeń biznesowych producenta 
i hotelarzy, którzy w swoich wnętrzach 
zdecydują się na nasze innowacyjne 
produkty hotelowe: classic, superior 
i dream.

Damian Kniejski
dyrektor działu Hoteli
Fabryka materacy janPol sp. z o.o.

Natasza Sallmann
ekspert ds. Hotelarstwa 
Wellness & spa

Wellness dream comFort, czyli 
WellnessoWy komFort snu to styl 
życia W czasie dnia i nocy. zdroWy sen 
to najWażniejsza Potrzeba czŁoWieka.
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PL  materac hotelowy classic to idealne 
rozwiązanie dla osób ceniących komfort 
i wygodę snu. został stworzony 
z myślą o zaspokojeniu potrzeb gościa 
biznesowego i konferencyjnego, 
oczekującego od hotelu warunków do 
komfortowego wypoczynku po całym 
dniu intensywnej i wytężonej pracy.
dzięki zastosowaniu pianki „memory 
foam”, która dopasowuje się pod 
wpływem ciepła do kształtu ciała, 
materac zapewnia optymalne ułożenie 
ciała oraz zwiększony komfort 
użytkowania.
Wkład kieszeniowy eliminuje 
odczucie tzw. „efektu falowania”, 
zapewniając punktową elastyczność 
oraz efektywny wypoczynek. dzięki 
zastosowanym technologiom materac 
hotelowy Wcl classic neutralizuje 
zmęczenie, umożliwia skuteczny relaks 
i zdrowy sen.

EN  The classic hotel mattress is an 
ideal solution for people who value the 
comfort and convenience of sleeping. 
it has been designed to fulfil the needs 
of business and conference guests who 
expect the conditions for comfortable 
relaxation after the whole day of heavy 
and intensive work.
Thanks to the application of a memory 
foam which adapts to the shape of the 
body under the influence of warmth, 
the mattress ensures the optimum 
position of the body and increased 
comfort of use.
The pocket core eliminates the feeling 
of the so-called “waving effect”, 
thus ensuring selective elasticity and 
efficient relaxation. Thanks to the 
technologies applied, the Wcl classic 
hotel mattress neutralises fatigue as 
well as ensures efficient relaxation and 
a healthy sleep.

DE  die Hotelmatratze classic gilt 
als eine ideale lösung für Personen, 
die einen komfortablen und 
bequemen schlaf schätzen wissen. 
sie wurde konzipiert mit der absicht, 
bedürfnisse von Geschäftsleuten und 
konferenzteilnehmern zu erfüllen, 
die von einem Hotel komfortable 
erholung nach einem arbeitsvollen 
und anspruchsvollen tag erwarten. 
durch die anwendung von „memory 
Foam”, eines schaums, der sich infolge 
der Wärmeeinwirkung an den körper 
anpasst, gewährleistet die matratze 
eine optimale körperlage sowie einen 
erhöhten nutzkomfort.
ein taschenfederkern verhindert 
das sog. „nachschwingen” und 
sichert die Punktelastizität sowie 
eine effektive erholung. durch 
eingesetzte technologien vermindert 
die Hotelmatratze Wcl classic 
eine ermüdung des Hotelgastes 
und ermöglicht ihm eine wirksame 
entspannung und einen gesunden schlaf.

2 x 4 cm warstwa pianki 
termoelastycznej

50 kg/m3 pianki termoelastycznej

ok. 260 
spr/m2 

wkład sprężyn 
kieszeniowych

7 stref twardości 
podwójna ramka stalowa

pranie 
w temperaturze 
do 

95˚ C

pokrowiec 
paroprzepuszczalny

6 szt. uchwyty

pranie 
w temperaturze
do

60˚ C

pokrowiec stressfree

2 x 4 cm layer of thermoelastic 
foam

50 kg/m3 of thermoelastic foam

approx. 
260 spr/m2 

pocket-spring core

7 firmness zones, 
double steel frame

wash in 
the temperature 
of up to

95˚ C

vapour-permeable 
cover

6 pcs. handles

wash in
the temperature
of up to

60˚ C

cover stressfree

2 x 4 cm eine thermoelastische 
schaumschicht

50 kg/m3 thermoelastische schaum

ca. 260 
spr/m2 

taschenfedern

7 Härtezonen, 
doppelter stahlrahmen

Waschen bei 
einer Temperatur 
von bis zu

95˚ C

dampfdiffusionsoffener 
schonbezug

6 St. Griffbänder

Waschen bei 
einer Temperatur 
von bis zu 

60˚ C

schonbezug stressfree

Wcl 
classic
materac 
kieszeniowo- 
-termoelastyczy

a pocket-thermoelastic 
mattress

Thermoelastische 
Matratze 
mit Taschenfederkern
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Klasyka i komfort w nowym wydaniu!
classical design and comfort in a new form!
klassik und komfort neu entdeckt!

Komfortowy wypoczynek w podróży!
comfortable relaxation in travel!
komfortable erholung auf reise!
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PL  materac hotelowy superior to 
rozwiązanie dla osób świadomych 
prozdrowotnego znaczenia snu. 
stworzony z myślą o zaspokojeniu 
potrzeb gości w obiektach rodzinnych, 
pałacowych, wellness, oczekujących 
od hotelu warunków do efektywnego 
wypoczynku oraz regeneracji 
sił witalnych. 
dzięki zastosowaniu wkładu 
z lateksu (20% naturalnego 
i 80% syntetycznego), materac 
jest nieprzyjaznym środowiskiem 
dla roztoczy i alergenów. ułatwia 
swobodną cyrkulację powietrza. 
zapewnia zdrowy i higieniczny 
wypoczynek. Wkład kieszeniowy 
eliminuje tzw. „efekt falowania”, 
umożliwiając dopasowanie materaca 
do kształtu ciała. dzięki zastosowanym 
technologiom materac hotelowy 
Wcl superior gwarantuje zdrowy 
i higieniczny sen, przywracający 
równowagę psychofizyczną oraz 
regenerację energii.

EN  The superior hotel mattress is 
suitable for people who are aware of 
the healthy nature of sleeping. it has 
been designed to fulfil the needs of 
guests in family, palace and wellness 
facilities, who expect the conditions 
for efficient relaxation and recovery of 
their vital forces. 
due to the application of a latex core 
(20% natural and 80% synthetic), the 
mattress is hostile environment for 
mites and allergens. it allows air to 
circulate freely, thus ensuring a healthy 
and hygienic rest. The pocket core 
eliminates the so-called “waving effect”, 
thus making it possible to adapt the 
mattress to the shape of the body. 
The technologies applied in the Wcl 
superior hotel mattress guarantee 
a healthy and hygienic sleep which 
restores the psychophysical balance and 
recuperates your energy.

DE  die Hotelmatratze superior gilt 
als eine lösung für Personen, welche 
der bedeutung des schlafs für die 
Gesundheit bewußt sind. sie wurde 
konzipiert mit der absicht, bedürfnisse 
bei Hotelgästen in Familienobjekten, 
Palaishotels und Wellness-zentren, 
zu erfüllen, die von einem Hotel eine 
effektive erholung und eine erneuerung 
der vitalen kräfte erwarten. 
durch den einsatz eines latexkerns 
(20% naturlatex und 80% kunstlatex) 
gilt die matratze als eine umgebung, 
die für allerlei milben und allergene 
unfreundlich ist. sie erleichtert eine 
freie luftzirkulation und sichert eine 
gesunde und hygienische erholung. 
der taschenfederkern läßt eine 
„nachschwingengefühl“ vermeiden, 
in dem sie ermöglicht, die matratze 
an den körper anzupassen. durch 
eingesetzte technologien gewährleistet 
die Hotelmatratze Wcl superior einen 
gesunden, hygienischen schlaf, der ein 
psycho-physisches Gleichgewicht sowie 
lebensenergie wiederherstellt.

