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labākam miegam

Dārgie sapņotāji!
Dormeo®, jūsu mīļākā miega ekspertu zīmola, komanda vienmēr esam pagodināta, kad mūsu
risinājumi labākam miegam ir uzņemti jūsu svētākajā vietā – jūsu mājās. Mēs esam pagodināti
prezentēt mūsu produktu portfolio, kas balstīti uz inovatīvām tehnoloģijām un kvalitatīviem
materiāliem, lai nodrošinātu optimālu komfortu un veselīgu miegu.
Dormeo® zīmols piedāvā daudz vairāk nekā tikai produktus labam miegam. Mēs esam miega
eksperti, jūsu komforta zona, draugs, uz kuru vienmēr varat paļauties, jūsu veselības un
labsajūtas dāvana. Mēs ceram, ka izbaudīsiet labu naktsmieru gadiem ilgi un ka mēs palīdzēsim
rast iedvesmu piepildīt sapņus arī dienā!
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PAR DORMEO
Dormeo® ir atstājis pamatīgu ietekmi uz miljoniem cilvēku visā pasaulē. Mūsu internacionālā
veiksme ir radījusi revolūciju miega industrijā un izglītojusi patērētājus, kuri nu zina, ka
veselīgs miegs ir viens no svarīgākajiem stūrakmeņiem laimīgai un piepildītai dzīvei.
Mūsu veiksmes stāsts ir rezultāts tam, ka vienmēr radām jaunus un inovatīvus miega un
dzīves risinājumus, kas piemēroti dažādām patērētāju vajadzībām, gaidām un interesēm.

2002.

GADĀ ITĀLIJĀ TIKA RADĪTS PIRMAIS PUTU MATRACIS.

GADĀ TIKA IEVIESTAS JAUNAS KATEGORIJAS:
			VIRSMATRAČI, SPILVENI UN PRECES MĀJAS LABIEKĀRTOŠANAI.
			PIRMAIS DORMEO® VEIKALS TIKA ATVĒRTS ĻUBĻANĀ, SLOVĒNIJĀ.

2004./05.
2007.		

GADĀ TIKA ATTĪSTĪTI PIRMIE PRODUKTI AR MEMORY PUTĀM.

GADĀ 15 MATRAČA MODEĻI IEKĻAUTI PORTFOLIO. SĀKUMS
®
			MAZUĻU MATRAČU PĀRDOŠANAI. SĀK PĀRDOT DORMEO
			PRODUKTUS APVIENOTAJĀ KARALISTĒ AR DORMEO UK
			STARPNIECĪBU.

2009./10.

GADĀ TIKA ATKLĀTA OCTASPRING® TEHNOLOĢIJA UN RADĪTS
		PIRMAIS MATRACIS AR OCTASPRING® PUTU SLĀNI.			
			
JAUNAS KATEGORIJAS IEVIEŠANA: DORMEO® MĒBELES.

2011.

2013.

GADĀ VAIRĀK NEKĀ 300 PRODUKTU
			DORMEO® ZĪMOLA PORTFOLIO.

GADĀ 10 MILJONI CILVĒKU EIROPĀ GUĻ UZ DORMEO®
			
MATRAČIEM VAI VIRSMATRAČIEM, UN DORMEO® IR GLOBĀLI
			
UZTICAMS ZĪMOLS, KAS IR ZINĀMS 40+ VALSTĪS.
			DORMEO® AIZSĀKA DORMEO® MIEGA AKADĒMIJU.
			DORMEO® SAŅĒMA “EMMA” BALVU PAR LABĀKO
			KOMUNIKĀCIJU 15 GADU JUBILEJĀ.

2018.

www.dormeo.lv
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Iepazīstiet Dormeo produktos izmantotos materiālus

MATERIĀLI
MEMORY PUTAS
Guļot uz matrača vai spilvena, kas ir izgatavots no viskoelastīgajām Memory putām, jūs iegūsiet personalizētu guļvietu. Putas reaģē
uz jūsu ķermeņa pozu un temperatūru, kā arī pielāgojas tā aprisēm. Memory putas ne tikai nodrošina izcilu komfortu, bet ir arī
hipoalerģiskas, tādēļ tās ir piemērotas cilvēkiem, kuri cieš no alerģijām vai kuriem ir nosliece uz tām.
ECOCELL®
Atvērto šūnu Ecocell® ir augstākās kvalitātes jaunās paaudzes putas, kas sniedz izcilu gulēšanas komfortu. To atvērtā, telpiskā šūnu
struktūra nodrošina efektīvu gaisa cirkulāciju. Tās ir stingras putas, kas nezaudē formu neatkarīgi no izdarītā spiediena. Ecocell®
elastība ļauj tām pielāgoties jūsu ķermeņa individuālajām aprisēm.
VISKOZES ŠĶIEDRAS
Maigajām un īpaši uzsūcošajām viskozes šķiedrām piemīt termoregulācijas īpašības, tādēļ jūsu sega, spilvens vai matrača pārvalks būs
lieliski piemērots izmantošanai gan vasarā, gan ziemā. Bambusa viskozes šķiedrām ir arī lielāka mitruma uzsūktspēja nekā kokvilnai,
tādēļ tās nodrošina veselīgāku miegu sausā guļvietā.
KOKVILNA/ BIOLOĢISKĀ KOKVILNA
Kokvilna padara jūsu guļvietu dabīgi gaisīgu, un tās izturība un stiprums nodrošina augstāko maiguma un mīkstuma līmeni. Bioloģiskā
kokvilna tiek audzēta, neizmantojot sintētiskas lauksaimniecības ķimikālijas, piemēram, mēslojumu vai pesticīdus. Tādēļ produkti ir
veselīgāki un tīrāki, mazinot kaitēkļu un slimību risku.
WELLSLEEP®
Wellsleep® mikrošķiedrām piemīt lieliskas termiskās īpašības un ļoti patīkama tekstūra. Tām ir arī minimāla mitruma uzsūktspēja,
tādēļ tās ir izturīgas pret traipiem. Ar Wellsleep® mikrošķiedrām pildītie gultas piederumi ir ļoti viegli un vienlaikus ļoti silti, pēc
sajūtas tie ir līdzīgi dūnu izstrādājumiem.
TENCELTM LIOCELA ŠĶIEDRAS
Tencel šķiedras ir radītas no eikalipta augiem un ir pazīstamas ar to, ka ir maigas kā zīds, stingras kā poliesters, vēsas kā lins, siltas kā
vilna un vēl vairāk absorbējošas nekā kokvilna. Tās nodrošina sausu un patīkamu vidi. Tās ir arī dabiski hipoalerģiskas.
Tencel šķiedru ražošana ir videi draudzīga, un šķiedras ir 100 % biodegradējamas.
TENCEL MODĀLA ŠĶIEDRAS
Īpaši ekoloģiskās šķiedras ir dabiski maigas un patīkamas pēc sajūtas ādai. Tās ir radītas no dižskābārža un ražotas videi draudzīgā veidā.
CLIMALITE / CLIMALITE SILVER
Climalite šķiedrām, kas ļauj saglabāt vēsumu, svaigumu un sausumu un tiek izmantotas matraču pārvalkos, piemīt termiskas
īpašības – tās uztur piemērotāko temperatūru un mitruma līmeni. Rievotā virsmas tekstūra ļauj Climalite šķiedrām novadīt lieko
karstumu un mitrumu, nodrošinot, ka jūsu guļvieta saglabājas svaiga un sausa atbilstoši jūsu vajadzībām.
AIR X SISTĒMA
AirX sistēma nodrošina labāko gaisa cirkulāciju mūsu produktos. Šūnu ielaidumi novada lieko mitrumu un veicina gaisa cirkulāciju,
vienmēr saglabājot jūsu guļvietu svaigu un sausu.
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CELLIANT ™
Celliant™ ir visizplatītākās klīniski testētās infrasarkanās šķiedras visā nozarē. Šķiedras ir piemērotas visiem gulētājiem, jo tās regulē
ķermeņa temperatūru, pēc nepieciešamības uzturot ķermeni vēsu vai siltu, un nodrošina labāku asinsriti, kas var atvieglot locītavu
un muskuļu sāpes.

APSTRĀDES VEIDI
CLEAN EFFECT®
CleanEffect® ir īpašs auduma apstrādes veids, kuru izmantojam, lai nodrošinātu papildu aizsardzību pret putekļu ērcītēm, baktērijām
un nepatīkamiem aromātiem. Tas padara Dormeo matračus īpaši piemērotus cilvēkiem ar noslieci uz alerģijām un tiem, kuriem rūp
higiēniska gulēšanas vide.
APSTRĀDE AR ALVEJU / ZAĻO TĒJU / ARGĀNA EĻĻU
Mūsu produkti ir apstrādāti ar dabas dāvanām, piemēram, nomierinošo alveju vai atjauninošo zaļo tēju, kas
jūsu miega vidi padara dabisku, maigu un patīkamu pieskārienam.
ADAPTIVE® APSTRĀDE
Produkti ar Adaptive® apstrādi dinamiski atbild uz ķermeņa temperatūras maiņu un svīšanu, uzturot jūsu ķermeni siltu ziemā un vēsu
un sausu vasarā. Tas uzlabo vispārējo miega kvalitāti.
ESSENTIALTM APSTRĀDE
Essential™ ir absolūti 100 % dabiska apstrāde, un to izmanto kā aizsardzību pret putekļu ērcītēm, baktērijām un nepatīkamām
smakām. Tādējādi samazinot risku no alerģijām un nodrošinot veselīgu komfortu.
SKĀBEKĻA JONU (RE-VITALIZE) APSTRĀDE
Īpašā skābekļa jonu apstrāde ir balstīta uz joniem un palīdz uzlabot miega kvalitāti, organisma relaksāciju un atjaunot enerģiju.

OCTASPRING® TEHNOLOĢIJA

Octaspring® ir pirmais un vienīgais šāda veida hibrīdizgudrojums. No putām darinātas atsperes – dinamiska elastība
un nepārspējams atbalsts. Varat iztēloties Octaspring® kā komforta bišu šūnu. Katrai putu atsperei ir astoņi
pastiprinājumi, vairāki vēdkanāli un caurums vidū, kas ļauj novadīt mitro gaisu. Rezultāts ir izsmalcināta, dinamiska
guļamvirsma, kuras gaisa caurlaidība ir astoņas reizes labāka nekā Memory putām.

www.dormeo.lv
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Matrači
Izvēloties matraci, jums jābūt ļoti prasīgam, jo no tā
kvalitātes un piemērotības būs atkarīgs jūsu naktsmiers
un vispārējā labsajūta, kas ļaus aizvadīt veiksmīgu
dienu. Iesakām rūpīgi izvēlēties matraci, pievēršot
uzmanību ne tikai cenai, bet arī tam, vai tas atbilst jūsu
vajadzībām.
Mūsu miega speciālisti sniegs jums nepieciešamo
padomu!
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Laba matrača īpašības:
sniedz pareizu atbalstu visam ķermenim, it īpaši mugurai;
nevainojami pielāgojas jūsu ķermeņa aprisēm;
atbilst jūsu gulēšanas pozai;
hipoalerģisks
pasargāts no putekļu ērcītēm, sēnītēm un baktērijām.
veidots no kvalitatīviem materiāliem
ir testētas galvenās matrača funkcijas: izturība, ergonomika, gaisa
caurlaidība un hipoalerģiskums.
labākam miegam

MATRAČA IZVĒLES CEĻVEDIS

Sieviešu un vīriešu
ķermeņa formas:
TAISNSTŪRIS TRAPECE

TRĪSSTŪRIS

SMILŠU
PULKSTENIS

TAISNSTŪRIS TRAPECE

TRĪSSTŪRIS

SMILŠU
PULKSTENIS

NEIZTEIKSMĪGAS ĶERMEŅA APRISES: taisnstūris
GULĒŠANAS
POZA

Uz muguras

Uz sāniem

Uz vēdera

SVARS

DORMEO IESAKA

<90kg

Aloe Vera, Aloe Vera Plus, Siena, Fresh Prima, Air+ Comfort, iMemory S Plus

>90kg

Fresh Prima, iMemory Silver, Air+ Select, iMemory S Plus

<90kg

Fresh Prima, Air+ Comfort, Air+ Select, iMemory Silver, iMemory S Plus

>90kg

iMemory Silver, Air+ Select, iMemory S Plus

<90kg

Aloe Vera, Aloe Vera Plus, Siena, Fresh Prima, Air+ Comfort, Air+ Select, iMemory S Plus

>90kg

Fresh Prima, iMemory Silver, Air+ Select, iMemory S Plus

IZTEIKSMĪGAS ĶERMEŅA APRISES: trapece, trīsstūris, smilšu pulkstenis
GULĒŠANAS
POZA

Uz muguras

Uz sāniem

Uz vēdera

www.dormeo.lv

DORMEO IESAKA

<90kg

Fresh Prima, Air+ Comfort, Air+ Select, iMemory Silver, iMemory S Plus

>90kg

Fresh Prima, iMemory Silver, Air+ Select, iMemory S Plus

<90kg

Fresh Prima, Air+ Comfort, Air+ Select, Air Lux Plus, iMemory Silver, iMemory S Plus

>90kg

Fresh Prima, iMemory Silver, Air+ Select, Air Lux Plus, iMemory S Plus

<90kg

Fresh Prima, iMemory Silver, Air+ Comfort, Air+ Select, iMemory S Plus

>90kg

Fresh Prima, iMemory Silver, Air+ Select, iMemory S Plus
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KĀ IZVĒLĒTIES MATRACI,
kas būtu perfekts tieši tev

1. ATRODI PAREIZO

ATBALSTU

Matracim ir jābalsta tavs individuālais ķermeņa svars un
forma. Jo smagāks un apjomīgāks esi, jo stingrāku un
kompaktāku matrača kodolu tev jāizvēlas optimālam
ķermeņa atbalstam.

Atbalsta kārta ir matrača pamatne, kas ķermenim nodrošina
pareizo atbalsta daudzumu.

®

ECOCELL PUTAS

Augstākās kvalitātes putas, kas sniedz lielisku atbalstu un pastāvīgi saglabā
savu formu. Tās ir cietas putas, kas lieliski pielāgojas tavai ķermeņa formai,
pateicoties to elastīgajām īpašībām. Putu atvērtā šūnveida uzbūve
nodrošina efektīvu gaisa cirkulāciju.

