
SALTELE PENTRU UN SOMN CA O VACANȚĂ

®



Povestea noastră

În anul 2011 ia naștere firma KA&MA TRADING din dorința de a deservi piața locală cu 
perne de calitate pentru indoor și outdoor, destinate până atunci doar țărilor privilegiate din 
Europa. Zis și făcut, am pornit pe acest drum anevoios, două caractere, doi oameni din medii 
diferite: unul inginer, celălalt economist, unul cu experiență de viață, celălalt cu mai puțină 
experiență, dar cu mult entuziasm. Deși piața ne-a primit cu brațele deschise, parcă am simțit 
că ne lipsește ceva și astfel ne-am gândit să creăm un produs care să nu fie sezonier, vânzările 
lui să nu fie influențate de vremea de afară și așa mai departe. Astfel a apărut brandul de 
saltele, toppere, perne și pilote Best Sleep. Între timp ne-am mărit echipa cu oameni cu aceeași 
viziune și dăruire ca și noi.

Best Sleep însemnă pentru noi un vis împlinit, dragostea pentru confort și grija pentru detaliu.

Ne preocupă în mod deosebit ca materia primă și tehnologia folosită să fie de cea mai bună 
calitate pentru produsele noastre.

Suntem siguri că fiecare client își va găsi produsul care i se potrivește în gama noastră BEST 
SLEEP, pentru a-i asigura un somn... ca o vacanță!
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structură:
1. Husă
• Husă tricot model deosebit
• Husa nu este detașabilă și este cusută 

cu bandă de margine
• Textilul corespunde standardului 

Oeko-Tex Standard 100
2. Fața moale
• Husă tricot matlasată cu PSF și 

spumă Best Cell Memory Foam 50D
• Start Best Cell Memory Foam 50D
• Strat suport feltru
3. Baza
• Arcuri Best Pocket Springs impărțite 

în 7 zone de confort, ambalate 
individual

• Arcurile sunt casetate folosind spumă 
Best Cell Confort Foam 30D

4. Fața fermă
• Start suport feltru
• Best Cell HR Foam 36D
• Best Cell HR foam 30D
• Husă tricot matlasată cu PSF

DisPonibilă în următoarele 
Dimensiuni:
• 200x180 cm

• 200x160 cm

• 200x140 cm

• 200x120 cm

• 200x90 cm

structură:
1. Husă
• Husă tricot țesătură 3D cu modele 

florale.
• Husa nu este detașabilă și este cusută 

cu bandă de margine.
• Textilul corespunde standardului 

Oeko-Tex Standard 100
2. Fața latex
• Husă tricot nematlasată
• Start Best Latex
• Spumă Best Cell Confort Foam 30D
• Strat suport feltru

3. Baza
• Arcuri Best Pocket Springs ambalate 

individual.
• Arcurile sunt casetate folosind spumă 

Best Cell Confort Foam 30D
4. Fața fermă
• Spumă Best Cell Confort Foam 30D
• Husă tricot nematlasată.

DisPonibilă în următoarele 
Dimensiuni:
• 200x180 cm

• 200x160 cm

• 200x140 cm

• 200x120 cm

• 200x90 cm

      Saltea Karma       Saltea Feeling
O zi bună începe cu somnul din noaptea precedentă, iar Karma a fost concepută astfel încât să îți ofere un somn sublim.
Karma este o saltea  perfectă pentru dormit, fiind o simbioză între confortul oferit de arcurile cu 7 zone ambalate individual, best 
pocket springs, și spumele poliuretanice flexibile speciale. 
Răsfățați-vă cu această saltea cu arcuri pocket cu 7 zone de confort care vă va schimba modul de a dormi pentru totdeauna. 
Sistemul de arcuri pocket 7 zone este conceput după corpul uman, împărțind salteaua in 7 secțiuni, oferind suport diferit în funcție 
de zonă: cap, gât, umeri, spate, șolduri, picioare. 
Proiectat exclusiv pentru susținerea corectă și confort fără compromisuri, mai moale pe partea superioară a spatelui și a zonei 
pelviene pentru a elimina presiunea și pentru alinierea corectă a coloanei vertebrale. 
 Zona lombară sprijinită mai ferm pentru a diminua tensiunea și durerile de spate. 
 Pentru un plus de confort, am adăugat un strat de spumă cu memorie atât în husa matlasată cât și în compoziția saltelei. 
 Spuma cu memorie vine să complimenteze senzația oferită de arcurile cu zone. 
 Salteaua se poate folosi pe ambele părți, partea inferioară este compusă din spumă cu elasticitate înaltă pentru cei care doresc o 
saltea mai fermă.

