Laboratorium

Laboratory

Laboratorium Hilding Anders Polska. W trosce o jakość.

Laboratory of Hilding Anders Polska. For the sake of quality.

Wyrazem troski Hilding Anders Polska o najwyższą jakość
wyrobów jest wykorzystywanie w procesie produkcji
surowców o najwyższych parametrach, popartych
odpowiednimi certyfikatami, stałe kontrolowanie procesu
produkcji oraz prowadzenie regularnych badań i testów.
W laboratorium własnym Hilding Anders Polska oraz
w laboratoriach współpracujących testowane i badane są
zarówno komponenty wykorzystywane do produkcji, jak
i gotowe wyroby. Badana jest wytrzymałość, trwałość oraz
odporność na ścieranie. Systematycznie prowadzone są
również badania fizyko-mechaniczne pianek, sprężyn,
włóknin oraz pokrowców, tak zwane „testy zmęczeniowe”.
Myślimy także o środowisku naturalnym. Od 2009 roku do
produkcji ram i łóżek Hilding Anders Polska wykorzystuje
drewno z certyfikatem FSC (Forestward Stewardship
Council).

Hilding Anders Polska’s concern for the highest quality of products
is the use of very good, high-performance raw materials, supported
by relevant certificates, permanent control of the production process and regular examinations and testing.
In the Hilding Anders Polska laboratory and collaborating laboratories we test and examine both components used for production
and also finished goods. We examine the strength, durability and
resistance to abrasion. We also carry out physical-mechanical tests
of foam, springs, and covers with non-woven fabrics, so-called
”fatigue test”.
We also keep the environment in mind. Since 2009, the frames
and beds are made of FSC certified wood (Forestward Stewardship
Council).

Hilding Anders Polska Sp. z o.o.,
ul. Polna 17
62-095 Murowana Goślina
Tel. +48 61 642 41 36
e-mail: info.pl@hildinganders.com
www.hotel-expert.com.pl
www.hildinganders.pl
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Hotel Expert
KO M F O RT S N U B E Z G R A N I C
SLEEP COMFORT WITHOUT LIMITS

Pokrowce i tkaniny obiciowe
Covers and upholstery fabrics

Dobry sen jest niezbędny,

		

gdziekolwiek jesteś.

Good sleep is essential, wherever

you are.

Pokrowce

									

Covers

Silver

Tkaniny obiciowe Hilding					

Upholstery fabrics

Muna 1

Muna 7

Muna 12

Muna 16

Bravo 3

Bravo 7

Bravo 11

Bravo 14

Bravo 15

HC 25

HC 14

Kreta 3

Kreta 4

Kreta 16

Baltic 21

Baltic 96

Madryt 121

Kongo 100

Pokrowiec wykonany w 66% z poliestru i 34% z polipropylenu, pikowany
włókniną poliestrową. Pokrowiec posiada atest trudnopalności w oparciu
o standard EN 597-1 oraz EN 597-2. Pokrowiec w kolorze białym.
Pokrowiec niepralny.
The cover is made of 66% polyester and 34% polypropylene, quilted non-woven
polyester. Flammability attestation according to Standard EN 597-1 and
EN 597-2. Cover in white colour. Not washable.

Black
Pokrowiec wykonany w 66% z poliestru i 34% z polipropylenu, pikowany
włókniną poliestrową. Pokrowiec posiada atest trudnopalności w oparciu
o standard EN 597-1. Pokrowiec w kolorze czarnym. Pokrowiec niepralny.
The cover is made of 66% polyester and 34% polypropylene, quilted non-woven
polyester. Flammability attestation according to Standard EN 597-1.
Cover in black colour. Not washable.

Pearl
Pokrowiec wykonany w 100% z poliestru. Pikowany w całości włókniną
poliestrową. Zamek rozdzielczy. Pokrowiec posiada atest trudnopalności
w oparciu o standard EN 597-1 oraz EN 597-2. Pokrowiec w kolorze białym.
Możliwość prania w temp. do 60°C
The cover is made of polyester 100%, quilted with non-woven polyester.
The zipper. Flammability attestation according to Standard EN 597-1 and EN
597-2. Cover in white colour. Washable in a temperature up to 60°C.

Dobry sen jest ważny, niezależnie od tego, gdzie jesteś.
Dobrze przespana noc jest tak samo ważna dla wymagających
gości hotelowych, jak i dla osób, które przez dłuższy czas
wykonują pracę z dala od domu. To właśnie dla tej grupy osób
stworzyliśmy kolekcję Hotel Expert. Najważniejszy jest komfort
użytkowania łóżka, który zapewniamy wykorzystując elastyczne
systemy sprężyn, odpowiednie pianki oraz materiały obiciowe,
a także uznane powszechnie i sprawdzone konstrukcje materacy
i łóżek.
Ponadto kolekcja Hotel Expert została stworzona w celu
zaspokojenia potrzeb i wymogów kupujących. Takie zalety
jak przystępna cena, trwałość oraz łatwość w utrzymaniu,
to odpowiedź na wysokie wymogi – zarówno ekonomiczne,
jak i higieniczne. W kolekcji tej dostępne są również modele
spełniające surowe normy przeciwpożarowe wymagane
na rynku morskim.
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Good sleep is essential, wherever you are.
Waking up refreshed after a good night’s sleep is just as
important to quality-aware hotel guests as to people who work
a long way from home for long periods.
It is precisely for this category of people that Hotel Expert
is developed.
The main aim is to ensure quality rest, which has been achieved thanks
to the beds’ spring construction, the material the mattresses are filled
with, and the construction principles on which the standard brand
collections are based.

Blue
Pokrowiec wykonany w 100% z poliestru pikowanego włókniną. Pokrowiec
posiada atest trudnopalności w oparciu o standard EN 597-1 oraz EN 597-2.
Pokrowiec w kolorze białym. Pokrowiec niepralny.
The cover is made of quilted non-woven polyester 100%. Flammability
attestation according to Standard EN 597-1 and EN 597-2.
Cover in white colour with subtle blue pattern of small leaves. Not washable.

Tkaniny obiciowe Jensen 				
Anthracite

Beige

Grey

This collection is developed with the wishes of the purchaser in mind.
The very attractive price, sustainability and easy maintenance of this
collection means it fulfils both financial and hygienic requirements.
The series also includes models which fulfil the strict fire safety
requirements that apply in offshore environments.
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Jensen upholstery fabrics

Grand Hotel, Oslo
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Hilding Anders z siedzibą w Malmö w Szwecji jest wiodącym producentem materacy i łóżek
w Europie i Azji. Firma założona w 1939 r. jako przedsiębiorstwo rodzinne, zatrudnia dzisiaj prawie
7000 pracowników w ponad 40 krajach. Hilding Anders jest właścicielem ponad 20 silnych marek
towarowych. Dzięki temu portfel marek posiadanych przez koncern jest największy w branży
produkcji materacy i łóżek.
Hilding Anders na rynku polskim obecny jest od 2001 roku. Działamy pod wybranymi markami
własnymi, takimi jak Hilding, Curem i Jensen oraz pod markami prywatnymi naszych
kontrahentów. Hilding Anders Polska oferuje łóżka i materace spełniające wszelkie potrzeby,
by zapewnić spokojny sen ludziom na całym świecie. Rocznie produkujemy około 2 milionów
materacy i łóżek.
Współpraca z silnym partnerem, jakim bez wątpienia jest Hilding Anders, to nie tylko elastyczność
i szeroki asortyment, to także możliwości i zdolności produkcyjne oraz korzyści geograficzne.
Współpraca z grupą Hilding Anders umożliwia naszym Klientom ofensywny rozwój i pełną
kontrolę, niezależnie od tego, czy mowa o zupełnie nowym przedsięwzięciu, czy przebudowie
istniejących obiektów.
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Jakość, możliwości i elastyczność.
Quality, strength and flexibility.