ĶERMEŅA SVARS

STINGRĀKS UN KOMPAKTĀKS
matrača
pamatne
mattress
core

ĶERMEŅA FORMA

STINGRĀKS UN KOMPAKTĀKS

matrača pamatne

MEKLĒT

®

OCTASPRING TEHNOLOĢIJA

Atsperes, kas veidotas no poliuretāna putām ar atmiņas efektu (Memory
putas), ir revolucionārs hibrīda izgudrojums. Katrai putu atsperei ir astoņi
nostiprinājumi, vairākas gaisa atveres un caurums centrā, kas ļauj mitrajam
gaisam cirkulēt. Gala rezultāts ir ilgtspējīgs, nepārspējams atbalsts, lieliska
gaisa caurlaidības spēja un 3D pielāgošanās labākam komfortam.
DALGOT
Ā
GO

ĢIJ
ING ®

LO

AS
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2. ATRODI PAREIZO

KOMFORTU

Augšējais komforta slānis ir būtisks, lai nodrošinātu
spiediena samazināšanu un atbilstošu svara sadalījumu
gulēšanai paredzētajā virsmā. Jo smagāks un apjomīgāks esi,
jo lielāku spiedienu uz gulēšanai paredzēto virsmu tu radi,
tādējādi tev ir nepieciešams biezāks vai mīkstāks komforta
slānis lielākam svara sadalījumam.

komforta slānis

MEKLĒT

mattress core

ĶERMEŅA FORMA

MĪKSTĀKS VAI BIEZĀKS

komforta slānis

Ja tu guli uz sāna, tavs gurnu un plecu stāvoklis rada
lielāku spiedienu uz gulēšanai paredzēto virsmu,
tādējādi tev ir nepieciešams biezāks vai mīkstāks
komforta slānis uz matrača virsmas salīdzinājumā
ar cilvēkiem, kuri guļ uz muguras un vēdera un rada
mazāku spiedienu, kā rezultātā viņu svars tiek sadalīts
vienmērīgāk.
GULĒŠANAS POZA

MĪKSTĀKS VAI BIEZĀKS
komforta slānis

www.dormeo.lv

®

FORMACELL PUTAS

Mīkstākas un gaisa caurlaidīgas putas, kas palīdz samazināt spiedienu,
sadalot ķermeņa svaru uz plašākas gulēšanai paredzētās virsmas lielākam
komfortam.

ĶERMEŅA SVARS

MĪKSTĀKS VAI BIEZĀKS

Komforta slānis atrodas virs matrača galvenās pamatnes
un/vai matrača pārklājā.

MEMORY UN iMEMORY PUTAS

Spiedienu samazinošās viskoelastīgās putas lieliski pielāgojas tavai
ķermeņa formai un palielina komforta sajūtu guļot. iMemory putām ir
papildu temperatūru regulējoša spēja, lai nodrošinātu optimālu gulēšanai
paredzētās vides temperatūru. Pievienotie sudraba joni palīdz nodrošināt
antibakteriālu aizsardzību un novērš nepatīkama aromāta veidošanos.
PERSONALIZĒŠANAS IESPĒJAS
Matracis, kas pielāgots dažādiem taviem dzīves apstākļiem
APGRIEŽAMA
PAMATNE

Mūsu ķermeņi pārdzīvo izmaiņas, piemēram, svara pieaugumu vai zudumu,
grūtniecību, traumu rezultātā iegūtas sāpes. Matracis ar maināmu pamatni
šādos gadījumos ir lieliska izvēle – vienkārši apgriez pamatni un iegūsti citādu
atbalsta un komforta līmeni.

LIELISKS RISINĀJUMS PĀRIEM
APGRIEŽAMA
DUBULTĀ
PAMATNE

Pāriem parasti ir dažādas ar miegu saistītās vajadzības atkarībā no ķermeņa
svara, formas, gulēšanas pozas un ieradumiem. Dubultā pamatne, kas sniedz
iespēju izvēlēties dažādas matrača puses, ir abām personām piemērots
risinājums.
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MATRAČU SIMBOLI
Matracim ir divas dažādas puses – viena cietāka un viena
mīkstāka puse. Tas ļauj jums izvēlēties vēlamo cietības pakāpi.
Dubultie matrači tiek piedāvāti ar diviem atsevišķiem
apgriežamiem dubultajiem kodoliem vienā matrača pārvalkā. Tas
nodrošina katram partnerim pielāgotu matrača cietības pakāpi.
Guļot uz viena un tā paša matrača, viena partnera kustības
netraucē otra partnera miegu.

3

Matracim ir trīs komforta zonas – muguras augšējā, apakšējā daļā
un kāju zonā. Šāda veida dizains nodrošina komfortablu atšķirīgas
cietības pakāpes atbalstu attiecīgajām ķermeņa daļām un var
lieliski pielāgoties jūsu ķermeņa formai atbilstoši jūsu svaram.

5

Matracim ir piecas komforta zonas, lai atbalstītu jūsu plecus un
kaklu, muguras lejasdaļu, gurnus, augšstilbus un ceļgalus. Tas
nodrošina īpaši pielāgotu atbalstu un palīdz noturēt mugurkaulu
pilnīgi taisni.
Visi mūsu matrači ir pārbaudīti, lai pārliecinātos, ka tie neizraisa
alerģiskas reakcijas. Mēs sniedzam iespēju mūsu klientiem
droši izvēlēties matraci, kas palīdzēs viņiem samazināt alergēnu
klātbūtni guļamistabā, nodrošinot, ka mūsu produkti ir izgājuši
stingras zinātniskas pārbaudes.
Visi mūsu produkti ir izgatavoti, izmantojot modernus, videi
draudzīgus materiālus, un ir piemēroti otrreizējai pārstrādei.
Matraču pārvalks ir mazgājams, nodrošinot tīrāku, svaigāku un
higiēniskāku vidi.
“Gulta kastē” matrači, kas ir saspiesti un ar putekļsūcēja
palīdzību iepakoti kastē (vai cita veida iepakojumā), kas
atspoguļo tikai daļu no reālā matrača izmēra.

1

2

4

3

6h

Mīksts
Augstums

27 cm

Dormeo matraču
augstums ir
no 14 cm līdz 27 cm.

Mazāk stingrs
Vidēji stingrs
Stingrs
Ļoti stingrs
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TESTĒTS
UN
SERTIFICĒTS
MATRACIS, KAM TU VARI UZTICĒTIES
Dormeo matrači ir testēti neatkarīgās laboratorijās.

IZTURĪGS

pārbaudes veica
APSTIPRINĀTS ITĀLIJAS Dažādu jomu speciālistu komanda ar 50 gadu pieredzi ir
FIZIKAS UN MEHĀNIKAS izsniegusi mūsu matračiem apliecību, garantējot, ka tie

INSTITŪTS

pārbaudes veica

VĀCU ERGONOMIKAS
INSTITŪTS

pārbaudes veica

nezaudēs savu augstumu un stingrumu pagarinātajā garantijas
periodā.

ERGONOMISKS



GAISA CAURLAIDĪGS



Pārbaudes pierādījušas, ka matračiem ir izcilas ergonomiskas
īpašības, tādējādi perfekti pielāgojoties cilvēka ķermenim un
nodrošinot lielisku komfortu gulēšanas laikā.

NĪDERLANDES MATRAČU Neatkarīgā Holandes laboratorija secināja, ka matračiem
LABORATORIJA
ir lieliskas gaisa caurlaidības spējas, kas nodrošina sausu un
svaigu gulēšanai paredzēto vidi un kopējo matrača higiēnu.

HIPOALERĢISKS

pārbaudes veica
Pamatojoties uz antibakteriālajām, pretmikrobu pārbaudēm,
APSTIPRINĀTA ITĀĻU
TEKSTILA LABORATORIJA matrači nodrošina tīru un drošu gulēšanai paredzēto vidi, un
tam ir hipoalerģiskas īpašības.

www.dormeo.lv




13

Šis ir tas, no kā ir veidots izcils miegs.

Octaspring® matrači
Octaspring® ir tehnoloģisks jauninājums, kura attīstīšana
aizņēma 20 gadus. Octaspring® putu atsperes, kurām ir atvērta
bišu šūnas forma, ir izgatavotas no Ecocell® vai viskoelastīgajām
Memory putām, kas piešķir matračiem šādas unikālas īpašības:
• Octaspring® atsperes ir trīsdimensionāli adaptīvas, kustas
neatkarīgi cita no citas un nodrošina tieši jūsu ķermenim
piemērotu atbalstu.
• Izcila gaisa caurlaidība – sešas reizes gaisa caurlaidīgāki nekā
citi putu matrači, tādēļ jūsu guļvieta saglabāsies sausa un
svaiga.
• Nav jūtamas blakusgulētāja kustības. Jūs nejutīsieties
traucēts, ja jūsu partneris miegā daudz grozīsies.
• Katra atspere dinamiski pielāgojas jūsu ķermeņa aprisēm un
kustībām jebkurā gulēšanas pozā – uz sāniem, muguras vai
vēdera.
14

•

Octaspring® atsperes ir izgatavotas no augstākās kvalitātes
materiāliem un vienmēr atgūst savu sākotnējo formu
neatkarīgi no izdarītā spiediena.

Octaspring® tehnoloģijai piešķirtie apbalvojumi

labākam miegam

DALGOTĀ
O
G

OCTASPRING® TEHNOLOĢIJA

ING ®

www.dormeo.lv
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ĢIJ

A

OCT

PR

ŠĪ NOVATORISKĀ TEHNOLOĢIJA PADARA MATRACI GAISA
CAURLAIDĪGĀKU, ADAPTĪVĀKU UN ĒRTĀKU.

TEHN

O
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PAGARINĀTĀ
GARANTIJA

15

GADI

100

NAKTIS
IZMĒĢINĀJUMA
PERIODS

matracis Air+ Select

OCTASPRING® TEHNOLOĢIJA

IZCILS KOMFORTS AR PREMIUM KLASES AUGSTUMU

Ja vēlaties izbaudīt luksusa klases miegu, tad jums ir nepieciešams šis matracis. Ar augstas kvalitātes jaunās paaudzes Ecocell® putām,
godalgotajām Octaspring® putām, Memory putām, kabatas atsperēm, dabīgajām Tencel™ modāla šķiedrām un 5 zonu atbalstu visam
ķermenim, tam ir visas ērtības un lieliska gaisa caurlaidība, par kādu vienmēr esat sapņojuši.

Augstums

27 cm

2 STINGRĪBAS PAKĀPES:

MAZĀK STINGRS, VIDĒJI STINGRS

1
2
3
4

UZLABOTA
GAISA
CAURLAIDĪBA
DIVPUSĒJS UN
DIVDAĻĪGS
16

5

5 KOMFORTA ZONAS

5
6
7

MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS PĀRVALKS

8
9

2 cm Memory putas pārvalkā
1 cm Formacell putas
2 cm Ecocell® putu slānis
3cm Octaspring® putu slānis
3 cm Ecocell® putu slānis
3cm Octaspring® putu slānis
2 cm Ecocell® putu slānis
8 cm kabatas tipa atsperes
3 cm Ecocell® putu slānis

1

3

2

4

5

6
7
8
9

labākam miegam

PAGARINĀTĀ
GARANTIJA

15

GADI

100

NAKTIS
IZMĒĢINĀJUMA
PERIODS

matracis Air+ Comfort

OCTASPRING® TEHNOLOĢIJA

IZCILA STINGRĪBA UN LABĀKAIS ATBALSTS ĶERMENIM

Matraci, kas paredzēts maksimālam komfortam, raksturo izcila gaisa caurlaidība un pielāgošanās spēja ķermenim. Tam ir 3 atbalsta
zonas, kabatas atsperes premium augstumam un dabīgas TencelTM modāla šķiedras, kas ir ārkārtīgi maigas pieskārienam uz ādas.

2 STINGRĪBAS PAKĀPES:

Augstums

27 cm

STINGRS, VIDĒJI STINGRS

1
2
1

DIVPUSĒJS

3

3 KOMFORTA ZONAS

2
3

MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS PĀRVALKS
www.dormeo.lv

4
5

4 cm Ecocell putu slānis
5 cm Octaspring® putu slānis
3 cm Ecocell® putu slānis
10 cm kabatas tipa atsperes
5 cm Ecocell® putu slānis

3

®

4

5
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PAGARINĀTĀ
GARANTIJA

matracis

15

GADI

60

NAKTIS
IZMĒĢINĀJUMA
PERIODS

iMemory S Plus
Pirmais 100% personalizētais matracis –
izvēlieties stingrības un atbalsta pakāpi.
Droša izvēle visiem, kuri nezina, kurš matracis viņiem ir piemērotākais,
un pāriem ar atšķirīgiem gulēšanas paradumiem. Radīts, iedvesmojoties
no cilvēka ķermeņa un muguras dabīgā S veida izliekuma. Matrača vidū
ir patentēto Octaspring® atsperu slānis S veidā, kas uzlabo matrača gaisa
caurlaidību, radot veselīgu un higiēnisku vidi.
ASTOŅAS DAŽĀDAS GULĒŠANAS IESPĒJAS:
četras stingrības pakāpes un divi atbalsta līmeņi

SKĀBEKĻA
J O NU

GAISA CAURLAIDĪGS

A PSTRĀ D E

DIVPUSĒJS UN DIVDAĻĪGS
HIPOALERĢISKS, ANTIBAKTERIĀLS,
AROMĀTUS NEUZSŪCOŠS
3

TRĪS KOMFORTA ZONAS
TERMOREGULĀCIJA
MAZGĀJAMS, NOŅEMAMS PĀRVALKS

OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

8 STINGRĪBAS PAKĀPES:

no MĪKSTA līdz ĻOTI STINGRAM

1
2
3

4

1

Ar CleanEffect® Silver apstrādāts pārvalks

2

2 cm biezs Memory putu slānis pārvalkā

3
4
5
5
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Augstums

20 cm

Mīkstāku Ecocell® putu slānis
3 cm biezs Octaspring® putu atsperu slānis
Stingrs Ecocell® putu slānis
labākam miegam

PAGARINĀTĀ
GARANTIJA

matracis

15

GADI

60

NAKTIS
IZMĒĢINĀJUMA
PERIODS

Fresh Prima

Octaspring® un Ecocell® putu matracis
ar Memory putu pārvalku nevainojamam
svaigumam un stingrībai
Matracis tiem, kuri sapņo par ērtu, svaigu un higiēnisku guļvietu. Fresh
Prima matracim ir trīs komforta zonas, kas reaģē uz jūsu ķermeņa
atbalsta punktiem – galvu un pleciem, muguru un kājām. 2 cm biezais
viskoelastīgo Memory putu slānis sniedz vēl vairāk komforta. 3D
Airmesh audums un noņemamais pārvalks nodrošina svaigumu un
higiēnu. Tam ir uzlabota gaisa caurlaidība unikālās atsperu ventilācijas
sistēmas dēļ, kas veicina nepārtrauktu gaisa cirkulāciju, nodrošinot, ka
jūsu guļvieta ir svaiga katru nakti. Lieliski piemērots visai ģimenei.

