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Madratsites kasutatakse erinevaid vedrusüsteemide, pehmenduste ja vooderduste kombinatsioone, millest tuleneb 
mudelite erinevus. Seetõttu on oluline madratsit valides pühenduda sellele piisavalt ja selgitada kindlasti välja, 
millised omadused on Teie jaoks kõige olulisemad (tugi kehale, pehmus, materjalid jne).

Meie soovitame Teile sobiva madratsi valikul kasutada kehamassiindeksit (KMI). KMI on valem, milles kehakaal (kg) 
jagatakse pikkuse (m) ruuduga. Nüüd leidke välja arvutatud KMI järgi, kas Teile sobib madrats märgistusega 

M1 (KMI alla 25) , 
M2 (KMI 25-30) , 
M3 (KMI 30-35), 
M4 (KMI 35 ja enam).  

Kõikidel Hypnos vedrumadratsite ja voodite kirjelduste juures on toodud ka vastav KMI märgistus. 

< 50 kg 50 - 60 kg 60 - 70 kg 70 - 80 kg 80 - 90 kg 90 - 100 kg 100 - 110 kg 110 - 120 kg 120 – 

< 150 cm M1 M1 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3

150 - 160 cm M1 M1 M1 M2 M3 M3 M3 M3 M3

160 - 170 cm M1 M1 M1 M2 M2 M3 M3 M3 M3

170 - 180 cm M1 M1 M1 M1 M2 M2 M3 M3 M3

180 - 190 cm M1 M1 M1 M1 M1 M2 M2 M3 M3

190 - 200 cm M1 M1 M1 M1 M1 M2 M2 M2 M3

200 - 210 cm M1 M1 M1 M1 M1 M1 M2 M2 M3

ABIKS MADRATSI VALIMISEL KEHAMASSI INDEKS

Vasakult esimese veerus on toodud kehapikkus (cm) ja ülevalt esimeses reas kehakaal (kg). 
Veergude ja ridade ristumispunktide järgi leiate endale sobiva märgistuse.

Kehamassiindeksi tabel aitab Sul valida just Sinule sobivat madratsit või voodit
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MATERJALID

Bonnell vedrud
Bonnell vedrusüsteem on vanim ja laialt levinuim klassikaline vedrusüsteem. 
Terastraadist valmistatud üksikud vedrud on asetatud ridadesse ja ühendatud 
spiraalse traadiga, moodustades tugeva ja vastupidava vedruploki, milles on väga hea 
õhu liikumine. Oma toodete valmistamisel kasutame kahte tüüpi bonnell vedrustust - 
mini- ja tavalist bonnelli, erinevus on vedruploki kõrguses.

Pocket vedrud
Nii nagu bonnell vedru valmistatakse ka pocket vedru terastraadist kuid
siin on üksikud vedrud asetatud riidest taskutesse. Kuna vedruplokis puudub vedrude 
vahel jäik ühendus töötavad vedrud iseseisvalt ja toetavad nii paremini keha. See 
annab tootele suurema mugavuse ja pikaealisuse. Pocket vedruplokk võib olla 
valmistatud kas ühe jäikusega vedruridadest või tsoonides asetsevatest erinevate 
jäikustega vedruridadest. Tsoneeritud vedruplokiga tooted toetavad keha eri piirkondi 
oluliselt paremini kui tsoneerimata pocketvedrustusega tooted.

Vatiin
Vatiin on polüesterkiust valmistatud kiuline materjal, mille kasutamine toodetes annab 
neile pehmust ja kohevust ning tagab õhu liikuvuse.

Lambavill
Lambavill on maailmas enim tarvitatav loomne kiudaine. Selle kasutamine tagab 
tootes õhu liikumise ning hoiab magamisaseme talvel soojana.

Puuvill
Puuvill on pehme kiuline materjal, mida saadakse puuvillapõõsa liikidelt. Kasutades 
seda vooderdusmaterjalina annab see hea õhu liikuvuse ning hoiab magamisaseme 
suvel jahedana. 

Poroloon
Poroloon ehk õige nimega vahtpolüuretaan on pehme ja elastne vaht mille mahust 
ligi 90% moodustab õhk. Seetõttu on poroloon inimsõbralik – lõhnatu, hingav ja 
higistamist mittetekitav materjal. Porolooni toodetakse palju erinevaid marke mis 
erinevad teineteisest tiheduse, pehmuse, vetruvuse ja kasutusea poolest. Aja jooksul 
valguse toimel porolooni värvus muutub, kuid tehnilised omadused mitte. Poroloon 
sobib hästi allergikutele, kuna see pole sobilik keskkond tolmulestadele. 

Lateks
Lateks on kummipuu Hevea Brasiliensis piimmahla baasil toodetud naturaalne, 
elastne, vastupidav ja õhku läbilaskev materjal. Lateksit on palju erinevaid sorte, mis 
erinevad teineteisest tiheduse, pehmuse ja tsoneeringute poolest. Tsoneeringud 
tagavad tootes õhu liikumise. Lateks sobib hästi allergikutele kuna see pole sobilik 
keskkond tolmulestadele.
Kasutame oma toodetes sünteetilist (80% sünteetiline, 20% naturaalne) ja Talalay 
(100% naturaalne) lateksit.

Kookos
Kookosmatti valmistatakse kookospähkli kiududest. Materjal on naturaalne ning 
annab toodetele lisajäikust.