2 x 1 cm płyta kokosowa

ok. 260 
spr/m2

wkład sprężyn 
kieszeniowych

7 stref twardości, podwójna 
ramka stalowa

2 x 4 cm warstwa lateksu 65 kg/m3

pranie 
w temperaturze 
do

95˚ C

pokrowiec 
paroprzepuszczalny

6 szt. uchwyty

pranie 
w temperaturze 
do

60˚ C

pokrowiec stressfree

2 x 1 cm coconut coir

approx. 
260 spr/m2

pocket-spring core

7 firmness zones, 
double steel frame

2 x 4 cm latex layer 65 kg/m3

wash in 
the temperature 
of up to

95˚ C

vapour-permeable 
cover

6 pcs. handles

wash in 
the temperature 
of up to

60˚ C

cover stressfree

2 x 1 cm kokosplatte

ca. 260 
Federn/m2

taschenfedern

7 Härtezonen, 
doppelter stahlrahmen

2 x 4 cm latexschicht 65 kg/m3

Waschen bei 
einer Temperatur 
von bis zu

95˚ C

dampfdiffusionsoffener 
schonbezug

6 St. Griffbänder

Waschen bei 
einer Temperatur 
von bis zu

60˚ C

schonbezug stressfree

Wcl 
suPerior
materac kieszeniowo- 
-lateksowo-kokosowy

a pocket-latex-coconut 
mattress

Matratze 
mit Taschenfedern, 
Latex- und Kokosplatten



Dla zdrowego i regenerującego wypoczynku!
For healthy and regenerative relaxation!
Für eine gesunde und regenerative erholung!

Efektywny relaks w podróży!
efficient relaxation in travel!
effektive erholung auf reisen! kalkakalka

Dla zdrowego i regenerującego wypoczynku!
For healthy and regenerative relaxation!
Für eine gesunde und regenerative erholung!

Efektywny relaks w podróży!
efficient relaxation while travelling!
effektive erholung auf reisen!



kalka
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Dla zdrowego i regenerującego wypoczynku!
For healthy and regenerative relaxation!
Für eine gesunde und regenerative erholung!

Efektywny relaks w podróży!
efficient relaxation in travel!
effektive erholung auf reisen!
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PL  materac hotelowy dream to 
doskonałe rozwiązanie dla gości, 
oczekujących najwyższej jakości 
produktów. został on stworzony 
z myślą o osobach zatrzymujących się 
w hotelach typu wellness, pałacach, 
ekskluzywnych hotelach miejskich oraz 
szkoleniowych typu boutique i design, 
którzy oczekują od hotelu nie tylko 
warunków dla dobrego snu, ale także 
zapewnienia wyjątkowego komfortu 
i ekskluzywnego serwisu. 
materac Wcl dream łączy w sobie 
wszystkie walory materacy typu classic 
oraz superior, gwarantując zdrowy, 
jakościowy i higieniczny wypoczynek. 
dzięki zastosowanym technologiom 
produkt Wcl dream zapewnia 
poczucie równowagi ciała i umysłu, 
umożliwiając spokojny sen, głęboki 
wypoczynek i efektywny relaks.

EN  The dream hotel mattress is 
an perfect solution for the most 
demanding of guests, oriented on 
the pro-quality and health values. it 
has been designed for people visiting 
wellness hotels, palace hotels and 
exclusive urban hotels as well as 
boutique and design conference hotels, 
who expect not only good sleeping 
conditions but also exceptional comfort 
and exclusive service. 
The Wcl dream mattress combines all 
the values of the classic and superior 
mattresses, thus ensuring healthy, 
quality and hygienic relaxation. Thanks 
to the technologies applied, the Wcl 
dream product ensures the feeling of 
equilibrium between the body and the 
mind, which results in a peaceful sleep, 
thorough rest and efficient relaxation.

DE  die Hotelmatratze dream ist eine 
optimale lösung für anspruchsvollste 
Hotelgäste. sie zeichnet sich durch eine 
hohe Qualität und für die Gesundheit 
günstige eigenschaften aus. sie wurde 
für diejenige Hotelgäste konzipiert, die 
in Wellnes-, Palaishotels übernachten 
oder auch exclusive stadt- sowie 
boutique- und designschulunghotels 
besuchen, und die von einem Hotel 
nicht nur gute Voraussetzungen 
für einen guten schlaf, aber auch 
einmaligen komfort und exclusives 
service erwarten. 
die matratze Wcl dream verbindet 
in sich alle Vorteile der matratzen vom 
typ classic sowie superior, indem sie 
eine gesunde und hygienische erholung 
von hoher Qualität gewährleistet. 
durch eingesetzte technologien 
gewährleistet das Produkt Wcl dream 
ein Gleichgewicht zwischen körper und 
Geist wiederherzustellen und ermöglicht 
somit einen ruhigen schlaf, gute 
erholung und effektive entspannung.

2 x 2 cm płyta kokosowa

ok. 260 
spr/m2

wkład sprężyn 
kieszeniowych

7 stref twardości, podwójna 
ramka stalowa

2 x 4 cm warstwa lateksu 65 kg/m3

pranie 
w temperaturze 
do

95˚ C

pokrowiec 
paroprzepuszczalny

6 szt. uchwyty

pranie 
w temperaturze 
do

60˚ C

pokrowiec stressfree

2 x 2 cm coconut coir

approx. 
260 spr/m2

pocket-spring core

7 firmness zones, 
double steel frame

2 x 4 cm latex layer 65 kg/m3

wash 
in the temperature 
of up to

95˚ C

vapour-permeable 
cover

6 pcs. handles

wash 
in the temperature 
of up to

60˚ C

cover stressfree

2 x 2 cm kokosplatte

ca. 260 
Federn/m2

taschenfedern

7 Härtezonen, 
doppelter stahlrahmen

2 x 4 cm latexschicht 65 kg/m3

Waschen bei 
einer Temperatur 
von bis zu

95˚ C

dampfdiffusionsoffener 
schonbezug

6 St. Griffbänder

Waschen bei 
einer Temperatur 
von bis zu

60˚ C

schonbezug stressfree

Wcl 
dream
materac kieszeniowo- 
-lateksowo-kokosowy

a pocket-latex-coconut 
mattress

Matratze mit Taschenfedern, 
Latex- und Kokosplatten
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To nie tylko materac marzeń, ale materac dla zdrowego snu… z marzeniami!
it is not only a dream mattress, but a mattress for healthy sleep... full of dreams!
das ist nicht nur eine traummatratze, aber eine matratze für einen gesunden schlaf mit… träumen!

Spełnienie marzeń w podróży!
make your dreams come true when you travel!
traumerfüllung auf reisen!
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pokrowiec lato/zima 
pikowany wełną/bawełną 
zamiennie w wersji bez dopłaty 
pokrowiec jersej do prania

summer/winter cover quilted 
with wool/cotton, optionally 
available with washable jersey 
cover without additional charge

Bezug Sommer/Winter 
gesteppte Wolle/Baumwolle 
Wechselweise, ohne Aufpreis: 
ein Jersey-Schonbezug 
Standard zum Waschen

po obu stronach materaca 
komplet uchwytów

a set of handles on both sides 
of the mattress

Griffbänder auf beiden 
Matratzenseiten

pianka 35 kg/m3 dla wersji H4

foam 35 kg/m3 version H4

Schaum 35 kg/m3 Version H4

2 x 2 cm 

sprężyna kieszeniowa (260 sprężyn/m2), 
7 stref twardości

pocket spring (260 springs/m2), 
7 firmness zones

Der Taschenfeder (260 Federn/m2), 
7 Härtezonen

płyty lateksowe

latex

Die Latexplatten

2 x 2 cm   

pokrowiec lato/zima 
pikowany wełną/bawełną 
zamiennie w wersji bez dopłaty 
pokrowiec jersej do prania

cover summer/winter quilted 
wool/cotton alternatively 
version without subsidies cover 
Jersey washing

Bezug Sommer/Winter 
gesteppte Wolle/Baumwolle 
Wechselweise, ohne Aufpreis: 
ein Jersey-Schonbezug 
Standard zum Waschen

po obu stronach materaca 
komplet uchwytów

a set of handles on both sides 
of the mattress

Griffbänder auf beiden 
Matratzenseiten

pianka 25 kg/m3

foam 25 kg/m3

Schaum T 25 kg/m3

2 x 2 cm 

sprężyna kieszeniowa (260 sprężyn/m2), 
7 stref twardości

pocket spring (260 springs/m2), 
7 firmness zones

Der Taschenfeder (260 Federn/m2), 
7 Härtezonen

Typ: kieszeniowo-
piankowy, dwustronny

Type: pocket, foam, 
double-sided

Typ: mit Taschenfedern 
und PUR-Schaumstoff, 
beiderseitig

Twardość: występują 
w kilku wersjach twardości: 
H2, H3, H4

Firmness: available 
in several firmness versions, 
i.e. H2, H3 and H4

Härtegrad: erhältlich 
in mehreren 
Härteversionen: 
H2, H3, H4

Typ: kieszeniowy, 
lateksowo-piankowy, 
dwustronny

Type: pocket, 
latex, foam, 
double-sided

Typ: Taschenfedern 
mit Latex und 
PUR-Schaumstoff, 
beiderseitig

Twardość: średnia

Firmness: medium

Härtegrad: mittllere 
Härte

Opcje pokrowca za dopłatą:
Cover options available at an extra charge:
Schonbezugsversionen gegen Aufpreis:
• actipro
• bamboo
• celliant sleep
• ecosphere tencel
• medicott silverguard/medicare 

silverprotect
• sensolution
• smartcel clima
• stressfree
• bodyfit 

(niepikowany/non-quilted/nicht gesteppt)

