hotele

Niemal 100 lat dobrego snu
Więcej z życia ma ten, kto śpi dobrze. Miłośnikiem snu był Einstein, który spędzał w łóżku
ponad 10 godzin, przeciwieństwem natomiast mistrz Da Vinci, który spał jedynie podczas
krótkich drzemek. Pionierzy rozwoju dowodzą więc, że nie ilość snu ma znaczenie, a jego
jakość. Firma Relaks od lat odpowiada na postawione sobie przed laty zobowiązanie:
ułatwić zasypianie i poprawić jakość snu.

Relaks działa na polskim rynku od 1997 roku, włączając się w europejskie konsorcjum FEYCO, którego doświadczenie w produkcji łóżek i materaców sięga 1926 roku. Obecnie trzecie
już pokolenie dba o to, by powstałe w firmie produkty wykonane były w oparciu o najnowszą
wiedzę dotycząca ludzkiego odpoczynku, ale także z największą dbałością o każdy detal. Od
niemal stu lat działamy dla ludzi i przez ludzi, zatrudniając ponad 500 specjalistów, których
stale łączy jedna i ta sama pasja: TWÓJ SEN.

Śladem historii naszej firmy, życzę klientom firmy Relaks niemal stu lat dobrego snu!

W Europie jesteśmy obecni na rynkach:
Niemcy • Polska • Austria • Holandia • Litwa • Łotwa • Białoruś • Szwecja • Francja

Jakość
Używamy tylko wysokiej jakości komponenty, którym ufamy. Z niezwykłą starannością
wybieramy materiały ze względu na ich odczucia, naturalność oraz wytrzymałość jaką
zapewniają aby móc stworzyć produkt godny marki relaks. Wszystkie pokrowce materacy
z kolekcji hotelowej posiadają certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, który zapewnia, że
produkty nasze są wolne od substancji zakazanych i szkodliwych dla zdrowia.

Tr a d y c j e
Jako eksperci łączymy klasyczną sztukę rzemieślniczą z najnowszą technologią. Wieloletnie
doświadczenie w zestawieniu z innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie projektowania
stało się dowodem na to, że nasze produkty bez wątpienia wychodzą naprzeciw najbardziej
wymagającym oczekiwaniom naszych klientów.

Bezpieczeństwo
Produkty marki relaks są całkowicie bezpieczne dla ludzi jak i środowiska. Lokalizacja
firmy, we wspaniałym otoczeniu Borów Tucholskich, zobowiązuje nas do przestrzegania
restrykcyjnych norm ekologicznych i dbania o środowisko. Użytkując nasze łóżka i materace
Państwa klient będzie mógł spać spokojnie.

Materace
Przekrój

BFK 100
Opis

Klasyczny materac sprężynowy dla osób ceniących dobrą jakość i proste rozwiązania.

Wkład

Sprężyna typu bonell z drutu dwukrotnie hartowanego o średnicy 2,2 mm, impregnowana wkładka
nośna, obustronna pianka z atestem PZH o wysokości 2,2 cm

Pokrowiec

Tkanina pokrowca z atestem Eko Tex Standard 100 oraz atestem trudnopalności pikowana włóknem
klimatyzującym, pokrowiec szyty z pasem bocznym dla wzmocnienia konstrukcji materaca

Rozmiar y

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm, 190x200 cm

Wysokość

ok 18 cm

Dodatkowa
opcja

Dodatkowa opcja! Przy materacach BFK 100 oraz TFK 500, możliwość zamówienia materaca
w tkaninie tapicerowanej.

Przekrój

TFK 500
Opis

Materac ze sprężynami umieszczonymi w kieszonkach, co pozwala każdej z nich pracować z osobna
nad prawidłowym ułożeniem względem ciała.

Wkład

7-strefowa sprężyna kieszonkowa, impregnowana wkładka nośna, obustronnie pianka z atestem
PZH o wysokości 2,2 cm
Tkanina pokrowca z atestem Eko Tex Standard 100 oraz atestem trudnopalności, pikowana

Pokrowiec

włóknem klimatyzującym, pokrowiec szyty z pasem bocznym dla wzmocnienia konstrukcji
materaca. Możliwość zamówienia pokrowca zdejmowalnego do prania w 60°C

Rozmiar y

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm, 190x200 cm

Wysokość

ok 19 cm

Przekrój

Pullmann
Opis

Połączenie wytrzymałości, komfortu oraz najwyższej jakości. Materac Pullmann dzięki
wielowarstwowej konstrukcji zaspokaja wymagania osób o różnej budowie ciała oraz wadze. Jest to
idealny produkt dla hoteli, biorących komfort snu za priorytet w ich pokojach.