Kangad
Kõik Hypnos tooted on valmistatud Öko-Tex 100 Standardile vastavatest kangastest. 
Vedrumadratsitel ja kattemadratsitel kasutatav Hypnos stretš kangas on Silver Protect 
töötlusega. 
• Silver Protect - kõrgekvaliteetsel hõbedaioonidega töötlusel on mikroobide, 

bakterite ja tolmulestavastane toime ning see vähendab ebameeldiva lõhna 
teket.
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VOODIKOMPLEKTID

KONTINENTAALVOODI JUPITER

KONTINENTAALVOODI APHRODITE

Anatoomiline keha toetav ja järgiv 5-tsoonilise 
pocketvedrustusega voodikomplekt. (M2, M3, 
M4)
 
• Kattemadrats: sisu profileeritud 5-tsooniline lateks 

paksusega 5 cm
• Vedrumadrats: 5-tsooniline pocket vedrustus,  

245 vedru/m², 3 erinevat jäikust:  
traadi Ø1,6/1,8;  Ø1,8/2,0;  Ø2,0/2,1 mm

• Kõrge alusvoodi: bonnell, 110 vedru/m²,  
traadi Ø 2,2 mm, täispuitraam 3×19 cm

• Mööblikangas või kunstnahk
• Voodiots vastavalt soovile
• Mõõdud: 120, 140, 160, 180×200 cm

Keha toetav ja järgiv vastupidav voodi 
kärgpocketiga raskemakaalulistele, või kes 
soovivad jäigemat aset (M3-M4)
 
• Kattemadrats: sisu memoryfoam/visco  

paksusega 5 või 10 cm
• Vedrumadrats: 16 cm kõrgune kärgpocket, 330 

vedru/m², traadi Ø 1,8; 1,9; 2,0 mm
• Kõrge alusvoodi: bonnell, 110 vedru/m², traadi Ø 

2,2 mm, täispuitraam 3×19 cm 
• Mööblikangas või kunstnahk
• Voodiots vastavalt soovile
• Mõõdud: 120, 140, 160, 180×200 cm

KONTINENTAALVOODI BRISTOL Luksuslik keha toetav ja järgiv mitme pocketvedrus-
tuse kihiga voodikomplekt (M2-M4)

• Kattemadrats: sisu minipocket 3 cm, Talalay  
naturaalne lateks 4,5 cm vooderdatud kahelt poolt 
puuvillaga, tepitud - tupsukestega

• Vedrumadrats: 5-tsooniline pocket vedrustus 12 cm, 
245 vedru/m², 3 erinevat jäikust: traadi Ø 1,6/1,8; 
1,8/2,0; 2,0/2,1 mm, minipocket 3 cm, HS poroloon

• Kõrge alusvoodi: pocket, 245 vedru/m², traadi Ø 1,9 
mm, täispuitraam 3×12 cm

• Bristol voodiots, mõõt 260×130×8 cm + jalad
• Buckingham öökapid, mõõdud 46×22×52 cm + 

jalad 
• Lamineeritud mööblikangas
• Mõõdud: 160, 180×200 cm

KONTINENTAALVOODI HEMERA Mugav ja vastupidav kõrge 5-tsoonilise 
pocketvedrustusega voodikomplekt (M2-M4)

• Kattemadrats: sisu 8 cm HS supersoft porolooni, 
vatiiniga, tepitud - tupsukestega, 10 cm

• Vedrumadrats: kõrge (16 cm) 5-tsooniline pocket 
vedrustus, 245 vedru/m², 3 erinevat jäikust: 1,6/1,8; 
1,8/2,0; 2,0/2,1 mm

• Kõrge alusvoodi 28 cm: bonnell, 110 vedru/m², traadi 
Ø 2,2 mm, täispuitraam 3×12 cm

• Lamineeritud mööblikangas
• Bristol voodiots, kõrgus 130 cm + jalad
• Mõõdud: 120, 140, 160, 180×200 cm
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VOODIKOMPLEKT PANDORA

VOODIKOMPLEKT HELENA

Voodikomplekt Pandora koosneb kahest 
kastiga voodist. Tugevast melamiinkattega 
puitlaastplaadist aluskast sobib ka raskemate 
asjade hoiustamiseks. Voodikasti tõstemehanismi 
saab valida kas tavalise või pneumaatilise (kergelt, 
vaikselt ja hääletult sulguv) v.a. 70×200 cm. (M1 
–  M3)

• Avatav topeltvedrustusega 
• Ülaosa: pocket vedrustus, 245 vedru/m², 3 

erinevat jäikust: traadi Ø 1,8; 1,9; 2,0 mm või 
5-tsooniline

• Alumine: minibonnell 110 vedru/m²
• Kvaliteetne mööblikangas või kunstnahk
• Kattemadrats ja voodiots vastavalt soovile
• Mõõdud: 70, 80, 90, 120×200 cm (ühekohaline)
 140, 160, 180×200 cm (kahekohaline, pildil
• Voodikasti sisemõõt 196.6×76.8×22.5 cm (80 

laiusel)
• Toote kõrgus 50 cm (ilma jalgadeta)

Helena on mitmekihiline ning vastupidav voodi-
komplekt sahtlitega, sahtel avaneb vajutamisel 
push-to-open süsteemiga.

