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od 1962 roku

DŁUGOLETNIA RODZINNA TRADYCJA

Firma Manifattura Falomo została założona przez  
Giovanni Falomo i jego syna Ezio w 1962r.  

Od początku kładli nacisk na innowacyjne rozwiązania.  
W rezultacie produkcja materacy Falomo prezentuje prawdziwą włoską maestrię.

Doskonale i dokładnie wyselekcjonowane surowce, przetworzone w sposób ekologiczny,
potrafią zmienić każdy wyrafinowany projekt w niepowtarzalny wzór materaca.

Od ponad 50 lat misją Manifattura Falomo jest promowanie kultury „zdrowego snu”.
Wskutek czego mamy do dyspozycji pełną gamę wysokogatunkowych materacy:

piankowych, lateksowych, sojowych, sprężynowych z pamięcią, z systemem Aquatech®, 
oraz dziecięcych, a także stelaży i poduszek.

MADE IN ITALY

Manifattura FalomoManifattura Falomo



Imperial Fresh Blue od Manifattura Falomo to idealny wybór, jeśli szukasz materaca, który zapewni  
odpowiednią równowagę i dopasowanie do ruchów kręgosłupa. Dwie specjalne warstwy pianki Eos  
zapewniają progresywne wsparcie, a także wysoką oddychalność dla prawidłowego mikroklimatu  
podczas snu. Dodatkowo materac posiada dwie wkładki „AirPedic System” o unikalnym designie,  
uzupełniają one pokrowiec Bielastic Stretch z hipoalergiczną wyściółką, oferującą wyjątkowe wzmocnienie  
w okolicy nerek.

Imperial to materac z pamięcią i silnym podparciem. Połączone warstwy Memory Fresh Blue i Eos  
gwarantują stworzenie idealnego mikroklimatu oraz przewiewności materaca. 

Pokrowiec Bielastic Stretch 
z systemem AirPedic 

Memory Fresh Blue – 3,4-6,5 cm 
(gęstość 55 kg/m3)

Oddychająca pianka EOS – 3 cm 
(gęstość 40 kg/m3)

Soia Memory – 4 cm 
(gęstość 40 kg/m3)

Oddychająca pianka EOS – 3 cm 
(gęstość 40 kg/m3)

Aquatech® – 4-7 cm 
(gęstość 30 kg/m3)

2

3

4

5

6

Szerokość (cm)   80   90 100 120 140 160 180 200

Długość (cm) 200 200 200 200 200 200 200 200

Wysokość (cm)    24     24   24   24   24   24   24   24

DOSTĘPNE ROZMIARY CERTYFIKATY
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AIRPEDIC SYSTEM 3D ZAMEK BŁYSKAWICZNY
Z 4 STRON

SZTYWNOŚĆ H3 UCHWYTY7 STREF NOŚNYCH MOŻNA PRAĆ W 60°CEOS MEMORY FRESH BLUE SOIA BIO AQUATECH®

Imperial Fresh Blue



Golf Memory
Materac Golf Memory gwarantuje wysoki komfort spania poprzez zróżnicowanie stref nośnych.  
Optymalnie podtrzymuje ramiona oraz miednicę. Jest to materac, który dzięki swojej budowie stwarza  
odczucia podobne do materacy sprężynowych.

Golf Memory to materac ze zdejmowanym hipoalergicznym pokrowcem. Warstwa Soy Memory 
zapewnia dużą miękkość. Dolna warstwa Aquatech®, o dużej gęstości wspiera obszar lędźwiowy.  
Główny rdzeń materaca to innowacyjna warstwa Aquatech® specjalnie profilowana, posiadająca 250 
punktów podparcia.

Szerokość (cm)   80   90 100 120 140 160 180 200

Długość (cm) 200 200 200 200 200 200 200 200

Wysokość (cm)   24   24   24   24   24   24   24   24

DOSTĘPNE ROZMIARY CERTYFIKATY

Pikowany pokrowiec z tkaniny 
Stretch Damask 

Soia Memory – 3,5 cm 
(gęstość 50 kg/m3)

Aquatech® – 2 cm 
(gęstość 40 kg/m3)

Golf project Aquatech® – 16 cm 
(gęstość 40 kg/m3)
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wkładki dostosowujące się  
do ruchów

efekt uczucia sprężyny

przepływ
powietrzaponad 25

punktów
wsparcia
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szczególne cięcia pianki, dające 
uczucie płynnego poruszania się