Hilding Anders is the leading bed manufacturer in Europe and Asia, with headquarters in Malmö, Sweden.
What started as a family business in 1939, has grown into a company with almost 7,000 team members
in over 40 countries. Hilding Anders owns twenty strong brands on the bed market. This makes the group’s
brand portfolio one of the largest in the bed sector.
Hilding Anders Polska was founded in 2001. Since that time, we have worked with selected core brands –
Hilding, Curem, Jensen and private label Concept. We’re able to offer beds and mattresses for all needs and
bring a good night’s sleep to people around the world. Hilding Anders Polska produces around 2 million
mattresses and beds in total each year.
Cooperating with such a strong partner like Hilding Anders not only means a flexible range, but also access
to resources and production capacity, not to mention the geographical benefits. Cooperation with Hilding
Anders facilitates fully controlled, robust development for our clients, irrespective of whether the focus
is on new plans or the adaptation of existing projects.
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Rozsądek, świadomość i najwyższe standardy
w ramach całej koncepcji.
Sense, awareness and the highest standards through the entire concept.

Najlepsza higiena i dbałość o najwyższe standardy
czystości

Best hygiene and care of the highest standards of
cleanliness.

Pokrowce wszystkich materacy nawierzchniowych z kolekcji
Hilding Anders Polska Hotel Expert (we wszystkich trzech
grupach – Good, Better, Best) wykonane są z tkaniny Pearl,
którą można prać, ułatwiając utrzymanie łóżka w najwyższej
czystości i zapewniając lepsze warunki higieniczne wszystkim
gościom hotelowym. Zdejmowane pokrowce można prać w temperaturze 60°C.

Covers of all top mattresses in Hilding Anders Polska Hotel Expert
collection (all three groups - Good, Better, Best) are made of Pearl
fabric. You can wash it, helping to maintain the bed in the highest
quality and providing better hygienic conditions for all hotel guests.
Removable covers can be washed at 60° C.

Dodatkowo w grupie Better i Best zdejmowalne pokrowce
z tkaniny Pearl mają materace dwustronne. Można je także
prać w temperaturze 60°C.
Idealnym uzupełnieniem kolekcji Hotel Expert w zakresie
szczególnie wysokiej troski o czystość i higienę oferowanych
materacy i łóżek są bawełniane ochraniacze Molton w wersji
standardowej i wodoodpornej. Ich zaletą jest trwałość i dopasowanie do materaca dzięki systemowi gumek.
Możliwości rozwiązań specjalnych
Kolekcja Hotel Expert została stworzona w taki sposób, aby
zapewnić jak najkorzystniejszą cenę, nie oszczędzając przy tym
na jakości i komforcie użytkowania. Dlatego też do produkcji
tej kolekcji wykorzystuje się materiały standardowe, umożliwiające zastosowanie w każdej klasie hoteli.
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In addition, two-sided mattresses in the Better and Best group also
have removable covers made of Pearl fabric. These covers are also
washable at a temperature of 60° C.
To perfectly complement the Hotel Expert collection, in the field of
particularly high concern for cleanliness and hygiene offered mattresses
and beds, are the Molton cotton protectors (standard and waterproof
version). They provide durability as they tightly fit the mattress using
elastic bands.
Special solutions possible
The Contract bed collection has been made with a view to being able
to offer the most competitive prices possible without sacrificing quality
or comfort. For that reason the collection has been designed using
standard fabrics which complement most bedroom environments.

Każde zlecenie jest szczególne. Naszą rolą jest
tworzenie optymalnych rozwiązań w zakresie
produktów sypialnianych, dostosowanych do
uwarunkowań, sytuacji finansowej, aspektów
czasowych oraz grup docelowych. Współpraca
z Hilding Anders Polska to możliwości osiągnięcia
tego, co najważniejsze – zapewnienia gościom
poczucia komfortu i wysokiej jakości. Łóżko
bowiem jest czynnikiem odpowiadającym
za dużą część tego poczucia.

Each order is special. Our role is to design
solutions in beds which are optimally adapted to
the situation, the available budget, the time aspects
and the target groups. Cooperation with Hilding
Anders Polska gives you opportunity to realise
the most important goals - provide guests with
the sense of comfort and outstanding quality.
The bed is a factor responsible for a large part
of that feeling.

Naszą rolą jest wzmacnianie wizerunku
naszych klientów.
Our goal is to strengthen our clients’ position.
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Komfort
Rzetelność
Doświadczenie
Jakość
Design
Elastyczność
Wsparcie
Niezawodność
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Jeden kontakt. Wszystkie możliwości.
			 One contact. All possibilities.
Czy Twoim celem jest wzmocnienie swojej pozycji poprzez
zaoferowanie:
- gościom łóżek od wiodącego, markowego producenta?
- łóżek ekonomicznych zarówno w krótkiej, jak i długiej
perspektywie czasowej?
- łóżek spełniających normy bezpieczeństwa oraz normy
dotyczące ochrony przeciwpożarowej?
- kolorów i funkcji dostosowanych do zaplanowanego wystroju
wnętrza?

Would you like to:
- strengthen your position by offering your guests beds from a strong
brand supplier?
- choose a bed which is beneficial in both the short and the long term?
- select beds which meet specific safety requirements and fire safety
regulations?
- use a distinct design concept as for colour and function?
Hilding Anders Polska makes all this possible.

Hilding Anders Polska daje Ci wszystkie te możliwości.
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Hilding Anders Polska Hotel Expert sprawia,
że pojęcie „standard” nabiera lepszego znaczenia

The Hotel Expert by Hilding Anders Polska gives more
content to the concept of ‘standard’

Hotel Expert to specjalna linia materacy i łóżek kontynentalnych,
sygnowana marką Hilding, dedykowana obiektom hotelowym.
Produkty wchodzące w zakres oferty zaprojektowano z myślą
o najwyższym komforcie snu gości hotelowych. Nasza oferta
przygotowana została w oparciu o bogate doświadczenia
w wyposażaniu obiektów hotelowych na rynku polskim,
jak i europejskim oraz azjatyckim. Dowodem może być
przyznany naszym produktom dwukrotnie – w 2012 i 2013
roku - tytuł „Produkt Roku” w kategorii Wyposażenie
Hotelowe Roku.

Hotel Expert is a special line of mattresses and continental beds
dedicated for hotels. Products are designed with the highest standards
and for the sake of good sleep for each hotel guest.
We offer a response to the needs of the most demanding customers,
prepared on the basis of extensive experience in furnishing hotel
facilities on the Polish market, as well as European and Asian
markets. Our products have earned the ”Product of the Year” title two
times (2012 and 2013) in the category of Hotel equipment.

Materace i łóżka Hotel Expert produkowane przez Hilding
Anders Polska są obecne w najlepszych, renomowanych
hotelach, a także na pokładach promów wielu znanych
linii pasażerskich. Stale rozwijane i udoskonalane stanowią
komfortową podstawę każdej hotelowej sypialni.
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Hotel Expert mattresses and beds produced by Hilding Anders Polska
are present in renowned hotels and on board ferries of many famous
passenger lines. Constantly developed and improved mattresses are
increasingly becoming the basis of a hotel’s comfortable bedrooms.

Good
Zestaw idealnie dobranych produktów tworzących doskonałe,
a zarazem ekonomiczne rozwiązanie dla obiektów hotelowych
pragnących zapewnić swoim klientom standardowy komfort snu.
Set of perfectly matched products comprising excellent, economical
solutions for hotel facilities wishing to provide standard comfort to its
customers.