PIEMĒROTS BĒRNIEM

SKĀBEKĻA
J ON U

A PSTRĀ D E

TERMOREGULĀCIJA
HIPOALERĢISKS
3

TRĪS KOMFORTA ZONAS
MAZGĀJAMS, NOŅEMAMS PĀRVALKS

STINGRĪBAS PAKĀPE:
VIDĒJI STINGRS

1

2

1

3

2

4

3
5

4
5

www.dormeo.lv

OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA
Augstums

18 cm

Ar CleanEffect® Silver apstrādāts pārvalks
2 cm biezs Memory putu slānis pārvalkā
3 cm biezs Ecocell® putu slānis
3 cm biezs Octaspring® putu slānis
10 cm biezs Ecocell® putu slānis
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PAGARINĀTĀ
GARANTIJA

matracis

15

GADI

30

NAKTIS
IZMĒĢINĀJUMA
PERIODS

iMemory Silver
Matracis ar maināmu stingrības pakāpi un
iMemory putām atbalstam
Šis būs piemērots risinājums, ja jūs ar partneri vēlaties gulēt uz
atšķirīgas stingrības matračiem. Matraci veido divas daļas ar atšķirīgu
stingrības pakāpi. Šīs daļas savā starpā ir maināmas, lai vienā gultā jūs
varētu gulēt uz atšķirīgas stingrības matračiem. Trīs komforta zonas
un viskoelastīgās iMemory putas nodrošinās absolūtu komfortu gan
jums, gan jūsu partnerim.

VERY HARD

4 vienā

HARD

SISTĒMA

MEDIUM HARD

LESS HARD

3

TRĪS KOMFORTA ZONAS
DIVPUSĒJS UN DIVDAĻĪGS
TERMOREGULĀCIJA
HIPOALERĢISKS
MAZGĀJAMS, NOŅEMAMS PĀRVALKS

ČETRAS STINGRĪBAS PAKĀPES:
no MAZĀK līdz ĻOTI STINGRAM

4

1
2

18 cm

1

2 cm biezs iMemory putu slānis pārvalkā

2

7,5 cm biezs Ecocell® putu slānis – mazāk stingrā puse

3

7,5 cm biezs Ecocell® putu slānis – stingrā puse

4

Šķiedras ar sudraba pārklājumu

3

20

Augstums

labākam miegam

GARANTIJA

matracis

6

GADI

30

NAKTIS
IZMĒĢINĀJUMA
PERIODS

Aloe Vera Plus

Kvalitatīvs, ar alveju bagātināts Ecocell®
putu matracis, kas stingri balsta ķermeni
Stingrais matracis lieliski pielāgojas jūsu nogurušajai un saspringušajai
mugurai, sniedzot tai spēcīgu atbalstu un ļaujot noturēt to dabiskā un
pareizā pozā. Atgulieties un izbaudiet kvalitatīvu miegu! Šis matracis
ir izgatavots no materiāliem, kas nerada alerģijas, un tā pārvalks ir
apstrādāts ar alvejas ekstraktu, kas padara to īpaši maigu un svaigu.

HIPOALERĢISKS

APSTRĀDE AR ALVEJU

STINGRĪBAS PAKĀPE:
ĻOTI STINGRS

Augstums

18 cm

2

1

1
2

www.dormeo.lv

16 cm biezs Ecocell® putu slānis
Ar alveju apstrādāts pārvalks
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PAGARINĀTĀ
GARANTIJA

matracis

10
GADI

30

NAKTIS
IZMĒĢINĀJUMA
PERIODS

Aloe Vera

Kvalitatīvs, ar alveju bagātināts Ecocell®
putu matracis, kas stingri balsta ķermeni
Stingrais matracis lieliski pielāgojas jūsu nogurušajai un saspringušajai
mugurai, sniedzot tai spēcīgu atbalstu un palīdzot noturēt to dabiskā
un pareizā pozā. Atgulieties un izbaudiet kvalitatīvu miegu! Šis
matracis ir izgatavots no materiāliem, kas nerada alerģijas, un tā
pārvalks ir apstrādāts ar alvejas ekstraktu, kas padara to īpaši maigu
un svaigu.

HIPOALERĢISKS

APSTRĀDE AR ALVEJU

STINGRĪBAS PAKĀPE:
ĻOTI STINGRS
2

Augstums

16 cm

1

1
2
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14 cm biezs Ecocell® putu slānis
Ar alveju apstrādāts pārvalks
labākam miegam

GARANTIJA

matracis

6

GADI

30

NAKTIS
IZMĒĢINĀJUMA
PERIODS

Sjena

Dormeo Siena matracis ir komfortabls,
stingrs, sniedz lielisku atbalstu, un ir
izstrādāts, lai balstītu kaklu, mugurkaulu un
gurnus.
Pateicoties pārklāja apstrādei ar CleanEffect®, Dormeo Siena
matracis palīdz veidot higiēnisku guļvietu, kas pasargāta no mikrobiem,
baktērijām, putekļu ērcītēm un nepatīkamiem aromātiem. Papildu
vēdināmībai, apakšpusē un sānos ir iestrādāts elpojošais 3D Airmesh
audums, lai jūs varētu izbaudīt naktis uz svaiga, sausa un gaisa
caurlaidīga matrača.

HIPOALERĢISKS
MAZGĀJAMS, NOŅEMAMS PĀRVALKS

STINGRĪBAS PAKĀPE:
STINGRS
2

Augstums

14cm

1

1
2

www.dormeo.lv

14 cm Ecocell® putas
Ar CleanEffect® Silver apstrādāts pārvalks
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PAGARINĀTĀ
GARANTIJA

matracis

12

GADI

Baby

Ecocell® matracis bērniem nodrošina
veselīgu un ērtu guļvietu.
Šis matracis ir izstrādāts tā, lai atbilstu jūsu bērna vajadzībām jau no paša
sākuma. Tas ir divpusējs matracis ar divām dažādām stingrības pakāpēm.
Viena puse ir nedaudz stingrāka un piemērota jaundzimušajiem, bet
otra puse ir mīkstāka un piemērota mazuļiem. Matracis ir pieejams zilā
krāsā zēniem un rozā krāsā meitenēm.

DIVPUSĒJS
ŪDENSNECAURLAIDĪGS
PĀRVALKS

versijas

Zēniem un
Meitenēm

HIPOALERĢISKS
GAISA CAURLAIDĪGS
MAZGĀJAMS, NOŅEMAMS PĀRVALKS

Augstums

10 cm

1

2
3

24

4

1

Ūdensnecaurlaidīgs pārvalks

2

5 cm biezs Ecocell® putu slānis – mīkstā puse

3

5 cm biezs Ecocell® putu slānis – stingrā puse

labākam miegam

salokāms matracis
3-vienā

Kompakts risinājums, kas neaizņem
daudz vietas – vienā mirklī tas ir kafijas
galdiņš vai kaste, bet nākamajā jau ērts un
kompakts matracis!
Dormeo matracis 3-vienā izgatavots no augstas kvalitātes
Ecocell® putām, kas tiek izmantotas arī citos Dormeo
produktos (matračos, virsmatračos)
Izmērs – atvērtā veidā: 65x195x12x cm,
salocītā veidā: 65x65x36 cm.
PRETSLĪDĒŠANAS
ĪPAŠĪBAS

MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS PĀRVALKS

Pieejams papildu pārvalks
2 krāsās:

Augstums

12 cm

Augstums salocītā veidā:

36 cm

www.dormeo.lv
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LĪNIJAS

HARMONIJA
Modernas tehnoloģijas un
struktūras, lai nodrošinātu
maksimālu atbalstu un
pielāgošanās spēju, radot luksusa
komfortu.

VITALITĀTE
Uzlabota kvalitāte un palielināta
pielāgošanās spēja papildu
komfortam, nodrošinot
atspirdzinošu un atjaunojošu
miegu.

KOMFORTS
Pamata/galvenie produkti,
tajā pašā laikā nodrošinot
komfortablu un veselīgu miegu.

26

labākam miegam

KOMFORTS

VITALITĀTE

HARMONIJA

Matraču salīdzinājuma tabula:
Garantijas gadi

Cietība

Augstums

Hipoalerģisks

CleanEffect®

Komforta slānis

Komforta zonas

Air Select Plus

15

Mazāk stingrs,
vidēji stingrs

27 cm







5

Air Comfort Plus

15

Vidēji stingrs,
stingrs

27 cm





iMemory S Plus

15

No ļoti stingra
līdz mīkstam

20 cm







3

Fresh Prima

15

Vidēji stingrs

18 cm







3

iMemory Silver

15

No mīksta
līdz ļoti stingram

18 cm







3

Aloe Vera Plus

10

Ļoti stingrs

18 cm





Aloe Vera

10

Ļoti stingrs

16 cm





Sjena

6

Stingrs

14 cm
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3

Octaspring®
tehnoloģija

2 slāņi

1 slānis

1 slānis

1 slānis

1 slānis

3
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Gultas redeles
Gultas redeles ir neatņemama jūsu gultas
daļa, kas ir nepieciešama pareizai matrača
lietošanai. Ja izvēlēsieties savam matracim
piemērotas gultas redeles, tas kalpos ilgāk un
spēs labāk pielāgoties jūsu ķermeņa aprisēm,
padarot miegu vēl patīkamāku.

28

Gultas redeļu īpašības:

veicina gaisa cirkulāciju, ļaujot matracim gulēšanas laikā palikt
sausam un gaisīgam;
ļauj pielāgot stingrības pakāpi jūsu individuālajām vajadzībām un
vēlmēm;
absorbē jūsu ķermeņa kustības uz matrača un nodrošina
ergonomisku gulēšanas pozu.
labākam miegam

gultas redeles Silver Flex
•
•
•
•
•

28 bērza koka dēļi
5 regulējamas līstes
12 pielāgojami augstuma līmeņi
Viegli saliekamas
Cilvēkiem ar līdz pat 120-130 kg svaru

gultas redeles Clip Flex
28 bērza koka dēļi
Četri dubultdēļi
Regulējama stingrības pakāpe
Trīs zonas
Viegli saliekamas
4 cm augstas
Cilvēkiem ar līdz pat 120–130 kg svaru

gultas redeles Compact Flex
28 bērza koka dēļi
Pieci dubultdēļi
Regulējama stingrības pakāpe
Trīs zonas
Viegli saliekamas
5 cm augstas
Cilvēkiem ar līdz pat 120–130 kg svaru

www.dormeo.lv
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Virsmatrači
Virsmatrači ir lielisks veids, kā pārvērst dīvānu vai
jebkuru citu virsmu ērtā guļvietā. Tie ir kompakti
un ļauj ietaupīt vietu, tādēļ varat ņemt tos līdzi,
dodoties brīvdienās.

Virsmatraču īpašības:

ļauj uzlabot esošo dīvānu vai izvelkamo dīvānu;
pielāgojas jūsu ķermeņa aprisēm;
nodrošina labu komforta un atbalsta līdzsvaru;
garantē tīru un svaigu gulēšanas vidi.

Kur var izmantot virsmatračus?
DĪVĀNS

30

NEĒRTA
GULTA

BRĪVDIENU
MĀJA

KEMPINGS

TREILERIS

FESTIVĀLS

STUDENTU
KOPMĪTNES

MAZS
DZĪVOKLIS

labākam miegam

Kā izvēlēties virsmatraci?
Izvēloties īsto virsmatraci, jāņem vērā trīs svarīgas lietas:

1.

Virsma, uz kuras plānojat izmantot savu jauno virsmatraci, – vai tā ir izgulēta, nolietota, grumbuļaina, nelīdzena un
vietām iegrimusi vai arī tā ir diezgan jauna un gulēšanai piemērota, līdzena virsma?
Ja virsma, uz kuras plānojat likt virsmatraci, ir diezgan nelīdzena un vietām iegrimusi, jums ir nepieciešams stingrs virsmatracis ar
Ecocell® putu slāni, kas uzlabos guļvietas virsmu. Ja guļvieta ir diezgan jauna un vienmērīga, jums ir nepieciešams mīkstāks virsmatracis
no Memory putām.

2. Ko jūs vēlaties panākt ar jauno virsmatraci – papildu augstumu, komfortu vai abus?
Ja vēlaties padarīt guļamvirsmu augstāku, iesakām izvēlēties 5–7 cm augstus virsmatračus. Papildu komfortam apsveriet iespēju
izvēlēties virsmatraci ar Memory putu slāni, kas sniegs patīkami vieglu sajūtu un mazinās slodzi uz atbalsta punktiem.

3. Vai vēlaties gulēt veselīgākā vidē?
Lai radītu veselīgāku gulēšanas vidi, varat izvēlēties kādu no mūsu daudzajiem hipoalerģiskajiem virsmatračiem, kas ir pasargāti
pret baktērijām un putekļu ērcītēm (apstrāde ar CleanEffect®). Papildu higiēnas apsvērumiem dažu virsmatraču pārvalkus var
noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

www.dormeo.lv
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virsmatracis Air
Jūsu dīvāns, kušete, izvelkamais dīvāns un citas neērtās gulēšanai
paredzētās virsmas vai pat grīda, izmantojot Dormeo AIR virsmatraci,
kļūst par gaisu caurlaidīgu un higiēnisku gulēšanai paredzētu virsmu.
Tas nodrošinās jūsu ķermenim labāku un tam speciāli pielāgotu
atbalstu, labāk aizsargās pret putekļu ērcītēm, nevēlamiem
mikroorganismiem un nepatīkamu aromātu veidošanos.
CleanEfect® apstrāde, lai novērstu putekļu ērcīšu,
baktēriju un nepatīkamu smaku klātbūtni.
AirX System audums labākai gaisa cirkulācijai.
Pretslīdes audums matrača apakšā nodrošina, ka
virsmatracis stabili turas uz virsmas.
Trīs komforta zonas pielāgotam ķermeņa
atbalstam.
OCTASPRING
TEHNOLOĢIJA
®

3

TRĪS
KOMFORTA
ZONAS

Augstums

7 cm

virsmatracis Renew Natura
Radīts, lai sniegtu labāko atbalstu un komfortu. Ražots no 100 %
Memory putām un ir sadalīts 7 zonās optimālam mugurkaula izliekumam.
Dabiskās Tencel™ Liocela šķiedras pārvalkā un dabiskā Essential™
apstrāde padara virsmatraci par dabiskāko izvēli labākam miegam.