Wkład

Sprężyna typu bonell z drutu dwukrotnie hartowanego o średnicy 2,2 mm, impregnowana wkładka
nośna, obustronnie pianka z atestem PZH wysokość 4,5 cm

Pokrowiec

Tkanina pokrowca z atestem Eko Tex Standard 100 oraz atestem trudnopalności, pikowana włóknem klimatyzującym oraz wełną, pokrowiec szyty z pasem bocznym dla wzmocnienia konstrukcji
materaca.

Rozmiar y

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm, 190x200 cm

Wysokość

ok 23 cm

Bazy łóżek
Przekrój

Box standard
Opis

Trzon łóżka stanowi tapicerowana szlachetną tkaniną podstawa wykonana z litego drewna
oraz wzmocniona konstrukcja zapewniająca poczucie stabilności i wytrzymałości

Rama

Rama z płyty MDF o wzmocnionej konstrukcji, szerokość boku ramy 1,8 cm,
elementy nośne z litego drewna tapicerowane tkaniną

Wkład

Warstwa pianki poliuretanowej z atestem PZH

Rozmiar y

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm, 190x200 cm

Wysokość materaca

ok 23 cm

Przekrój

Box premium
Opis

Podstawę zestawu stanowi stabilna rama wykonana w oparciu o system sprężyn bonellowych

Rama

Rama z litego drewna o wzmocnionej konstrukcji, szerokość boku ramy 4 cm,
tapicerowane tkaniną

Wkład

Sprężyna typu bonell z drutu dwukrotnie hartowanego 2,2 mm, impregnowana wkładka nośna,
warstwa pianki poliuretanowej z atestem PZH

Rozmiar y

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm, 190x200 cm

Wysokość materaca

ok 22 cm

Przekrój

Box pullmann
Opis

Brzegi bazy łóżkowej zbudowane są z bardzo sztywnej pianki, dzięki czemu łóżko jest bardziej stabilne

Rama

Rama z litego drewna o wzmocnionej konstrukcji, szerokość boku ramy 4 cm, profilowane brzegi
(tzw. wanna) dla zabezpieczenia materaca przed przesuwaniem, tapicerowane tkaniną

Wkład

Sprężyna typu bonell z drutu dwukrotnie hartowanego 2,2 mm, impregnowana wkładka nośna,
warstwa pianki z atestem PZH

Rozmiar y

80x200, 90x200, 100x200, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm, 190x200 cm

Wysokość materaca

ok 25 cm

Opcja DUO

We wszystkich bazach łóżkowych oraz materacach dostępna jest opcja DUO - szybka,
wygodna i solidna możliwość łączenia za pomocą krokodylków podstawy łóżek oraz dzięki
wbudowanym zamkom połączenia również materacy. Łóżka nie rozejdą się podczas użytkowania. Twoi goście z pewnością będą zadowoleni z tego rozwiązania.

Toppery
Dla uzyskania najwyższego komfortu użytkowania zaleca się uzupełnienie powyższego zestawu o wysokiej jakości przekładkę
higieniczną, zwaną topperem, której wkład może być wykonany między innymi z lateksu czy pianki termoelastycznej.

Standard
Pokrowiec

Pokrowiec z atestem Eko TexStandard 100 pikowany włóknem
klimatyzującym, możliwość prania w temp. 60°C

Wkład

Pianka poliuretanowa z atestem PZH o wysokości 5 cm.
Wysokość toppera to ok 7 cm

Soft
Pokrowiec

Pokrowiec z atestem Eko TexStandard 100 pikowany włóknem
klimatyzującym, możliwość prania w temp. 60°C

Wkład

Płyta lateksowa o wysokości 5 cm z otworami zapewniającymi
elastyczność punktową oraz lepszą cyrkulację powietrza.
Wysokość toppera to ok 7 cm

Visco
Pokrowiec

Pokrowiec z atestem Eko TexStandard 100 pikowany włóknem
klimatyzującym, możliwość prania w temp. 60°C

Wkład

Pianka termoelastyczna z atestem PZH o wysokości 5 cm zapewniająca inteligentne dopasowanie. Wysokość toppera to ok 7 cm

Ochraniacze
Ochraniacze Relaks to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią lub nie mogą prać pokrowca
od materaca. W celu utrzymania zdrowego klimatu snu polecamy ochraniacze na i pod materac.