Elementy
zestawu

Box, materac dwustronny, materac nawierzchniowy,
wezgłowie

Elements

Box, two-sided mattress, top mattress, headboard

Baza

Base Box

Base

Base Box

Materac
dwustronny

Materac na sprężynie bonellowej w wersji z kokosem
lub bez - Bonell (bez kokosu), Bonell Plus (z kokosem)

Two-sided
mattress

Mattress on a bonell spring with coconut plate
or without it - Bonell Plus, Bonell

Top
mattress

Foam mattress - Top

Materac piankowy - Top
Materac
nawierzchniowy
Tkanina

Silver, Black (tkaniny niepralne), Pearl (tkanina pralna),
tkanina obiciowa (tylko dla boxów)

Fabric

Silver, Black (non washable fabric), Pearl (washable
fabric), upholstery fabric (for boxes only)

Komfort

Twardy / bardzo twardy

Comfort

Hard / very hard

Description
and purpose

Durable and particularly hard base on a wooden
frame, recommended for use as a base of two-sided
mattresses - bonell, pocket and multopocket

Base Box
Trwała i szczególnie twarda podstawa zalecana do
Opis
i przeznaczenie stosowania pod materac dwustronny typu bonell,
pocket lub multipocket
Wkład

Drewniana rama, pianka o podwyższonej twardości
(gęstość 25 kg/m3) o wys. 5 cm

Construction Wooden frame with T25 polyurethane foam (density
25 kg/m³) 5 cm in height

Pokrowiec

Silver, Black, tkanina obiciowa (18 dostępnych kolorów)

Cover

Silver, Black, upholstery fabric (18 colors)

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200 cm

Wysokość

ok. 17 cm (bez nóg)

High

ca 17 cm (without legs)
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Good

Bonell
Dwustronny, trwały materac na sprężynie bonellowej.
Opis
i przeznaczenie Dobra cyrkulacja powietrza wewnątrz wkładu zapewnia
dobrą wentylację materaca. Idealny do stosowania
w ramie łóżka, na stelażu ze sztywnymi lub elastycznymi
listwami drewnianymi lub jako materac główny w łóżku
kontynentalnym

Description
and purpose

Two-sided, durable mattress on a bonell spring.
Good air circulation inside, ensures proper ventilation
of the mattress. Ideal for use in a bed frame,
on a rack, with ﬁxed or ﬂexible wooden borders

Wkład

Sprężyna typu bonell 4-zwojowa, 112 sprężyn/m², średnica
drutu 2,2 mm, wkład obłożony obustronnie filcem oraz
pianką poliuretanową T25 (gęstość 25 kg/m³) o wys. 2 cm

Construction Bonell-type spring insert with 4 spirals, 112 springs/m2,
diameter of wire 2.2 mm. The insert covered on both
sides with felt and T25 polyurethane foam (density
25 kg/m³) 2 cm in height

Pokrowiec

Silver, Black

Cover

Silver, Black

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200 cm

Wysokość

ok. 16 cm

High

ca 16 cm

Description
and purpose

Durable mattress on a bonell spring, with increased
hardness. Good air circulation inside, ensures proper
ventilation of the mattress. Reinforced on one side
with a high-quality coconut plate. Ideal for use in a
bed frame, on a rack, with ﬁxed or ﬂexible wooden
borders

Bonell Plus
Trwały materac na sprężynie bonellowej, o podwyższonej
Opis
i przeznaczenie twardości. Dobra cyrkulacja powietrza wewnątrz wkładu
zapewnia dobrą wentylację materaca. Utwardzony po obu
stronach płytą z wysokiej jakości kokosu. Idealny do stosowania w ramie łóżka, na stelażu ze sztywnymi lub elastycznymi listwami drewnianymi lub jako materac główny
w łóżku kontynentalnym
Wkład

Sprężyna typu bonell 4-zwojowa, 112 sprężyn/m², średnica
drutu 2,2 mm, wkład obłożony obustronnie matą kokosową
o wys. ok. 0,7 cm oraz pianką poliuretanową T25 (gęstość
25 kg/m³) o wys. 2 cm

Construction Bonell-type spring insert with 4 spirals, 112 springs/m2,
diameter of wire 2.2 mm. The insert covered on one
side coconut plate ca 0.7 cm and T25 polyurethane
foam (density 25 kg/m³) 2 cm in height

Pokrowiec

Silver, Black

Cover

Silver, Black

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200 cm

Wysokość

ok. 16 cm

High

ca 16 cm
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Top
Materac nawierzchniowy zapewnia dodatkowy komfort
Opis
i przeznaczenie i higienę. Może być używany z każdym innym materacem,
w szczególności polecany do materaców skrzyniowych
oraz łóżek kontynentalnych

Description
and purpose

Top mattress ensures additional comfort and sleep
hygiene. May be used with any other mattress,
in particular recommended for box mattresses
and continental beds

Wkład

Pianka poliuretanowa T25 (gęstość 25 kg/m³)
o wys. 2,5 cm

Construction T25 polyurethane foam (density 25 kg/m³) 2,5 cm
in height

Pokrowiec

Pearl (pralny w temp. 60° C)

Cover

Pearl (washable at 60° C)

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200, 180x200 cm

Wysokość

ok. 3,5 cm

High

ca 3.5 cm
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Better
Przemyślany zestaw produktów będący idealną propozycją
sypialnianą dla wszystkich obiektów hotelowych, w których
wygodne łóżko stanowi kluczowy element każdego pokoju.
Thoughtful set of products - ideal solution for the bedroom area
of all hotel facilities, where a comfortable bed is a key element
of the room.

Elementy
zestawu

Box, materac dwustronny, materac nawierzchniowy,
wezgłowie

Elements

Box, two-sided mattress, top mattress, headboard

Baza

Box

Base

Box

Materac
dwustronny

Materac na sprężynie kieszeniowej w wersji z kokosem
lub bez - Pocket, Pocket Plus

Two-sided
mattress

Mattress on pocket spring with coconut plate
or without it - Pocket Plus, Pocket

Top
mattress

Foam mattress - Top Plus

Materac piankowy - Top Plus
Materac
nawierzchniowy
Tkanina

Silver, Black (tkaniny niepralne), Pearl (tkanina pralna),
tkanina obiciowa (tylko dla boxów)

Fabric

Silver, Black (non washable fabric), Pearl (washable
fabric), upholstery fabric (for boxes only)

Komfort

Twardy / bardzo twardy

Comfort

Hard / very hard

Description
and purpose

Durable and particularly hard mattress on a wooden
frame, recommended for use as a base of continental
bed. Good air circulation inside ensures proper ventilation of the mattress

Box
Trwały i szczególnie twardy materac na ramie drewnianej
Opis
i przeznaczenie zalecany do stosowania jako podstawa łóżka kontynentalnego lub samodzielne łóżko wraz z materacem nawierzchniowym. Dobra cyrkulacja powietrza wewnątrz wkładu
zapewnia właściwe wietrzenie materaca
Wkład

Sprężyna bonell, 112 sprężyn/m², średnica drutu 2,2 mm,
pianka poliuretanowa T25 (gęstość 25 kg/m³) o wys. 2 cm
od góry i 1 cm od dołu

Construction Bonell spring, 112 springs/m2, diameter of wire 2,2 mm,
T25 foam (density 25 kg/m³ ); 2 cm in height at top
and 1 cm on the bottom

Pokrowiec

Silver, Black, tkanina obiciowa (18 dostępnych kolorów)

Cover

Silver, Black, upholstery fabric (18 colors)

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200 cm

Wysokość

ok. 26 cm (bez nóg)

High

ca 26 cm (without legs)
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Pocket
Materac na sprężynie kieszeniowej o 7 strefach twardości,
Opis
i przeznaczenie wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy
twardości gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa,
zapewniając dobry i głęboki sen. Idealny do stosowania
w ramie łóżka, na stelażu ze sztywnymi lub elastycznymi
listwami drewnianymi lub jako materac główny w łóżku
kontynentalnym

Description
and purpose

Mattress on a pocket spring with 7 hardness zones;
high point source ﬂexibility and differentiation of
hardness zone guarantee proper support for the back,
ensuring good, deep sleep. Ideal for use in a bed
frame, on a rack, with ﬁxed or ﬂexible wooden borders
or as the main mattress on a continental bed

Wkład

Sprężyna kieszeniowa o 7 strefach twardości, 248 sprężyn/m²,
średnica drutu 1,9/1,8 mm, wkład obłożony obustronnie
filcem oraz pianką poliuretanową T25 (gęstość 25 kg/m³)
o wys. 2 cm

Construction Pocket spring with 7 hardness zones, 248 springs/m2,
diameter of wire 1.9/1.8 mm. The insert is covered on
both sides with felt and the T25 polyurethane foam
(density 25 kg/m³) 2 cm in height