 Experimentați cea mai naturală senzație atunci când dormiți.
 Să dormi pe noua saltea Feeling este întradevar o experiență reconfortantă.
 Realizată din materiale de calitate superioară, salteaua are o structură complexă din arcuri împachetate individual, spuma super 
elastică și latex. 
 Textilul folosit la husă este de cea mai buna calitate, o combinație de vîscoză cu poliester îmbinate într-o țesătură cu flori 
tridimensională. 
 Salteaua este alcatuită din doua parți: o bază și un topper.
 Baza este formată din arcuri împachetate individual denumite “pocket” acoperite de 2 straturi de spumă poliuretanică de densitate 
mare pentru confort sporit: spuma super elastică și latex. 
 Arcurile individuale asigură o susținere bună a corpului și răspund separat la presiunea exercitată asupra lor astfel încat să nu 
permită deranjul partenerului în timpul somnului.
 Latexul este un produs natural care devine tot mai popular în randul consumatorilor. 
 La fel ca și spuma cu memorie reactionează la caldura corpului permițând anatomia perfecta a corpului în timpul somnului . 
Cu toate acestea, nu reține caldura cum face spuma cu memorie, astfel ajută la reglarea temperaturii corpului în timpul somnului.
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structură:
1. Husă
• Husă tricot țesătură 3D cu modele 

florale
• Husa este detașabilă și este cusută cu 

bandă de margine
• Textilul corespunde standardului 

Oeko-Tex Standard 100
2. Strat latex
• Husă tricot nematlasată
• Start Best Latex
• Spumă Best Cell Confort Foam 30D
• Strat suport feltru
3. Baza
• Arcuri Best Pocket Springs ambalate 

individual
• Arcurile sunt casetate folosind spumă 

Best Cell Confort Foam 30D

4. Fața fermă
•  Spumă Best Cell Confort Foam 30D
• Husă tricot nematlasată

DisPonibilă în următoarele 
Dimensiuni:
• 200x180 cm

• 200x160 cm

• 200x140 cm

• 200x120 cm

• 200x90 cm

      Saltea Star
Bucură-te de o saltea confortabilă, de înaltă calitate și cu design unic care va fi în centrul atenției. 
Această saltea va schimba modul în care dormiți datorită stratului său generos de spumă cu memorie termoreglabilă matlasată în 
husă și introdus și în miezul saltelei.
Arcurile de tip pocket care stau la baza acestei saltele permite fiecărei unități de arc să reducă deranjul potențial generat de mișcările 
partenerului, astfel încat dumneavoastră să beneficiați de un somn odihnitor.
Acest gen de saltea compusă din arcuri împachetate individual, asigură o poziție corectă a coloanei vertebrale și descărcarea tensiunii 
corpului persoanei care doarme pe saltea pe toata durata nopții.
Salteaua este reversibilă astfel încat vă permite să vă alegeți duritatea preferată. Iar pentru a asigura un mediu de dormit uscat și 
proaspăt, salteaua beneficiază de sistem de aerisire Best Sleep Air pe laturi permițând aerului să circule liber.

structură:
1. Husă
• Textil cu finisare Argentum+
• Bandă aerisire Best Sleep Air
• Husa este detașabilă
• Textilul corespunde standardului 