17,5 cm

22,5 cm

Wenus*

aFrodyta*
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pokrowiec żakardowy 
pikowany ociepliną

Jacquard quilted cover 
with heat insulation

Jacquard gesteppte Abdeckung 
mit Wärmedämmung

po obu stronach materaca 
komplet uchwytów

a set of handles on both sides 
of the mattress

Griffbänder auf beiden 
Matratzenseiten

sprężyna kieszeniowa (500 sprężyn/m2), 
7 stref twardości

pocket spring (500 springs/m2), 
7 firmness zones

Der Taschenfeder (500 Federn/m2), 
7 Härtezonen

pokrowiec lato/zima 
pikowany bawełną/wełną

cover summer/winter 
quilted cotton/wool

Bezug Sommer/Winter 
gesteppte Baumwolle/Wolle

pianka 25 kg/m3

foam 25 kg/m3

Schaum 25 kg/m3

2 x 4 cm 

pianka 35 kg/m3

foam 35 kg/m3

Schaum 25 kg/m3

2 x 3 cm 
Typ: kieszeniowo-piankowy, 
dwustronny

Type: pocket, foam, 
double-sided

Typ: Taschenfedern 
und PUR-Schaumstoff, 
beiderseitig

Typ: sprężynowo-piankowy, 
dwustronny

Type: spring-foam, 
double-sided

Typ: mit Federn 
und PUR-Schaum, 
beiderseitig 

Twardość: średnia

Firmness: medium

Härtegrad: mittllere Härte

Opcje pokrowca za dopłatą:
Cover options available at an extra charge:
Schonbezugsversionen gegen Aufpreis:
• jersej

19 cm

21 cm

sprężyny bonnell ok. 111 sprężyn/m2

bonnell springs with approx. 111 springs/m2

Bonnellfedern, ca. 111 Federn/m2

Heros*

Gaja*
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pianka 25 kg/m3

foam 25 kg/m3

Schaum 25 kg/m3

2 x 2 cm 

pianka 25 kg/m3

foam 25 kg/m3

Schaum 25 kg/m3

2 x 2 cm 

pokrowiec żakardowy 
pikowany ociepliną

Jacquard quilted cover 
with heat insulation

Jacquard gesteppte Abdeckung 
mit Wärmedämmung

sprężyny bonnell 
ok. 111 sprężyn/m2

bonnell springs with 
approx. 111 springs/m2

Bonnellfedern, ca. 111 Federn/m2

pokrowiec żakardowy 
jednostronne pikowany 
ociepliną

Jacquard quilted cover with one 
side heat insulation

Jacquard seitig gesteppte 
Abdeckung mit 
Wärmedämmung

sprężyny bonnell ok. 111 sprężyn/m2

bonnell springs with approx. 111 springs/m2

Bonnellfedern, ca. 111 Federn/m2

17 cm

16 cm

Typ: sprężynowo-piankowy, 
dwustronny

Type: spring-foam, 
double-sided

Typ: Federn und 
PUR-Schaumstoff, 
beiderseitig

Twardość: średnia

Firmness: medium

Härtegrad: mittllere Härte

Typ: sprężynowo- 
-piankowy, jednostronny

Type: spring-foam, 
single-sided

Typ: Federn und PUR-
Schaum, einseitig

Twardość: średnia

Firmness: medium

Härtegrad: mittllere 
Härte

Opcje pokrowca za dopłatą:
Cover options available at an extra charge:
Schonbezugsversionen gegen Aufpreis:
• jersej

Helena*

diana*
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Pallas*
płyty lateksowe

latex

Latexplatten

2 x 3 cm 

pokrowiec z dzianiny 
jersey pikowany ociepliną 
z możliwością prania 
w temp. 60°C

the cover made of jersey 
knitted fabric quilted with heat 
insulation, washable at the 
temperature of 60°C

Der Schonbezug aus 
Jerseygewirk mit einer 
gesteppter Wärmestoffschicht 
kann bei einer Temperatur 
von 60°C gewaschen werden

wkład z pianki wysokoelastycznej 
HR 12 cm 

the core made of highly-elastic foam 
HR 12 cm

Einlage aus einem hochelastischen 
PUR-Schaum HR 12 cm stark

certyFikaty

* Wyrób jest zgodny z wymaganiami normy : PN-EN 1725:2001 w zakresie 
wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.

The product is declared to be compliant with the requirements of the PN-EN 
1725:2001 standard concerning strength requirements and safe design solutions.

Das Produkt den Vorschriften entsprichtder Norm: PN-EN 1725:2001 in Bezug auf 
die Beständigkeit und sichere Konstruktionslösungen entspricht.

Tkaniny i dzianiny pokrowców posiadają Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

The fabrics and knitted fabrics has the OEKO-TEX® Standard 100 Certificate

Der Stoff und Jersey ist nach Oeko-Tex 100 schadstoffgeprüft

20 cm

Typ: trudnopalny, 
piankowo-latexowy, 
dwustronny 

Type: flame-retardant, 
foam-latex, double-side

Typ: schwer brennbar, 
mit PUR-Schaumstoff 
und Latex, beiderseitig

Twardość: średnia

Firmness: medium

Härtegrad: mittllere Härte

Materac w całości 
z surowców trundopalnych 

The mattress is made 
entirely of flame-retardant 
materials 

Die ganze Matratze 
ist aus schwer
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PL  kołdry i poduszki wykonane są 
z policottonu. W poduszkach jest 
sztuczny puch, a w kołdrach – puch 
z włókien poliestrowo-silikonowych. 
Wypełnienie jest antyalergiczne 
i nieuczulające.
Poszycie kołder i poduszek wykonane 
jest z tkaniny o właściwościach 
termicznych. kołdra jest wzmocniona 
lamówką i zabezpieczona 
przed przechodzeniem włókien 
na zewnątrz poszycia.
Poszwy i poszewki mają dwie wersje: 
• Florina o wyjątkowej wytrzymałości 

oraz trwałości kształtu 
charakteryzuje się delikatnym 
chwytem, przepięknym połyskiem 
i subtelnym deseniem w pasy. ma 
satynowy splot. uznawana jest za 
najlepszą w naszej ofercie hotelowej.

• Grevena – jej głównymi atutami 
jest delikatna struktura, duża 
wytrzymałość, płócienny splot oraz 
miękki chwyt.

EN  duvets and pillows are made 
from polycotton. The pillows are 
filled with artificial down (fluff), 
while the duvets – with down of 
polyester silicone fibres. The filling has 
non-allergic properties.
The duvet and pillow covering is made 
of a fabric that has excellent heat-
insulating properties. The duvet is 
additionally reinforced with a trim and 
prevents the fiber from going through.  
duvet covers and pillow cases are made 
in two versions: 
• Florina – of highly durable and 

non-crimp fabric. its fine touch, 
awesome shine and drapeability 
make it our best hotel product on 
offer.

• Grevena – its main advantages 
include delicate texture, high 
durability and soft touch.

DE  bettdecken und kissen sind aus 
Polycotton hergestellt. kissen mit einer 
Füllung aus kunstdaune und bettdecken 
aufgefüllt mit daune aus Polyester- 
und silikonfasern. diese Füllung ist 
antiallergisch.
bettdecken- und kissenbezüge sind 
aus einem stoff mit thermischen 
eigenschaften hergestellt. die bettdecke 
ist mit einem besatz verstärkt und 
dagegen gesichert, dass die Fasern auf die 
außenseite des bezugs durchgehen. 
bett- und kissenbezüge sind in zwei 
Versionen erhältlich: 
• Florina – außergewöhnliche 

beständigkeit und 
Formbeständigkeit. die zarte 
oberfläche, wunderbare Glänze 
und Formgebungsmöglichkeiten 
des stoffes werden als beste 
eigenschaften in unserem für Hotels 
vorgesehenen angebot betrachtet.

• Grevena – als Hauptvorteile gelten: 
zarte oberflächenstruktur, hohe 
beständigkeit und weiche Form.

dodatki
accessories
accessoires 
kołdry, poduszki, poszewki

duvets, pillows and pillow cases

Bettdecken, Kissen, Kissen- 
und Bettdeckenbezüge

antyalerGiczne 
WyPeŁnienie



kalkakalka

Florina
Wyjątkowa wytrzymałość 
oraz trwałość kształtu, 
splot satynowy. 