• Kõrge vineerist madratsialus sahtliga,  
sahtli mõõdud 117×60×17 cm

• Vedrumadrats, kattemadrats ja voodiots  
vastavalt soovile

• Kvaliteetne mööblikangas või kunstnahk
• Mõõdud:  80, 90×200 cm, (ühekohaline) 

160, 180×200 cm (kahekohaline, pildil)

VOODIKOMPLEKT ATLANTA Voodikomplekt Atlanta koosneb laiast 
madratsialusest, topelt pocket vedrustusega 
madratsist ning pocket vedrustusega katte-
madratsist. (M1-M4)

• Kattemadrats: pocket vedrustus 340 vedru/
m², traadi Ø 1,6 mm kõrgus 3,5 cm on 
vooderdatud ühelt poolt puuvilla, teiselt 
poolt lambavillaga, paksus 8 cm

• Topelt pocket vedrustusega madrats: 
ülemine 16 cm 5-tsooniline vedrustus, 3 
erinevat jäikust: traadi Ø 1,6/1,8; Ø 1,8/2,0; Ø 
2,0/2,1 mm, alumine 12 cm pocket traadi Ø 
2,0 mm, 245 vedru/m²

• Täispuitraam 4×8 cm
• Mööblikangas või kunstnahk
• Voodiots vastavalt soovile
• Mõõdud: 140×200, 160×200, 180×200 cm, 

aluse mõõt laiuses ja pikkuses 1 cm väiksem
• Toote kõrgus 50 cm (ilma jalgadeta)

VEDRUVOODID

SATURN

ARTEMIS

APHRODITE

Mugav, pehme ja keha järgiv voodi suurema-
kaalulistele, kes soovivad pehmemat aset. 
Tugevdatud kõrge täispuitkarkass. ((M2-M4)

• Topeltvedrustus: üülemine kõrge 16 
cm vedruplokk pocket, 245 vedru/m², 3 
jäikust: traadi Ø 1,8; 2,0; 2,1 mm, alumine 
vedruplokk minibonnell, 110 vedru/m², 
traadi Ø 2,2 mm

• Pinnapehmendus 3 cm lateks
• Täispuitraam  3×19 cm
• Kvaliteetne mööblikangas
• Mõõdud: 80, 90, 120, 140×200 cm
• Toote kõrgus 38 cm (ilma jalgadeta)

Artemis on reguleeritav pesukastiga voodi. 
Voodi peatsit ja jalutsit saab tõsta soovitud 
kõrgusele. (M2, M3)

• Voodil on ühekordse kõrge (16 cm) pocket 
vedrustus, traadi Ø 2,0 mm, 245 vedru/m2

• Vedruplokk asetseb vineerist alusel
• Voodikast on tugeva melamiinkattega 

puitlaastplaadist (sobib ka raskemate asjade 
hoiustamiseks)

• Pehmenduseks kvaliteetne poroloon 2 cm
• Kvaliteetne mööblikangas või kunstnahk
• Kattemadrats ja voodiots vastavalt soovile
• Mõõdud: 80, 90×200 cm
• Voodikasti sisemõõt 196.6×76.8×22.5 cm 

(80 laiusel)
• Toote kõrgus 42 cm (ilma jalgadeta)

Kärjekujuliselt paiknevad pocketvedrud ei 
liigu keha raskuse all külgsuunas vaid ainult 
üles ja alla, mis annab tootele oluliselt pikema 
vastupidavuse ja kasutusea. (M2, M3, M4)

• Topeltvedrustus: ülemine kõrge 16 cm 
vedruplokk, 330 vedru/m², 3 erinevat jäikust: 
vedrutraadi Ø 1,8 mm (M2), Ø 1,9 mm 
(M3), Ø 2,0 mm (M4), alumine vedruplokk 
minibonnell,  
110 vedru/m², traadi Ø 2,2 mm

• Pinnapehmendus 3 cm  lateks
• Täispuitraam 3×19 cm
• Kvaliteetne mööblikangas
• Mõõdud: 80, 90, 120, 140×200 cm
• Toote kõrgus 38 cm (ilma jalgadeta)
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ATLANTA

ATHENA

Atlanta on topelt pocket vedrustusega 
mugav ja vastupidav voodi, mis sobib ka 
suurema-
kaalulistele. (M1-M4)

• Topeltvedrustus: ülemine vedruplokk 
kõrge (16 cm) 5-tsooniline pocket, 245 
vedru/m², 3 erinevat jäikust: traadi Ø 
1,6/1,8; 1,8/2,0; 2,0/2,1 mm, alumine 
vedruplokk (12 cm) pocket vedrustus, 
traadi Ø 2,0 mm

• Pehmenduseks kvaliteetne HR poroloon 
3 cm

• Täispuitraam 4×8 cm
• Karkass on madratsiosast 1 cm lühem ja 

kitsam
• Kvaliteetne mööblikangas või kunstnahk
• Mõõdud: 80, 90, 120 , 140×200 cm
• Toote kõrgus 40 cm (ilma jalgadeta)

Athena on pneumo mehanismi 
ja pesukastiga voodi. Tugevast 
melamiinkattega puitlaastplaadist aluskast 
sobib ka raskemate asjade hoiustamiseks. 
(M1-M3)

• Voodil on ühekordne kõrge (16 cm) 
pocket vedrustus, traadi Ø 1,9 või 2,0 
mm, 245 vedru/m²

• Pehmenduseks kvaliteetne poroloon 2 cm
• Kvaliteetne mööblikangas või kunstnahk
• Kattemadrats ja voodiots vastavalt soovile
• Mõõdud: 80, 90×200 cm
• Voodikasti sisemõõt 196,6×76,8×22,5 cm 

(80 laiusel)
• Toote kõrgus 50 cm (ilma jalgadeta)

LUNA Mugav ja kehakuju järgiv anatoomiline 
topeltvedrustusega voodi. (M1-M4)

• Topeltvedrustus: ülemine vedruplokk 
pocket, 245 vedru/m², saadaval kolmes 
erinevas jäikuses: vedrutraadi Ø 1,8 (M1, 
M2); 2,0 (M3); 2,1 (M4),  
alumine vedruplokk minibonnell,  
110 vedru/m², traadi Ø 2,2  mm

• Pinnapehmendus HR poroloon
• Täispuitraam 3×12 cm
• Kvaliteetne mööblikangas Silver Protect 

töötlusega
• Mõõdud 80, 90, 120, 140, 160×200 cm
• Toote kõrgus 28 cm (ilma jalgadeta)