Oeko-Tex Standard 100
2. Fața
• Spumă poliuretanică Best Cell High 

Resiliance
• Strat suport feltru
3. Baza
• Arcuri Best Pocket Springs ambalate 

individual
• Arcurile sunt casetate folosind spumă 

Best Cell Confort Foam 30D

4. Fața fermă
• Spumă Best Cell Comfort Foam 30D
• Husă  matlasată cu PSF

DisPonibilă în următoarele 
Dimensiuni:
• 200x180 cm

• 200x160 cm

• 200x140 cm

• 200x120 cm

• 200x90 cm

Salteaua cu arcuri tip pocket Silver Premier, oferă un suport sporit pentru un somn odihnitor pe tot parcursul nopții. Husa saltelei 
este intrețesută cu fibre de argint care oferă saltelei un confort crescut, un somn în condiții de siguranță, profund și liniștit. Fibrele 
de argint din cadrul saltelei emană ioni de argint ce împiedică dezvoltarea larvelor de acarieni și elimină mirosul de transpirație de 
pe textile. Argintul din compoziția unei saltele sau a husei acesteia nu afectează echilibrul natural al pielii. Sistemul de canale din 
material și numărul ridicat de celule deschise garantează o ventilație foarte rapidă a saltelei, iar densitatea ridicată și elasticitatea 
materialelor din compoziția saltelei asigură o poziție corectă a coloanei. Salteaua este concepută pentru a fi folosită pe ambele părți 
și are o husă detașabilă astfel încât se poate spăla.

     Saltea Silver Premiere
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structură:
1. Husă
• Față: 31% vâscoză, 4% cashmir, 65% 

poliester
• Dos: 48% PES 52% PP AIRO
• Husa este detașabilă
• Textilul corespunde standardului 

Oeko-Tex Standard 100
2. Față / Dos
• Husă tricot matlasată cu PSF 
• Spumă BestCell Memory 50D
3. Nucleu
• Spumă poliuretanică de înaltă 

elasticitate BestCell HR profilat cu    
7 zone de confort

DisPonibilă în următoarele 
Dimensiuni:
• 200x180 cm

• 200x160 cm

• 200x140 cm

• 200x120 cm

• 200x90 cm

      Saltea aura
Salteaua Aura are un nucleu de 20 cm de burete de elasticitate ridicată Best Cell HR, tăiat pe contur pentru a crea zone de confort. 
Suplimentar sunt adăugate fâșii de burete cu memorie Best Cell Memory pe zona umerilor, spatelui și ale soldurilor.
Spumele elastice se mulează excepțional pe contururile corpului, iar structura lor celulară permite elasticitate extremă și forță de 
susținere optimă. Elasticitatea spumei ajută la prelungirea duratei de viață a unei saltele - deci cu cât mai multă spumă de mare 
rezistență în compoziția saltelei, cu atât mai mult se va păstra nivelul de calitate de la început al unei saltele. Designul deosebit vine 
în completarea structurii interioare.
Materialul de suprafață al saltelei este din fire de cashmir. Cashmirul este un material de lux, cunoscut pentru proprietățile sale: 
rezistență, elasticitate și catifelare.

structură:
1. Husă
• 35% bambus, 65% poliester
• Husa  este detasabilă 
• Textilul corespunde standardului 

Oeko-Tex Standard 100
2. Fața moale
• Husă tricot matlasată cu PSF 
• Spuma BestCell Memory 50D
3. Baza
• Spuma poliuretanica de inalta 