Pokrowiec

Silver, Black (niepralne), Pearl (pralny w temp. 60° C)

Cover

Silver, Black (non-washable), Pearl (washable at 60° C)

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200, 180x200 cm

Wysokość

ok. 18 cm

High

ca 18 cm

Description
and purpose

Mattress on a pocket spring with 7 hardness zones;
high point source ﬂexibility and differentiation of
hardness zone guarantee proper support for the back,
ensuring good deep sleep. Mattress with increased
hardness, reinforced on both sides with coconut plate.
For use in a bed frame, on a rack, with ﬁxed or ﬂexible
wooden borders or as the main mattress on a
continental bed

Pocket Plus
Materac na sprężynie kieszeniowej o 7 strefach twardości,
Opis
i przeznaczenie wysoka elastyczność punktowa i zróżnicowane strefy
twardości gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa,
zapewniając dobry i głęboki sen. Materac o podwyższonej
twardości, po obu stronach utwardzony płytą z wysokiej
jakości kokosu. Przeznaczony do stosowania w ramie łóżka,
na stelażu ze sztywnymi lub elastycznymi listwami drewnianymi lub jako materac główny w łóżku kontynentalnym
Wkład

Sprężyna kieszeniowa o 7 strefach twardości, 248 sprężyn/m²,
średnica drutu 1,9/1,8 mm, obustronnie mata kokosowa
o wys. ok. 0,7 cm, wkład obłożony obustronnie pianką
poliuretanową T25 (gęstość 25 kg/m³) o wys. 2 cm

Construction Pocket spring with 7 hardness zones, 248 springs/m2,
diameter of wire 1.9/1.8 mm. Both-sided coconut plate
ca 0.7 cm. The insert is covered on both sides with the
T25 polyurethane foam (density 25 kg/m³) 2 cm in
height

Pokrowiec

Silver, Black (niepralne), Pearl (pralny w temp. 60° C)

Cover

Silver, Black (non-washable), Pearl (washable at 60° C)

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200, 180x200 cm

Wysokość

ok. 18 cm

High

ca 18 cm
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Better

Top Plus
Materac nawierzchniowy o podwyższonym standardzie,
Opis
i przeznaczenie zapewnia dodatkowy komfort i higienę. Może być używany
z każdym innym materacem, w szczególności polecany
do materaców skrzyniowych oraz łóżek kontynentalnych

Description
and purpose

Top mattress with higher standard, ensures additional
comfort and sleep hygiene. May be used with any
other mattress, in particular recommended for box
mattresses and continental beds

Wkład

Miękka, komfortowa pianka poliuretanowa T25
(gęstość 25 kg/m³) o wys. 4 cm

Construction Soft, comfortable T25 polyurethane foam
(density 25 kg/m³) 4 cm in height

Pokrowiec

Pearl (pralny w temp. 60° C)

Cover

Pearl (washable at 60° C)

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200, 180x200 cm

Wysokość

ok. 5 cm

High

ca 5 cm
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Best
Zestaw produktów o najwyższym standardzie, dający najszersze
możliwości skomponowania idealnego łóżka do obiektu hotelowego,
w którym ogromne znaczenie ma nie tylko jakość, ale również
najwyższy komfort snu.
Set of products in the highest standard, giving the greatest opportunities
to compose the perfect bed to the hotel facility, in which not only the quality
but also the comfort of sleep is highly important.

Elementy
zestawu

Box, materac dwustronny, materac nawierzchniowy,
wezgłowie

Elements

Box, two-sided mattress, top mattress, headboard

Baza

Box Extra

Base

Box Extra

Materac
dwustronny

Materac na sprężynie multipocketowej w wersji z płytą
lateksu po jednej stronie i pianką wysokoplastyczną
po drugiej (Multipocket Plus) lub bez lateksu (Multipocket)
oraz materac piankowy (Foam Plus)

Two-sided
mattress

Mattress on multipocket spring with latex palet on
the one side and highly flexible foam on the other
(Multipocket Plus) or without latex (Multipocket) and
foam mattress - Foam Plus

Top
mattress

Foam mattress - Top Extra

Materac lateksowy - Top Extra
Materac
nawierzchniowy
Tkanina

Silver, Black (tkaniny niepralne), Pearl (tkanina pralna),
tkanina obiciowa (tylko dla boxów)

Fabric

Silver, Black (non washable fabric), Pearl (washable
fabric), upholstery fabric (for boxes only)

Komfort

Średni / twardy / bardzo twardy

Comfort

Medium / hard / very hard

Description
and purpose

Pocket mattress with 7 hardness zones, on a wooden
frame. Excellent solution for those seeking a ﬂexible
and durable mattress. Applied springs with various
hardness zones guarantee proper position of the back
during sleep. Recommended as a stand-alone bed
with top mattress or as a base for continental bed

Box Extra
Materac kieszeniowy o 7 strefach twardości na ramie drewniaOpis
i przeznaczenie nej. Doskonałe rozwiązanie dla szukających elastycznego i trwałego materaca. Zastosowane sprężyny o różnorodnych strefach
twardości gwarantują właściwą pozycję kręgosłupa podczas
snu. Polecany jako samodzielne łóżko wraz z materacem nawierzchniowym lub jako podstawa do łóżka kontynentalnego
Wkład

Sprężyna kieszeniowa 7-strefowa, 248 sprężyn/m², średnica
drutu 1,9/1,8 mm, pianka poliuretanowa T25 (gęstość
25 kg/m³), o wys. 2 cm od góry i 1 cm od dołu

Construction Pocket spring with 7 zones, 248 springs/m2, diameter
of wire 1.9/1.8 mm, T25 foam (density 25 kg/m³ );
2 cm in height at top and 1 cm on the bottom

Pokrowiec

Silver, Black, tkanina obiciowa (18 dostępnych kolorów)

Cover

Silver, Black, upholstery fabric (18 colors)

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200 cm

Wysokość

ok. 28 cm (bez nóg)

High

ca 28 cm (without legs)
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Best

Multipocket
Komfortowy materac na sprężynie kieszeniowej multipocket
Opis
i przeznaczenie o 7 strefach twardości, wysoka elastyczność punktowa
i zróżnicowane strefy twardości oraz duża ilość sprężyn
na m2 gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa,
zapewniając dobry i głęboki sen, przeznaczony do
stosowania w ramie łóżka, na stelażu ze sztywnymi
lub elastycznymi listwami drewnianymi lub jako materac
główny w łóżku kontynentalnym

Description
and purpose

Comfortable multipocket mattress with 7 hardness
zones, high point source ﬂexibility, differentiation
of hardness zone and a large number of springs
per m2 guarantee proper support for the back,
ensuring a good and deep sleep. Recomended for
use in a bed frame, on a rack, with fixed or flexible
wooden slats, or as the main mattress in the
continental bed

Wkład

Sprężyna multipocketowa 7-strefowa, 508 sprężyn/m2,
średnica drutu 1,4/1,5 mm, pianka poliuretanowa T25
(gęstość 25 kg/m³) o wys. 2,5 cm

Construction Multipocket spring with 7 zones, 508 spring/m2,
diameter of wire 1,4/1,5 mm, T25 polyurethane foam
(density 25 kg/m³); 2,5 cm in height

Pokrowiec

Pearl (pralny w temp. 60° C)

Cover

Pearl (washable at 60° C)

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200, 180x200 cm

Wysokość

ok. 20 cm

High

ca 20 cm

Multipocket Plus
Bardzo komfortowy materac na sprężynie kieszeniowej
Opis
Description
i przeznaczenie multipocket o 7 strefach twardości, wysoka elastyczność
and purpose
punktowa i zróżnicowane strefy twardości oraz duża ilość
sprężyn na m2 gwarantują właściwe podparcie dla kręgosłupa, zapewniając dobry i głęboki sen. Ten wyjątkowo komfortowy materac ma po jednej stronie płytę elastycznego lateksu,
a po drugiej trwałą piankę wysokoelastyczną. Przeznaczony
do stosowania w ramie łóżka, na stelażu ze sztywnymi lub
elastycznymi listwami drewnianymi lub jako materac główny
w łóżku kontynentalnym