APOLLO

DIANA

HERA

Ühekordse vedrustusega lihtne voodi. (M1, M2)

• Bonnell vedrustus, 110 vedru/m²,  
traadi Ø 2,2 mm

• Vedrude isolatsiooniks ja pinna tugevduseks 
pressitud vilt

• Pinnapehmendus poroloon
• Toestatud servad
• Täispuitraam 4×8 cm
• Puuvillasegune kangas
• Mõõdud 80, 90, 120, 140, 160×200 cm
• Toote kõrgus 23 cm (ilma jalgadeta)

Topeltvedrustusega stabiilne, mugav  ja 
vastupidav voodi. (M2, M3)

• Topeltvedrustus: ülemine vedruplokk 
bonnell, 110 vedru/m², traadi Ø 2,2 mm, 
alumine vedruplokk minibonnell,  
110 vedru/m², traadi Ø 2,2 mm

• Vedrude isolatsiooniks ja pinna tugevduseks 
pressitud vilt

• Pinnapehmendus poroloon
• Toestatud servad
• Täispuitraam 4×8 cm
• Puuvillasegune kangas
• Mõõdud 80, 90, 120, 140, 160×200 cm
• Toote kõrgus 23 cm (ilma jalgadeta)

Ühekordse pocket vedrustusega voodi, 
millesse on integreeritud kattemadrats. (M1-
M3)

• Pocket vedrustus, 245 vedru/m², 3 jäikust: traadi 
Ø 1,8; 1,9; 2,0 mm

• Kattemadrats poroloon 5 cm
• Toestatud servad
• Täispuitraam 3×12 cm
• Mööblikangas/veniv stretch, traktorluku abil 

saab eemaldada pealisplaadi ja hooldada
• Mõõdud: 80, 90, 120, 140×200 cm
• Toote kõrgus 30 cm  (ilma jalgadeta)

FLORA Ühekordse mugava pocketvedrustusega 
voodi. (M1, M2)

• Pocket vedrustus, 245 vedru/m²,  
traadi Ø 1,9 mm

• Pinnapehmendus poroloon
• Toestatud servad
• Täispuitraam 3×12 cm
• Puuvillasegune kangas
• Mõõdud 80, 90,120×200 cm
• Toote kõrgus 28 cm (ilma jalgadeta)
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MARS

MOOTORVOODID

HERMES

Anatoomiline keha hästi toetav madala
raamiga mootorvoodi neile, kes hindavad
suurepärast mugavust või kes peavad palju
aega voodis veetma. Voodi jalutsi- ja peatsi-
osa on ülestõstetavad puldi abil, millega saad nii 
mõnusa magamis- kui ka mugava lugemisasendi. 
(M1 –  M3)

• Pocketvedrustus, 245 vedru/m², traadi Ø 2,0 mm
• Pinnapehmendus kvaliteetne poroloon
• Kvaliteetne mööblikangas
• Mõõdud: 80, 90, 105, 120, 140×200 cm (üheko-

haline, pildil);  
160, 180×200 cm (kahekohaline)

• Toote kõrgus 35 cm (ilma jalgadeta)

Ideaalselt keha toetav ja järgiv kõrge raami-
ga kahekihilise pocketvedrustusega luksuslik
mootorvoodi. Voodi jalutsi- ja peatsiosa on
ülestõstetavad puldi abil, millega saad endale
mõnusa magamis- või mugava lugemisasendi. (M1 – 
M4)

• Topeltvedrustus: ülemine pocketplokk kliendi valikul 
- pehme, keskmine, jäik või 5-tsooniline, 245 vedru/
m², alumine pocketplokk 245 vedru/m², traadi Ø 2,0 
mm

• Pinnapehmendus kvaliteetne HR poroloon
• Kvaliteetne mööblikangas või kunstnahk
• Valikus juhtmega või juhtmevaba pult
• Mõõdud:  80, 90, 105 ,120, 140×200 cm 

(ühekohaline); 160, 180×200 cm (kahekohaline, pildil)
• Toote kõrgus 57 cm (ilma jalgadeta)

Mootorvooditele saab osta lisaks Pluss komplekti

• vibro-massaaž
• voodialune valgustus
• võimalus reguleerida ühest puldist kahte voodit
• 3 erinevat asendit mälus
• telefoniga voodi asendi reguleerimine

160×200 ja 180×200 mootorvooditele saab juurde tellida sobilikud valgest satiinist linad. 

JUPITER

VEDRUMADRATSID

SATURN

APHRODITE

Ideaalselt keha toetav 5-tsoonilise pocket vedrustuse 
ja latekspehmendusega madrats. (M1 – M4)
 
• 5-tsooniline pocket vedrustus,  

245 vedru/m², 3 erinevat jäikust: vedrutraadi Ø1,6/1,8 
mm (M1), Ø1,8/2,0 mm (M2, M3), Ø2,0/2,1 mm (M3, M4)

• Pinnapehmendus 3 cm lateks
• Kangas kvaliteetne stretš Silver Protect töötlusega, 

tepitud mahulise vatiiniga (200 gr/m²)
• Mõõdud: 80, 90, 120, 140, 160, 180×200 cm
• Toote kõrgus 20 cm

Keha toetav ja järgiv kõrge pocketiga vastupidav 
vedrumadrats raskemakaalulistele, kes soovivad peh-
memat aset. (M2-M4)

• 16 cm kõrgune pocket, 245 vedru/m², 3 jäikust: vedru-
traadi Ø 1,8 mm (M2); 2,0 mm (M3); 2,1 mm (M4)

• Pinnapehmendus 3 cm lateks
• Kangas veniv kvaliteetne stretš Silver Protect töötluse-

ga, tepitud mahulise vatiiniga (200 gr/m²)
• Mõõdud: 80, 90, 120, 140, 160, 180×200 cm
• Toote kõrgus 24 cm

Keha toetav ja järgiv kõrge kärgpocketiga vastupidav 
vedrumadrats raskemakaalulistele, kes soovivad jäika 
aset. (M2-M4) 
 
Kärjekujuliselt paiknevad pocketvedrud ei liigu keha 
raskuse all külgsuunas vaid ainult üles ja alla, mis annab 
tootele oluliselt pikema vastupidavuse ja kasutusea.