KOMPLEKTĀ

anatomiskais
spilvens

Komforts: radīts no 100 % Memory putām ar rievotu virsmu, pilnībā
pielāgojas jūsu ķermeņa formai, svaram un siltumam un sniedz
jums maigas masāžas sajūtu.
Atbalsts: 7 zonas: galvas un kakla zona, plecu zona, gurnu zona, kāju
augšdaļas un ceļu zona, kāju lejasdaļas zona, pēdu zona.
Dabiskās Tencel™ Liocela šķiedras pārvalkā nodrošina gaisa caurlaidību
un sausu un vēsu miega vidi.
Dabiskā Essential™ apstrāde, lai novērstu putekļu ērcīšu, baktēriju un
nepatīkamu smaku klātbūtni. Noņemams un mazgājams pārvalks un
neslīdoša apakša drošai fiksācijai.
MEMORY PUTAS
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Augstums

3,5 cm

Augstums

6 cm

labākam miegam

virsmatracis Memosan Roll Up 3+2 vai 5+2
Ja vēlaties pievienot papildu atbalsta un komforta slāni savam dīvānam vai esošajam matracim,
Dormeo Memosan sarullējamais virsmatracis ir lielisks risinājums. Ja pie jums negaidīti ierodas
viesi, atrullējiet to, un tas pārvērtīsies par pirmklasīgu gultu vai arī pārvērtīs jūsu dīvānu par
lielisku un komfortablu vidi miegam. Dormeo Memosan sarullējamais virsmatracis burtiski
uzlabos jūsu pašreizējo dīvānu vai matraci, un ir veidots, lai nodrošinātu jums labu miegu,
pateicoties tā dažādajām zonām un ergonomiskajām īpašībām.
Veidots no augstas kvalitātes Ecocell® putām (3 vai 5 cm) ar
pielāgošanas punktiem un 2 cm Memory putu slāņa papildu
komfortam.
Saglabā higiēnisku vidi, jo apstrādāts ar CleanEfect®.
AirX System audums sānos uzlabo gaisa cirkulāciju.
Pielāgojas jūsu ķermenim, ko nodrošina trīs komforta zonas.
Var viegli sarullēt un sasiet ar lentēm. .
MEMORY PUTAS

Augstums

5 cm

Augstums

7 cm

virsmatracis Yin&Yan
Šis virsmatracis ir radīts, lai nodrošinātu maiguma un atbalsta līdzsvaru.
Tas ir ražots no maigāka un stingrāka augstas kvalitātes Ecocell® atbalstoša putu slāņa, kas
apņem jūsu ķermeni. Virsmatrača atbalstu var pielāgot četros dažādos veidos, apgriežot
virsmatrača slāņus no vienas puses uz otru.
Apgrieziet Ecocell® slāņus: stingras putas (pelēks) virsū un
mīkstas (baltas) apakšā, nodrošinot 2 stingruma, ērtuma līmeņus.
Apgrieziet, lai iegūtu dažādu atbalstu jūsu pleciem vai ceļgaliem divi dažādi atbalsta līmeņi.
Argāna eļļas apstrāde pārvalkā nodrošina maigu un patīkamu
sajūtu.
CleanEfect® apstrāde, lai novērstu putekļu ērcīšu, baktēriju un
nepatīkamu smaku klātbūtni.
Neslīdoši punktiņi apakšā. Noņemams un mazgājams pārvalks.
HIPOALERĢISKS
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PRETSLĪDĒŠANAS
ĪPAŠĪBAS

Augstums

5 cm
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3 zonu virsmatracis Silver Plus
4 cm Ecocell® putu virsmatracim ir lieliska gaisa caurlaidība un trīs komforta zonas, kas
nodrošina lielisku atbalstu un ērtības. Silver Plus pārklājums nodrošina aizsardzību pret
baktērijām, nepatīkamiem aromātiem un putekļu ērcītēm. Neslīdošā pamatne nodrošina,
ka virsmatracis vienmēr būs savā vietā.
Atbalsts: augstas kvalitātes Ecocell putas ar 3 atbalsta zonām:
galvai un kaklam, gurniem un kājām.
Elpojošs: AirX audums pārvalka sānos un gaisa caurlaidīgs
iekšējais pārvalks nodrošina elpojošu, svaigu un sausu vidi.
Aizsardzība: Silver Plus apstrāde ar antibakteriālu efektu, kas
cīnās pret smakām un putekļu ērcītēm.
Nekustas: Neslīdoša apakša nodrošina, ka jūsu virsmatracis būs
stabili nostiprināts uz visām virsmām.
Noņemams un mazgājams pārvalks papildu higiēnai.

PĒDU ZONA
GURNU ZONA

GALVAS ZONA
3

TRĪS
KOMFORTA
ZONAS

HIPOALERĢISKS

PRETSLĪDĒŠANAS
ĪPAŠĪBAS

Augstums

4 cm

virsmatracis Roll Up Green Tea
Uzlabo ikviena veca matrača vai dīvāna ērtību un padara gulēšanu par pilnīgu relaksāciju.
Virsmatracis ir piesūcināts ar zaļās tējas mikrokapsulām, pozitīvi ietekmējot fizisko un
emocionālo labklājību, nodrošinot mierīgu un nomierinošu miegu.
Ecocell® putu slānis nodrošina labu atbalstu un pareizu izliekumu mugurkaulam,
pateicoties izciliem pielāgošanās punktiem. Atvērto šūnu Ecocell® putas
nodrošina efektīvu gaisa cirkulāciju labākam miegam.
CleanEfect® apstrāde, lai novērstu putekļu ērcīšu, baktēriju un
nepatīkamu smaku klātbūtni.
Nonākot saskarsmē ar ādu, zaļās tējas esences pildītās
mikrokapsulas pārplīst, izdalot nomierinošu smaržu.
Neslīdošais pārklājums apakšā drošai fiksācijai.
Ar divām lentēm vieglākai un kompaktākai uzglabāšanai.

MITRUMU ATGRŪDOŠS
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Augstums

5 cm

labākam miegam

virsmatracis Silver Plus 4+1

PĒDU ZONA

PI

ĀN

IS

PA

Šī 5 cm augstā virsmatrača pildījums ir ražots no jaunākās paaudzes atvērto šūnu Ecocell® putu slāņa
ar trīsdimensionālu šūnu struktūru, kas nezaudē elastību. Tas nodrošina efektīvu gaisa caurlaidību un
izcilus pielāgošanās punktus. Virsmatracis ir sadalīts trijās zonās optimālam komfortam,
tam ir Silver Plus apstrāde, kas nodrošina antibakteriālu efektu, aizsardzību
pret smakām un putekļu ērcītēm.
Komforts: Ecocell® putu slānis nodrošina gaisa caurlaidību un tādējādi sausu
un higiēnisku vidi miegam. Putas saglabā savu formu, lai kāds spiediens
tiktu pielietots, tomēr pielāgojas unikālajai jūsu ķermeņa formai.
Pateicoties rievotajai formai, tas nodrošina arī maigu
masāžas sajūtu.
DU
L
AS
KO M
FORT
Atbalsts: 3 zonas: galvas un kakla zona, gurnu zona, pēdu zona.
1 cm Formacell putas ir iestrādātas pārvalkā papildu atbalstam.
Noņemams un mazgājams pārvalks ar neslīdošiem punktiem drošai fiksācijai.
AirX audums pārvalka sānos nodrošina nepārtrauktu gaisa caurlaidību.
L

GURNU ZONA

GALVAS ZONA

3

TRĪS
KOMFORTA
ZONAS

Augstums

5 cm

PRETSLĪDĒŠANAS
ĪPAŠĪBAS

HIPOALERĢISKS

Virsmatraču salīdzinājuma tabula:
Augstums

HARMONIJA

Air

Renew Natura

VITALITĀTE

KOMFORTS
www.dormeo.lv

Komforta slānis

Mazgājams
pārvalks



7 cm

3,5 cm
6 cm

CleanEffect®









essential apstrāde /
silver plus



Zones
3

Octaspring®
technoloģija

1 slānis

7

Memosan Roll
Up 3+2

5 cm





Memosan Roll
Up 5+2

7 cm





Yin&Yan

5 cm



Silver Plus
3 zones

4 cm





3

Silver Plus
3 zones 4+1

5 cm







3

Roll up
Green Tea

5 cm
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Matraču aizsargpārklāji
Mūsu matraču aizsargpārklāji nodrošina
maksimālu higiēnu, aizsargājot matraci
no putekļu ērcītēm, baktērijām un citiem
netīrumiem, pagarinot tā kalpošanas mūžu.

Matraču aizsargpārklāju īpašības:

Elastīgās lentas nodrošina vieglu piestiprināšanu un noturēšanu
noteiktā stāvoklī.
Aizsargā tavu matraci, ilgstoši saglabājot to kā jaunu.

Aizsargpārklāju salīdzinājuma tabula:
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Aloe Vera

Audums: 40% viskoze, 60% poliesters / Pamata audums: 100% poliuretāns

elastīgas sānu lentes

pilnībā
ūdensdrošs

Fresh

Audums: 100% kokvilna / Pamata audums: 100% poliuretāns

“divi vienā” matrača
aizsargpārvalks un palags
ar gumiju

pilnībā
ūdensdrošs

3D

Sastāvs: virsējais audums 98% poliesters, 25 elastāns, ar termoplastisku poliuretāna slāni;
Sānu audums: 100% poliesters

aizsargpārklājs ar gumiju

pilnībā
ūdensdrošs

Dreamspace

Audums: 40% viskoze, 60% poliesters / Pamata audums: 100% poliuretāns

aizsargpārklājs ar gumiju

pilnībā
ūdensdrošs

Renew Natura

Sastāvs: virsējais audums: 70% poliesters, 30% Tencel™ liocels; Pamata audums: termoplastisks
poliuretāna slānis; Sānu audums: 92% poliesters, 8% elastāns.

aizsargpārklājs ar gumiju

pilnībā
ūdensdrošs

Apstrāde ar
alveju

labākam miegam

matrača aizsargpārklājs 3D
Šim aizsargpārklājam ir arī 3D īpašības papildu mīkstumam,
maigai masāžas sajūtai un papildu komfortam miega laikā.
3D SURFACE
ŪDENSNECAURLAIDĪGS
PĀRVALKS

matrača aizsargpārklājs Aloe Vera
Palīdz novērst traipu un putekļu rašanos uz matrača.
Kokvilnas un alvejas ekstrakts pārvalkā papildu maigumam
un svaigumam.

Pieejami dažādi izmēri.
Sastāvs: virsējais audums 98% poliesters, 2% elastāns, ar termoplastisku
poliuretāna slāni; Sānu audums: 100% poliesters.

matrača aizsargpārklājs Fresh
Nodrošina vislabāko aizsardzību, saglabā jūsu matraci tīru,
nodrošina izcilu higiēnu un ļauj radīt gulēšanas vidi bez
alergēniem. Tas ir ļoti ērts – dabīgā kokvilna virs poliuretāna
membrānas nodrošina pilnībā necaurlaidīgu barjeru,
pasargājot matraci no šķidrumiem un traipiem.

APSTRĀDE
AR ALVEJU
ŪDENSNECAURLAIDĪGS
PĀRVALKS
Pieejami dažādi izmēri.
Sastāvs: 40% viskoze, 60% poliesters

KOKVILNA
ŪDENSNECAURLAIDĪGS
PĀRVALKS
Pieejami dažādi izmēri.
Sastāvs: 100% kokvilna, pamatne 100% poliuretāns

matrača aizsargpārklājs Renew Natura
Dabiskai aizsardzībai pret alergēniem, putekļu ērcītēm un
šķidrumiem.
TENCEL™ LIOCELA ŠĶIEDRAS
ŪDENSNECAURLAIDĪGS
PĀRVALKS
Pieejami dažādi izmēri.
Sastāvs: virsējais audums: 70% poliesters, 30% Tencel™ liocels; Pamata audums:
termoplastisks poliuretāna slānis; Sānu audums: 92% poliesters, 8% elastāns.
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matrača aizsargpārklājs
Dreamspace
Jūsu bērns gulēs visu nakti, un jūsu matracis paliks svaigs
un sauss. Ar kokvilnu maigumam un palielinātai gaisa
caurlaidībai. Pārvalks ar gumiju der matračiem
līdz pat 20 cm augstumā.
KOKVILNA
ŪDENSNECAURLAIDĪGS
PĀRVALKS
Pieejami dažādi izmēri.
Sastāvs: 100% kokvilna, Pamata audums: 100%
poliuretāns
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Pildītie matraču pārklāji
Pildītais matraču pārklājs ir jauns Dormeo
produkts, kas uzlabos jūsu gultas ērtību,
maigumu un siltumu tikai dažās sekundēs.
Šis plīša pārklājs nekavējoties pārveidos jebkuru
virsmu gulēšanai – matraci vai virsmatraci –
vispatīkamākajā miegā, kādu vien var iedomāties.
Noslēpums slēpjas Wellsleep® šķiedru
pārklāja pildījumā, kas nodrošina mīkstumu un
termoregulējošas īpašības. Tas pavisam viegli
uzlabos un paspilgtinās matrača vai virsmatrača
komfortu. Pārvalkam ir četras noderīgas
lentes, lai to varētu piestiprināt pie matrača vai
virsmatrača.
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Galvenās pārklāja funkcijas ir:
Uzlabot komfortu.
Sildīt vai atvēsināt, atkarībā no pārklāja veida.
Palielināt matrača vai virsmatrača augstumu.

labākam miegam

atvēsinošais matrača pārklājs Cooling
Ideāls risinājums tiem, kuri bieži nakts vidū pamostas nosvīduši, kas samazina
miega kvalitāti. Tas uzlabo īpašības atvēsinošajām šķiedrām, kas izvelk karstumu
no gulēšanas virsmas un pasargā no pārkaršanas. Uzkrātais karstums tiek atbrīvots
atpakaļ virsmā, kad gulētāja ķermeņa temperatūra pazeminās.
Nodrošina atvēsinošu efektu, gaisa caurlaidību un maigumu.
Palielina komfortu un gulēšanas virsmas augstumu.
Hipoalerģiskās Tencel™ Liocela šķiedras sausam un patīkami vēsam miegam.
4 lentes – viegli piestiprināt pie matrača vai virsmatrača stūriem.
Pilnībā mazgājams.

