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• Conține gel spumă cu memorie
• Asigură un sprijin excelent al corpului
• Are efect de răcire
• Are proprietăți antialergice și antibacteriene

Temperatura ideală a corpului este crucială pentru calitatea somnului nostru, iar schimbarea poziției noastre de dormit influențează 
confortul termic al somnului. Salteaua XIA ajută la echilibrarea temperaturii corpului. Datorită structurii sale inovatoare, modelul 
XIA reacționează dinamic la schimbările de temperatură, asigurând astfel un somn sănătos.

În afară de cele mai importante proprietăți de confort, spuma cu memorie conține o tehnologie inovatoare de „răcire”. Materialul 
absoarbe excesul de căldură eliberat în timpul somnului, iar acest lucru va menține temperatura corpului echilibrată. Fără 
transpirație excesivă, perioadele de somn profund sunt prelungite. Particulele de gel infuzate, nu numai că oferă saltelei un efect 
ușor de răcire, dar reduc și formarea de microorganisme.
Spuma convențională PU este foarte durabilă și elastică, sprijinind organismul în timpul somnului. Sarcina punctului de presiune 
este mult redusă, fără ca stratul de spumă să se deformeze permanent.

Calitate: Basic Line
Material: Gel spumă cu memorie
Înălţime: 180 mm
Dimensiuni: 2000 x 900 mm

Art. nr. Confort susținere UM Preţ RON per

103 331 337 n potrivit pentru persoane cu o greutate de 60 până la 100 kg buc 972,82 1 buc

Grupă produs 395 F95

Saltea ESSENCE SLEEP Xia
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• Conține spumă cu memorie Cold și Aircell® cu proprietăți antialergice și antibacteriene
• Asigură un confort excelent datorită inciziilor controlate de CNC în spuma PU (stratul principal)

Cu salteaua LINEA vă puteți bucura de un somn odihnitor și vă puteți trezi împrospătat și pregătit pentru o nouă zi. Salteaua, cu 
miezul său special, oferă un echilibru între susținerea corpului și confort pentru a ameliora punctele de presiune pe tot parcursul 
nopții. Salteaua LINEA se adaptează cu ușurință greutății corporale, formei corpului și stilului de dormit.

Spuma HR (High Resilience - tradus literalmente ca spumă foarte elastică, numită și „spumă rece”) se adaptează extrem de bine 
corpului. Presiunea este distribuită pe toată suprafața, fiind astfel împiedicată transmiterea mișcărilor. Această proprietate este 
deosebit de benefică pentru cei care dorm neliniștiți. Spuma rece se caracterizează și prin durabilitate, iar acest lucru garantează 
confort pe toată durata de viață a saltelei dumneavoastră.
Spuma cu memorie Aircell®, datorită proprietăților sale, este una dintre cele mai inovatoare materiale ale noastre. Efectul său unic 
de „recuperare lentă” (recuperare lentă după presiune) și adaptabilitatea sa la contururile corpului distribuie uniform presiunea 
asupra punctelor de contact. Acest lucru ajută la prevenirea durerii și a tensiunii.
Spuma PU (stratul principal) este foarte durabilă și elastică, sprijinind organismul în timpul somnului. Sarcina punctului de presiune 
este mult redusă, fără ca stratul de spumă să se deformeze permanent. Confortul este datorat și inciziilor controlate de CNC.

Calitate: Comfort Line
Material: Spumă cu memorie Aircell®
Înălţime: 220 mm
Dimensiuni: 2000 x 900 mm

Art. nr. Confort susținere UM Preţ RON per

103 331 338 n potrivit pentru persoane cu o greutate de 60 până la 100 kg buc 1.274,97 1 buc

Grupă produs 395 F95

Saltea ESSENCE SLEEP Linea
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• Conține spumă cu memorie de carbon activ
• Asigură un sprijin excelent al corpului

Este o saltea reversibilă, cu două proprietăți diferite de confort.
Cu miezul său sofisticat, salteaua ASTRON oferă un nivel ridicat de confort, cu un relief optim al punctelor de presiune. Modelul 
se adaptează perfect contururilor corpului, iar acest lucru facilitează circulația sanguină, susținând în același timp organismul. 
Salteaua ASTRON ajută la menținerea poziției corecte în timpul somnului și este recomandată în special persoanelor cu dureri 
de spate.