SZTYWNOŚĆ H3 7 STREF NOŚNYCH

MOŻNA PRAĆ W 60°C ZAMEK BŁYSKAWICZNY
Z 4 STRON

AQUATECH®



Pro Memory New przeznaczony jest dla osób ceniących komfort podczas snu. Składa się  
z trzech warstw pianek pamięci o gęstości 40-50 kg/m3. Górna strona materaca posiada 7 odmiennych  
stref, z kanałami napowietrzającymi, co sprzyja idealnemu mikroklimatowi spania. Druga  
warstwa z pianki EOS, to wkładka grzbietowa odpowiednio wyprofilowana, zapewniająca pewne  
podparcie kręgosłupa. Dolna warstwa z pianki w technologii Aquatech® idealnie wspiera całe ciało,  
zapewniając odpowiednią pozycję podczas snu.

Dzięki specjalnie profilowanej dolnej warstwie, materac Pro Memory New jest idealnym rozwiązaniem 
również do stelaży elektrycznych.

Pro Memory New posiada wewnętrzna siatkę z dżerseju bawełnianego i włókna ceulozowego chroniącą 
rdzeń materaca. Pokrowiec posiada pas wentylacyjny 3D zapewniający przewiewność materaca. Na pasie 
znajdują sie uchwyty usprawniające podnoszenie materaca.

Hipoalergiczny pokrowiec 

Memory Touch – 4 cm 
 (gęstość 50 kg/m3)

Oddychająca pianka EOS  
– 3,5 cm (gęstość 40 kg/m3)

Aquatech® – 10,5 cm 
(gęstość 40 kg/m3)
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Szerokość (cm)   80   90 100 120 140 160 180 200

Długość (cm) 200 200 200 200 200 200 200 200

Wysokość (cm)    21   21   21   21   21   21   21   21

DOSTĘPNE ROZMIARY CERTYFIKATY

7 STREF NOŚNYCH MOŻNA PRAĆ W 60°C UCHWYTY ZAMEK BŁYSKAWICZNY
Z 4 STRON

AQUATECH®SZTYWNOŚĆ H2

Pro Memory New



Memo Class Memo Class to materac dwustronny. W zależności od preferncji można wybrać stronę dla nas  
bardziej odpowiednią. Strona komfortowa, odczuwalna jako miększą dzięki piance Soy Memory Touch, 
otula nasze ciało pod wpływem nacisku. Strona twardsza, zapewnia większe podparcie dla  
kręgosłupa. Materac posiada 7 stref, które odpowiadają naturalnemu podziałowi ludzkiego ciała: strefa 
głowy, barków, lędźwi, miednicy, ud, łydek i stóp.

Hipoalergiczny pokrowiec 

Soy Memory Touch – 3,5 cm  
(gęstość 45 kg/m3)

Aquatech® – 10 cm 
(gęstość 30 kg/m3)

Aquatech® – 10 cm 
(gęstość 35 kg/m3)
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Szerokość (cm)   80   90 100 120 140 160 180 200

Długość (cm) 200 200 200 200 200 200 200 200

Wysokość (cm)    24   24   24   24   24   24   24   24

DOSTĘPNE ROZMIARY CERTYFIKATY
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SZTYWNOŚĆ H3 7 STREF NOŚNYCH MOŻNA PRAĆ W 60°C UCHWYTY ZAMEK BŁYSKAWICZNY
Z 4 STRON

SOIA BIO AQUATECH®



Admiral to materac składający się z bazy z pianki sojowej z 7 stefami nośnymi dającymi mocne wsparcie. 
Specjalna wkładka typu „WAVE” daje uczucie idealnej równowagi w okolicy miednicy. Warstwa wierzchnia 
w Aquatech® spełnia funkcję wygodnego, elastycznego i ergonomicznego materaca.
 
Całość pokryta elastycznym pokrowcem, miłym w dotyku. Pokrowiec jest hipoalergiczny, zdejmowany.  