TENCELTM
ŠĶIEDRAS
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Pieejami dažādi izmēri.
Sastāvs: pārvalks: 60% kokvilna, 40% neilons.
Pildījums: 50% poliesters, 50% Tencel™
Liocela šķiedras
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HIGIĒNA

Spilveni
Vai atceries pēdējo reizi, kad mainīji savu
spilvenu?
Varbūt ir pienācis laiks jaunam
spilvenam?
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KATRUS
GADUS

2

MAINIET SAVU
SPILVENU

VAIRĀK NEKĀ

12

MILJONI
CILVĒKU
GUĻ UZ DORMEO
SPILVENIEM

Relaksācija un miers iestājas tad, kad pēc garas dienas tu noliec galvu uz
ērta spilvena un apgulies uz mīkstas un mājīgas virsmas. Dormeo piedāvā
produktus, kas spēj apmierināt dažādas vajadzības neatkarīgi no tā, vai
piederi pie personām, kurām patīk gulēt svaigā vidē, vai tu dod priekšroku
siltai gultai vai dabīgiem materiāliem.

labākam miegam

KĀ IZVĒLĒTIES PERFEKTU SPILVENU?
Visi mūsu Dormeo spilveni ir radīti, lai nodrošinātu atbilstošu atbalstu miega laikā.
1.
2.
3.

Tiem jānodrošina, ka tava mugura atrodas pareizā stāvoklī.
Tiem jāpielāgojas tavai gulēšanas pozai.
Ja esi alerģisks, tiem jābūt nedraudzīgiem pret putekļu ērcītēm, kā arī mazgājamiem.

Anatomiskas
formas spilvens

SPILVENA IZVĒLE,
PAMATOJOTIES
UZ TĀ FORMU

Šie Dormeo spilveni ir veidoti galvenokārt no viskoelastīga Memory
putu materiāla. Īpašā spilvena un Memory putu materiāla forma
garantē pareizo atbalstu tavai galvai, kaklam un pleciem un var
palīdzēt noņemt saspringumu pakausī. Guļot komfortabli, ir vieglāk
atpūsties un atslābināties.

Klasiskais spilvens

Klasisko spilvenu pildījums galvenokārt ir Wellsleep® uzlabotās
mikrošķiedras vai TencelTM Liocela mikrošķiedras. Daži spilveni satur
bambusa šķiedras, vilnu vai zīdu. Šiem spilveniem iespējams pielāgot
augstumu, tādējādi ir viegli pielāgot to tavām vajadzībām. Tos var arī
mazgāt.

SPILVENA IZVĒLE, PAMATOJOTIES UZ TAVU GULĒŠANAS POZU
Uz muguras

Uz sāniem

Guļot uz muguras,
nepieciešams atbalstošs
spilvens. Spilvenam ir
jānodrošina dabiskais
mugurkaula stāvoklis un
jāsniedz atbilstošs atbalsts
galvai, kaklam un pleciem.

Ja guli uz sāniem, ir svarīgi,
lai galva paliktu attiecīgajā
stāvoklī, tādējādi tev
nepieciešams cietāks un
augstāks spilvens. Spilvenam
ir jāpalīdz tavam ķermenim
saglabāt tā dabisko stāvokli.
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Uz vēdera
Ja tev patīk gulēt uz vēdera,
tev nepieciešams ļoti zems
un mīksts spilvens, lai tavs
mugurkauls paliktu pareizajā
stāvoklī. Tev vajadzētu
izvēlēties biezu spilvenu ar zīda
vai mikrošķiedru pildījumu, kas
var pielāgoties tavam ķermeņa
svaram.

Mainīga gulēšanas poza
Ja tu bieži maini gulēšanas
pozas, tev nepieciešams elastīgs
spilvens, lai būtu ērti gulēt uz
vēdera, muguras vai sāniem.
Izvēlies vidēji mīkstu spilvenu,
kas pielāgosies katrai tavai
gulēšanas pozai.
41

0
1

KĀ IZVĒLĒTIES SAVĒJO

2
3

ŠAI DARBĪBAI TEV BŪS NEPIECIEŠAMS:

Lineāls kreisajā pusē

Uz sāniem

4
LIETOTĀJA
AUGUMS

5

KĀ IZMĒRĪT SPILVENU:

6

1

GULĒŠANAS POZA UZ
SĀNIEM

virs 195 cm

Nostājies pret sienu / pie sienas. Pārliecinies,
ka stāvi tādā pašā veidā, kā tu guli uz matrača.

7
8

2 Izmantojot lineālu, izmēri attālumu starp savu
galvu un sienu. Šo attālumu ir jāaizpilda tavam
spilvenam.
3 Iegādājies sev lielisku Dormeo spilvenu!

9
10

4 Kad esi iegādājies spilvenu, novieto to starp
sienu un savu galvu. Tev piemērotais spilvens
liks tev skatīties uz priekšu ar taisnu kaklu. Tas
ļaus tavam mugurkaulam, kaklam un galvai būt
pilnībā atbalstītai.

SPILVENA
AUGSTUMS

Virs 15 cm

11
12
13

185 cm - 195 cm

13 cm - 15 cm

175 cm - 185 cm

12 cm - 13 cm

165 cm - 175 cm

11 cm - 13 cm

155 cm - 165 cm

11 cm - 12 cm

145 cm - 155 cm

10 cm - 12 cm

135 cm - 145 cm

9 cm - 10 cm

Mazāks nekā
135 cm

7 cm - 8 cm

14

SPILVENS TRUE EVOLUTION

SPILVENS MEMOSAN CLASSIC

• Dormeo spilvens ar lielāko gaisa caurlaidību pasaulē.

• Perfekti pielāgojas tavai galvas formai.

15
16
17
18
19
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Ir pieejami divi augstumi:
40x60 cm

12 cm un 16 cm

50x70 cm

Augstāk par 10 cm

labākam miegam

20

0
1

PERFEKTS SPILVENS?

2

Uz muguras

3

Lineāls labajā pusē

ŠAI DARBĪBAI TEV BŪS NEPIECIEŠAMS:

4

LIETOTĀJA
AUGUMS

GULĒŠANAS POZA
UZ MUGURAS

SPILVENA
AUGSTUMS

5

virs 195 cm

10 cm - 15 cm

185 cm - 195 cm

10cm - 13 cm

175 cm - 185 cm

10 cm - 12 cm

165 cm - 175 cm

9 cm - 12 cm

155 cm - 165 cm

8 cm - 11 cm

145 cm - 155 cm

7cm - 10 cm

135 cm - 145 cm

7 cm - 10 cm

6

KĀ IZMĒRĪT SPILVENU:

7

1 Nostājies pret sienu / pie sienas. Pārliecinies,
ka stāvi tādā pašā veidā, kā tu guli uz matrača.

8

2 Izmantojot lineālu, izmēri attālumu starp savu
galvu un sienu. Šo attālumu ir jāaizpilda tavam
spilvenam.

9

3 Iegādājies sev lielisku Dormeo spilvenu!

13

SPILVENS
RENEW NATURA

ANATOMISKAS FORMAS SPILVENS
ALOE VERA

14

• Ar dabisku termoregulēšanas efektu.

• Ar diviem īpašiem kambariem tavam galvas un
mugurkaula perfektam atbalstam.

15

• Unikāls “divi vienā” dizains ar klasiskām un
anatomiskām īpašībām.

12

SPILVENS AIR SMART DUO

zem 8 cm

11

Mazāks nekā
135cm

10

4 Kad esi iegādājies spilvenu, novieto to starp
sienu un savu galvu. Tev piemērotais spilvens
liks tev skatīties uz priekšu ar taisnu kaklu. Tas
ļaus tavam mugurkaulam, kaklam un galvai būt
pilnībā atbalstītai visas nakts garumā.

16
17

50x70 cm

15 cm

50x70 cm

Augstāk par 10 cm

19
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Augstāk par 13 cm

18

40x60 cm

20

DALGOTĀ
GO

OCTASPRING® TEHNOLOĢIJA

ĢIJ
ING ®

LO

AS

PR

A

OCT

Octaspring® spilveni

TEHN

O

INOVATĪVĀ TEHNOLOĢIJA NODROŠINA LIELĀKU SPILVENA GAISA CAURLAIDĪBU
SALĪDZINĀJUMĀ AR TRADICIONĀLO PUTU POLIURETĀNA SPILVENU.

Unikāli un augstas tehnoloģijas spilveni ar
inovatīvu Octaspring ® tehnoloģiju nodrošina
maksimālu komfortu un atbalstu gulēšanas
laikā. Octaspring ® spilveni ieskauj jūsu galvu
un atbalsta kaklu gulēšanas laikā. Papildus tam
šie spilveni nodrošina lielisku gaisa apmaiņu,
veidojot higiēnisku vidi, kas maigi jūs ieaijās
miegā.
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Octaspring® spilveni
nodrošina:
•

Labāko un atbilstošāko atbalstu jūsu kaklam.

•

Perfektu pielāgošanos jūsu galvas un kakla formai.

•

Lielisku gaisa apmaiņu.

labākam miegam

spilvens Air+ Smart
Anatomiski pielāgotais un klasiskais spilvens apvienoti vienā. Izvēlies
starp diviem dažādiem atbalstiem, kas apvienoti vienā spilvenā: klasiskais
pildījums vienā pusē vai ergonomiskais Octaspring® rullītis kā atbalsts
otrā pusē.
Piemērots visām gulēšanas pozām.
OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

Spilvena izmērs: 40x60cm.
Sastāvs: Pārvalks: Virsējais audums: 100% poliesters
Sānu audums: 100% poliesters (AirX audums)
Pildījums: Daļai zem galvas: 100% poliesters („dūnām līdzīgas“
mikrošķiedras) /
Daļai zem kakla: poliuretāna putu (Ecocell®) rullītis, viskoelastīgs
poliuretāna putu pārklājums (Memory putas)

spilvens True Evolution
Tā unikālā medus šūnu struktūra nodrošina izcilu gaisa caurlaidību un
vēsāku, sausāku un higiēniskāku miegu. Noslēpums slēpjas ideālajā unikālā
Octaspring® tehnoloģijas atbalsta un Memory putu komforta un maiguma
kombinācijā. Pieejami divi augstumi.
Piemērots tiem, kuri guļ uz sāniem
un muguras.

Augstums

12 cm

Augstums

16 cm

OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

Ceļojumu spilvens
Jaunais ceļojumu spilvens ir pārnēsājams, grezns un kompakts veids, kā
ceļot komfortabli un ar stilu, lai kurp jūs aizvestu ceļojums. Šis inovatīvais
spilvens ražots no adīta plīša velūra, kas ātri jūs ievedīs sapņu pasaulē, kā
arī Memory putas putas dos jums nepieciešamo komfortu ceļojuma laikā.

OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

Viens izmērs, kas der visiem -pielāgojams konkrētā kakla formai.
Pārvalks: 100% poliesters (280 g/m2 trikotāžas samts), rāvējslēdzējs
viskoelastīgās putas (Memory putas) kopā ar sasmalcinātām putām

Spilvena izmērs: 40x60cm.
Sastāvs: Pārvalks: Virsējais audums: 100% poliesters
Pildījums: viskoelastīgs poliuretāna putu pārklājums (Memory putas);
12 gab. Memory putu atsperes Octaspring®; 12 gab. Ecocell® atsperes

Spilveni no Memory putām 		
Viskoelastīgās Memory putas
ir materiāls, kas nevainojami
pielāgojas jūsu galvas un kakla
aprisēm, sniedzot pareizu atbalstu
un patīkami relaksējošu sajūtu.
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Memory putu spilvenu īpašības:
Viskoelastīgās jeb Memory putas ir materiāls, kas ir būtiski mainījis
to, kā mūsu ķermenis miega laikā atpūšas. Tās nevainojami pielāgojas
jūsu galvas un kakla aprisēm, radot personalizētu guļvietu. Tās
sniedz arī lielisku atbalstu, neradot pretspiedienu uz muskuļiem un
kauliem. Memory putas ne tikai nodrošina izcilu komfortu, bet ir arī
hipoalerģiskas, tādēļ tās ir piemērotas cilvēkiem, kuri cieš no alerģijām
vai kuriem ir nosliece uz tām.

labākam miegam

klasiskais spilvens Memosan
Klasiskas formas spilvens ar viskoelastīgo Memory putu
pildījuma gabaliņiem. Jūs varat mainīt tā cietību, pievienojot
vai izņemot pildījumu. Pārvalka sāni ir veidoti no 3D Airmesh
auduma labākai gaisa cirkulācijai. Pārvalks ir mazgājams.
•
•
•
•
•

Izmērs: 50x70 cm.
Pārvalks – 100 % kokvilna.
Pildījums – Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Sāni – 3D Airmesh audums.
Spilvena pildījums – viskoelastīgo
Memory putu gabaliņi (1400 g).

Piemērots visām gulēšanas pozām.

anatomiskais spilvens Memosan
Trīs slāņu spilvens sastāv no viena Ecocell® un diviem
viskoelastīgo Memory putu slāņiem. Jūs varat mainīt tā cietību
vai augstumu, mainot slāņu stāvokli. Vienā spilvenā tiek
piedāvāti trīs dažādi augstumi un pieci cietības līmeņi. Veidojiet
savu spilvenu pēc vajadzības!
•
•
•
•
•

Izmērs: 30x50 cm.
Pārvalks – 100% kokvilna.
Pārvalka pildījums – Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Sāni – 3D Airmesh audums.
Pamatne – augšējais un apakšējais slānis – viskoelastīgās
Memory putas, vidējais slānis – Ecocell® poliuretāna putas.
Piemērots visām gulēšanas pozām.

www.dormeo.lv
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anatomiskais spilvens Renew Natura
Šis spilvens nodrošinās neticamu komfortu un vieglumu.
Ar adītu auduma pārvalku elastībai un ilgākam mūžam, Memory
putām un dabisku termoregulāciju tas ir ļoti maigs ādai un
nodrošina sausu, veselīgāku un dabiskāku miegu.