• 16 cm kõrgune kärgpocket, 330 vedru/m²,  
3 erinevat jäikust: vedrutraadi Ø 1,8 mm (M2), Ø 1,9 
mm (M3), Ø 2,0 mm (M4)

• Pinnapehmendus 3 cm lateks
• Kangas veniv kvaliteetne stretš Silver Protect 

töötlusega, tepitud mahulise vatiiniga  
(200 gr/m²)

• Mõõdud: 80, 90, 120, 140, 160, 180×200 cm
• Toote kõrgus 24 cm

ATLANTA Vastupidav ja mugav, keha toetav topelt pocket 
vedrustusega madrats suuremakaalulistele. (M1-M4)

Topeltvedrustus: ülemine 16 cm kõrgune 5-zone pocket, 
245 vedru/m², 3 erinevat jäikust: traadi Ø 1,6/1,8 mm 
(M1), Ø 1,8/2,0 mm (M2, M3), Ø  2,0/2,1 mm (M3,M4)

• Alumine 12 cm kõrgune pocket, 245 vedru/m², traadi 
Ø 2,0 mm

• Pinnapehmendus ühel pool HR poroloon 3 cm, teisel 
pool E25 poroloon.

• Kangas kvaliteetne stretš Silver protect töötlusega või 
mööblikangas.

• Mõõdud: 80, 90, 120, 140, 160, 180×200 cm
• Toote kõrgus 34 cm

MOOTORIGA VOODIRAAM Raami jalutsi- ja peatsiosa on
ülestõstetavad puldi abil, millega saad endale
mõnusa magamis- või mugava lugemisasendi. (M1 – 
M4)

• Täispuitraam 19×3 cm, polsterdatud porolooniga 2 
cm

• Liikuv osa vineer, polsterdatud porolooniga 2 cm
• Kvaliteetne mööblikangas
• Mõõdud: 80, 90, 105, 120, 140×200 cm
• Toote kõrgus 25 cm (ilma jalgadeta)
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MONA

APOLLO

KLEIO

HELIOS

Lihtne ja vastupidav vedrumadrats. (M1)

• Bonnell vedrustus, 110 vedru/m²,  
traadi Ø 2,2 mm

• Vedruplokk poroloonkarbis
• Puuvillasegune kangas
• Mõõdud 80, 90, 120, 140, 160×200 cm
• Toote kõrgus 17 cm

Klassikaline jäik puuvilla ja lambavillapolster-
dusega vedrumadrats. (M1, M2)

• Bonnell vedrustus, 110 vedru/m²,  
traadi Ø 2,2 mm

• Vedrude isolatsiooniks ja pinna tugevduseks 
pressitud vilt

• Vedruplokk poroloonkarbis
• Ühel pool puuvill, teisel pool lambavill
• Kangas veniv stretš
• Mõõdud 80, 90, 120, 140, 160, 180×200 cm
• Toote kõrgus 17 cm

Jäik ja vastupidav kookosmatiga  
vedrumadrats. (M1, M2)

• Bonnell vedrustus, 110 vedru/m²,  
traadi Ø 2,2 mm

• Vedrude isolatsiooniks ja pinna tugevduseks 
mõlemal pool kookosmatt, polsterdatud 
puuvillaga

• Kangas veniv stretš
• Mõõdud 80, 90, 120, 140, 160, 180×200 cm
• Toote kõrgus 17 cm

Lihtne ja mugav keha toetav pocket- 
vedrustusega vedrumadrats. (M1, M2)

• Pocket vedrustus, 245 vedru/m²,  
traadi Ø 1,9 mm

• Vedruplokk poroloonkarbis 
• Kangas veniv stretš
• Mõõdud 80, 90, 120, 140, 160×200 cm
• Toote kõrgus 17 cm

HEMERA Anatoomiline ja vastupidav kõrge 5-tsoonilise pocket 
vedrustuse ja HR polsterdusega. (M1-M4)

• 5-tsooniline pocket vedrustus, 245 vedru/m²
• 3 erinevat jäikust: vedrutraadi Ø 1,6/1,8 mm (M1), Ø 

1,8/2,0 mm (M2,M3), Ø 2,0/2,1 mm (M3,M4)
• Pinnapehmendus 3 cm HR poroloon
• Kangas kvaliteetne stretš Silver Protect töötlusega
• Tepitud mahulise vatiiniga (200 gr/m²)
• Mõõdud: 80, 90, 120, 140, 160, 180 cm
• Toote kõrgus 24 cm

LUNA ja LUNA - T

THEIA

Mugav ja kehakuju järgiv anatoomiline 
pocket vedrustusega madrats puuvilla- ja 
lambavillapolsterdusega normaalkaalule. 
(M1-M3)

• Pocket vedrustus 12 cm, 245 vedru/m2, Luna 
traadi Ø 1,8 mm, Luna-T traadi Ø 2,0 mm

• Pinnapehmendus HR poroloon
• Ühel pool puuvill ja teisel pool lambavill
• Kangas veniv stretš Silver Protect töötlusega
• Mõõdud 80, 90, 120, 140, 160, 180×200 cm
• Toote kõrgus 20 cm

Mugav ja vastupidav kehakuju järgiv pocket 
vedrustuse ja kookosmatiga madrats. (M2, M3)

• Pocket vedrustus, 245 vedru/m2,  

traadi Ø 1,9 mm 
• Ühel pool kookosmatt ja puuvillapolsterdus, 

teisel pool poroloon ja puuvillapolsterdus
• Kangas veniv stretš Silver Protect töötlusega
• Mõõdud 80, 90, 120, 140, 160, 180×200 cm
• Toote kõrgus 20 cm

Luna ja Luna-T madratsit on võimalik tellida pestava plaadiga.