Highly durable 
and non-crimp fabric.

außergewöhnliche 
beständigkeit und 
Formbeständigkeit.

Grevena
delikatna struktura, 
duża wytrzymałość 
oraz miękki chwyt.

delicate texture, high 
durability and soft touch.

oberflächenstruktur, 
hohe beständigkeit 
und weiche Form.

Splot · Weave · Bindung
satyna oraz satynowo – atłasowy 
(adamaszek)

sateen and satin (damask)

satin-bindung 
und satin-atlas-bindung (damast)

Gramatura · Basis weight ·  
Masse je Flächeneinheit
155 plus/minus 6 

Skład · Composition · 
Zusammensetzung
100 % bawełna

100 % cotton

100 % baumwolle

Splot · Weave · Bindung
płótno

linen

leinen

Gramatura · Basis weight ·  
Masse je Flächeneinheit

140 plus/minus 4



kalka
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PL  ręczniki obszyte są podwójnym 
szwem z czterech stron. mogą 
być suszone w suszarkach 
bębnowych. doskonale chłoną 
wodę i charakteryzują się dużą 
wytrzymałością mechaniczną. 

EN  towels are double-stitched at 
four sides. They may be tumble-dried 
and have excellent water-absorbing 
properties as well as high mechanical 
endurance. 

DE  Handtücher sind mit einem 
doppelten naht an vier seiten besetzt. 
sie können in trommeltrocknern 
getrocknet werden. sie nehmen das 
Wasser ausgezeichnet auf und zeichnen 
sich durch eine hohe mechanische 
beständigkeit aus. 

PL  szlafroki wykonane są z frotty 
o wyjątkowej wytrzymałości, jej 
gramatura wynosi 550 g/m2. Frotta 
ta posiada podwójną pętelkę co 
powoduje, że jest szczególnie 
wytrzymała na zaciągnięcia.  

EN  bathrobes are made of high-
endurance terry fabric, with the basis 
weight of 550 g/m2. The material 
has double loops, which makes it 
particularly resistant to fraying.  

DE  schlafröcke sind aus dem Frotté 
mit außergewöhnlicher beständigkeit 
hergestellt, die masse je Flächeneinheit 
beträgt 550 g/m2. das Frotté hat eine 
doppelte schlinge. dies bewirkt, dass es 
besonders beständig gegen Verhaken ist.   

100% 
bawełna

skład

550 g gramatura

biel 
klasyczna

kolor

gładka
napis „HOTEL“ lub z 
wyhaftowaną nazwą 
np. hotelu.

faktura

100% 
bawełna

skład

100% 
cotton

composition

550 g basis weight

classic 
white

colour

smooth
with „HOTEL” inscription 
or any embroidered 
name (e.g. hotel name).

texture

100% 
cotton

composition

100% 
Baumwolle

zusammensetzung

550 g masse je Flächeneinheit 

klassisch 
weiß

Farbe

glatt
mit der Aufschrift 
„HOTEL“ oder mit einem 
gestickten Namen 
(z.B. Hotelname)

oberflächenstruktur

100% 
Baumwolle

zusammensetzung

dodatki
accessories
accessoires
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PL  dywaniki charakteryzyją się 
dużą wytrzymałością i chłonnością 
wody. mogą być wykonane w wersji 
z kluczem greckim, ze stópkami lub 
z napisem „hotel”.

EN  rugs feature high endurance and 
water-absorbing properties. They may 
be produced in the following patterns: 
key motive, footprints motive and 
„hotel” inscription.

DE  badvorleger zeichnen sich 
durch eine hohe beständigkeit und 
Wasseraufnahmefähigkeit aus. sie sind in 
drei Versionen erhältlich: mit griechischem 
schlüsselmotiv, mit Fußspurenbild oder 
mit der aufschrift „Hotel”.

100% 
bawełna

skład

650 g/m2 gramatura

biel 
klasyczna

kolor

100% 
cotton

composition

650 g/m2 basis weight

classic 
white

colour

100% 
Baumwolle

zusammensetzung

650 g/m2 masse je Flächeneinheit 

klassisch 
weiß

Farbe

PL  kapcie hotelowe wykonane są 
z tkaniny frotte koloru białego. Posiadają 
w środku miękką wkładkę. Podeszwa jest 
wykonana z antypoślizgowego tworzywa.

EN  Hotel slippers are made of white 
terry fabric, with soft padding inside 
and slip-resistant soles.

DE  Hotellatschen sind aus dem weißen 
Frotté hergestellt und haben eine weiche 
einlage im inneren. die laufsohle ist 
aus einem rutschfestem stoff hergestellt.
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Grupa I
to starannie dobrana grupa różnych 
materiałów: dzianin, tkanin oraz delikatnych 
skór ekologicznych o nowoczesnym 
wzornictwie cieszących się ogromną 
popularnością wśród naszych klientów.

Group I
This is a carefully selected group of 
different materials: knitted fabrics, fabrics 
and PVc leather in a modern design which 
is very popular among our customers.

Gruppe I
dies ist eine sorgfältig ausgewählte Gruppe 
von verschiedenen materialien: Gewirke, 
Gewebe und PVc-leder in einem 
modernen design, die sehr beliebt bei 
unseren kunden ist.

Grupa II
to grupa jednego rodzaju dzianin 
posiadających atest trudnopalności 
Pn-en 1021-1:2007

Group II
This is a group of one kind knitted 
fabrics with certified fire resistance 
bs en 1021-1: 2007

Gruppe II
dies ist eine Gruppe von einer art 
Gewirke mit zertifizierten Feuerfestigkeit 
bs en 1021-1: 2007

Grupa III
W tej grupie znajdują się materiały 
o ciekawych kolorach i fakturach, 
dobrane tak, by nawet wymagający 
klient mógł znaleźć coś dla siebie.

Group III
in this group there are materials with 
interesting colors and textures, chosen so 
that even demanding customers can find 
something for themselves.

Gruppe III
in dieser Gruppe gibt es materialien 
mit interessanten Farben und texturen, 
so gewählt, auch verlangen, dass kunde 
kann etwas für sich finden.

Dopuszczamy różnicę w odcieniu przedstawionych w katalogu 
materiałów od rzeczywistego koloru.

Please allow for the difference in the shades of the materials 
presented in the catalogue and their actual colour.

Bitte erlauben Sie für den Unterschied in den Farben 
der im Katalog und ihre tatsächliche Farbe präsentierten Materialien.

1

20 43

5

24 47

9 53

28

13 57

32

17 40

36

2

21 44

6 50

25 48

10 54

29

14 58

33

18 41

37

3

22 45

7 51

26 49

11 55

30

15

34

19 42

38

39

4

23 46

8 52

27

12 56

31

16

35

tkaniny 
Fabrics 
stoFFen



37

PL  stanowią doskonałe uzupełnienie 
łóżek hotelowych, nadają 
niepowtarzalny klimat oraz podnoszą 
standard pokoju. W naszej ofercie 
mamy pięć modeli paneli różniących 
się między sobą rodzajem pikowania.
Panele mogą być łączone do podstaw 
mars i saturn na ramie drewnianej lub 
mogą być wieszane na ścianie.

EN  They perfectly complement the 
assortment of hotel beds, creating 
a unique climate and enhancing the 
room’s standard. our offer contains five 
models of panels that differ in the type 
of quilting.
The panels can be connected to the 
mars and saturn bases on a wooden 
frame or may be hung on a wall.

DE  sie gelten als eine sehr gute 
ergänzung der Hotelbette, schaffen ein 
einmaliges klima im Hotelzimmer und 
erhöhen den Hotelzimmerstandard. 
in unserem angebot haben wir fünf 
kopfteilmodelle, die sich untereinander 
dadurch unterscheiden wie sie 
gesteppt sind. 
die kopfteile können mit 
bettuntersätzen auf einem Holzrahmen 
verbunden sein (mars und saturn) oder 
sie können auf der Wand aufhängen.