•
•
•
•

Izmērs: 30x50 cm.
Memory putas un Tencel™ Liocela šķiedras.
ActiproTM dabīgā apstrāde.
Essential™ apstrāde, lai novērstu putekļu ērcīšu, baktēriju
un nepatīkamu smaku klātbūtni.
Piemērots tiem, kuri guļ uz sāniem
un muguras.

anatomiskais spilvens Sleep Inspiration
Ideāls spilvens veselīgam un nomierinošam miegam, jo tas ideāli
pielāgojas jūsu galvai un kaklam. Pārvalka sānos AirX audums labākai
gaisa caurlaidībai.

•
•
•
•

Izmērs: 30x50 cm.
Memory putas.
3D kvadrātu dizains masāžas un siltuma sajūtai.
Pieejams 2 krāsās: koraļļu rozā un debss zilā.

Piemērots tiem, kuri guļ uz sāniem
un muguras.
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labākam miegam

anatomiskais spilvens Sjena
Šis anatomiski pielāgotais spilvens ir ražots no augstas kvalitātes
Memory putām un pilnībā pielāgojas jūsu galvas un kakla formai,
svaram un siltumam. Tam ir arī 3D rombi 3D izskatam, maigai
masāžas un siltuma sajūtai.
•
•
•
•

2

spilvenu
komplekts

Izmērs: 30x50 cm.
Pārvalks – 100% poliesters.
Sāni – 3D Airmesh audums.
Pamatne: Memory putas, vidējais slānis: 100% poliesters

Piemērots tiem, kuri guļ uz
sāniem un muguras.

2

klasiskais spilvens Sjena
Ražots no Softdream mikrošķiedras, kas ir spēcīga un izturīga pret
izstaipīšanos un saraušanos, un no Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras,
kas nodrošina gaisa caurlaidību un maigumu. Spilvenam ir zig-zag veida
izšuvums un unikāla struktūra, kas rada gaisa kabatas papildu apjomam.
•
•
•
•

spilvenu
komplekts

Izmērs: 50x60 cm, 50x70 cm, 70x80 cm.
Pārvalks – 100% poliesters.
Stepēta pārvalka pildījums: 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Pildījums: 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Piemērots visām
gulēšanas pozām.

anatomiskais spilvens Dreamspace
Spilvens ir ražots no 2 Memory putu slāņiem un 1 Ecocell®
putu slāņa, ļaujot pielāgot stingrumu un augstumu, samainot vai
noņemot slāņus. Spilvens pilnībā ļauj sekot līdzi bērna augšanas
posmiem un nodrošina atbalstu, komfortu un gaisa caurlaidību.
•
•
•
•

Izmērs: 25x40 cm.
Pārvalks – 100% kokvilna.
Pārvalka pildījums - 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Sāni – 3D Airmesh audums.
Pildījums – augšējais un apakšējais slānis – Memory putas;
vidējais slānis – Ecocell® putas.

www.dormeo.lv

PIEMĒROTS
BĒRNIEM

Piemērots tiem, kuri guļ uz sāniem
un muguras.
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Spilveni ar Wellsleep® pildījumu
We lls l eep ® mi k rošķiedra ir uz l abota,
i z t u r ī ga, bet tomē r mīksta šķie dra, kurai
i r ļ o t i patī kami p i eskarties un tā te j u
n e u z s ū c mi tru mu , tādē j ādi nev e idoj as
t r ai p i . Tai i r arī te rmore gul ēj ošas īpaš ības,
u n t ā i r hi p oalerģiska, tādē j ādi pie mērota
a l e rģ i sk i em ci lvēk iem.
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Wellsleep® mikrošķiedras īpašības:
Šīs šķiedras ir ideāla alternatīva dūnu produktiem, kas citiem
var izraisīt alerģiju. Pretēji dūnām elastīgās Wellsleep® šķiedras
saglabā produkta formu, izmēru un apjomu, garantējot pilnīgu
atbalstu visu cauru nakti. Šis uzlabotais materiāls nodrošina gaisa
caurlaidību, kas ir ļoti svarīga labam miegam.

labākam miegam

klasiskais spilvens Renew Natura
Šis ērtais, klasiskais spilvens satur Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras
gaisa caurlaidībai un dabiskās Tencel™ Liocela šķiedras izcilam
maigumam, papildu apjomam un sausam un patīkamam vēsumam.
Spilvena Renew Natura pildījumā esošās Tencel™ Liocela šķiedras
nodrošina izturību, un tām piemīt hipoalerģiskas īpašības. Spilvena
augstums ir regulējams.
• Izmērs: 50x70 cm.
• Pārvalks – 100% poliesters.
• Stepēta pārvalka pildījums: 50% dabīgās Tencel™ Liocela
šķiedras, 50% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra
• Pildījums: 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Piemērots visām
gulēšanas pozām.

klasiskais spilvens Yin&Yan
Šim spilvenam sānos ir rāvējslēdzējs, tādējādi jūs varat palielināt vai
samazināt pildījuma daudzumu un pielāgot spilvena augstumu un
stingrību pēc jūsu vēlmēm un vajadzībām. Wellsleep® uzlabotās
mikrošķiedras un dabiskās argāna eļļas apstrāde nodrošina maigu un
patīkamu sajūtu visu nakti.
• Izmērs: 45x65 cm.
• Ārējais audums: 100% maiga poliestera satīns apstrādāts ar
argana eļļu.
• Pārvalka pildījums - 100% PES šķiedra 200GSM
• Pildījums: 100% PES ball šķiedra 600G
Piemērots visām
gulēšanas pozām.

www.dormeo.lv
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klasiskais spilvens Dreamspace
Elpojošs, neticami ērts un dabiski mīksts spilvens, kam sānā ir
rāvējslēdzējs, kas ļauj pielāgot pildījuma daudzumu un piemērot
spilvena augstumu un mīkstumu, lai tas atbilstu jūsu bērna
vajadzībām. Spilvena pārvalks darināts no 100% kokvilnas dabiskai
un maigai sajūtai.
• Izmērs: 40x60 cm.
• Pārvalks: 100% kokvilna.
• Pārvalka pildījums - 100% poliesters.
• Pildījums: 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.

PIEMĒROTS
BĒRNIEM

Piemērots visām
gulēšanas pozām.

klasiskais spilvens Aloe Vera
Klasiskas formas spilvens, neticami mīksts un bagātināts ar alvejas ekstraktu.
Sānā iestrādātais rāvējslēdzējs ļauj regulēt spilvena augstumu un mīkstumu.

•
•
•
•

Izmērs: 50x70 cm.
Pārvalks: 100% poliesters bagātināts ar alvejas ekstraktu.
Pārvalka pildījums - 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Pildījums: 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.

Piemērots visām
gulēšanas pozām.

anatomiskais spilvens Aloe Vera
Aloe Vera anatomiskajam spilvenam ir 2 speciāli nodalījumi, kuri atšķiras
pēc sava apjoma un cietības, tādējādi nodrošinot lielisku atbalstu Jūsu
galvai un kaklam visas nakts garumā. Mazākais nodalījums sniedz
stingrāku atbalstu kakla un plecu zonā, platākais nodalījums piedāvā
absolūtu komfortu galvai. Katram nodalījumam ir regulējams augstums
un mīkstums.
•
•
•
•
•
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Izmērs: 50x70 cm.
Stepēts spilvena pārvalks: 100% poliesters bagātināts ar alvejas ekstraktu.
Pārvalka pildījums - 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Pildījums: 50% viskoze / 50% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Pamatne: 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.

Piemērots visām
gulēšanas pozām.
labākam miegam

klasiskais spilvens Sleep Inspiration
Spilvena virspusē ir 3D laukumi, kas piešķir papildu apjomu un maigas
masāžas un siltuma sajūtu. Spilvenam otrā pusē ir gluds audums, kas ādai
rada patīkamu vēsuma sajūtu.
•
•
•
•

Izmērs: 50x70 cm.
Pārvalks – 100% poliesters.
Pildījums: 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Pieejams divās krāsās: koraļļu rozā, debess zilā.

klasiskais spilvens Sleep Inspiration Plus

Piemērots visām
gulēšanas pozām.

Radīts, lai nodrošinātu jums labāku miegu. Šim spilvenam ir izšūti 3D kvadrāti
maigam masāžas efektam, augstuma regulācijai, AirX sistēmas audums
palielinātai gaisa cirkulācijai un Wellsleep® pildījums papildu apjomam un
labākai gaisa caurlaidībai.
•
•
•
•
•

Izmērs: 45x65 cm.
Audums: 100 % poliesters.
Sānos: 100 Airmesh audums.
Pildījums: 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Pieejams divās krāsās: koraļļu rozā, debess zilā.

Piemērots visām
gulēšanas pozām.

klasiskais spilvens Sjena
Šis spilvens ir ražots no Softdream mikrošķiedras, kas ir stingra, izturīga
pret izstaipīšanos un saraušanos, tā ātri žūst un ilgstoši kalpo. Tā sastāvā
ir arī Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras, kas padarīs to neticami gaisa
caurlaidīgu un mīkstu, šķiedras ir iestrādātas arī zig-zag veida izšuvumā
papildu mīkstumam.
•
•
•
•

Izmērs: 50x60 cm, 50x70 cm, 70x80 cm.
Pārvalks – 100% poliesters.
Stepēta pārvalka pildījums: 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Pildījums: 100% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.

www.dormeo.lv

Piemērots visām
gulēšanas pozām.
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Kolekcijas
Do r m eo ko lekci jas ir pie e j amas visa
g a d a garu mā u n i z ceļas ar sav ie m
m a t e r i ā li em u n apstrādi. Kol ekcij as
s n i e d z i es p ēju vi egl i iz vēl ē ties
p ro d uktu ko mplektu ar v ie nādiem
i e g u v u mi em u n p rie kšrocībām.
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Renew Natura
NatureFeel
Dreamspace
Sleep Inspiration
Sjena
Aloe Vera
labākam miegam

spilvens & sega Renew Natura

3

Šis komplekts ir radīts no eikalipta auga
Tencel™ Liocela šūnām, kas padara gan
spilvenu, gan segu dabiski hipoalerģisku,
maigu un termoregulējošu, palīdzot saglabāt
piemērotu ķermeņa temperatūru. Pateicoties
Wellsleep® uzlabotajai mikrošķiedrai un
AirX sistēmai segas apakšā komplekts ir ar
paaugstinātu gaisa caurlaidību, nodrošinot
mierīgu un veselīgu miegu.
Spilvena izmērs: 50x70 cm.
Sastāvs: pārvalks – 100% poliesters.
Stepēta pārvalka pildījums – 50% dabīgas TencelTM
Liocela šķiedras, 50% Wellsleep® uzlabotā
mikrošķiedra, Pildījums – 100% Wellsleep®uzlabotā
mikrošķiedra.
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Segas izmērs: 140x200 cm; 200x200 cm
Virsējais audums: 100% poliesters,
apakšējais audums: 100% Airmesh audums,
Odere zem apakšējā auduma: 100% polipropilēns,
Pildījums – 50% dabīgās TencelTM Liocela šķiedras,
50% Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Pildījums: 350 g/m2
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spilvens & sega NatureFeel

3

Dormeo Natura komplekts ienesīs dabas
noskaņas jūsu guļamistabā. Šis segas un
spilvena komplekts ir veidots no dabīgas
kokvilnas, kas ir patīkama ādai un draudzīga
dabai. Tās skaistos izšuvumus lapu formā uz
spilvena un segas ir iespaidojusi daba. Šis
komplekts patiks visiem un, jo īpaši, cilvēkiem,
kam rūp daba.
Spilvena izmērs: 50x70 cm.
Audums: 100% dabīga kokvilna
Stepētā pārvalka pildījums: 100% poliestera Wellsleep®
mikroškiedras
Pildījums: 100% poliesters (Wellsleep® mikroškiedras)
Pildījums: 600 g/m2
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Audums: 100% dabīga kokvilna
Stepētā pārvalka pildījums: 100% poliestera Wellsleep®
mikroškiedras
Pildījums: 100% poliesters (Wellsleep® mikroškiedras)
Pildījums: 200 g/m2

labākam miegam

spilvens un sega Dreamspace

3

Komplekts, ko speciāli Dormeo veidojusi
lielā Eiropas studentu konkursa uzvarētāja
Klavdija Peperko, ir radīts jūsu bērnu miegam.
Ar 100% kokvilnas pārvalku un Wellsleep®
uzlabotajām mikrošķiedrām spilvens un sega
ieaijās mazos maigumā un mājīgumā.

Spilvena izmērs: 40x60cm.
Sastāvs: pārvalks – 100% kokvilna.
Pārvalka pildījums – 100% poliesters
Pamatnes pildījums– 100% Wellsleep® uzlabotā
mikrošķiedra.
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Segas izmērs: 140x200cm
Sastāvs: pārvalka audums – 100% kokvilna
Pildījums – 100% Wellsleep® uzlabotā
mikrošķiedra.
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KOLEKCIJA Sleep Inspiration

3

Kolekcija, ko iedvesmojis labs nakts
miers, ir radīta, lai nodrošinātu
jums miegu pilnīgi elpojošā un
komfortablā vidē. Ar izšūtiem
3D kvadrātiem vienā pusē maigai
masāžai un mīkstu audumu otrā
pusē svaigām un vēsākām sajūtām.

• Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
• Pieejama 2 krāsās un 2 izmēros.
Klasiskā spilvena izmērs: 50x70 cm.
Sastāvs: pārvalks: 100% poliesters,
pildījums: 100% poliesters
(Wellsleep® uzlabotā mikroškiedra)
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Klasiskais spilvens PLUS izmērs: 45x65 cm.
Sastāvs: augšpuses un apakšpuses audums:
100% poliesters, sānu audums: 100% poliesters
(AirX audums), pildījums: 100% poliesters
(Wellsleep® uzlabotā mikroškiedra).

Segas izmērs: 140x200 cm;
200x200 cm.
Augšējais audums: 100% poliesters
Pildījums: 100% poliesters
(Wellsleep® uzlabotā mikroškiedra)

labākam miegam

spilvens un sega Sjena

3

Ļoti elegants, maigs un patīkams
komplekts ar smalkiem ornamentiem.
Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras
garantē patīkamu vidi miegam.
• Pūkains un maigs Wellsleep®
uzlaboto mikrošķiedru pildījums.
• Reaģē uz ķermeņa temperatūru.
• Labi līdzsvaro mitrumu.
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Spilvena izmērs: 50x70 cm.
Sastāvs: pārvalks – 100% poliesters (Softdream
mikrošķiedra), pārvalka pildījums – 100% poliesters
(Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra), spilvena
pildījums - 100% poliesters (Wellsleep® uzlabotā
mikrošķiedra).
Pildījums: 600 g.

