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Kępno, 31.03.2020 r. 

 

Tompol Kępno Sp. z o.o. 

Myjomice 36 

63-600 KĘPNO,  

NIP: 6192050906 
 

OFERTA  

materac z trójwarstwową wkładką sprężynową 
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Materac z zastosowaniem najnowszej technologii oraz 

posiadający innowacyjną dwuwarstwową wkładkę ze sprężyn 

kieszeniowych. Posiada  ona równoległe względem siebie strefy o 

różnej sprężystości oraz wstępnym stopniu ugięcia dostosowane do 

potrzeb użytkownika.  

 

 Dodatkowo przy połączeniu sprężyn kieszonkowych wraz ze 

sprężynami bonell w jednym wkładzie materacowym otrzymujemy 

kompletny produkt dla każdego.  

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania otrzymujemy 

materac z aż 36 możliwościami uzyskania różnych poziomów 

twardości materaca!  
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Panele z pianki formowanej – Posiada niejednolitą strukturę 
komórkową, dzięki czemu uzyskuje lepsze parametry 
podtrzymywania ciała, komfortu oraz sprężystości. Materiał ten 
wyróżnia się niezwykłą trwałością i odpornością na odkształcenia, 
dodatkowo odzyskuje ona swój pierwotny kształt dwa razy szybciej. 

 

Całość  uzupełnia  wysokiej  jakości pokrowiec z 

atestem  antypilingowym,  pikowany   włóknem  klimatyzującym. 

Pokrowiec  wyposażony został w zamek błyskawiczny, dzięki czemu 

można go wyprać w temp. aż 60 C. 
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Materac może pełnić funkcję gotowego łóżka o funkcji spania 

dwustronnego, w zależności od wymagań użytkownika , 

posiadającego różne strefy twardości, od strony wkładki 

kieszeniowej lub bardziej sztywnego o jednej twardości od strony 

wkładki bonellowej. Wysokość całkowita gotowego materaca typu 

kombi leży w przedziale od 20 cm do 45 cm, a szerokość od 80 cm 

do 180 cm. 

 

 
 

 
 

Legenda: 
PPU1 - Panel z pianki formowanej 
PF – przekładka filcowa oddzielająca konkretne warstwy materaca : 
PF1 – przekładka filcowa pomiędzy sprężyną bonell a Dwuwarstwową wkładką 
ze sprężyn kieszeniowych 
PF2-przekładka filcowa pomiędzy sprężyną bonell/kieszeniową a panelem z 
pianki formowanej dolnej i górnej 
PPU2 - Włókno klimatyzujące 
PKR - Pokrowiec Comfort 
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Budowa materaca: 

1. Pokrowiec Comfort - pikowany włóknem klimatyzującym, 

antyalergiczny z atestem antypilingowym (miły w dotyku i łatwy do 

utrzymania w czystości). Pokrowiec posiada zamek błyskawiczny, 

dzięki czemu można go prać w temperaturze aż 60 stopni. 

2. Włókno klimatyzujące - zapewnia odpowiednią wentylacje oraz 

reguluje temperaturę ciała. 

3. Panele z pianki formowanej – Posiada niejednolitą strukturę 

komórkową, dzięki czemu uzyskuje lepsze parametry 

podtrzymywania ciała, komfortu oraz sprężystości. Materiał ten 

wyróżnia się niezwykłą trwałością i odpornością na odkształcenia, 

dodatkowo odzyskuje ona swój pierwotny kształt dwa razy szybciej.  

4. Dwuwarstwową wkładkę ze sprężyn kieszeniowych - posiada 

równoległe względem siebie strefy o różnej sprężystości oraz 

wstępnym stopniu ugięcia dostosowane do potrzeb użytkownika. 

5. Wysokiej jakości sprężyny typu bonell - Ich główną zaletą jest 

elastyczność powierzchniowa sprawiająca, że materac nadaje sie 

dla osób w dużym przedziale wagowym i nie tylko. 

6. Naturalny filc - zastosowana obustronnie warstwa naturalnego 

białego filcu zwiększa wytrzymałość materaca. 

7. Do klejenia użyto naturalnego kleju wodnego, który jest 

bezzapachowy, aż 80% to naturalne składniki (woda i mleczko z 

drzewa kauczukowego), gwarantuje nierozerwalne połączenie 

elementów (jest dużo wytrzymalszy od klejów HotMelt). 
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Pakowanie: 

Wszystkie materace pakowane są w atestowanej technologii V.P.R.  -

 polega  ona  na  próżniowym zamknięciu materaca co zapewni idealną ochronę 

przed brudem czy bakteriami. Materace pakowane są w podwójną folię co 

zapewnia im jeszcze lepszą ochronę w transporcie przed zniszczeniem czy 

zabrudzeniem.  
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Standardowe wymiary materaca: 

80*200 90*200 140*200 160*200 180*200 

 

Jesteśmy producentem materacy, nasze materace produkowane są 

od podstaw dlatego na życzenie klienta możemy zrobić materac pod 

każdy wymiar.  

 

Dodatkowe informacje:  

Liczba stref w przekroju pionowym – 3 

Innowacyjny produkt cechuje się tym, że posiada trzy odrębne strefy 

sprężynowe – bonellową i dwie pocketowe o różnej sprężystości, które są 

położone względem siebie równolegle, co umożliwia uzyskanie różnych 

poziomów twardości materaca. 

Liczba możliwych do uzyskania poziomów twardości materaca – 36 poz. 

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii mamy możliwość uzyskania aż 

36 poziomów twardości materaca. Dzięki temu będziemy mogli sprostać 

wymaganiom każdego klienta przez idealnie dostosowanie parametrów 

materaca do wymogów klienta. 

Maksymalna wysokość formatki pocketowej - 22cm 

Maksymalna wysokość całkowita formatki – 35cm 
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Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych maszyn jesteśmy w stanie 

wyprodukować aż 22 cm formatkę pocketową co razem ze sprężyną bonell daje 

nam aż 35 cm. Dzięki temu podniósł się komfort oraz sprężystość materaca.  

Współczynnik wygody/komfortu materaca (sag factor) – 3,38  

 Cechą wyróżniającą materac jest jego wyjątkowy komfort spania. 

Poziom komfortu mierzy się za pomocą wskaźnika komfortu, czyli 

współczynnika SAG. Materace o dobrym współczynniku SAG, takie jak nasz 

materac, na początku wydają się miękkie, ale zwiększają odporność, gdy 

materac jest dalej ściskany.  

 

Produkt powstał w wyniku realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej 

wkładki sprężynowej oraz materaca”, realizowanego w ramach Poddziałania 

3.2.1 POIR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 