Panele 
Panels 
koPFteile
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Zalety:
zabezpiecza materac podstawowy przed 
zniszczeniem i zabrudzeniem

poprawia komfort snu i trwałość 
materaca głównego

doskonały dla osób obłożnie chorych

opcje wkładu: lateks, pianka 
termoelastyczna i pianka 
poliuretanowa – 2 lub 4 cm

pokrowiec wykonany z dzianiny jersey, 
pikowany obustronnie ociepliną z 
możliwością prania w temp. do 60°c

wysokość uzależniona jest 
od zastosowanego wkładu: 
około 3 lub 5 cm

materace 3-centymetrowe wykonane 
są bez lamówki

materace 5-centymetrowe wykonane 
są z wykorzystaniem efektownej 
złotej lamówki

dzianina posiada certyfikat 
oeko-teX® standard 100

pokrowiec nadaje się do prania

Wkład:
w zależności od potrzeb, do wyboru: 
lateks, pianka termoeslatyczna lub 
poliuretanowa

Pokrowiec:
materiał jersey pikowany ociepliną

Core:
depending on the individual needs, 
it is possible to choose from: latex, 
viscoelastic or polyurethane foam

Cover:
jersey fabric quilted with heat insulation

Die Einlage:
je nach bedarf, zur Wahl: latex, 
viscoelastischer oder Pur-schaum

Schonbezug:
jerseystoff, mit einer gesteppter 
Wärmestoffschicht

Advantages:
it protects the basic mattress against 
damage and dirt

it enhances the comfort of sleeping and 
the durability of the main mattress

perfect for bedridden patients

core options: latex, thermoelastic foam 
and polyurethane foam – 2 or 4 cm

the cover made of jersey knitted 
fabric, quilted on both sides with heat 
insulation, washable at the temperature 
of up to 60°c

the height depends on the core applied: 
about 3 or 5 cm

the 3-centimeter mattresses are 
produced without a trim

the 5-centimeter mattresses are 
produced using an effective golden trim

the knitted fabric has the oeko-teX® 
standard 100 certificate 

he cover can be washed

Advantages:
sie sichert die Hauptmatratze gegen 
beschädigung und Verschmutzung

sie verbessert den schlafkomfort und 
lebensdauer der Hauptmatratze 

sie eignet sich ideal für bettlägerige 
kranken

einlageoptionen: latex, 
thermoelastischer und Pur-schaum, 
2 oder 4 cm stark

schonbezug aus jerseygewirk, 
beiderseitig gesteppt mit einem 
Wärmestoff, Waschen bei einer 
temperatur von bis zu 60°c

die Höhe ist von der angewendeten 
einlage anhängig: ca. 3 oder 5 cm

3 cm starke matratzen sind ohne besatz 
hergestellt

5 cm starke matratzen sind mit einem 
effektvollen besatz hergestellt

das Gewirk oeko-teX® standard ist 
nach oeko-tex 100 schadstoffgeprüft 

der schonbezug eignet sich zum 
Waschen

materac PosŁanioWy 
toPPer mattress 
matratzenauFlaGe (toPPer)
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PL  Powszechnie stosowane w hotelach, 
skutecznie rozwiązują problemy związane 
z brudnymi materacami.
Wykonane z materiału wodoodpornego. 
mocuje się je za pomocą gumek do rogów 
materaca, można je prać w temp. do 95°c. 

EN  commonly used in hotels, they 
effectively resolve problems associated 
with dirty mattresses. 
made of waterproof material. 

it is fixed by rubber bands to the corner 
of the mattress and can be washed 
up to max. 95°c. 

DE  Üblicherweise in Hotels, sie effektiv 
auflösung Probleme mit schmutzigen 
matratzen verbunden. 
Hergestellt aus wasserdichtem material. 
es wird von Gummibändern fixiert in 
die ecke der matratze kann bis max 
gewaschen werden. 95°c. 

PL  narzuta na łóżka wykonana 
z tkanin z naszej kolekcji jest nie 
tylko elementem ozdobnym, ale też 
zabezpiecza przed zabrudzeniem. 
szerokość to ok. 70 cm, a długość 
zależna od wielkości łóżka. 

EN  made of an assortment of 
our fabrics, it acts not merely as 
a decorative component, but also as 
a protection against dirt. The width 
is approx. 70 cm, while the length 
depends on the size of the bed.

DE  dies ist ohne zweifel die beste 
matratzenschutzauflage, die auf dem 
polnischen markt angeboten wird.
tagesdecke - sie ist hergestellt aus den 
in unserer kollektion angebotenen 
stoffen und gilt nicht nur als ein 
schmuckelement. sie schützt auch 
gegen Verschmutzungen. breite: 
ca. 70 cm, länge: je nach bettgröße.

nakładka higieniczna 
hygenic overlay 
Hygienische Matratzenauflage

PL  Wykonana z dzianiny frotte 
z powłoką PVc.
EN  made of terry fabric 
coated with PVc.
DE  Hergestellt aus Frotteestoff mit 
PVc beschichtet.

nakładka moltonowa 
molton overlay 
Moltonauflage

PL  Wykonana z materiału 
trójwarstwowego tj.: dwóch warstw flaneli 
(100% bawełna), pomiędzy którymi 
znajduje się warstwa poliuretanu.
EN  made of three-layered material, ie.: the 
two layers flannel (100% cotton), between 
which there is a layer of polyurethane.
DE  Hergestellt aus dreischichtmaterial, 
das heißt: die beiden schichten. Flanell 
(100% baumwolle), zwischen denen eine 
schicht aus Polyurethan.

nakŁadki HiGieniczne 
HiGienic oVerlay 
HyGieneauFlaGe

narzuty 
bed Plaid  
FussPlaid
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Noga bukowa toczona  
• średnica 60 mm,

• wysokość 20 cm - NBT20, 

• wysokość 10 cm - NBT10,

• z kółkiem NBTK20 o prześwicie 20 cm.

Noga drewniana stylizowana
• prześwit 15 cm – N126,

• z kółkiem N126 K.

Noga metalowa chromowana 
• średnica 50 mm,

• prześwit 20 cm NMCHROM20,

• prześwit 10 cm NMCHROM10,

• z kółkiem NM-K20 CHROM.

Noga metalowa
• średnica 38 mm,

• prześwit 20 cm - NM20

• prześwit 10 cm – NM10

Noga metalowa z kółkiem
• prześwit 20 cm - NM-K20,

• prześwit 10 cm - K10. 

może być stosowane w komplecie z innymi 

nogami o prześwicie 10 cm.

Noga drewniana 7 x 7 cm 
• wysokość 10 cm, 

• kolor czarny, 

Noga metalowa narożna
• wysokość 6 cm 

Haczyk do łączenia dwóch łóżek

Turned beech leg
• diameter 60 mm,

• height 20 cm - NBT20, 

• height 10 cm - NBT10,

• with a wheel NBTK20 - ground clearance 20 cm.

Stylised wooden leg
• with ground clearance of 15 cm – N126,

• with a wheel N126 K.

Chrome-plated metal leg
• diameter 50 mm,

• ground clearance 20 cm NMCHROM20,

• ground clearance 10 cm NMCHROM10,

• with a wheel NM-K20 CHROM.

Metal leg
• diameter 38 mm, 

• ground clearance 20 cm - NM20

• ground clearance 10 cm - NM10

Metal leg with a wheel
• ground clearance 20 cm - NM-K20,

• ground clearance 10 cm - K10. 

may be used in a set with other legs with 

ground clearance of 10 cm.

Wooden leg 7 x 7 cm 
• height 10 cm,

• black.

Corner metal leg
• height 6 cm 

A hook for joining two beds

Gedrehter Bettfuß aus Buchholz
• Durchmesser 60 mm,

• Höhe 20 cm - NBT20, 

• Höhe 10 cm - NBT10,

• mit Rolle NBTK20, Bodentiefe 20 cm.

Stilisierter Holzbettfuß
• mit Bodentiefe von 15 cm – N126,

• mit Rolle N126 K.

Verchromter Metallbettfuß
• Durchmesser  50 mm,

• Bodenfreiheit  20 cmNMCHROM20,

• Bodenfreiheit 10 cmNMCHROM10,

• mit Rolle NM-K20 CHROM.

Metallfuß
• Durchmesser 38 mm,

• Bodenfreiheit  20 cm - NM20

• Bodenfreiheit  10 cm – NM10

Metallfuß mit Rolle
• Bodenfreiheit 20 cm - NM-K20,

• Bodenfreiheit  10 cm - K10. 

Er kann auch mit anderen Bettfüssen mit Bodenfreiheit 

von 10 cm verwendet werden.

Holzbettfuß 7 x 7 cm 
• Höhe 10 cm,

• Farbe: schwarz.

Eck-Metallfuß
• Höhe 6 cm

Kleiner Haken zum Verbinden von zwei Betten

noGi 
bed leGs 
die bettFÜsse



• CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001/2008 w zakresie projektowania 

i produkcji materacy.

• CE – certyfikat w zakresie bezpieczeństwa wyrobów stosowanych 

w Unii Europejskiej. 