HERA Ühepoolne pocket vedrustusega madrats, 
millesse on integreeritud kattemadrats. (M1-
M3)

• Pocket vedrustus, 245 vedru/m2, 3 jäikust: 
traadi Ø 1,8; 1,9; 2,0 mm

• Kattemadrats poroloon 5 cm
• Toestatud servad
• Mööblikangas/veniv stretš, traktorluku abil 

saab eemaldada pealisplaadi ja hooldada
• Mõõdud: 80, 90, 120, 140, 160×200 cm
• Toote kõrgus 18 cm
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LASTELE

Lastele mõeldud toodetes pöörame tähelepanu 
materjalide naturaalsusele ning lihtsatele 
puhastamisvõimalustele.
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LASTEMADRATSID

JUNO Poroloontooted lastele ja noortele

Juno 70 madrats – 2 kihiline poroloonmadrats kaalule kuni 70 kg
• Mõõdud 80×200, 90×200, 120×200 cm
• Paksus 13 cm

Juno 100 madrats – 3 kihiline poroloonmadrats kaalule kuni 100 kg
• Mõõdud 80×200, 90×200, 120×200 cm
• Paksus 13 cm

Juno madratsikaitse 1 cm – mahulise vatiiniga tepitud 
puuvillasegune kangas, nurkades kummipaelad.

Juno kattemadrats 4 cm – sisu profileeritud poroloon 3,5/1,5 cm
Juno mega kattemadrats 6 cm – sisu profileeritud poroloon 5/2 cm

Juno madratsite ja kattemadratsite kotid on äravõetavad ja 
pestavad

Kattemadratsite  ja madratsikaitsete mõõdud   
80, 90, 120, 140, 160×200 cm

LASTEMADRATSID

HOPP

VESTA

Beebi-Lux
Puuvillaga vooderdatud lateksmadrats.
• Kangas kvaliteetne stretš bambusviskoosist  

(49% Bamboo/51% polyester)
• Kott ätavõetav ja pestav
• Mõõdud 60×120, 70×140, 70×155 cm, paksus 8 cm

Lastemadratsid HOPP 
• Mahulise vatiiniga kaetud 8 cm poroloon 
• Kangas puuvillane Öko-Tex 100 Standard
• Madratsikott on äravõetav ja pestav
• Mõõdud 60×120, 70×140, 70×155, 80×200, 90×200 cm, 

3-osaline 75×100+75×42+75×42 cm, paksus 10 cm

Vedrumadrats Vesta ja Vesta-kookos 
• Minibonnell vedruplokk poroloonkarbis, 110 vedru/m², 

traadi Ø 2,2 mm
• Polsterdatud puuvillaga
• Vesta-kookosel ühel pool puuvillaga vooderdatud koo-

kosmatt, teisel pool puuvillaga vooderdatud poroloon
• Kangas kvaliteetne stretš bambusviskoosist  

(49% Bamboo/51% polyester)
• Kott ätavõetav ja pestav
• Mõõdud 60×120, 70×140, 70×155, 75×185, 80×160, 

80×200, 90×200 cm, paksus 13 cm

BEEBI-LUX

MADRATSIKAITSED

Vedelikukindel madratsikaitse 
• Üks pool mahulise vatiiniga (400 gr/m²) 

tepitud puuvillane Öko-Tex 100 Standard  
kangas, teine pool mahulise vatiiniga  
(400 gr/m²) tepitud vedelikukindel kangas

• Nurkades kummipaelad
• Mõõdud 60×120, 70×140, 70×155, 75×185, 80×200, 

90×200, 120×200, 140×200, 160×200 cm 
• Kaitsete paksus 1 cm

Hopp madratsikaitse 

Mahulise vatiiniga (400 gr/m²) tepitud  puuvillane Öko-Tex 
100 Standard kangas, nurkades kummipaelad.
• Mõõdud 60×120, 70×140, 70×155, 75×185 cm
• Kaitsete paksus 1 cm

Hestia
• Pocket vedustus, 245 vedru/m², traadi Ø 1,8 mm
• HR poroloon 3 cm
• Polsterdatud puuvillaga
• Kangas kvaliteetne stretš bambusviskoosist (49% Bam-

boo/51% polyester)
• Ringluku abil eemaldatavad ja pestavad plaadid
• Mõõdud: 60×120, 70×140, 70×155, 75×185, 80×200, 

80×160, 90×200, 90×190, 120×200 cm, paksus 20cm

HESTIA
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LISAD

Kõiki eelnevalt loetletud tooteid saab täiendada sobiva 
kattemadratsiga. Voodipäise, jalgade ja sobiva kangaga 
kombineerimine võimaldab luua väga isikupäraseid lahendusi.

KATTEMADRATSID

DIANA

VENUS 

Poroloon 3 cm   

Profileeritud poroloon 4 cm   

Profileeritud poroloon 6 cm

Kahepoolne, HR poroloon polsterdatud puuvilla ja 
lambavillaga 4 cm

APOLLO

KLEIO Poroloon kookosega 4 cm

Kattemadratsite mõõdud 80, 90, 120, 140, 160, 180×200 cm.
Kattemadratsite kotid on pestavad (40°C õrnpesu).