Very comfortable multipocket mattress with 7
hardness zones, high point source ﬂexibility,
differentiation of hardness zone and a large number
of springs per m2 guarantee proper support for the
back, ensuring a good and deep sleep. On the one
side latex plate, on the other side durable highly
flexible foam. Recomended for use in a bed frame,
on a rack, with fixed or flexible wooden borders,
or as the main mattress in the continental bed

Wkład

Sprężyna multipocketowa 7-strefowa, 508 sprężyn/m2, średnica drutu 1,4/1,5 mm, jednostronnie pianka wysokoelastyczna
HR 35 (gęstość 35 kg/m3) o wys. 4 cm, z drugiej pianka poliuretanowa T25 (gęstość 25 kg/m3) o wys. 1 cm, połączona
z płytą profilowanego lateksu (gęstość 70 kg/m3) o wys. 3 cm

Construction Multipocket spring with 7 zones, 508 spring/m2,
diameter of wire 1,4/1,5 mm, on one side highly
flexible foam HR35 (density 35 kg/m3), other side
T25 polyurethane foam (density 25 kg/m³) 1 cm in
height and latex (density 70 kg.m3) 3 cm in height

Pokrowiec

Pearl (pralny w temp. 60° C)

Cover

Pearl (washable at 60° C)

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200, 180x200 cm

Wysokość

ok. 22 cm

High

ca 22 cm
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Foam Plus
Materac piankowy, gwarantuje właściwe podparcie dla
Opis
i przeznaczenie kręgosłupa, zapewniając dobry i głęboki sen. Materac
o podwyższonej twardości. Przeznaczony do stosowania
w ramie łóżka, na stelażu z elastycznymi listwami drewnianymi lub jako materac główny w łóżku kontynentalnym

Description
and purpose

Foam mattress guarantee proper support for the
back, ensuring a good and deep sleep. Mattress with
increased hardness. For use in the bed frame, on a
rack with fixed or flexible wooden borders or as the
main mattress in the continental bed

Wkład

Pianka poliuretanowa T25 (gęstość 25 kg/m3) o 7 strefach
twardości, o wys. 16 cm

Construction T25 polyurethane foam (density 25 kg/m³) with 7
zones, 16 cm in height

Pokrowiec

Pearl (pralny w temp. 60° C)

Cover

Pearl (washable at 60° C)

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200, 180x200 cm

Wysokość

ok. 17 cm

High

ca 17 cm

Description
and purpose

Top mattress with higher standard, ensures additional
comfort and sleep hygiene. May be used with any
other mattress, in particular recommended for box
mattresses and continental beds

Top Extra
Materac nawierzchniowy o wysokim standardzie, zapewnia
Opis
i przeznaczenie dodatkowy komfort i higienę, może być używany z każdym
innym materacem, w szczególności polecany do materaców
skrzyniowych oraz łóżek kontynentalnych
Wkład

Pianka poliuretanowa T25 (gęstość 25 kg/m3) o wys. 1 cm,
połączona z płytą profilowanego lateksu (gęstość 70kg/m³)
o wys. 3 cm

Construction T25 polyurethane foam (density 25 kg/m³) 1 cm
in hight with latex plate (density 70 kg/m3) 3 cm
in height

Pokrowiec

Pearl (pralny w temp. 60° C)

Cover

Pearl (washable at 60° C)

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200, 180x200 cm

Wysokość

ok. 5 cm

High

ca 5 cm
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Oceanic
Dwustronny, trwały materac na sprężynie bonellowej,
Opis
i przeznaczenie charakteryzujący się dobrą wentylacją wkładu, idealny
do stosowania na stelażu sztywnym lub elastycznym,
dedykowany do zastosowań na statkach i jachtach
ze względu na Certyfikat Polskiego Rejestru Statków

Description
and purpose

Two-sided, durable mattress on a bonell spring.
Good air circulation inside, ensures proper ventilation
of the mattress. Ideal for use in a bed frame, on a
rack, with ﬁxed or ﬂexible wooden borders. Dedicated
for use on ships and yachts due to the Maritime
Register of Shipping Certificate

Wkład

Sprężyna bonellowa 4-zwojowa, 112 sprężyn/m2, średnica
drutu 2,2 mm, wkład obłożony dwustronnie filcem oraz
niepalną pianką CME25 (gęstość 25 kg/m3) o wys. 3 cm

Construction Bonell-type spring insert with 4 spirals, 112 springs/m2,
diameter of wire 2.2 mm. The insert covered on both
sides with felt and CME25 foam (density 25 kg/m³)
3 cm in height

Pokrowiec

Blue

Cover

Blue

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm

Wysokość

ok. 18 cm

High

ca 18 cm
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Materace morskie

Maritime mattresses

Maritime
Dwustronny, trwały materac na sprężynie pocketowej,
Opis
i przeznaczenie charakteryzujący się dobrą wentylacją wkładu, idealny
do stosowania na stelażu sztywnym lub elastycznym,
dedykowany do zastosowań na statkach i jachtach
ze względu na Certyfikat Polskiego Rejestru Statków

Description
and purpose

Mattress on a pocket spring; good air circulation inside,
ensures proper ventilation of the mattress. Ideal for use
in a bed frame, on a rack, with ﬁxed or ﬂexible wooden
borders. Dedicated for use on ships and yachts due to
the Maritime Register of Shipping Certificate

Wkład

Sprężyna kieszeniowa, 248 sprężyn/m2, grubość drutu
1,9/1,8 mm, dwustronnie obłożony niepalną pianką CME25
(gęstość 25 kg/m3) o wys. 3 cm

Construction Pocket spring, 248 springs/m2, diameter of wire
1.9/1.8 mm. The insert is covered on both sides with
the CME25 foam (density 25 kg/m³) 3 cm in height

Pokrowiec

Blue

Cover

Blue

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm

Wysokość

ok. 20 cm

High

ca 20 cm

Description
and purpose

Two-sided, durable mettress form poliurethan foam,
good ventilation of the core (proper profiled foam).
Ideal for use in a bed frame, on a rack, with ﬁxed or
ﬂexible wooden borders. Dedicated for use on ships
and yachts due to the Maritime Register of Shipping
Certificate

Nautical
Dwustronny, trwały materac z pianki poliuretanowej,
Opis
i przeznaczenie charakteryzujący się dobrą wentylacją wkładu (odpowiednie
profilowanie pianki), idealny do stosowania na stelażu
sztywnym lub elastycznym, dedykowany do zastosowań
na statkach i jachtach ze względu na Certyfikat Polskiego
Rejestru Statków
Wkład

Niepalna pianka CME25 profilowana, o 5 strefach twardości
i wys. 16 cm

Construction Non-flammable CME25 foam profiled by 5 zones
of hardness, 16 cm in height

Pokrowiec

Blue

Cover

Blue

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm

Wysokość

ok. 18 cm

High

ca 18 cm
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Firmę Jensen założono w 1947 roku. Pierwsze sześć oferowanych
łóżek wykonano z końskiego włosia, z wypełnieniem z bawełny.
Od tamtej pory oczywiście wiele się zmieniło…
Dziś firma Jensen jest jednym z wiodących producentów łóżek
w Skandynawii. W zakładzie produkcyjnym w miejscowości
Svelvik, położonej na brzegu Fjordu Oslo, co roku produkuje
się 300 000 łóżek. To firma z tradycjami. W tym właśnie tkwi
tajemnica sukcesu firmy Jensen – marki rozpoznawalnej nie tylko
w krajach skandynawskich.
Kolekcja Jensen Contract Line przeznaczona do obiektów
hotelowych powstała z myślą o dobrym i komfortowym śnie
każdego hotelowego gościa. Rozwój kolekcji jest wynikiem
szczególnej troski o najwyższą jakość produktów i zapewnienie
równie wysokich parametrów jak w kolekcji standardowej.
Dlatego też wszystkie innowacje technologiczne są również
wykorzystywane w kolekcji hotelowej. Przykładem tego jest
system Pocket in Pocket, zastosowany w większości produktów
dla hoteli. System gwarantuje, że łóżka mają sprężyny
kieszeniowe we wszystkich warstwach, nawet w boxach.
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Jensen was established in 1947. The first six mattresses were made
from horse hair and cotton wool. A great deal has naturally changed
since then… These days, Jensen is one of the leading bed producers
in Scandinavia. In Svelvik, on the shores of Oslofjord, more than
300,000 beds are produced every year. This is a company with
tradition. That is why ‘Jensen’ has become a household name in
Scandinavia and elsewhere.
Jensen Contract Line collection, designed for hotel facilities,
was created for a good and comfortable sleep for every hotel guest.
The development of the collection is the result of particular concern
for the highest quality products and provide the same high quality
as in the standard collection. Therefore all the same technological
innovations are used in the Contract Line collection. An example
of this is the system of Pocket in Pocket, used in most products for
hotels. The system ensures that the beds have pocket springs in all
layers, even in the boxes.