Niżej wymienione materace spełniają wymagania dyrektywy 

MDD/93/42/ EEC i zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod nr rej.:

• Materace rehabilitacyjne: AFRODYTA, ANDROMEDA, ATENA, DEJMOS, 

DEMETER, KLIO, KRONOS, TEMIDA, WENUS, ZEUS – PL/DR 011731, ESKULAP 

– PL/DR 021414,

• MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY – PL/DR 011823,

• MATERAC SZPITALNY – PL/DR 019123.  

Dodatkowe elementy: NAKŁADKA HIGIENICZNA

• ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ nr HŻ/C/01856/10 – 

wystawione przez Państwowy Zakład Higieny, które stwierdza, 

że materace: lateksowe, kieszeniowe, bonnellowe, piankowe 

oraz materac przeciwodleżynowy nie stanowią zagrożenia 

dla zdrowia człowieka.

• ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ wystawione przez Państwowy 

Zakład Higieny stwierdza, że materace dla dzieci IRIS, EOS, URANOS, TALIA 

nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka.

• ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ nr HŻ/C/02350/05 wystawione przez 

Państwowy Zakład Higieny, kóre stwierdza, że materace TEMIDA, DEMETER, 

KLIO, DEJMOS oraz materac przeciwodleżynowy ESKULAP nie stanowią 

zagrożenia dla zdrowia czowieka.

• ŚWIADECTWO wystawione przez Instytut Technologii Drewna 

(www.itd. poznan.pl) stwierdza, że materace:

• sprężynowe (DIANA, HELENA, GAJA, ARES, AJAX),

• kieszeniowe (FORTE, KLIO, NUTA, WENUS, AFRODYTA, EREBU, ERATO),

• lateksowe (VITA, DAFNE, DEMETER, TEMIDA, LUNA),

• termoelastyczne (DEJMOS, POSEJDON),

• materac lateksowo-kokosowy (ZEUS)

• piankowe: Plantpur DREAM, Plantpur CLASSIC, Plantpur SUPERIOR 

są zgodne z wymogami normy PN-EN 1725:2001 w zakresie wymagań 

wytrzymałościowych i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych.

OPINIE:

• OPINIA MEDYCZNA wystawiona przez Górnośląskie Centrum Rehabilitacji REPTY 

im. gen. J. Ziętka potwierdza przydatność materacy: ANDROMEDA, AFRODYTA, 

ATENA, WENUS, ZEUS, KLIO, KRONOS, DEJMOS, TEMIDA, DEMETER, ESKULAP 

w rehabilitacji leczniczej.

• OPINIA MEDYCZNA wystawiona przez Centrum Leczenia Oparzeń 

w Siemianowicach Śląskich potwierdza przydatność materacy medycznych 

w profi laktyce przeciwodleżynowej.

• OPINIA nr Op-4440/2012 wystawiona przez Instytut Matki i Dziecka 

stwierdza, że materace dla dzieci: IRIS, EOS, URANOS, mogą być przydatne 

w pielęgnowaniu niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym. Jednocześnie 

potwierdza ona bardzo dobrą jakość materacy URANOS i TALIA, mającą 

wpływ na bezpieczny sen dziecka i prawidłowy rozwój małego 

użytkownika produktu.

• OPINIA Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej stwierdza, że materace: 

ANDROMEDA, AFRODYTA, KRONOS, WENUS, ZEUS są przydatne 

w rehabilitacji leczniczej. 

W uzasadnieniu stwierdzono, że spełnione są podstawowe wymagania 

dla materiałów medycznych oraz ustalono praktyczną przydatność do 

celów rehabilitacji leczniczej na podstawie wyników badań eksploatacyjnych 

przeprowadzonych w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji REPTY im. Gen. J. Ziętka 

w Tarnowskich Górach.

REJESTRACJA, BADANIA

• Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o. jako producent 

wyrobów medycznych został zarejestrowany 

w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych pod nr rej.: PL/CA 

01 005 94.

• Materace sprężynowe, lateksowe i piankowe zostały poddane badaniom pod 

względem higienicznym w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

• Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych przeniósł dane materacy szpitalnych, przeciwodleżynowych oraz 

rehabilitacyjnych: AFRODYTA, ANDROMEDA, ATENA, DEJMOS, DEMETER, ESKULAP, 

KLIO, KRONOS, TEMIDA, WENUS, ZEUS do bazy danych, o której mowa w art. 64 

ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

• Nakładka higieniczna została zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

NAGRODY:

• Złoty Medal Targów MEBLE POLSKA 2015 dla materaca Plantpur SUPERIOR

• Najwyższa Jakość Quality International 2013 w kategorii QI PRODUCT 

„Materace rehabilitacyjne”

• KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2013, 2014, 2015 w kategorii „Materace”

• Złoty Laur Klienta 2007 w kategorii „Materace do sypialni”.

• Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 – ZŁOTA 

STATUETKA FAIR PLAY 2006.

• Wyróżnienie „Meble Plus – Produkt 2010” miesięcznika Meble Plus w kategorii 

„łóżko” dla materaca DAFNE.

• Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2003 za materac ZEUS.

Wszystkie surowce używane do produkcji materacy posiadają 

odpowiednie certyfikaty, np. OEKO-TEX® Standard 100.

ATESTY

⚫ CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001/2008 w zakresie projektowania i produkcji 
materacy

⚫ CE – certyfi kat w zakresie bezpieczeństwa wyrobów stosowanych 
w Unii Europejskiej.

 Niżej wymienione materace spełniają wymagania dyrektywy MDD/93/42/
EEC i zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod nr rej.:

 Materace rehabilitacyjne: AFRODYTA, ANDROMEDA, ATENA, DEJMOS, 
DEMETER, KLIO, KRONOS, TEMIDA, WENUS, ZEUS – PL/DR 011731,

 ESKULAP – PL/DR 021414,
 MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY – PL/DR 011823,
 MATERAC SZPITALNY – PL/DR 019123.
 Dodatkowe elementy: NAKŁADKA HIGIENICZNA
⚫ ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ nr HŻ/C/01856/10 – wystawione 

przez Państwowy Zakład Higieny, które stwierdza, że materace: lateksowe, 
kieszeniowe, bonnellowe, piankowe oraz materac przeciwodleżynowy 
nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka.

⚫ ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ wystawione przez Państwowy 
Zakład Higieny stwierdza, że materace dla dzieci IRIS, EOS, URANOS, 
TALIA nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka.

⚫ ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ nr HŻ/C/02350/05 wystawione 
przez Państwowy Zakład Higieny, kóre stwierdza, że materace TEMIDA, 
DEMETER, KLIO, DEJMOS oraz materac przeciwodleżynowy ESKULAP 
nie stanowią zagrożenia dla zdrowia czowieka.

⚫ BADANIA wystawione przez Instytut Technologii Drewna (www.itd.poznan.
pl) stwierdza, że materace szpitalne, przeciwodleżynowe, podstawa na 
ramie drewnianej, podstawa na ramie metalowej, materace VITA, DEJMOS, 
HERMES, DIANA, HELENA, KRONOS, AJAX, AFRODYTA, WENUS, DIANA NA 
RAMIE DREWNIANEJ, PIANKOWY NA RAMIE DREWNAINEJ, POSŁANIOWY, 
GAJA, ZEUS, TYTAN, KLIO, ZEUS, DEMETER, TEMIDA, ATENA,  HERMES, 
WCL Superior, WCL Classic, WCL Dream spełniają normę PN-EN 597-1. 
Norma ta ocenia zapalność materaców od tlącego się papierosa.

⚫ ŚWIADECTWO wystawione przez Instytut Technologii Drewna (www.itd.
poznan.pl) stwierdza, że materace:

 - sprężynowe (DIANA, HELENA, GAJA, ARES, AJAX),
 - kieszeniowe (FORTE, KLIO, NUTA, WENUS, AFRODYTA, EREBU, ERATO),
 - lateksowe (VITA, DAFNE, DEMETER, TEMIDA, LUNA),
 - termoelastyczne (DEJMOS, POSEJDON),
 - materac lateksowo-kokosowy (ZEUS)
 - piankowe: Plantpur DREAM, Plantpur CLASSIC, Plantpur SUPERIOR
 są zgodne z wymogami normy PN-EN 1725:2001 w zakresie wymagań 

wytrzymałościowych i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych. 

OPINIE:
⚫ OPINIA MEDYCZNA wystawiona przez Górnośląskie Centrum 

Rehabilitacji REPTY im. gen. J. Ziętka potwierdza przydatność 
materacy: ANDROMEDA, AFRODYTA, ATENA, WENUS, ZEUS, 
KLIO, KRONOS, DEJMOS, TEMIDA, DEMETER, ESKULAP, FORTE 
w rehabilitacji leczniczej.