elasticitate BestCell HR profilat cu 7 
zone de confort

4. Fața fermă
• Latex natural
• Husă tricot matlasată cu PSF

DisPonibilă în următoarele 
Dimensiuni:
• 200x180 cm

• 200x160 cm

• 200x140 cm

• 200x120 cm

• 200x90 cm

      Saltea BeSt
 Această saltea combină ce este mai bun în industrie: spuma poliuretanică super elastică, spuma cu memorie și latexul.
Salteaua are un miez de 14 cm, spuma super elastică și indeformabilă Best Cell HR care datorită profilului tăiat de 7 zone se 
adaptează perfect conturului corpului asigurându-vă un somn liniștit.
 Practic această saltea se poate folosi pe ambele părți. Este ideală pentru oricine dorește o saltea ce are în compoziție tot ce este mai 
bun.
 Husa este detașabilă, iar textilul are în compoziție fire de bambus. Datorită proprietăților unice, bambusul menține temperatura 
corpului scazută vara și caldă, iarna. Una dintre principalele proprietăți ale bambusului este că este anti-bacterial și are o înaltă 
rezistență la acarieni, de aceea este ideală pentru persoane cu alergii.
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structură:
1. Husă
• 35% Aloe Vera, 65% poliester
• Husa este detașabilă
• Textilul corespunde standardului 

Oeko-Tex Standard 100
2. Fața
• Husă tricot matlasată cu PSF
• Spumă poliuretanică Best Cell 

Memory 50D
3. Baza
• Spuma poliuretanica Comfort Best 

Cell 30D
4. Dos
• Spuma poliuretanica Comfort Best 

Cell 30D
• Husă tricot matlasată cu PSF

DisPonibilă în următoarele 
Dimensiuni:
• 200x180 cm

• 200x160 cm

• 200x140 cm

• 200x120 cm

• 200x90 cm

      Saltea Dream
Această saltea este realizată dintr-un nucleu de spumă poliuretanică Best Cell Comfort, pe o parte având un strat de spumă Best Cell 
Memory, iar pe cealaltă parte un strat de spumă Best Cell HR.
Această saltea este reversibilă. Folosiți-o pe partea cu spumă memory și vă bucurați de un mediu personalizat de dormit pentru că 
aceasta se mulează perfect pe conturul corpului dumneavoastră.
Partea cu spumă Best Cell Hr de înaltă elasticitate vă oferă o susținere mai fermă a corpului.
Aloe vera din compoziția țesăturii are proprietăți antibacteriene și antiseptice.

structură:
1. Husă
• 100% PES
• Husa  este detașabilă
• Textilul corespunde standardului 

Oeko-Tex Standard 100
2. Față
• Husă tricot matlasată cu PSF 
• Latex natural
• Strat cocos
3. Baza
• Spumă poliuretanică Comfort Best 

Cell 30D
4. Dos
• Strat cocos
• Husă tricot matlasată cu PSF

• Spumă poliuretanică Comfort Best 
Cell 30D

• Textil air mesh 3D pentru ventilația 
saltelei

DisPonibilă în următoarele 
Dimensiuni:
• 200x180 cm

• 200x160 cm

• 200x140 cm

• 200x120 cm

• 200x90 cm

      Saltea latex lux
Această saltea este realizată dintr-o combinație de produse naturale. Foi de cocos pentru a oferi alinierea coloanei vertebrale și sprijin 
ferm pentru partea inferioară a spatelui și latex natural.
Latexul  nu reține căldura, ajută la reglarea temperaturii corpului în timpul somnului.
Este o saltea de duritate medie, dar confortabilă și de multe ori preferată de clienții care caută o susținere fermă a spatelui.
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structură:
1. Husă saltea
• 35% Tencel, 65% poliester
• Husa este detașabilă
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
2. Față/Bază
• Husă tricot
• Latex Natural

DisPonibilă în următoarele Dimensiuni:
• 200x180 cm

• 200x160 cm

• 200x140 cm

• 200x120 cm

• 200x90 cm

structură:
1. Husă saltea
• 35% Aloe Vera, 65% poliester
• Husa este detașabilă
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
2. Față/Bază
• Husă tricot
• Spumă poliuretanică Best Cell Memory