Consul Lux
Trwałe, doskonałej jakości łóżko składające się z materaca na ramie
Opis
i przeznaczenie drewnianej (materac typu box) z 7-strefowym systemem sprężyn
Intro Pocket (sprężyna pocketowa) oraz piankowego materaca
nawierzchniowego. Uzupełnieniem jest komplet nóżek metalowych

Description
and purpose

Durable, high quality bed consisting of a mattress on a
wooden frame (box mattress) with 7-zone pocket spring
system Intro Pocket (pocket spring) and a foam top
mattressr. This is complemented by a set of metal legs

Wkład

Box: sprężyna kieszeniowa 7-strefowa w ramie drewnianej
o wys. 13 cm; Top: pianka Cellex (pianka o wysokiej
elastyczności) o wys. 7 cm

Construction Box: pocket spring 7-zones in wooden frame 13 cm
in height; Top: Cellex foam 7 cm in height

Pokrowiec

Tkanina obiciowa w trzech kolorach: antracyt, beż, szary;
dla materaca nawierzchniowego - pokrowiec Sensity

Cover

Upholstery fabric in 3 colors: anthracite, beige, grey;
for top mattress Sensity (washable in 60° C)

Standardowe
wymiary

90x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

90x200, 180x200 cm

Wysokość

ok. 48 cm

High

ca 48 cm

Description
and purpose

Durable, high quality bed, which consists of mattress
on a wooden frame (box mattress) with system Reflect
Pocket in the box’s lower layer (springs, height 7 cm)
and 7-zone pocket spring system Intro Pocket in the
box’s upper layer. On the box you can put two-sided
mattress with 7-zone pocket spring system Intro
Pocket and foam top mattress, which will create a
continental bed. You can also use a foam top mattress
only. This is complemented by a set of metal legs

Consul Pocket Lux
Trwałe, doskonałej jakości łóżko, na które sklada się materac na
Opis
i przeznaczenie ramie drewnianej (materac typu box) z systemem Reflect Pocket
w dolnej warstwie boxa (sprężyny o wys. 7 cm) oraz z 7-strefowym systemem sprężyn Intro Pocket (sprężyna pocketowa)
w górnej cześci boxa. Na boxa można położyć materac dwustronny z 7-strefowym systemem sprężyn Intro Pocket oraz
piankowy materac nawierzchniowy dzięki czemu powstanie łóżko
kontynentalne. Można także wykorzystać tylko piankowy materac
nawierzchniowy. Uzupełnieniem jest komplet nóżek metalowych
Wkład

Box: warstwa sprężyn kieszeniowych o wys. 7 cm w ramie
drewnianej, na tym druga warstwa spreżyn kieszeniowych
o 7 strefach twardości o wys. 13 cm; materac dwustronny:
sprężyna kieszeniowa o 7 strefach twardości i wysokości
13 cm obłożona dwustronnie pianką Cellex (pianka o wysokiej
elastyczności) o wys. 3 cm; Top: pianka Cellex o wys. 7 cm

Construction Box: pocket spring in wooden frame 7 cm in height,
on this second layer of pocket spring 7-zones 13 cm
in height; Two-sided mattress: pocket spring 7-zones
13 cm in height covered on two sides Cellex foam
(high flexibility) 3 cm in height; Top: Cellex foam 7 cm
in height

Pokrowiec

Tkanina obiciowa w trzech kolorach: antracyt, beż, szary; dla
materaca nawierzchniowego - pokrowiec Sensity

Cover

Upholstery fabric in 3 colors: anthracite, beige, grey;
for top mattress Sensity (washable in 60° C)

Standardowe
wymiary

90x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

90x200, 180x200 cm

Wysokość

ok. 55 cm

High

ca 55 cm
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Akcesoria

Accessories

Molton
Zabezpiecza materac przed zabrudzeniem, wchłania wilgoć,
Opis
i przeznaczenie wykonany z przyjemnego materiału typu Molton
(100% bawełna)

Description
and purpose

Secures mattress from getting dirty, finished with a
trimming, perfectly absorbs dampness, made from
Molton fabric (100% cotton), fixed to the mattress
by elastic bands sewed in the corners

Wkład

Bawełna, gramatura 270 g/m2

Construction Cotton, weight 270 g/m2

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200, 180x200 cm

Description
and purpose

Secures mattress against getting soaked or dirty,
finished with a trimming, perfectly absorbs dampness,
made from Molton fabric (100% cotton) PE/PP
laminated on one side (waterproof), fixed to the
mattress by elastic bands sewed in the corners

Molton wodoodporny
Zabezpiecza materac przed zabrudzeniem, wchłania wilgoć,
Opis
i przeznaczenie wodoszczelny (jednostronnie laminowany) wykonany
z przyjemnego materiału typu Molton (100% bawełna)

Wkład

Bawełna, gramatura 270 g/m2

Construction Cotton, weight 270 g/m2

Standardowe
wymiary

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210, 140x200,
160x200, 180x200 cm

Standard
dimensions

80x200, 90x200, 90x210, 100x200, 100x210,
140x200, 160x200, 180x200 cm

Description
and purpose

It can be used as an extra bed, equipped with a foam
mattress, small two wheels - easy to move, fixed rack
(not foldable)

Standard
dimensions

80x200, 90x200 cm

Description
and purpose

It can be used as an extra bed, equipped with a foam
mattress, small four wheels - easy to move, the rack
can be folded

Standard
dimensions

80x200, 90x200 cm

Dostawka nieskładana
Pełni rolę dodatkowego łóżka, wyposażona w materac
Opis
i przeznaczenie piankowy, posiada system kółek umożliwiający
przemieszczanie, stelaż nieskładany
Standardowe
wymiary

80x200, 90x200 cm

Dostawka składana
Pełni rolę dodatkowego łóżka, wyposażona w materac
Opis
i przeznaczenie piankowy, posiada system kółek umożliwiający
przemieszczanie; stelaż składany (na pół)
Standardowe
wymiary

80x200, 90x200 cm
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Wezgłowie
Idealne dopełnienie każdego łóżka kontynentalnego.
Opis
i przeznaczenie Dodatkowo doskonała ozdoba i ochrona ściany w każdym
pokoju hotelowym. Dostępne w dwóch modelach – Standard
i Lux. Możliwość dobrania jednego z 18 kolorów tkaniny
obiciowej (wzorzec tkanin i kolorów jak dla boxów)
Standardowe
wymiary

wys. 115 cm, gł. 9 cm (Standard), 10 cm (Lux),
szer. 82, 92, 162, 182 cm

Description
and purpose

The perfect addition to any continental bed. In addition,
excellent decoration and protection of walls in each
room. Available in two models - Standard and Lux.
Possibility to choose one of 18 colors of the fabric
(pattern fabrics and colors as for the boxes)

Standard
dimensions

height: 115 cm, depth: 9 cm (Standard), 10 cm (Lux),
width: 82, 92, 162, 182 cm

Opaska typu rzep do łączenia boxów
Specjalna opaska typu rzep, umożliwiająca stabilne połączenie
Opis
i przeznaczenie dwóch materacy typu box, jedna część opaski zakładana jest
na nogę boxa i płasko łączona z drugą jej częścią, dzięki
temu połączenie jest niewidoczne z zewnątrz

