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NAP z  radością prezentuje katalog materacy, 

które powstały we współpracy z  marką Hilding 

Anders. Wybór partnera do stworzenia nowej 

kolekcji NAP jest bardzo nieprzypadkowy – 

Hilding Anders od 70 lat produkuje materace, 

które spełniają najwyższe standardy 

ergonomiczne, mikroklimatyczne i  higieniczne, 

i  tak jak NAP, w  centrum swoich zainteresowań 

stawia jakość snu.

 

W  skład kolekcji wchodzą cztery modele 

materacy: NAP Comfort, NAP Flex, NAP 

Sensitive, NAP Joy oraz materac nawierzchniowy 

NAP Light. Każdy z  materacy zaprojektowano 

z  myślą o  Państwa potrzebach i  preferencjach 

dotyczących wygody spania. Od detali 

wykończenia, przez pokrowiec z  jedwabnej 

tkaniny Pure Silk, aż po wypełnienie zapewniające 

komfort i  optymalne podparcie całego ciała: 

kolekcja została dopracowana w  każdym 

szczególe, by przynieść Państwu najlepszy, 

regenerujący sen.

 

Zespół NAP

Łóżko Soft NAP Beds Collection, pościel Take A NAP, narzuta Libeco, lampa podłogowa Gras 215 DCW Editions, 

na ścianie Weroniki Barnat „Wenus”
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Komfort i elegancja 

Starannie dobrane przeszycia, taftowania i jedwabisty pokrowiec oraz najlepsze podparcie całego 

ciała to zalety materaca NAP Comfort. Bardzo gęsto ułożone sprężyny Multipocket gwarantują 

podwyższoną elastyczność punktową, dopasowanie materaca do kształtu ciała, a także sprawiają, 

że ruchy osoby leżącej obok nie są odczuwalne. Dopełnieniem komfortu jest pianka Visco, która 

posiada właściwości termoelastyczne – pod wpływem temperatury układa się do kształtu ciała. 

Materac zapewnia optymalne wsparcie oraz wspomaga regenerację mięśni.

NAP Comfort

WKŁAD SPRĘŻYNOWY
 Wkład: 7-strefowa sprężyna typu 
MULTIPOCKET jednostronnie obłożona 
pianką termoelastyczną o wysokości 4 cm

Materac jednostronny

Materac pakowany na płasko

POKROWIEC
Dzianina Pure Silk z włóknem kukurydzianym

Spód materaca tkanina antislip

Pokrowiec zdejmowany, pralny chemicznie 

DOSTĘPNE WYMIARY: 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 x 200 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA: 21 cm

Łóżko Montmartre NAP Beds Collection, pościel Faro Take A NAP, stołek Plopp Zieta, lampa NUD Collection

G

W
ARANC

JI

10
lat



6 7

Idealne dopasowanie i podparcie 

Materac wypełniony sprężynami Multipocket i  płytą lateksu, która posiada właściwości 

antybakteryjne i  przeciwgrzybiczne, a  także ma podwyższoną odporność na odkształcenia. 

Materac NAP Flex podzielony jest na 7 stref twardości, które gwarantują idealne podparcie 

głowy, ramion, barków, lędźwi i ud. Całość uzupełnia luksusowy pokrowiec z dodatkiem jedwabiu, 

materiału pochłaniającego wilgoć, o  właściwościach termoregulacyjnych, hipoalergicznych 

i  antystatycznych. Dodatkowo na spodniej stronie znajduje się powierzchnia antypoślizgowa, 

więc materac jest stabilny i nie przesuwa się po stelażu.

NAP Flex

WKŁAD SPRĘŻYNOWY
Wkład: 7-strefowa sprężyna typu 
MULTIPOCKET jednostronnie obłożona 
płytą lateksu o wysokości 4 cm 

Materac jednostronny

Materac pakowany na płasko

POKROWIEC
 Dzianina Pure Silk z włóknem kukurydzianym

Spód materaca tkanina antislip

Pokrowiec zdejmowany, pralny chemicznie

DOSTĘPNE WYMIARY: 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 x 200 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA: 21 cm

Łóżko Montmartre NAP Beds Collection, pościel Lizbona Take A NAP, narzuta Harmony, stolik Container Pulpo
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Relaks, odprężenie, regeneracja 

Relaks, odprężenie, regeneracja: to nasze priorytety przy projektowaniu materaca NAP 

Sensitive. Podstawa wykonana z pianki wysokoelastycznej HR - sprężysta, trwała i zapewniająca 

odpowiednią twardość, stanowi idealnie wsparcie dla dwóch warstw miękkiej pianki Visco. Pianka 

stopniowo dopasowuje się do ciała, reaguje na temperaturę i dostosowuje się do jego kształtu. 