Hipoalergiczny pokrowiec 

Aquatech® – 4 cm 
(gęstość 30 kg/m3)

Soy Organic – 16 cm 
(gęstość 35 kg/m3)

Wkładka „WAVE”  
(gęstość 30 kg/m3)
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Szerokość (cm)   80   90 100 120 140 160 180 200

Długość (cm) 200 200 200 200 200 200 200 200

Wysokość (cm)    23   23   23   23   23   23   23   23

DOSTĘPNE ROZMIARY CERTYFIKATY
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SZTYWNOŚĆ H3 7 STREF NOŚNYCH MOŻNA PRAĆ W 60°C UCHWYTY ZAMEK BŁYSKAWICZNY
Z 4 STRON

EOS SOIA BIO AQUATECH®

Admiral



Baby Line
Zdrowy styl życia zaczyna się od  

wczesnego dzieciństwa, kiedy sen jest 
niezbędny dla rozwoju dziecka. Dlatego 

nasze, wykonywane ręcznie we Włoszech, 
materace dla dzieci tworzone są wyłącznie  
z bezpiecznych materiałów z ceryfikatami.

PODUSZKI PRZECIW UDUSZENIU SIĘ 
DZIECKA W CENIE MATERACY!

Materac „Solo Baby z wyjmowaną wyściółką” to efekt wieloletnich badań prowadzonych w laboratoriach 
Manifattura Falomo we współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi Toyota TSUSHOTM Co.

Wyściółka Solotex™ (innowacyjne włókno poliestrowe) stanowi dzisiaj prawdziwą alternatywę dla  
tradycyjnych wyściółek: szczególnie elastyczna i stabilna, posiada trójwymiarową strukturę kratownicową, 
która wspiera stopniowo ciało, odporna na ściskanie, bezpieczna - certyfikat IM klasy 1.

Solo Baby z poduszką

Zdejmowana osłona przeciw uduszeniu się dziecka składa się z bloku Aquatech® DN 30 z kanałami  
wentylacyjnymi oraz zmywalnej i hipoalergicznej poszewki Medicott®.

Rdzeń Materaca Baby składa się z pianki Aquatech z systemem „Clima-System” zapewniającym lepszą 
cyrkulację powietrza, co zwiększa utylizację dwutlenku węgla wytwarzanego przez oddech dziecka.

Baby z poduszką

POSZEWKA MEDICOTT®

Zapobiega tworzeniu się i rozmnażaniu pleśni oraz wilgoci.  
Poszewkę można wielokrotnie prać (do 250 prań w 95° C).

Szerokość (cm)   60

Długość (cm) 120

Wysokość (cm)    12

DOSTĘPNY ROZMIAR CERTYFIKATY

Szerokość (cm)   60

Długość (cm) 120

Wysokość (cm)    12

DOSTĘPNY ROZMIAR CERTYFIKATY

BIELASTIC MED 95° ZAMEK BŁYSKAWICZNY
Z 4 STRON

ŻADNYCH 
ROZTOCZY

BIELASTIC MED 95° ZAMEK BŁYSKAWICZNY
Z 4 STRON

ŻADNYCH  
ROZTOCZY

AQUATECH®MOŻNA PRAĆ W 95°C

MOŻNA PRAĆ W 95°CSOLOTEX ™



Kolekcje PODUSZEK



Poduszka wykonana z pianki Memory Fresh Blue, gwarantuje wygodę w każdej pozycji. Dzięki  
przewiewnym kanałom na powierzchni zapewnia idealną temperaturę podczas snu i zmniejsza skoki  
nacisku do 40% w porównaniu z każdą inną poduszką, formując się pod presją ciała i głowy. 

Memory Fresh Blue to innowacyjny materiał, o doskonałych właściwościach fizyko-mechanicznych,  
z wysokoelastycznego poliuretanu składajacego się ze specjalnej otwartej struktury komórkowej. 

Jest również bardzo przyjazny dla środowiska, ponieważ wykonany został z niezmodyfikowanego  
genetycznie oleju sojowego oraz naturalnych ekstraktów. 

Pokrowiec DUO CLIMA poduszki wykonany jest ze specjalnego materiału MicroTencel®- innowacyjnego 
włókna naturalnie regulującego temperaturę dla maksymalnego komfortu o każdej porze roku.  
Pokrowiec można łatwo prać w pralce w temperaturze 60° C.

Duo Clima idealnie dopasowuje się do kształtu poduszki i można go odwrócić do góry nogami  
w zależności od pory roku: szara strona jest wykonana z tkaniny Fresh MicroTencel®,a biała z tkaniny 
Basic MicroTencel®.