Kangas  tepitud mahulise vatiiniga, nurkades 
kummipaelad 1 cm

MADRATSIKAITSE

DIANA MEGA 
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JUPITER

SATURN

5-tsooniline lateks 6 cm

Memoryfoam/visco 6 cm,
ekstrapehme, pehme, keskmine, jäik

LUNA MEGA Profileeritud ERX poroloon 6 cm

THEIA Perforeeritud lateks kookosega 5 cm

Luna, Theia, Luna Mega, Jupiter, Saturn ja Aphrodite kattemadratsit saab tellida ringlukuga. Ringlukk võimaldab koti teha 
kaheks osaks ja eraldi hooldada.

Silver Protect töötlus (kangas on töödeldud hõbeda ioonidega) blokeerib tervist kahjustavate bakterite, mikroobide, 
tolmulestade tekkimise madratsites ning vähendab ebameeldiva lõhna teket.

LUNA Kahepoolne, lateks polsterdatud puuvilla ja lambavillaga 
4 cm 

KATTEMADRATSID
Kattemadratsite mõõdud 80, 90, 120, 140, 160, 180×200 cm.

Atlanta Pocket vedrustus, polsterdatud puuvilla ja 
lambavillaga 8 cm
• Mugav ja keha toetav ning järgiv kattemadrats. Ühelt poolt 

vooderdatud 3 kihi puuvillaga, teiselt pool ühe kihi puuvilla ja 
kahe kihi lambavillaga. 

• Pocket vedruplokk 3,5 cm, vedrutraadi läbimõõt 1,6 mm, 
340 vedru/m².

• Kvaliteetne mööbli- või Silver Protect töötlusega veniv 
stretš  kangas.

ATLANTA

HS/hyper soft poroloon 8 cm

• HS sisuga väga pehme ja mugav kattemadrats.
• Tepitud tootele on mõlemale poole lisatud 400 gr/m2 

mahulist vatiini ja tepitud läbi n.ö. tupsukestega
• Kvaliteetne mööbli- või Silver Protect töötlusega veniv 

stretš  kangas.

HEMERA

Loodusliku talalay lateksi ja mini pocketiga 9 cm

• Talalay lateks 4,5 cm, mini pocket 3 cm, vooderdatud 
kahelt poolt puuvillaga

• mööblikangas, keskel stretš kangas läbi tepitud n.ö. 
tupsukestega

TRENDLINE

Naturaalne loodusik toode 10 cm

• Looduslik Talalay lateks 4,5 cm, vooderdatud kahelt 
poolt 4 kihi puuvillaga, kookos 1cm

• Kiss kangast ääred (60% puuvill, 40% lina) tepitud 
puuvillavatiiniga

• keskel 100% puuvilla stretš loodusvalge, läbi tepitud 
n.ö. tupsukestega

NATURLINEHEMERA

APHRODITE

HS/ekstrapehme poroloon 8 cm

Memoryfoam/visco 12 cm,
ekstrapehme, pehme, keskmine, jäik

KATTEMADRATSID
Kattemadratsite mõõdud 80, 90, 120, 140, 160, 180×200 cm.

Neid tooteid saab hooldada keemiliste vahenditega.
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MADRATSIALUS 12 ja 19 cm

MADRATSIALUSED

MADRATSIALUS 22 cm

MADRATSIALUS ZEUS 32cm

Madalam madratsialus lihtsamale  
kontinentaalvoodile.

• Täispuitkarkass kõrgusega 12  ja 19 cm
• Mööblikangas või veniv stretš
• Mõõdud 80, 90, 120, 140, 160×200 cm
• Kõrgus 12 ja 19 cm (ilma jalgadeta)

Kõrged madratsialused sobivad hästi 
kontinentaalvoodi alusvooditeks.

• Puitlippidega puitlaastplaatraam  
kõrgusega 22 cm

• Mööblikangas või kunstnahk
• Mõõdud 80, 90, 120×200 cm
• Kõrgus 22 cm (ilma jalgadeta)

Bonnellvedrustusega Zeus madratsialused  
sobivad luksuslikuma kontinentaalvoodi alus-
vooditeks.

• Bonnell vedrustus, 110 vedru/m²,  
traadi Ø 2,2 mm

• Pinnapehmendus poroloon
• Täispuitkarkass 3×19 cm
• Mööblikangas või kunstnahk
• Mõõdud 80, 90×200 cm
• Kõrgus 32 cm (ilma jalgadeta)

MADRATSIALUS HELENA SAHTLIGA 28 cm Kõrged madratsialused sahtliga sobivad 
hästi kontinentaalvoodi alusvooditeks.

• Kõrge vineerist raam
• Sahtli mõõdud 117×60×17 cm
• Mööblikangas või kunstnahk
• Mõõdud 80, 90×200 cm
• Kõrgus 28 cm (ilma jalgadeta)

MADRATSIALUS 22 ja 28 cm Kõrged vineerist madratsialused sobivad 
luksuslikuma kontinentaalvoodi alusvooditeks.