Idealnie wspiera głowę, kark, kręgosłup, biodra i nogi oraz zapewnia relaks i regenerację podczas 

snu. Pianka wysokoelastyczna jest dodatkowo wyprofilowana w  7 stref twardości, dzięki temu 

w miejscach największego nacisku materac zapewnia ciału mocniejsze wsparcie. Całość uzupełnia 

luksusowy pokrowiec z dodatkiem jedwabiu. Po bokach umieściliśmy taśmę wentylacyjną, której 

struktura pozwala na swobodny przepływ powietrza w materacu, dbając o utrzymanie znakomitej 

higieny snu przez cały okres użytkowania.

NAP Sensitive

WKŁAD PIANKOWY
Wkład: 7-strefowa pianka 
wysokoelastyczna, dwa blaty pianki VISCO 
o wysokości 4 cm

Blat o wysokości 4 cm. Na nim naklejony 
blat visco 45 kg o wysokości 3,7 cm

Materac pakowany na płasko

POKROWIEC
Dzianina Pure Silk

Pokrowiec zdejmowany, pralny w 30°C

Łóżko Blow NAP Beds Collection, pościel Take A NAP, narzuty Harmony, lampy Here Comes The Sun DCW Editions

DOSTĘPNE WYMIARY: 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 x 200 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA: 22 cm
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Otulenie, miękkość i podparcie 

Podstawa materaca NAP Joy to wysokiej jakości sprężyna kieszeniowa o  siedmiu strefach 

twardości. Każda sprężyna ubrana jest w  oddzielny woreczek z  flizeliny, co gwarantuje 

niezwykle wysoką elastyczność punktową – najbardziej uginają się strefy, na które wywierany 

jest największy nacisk. Każda sprężyna reaguje na ciężar ciała osobno. Aby zapewnić jeszcze 

większy komfort użytkowania, bezpośrednio na sprężynie umieściliśmy dwie warstwy pianki: 

piankę elastyczną i piankę termoelastyczną Visco. To ona wywołuje wrażenie otulenia i miękkości, 

reagując na temperaturę ciała za każdym razem dopasowuje się do jego ruchów i pozycji podczas 

snu. Reagując na temperaturę ciała za każdym razem dopasowuje się do jego ruchów i  pozycji 

snu. Całość uzupełnia luksusowy pokrowiec z  dodatkiem jedwabiu. Po bokach znajduje się 

taśma wentylacyjna, która pozwala na swobodny przepływ powietrza w materacu i utrzymanie 

znakomitej higieny snu.

NAP Joy

WKŁAD SPRĘŻYNOWY
7-strefowa sprężyna  kieszeniowa 
jednostronnie obłożona pianką 
VISCO o wysokości 4 cm oraz pianką 
wysokoelastyczną o wysokości 3 cm

POKROWIEC
Dzianina Pure Silk

Pokrowiec zdejmowany, pralny w 30°C

DOSTĘPNE WYMIARY: 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 x 200 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA: 22 cm

Łóżko Blow NAP Beds Collection, pościel Take A NAP, stolik kawowy Link Miniforms
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Wygoda i higiena 

Materac nawierzchniowy NAP Light rekomendujemy przy zakupie każdego materaca, ponieważ 

podnosi komfort i  zwiększa łatwość utrzymania jego czystości. Zbudowany z  wysokiej jakości 

pianki termoelastycznej Visco, dopasowuje się do ciała podczas snu. Reaguje na temperaturę 

ciała, pozwalając powoli zagłębić się w  miejscach największego nacisku, zapewnia regenerację 

i  przyjemne otulenie. Dopełnieniem całości jest pokrowiec z  dodatkiem jedwabiu. Miękki 

w  dotyku i  jednocześnie bardzo trwały. Pokrowiec został wykonany z  przewiewnej tkaniny, 

która gwarantuje wysoką higienę snu przez cały okres użytkowania. Materac nawierzchniowy 

przedłuża żywotność materaca głównego i umożliwia regularne pranie.

NAP Light

WKŁAD PIANKOWY
Pianka termoelastyczna

POKROWIEC
Dzianina Pure Silk

Pokrowiec zdejmowany, pralny w 40°C

DOSTĘPNE WYMIARY: 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 x 200 cm

WYSOKOŚĆ MATERACA: 5 cm

Łóżko Barcelona NAP System Beds (w niestandardowym rozmiarze), lampa podłogowa Grossman Cobra Gubi, 

pościel Salmea Take A NAP
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2

kolekcja łóżek

NAP
Beds Collection

kolekcja łóżek

NAP
System Beds



16

SALONY NAP 

Warszawa

ul. Mysia 3

797 909 887

Warszawa

ul. Malborska 41

695 146 855

Warszawa

ul. Jagielska 73 

502 264 113

SKLEP ONLINE

nap.com.pl                                                            

NAP ŻOLIBORZ

Warszawa

ul. Kozietulskiego 23

22 894 69 02 

nap.zoliborz@nap.com.pl

Gdynia 

ul. Legionów 112

502 264 378

Gliwice

ul. Zygmunta Starego 24

602 732 600

Łódź 

OFF Piotrkowska, ul. Roosvelta 12

796 810 890