Spuma Smart™ imită proprietățile superioare ale latexului natural. Sprijinul bun și adaptarea lină la contururile individuale 
favorizează un somn profund.
Spuma cu memorie de carbon activ are proprietăți de absorbție excepționale. Căldura excesivă a corpului, umiditatea și mirosul 
sunt îndepărtate, făcând din spumă soluția ideală pentru cei cu piele sensibilă. Acest tip de spumă este, de asemenea, o opțiune 
principală pentru cei alergici la acarieni și praf.

Calitate: Comfort Line
Material: Spumă Smart™
Înălţime: 240 mm
Dimensiuni: 2000 x 900 mm

Art. nr. Confort susținere UM Preţ RON per

103 331 339 n potrivit pentru persoane cu o greutate de 60 până la 100 kg buc 1.333,24 1 buc

Grupă produs 395 F95

Saltea ESSENCE SLEEP Astron
           

CertiPUR™

Th

e PU-Foam SHE-Standard                      

   Europur  AISBL  – www.euro

pur.
co

m

                                            



Prețurile nu includ TVA și pot suferi modificări. Schachermayer România SRL nu este responsabilă pentru eventualele omisiuni sau
greșeli de tipar. Culorile pot diferi de realitate. București 05.2022

COMERȚ

noutăți

• Realizează efectul de răcire care scurtează timpul necesar pentru a adormi
• Ameliorează durerea din punctele de presiune
• Asigură proprietăți de adaptare și susținere a corpului

Salteaua HYBRID adaptabilă asigură alinierea corectă a coloanei vertebrale, prin sprijinirea corpului și reducerea punctelor de 
presiune. Te simți aproape lipsit de greutate pe acest model care asigură un somn profund. Miezurile arcurilor izolează orice 
mișcare în timpul somnului. Prin urmare, HYBRID este ideal pentru persoanele care își schimbă frecvent poziția de dormit. Cu o 
combinație de saltea hibridă și o somiera reglabilă, confortul somnului este garantat.

Datorită proprietăților sale, spuma cu memorie Aircell® este una dintre cele mai inovatoare materiale ale noastre. Efectul său unic 
de „recuperare lentă” (recuperare lentă după presiune) și adaptabilitatea sa la contururile corpului distribuie uniform presiunea 
asupra punctelor de contact. Acest lucru ajută la prevenirea durerii și a tensiunii.

Material: Spumă Smart™
Înălţime: 240 mm
Dimensiuni: 2000 x 900 mm

Art. nr. Confort susținere UM Preţ RON per

103 331 340 n potrivit pentru persoane cu o greutate de 60 până la 100 kg buc 1.383,26 1 buc

Grupă produs 395 F95

Saltea ESSENCE SLEEP Hybrid
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Topperul de înaltă calitate XIA se caracterizează prin elasticitate și durabilitate. Suprafața ondulată asigură o ventilație ideală a 
spațiului de dormit și a saltelei de dedesubt. În plus, structura contribuie la susținerea optimă a corpului.
Spuma convențională PU este foarte durabilă și elastică, sprijinind organismul în timpul somnului. Sarcina punctului de presiune 
este mult redusă, fără ca stratul de spumă să se deformeze permanent.

Calitate: Basic Line
Material: Spumă PU

Art. nr. Dimensiuni mm UM Preţ RON per

103 331 341 n 2000 x 900 x 50 buc 339,46 1 buc

Grupă produs 395 F95

Topper saltea ESSENCE SLEEP Xia
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• Conține gel spumă cu memorie
• Asigură un suport optim al corpului
• Are proprietăți antialergice și antibacteriene
• Realizează efectul de răcire pe perioada somnului

Topperul ASTRON asigură un somn odihnitor, realizând echilibrul dintre susținerea corpului și confort. Asigură cea mai bună 
recuperare. Te trezești revigorat și gata pentru o nouă zi. Topperul ASTRON se adaptează perfect greutății corporale, formei și 
stilului de dormit. Posibilele puncte de presiune sunt astfel eliberate optim.

Pe lângă cele mai importante caracteristici de confort, spuma noastră cu memorie conține o tehnologie inovatoare de „răcire”. 
Materialul absoarbe excesul de căldură eliberat în timpul somnului, menținând temperatura corpului echilibrată. Fără transpirație 
excesivă, mișcările frecvente din timpul somnului sunt reduse și perioadele de somn profund sunt prelungite. Particulele de gel 
infuzate, nu numai că oferă topperului un efect ușor de răcire, dar reduc și formarea de microorganisme.

Calitate: Comfort Line
Material: Spumă Gel Memory

Art. nr. Dimensiuni mm UM Preţ RON per

103 331 342 n 2000 x 900 x 40 buc 398,27 1 buc

Grupă produs 395 F95

Topper saltea ESSENCE SLEEP Astron
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