• Puitlippidega vineerist raam kõrgusega 22 ja 
28 cm

• Mööblikangas või kunstnahk
• Mõõdud 80, 90×200 cm
• Kõrgus 22 ja 28 cm (ilma jalgadeta)

VOODIOTSAD 

Standard, Mini Standard
Standard - paksus 10 cm, kõrgus 105 cm
Mini Standard - paksus 10 cm, kõrgus 65 cm

Nööpidega 
paksus 10 cm, kõrgus 105 cm

Disain 
paksus 10 cm, kõrgus 113 cm

Chess
paksus 10 cm, kõrgus 120 cm + 
jalad

Buckingham
paksus 10 cm, kõrgus 120 cm + jalad

Slim, Mini Slim
Slim - paksus 6 cm, kõrgus 105 cm
Mini slim - paksus 6 cm, kõrgus 65 cm

Harlekin 
paksus 10 cm, kõrgus 105 cm

Chesterfield
paksus 10 cm, 
kõrgus 120 cm + jalad

Laiused 80, 90, 120, 140, 160, 180, 200 cm.
Voodiotsad saab kinnitada poltidega voodi külge (v.a. Dublin, Liverpool). Lisaks on jalgade kinnitamisvõimalus (v.a. Slim, Mini 
Slim ja Cork). 

Laiused 86, 96, 126, 146, 166, 186, 206, 226 cm (v.a. Royal, Camden, mõõdud alates 146 cm).
Voodiotsad saab kinnitada poltidega voodi külge. Lisaks on jalgade kinnitamisvõimalus.

Manhattan 
paksus 10 cm, kõrgus 105 cm

Kent
paksus 10 cm, 
kõrgus 120 cm + jalad

Mosaiik
paksus 10 cm, 
kõrgus 120 cm + jalad

Royal
paksus 10 cm, kõrgus 120 cm + jalad

Liverpool
paksus 7 cm, kõrgus 120 cm, tagasein 
tehniline kangas, jalgadel

Dublin
paksus 7 cm, kõrgus 120 cm, tagasein 
tehniline kangas, jalgadel

Ots Cork
paksus 5 cm, kõrgus 100 cm; 
laiused: 86, 96, 126, 146, 166, 186 cm

Camden
paksus 10 cm, kõrgus 120 cm + jalad
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Kõiki nööpidega voodiotsi on võimalik valmistada klaasnööpidega.

LISAD

Voodipesukast nööpidega
120×40×50 cm
Kaetud mööblikangaga

Öökapp sahtlitega
46×44×52 cm
Kaetud mööblikangaga

Mööblikangaga padjad
60×18×10 cm

Mööblikangast taskud
38×20 cm

Järi nööpidega
120/140/160×40×26 cm + jalad

Dekoratiivpadi
50×60cm
Kaetud mööblikangaga

Öökapp Buckingham
46×44×52 cm + jalad
Push-to-open süsteem
Sahtel, klaasriiul, mööblikan-
gas

Järi Buckingham
120/140/160×40×28 cm + jalad

Naturaalne tamm

Kask - wenge, pähkel, kirss, hall, valge, naturaalne

Jalgade kõrgused 12 ja 20 cm
Silinder naturaalne, pähkel, valge ka 25 cm
Silinder naturaalne ja wenge ka 30 cm

Mänd - naturaalne, wenge

Šampus  
12, 19 cm

Kroom
6, 12, 15, 20, 

23 cm

Kask - pähkel

JALAD

Kask 
must/metall

Saar / 
alumiinium

Retro saar
18cm

Klip-klop tumba-magamisase
Tumba mõõdud 66,5×66,5×37,5 cm
Ühekohaline magamisase 
66,5×199,5×13 cm
Kahekohaline magamisase 
133×199,5×6 cm

Bristol
paksus 8 cm, kõrgus 130 cm 
+ jalad

Wimbeldon
paksus 8 cm, kõrgus 130 cm 
+ jalad
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Aspen White Aspen Black

Beat Graphite

Carabella Black

Aspen Cold Beige

Beat Camel Beat Light Grey

Carabella Grey

Aspen Graphite

Beat Dolphin Beat Onyx

Black Imitation 
 Leather

Aspen Grey

Beat Espresso

Beat Sand

Grey Imitation 
 Leather

Aspen Brown

Beat Taupe

White Imitation 
 Leather

KANGAD

Brown Imitation 
 Leather

Kiss Grey 65Kiss Army 14 Kiss Ice Blue 43Kiss Blue 45 Kiss Light Grey 60Kiss Graphite 66

Kiss Stone 181Kiss Natural 01 Medallion Grey 65Medallion Ivory 101Medallion Natur 01

Chile

Portland 90 Portland 96 Portland 22

Sawana 21 Sawana 80 Sawana 16 Sawana 05 Sawana 14

Portland 21

Inari 22 Inari 24 Inari 91 Inari 96 Inari 100

Morgan 66 Pink Morgan 89 Blue Morgan 97 Dark 
grey

Morgan 23 Light 
grey

Fame 40 Golden Fame 20 Purple Fame 170 Light 
grey

Fame 140 Dark 
grey

Fame 10 Black

Flow 10 Flow 20 Flow 40 Flow 90 Flow 160 Flow 220

Carabella light 
grey

Carabella beige

Flow 230

Orinoco 23 Orinoco 61 Orinoco 84 Orinoco 95 Orinoco 96
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OÜ Furnico alustas tegevust 1992.aastal, toona kandis firma nime AS 
Ain Kullo.

Algusaastatel oli põhitegevuseks importmööbli müük Eestis. 
Aastatega turu olukord muutus ja ettevõte, mille nimi alates 1997 
on OÜ Furnico, keskendus üha enam madratsite, vedruvoodite ja 
kattemadratsite müümisele Eestis ja välismaal.

1997.aastal sündis Furnico kaubamärk Hypnos, mis on  paljudele Eesti 
elanikele tuntud  kui mõnusa une ja mugavate madratsite sümbol.
Furnico tooted valmivad Narvas asuvas
tootmisettevõttes, kus on madratseid ja vedruvoodeid
tehtud juba 1947. aastast alates.

Kaasaegne oskusteave ja Narva tehase poole sajandi pikkune 
mööblitootmiskogemus on Furnico pakutava kvaliteedi vundament.

AJALUGU
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