LATO

ZIMA

Szerokość (cm)   70

Długość (cm)   40

Wysokość (cm)    12

WYMIARY

DREAM BLUE CERVICALE

DREAM BLUE SOAP

CERTYFIKATY

Dream Blue Line
Dream Blue Sole to poduszka nowej generacji zapewniająca dobre podparcie w okolicy szyjnej.  
Głównym celem budowy tej poduszki jest zwiększenie rozluźnienia całego ciała, delikatnie  
rozszerzając krążki międzykręgowe wzdłuż szyi i pleców. Ponadto specjalny kształt zapobiega  
kompresji uszu, zapewniając w ten sposób większą równowagę po przebudzeniu. Dzięki  
wyjmowanej wkładce poduszka „Sole” jest odpowiednia dla osób o szerokich, średnich lub małych  
ramionach. Okrągły i wklęsły kształt pozwala na optymalne wsparcie karku dla prawidłowego  
ustawienia kręgosłupa, eliminując napięcia mięśniowe.

Techniczne właściwości PODUSZKI „SOLE”:
• Wykonana z Memory Fresh Blue i Soy Memory Touch.
• Hipoalergiczne i testowane dermatologicznie zgodnie z najsurowszymi przepisami międzynarodowymi.
• Pokrowiec z odpornej, oddychającej i wygodnej tkaniny Bielastic, którą można prać w 60° C.
• Wewnętrzna poszewka, przydatna podczas prania pokrowca z bawełny, którą można prać w 60° C.
• Niezwykle przyjemna, chłodna i oddychająca: utrzymuje idealną temperaturę, zapobiega poceniu się, 

szczególnie w sezonie letnim.

Dream Blue Sole
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Okrągły i wklęsły kształt sprawia, że 
kark pozostaje stabilny i wyrównany 
z kręgosłupem, aby uwolnić napięcie 
mięśni.

Wysokość poduszki można 
regulować poprzez usunięcie 2 cm 
niebieskiej warstwy pod spodem: 
dzięki temu poduszka jest  
odpowiednia dla osób o szerokich, 
średnich lub małych ramionach.

Wlot pozostawia wolny kręgosłup 
i umożliwia rozluźnienie ramion 
podczas snu na boku.

Kanały na powierzchni umożliwiają 
większy przepływ powietrza.
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MOŻNA PRAĆ W 60°CBAWEŁNA SOIA BIO MEMORY FRESH BLUE



Memo Classic

Szerokość (cm)   70

Długość (cm)   40

Wysokość (cm)    12

WYMIARY CERTYFIKATY

SYSTEM MEMORY AQUATECH®

EWOLUOWANE PIANKI NA BAZIE WODY:
Aquatech® to pianka otrzymana z mieszaniny polimerów i wody, stworzona wyłącznie dla produktów  
z najwyższej półki. Aquatech® zachowuje się jak naturalna gąbka: użyta woda wytwarza miliony  
maleńkich otworów przez, które filtruje powietrze i pozwala na usuwanie wilgoci.

Dzięki Aquatech® kręgosłup i szyja zachowują swój naturalny kształt podczas odpoczynku, pozwalając  
na delikatne rozciąganie. Okolica szyi i ramion są zsynchronizowane i dopasowane w wyjątkowy sposób 
do twojego ciała dając wsparcie dla kręgosłupa bez uczucia nacisku.

Poduszka Me-Mo Classic składa się z pianki wykonanej z mieszanki polimerów i wody formowanej.  
Jest niezwykle miękka, pod wpływem ciepła dostosowuje się do szyji i kręgosłupa.

POKROWIEC: 
Pokrowiec poduszki wykonany z hipoalergicznej dzianiny wiskozowej. Posiada zamek błyskawiczny,  
dzięki czemu można łatwo zadbać o higienę snu i prać pokrowiec w pralce w 60° C.

MEMO CLASSIC CERVICALE

MEMO CLASSIC SOAP

MOŻNA PRAĆ W 60°CBAWEŁNA AQUATECH®



Poduszki z kolekcji Feel Line wykonane są z pianki Feel materiału nowej generacji opracowanego  
i przetestowanego w laboratoriach SanoDormire® (HealthySleep). 