MS 1000
Pokrowiec

Wykonany z wysokogatunkowej tkaniny bawełnianej

Cechy

Narożne gumki zabezpieczające przed przesuwaniem się ochraniacza, możliwość prania w
temperaturze do 95°C

HS 2 0 0 0 Wo d o o d p o r ny
Pokrowiec

Wykonany z wysokogatunkowej tkaniny bawełnianej

Cechy

Narożne gumki zabezpieczające przed przesuwaniem się ochraniacza, możliwość prania
w temperaturze do 95°C. Pokrowiec jest nieprzepuszczalny dla cieczy.

WS 3000
Pokrowiec

Wykonany z tkaniny polistyrenowo – wiskozowej

Cechy

Doskonała ochrona materaca od strony stelaża przed kurzem, możliwość prania w temperaturze
do 30°C. Pokrowiec jest jednostronnie lateksowy, co zapobiega jego przesuwaniu.

Stoliki nocne
Sto li k n o c ny
Opis

Idealne wykończenie zestawu hotelowego. Praktyczny stolik nocny,
na którym można położyć niezbędne rzeczy i mieć je zawsze pod ręką.

Cechy

Możliwość zamówienia stolika w tkaninie łóżka. Dodatkowo stolik
występuje w wersji bez szuflady, z jedną szufladą oraz z dwoma
szufladami. Wymiary: szerokość 50 x wysokość 55 x głębokość 40 cm.

Sto li k n o c ny z s z y b k ą
Opis

Uniwersalny stolik nocny, który może posłużyć jako komoda.
Pozwoli klientowi wypakować swoje rzeczy z ciasnej walizki i
poukładać według należytego porządku.

Cechy

Stolik nocny posiada szybę, dzięki czemu zapewnia ona płaską
powierzchnię, na której możemy postawić kubek z herbatą.
Stolik jest bardzo pakowny, posiada trzy głębokie szuflady.
Wymiary: szerokość 40 x wysokość 60 x głębokość 30 cm.

referencje

„

… wyroby Fabryki Materaców RELAKS całkowicie odpowiadają naszym potrzebom. Są wytrzymałe, a
przy tym zapewniają wysoki komfort wypoczynku naszym gościom …

„

… nikt nie zgłosił skargi odnośnie materacy, a wręcz przeciwnie wielokrotnie słyszeliśmy, że
posiadamy bardzo wygodne materace, które gwarantują wysoki komfort snu.

„

”

Jednym z głównych kryteriów naszego wyboru była wysoka jakość produktów, ale również
niezwykle profesjonalna obsługa ze strony Fabryki. Wszelkie zamówienia zostały wykonane
zgodnie z naszymi wymaganiami, gwarantując zadowolenie naszych Klientów.

„

”

Fabryka Materaców Relaks wykazała się dużą elastycznością i profesjonalizmem podczas
realizacji naszego zamówienia.

„

Dostawy są wykonywane, w pełni profesjonalnie, zgodnie z ustaleniami i dokumentacją.

„

Na podstawie zrealizowanego zamówienia możemy potwierdzić bardzo dobrą jakość oraz

”
”
”

terminowość dostawy. Wzorowa organizacja Fabryki Materaców Relaks oraz jej mobilność
i elastyczność, mimo utrudnień wynikających ze zmian dokonywanych przez zleceniodawcę
w trakcie dostawy pozwoliła na sprawną realizację zamówienia.

„

… usługę wykonano z najwyższą starannością, materace są bardzo dobrej jakości. Polecamy
materace firmy Relaks do wszelkiego typu obiektów hotelowych.

„

Jako użytkownicy materaców produkowanych przez Fabrykę Materaców Relaks w Chojnicach,
stwierdzamy z pełną odpowiedzialnością, że jest to produkt najwyższej jakości.

„

… nasza współpraca z firmą RELAKS była na najwyższym poziomie. Realizacja
zamówienia oraz dostawa były zgodne z ustaleniami …

”
”
”
”