DisPonibilă în următoarele Dimensiuni:
• 200x180 cm

• 200x160 cm

• 200x140 cm

• 200x120 cm

• 200x90 cm

      toper latex 4cm   toper memory 4cm

Topper-ul Best Sleep Latex este soluția perfectă pentru cine 
dorește să-și transforme actuala saltea sau canapea înt-un 
mediu de dormit mai confortabil.
Latexul natural de 4cm este încorporat în husa țesută. 
Se mulează perfect pe conturul corpului dumneavoastră, 
oferindu-vă un mediu personalizat de dormit.
Husa este un tricot cu fire Tencel. Această fibră absoarbe 
umiditatea mai bine decât bumbacul, având propietăți anti-
microbiale și anti-acariene.

Topper-ul Best Sleep Memory este soluția perfectă pentru 
cine dorește să-și transforme actuala saltea sau canapea înt-un 
mediu de dormit mai confortabil.
Spuma cu memorie de 4 cm este încorporat în husa țesută. 
Se mulează perfect pe conturul corpului dumneavoastră, 
oferindu-vă un mediu personalizat de dormit.
Husa este un tricot cu tratament Aloe Vera: ideal pentru  
controlul temperaturii și umezelii corpului, aceste fibre 
diminuează orice exces de căldura și umiditate. Mai mult au 
proprietăți anti-microbiale și anti-miros.

structură:
1. Husă
• 100% PES
• Husa  este detașabilă
• Textilul corespunde standardului 

Oeko-Tex Standard 100
2. Față
• Husă tricot matlasată cu PSF 
• Spumă poliuretanică Best Cell 

Memory 50D
3. Baza
• Spumă poliuretanică Comfort Best 

Cell 30D
• Husă tricot matlasată cu PSF
• Textil air mesh 3D pentru ventilația 

saltelei

DisPonibilă în următoarele 
Dimensiuni:
• 200x180 cm

• 200x160 cm

• 200x140 cm

• 200x120 cm

• 200x90 cm

      Saltea univerS

O saltea din spumă poliuretanică care îmbină confortul și caracteristicile spumelor Best Cell și spuma cu memorie Best Cell Memory. 
Husa este detașabilă și matlasată cu burete cu memorie și are o bandă de aerisire din textil 3D airmesh.
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      Pernă și Pilotă Silver 

      Pernă și Pilotă BeSt Sleep

   Pernă și Pilotă Down BeSt

      Pernă și Pilotă wool    Pernă și Pilotă Feather Down BeSt

         Pernă și Pilotă pure Cotton

structură:
• Husă: 100% bumbac
• Husa nu este detașabilă și cusuta cu fir argintiu
• Cu broderie Best Sleep argintie
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
• Umplutură: Nanofibră
• Lavabilă la 40º C
Dimensiune:
• Disponibil în toate dimensiunile standard

structură:
• Husa: 100% bumbac anti-pană
• Husa nu este detașabilă și cusută cu fir
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
• Umplutură pernă: 100% puf  de gâscă
• Umplutură pilotă: 100% puf  de gâscă
• Lavabilă la 40º C
Dimensiune:
• Disponibil în toate dimensiunile standard

structură:
• Husă: 100% bumbac
• Husa nu este detașabilă și cusută cu bandă
• Husă matlasată cu lână 
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
• Umplutură pernă: nucleu pernă din fibră siliconată învelită 

în strat de lână 
• Umplutură pilotă: lână
• Lavabilă la 30º C
• Program de centrifugare minim
Dimensiune:
• Disponibil în toate dimensiunile standard

structură:
• Husă: 100% bumbac anti-pană
• Husa nu este detașabilă și cusută cu fir
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
• Umplutură pernă: 50% puf  de gâscă, 50% pană
• Umplutură pilotă: 50% puf  de gâscă, 50% pană
• Lavabilă la 40º C
Dimensiune:
• Disponibil în toate dimensiunile standard

structură:
• Husă: 100% bumbac
• Husa nu este detașabilă și cusută cu bandă
• Husă matlasată cu bumbac în rolă
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
• Umplutură pernă: nucleu pernă din fibră siliconată învelită 