Pokrowiec poduszki wykonany jest z hipoalergicznej i przeciwbakteryjnej wiskozowej dzianiny.  
Jest zdejmowany dzięki praktycznemu zamkowi błyskawicznemu z boku i można go prać w pralce  
w temperaturze 60° C, dzięki czemu zawsze masz doskonale czystą i higieniczną poduszkę.  
Dodatkowo poduszka posiada bawełnianą poszewkę.

Pianka FEEL HD to pianka nowej generacji stosowana w materacach i poduszkach Manifattura  
Falomo. Feel HD reprezentuje dziś doskonałe rozwiązanie, które może zrewolucjonizować świat  
wypoczynku: wyjątkowo wygodne, oddychające i sprężyste. Dzięki tej nowej koncepcji większa  
stabilność komórek zapewnia całkowitą swobodę ruchów podczas odpoczynku.

Materiały użyte w poduszkach są całkowicie hydrofilowe czyli zdolne do pochłaniania wilgoci do 4 razy 
więcej w porównaniu z innymi poduszkami.

Szerokość (cm)   70

Długość (cm)   40

Wysokość (cm)    12

WYMIARY CERTYFIKATY

FEEL LINE CERVICALE

FEEL LINE SOAP

MOŻNA PRAĆ W 60°CBAWEŁNAFEEL HD

Feel Line



AKCESORIA Karta zapachowa
 

Dzięki małym rozmariom, specjalna karta zapachowa to idealne  
rozwiązanie zapachu do poduszek, materacy, szaf, szuflad, półek  
na buty, samochodu, torby czy walizki.

Dostępna w dwóch wersjach zapachowych: orchidea i kwiat bawełny.

Unikalna formuła silikonowej karty, zapewnia trwały zapach  
utrzymujący się do 12 miesięcy.

Świece zapachowe
 

Zapachowe świece zaprojektowane specjalnie, aby wprowadzić  
do domu romantyczny nastrój.

Zapewniają relaks, dająć niepowtarzalny, charakterystyczny  
akcent.

Świece dostępne w dwóch wersjach zapachowych: orchidea  
i bryza morska.

Pojemność 140gr.

Zapachy do mieszkania
 
Eleganckie, dyskretne olejki zapachowe do mieszkania w szklanym  
dyfuzorze z drewnianymi patyczkami, o wysokim stężeniu zapachowym. 

MORSKA BRYZA
Intensywnie otulający, świeży i musujący zapach morskiej bryzy.

ORCHIDEA
Stopniowo uwalniający się oraz okalający zapach nuty wiosny.

Pojemność 100ml.



Certyfikat CATAS
Certyfikacja testów laboratoryjnych siatek na materace zgodnie z europejskimi normami 
UNI EN 1725

Certyfikat REACH
Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i/lub  
ograniczenia stosowania chemikaliów.

Certyfikat Aitex
Ten certyfikat zapewnia odpowiednią temperaturę materiału: przeszedł on najbardziej 
rygorystyczne testy termograficzne potwierdzające faktyczną funkcjonalność termiczną 
Memory Fresh Blue.

Certyfikat OEKO-TEX
Tylko produkty pomyślnie przetestowane mogą posiadać certyfikat Standard 100  
firmy Öeko-Tex, który gwarantuje brak produktów szkodliwych dla zdrowia: im bardziej 
produkt styka się ze skórą, tym surowsze są kontrole i wymagania, które produkt musi 
spełniać. Klasa I to maksymalny stopień certyfikacji, ponieważ obejmuje produkty, które 
mają bezpośredni kontakt z naskórkiem dziecka.

Certyfikat Medyczny 1 Klasa
Pozycje te są klasyfikowane jako wyroby medyczne klasy 1 zgodnie z normami  
wymaganymi przez dyrektywy europejskie 93/42 / EWG i LD 24 lutego 1997 - nr 46 
(dotyczące wyrobów medycznych) oraz 2001/95 / EWG i LD 21 maja, 2004 - nr 1 72 
(dot. Ogólnego bezpieczeństwa produktów wprowadzanych do obrotu). Testy  
przeprowadzone przez Manifattura Falomo we współpracy z najbardziej  
wykwalifikowanymi instytucjami europejskimi wykazały skuteczność w zapobieganiu  
i łagodzeniu problemów postawy i patologii odleżyn.

Certyfikat HygCen®

HygCen® to renomowane międzynarodowe laboratorium do badań higieny  
i bezpieczeństwa medycznego. Marka HygCen® to gwarancja jakości w całej Europie  
i synonim maksymalnej higieny, miękkości i łagodności dla skóry.