Description
and purpose

Special Velcro strap, enabling a stable combination of
two box type mattresses, one part of the strap is monted
to box’s leg and bonded with the second part of it,
thanks that the connection is not visible from the outside

Zamek do łączenia materacy dwustronnych
(na specjalne zamówienie / extra order)
Zamek rozdzielczy wszywany wzdłuż dłuższej krawędzi
Opis
i przeznaczenie materaca dwustronnego, połączenie materacy na zamek
zapobiega ich przesuwaniu i dodatkowo uniemożliwia
tworzenie się miedzy nimi jakiejkolwiek przerwy

Description
and purpose

Zipper sewn along the long edge of the two-sided
mattress, zippered mattress combination prevents
them from moving and further prevents the formation
of any gap between them

Description
and purpose

Legs of beech wood, in the shape of a cylinder

Standard
dimensions

7, 15, 23 cm

Description
and purpose

Legs of beech wood, in the shape of a cylinder
with special metal wheels. Facilitate the movement
of the bed. Usually mounted at the top of the bed
(from the wall)

Nożki drewniane
Nóżki drewniane bukowe w kształcie walca
Opis
i przeznaczenie
Standardowe
wymiary

7, 15, 23 cm

Nóżki z kółkami
Ułatwiają przemieszczenie łóżka w celu np. posprzątania.
Opis
i przeznaczenie Zwykle są montowane w górnej części łóżka (przy ścianie)
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Certyfikaty

Certificates

Dbamy o najwyższą jakość oferowanych wyrobów i ich zgodność
z obowiązującymi normami i przepisami, co potwierdza szereg
posiadanych przez nas certyfikatów i atestów:

We maintain the highest quality of products and their compliance
with the applicable standards and regulations, which confirms
the number of our certificates and attestations:

INTERTEK – respektowany na całym świecie certyfikat
niepalności na cały pokrowiec wykorzystywany w materacach
morskich i hotelowych marki Hilding, certyfikat wydany
przez ITS Testing Services (UK) Limited.

INTERTEK – flammability certificate, respected around the world,
concerning our covers for Hilding mattresses, issued by ITS Testing
Services (UK) Limited.

PRS – Świadectwo Polskiego Rejestru Statków dla materacy
morskich, gwarantujące zgodność z obowiązującymi normami
i standardami dla produktów stanowiących wyposażenie
morskie w odniesieniu do ochrony przeciwpożarowej.
FSC – Certyfikat gwarantuje, że kupując dany produkt
nie przyczyniasz się do niszczenia środowiska naturalnego,
łamania praw pracowników, nielegalnego wykorzystania
zasobów naturalnych czy zubożenia bioróżnorodności
ekosystemów leśnych. Produkty oznaczone tym certyfikatem
pochodzą na pewno z lasu, w którym spełnione
są Standardy Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC).

PRS – Polish Maritime Register of Shipping Certificate for mattresses ensuring compliance with requirements for marine equipment
concerning fire protection
FSC – the certificate guarantees that the buyer of the product does
not contribute to the damage of the natural environment, violation
of employee rights, illegal use of natural resources, or impoverishment of the biodiversity of forest ecosystems. Products with this certificate definitely derive from the forest fulfilling the FSC standards.
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Laboratorium

Laboratory

Laboratorium Hilding Anders Polska. W trosce o jakość.

Laboratory of Hilding Anders Polska. For the sake of quality.

Wyrazem troski Hilding Anders Polska o najwyższą jakość
wyrobów jest wykorzystywanie w procesie produkcji
surowców o najwyższych parametrach, popartych
odpowiednimi certyfikatami, stałe kontrolowanie procesu
produkcji oraz prowadzenie regularnych badań i testów.
W laboratorium własnym Hilding Anders Polska oraz
w laboratoriach współpracujących testowane i badane są
zarówno komponenty wykorzystywane do produkcji, jak
i gotowe wyroby. Badana jest wytrzymałość, trwałość oraz
odporność na ścieranie. Systematycznie prowadzone są
również badania fizyko-mechaniczne pianek, sprężyn,
włóknin oraz pokrowców, tak zwane „testy zmęczeniowe”.
Myślimy także o środowisku naturalnym. Od 2009 roku do
produkcji ram i łóżek Hilding Anders Polska wykorzystuje
drewno z certyfikatem FSC (Forestward Stewardship
Council).

Hilding Anders Polska’s concern for the highest quality of products
is the use of very good, high-performance raw materials, supported
by relevant certificates, permanent control of the production process and regular examinations and testing.
In the Hilding Anders Polska laboratory and collaborating laboratories we test and examine both components used for production
and also finished goods. We examine the strength, durability and
resistance to abrasion. We also carry out physical-mechanical tests
of foam, springs, and covers with non-woven fabrics, so-called
”fatigue test”.
We also keep the environment in mind. Since 2009, the frames
and beds are made of FSC certified wood (Forestward Stewardship
Council).

Hilding Anders Polska Sp. z o.o.,
ul. Polna 17
62-095 Murowana Goślina
Tel. +48 61 642 41 36
e-mail: info.pl@hildinganders.com
www.hotel-expert.com.pl
www.hildinganders.pl
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Hotel Expert
KO M F O RT S N U B E Z G R A N I C
SLEEP COMFORT WITHOUT LIMITS

Pokrowce i tkaniny obiciowe
Covers and upholstery fabrics

Dobry sen jest niezbędny,

		

gdziekolwiek jesteś.

Good sleep is essential, wherever

you are.

Pokrowce

									

Covers

Silver

Tkaniny obiciowe Hilding					

Upholstery fabrics

Muna 1

Muna 7

Muna 12

Muna 16

Bravo 3

Bravo 7

Bravo 11

Bravo 14

Bravo 15

HC 25

HC 14

Kreta 3

Kreta 4

Kreta 16

Baltic 21

Baltic 96

Madryt 121

Kongo 100

Pokrowiec wykonany w 66% z poliestru i 34% z polipropylenu, pikowany
włókniną poliestrową. Pokrowiec posiada atest trudnopalności w oparciu
o standard EN 597-1 oraz EN 597-2. Pokrowiec w kolorze białym.
Pokrowiec niepralny.
The cover is made of 66% polyester and 34% polypropylene, quilted non-woven
polyester. Flammability attestation according to Standard EN 597-1 and
EN 597-2. Cover in white colour. Not washable.

Black
Pokrowiec wykonany w 66% z poliestru i 34% z polipropylenu, pikowany
włókniną poliestrową. Pokrowiec posiada atest trudnopalności w oparciu
o standard EN 597-1. Pokrowiec w kolorze czarnym. Pokrowiec niepralny.
The cover is made of 66% polyester and 34% polypropylene, quilted non-woven
polyester. Flammability attestation according to Standard EN 597-1.
Cover in black colour. Not washable.

Pearl
Pokrowiec wykonany w 100% z poliestru. Pikowany w całości włókniną
poliestrową. Zamek rozdzielczy. Pokrowiec posiada atest trudnopalności
w oparciu o standard EN 597-1 oraz EN 597-2. Pokrowiec w kolorze białym.
Możliwość prania w temp. do 60°C
The cover is made of polyester 100%, quilted with non-woven polyester.
The zipper. Flammability attestation according to Standard EN 597-1 and EN
597-2. Cover in white colour. Washable in a temperature up to 60°C.