în strat de bumbac 
• Umplutură pilotă: bumbac
• Lavabilă la 30º C
• Program de centrifugare minim
Dimensiune:
• Disponibil în toate dimensiunile standard

structură:
• Husă: 100% poliester
• Husa nu este detașabilă și cusută cu bandă
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
• Umplutură pernă: 100%  puf  siliconat
• Umplutură pilotă: vată sintetică la rolă
• Lavabilă la 40º C
Dimensiune:
• Disponibil în toate dimensiunile standard



structură:
• Husă: 100% poliester
• Husa este detașabilă
• Textil aerisire Best Sleep Air
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
• Umplutură: Fulgi spumă poliuretanică Memory
• Lavabilă la 40º C

DisPonibilă în Dimensiunea:
• 50x70 cm

structură:
• Husă: 100% poliester
• Husa este detașabilă
• Cu broderie Best Sleep
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
• Umplutură: Spumă poliuretanică Best Cell Memory profilat
• Lavabilă la 40º C

DisPonibilă în Dimensiunea:
• 60x40x12 cm

structură:
• Husă: 100% poliester
• Husa este detașabilă
• Cu broderie Best Sleep
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
• Umplutură: Latex natural profilat
• Lavabilă la 40º C

DisPonibilă în Dimensiunea:
• 60x38x12 cm

structură:
• Husă: 100% poliester
• Husa este detașabilă
• Cu broderie Best Sleep
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
• Umplutură: Latex natural
• Lavabilă la 40º C

DisPonibilă în Dimensiunea:
• 70x40x12 cm

      Pernă latex claSic     Pernă memory  Pernă latex ergonomic     Pernă univerSa
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      CuB (Saltea pliabilă cu arcuri)   Saltea coPii teDDy
Îmbinați în fiecare zi utilul cu plăcutul: așezați-vă confortabil 
pe un fotoliu și la nevoie oferiți musafirilor un pat comfortabil 
pe care pot dormi.
Pentru acest lucru am dezvoltat un produs inovator: o saltea 
rabatabilă care prezintă unele particularități. În schimbul 
uzualei saltele rabatabile din burete, prea subtire, cu dimensiuni 
prea mici și incomfortabilă, această saltea este formată din 
arcuri pocket de înaltă calitate. Acest tip de arcuri este folosit 
în mod uzual la paturi și saltele de lux.
De asemenea, buretele folosit la această saltea este de două 
tipuri: pe partea superioară o foaie de burete super elastică 
Best Cell HR și nedeformabila care asigură suport optim.

Această saltea este formată dintr-un strat interior de fibră 
de cocos acoperit cu latex, rezistent la umezeală, strat de 
burete elastic și o husă din bumbac. Fibra de cocos este dură, 
ceea ce înseamnă că salteaua își va păstra forma vreme 
îndelungată. 
Aerul circulă cu ușurință printre fibrele de cocos, deci salteaua 
nu necesită orificii pentru ventilare.
Este o saltea fermă și va susține corect coloana copilului pentru 
o creștere și o dezvoltare cât mai sănătoasă.

structură:
1. Husă saltea
• 10% bumbac, 90% poliester
• Husa este detașabilă
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
• Husă cub: 36% bumbac, 64% poliester, cu dublură 

polipropilenă nețesută
2. Față
• Husă tricot
• Spumă poliuretanică                                                               

Best Cell HR
3. Bază
• Arcuri de tip pocket
• Spumă poliuretanică                                                              

Comfort Best Cell 30D

structură:
1. Husă saltea
• 100% Bumbac cu model
• Husa este detașabilă
• Textilul corespunde standardului Oeko-Tex Standard 100
2. Față
• Husă bumbac matlasată cu PSF 
• Strat Cocos
• Best Cell HR
3. Bază
• Spumă poliuretanică Comfort Best Cell 30D
• Strat Cocos
• Husă tricot matlasată cu PSF

(Pocket spring) Arcuri tip pocket = 
Arcurile individuale împachetate 
unul câte unul în buzunare textile 
acționează individual și ajută la 
eliminarea punctelor de presiune din 

corp. Oferă o foarte bună independență față de 
mișcările partenerului și este cea mai bună alegere 
atunci când în același pat dorm persoane cu diferențe 
semnificative de greutate pentru că arcurile preiau 
individual greutatea corpului.