CERTYFIKATY
Jakość NASZYCH PIANEK to przedewszystkim Certyfikowane materiały:

La qualità
DELLE NOSTRE SCHIUME

PRIMA DI TUTTO:

GARANTITA
E CERTIFICATA

le nostre certificazioni



Manifattura Falomo
mobile: +48 573 554 707

e-mail: biuro@manifatturafalomo.pl
www.manifatturafalomo.pl



DŁUGOLETNIA RODZINNA TRADYCJA

Firma Manifattura Falomo została założona przez Giovanni Falomo i jego syna Ezio w 1962r. Od początku kładli nacisk 
na innowacyjne rozwiązania. W rezultacie produkcja materacy Falomo prezentuje prawdziwą włoską maestrię.

Doskonale i dokładnie wyselekcjonowane surowce, przetworzone w sposób ekologiczny, potrafi ą zmienić każdy wyraf-
inowany projekt w niepowtarzalny wzór materaca. Od blisko 60 lat misją Manifattura Falomo jest promowanie kultury 
„zdrowego snu”.

MADE IN ITALY

od 1962 roku
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PERSONALIZOWANY HAFT
Możliwość personalizacji materaca, 
np. własnym imieniem poprzez ręczny haft.

WYSOKOŚĆ MATERACA: 26 cm

CATAS REACH MEDYCZNY 1 KLASAOEKO-TEX

CERTYFIKATY:

www.manifatturafalomo.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu, bez obowiązku powiadamiania.

SYSTEM SPRĘŻYN FLEXIZONE
Wysoce wydajne i wyważone, zapewniające 
dopasowane i optymalne wsparcie.

ORTOPEDIC SYSTEM GUARANTEE
Gwarancja na ortopedyczny system 
przetestowana zgodnie z wytycznymi 
linii Manifattura Falomo.

SYSTEM FIZJOKLIMA
Jest to opatentowany system kontroli wilgot-
ności oraz izolacja termiczna, która zapewnia 
mikroklimat idealny o każdej porze roku.

WKŁADKA MEMORY HD
Wkładka z licznymi punktami mikromasażu. 
Płaszczyzna pamięci HD, która umożliwia 
progresywne podparcie.

WIELE UCHWYTÓW
Multi-uchwyty „Ergonomic Project”, które 
pozwalają na swobodne obracanie materaca.

TKANINA LNIANA 3D
Oddychająca tkanina lniana 3D, miękka 
i delikatna dla skóry. Górny panel można 
łatwo zdjąć i wyczyścić na sucho.

MEMORY
Pianka, która pod wpływem temperatury 
naszego ciała idealnie dopasowuje się 
do sylwetki.

SOLOTEX® TM
Oddychająca hipoalergiczna wyściółka 
odporna na odkształcenia, zapewniająca 
higienę i świeżość.

SZTYWNOŚĆ H3 ZAMEK BŁYSKAWICZNYSOLOTEX ZMYWALNA 
POWIERZCHNIA

UCHWYTY FLEXIZONE

CHARAKTERYSTYKA:

XXL KOMFORT
AQUATECH



DŁUGOLETNIA RODZINNA TRADYCJA

Firma Manifattura Falomo została założona przez Giovanni Falomo i jego syna Ezio w 1962r. Od początku kładli nacisk 
na innowacyjne rozwiązania. W rezultacie produkcja materacy Falomo prezentuje prawdziwą włoską maestrię.

Doskonale i dokładnie wyselekcjonowane surowce, przetworzone w sposób ekologiczny, potrafi ą zmienić każdy wyraf-
inowany projekt w niepowtarzalny wzór materaca. Od blisko 60 lat misją Manifattura Falomo jest promowanie kultury 
„zdrowego snu”.

MADE IN ITALY

od 1962 roku
B

O
D

Y
 T

R
A

IN
E

R

PERSONALIZOWANY HAFT
Możliwość personalizacji materaca, 
np. własnym imieniem poprzez ręczny haft.

WYSOKOŚĆ MATERACA: 30 cm

POWŁOKA MICROTENCEL®

Pomaga regulować temperaturę ciała, zapew-
niając maksymalny komfort we wszystkich 
porach roku. Niezwykle przyjemny w dotyku.