Dobry sen jest ważny, niezależnie od tego, gdzie jesteś.
Dobrze przespana noc jest tak samo ważna dla wymagających
gości hotelowych, jak i dla osób, które przez dłuższy czas
wykonują pracę z dala od domu. To właśnie dla tej grupy osób
stworzyliśmy kolekcję Hotel Expert. Najważniejszy jest komfort
użytkowania łóżka, który zapewniamy wykorzystując elastyczne
systemy sprężyn, odpowiednie pianki oraz materiały obiciowe,
a także uznane powszechnie i sprawdzone konstrukcje materacy
i łóżek.
Ponadto kolekcja Hotel Expert została stworzona w celu
zaspokojenia potrzeb i wymogów kupujących. Takie zalety
jak przystępna cena, trwałość oraz łatwość w utrzymaniu,
to odpowiedź na wysokie wymogi – zarówno ekonomiczne,
jak i higieniczne. W kolekcji tej dostępne są również modele
spełniające surowe normy przeciwpożarowe wymagane
na rynku morskim.
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Good sleep is essential, wherever you are.
Waking up refreshed after a good night’s sleep is just as
important to quality-aware hotel guests as to people who work
a long way from home for long periods.
It is precisely for this category of people that Hotel Expert
is developed.
The main aim is to ensure quality rest, which has been achieved thanks
to the beds’ spring construction, the material the mattresses are filled
with, and the construction principles on which the standard brand
collections are based.

Blue
Pokrowiec wykonany w 100% z poliestru pikowanego włókniną. Pokrowiec
posiada atest trudnopalności w oparciu o standard EN 597-1 oraz EN 597-2.
Pokrowiec w kolorze białym. Pokrowiec niepralny.
The cover is made of quilted non-woven polyester 100%. Flammability
attestation according to Standard EN 597-1 and EN 597-2.
Cover in white colour with subtle blue pattern of small leaves. Not washable.

Tkaniny obiciowe Jensen 				
Anthracite

Beige

Grey

This collection is developed with the wishes of the purchaser in mind.
The very attractive price, sustainability and easy maintenance of this
collection means it fulfils both financial and hygienic requirements.
The series also includes models which fulfil the strict fire safety
requirements that apply in offshore environments.
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Jensen upholstery fabrics

Pokrowce i tkaniny obiciowe
Covers and upholstery fabrics

Dobry sen jest niezbędny,

		

gdziekolwiek jesteś.

Good sleep is essential, wherever

you are.

Pokrowce

									

Covers

Silver

Tkaniny obiciowe Hilding					

Upholstery fabrics

Muna 1

Muna 7

Muna 12

Muna 16

Bravo 3

Bravo 7

Bravo 11

Bravo 14

Bravo 15

HC 25

HC 14

Kreta 3

Kreta 4

Kreta 16

Baltic 21

Baltic 96

Madryt 121

Kongo 100

Pokrowiec wykonany w 66% z poliestru i 34% z polipropylenu, pikowany
włókniną poliestrową. Pokrowiec posiada atest trudnopalności w oparciu
o standard EN 597-1 oraz EN 597-2. Pokrowiec w kolorze białym.
Pokrowiec niepralny.
The cover is made of 66% polyester and 34% polypropylene, quilted non-woven
polyester. Flammability attestation according to Standard EN 597-1 and
EN 597-2. Cover in white colour. Not washable.

Black
Pokrowiec wykonany w 66% z poliestru i 34% z polipropylenu, pikowany
włókniną poliestrową. Pokrowiec posiada atest trudnopalności w oparciu
o standard EN 597-1. Pokrowiec w kolorze czarnym. Pokrowiec niepralny.
The cover is made of 66% polyester and 34% polypropylene, quilted non-woven
polyester. Flammability attestation according to Standard EN 597-1.
Cover in black colour. Not washable.

Pearl
Pokrowiec wykonany w 100% z poliestru. Pikowany w całości włókniną
poliestrową. Zamek rozdzielczy. Pokrowiec posiada atest trudnopalności
w oparciu o standard EN 597-1 oraz EN 597-2. Pokrowiec w kolorze białym.
Możliwość prania w temp. do 60°C
The cover is made of polyester 100%, quilted with non-woven polyester.
The zipper. Flammability attestation according to Standard EN 597-1 and EN
597-2. Cover in white colour. Washable in a temperature up to 60°C.

Dobry sen jest ważny, niezależnie od tego, gdzie jesteś.
Dobrze przespana noc jest tak samo ważna dla wymagających
gości hotelowych, jak i dla osób, które przez dłuższy czas
wykonują pracę z dala od domu. To właśnie dla tej grupy osób
stworzyliśmy kolekcję Hotel Expert. Najważniejszy jest komfort
użytkowania łóżka, który zapewniamy wykorzystując elastyczne
systemy sprężyn, odpowiednie pianki oraz materiały obiciowe,
a także uznane powszechnie i sprawdzone konstrukcje materacy
i łóżek.
Ponadto kolekcja Hotel Expert została stworzona w celu
zaspokojenia potrzeb i wymogów kupujących. Takie zalety
jak przystępna cena, trwałość oraz łatwość w utrzymaniu,
to odpowiedź na wysokie wymogi – zarówno ekonomiczne,
jak i higieniczne. W kolekcji tej dostępne są również modele
spełniające surowe normy przeciwpożarowe wymagane
na rynku morskim.
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Good sleep is essential, wherever you are.
Waking up refreshed after a good night’s sleep is just as
important to quality-aware hotel guests as to people who work
a long way from home for long periods.
It is precisely for this category of people that Hotel Expert
is developed.
The main aim is to ensure quality rest, which has been achieved thanks
to the beds’ spring construction, the material the mattresses are filled
with, and the construction principles on which the standard brand
collections are based.

Blue
Pokrowiec wykonany w 100% z poliestru pikowanego włókniną. Pokrowiec
posiada atest trudnopalności w oparciu o standard EN 597-1 oraz EN 597-2.
Pokrowiec w kolorze białym. Pokrowiec niepralny.
The cover is made of quilted non-woven polyester 100%. Flammability
attestation according to Standard EN 597-1 and EN 597-2.
Cover in white colour with subtle blue pattern of small leaves. Not washable.

Tkaniny obiciowe Jensen 				
Anthracite

Beige

Grey

This collection is developed with the wishes of the purchaser in mind.
The very attractive price, sustainability and easy maintenance of this
collection means it fulfils both financial and hygienic requirements.
The series also includes models which fulfil the strict fire safety
requirements that apply in offshore environments.
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Jensen upholstery fabrics

Laboratorium

Laboratory

Laboratorium Hilding Anders Polska. W trosce o jakość.

Laboratory of Hilding Anders Polska. For the sake of quality.

Wyrazem troski Hilding Anders Polska o najwyższą jakość
wyrobów jest wykorzystywanie w procesie produkcji
surowców o najwyższych parametrach, popartych
odpowiednimi certyfikatami, stałe kontrolowanie procesu
produkcji oraz prowadzenie regularnych badań i testów.
W laboratorium własnym Hilding Anders Polska oraz
w laboratoriach współpracujących testowane i badane są
zarówno komponenty wykorzystywane do produkcji, jak
i gotowe wyroby. Badana jest wytrzymałość, trwałość oraz
odporność na ścieranie. Systematycznie prowadzone są
również badania fizyko-mechaniczne pianek, sprężyn,
włóknin oraz pokrowców, tak zwane „testy zmęczeniowe”.
Myślimy także o środowisku naturalnym. Od 2009 roku do
produkcji ram i łóżek Hilding Anders Polska wykorzystuje
drewno z certyfikatem FSC (Forestward Stewardship
Council).

Hilding Anders Polska’s concern for the highest quality of products
is the use of very good, high-performance raw materials, supported
by relevant certificates, permanent control of the production process and regular examinations and testing.
In the Hilding Anders Polska laboratory and collaborating laboratories we test and examine both components used for production
and also finished goods. We examine the strength, durability and
resistance to abrasion. We also carry out physical-mechanical tests
of foam, springs, and covers with non-woven fabrics, so-called
”fatigue test”.
We also keep the environment in mind. Since 2009, the frames
and beds are made of FSC certified wood (Forestward Stewardship
Council).

Hilding Anders Polska Sp. z o.o.,
ul. Polna 17
62-095 Murowana Goślina
Tel. +48 61 642 41 36
e-mail: info.pl@hildinganders.com
www.hotel-expert.com.pl
www.hildinganders.pl
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Hotel Expert
KO M F O RT S N U B E Z G R A N I C
SLEEP COMFORT WITHOUT LIMITS