⚫ OPINIA MEDYCZNA wystawiona przez Centrum Leczenia Oparzeń 
w Siemianowicach Śląskich potwierdza przydatność materacy 
medycznych w profi laktyce przeciwodleżynowej.

⚫ OPINIA nr Op-4440/2012 wystawiona przez Instytut Matki 
i Dziecka stwierdza, że materace dla dzieci: IRIS, EOS, URANOS,  mogą być 
przydatne w pielęgnowaniu niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym. 
Jednocześnie potwierdza ona bardzo dobrą jakość materacy URANOS 
i TALIA, mającą wpływ na bezpieczny sen dziecka i prawidłowy rozwój 
małego użytkownika produktu.

⚫ OPINIA Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej stwierdza, 
że materace: ANDROMEDA, AFRODYTA, KRONOS, WENUS, ZEUS 
są przydatne w rehabilitacji leczniczej.

 W uzasadnieniu stwierdzono, że spełnione są podstawowe wymagania dla 
materiałów medycznych oraz ustalono praktyczną przydatność do celów 
rehabilitacji leczniczej na podstawie wyników badań eksploatacyjnych 
przeprowadzonych w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji REPTY im. Gen. 
J. Ziętka w Tarnowskich Górach.

REJESTRACJA, BADANIA
⚫ Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o. jako producent wyrobów 

medycznych został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
pod nr rej.: PL/CA 01 005 94.

⚫ Materace sprężynowe, lateksowe i piankowe zostały poddane badaniom 
pod względem higienicznym w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

⚫ Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych przeniósł dane materacy szpitalnych, 
przeciwodleżynowych oraz rehabilitacyjnych: AFRODYTA, ANDROMEDA, 
ATENA, DEJMOS, DEMETER, ESKULAP, KLIO, KRONOS, TEMIDA, WENUS, 
ZEUS do bazy danych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 
20 maja 2010 r.  o wyrobach medycznych.

⚫ Nakładka higieniczna została zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

NAGRODY:
⚫ Złoty Medal Targów MEBLE POLSKA 2015 dla materaca Plantpur SUPERIOR 
⚫ Najwyższa Jakość Quality International 2013 w kategorii 
 QI PRODUCT „Materace rehabilitacyjne” 
⚫ KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2013, 2014, 2015 w kategorii „Materace”
⚫ Złoty Laur Klienta 2007 w kategorii „Materace do sypialni”.
⚫ Certyfi kat Przedsiębiorstwa Fair Play 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

– ZŁOTA STATUETKA FAIR PLAY 2006.
⚫ Wyróżnienie „Meble Plus – Produkt 2010” miesięcznika Meble Plus 

w kategorii „łóżko” dla materaca DAFNE.
⚫ Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2003 za materac 

ZEUS.

 Wszystkie surowce używane do produkcji materacy posiadają odpowiednie 
certyfi katy, np. OEKO-TEX.
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ATESTY

⚫ CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001/2008 w zakresie projektowania i produkcji 
materacy

⚫ CE – certyfi kat w zakresie bezpieczeństwa wyrobów stosowanych 
w Unii Europejskiej.

 Niżej wymienione materace spełniają wymagania dyrektywy MDD/93/42/
EEC i zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod nr rej.:

 Materace rehabilitacyjne: AFRODYTA, ANDROMEDA, ATENA, DEJMOS, 
DEMETER, KLIO, KRONOS, TEMIDA, WENUS, ZEUS – PL/DR 011731,

 ESKULAP – PL/DR 021414,
 MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY – PL/DR 011823,
 MATERAC SZPITALNY – PL/DR 019123.
 Dodatkowe elementy: NAKŁADKA HIGIENICZNA
⚫ ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ nr HŻ/C/01856/10 – wystawione 

przez Państwowy Zakład Higieny, które stwierdza, że materace: lateksowe, 
kieszeniowe, bonnellowe, piankowe oraz materac przeciwodleżynowy 
nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka.

⚫ ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ wystawione przez Państwowy 
Zakład Higieny stwierdza, że materace dla dzieci IRIS, EOS, URANOS, 
TALIA nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka.

⚫ ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ nr HŻ/C/02350/05 wystawione 
przez Państwowy Zakład Higieny, kóre stwierdza, że materace TEMIDA, 
DEMETER, KLIO, DEJMOS oraz materac przeciwodleżynowy ESKULAP 
nie stanowią zagrożenia dla zdrowia czowieka.

⚫ BADANIA wystawione przez Instytut Technologii Drewna (www.itd.poznan.
pl) stwierdza, że materace szpitalne, przeciwodleżynowe, podstawa na 
ramie drewnianej, podstawa na ramie metalowej, materace VITA, DEJMOS, 
HERMES, DIANA, HELENA, KRONOS, AJAX, AFRODYTA, WENUS, DIANA NA 
RAMIE DREWNIANEJ, PIANKOWY NA RAMIE DREWNAINEJ, POSŁANIOWY, 
GAJA, ZEUS, TYTAN, KLIO, ZEUS, DEMETER, TEMIDA, ATENA,  HERMES, 
WCL Superior, WCL Classic, WCL Dream spełniają normę PN-EN 597-1. 
Norma ta ocenia zapalność materaców od tlącego się papierosa.

⚫ ŚWIADECTWO wystawione przez Instytut Technologii Drewna (www.itd.
poznan.pl) stwierdza, że materace:

 - sprężynowe (DIANA, HELENA, GAJA, ARES, AJAX),
 - kieszeniowe (FORTE, KLIO, NUTA, WENUS, AFRODYTA, EREBU, ERATO),
 - lateksowe (VITA, DAFNE, DEMETER, TEMIDA, LUNA),
 - termoelastyczne (DEJMOS, POSEJDON),
 - materac lateksowo-kokosowy (ZEUS)
 - piankowe: Plantpur DREAM, Plantpur CLASSIC, Plantpur SUPERIOR
 są zgodne z wymogami normy PN-EN 1725:2001 w zakresie wymagań 

wytrzymałościowych i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych. 

OPINIE:
⚫ OPINIA MEDYCZNA wystawiona przez Górnośląskie Centrum 

Rehabilitacji REPTY im. gen. J. Ziętka potwierdza przydatność 
materacy: ANDROMEDA, AFRODYTA, ATENA, WENUS, ZEUS, 
KLIO, KRONOS, DEJMOS, TEMIDA, DEMETER, ESKULAP, FORTE 
w rehabilitacji leczniczej.

⚫ OPINIA MEDYCZNA wystawiona przez Centrum Leczenia Oparzeń 
w Siemianowicach Śląskich potwierdza przydatność materacy 
medycznych w profi laktyce przeciwodleżynowej.

⚫ OPINIA nr Op-4440/2012 wystawiona przez Instytut Matki 
i Dziecka stwierdza, że materace dla dzieci: IRIS, EOS, URANOS,  mogą być 
przydatne w pielęgnowaniu niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym. 
Jednocześnie potwierdza ona bardzo dobrą jakość materacy URANOS 
i TALIA, mającą wpływ na bezpieczny sen dziecka i prawidłowy rozwój 
małego użytkownika produktu.

⚫ OPINIA Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej stwierdza, 
że materace: ANDROMEDA, AFRODYTA, KRONOS, WENUS, ZEUS 
są przydatne w rehabilitacji leczniczej.

 W uzasadnieniu stwierdzono, że spełnione są podstawowe wymagania dla 
materiałów medycznych oraz ustalono praktyczną przydatność do celów 
rehabilitacji leczniczej na podstawie wyników badań eksploatacyjnych 
przeprowadzonych w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji REPTY im. Gen. 
J. Ziętka w Tarnowskich Górach.

REJESTRACJA, BADANIA
⚫ Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o. jako producent wyrobów 

medycznych został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
pod nr rej.: PL/CA 01 005 94.

⚫ Materace sprężynowe, lateksowe i piankowe zostały poddane badaniom 
pod względem higienicznym w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

⚫ Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych przeniósł dane materacy szpitalnych, 
przeciwodleżynowych oraz rehabilitacyjnych: AFRODYTA, ANDROMEDA, 
ATENA, DEJMOS, DEMETER, ESKULAP, KLIO, KRONOS, TEMIDA, WENUS, 
ZEUS do bazy danych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 
20 maja 2010 r.  o wyrobach medycznych.