Segas izmērs: 140x200 cm; 200x200 cm
Sastāvs: pārvalks – 100% poliesters (Softdream
mikrošķiedra), pildījums - 100% poliesters
(Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra).
Pildījums: 350 g/m2
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KOLEKCIJA Aloe Vera

klasiskais spilvens Aloe Vera

Mūsu segās un spilvenos tiek pilnībā izmantota
dabas bagātīgās dāvanas – alvejas – tekstila
apstrāde. Apstrāde ar alveju uzlabo auduma
maigumu un gludumu, atjauno to, kā arī
nodrošina svaigu vidi.
• Alvejas šķiedras.
• Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Spilvena izmērs: 50x70 cm.
Sastāvs: pārvalks - 100% poliesters (Softdream mikrošķiedra),
bagātināts ar alvejas ekstraktu, pārvalka pildījums - 100% poliesters
(Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra); spilvena pildījums - 100%
poliesters (Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra).
Pildījums: 600 g.

60

labākam miegam

sega Aloe Vera

anatomiskais spilvens
Aloe Vera

3

Spilvena izmērs: 50x70cm.
Sastāvs: pārvalks - 100% poliesters (Softdream mikrošķiedra),
bagātināts ar alvejas ekstraktu, pārvalka pildījums - 100% poliesters
(Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra); spilvena pildījums - 100%
poliesters (Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra).
Pildījums nodalījumos:
cca.350g platākais nodalījums,
cca.250g šaurākais nodalījums

vasaras sega Aloe Vera

Segas izmērs: 140x200cm; 200x200cm.
Sastāvs: pārvalks - 100% poliesters (Softdream
mikrošķiedra), bagātināts ar alvejas ekstraktu, pildījums 100% poliesters (Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra).
Pildījums: 350 g/m2

dubultā sega Aloe Vera
5

5
1

Segas izmērs: 140x200 cm; 200x200 cm.
Sastāvs: pārvalks - 100% poliesters (Softdream
mikrošķiedra), bagātināts ar alvejas ekstraktu, pildījums 100% poliesters (Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra).
Pildījums: 200 g/m2
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Segas izmērs: 140x200 cm; 200x200 cm.
Sastāvs: pārvalks - 100% poliesters (Softdream
mikrošķiedra), bagātināts ar alvejas ekstraktu, pildījums 100% poliesters (Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra).
Pildījums: plānā sega cca. 150 g/m2
biezā sega cca. 250 g/m2

SEGAS IR LIETOJAMAS
ATSEVIŠĶI VAI
SAKNIEDĒTAS KOPĀ
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Gultas veļas komplekti
Gultas veļas komplekti ir ne tikai svarīgs jūsu
guļamistabas elements, bet arī patīkama un
harmoniska miega sastāvdaļa. Radiet sev
jautru, rotaļīgu vai greznu guļamistabas vidi,
kas atbilst jūsu sapņiem.

4

vienā

Gultas veļas komplekti ar “Četri vienā” dizainu – lai jūs varētu
dekorēt savu guļamistabu pēc savas izvēles.

Gultas veļas komplektu īpašības
• Veidoti no dabīgiem materiāliem.
• Piemēroti Dormeo segām and spilveniem.
• Viegli kopjami un maigi pieskārienam.
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gultas veļas komplekts Renew Natura
1 gultas veļas komplekts, 4 dažādi stili.
Piešķiriet savai guļamistabai eleganci ar četriem veidiem un kombinējiet
nomierinoši zaļo un balto krāsu atkarībā pēc savām vēlmēm. Izgatavots no
kokvilnas un Tencel™ šķiedrām, kas sniedz dabiskāko un maigāko sajūtu.
Dormeo Renew Natura gultas veļas komplekts ir ārkārtīgi patīkams
pieskārieniem, tajā pašā laikā tam nav nepieciešama īpaša kopšana.

4

vienā

Sastāvs: Tencel™ Liocela šķiedras, kokvilna.
Vienvietīgais komplekts: Segas pārvalks: 140x200 cm &
1x spilvendrāna: 50x70 cm. Divvietīgais komplekts: Segas
pārvalks: 200x200 cm & 2x spilvendrānas: 50x70 cm.
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4

gultas veļas komplekts Sleep Inspiration

100% KOKVILNA

vienā

Lai jūsu guļamistaba būtu ar rotaļīgu noskaņu.
Gultas veļas komplekta Sleep Inspiration rotaļīgais dizains ienesīs
pavasarīga svaiguma sajūtu tavā guļamistabā. Vienā pusē tam ir skaists
punktots raksts, bet otra puse ir vienkrāsaina.

PERFEKTI SADER
Pieejams 2 krāsās: debeszilā, koraļļkrāsā.

Sastāvs: 100% kokvilna.
Vienvietīgais komplekts: Segas pārvalks: 140x200 cm &
1x spilvendrāna: 50x70 cm. Divvietīgais komplekts: Segas
pārvalks: 200x200 cm & 2x spilvendrānas: 50x70 cm.

64

Dekoratīvais spilvens

Jums nekad nevar būt par daudz
punktu vai spilvenu, tāpēc
pievienojot interjerā pāris
dekoratīvos spilvenus ar to pašu dizainu.

labākam miegam

gultas veļas komplekts Primavera
Tauriņi ir sapņi, kas lido.
Jūtieties, it kā lidotu sapnī nakti no nakts, ar šo brīnišķīgo, moderno
gultas veļas komplektu, kura dizainu radījusi godalgotā Agne Kuzmickaite.
Tauriņi ikvienu guļamistabu padarīs skaistu.
Pieejams 4 krāsās:
bēšā, zilā, zaļā, pelēkā

Sastāvs: 55% Tencel™ Liocela šķiedras, 45% kokvilna.
Vienvietīgais komplekts: Segas pārvalks: 140x200 cm &
spilvendrāna: 50x70 cm. Divvietīgais komplekts: Segas
pārvalks: 200x220 cm & 2x spilvendrānas: 50x70 cm.
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PERFEKTI SADER
čības Primavera

Palutiniet pēdas ar šīm jaukajām čībām, ko
speciāli Dormeo izstrādājusi dizainere
Agne Kuzmickaite.
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gultas veļas komplekts Seaworld

1

m
e
i
n
e
z

100% KOKVILNA

Sapņu pasaule ir ūdens pasaule četri vienā.
Pasaulē nav tāda bērna, kuram nepatiktu jūra. Šis gultas veļas
komplekts tika radīts, lai iedvesmotu jūsu bērnus un ļautu viņiem
sapņot par bezbailīgām haizivīm un noslēpumainām nāriņām. Četras
variācijas komplektā.

4

vienā
Sastāvs: 100% kokvilna
Vienvietīgais komplekts: Segas pārvalks: 140x200 cm,
spilvendrāna: 50x70 cm
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labākam miegam

ZIEMAS KOLEKCIJA no 2019. gada oktobra

4

gultas veļas komplekts Warm Hug

100% KOKVILNAS SATĪNS

vienā

Esiet priecīgi un laimīgi.
Radīts, lai svinētu visbrīnišķīgāko laiku gadā – Ziemassvētku sezonu –
ideālā komfortā. Ļoti maigs, ar sniegpārsliņu dizainu, kas ļauj izveidot
četrus dažādus komplektus un rada patiesu svētku noskaņu.
Pieejams 2 krāsās: zilā un pelēkā.
Sastāvs: 100% kokvilnas satīns.
Vienvietīgais komplekts: Segas pārvalks: 140x200 cm &
1x spilvendrāna: 50x70 cm. Divvietīgais komplekts: Segas
pārvalks: 200x200 cm & 200x200 cm & 2x spilvendrānas:
50x70 cm.

www.dormeo.lv

PERFEKTI SADER
Segas un spilvena komplekts Warm hug

Apvienojiet dizainā savu gultas veļas komplektu ar
mīkstāko un siltāko no segām. Jūsu mīļākajā krāsu
kombinācijā. Pievienojiet arī spilvenu papildu
mājīgumam.
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4

gultas veļas komplekts Magic Lights

100% KOKVILNA
PERCALE

vienā

Radiet guļamistabā modernu Ziemassvētku noskaņu.
Veidots, lai radītu vairākus stilus un noskaņas jūsu miega paradīzē. Skaists
Ziemassvētku lampiņu dizains ir ideāli piemērots, lai radītu maģisku noskaņu
rudens un ziemas sezonā..
Pieejams 2 krāsās: gaiši violetā un maigi rozā.
Sastāvs: 100 % kokvilna Percale
Vienvietīgais komplekts: Segas pārvalks: 140x200 cm &
1x spilvendrāna: 50x70 cm. Divvietīgais komplekts: Segas
pārvalks: 200x200 cm & 2x spilvendrānas: 50x70 cm.
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ZIEMAS KOLEKCIJA no 2019. gada oktobra

gultas veļas komplekts Gala

100% KOKVILNAS SATĪNS

Salds miegs greznā gultas veļā.
Nodrošiniet īpaši maigu sajūtu pieskārienam un spožu izskatu jūsu guļamistabai ar Oksfordas
stila maliņu. Komforts un labs nakts miers labākajā izpildījumā.
Gultas veļas komplektā ietilpst palags pieskaņotā krāsā.
Pieejams 4 krāsās:
balts, sarkans, violets, zils
Sastāvs: 100% kokvilnas satīns.
Vienvietīgais komplekts: Segas pārvalks: 140x200 cm & 1
spilvendrāna: 50x70 cm & 1x palags 160x250 cm. Divvietīgais
komplekts: Segas pārvalks: 200x200 cm & 2x spilvendrānas:
50x70 cm & 1x palags 220x250 cm.
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PILNS KOMPLEKTS
Šajā gultas veļas komplektā
ir arī palags.
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ZIEMAS KOLEKCIJA no 2019. gada oktobra

gultas veļas komplekts Fairy Forest
Gultas veļa, kas tumsā spīd!
Šis gultas veļas komplekts piepildīs jūsu bērna sapņus. Tas rada skaistu
guļamistabu dienā un mirdzošas zvaigznes nakts tumsā.

Pieejams 2 krāsās: zila, rozā.

4

vienā

Sastāvs: 100% kokvilna
Vienvietīgais komplekts: Segas pārvalks: 140x200 cm,
spilvendrāna: 50x70 cm
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labākam miegam

spilvendrāna Essenso

100% KOKVILNA

2

spilvendrānu
komplekts

Uzlabojiet savas guļamistabas dizainu ar pievil
cīgajām Dormeo Essenso spilvendrānām. Šīs
spilvendrānas, kas veidotas no 100 % kokvilnas,
nodrošina gludu virsmu un ir saderīgas ar visu
jūsu Dormeo gultas veļu. Ja jūs meklējat dabīga
materiāla gultas veļu ar zīdainu tekstūru labam
miegam, kokvilnas pārvalki garantē jums maigu un
dabisku pieskārienu.
• 100% kokvilna
• Izmērs: 50x70 cm vai 40x60 cm
Spilvendrānas tiek piedāvātas četrās, vienmēr modernās, universālās krāsās:
baltā, zilā, bēšā un violetā.

Iepakojumā ir divas Dormeo Essenso spilvendrānas.

palags ar gumiju Essenso

100% KOKVILNA

Palags ērti pārklājas matracim, sniedzot īpaši
maigu pieskārienu jūsu ādai. Palagi ar gumiju ir
veidoti no 100 % kokvilnas ar gumiju visos četros
stūros, tādējādi tie ir viegli uzklājami un stingri
turas uz matrača. Kokvilnas šķiedrām ir unikālas
izturības īpašības.
•
•
•

100 % kokvilna
Īpaši augsts
Pieejams visos standarta izmēros

Pieejams 2 krāsās: baltā un bēšā.

www.dormeo.lv
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Mājas dekori
Mē s p i edā vā jam Dorme o produktus māj as
d e ko rēš anai , lai katrs j ūsu ģimene s l oce kl is
v a rē t u p i lnī bā i zb a udīt māj īgu vidi. Ļauj ie t
ka t r ai vi etai jū s u m āj ās iz starot sil tumu un
m ai g umu , u n jū s redz ēsie t, cik l abi ir būt
m ā jā s . ..
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paklājs Asana
Jūs varat izvietot šo īpaši maigo Asana paklāju savā guļamistabā,
kā arī bērnistabā, lai radītu mājīgu vidi rotaļām.
•
•
•

Izmērs: 100x150 cm un 130x170 cm
Mazgājams
2 cm Memory putas

MEMORY PUTAS

NESLĪDOŠA APAKŠA

vannas istabas paklājs Coral
Palutiniet sevi ar spa izjūtām mājas apstākļos. Ar savu 3D koraļļu formas
augšējo virsmu tas sniedz jūsu vannas istabai jūras krasta pieskārienu.
•
•
•

Izmērs: 50x70 cm
Mazgājams
3D formas virsma

3D FORMA
MEMORY PUTAS
NESLĪDOŠA APAKŠA

www.dormeo.lv
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2 vienā

pleds 2-vienā

GULTAS PĀRKLĀJS
& PLEDS

Izmantojiet šo vieglo un patīkamo pledu vienu pašu siltākās dienās un naktīs,
vai kā papildu kārtu aukstākajos mēnešos. Pleds ir funkcionāls un dekoratīvs,
jūs to varat izmantot arī kā pārklāju.
•
•
•

Divpusējs dizains – gaišākā un tumšākā tonī.
Silvadur® apstrāde aizsargā pret baktērijām,
mikrobiem, nepatīkamu aromātu.
Var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

Pieejama 3 krāsu kombinācijās: zilā, bēšā, purpura.
Sastāvs: audums: 100% poliesters, 80 g/m2 mikrošķiedra.
Pildījums: 100 g/m2, 100% poliesters.
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pleds All Year
Šis pleds ir radīts dažādiem izmantošanas veidiem jūsu mājās, birojā, mašīnā,
nakšņojot teltī, ceļojot un pidžamu ballītēs.
Izmantojiet kā pledu vai pārklāju.
•
•

Viegls, gaisa caurlaidīgs, mīksts.
Var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

Pieejams 2 krāsās: bordo, pelēka.