(Memory foam) Spuma poliuretanică 
Best Cell Memory = se mulează 
perfect pe conturul corpului pentru a 
oferi suport maxim și confort.  Spuma 
aceasta este sensibilă la temperatura 

și greutatea corpului, făcând-o optimă pentru 
circulația sângelui.

Bambus = Fibra de bambus este un 
material ecologic și un hipoalergenic 
natural. Absoarbe umiditatea 
păstrând salteaua uscată și răcoroasă.

Organic cotton (Bumbac organic) = 
Bumbacul organic este acel bumbac 
produs în țările subtropicale, cum 
ar fi Turcia, China și SUA, din 
plante nemodificate genetic, care 

sunt crescute fără a fi utilizate substanțe chimice 
sintetice. Vă ferește de posibile alergii și reacții ale 
pielii sau chiar ale corpului cauzate de chimicalele 
sintetice (pesticide, fertilizanți) ce ajung, prin plantă, 
în țesătură.

3D fabrics (Best Sleep Air) = Este 
o plasa tridimensională din fibră, 
special creată pentru a permite 
aerului să circule rapid, indiferent de 
greutatea ce apasă salteaua.

7 zones =  Cele 7 zone de confort 
sunt concepute după anatomia 
umană. Aceasta împarte salteaua în 
7 secțiuni, oferind suport diferit în 
funcție de zona corpului: cap, gât, 

umeri, spate, șolduri, picioare. Atunci când corpul 
se poziționează corect pe aceste zone se crează un 
confort sporit.

LEGENDĂ

Latex = este cunoscut drept un 
material natural care are proprietăți 
antialergice și antimicrobiene.

Cocos = plăcile formate din fibre 
de cocos oferă mai mult suport 
corpului, aliniind corect coloana. 
Cele mai recomandate saltele pentru 
dezvoltarea și creștere normală a 

oaselor mai ales la bebeluși.

2 anotimpuri = Salteaua se poate 
folosi pe ambele fețe: una pentru 
vară, alta pentru iarnă.

Knit fabrics (Material tricot) = 
Material tip tricot moale la atingere și 
durabil, cu design interesant.

(HR FOAM) Spuma poliuretanică 
Best Cell HR = este cea mai calitativă 
spumă poliuretanică. Elasticitatea 
buretelui HR ajută la prelungirea 
vieții saltelei dumneavoastră, astfel 

încât, cu cât o saltea conține mai multă spumă HR, 
cu atât aceasta va rămâne la calitatea unei saltele 
nou achiziționată.

Aloe Vera = Tratamentul materialului 
cu Aloe Vera crează o senzație de 
relaxare și este benefică pielii. Are 
proprietăți anti-bacteriale și elimină 
mirosurile. Proprietățile deosebite 

ale plantei de Aloe Vera se cunosc de foarte mult 
timp, fiind dovedite ștințific beneficile pe care le are 
asupra corpului.

Tencel= Fibra Tencel este foarte 
moale dar și foarte rezistentă în 
același timp. Este antibacteriană și 
respirabilă. Tencelul este o țesătură 
suavă ca mătasea și rezistentă ca 

poliesterul.

Ortopedic = Ortopedică înseamnă că 
salteaua oferă un suport stabil pentru 
corp şi muschi fără să-i preseze în nici 
un fel.

(Removable cover) Husă detașabilă 
= Salteaua beneficiază de o husa 
detașabilă cu fermoar pentru a fi ușor 
de spalat sau înlocuit.
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