⚫ Nakładka higieniczna została zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

NAGRODY:
⚫ Złoty Medal Targów MEBLE POLSKA 2015 dla materaca Plantpur SUPERIOR 
⚫ Najwyższa Jakość Quality International 2013 w kategorii 
 QI PRODUCT „Materace rehabilitacyjne” 
⚫ KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2013, 2014, 2015 w kategorii „Materace”
⚫ Złoty Laur Klienta 2007 w kategorii „Materace do sypialni”.
⚫ Certyfi kat Przedsiębiorstwa Fair Play 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

– ZŁOTA STATUETKA FAIR PLAY 2006.
⚫ Wyróżnienie „Meble Plus – Produkt 2010” miesięcznika Meble Plus 

w kategorii „łóżko” dla materaca DAFNE.
⚫ Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2003 za materac 

ZEUS.

 Wszystkie surowce używane do produkcji materacy posiadają odpowiednie 
certyfi katy, np. OEKO-TEX.
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Spis treści

ATESTY

⚫ CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001/2008 w zakresie projektowania i produkcji 
materacy

⚫ CE – certyfi kat w zakresie bezpieczeństwa wyrobów stosowanych 
w Unii Europejskiej.

 Niżej wymienione materace spełniają wymagania dyrektywy MDD/93/42/
EEC i zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod nr rej.:

 Materace rehabilitacyjne: AFRODYTA, ANDROMEDA, ATENA, DEJMOS, 
DEMETER, KLIO, KRONOS, TEMIDA, WENUS, ZEUS – PL/DR 011731,

 ESKULAP – PL/DR 021414,
 MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY – PL/DR 011823,
 MATERAC SZPITALNY – PL/DR 019123.
 Dodatkowe elementy: NAKŁADKA HIGIENICZNA
⚫ ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ nr HŻ/C/01856/10 – wystawione 

przez Państwowy Zakład Higieny, które stwierdza, że materace: lateksowe, 
kieszeniowe, bonnellowe, piankowe oraz materac przeciwodleżynowy 
nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka.

⚫ ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ wystawione przez Państwowy 
Zakład Higieny stwierdza, że materace dla dzieci IRIS, EOS, URANOS, 
TALIA nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka.

⚫ ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ nr HŻ/C/02350/05 wystawione 
przez Państwowy Zakład Higieny, kóre stwierdza, że materace TEMIDA, 
DEMETER, KLIO, DEJMOS oraz materac przeciwodleżynowy ESKULAP 
nie stanowią zagrożenia dla zdrowia czowieka.

⚫ BADANIA wystawione przez Instytut Technologii Drewna (www.itd.poznan.
pl) stwierdza, że materace szpitalne, przeciwodleżynowe, podstawa na 
ramie drewnianej, podstawa na ramie metalowej, materace VITA, DEJMOS, 
HERMES, DIANA, HELENA, KRONOS, AJAX, AFRODYTA, WENUS, DIANA NA 
RAMIE DREWNIANEJ, PIANKOWY NA RAMIE DREWNAINEJ, POSŁANIOWY, 
GAJA, ZEUS, TYTAN, KLIO, ZEUS, DEMETER, TEMIDA, ATENA,  HERMES, 
WCL Superior, WCL Classic, WCL Dream spełniają normę PN-EN 597-1. 
Norma ta ocenia zapalność materaców od tlącego się papierosa.

⚫ ŚWIADECTWO wystawione przez Instytut Technologii Drewna (www.itd.
poznan.pl) stwierdza, że materace:

 - sprężynowe (DIANA, HELENA, GAJA, ARES, AJAX),
 - kieszeniowe (FORTE, KLIO, NUTA, WENUS, AFRODYTA, EREBU, ERATO),
 - lateksowe (VITA, DAFNE, DEMETER, TEMIDA, LUNA),
 - termoelastyczne (DEJMOS, POSEJDON),
 - materac lateksowo-kokosowy (ZEUS)
 - piankowe: Plantpur DREAM, Plantpur CLASSIC, Plantpur SUPERIOR
 są zgodne z wymogami normy PN-EN 1725:2001 w zakresie wymagań 

wytrzymałościowych i bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych. 

OPINIE:
⚫ OPINIA MEDYCZNA wystawiona przez Górnośląskie Centrum 

Rehabilitacji REPTY im. gen. J. Ziętka potwierdza przydatność 
materacy: ANDROMEDA, AFRODYTA, ATENA, WENUS, ZEUS, 
KLIO, KRONOS, DEJMOS, TEMIDA, DEMETER, ESKULAP, FORTE 
w rehabilitacji leczniczej.

⚫ OPINIA MEDYCZNA wystawiona przez Centrum Leczenia Oparzeń 
w Siemianowicach Śląskich potwierdza przydatność materacy 
medycznych w profi laktyce przeciwodleżynowej.

⚫ OPINIA nr Op-4440/2012 wystawiona przez Instytut Matki 
i Dziecka stwierdza, że materace dla dzieci: IRIS, EOS, URANOS,  mogą być 
przydatne w pielęgnowaniu niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym. 
Jednocześnie potwierdza ona bardzo dobrą jakość materacy URANOS 
i TALIA, mającą wpływ na bezpieczny sen dziecka i prawidłowy rozwój 
małego użytkownika produktu.

⚫ OPINIA Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej stwierdza, 
że materace: ANDROMEDA, AFRODYTA, KRONOS, WENUS, ZEUS 
są przydatne w rehabilitacji leczniczej.

 W uzasadnieniu stwierdzono, że spełnione są podstawowe wymagania dla 
materiałów medycznych oraz ustalono praktyczną przydatność do celów 
rehabilitacji leczniczej na podstawie wyników badań eksploatacyjnych 
przeprowadzonych w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji REPTY im. Gen. 
J. Ziętka w Tarnowskich Górach.

REJESTRACJA, BADANIA
⚫ Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o. jako producent wyrobów 

medycznych został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
pod nr rej.: PL/CA 01 005 94.

⚫ Materace sprężynowe, lateksowe i piankowe zostały poddane badaniom 
pod względem higienicznym w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

⚫ Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych przeniósł dane materacy szpitalnych, 
przeciwodleżynowych oraz rehabilitacyjnych: AFRODYTA, ANDROMEDA, 
ATENA, DEJMOS, DEMETER, ESKULAP, KLIO, KRONOS, TEMIDA, WENUS, 
ZEUS do bazy danych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 
20 maja 2010 r.  o wyrobach medycznych.

⚫ Nakładka higieniczna została zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

NAGRODY:
⚫ Złoty Medal Targów MEBLE POLSKA 2015 dla materaca Plantpur SUPERIOR 
⚫ Najwyższa Jakość Quality International 2013 w kategorii 
 QI PRODUCT „Materace rehabilitacyjne” 
⚫ KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2013, 2014, 2015 w kategorii „Materace”
⚫ Złoty Laur Klienta 2007 w kategorii „Materace do sypialni”.
⚫ Certyfi kat Przedsiębiorstwa Fair Play 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

– ZŁOTA STATUETKA FAIR PLAY 2006.
⚫ Wyróżnienie „Meble Plus – Produkt 2010” miesięcznika Meble Plus 

w kategorii „łóżko” dla materaca DAFNE.
⚫ Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2003 za materac 

ZEUS.

 Wszystkie surowce używane do produkcji materacy posiadają odpowiednie 
certyfi katy, np. OEKO-TEX.

Złota Statuetka 
Fair Play

Surowce i ikony 

Jak wybrać materac?

Perfetto

Materace Plantpur

Materace kieszeniowe

Materace lateksowe

Materace z pianki 

Materace bonnellowe

Materace na ramie drewnianej

Materace dziecięce

Materace składane

Stelaże i łóżka

Dodatki

Atesty

4

5

7

12

17

29

37

47

51

53

56

58

67

79

Spis treści

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy hotelom Airport Hotel Okęcie oraz Pałac Kamieniec za udostępnienie zdjęć pokoi hotelowych oraz firmie Gladius - Meble Hotelowe za użyczenie mebli do realizacji sesji zdjęciowej łóżka hotelowego OLAF. 



FABRYKA MATERACY JANPOL SP. Z O.O.

UL. CYNKOWA 2A, 43-180 ORZESZE

NIP: 635-10-06-959

SPRZEDAŻ/SALE   (+48) 32 218 09 09

FAX (+48) 32 218 09 10

WWW.HOTELE.JANPOL.PL

WWW.JANPOL.PL

EMAIL: HOTELE@JANPOL.PL

SąD REJONOWY W KATOWICACH,

WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 
REJESTRU SąDOWEGO

KRS: 0000077049

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 270 000,00 ZŁ

Katalog ważny jest od 01.10.2015

Skład i druk: Axlo