ELEGANCKA OPASKA W OKÓŁ MATERACA
Wykonana z ręcznie wykończonej tkaniny, aby 
najlepiej scharakteryzować strukturę i nadać 
elegancji. Dostępna w granatowym lub białym 
kolorze.

ORANGE HD (DN 60)
Warstwa pianki o bardzo dużej gęstości 
na bazie olejku kwiatu pomarańczy, 
który gwarantuje elastyczność materaca.

MEMORY FRESH BLUE
Innowacyjny materiał z wyskoelastycznego 
poliuretanu, który doskonale dopasowuje się 
do ludzkiego ciała i reguluje temperaturę 
podczas odpoczynku. 

MICROTENCEL® FRESH
Tkanina posiada właściwości oddychające. 
Włókna regulują temperaturę oraz pochłaniają 
wilgoć. Jest bardzo przewiewny dla naszej skóry 
i ma wspaniałe właściwości regulacji termicznej 
– latem chłodzi, a zimą grzeje.

RDZEŃ MATERACA
Konstrukcja materaca Body Trainer 
zapewnienia idealne rozluźnienie kręgosłupa 
podczas snu. To opatentowana konstrukcja 
wewnętrzna z przeciwległymi rolkami, 
które wspierają poziome ruchy naszego 
ciała dzięki rolowaniu warstw pośrednich.

www.manifatturafalomo.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu, bez obowiązku powiadamiania.

PIANKA SOJOWA (DN 40) i (DN 50)
Specjalne wkładki z pianki sojowej 
zapewniające wysokie wsparcie.

SOLOTEX® TM
Oddychająca hipoalergiczna wyściółka 
odporna na odkształcenia, zapewniająca 
higienę i świeżość.

MEMORY
 FRESH BLUE

ORANGE HD SOIA OPTYMALNA
TERMOREGULACJA

SZTYWNOŚĆ H2 7 STREF 
NOŚNYCH

ZAMEK BŁYSKAWICZNYMATERAC
JEDNOSTRONNY

MICROTENCEL
FRESH

SOLOTEX

CHARAKTERYSTYKA:

AITEX REACH MEDYCZNY 1 KLASAOEKO-TEX LGA

CERTYFIKATY:



DŁUGOLETNIA RODZINNA TRADYCJA

Firma Manifattura Falomo została założona przez Giovanni Falomo i jego syna Ezio w 1962r. Od początku kładli nacisk 
na innowacyjne rozwiązania. W rezultacie produkcja materacy Falomo prezentuje prawdziwą włoską maestrię.

Doskonale i dokładnie wyselekcjonowane surowce, przetworzone w sposób ekologiczny, potrafi ą zmienić każdy wyraf-
inowany projekt w niepowtarzalny wzór materaca. Od blisko 60 lat misją Manifattura Falomo jest promowanie kultury 
„zdrowego snu”.

MADE IN ITALY
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SPRĘŻYNY TYTANOWE
 Montaż z systemem „Support Flex System” 
gwarantującym stabilność sprężyny.

KONSTRUKCJA Z 7 RÓŻNYMI STREFAMI NOŚNYMI
Warstwa z Soia Bio o gęstości 60 kg / mc, 
w celu zapewnienia dużej nośności 
i odpowiedniego ergonomicznego podparcia.

+
GŁĘBOKIE PIKOWANIE + PODSZEWKA FALOMO
Wyrafi nowane i głębokie pikowanie z efektem 
capitonné dla zwiększenia komfortu. 
Dodatkowo przewiewny pokrowiec pozwala na 
korzystanie z materaca również podczas prania 
wyściółki.

BOCZNY PASEK I WYJMOWANA PODSZEWKA
Poręczna taśma boczna z eleganckim 
wykończeniem i 10 uchwytami. 
Zdejmowana nakładka na materac.

OVERBOX W FEEL HD
Warstwa Feel HD jest umieszczona 
na górze obudowy sprężyn (overbox). Aktywna 
i elastyczna gwarantuje optymalne rozluźnienie 
pleców podczas odpoczynku.

