Tehnologie și inovație
Arcuri ambalate individual

Latex

Acest sistem este una dintre cele mai importante
inovații din industria saltelelor. Arcurile sunt
învelite în săculețe din material textil rezistent și nu
sunt legate între ele. Astfel fiecare arc reacționează
independent la forma corpului asigurând o poziție
corectă a coloanei vertebrale.
Dacă în cazul saltelelor clasice, 60% din presiunea
corpului se exercită pe locul respectiv și 40% se disipă
pe arcurile așezate colateral, la acest tip de saltea
90% din presiune se exercită pe locul respectiv și
doar 10% se disipă colateral. Datorită acestui sistem
este înlăturat efectul de val creat de saltele clasice
(propagarea mișcării pe toată suprafața saltelei).

Dacă te miști pe timp de noapte, porțiunea de pat a
partenerului va rămâne nemișcată.

Arcuri tip rețea

Arcuri ambalate individual

Latexul natural
reacționează la fiecare mișcare a
ta și preia forma corpului oferind un suport
ortopedic excelent. Datorită prezenței
microcelulelor de aer intercomunicante,
latex‑ul asigură o aerisire internă
permanentă, o stabilitate termică
avansată, iar elasticitatea lui permite
mularea efectivă pe corp. Pentru o ventilare
suplimentară, acest strat este traversat
de canale verticale. Astfel asigură un
confort termic ridicat, oferind o senzație
de răcoare vara și caldură iarna. Totodată,
latexul este un material natural antialergic
și antimicrobian. Această saltea este soluția
ideală pentru cei ce vor să doarmă într-un
mod natural și sănătos.

Spumă cu memorie
Istoria spumei cu memorie:
Tehnologia revoluționară a spumei cu
memorie a fost dezvoltată de NASA în
cursul anilor 1960 pentru a reduce forțele
G ce acționau asupra astronauților în

timpul decolării și la reintrarea în atmosfera
pamântului. Datorită proprietăților sale de
absorbție foarte mare a șocurilor, spuma a
fost folosită la realizarea scaunelor avioanelor

militare și la cele ale mașinilor de curse. În timp,
saltelele cu spumă s-au dovedit a fi cele mai
bune sisteme de somn pe care tehnologia
modernă le poate oferi.

Calitățile stratului de spumă cu memorie:
• Se adaptează perfect, reacționează la forma și
greutatea corpului și îi reglează temperatura,
garantând confortul indiferent de anotimp.
• Recunoaște conturul și fiecare parte a corpului tău,
permițând menținerea naturală și ortopedică a

acestuia pe toată perioada somnului, indiferent dacă
dormiți pe spate, lateral sau burtă.
• Creează amprenta corpului, egalizând presiunea
exercitată asupra acestuia, îmbunătățind astfel
circulația sanguină și realizând totodată o mai bună

relaxare a musculaturii.
• Elimină disconfortul cauzat de mișcările partenerului
datorită proprietăților de absorbție a șocurilor.
• Este natural rezistentă la praf și acarieni precum și
antimicrobiană și hipoalergenică.

Efectul spumei cu memorie:
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Spumă gofrată
Spuma gofrată este o spumă cu o formă specială care
oferă un confort sporit față de spuma tradițională.
Asigură o ventilare sporită a saltelei, oferind un control mai
bun al umidității ce apare pe suprafața de contact a corpului

uman cu salteaua. Astfel, această suprafață va rămâne în
permanență uscată și protejată împotriva bacteriilor și a
mucegaiului. Veți avea un somn de o calitate superioară
și vă veți trezi mai odihnit.
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