Sastāvs: 100% akrils
Izmēri: 140x200, 200x200 cm.
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segas un spilvena
komplekts Warm Hug
Jaunais komplekts Warm Hug ir ļoti maigs, patīkams
un pūkains, tādējādi ideāli piemērots aukstiem ziemas
vakariem un ikvienu stūrīti padarīs īpaši omulīgu.
•
•
•
•

2 mūsdienīgu krāsu un materiālu salikums.
Iederas jebkurā interjerā.
Ar sakniedējamu pogu, lai varētu ietīties segā.
Var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

Pieejams 5 krāsās: zilā, sarkanā, brūnā, pelēkā un violetā.
Sastāvs: 100% poliesters.
Izmēri: 130x190 & 1x spilvens
40x40, 200x200 cm & 1x spilvens
40x40 cm.

spilvens Warm Hug
Jaunais, īpaši mīkstais un pūkainais spilvens ļoti labi iederas
ikvienā guļamistabā vai viesistabā kā dekors. Izvēlies –
mīksts flīss vai moderna kažokādas imitācija.
•
•

2 mūsdienīgu krāsu un materiālu
salikums
Var mazgāt veļas mazgājamajā
mašīnā.

Pieejams 5 krāsās.

Sastāvs: 100 % poliesters
(Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra).
Izmērs: 40x40 cm.
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halāts Warm Hug
Ietinieties augstākajā komforta līmenī un palutiniet sevi.
Ražots no flīsa, kas ir īpaši silts un mīksts pieskārienam.
•
•
•
•

Divi veidi - viņam un viņai.
Ar divām kabatām un pieskaņotu jostu.
Violetajai versijai ir kapuce.
Var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

Pieejams 2 krāsās: violetā, zilā.

B
& BUM

U

KA

INA

KL

E

ĻI

CE

PŪ

KA

PU

POM POM

Sastāvs: 100% akrila šķiedras
Izmērs: violets (S, M, L), zils (M, L, XL).

APKA

dāvanu komplekts Warm Hug
Termofors sasildīs jūsu gultu, atvieglos menstruālos krampjus un
palīdzēs atvieglot nelielas sāpes; zeķes ir īpaši mīkstas un siltas.
Ideāls komplekts jūsu komfortam.

Pieejams 2 krāsās: violetā, zilā.
Sastāvs: Termofors: 50% dabiskais kaučuks, 50% plastmasa,
virsma: 100% mākslīgais flīss (100% poliesters); Zeķes: 100%
poliesters
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segas un spilvena
komplekts bērniem Warm Hug
Ar debesu dizainu un zvaigznēm, kas tumsā spīd, un mīkstu
mākslīgo kažokādu virspusē šis komplekts liks jūsu bērniem
noticēt burvestībām.
•
•
•
•

Krāsains vienā pusē, balta mākslīgā kažokāda - otrā.
Tumsā spīd.
Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.
Var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

Pieejams 2 krāsās: zilā, rozā.
Sastāvs: Sega: 100% poliesters. spilvens: augšējais audums: 100%
poliesters. Apakšējais audums: 100% poliesters. Pildījums: 100%
poliesters.
Izmērs: 130x190 cm & 1x spilvens 37x37 cm.
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halāts bērniem Warm Hug
Hei, bērni! Ietinieties pēc vannas vai izbaudiet patīkamu
siltumu, kamēr spēlējaties, skatāties TV, lasāt vai pirms
gulētiešanas. Silts, ļoti mīksts, krāsains un ar rotaļīgām
detaļām – kaķa ausīm.

•
•
•
•

Viens modelis meitenēm, viens – zēniem
Flīsa audums ir īpaši silts un mīksts.
Ar kapuci, divām kabatām priekšā, elastīgu jostu un
rotaļīgām austiņām.
Var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

Pieejams 2 krāsās: zilā, rozā.

Sastāvs: 100% akrils. ieejams 1 izmērs (garums: 81 cm, krūšu apkārtmērs:
37 cm, piedurknes garums: 42 cm).

spilvens Warm Hug Kids Star
Mīkstais, krāsainais un ērtais flīsa spilvens palīdzēs bērniem
ātrāk iemigt un sapņot par zvaigznēm. Ieslēdziet krāsainās
LED gaismas un izgaismojiet istabu.
•
•

Bateriju somiņa (spilvenam nepieciešamas 3x AA baterijas).
Nospiediet pogu un izvēlieties kādu no
septiņām pasteļkrāsām.

Sastāvs: Audums: poliesters. Pildījums:
kokvilna. Izmērs: 39x66 cm.
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pleds Extreme Soft
Mīksts un grezns pleds sasildīs jūs un būs omulīgs jebkurā
sezonā. Modernais pleda dizains izskatās īpaši stilīgi, kamēr
nodrošina ērtumu un siltumu.
•
•

Ļoti maigs uz ādas.
Stūra lente ar īpašu ziņu: “Mājas ir tur, kur ir sirds.”

Pieejams 3 krāsās:
bronza, purpura un tumši zila.

Sastāvs: Priekšējais audums: 100%
poliesters (mikro plīša vilna).
Aizmugures audums: 100% poliesters
(coral fleece). Izmērs: 130x160cm.

spilvens Extreme Soft
Īpaši mīksts, izturīgs un ērts spilvens, lai izbaudītu mieru
un klusumu pēc garas dienas. Unikālā divpusēja krāsu
kombinācija piešķirs akcentu jūsu mājās.
Pieejams 3 krāsās:
bronza, purpura un tumši zila.

Sastāvs: 100& poliesters (Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra). Pārvalks:
Priekšējais audums: 100 % poliesters (mikro plīša vilna).
Aizmugures audums: 100% poliesters (coral fleece).
Izmērs: 2 gab. komplekts: 2x spilveni 40x40 cm.
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spilvens Sleep Inspiration
Šis skaistais klasiskais vai dekoratīvais spilvens ienesīs
pavasara sajūtu jūsu guļamistabā vai viesistabā.
•
•
•

Daudzkrāsainu punktu dizains abās pusēs.
Elpojošs.
Noņemams un mazgājams pārvalks.

Pieejams 2 krāsās: pink and azzuro.
Sastāvs: Ārējais audums: 100%
kokvilna. Pildījums: Wellsleep® uzlabotā
mikrošķiedra. Izmērs: 45x45 cm.

www.dormeo.lv
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KOLEKCIJA VANNAS ISTABAI
			Fantasia

3

2

1

4

5
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Dormeo Fantasia kolekcijas VANNAS ISTABAS
PIEDERUMI nodrošinās jūs ar priekšmetiem, kas
nepieciešami ikvienā vannas istabā. Dormeo Fantasia kolekcija
veidota, ņemot vērā pēdējās stila tendences, vienlaikus saglabājot
eleganci. Produktu klāsts izstrādāts tā, lai radītu pilnībā personalizētu
izskatu jūsu vannas istabai. Visi kolekcijas priekšmeti ir saskaņoti
krāsas un dizaina ziņā. Jūs varat izvēlēties starp harmonisko un
bagātīgo BĒŠO un dzīvīgo, izaicinošo TIRKĪZA ZILO krāsu,
kuras atsvaidzina modernais un pievilcīgais dizains.

towel Fantasia

1

Dvielis Fantasia ir maigs un labi uzsūc mitrumu. Tas veidots no
100 % kokvilnas.
•

Pieejams 2 izmēros: 50x100cm, 70x140 cm.

peldmētelis Fantasia

veļas grozs Fantasia
2

Šis peldmētelis, kas izgatavots no 100 % kokvilnas, palutinās jūs
ar tā lielisko kvalitāti un izturību. Tam ir maiga, dvielim līdzīga
frotē auduma iekšpuse un vafeļveida audums ārpusē, kura radītās
izjūtas līdzinās spa piedzīvojumam.
•

vannas aizkari Fantasia

3

Šie ūdensizturīgie un veļas mašīnā mazgājamie vannas aizkari ir
pieejami divās krāsu kombinācijās, un būs lielisks elements jūsu
vannas istabā.
•
•

Pieejamais izmērs: 180 x 180 cm
komplektā 12 plastmasas āķi

www.dormeo.lv

Audekla veļas grozs ir saliekams un viegls, un tā stilīgais un
dzīvīgais dizains ir lielisks mājas dekoratīvais elements.
•

38x49 cm
SALOKĀMS

vannas istabas paklājs Fantasia

Trīs unisex izmēri: S, M, L.

4

5

Memory putu vannas paklājiņš ir pārklāts ar
ūdensnecaurlaidīgu un ātri žūstošu plīša materiālu, kas
ir lielisks risinājums dažādām gludām virsmām. Vannas
paklājiņš ir apstrādāts ar CleanEfect®.
•

Pieejamais izmērs: 50x70 cm.
MEMORY PUTAS
NESLĪDOŠA APAKŠA
83

Mēbeles
Do r m eo mēbeles j ūsu māj ās gādās pa r
n e v ai nojamu s ti lu un el e gantu komfortu. Tā s
s n i e g s jū s u ķermenim visu tam ne pie ciešam o
at b a l s tu , tajā pašā l aikā nodrošinot j ū s u
g u ļ am i s tabai vai dz īvoj amaj ai istabai el e gant u
d i z ai na elemen tu .
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saliekams krēsls Cozy
Plaši pazīstamais tauriņveida krēsls ir bieži izmantots telpās un/vai
brīvā dabā – tas ir lielisks pārnēsājams risinājums sēdēšanai. Tas ir
ļoti ērts un pārnēsājams. Tam ir elegants ārējais materiāls, pret kuru
ir ērti atspiesties lasīšanas, mācību vai filmas skatīšanās laikā. Šo
krēslu var salocīt, kad tas netiek lietots, un uzglabāt zem gultas vai
stūrī.
SALOKĀMS

www.dormeo.lv

LIETOŠANAI TELPĀS UN ĀRPUS TĀM

Pieejams divās krāsās.
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gultas rāmis Dolce un Dolce Premium
Pārvērtiet savu guļamistabu par pieczvaigžņu luksusa viesnīcas
numuriņu ar stilīgo, polsterēto gultas rāmi ar augsto galvgali, kas
ražots no augstas kvalitātes auduma.

•

Izvēlieties starp Dolce ar taisno galvgali un Doce Premium
ar izšūtām podziņām uz galvgaļa.

•

Pieejamie izmēri: 90x200, 140x200, 160x200, 180x200 cm.
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gultas rāmis Mamut
Stilīgs minimālisma izskata gultas rāmis ar taisnu galvgali
izgatavots no 3,2 cm bieziem saplākšņa dēļiem izcilam gultas
atbalstam.
•
•
•

Rāmim ir 2 dažādas augstuma pozīcijas, lai tas būtu pielāgojams visu
biezumu matračiem.
Pieejamie izmēri: 90x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200 cm.
Pieejams 2 krāsās: baltā, ozolkoka krāsā.

www.dormeo.lv
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Kļūsti par Club5 biedru
un izmanto ekskluzīvus
piedāvājumus!
PREMIUM CLUB5 KARTE
5 € un 10 € kuponi nākamajiem pirkumiem
Bezmaksas piegādes kupons
Līzings bez ikmēneša procentu maksājumiem
Fiksēta piegādes maksa 3 €
Dāvana dzimšanas dienā
Dāvana, pērkot preci ar pagarināto garantiju
Personīgā 5% atlaide 1 precei mēnesī
30 dienu naudas atgriešanas garantija
Dāvana jaunajiem klientiem
Atlaides līdz 70%

š

Jānis Bērziņ
ID 123456

Derīga 1 gadu

24,90€

Ekskluzīvas preces par īpašām
cenām
Bezmaksas katalogi
Karte derīga 1 gadu

Jaunajiem klientiem
DĀVANA 29,90 EUR
vērtībā!

EXCLUSIVE CLUB5 KARTE
Iegūsti vēl vairāk labumu!
Fiksēta piegādes maksa visiem pirkumiem:
• fiksēta piegāde 4 € pirkumiem līdz 69,99 €
• fiksēta piegāde 2 € pirkumiem virs 70 €
Pērkot matraci, DĀVANĀ segas un spilvena
komplekts

DĀVANA
š

Jānis Bērziņ
ID 123456

s

Derīga 2 gadu

39,90€

Pērkot virsmatraci par pilnu cenu, DĀVANĀ spilvens
10% atlaide dzimšanas dienā + dāvana
Karte derīga 2 gadus

labākam miegam
www.dormeo.lv
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DORMEO produktus varat iegādāties:
www.dormeo.lv

67 609 624

DORMEO HOME veikalā:
T/C SPICE HOME
Rīga, Jaunmoku iela 13
 20 000 732

Dormeo Home ir pirmais veikals Baltijā, kas piedāvā plašāko
Dormeo preču klāstu vienuviet - matračus, virsmatračus, segas,
spilvenus, gultas veļu un citas preces mājai. Veikalā ir iespēja
izmēģināt vairākus matraču veidus un saņemt profesionālas
pārdevēju konsultācijas.
Radiet savu māju sajūtu ar Dormeo Home!
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Dormeo produkti ir pieejami
veikalos:
T/C ZOOM
Rīga, Maskavas ielā 400
 67 847 563, 25 491 522
T/C MAXIMA
Rīga, Vienības gatvē 113
 67 606 527, 25 491 520
T/C RIGA PLAZA
Rīga, Mūkusalas iela 71
 67 169 017, 25 491 521
T/C DOMINA SHOPPING
Rīga, Ieriķu iela 3
 25 491 525
T/C ORIGO
Rīga, Stacijas laukums 2
 20 005 270
T/C DAMME
Rīga, Kurzemes prospekts 1a
 67 464 405, 27 810 865
T/P ALFA
Rīga, Brīvības gatve 372
 26 003 220
T/C AKROPOLE
Rīga, Maskavas iela 257
 22 305 128
T/C DITTON NAMS
Daugavpils, Cietokšņa iela 60
 65 423 611, 25 491 524
T/C PILSĒTAS PASĀŽA
Jelgava, Driksas iela 4
 63 011 940, 25 491 526
T/C VALLETA
Valmiera, Rīgas iela 4
 25 626 644
T/C TOBAGO
Ventspils, Lielais prospekts 3/5
 25 626 688
T/C OSTMALA
Liepāja, K.Zāles laukums 8
 63 437 001, 25 491 523
T/C RIMI
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 138
 27 002 052
T/C SĒLIJA
Jēkabpils, Vienības iela 7
 20 007 069
www.dormeo.lv
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