COMFORT SYSTEM GUARANTEE
Gwarancja na system komfortu przetestowana 
zgodnie z wytycznymi linii Manifattura Falomo.

www.manifatturafalomo.pl

SMART CEL 
Charakteryzuje się bardzo gładką powierzchnią, 
zwiększoną chłonnością oraz właściwościami 
termoregulującymi. Perfekcyjnie dopasowująca 
się do powierzchni dając efekt „drugiej skóry”. 
Zawarty w produkcie tlenek cynku ma działanie 
kosmetyczne, wzmacnia odporność, chroni 
i regeneruje skórę, poprawia metabolizm. 
Działa antybakteryjnie oraz zapobiega 
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

WEŁNA
Utrzymuje idealny mikroklimat materaca
Idealny dla osób cierpiących na reumatyzm.

JEDWAB
Zapobiega przegrzaniu ciała jest higieniczny, 
odporny na wodę i ścieranie oraz 
hipoalergiczny.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu, bez obowiązku powiadamiania.

PERSONALIZOWANY HAFT
Możliwość personalizacji materaca, 
np. własnym imieniem poprzez ręczny haft.

WYSOKOŚĆ MATERACA: 35 cm

CATAS REACH MEDYCZNY 1 KLASAOEKO-TEX

CERTYFIKATY:

JEDWAB WEŁNA SZTYWNOŚĆ H2 ZAMEK BŁYSKAWICZNYFEEL HD SPRĘŻYNY TYTANOWE SMART CEL

CHARAKTERYSTYKA:
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PERSONALIZOWANY HAFT
Możliwość personalizacji materaca, 
np. własnym imieniem poprzez ręczny haft.

WYSOKOŚĆ MATERACA: 26 cm

SOLOTEX® TM
Oddychająca hipoalergiczna wyściółka 
odporna na odkształcenia, zapewniająca 
higienę i świeżość.

POKROWIEC Z KASZMIREM
Pokrowiec o wysokiej jakości i miękkości, 
pochłania wilgoć i stopniowo ją uwalnia. 

WIELE UCHWYTÓW
Multi-uchwyty „Ergonomic Project”, które 
pozwalają na swobodne obracanie materaca.

MEMORY
Pianka, która pod wpływem temperatury 
naszego ciała idealnie dopasowuje się 
do sylwetki.

SYSTEM SPRĘŻYN FLEXIZONE
Wysoce wydajne i wyważone, zapewniające 
dopasowane i optymalne wsparcie.

EKSKLUZYWNY, PROGRESYWNY SYSTEM SPRĘŻYN
System progresywnego wsparcia składa się 
z trójwarstwowych nakładających się sprężyn 
stalowych, każda z nich zamknięta jest 
w „poszewce” i reaguje niezależnie. Cztero 
centymetrowa pierwsza i trzecia warstwa 
podpiera nasze ciało jednocześnie ograniczając 
każdy rodzaj kompresji, warstwa środkowa, 
która stanowi grubszy i sztywniejszy system 
Flexizone, wspiera miednicę i okolice ramion.

COMFORT SYSTEM GUARANTEE
Gwarancja na system komfortu przetestowana 
zgodnie z wytycznymi linii Manifattura Falomo.

WARSTWA Z LATEKSU I JUTY
Warstwa z mikroperforowanego lateksu 
i juty o grubości 3 cm gwarantuje 
wyjątkową elastyczność i oddychalność.

CATAS REACH MEDYCZNY 1 KLASAOEKO-TEX EUROLATEX

CERTYFIKATY:

SZTYWNOŚĆ H2 7 STREF 
NOŚNYCH

ZAMEK BŁYSKAWICZNYSOLOTEXKASZMIR ZMYWALNA 
POWIERZCHNIA

UCHWYTY FLEXIZONE
PLUS

CHARAKTERYSTYKA:

www.manifatturafalomo.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu ulepszenia produktu, bez obowiązku powiadamiania.
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DŁUGOLETNIA RODZINNA TRADYCJA

Firma Manifattura Falomo została założona przez Giovanni Falomo i jego syna Ezio w 1962r. Od początku kładli nacisk 
na innowacyjne rozwiązania. W rezultacie produkcja materacy Falomo prezentuje prawdziwą włoską maestrię.

Doskonale i dokładnie wyselekcjonowane surowce, przetworzone w sposób ekologiczny, potrafi ą zmienić każdy wyraf-
inowany projekt w niepowtarzalny wzór materaca. Od blisko 60 lat misją Manifattura Falomo jest promowanie kultury 
„zdrowego snu”.

MADE IN ITALY

od 1962 roku


