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labākam miegam

Tavs iecienītākais miega ekspertu zīmols Dormeo ir atgriezies ar jauniem produktiem
un vēl nebijušām iespējām. Šis ir gads pēc mūsu 15 gadu jubilejas, un mēs turpinām
mūsu misiju pozitīvi pārveidot miljoniem cilvēku dzīves visā pasaulē, piedāvājot
produktus, kas balstās uz inovatīvām tehnoloģijām un kvalitatīviem materiāliem, lai
nodrošinātu optimālu komfortu un veselīgu miegu.
MOSTIES AR VAROŅA SPĒKU!
Lai iepriecinātu mūsu lojālos klientus, esam izveidojuši jauno Hero (Varoņu) kampaņu – tajā iekļautā produktu līnija paredzēta, lai
nodrošinātu, ka klienti var saņemt pelnīto miegu. Jo mēs zinām, ka varoņi nav tikai izdomāti tēli ar īpašām spējām un apmetņiem. Varoņi
ir cilvēki, kuri ir drosmīgi un stipri, kuri atbalsta un palīdz apkārtējiem, cilvēki, kuri saskaras ar ikdienas izaicinājumiem un uzveic tos.
Mūsu Hero līnijas produkti uzlabo miega kvalitāti, atjauno ķermeni un prātu un palīdz jums iejusties “varoņa” ādā katru rītu.
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TEHNOLOĢIJAS UN
MIEGS NESADER KOPĀ
Tehnoloģijas neskaitāmos veidos ir uzlabojušas mūsu dzīvi. Taču eksperti brīdina, ka attiecībā
uz kvalitatīvu miegu tehnoloģijas var būt kaitīgas un pat bīstamas. Pētījumi pēdējā gada laikā
parāda, ka pastāv tieša saistība starp tehnoloģiju izmantošanu pirms gulētiešanas un negatīvi
ietekmētu, traucētu un zemas kvalitātes miegu, kas ietekmē mūsu veselību un labklājību. Ja
tev ir grūtības nolikt nost savu viedtālruni, planšeti vai datoru pat pirms gulēt iešanas, tev ir
problēmas. Miega problēmas!

1.
2.
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Zilā gaisma, kas izdalās no ekrāna, ierobežo melatonīna izstrādāšanos. Šis svarīgais
hormons kontrolē tavu miega un nomoda ciklu, un tā samazināšanās gadījumā tev ir
grūtāk aizmigt, kā arī izbaudīt mierpilnu miegu, nepamostoties naktī. Lai to novērstu,
nelieto nekādas ierīces vienu stundu pirms došanās pie miera. Tā ir kā digitālā
komandantstunda – kad tu dodies pie miera, ļauj atpūsties arī savām ierīcēm!
Pēc smagas dienas tavam prātam ir nepieciešams atpūsties. Bet prātam netiek
sniegta šāda iespēja, ja tam tiek pārraidīti interesanti attēli, tev sērfojot internetā, vai
arī tevi nodarbina domas par kaut ko interesantu, ko nupat esi izlasījis. Videospēles
vai ziņojumu sastādīšanas vietā pamēģini veikt kādu pasīvu darbību, piemēram, lasīt
grāmatu. Vienīgā tehnoloģija, kas tev ir nepieciešama labākam un atjaunojošam
miegam, veselībai un dzīvībai, ir Dormeo tehnoloģija labam miegam!
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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
Kokvilna padara jūsu guļvietu dabīgi gaisīgu, un tās izturība un stiprums nodrošina augstāko maiguma un mīkstuma līmeni.
BIOLOĢISKĀ KOKVILNA
Bioloģiskā kokvilna tiek audzēta, neizmantojot sintētiskas lauksaimniecības ķimikālijas, piemēram, mēslojumu vai pesticīdus. Tādēļ
produkti ir veselīgāki un tīrāki, mazinot kaitēkļu un slimību risku.
DABĪGI BALTAS ŠĶIEDRAS
Tie ir adīti, austi un neausti audumi šķiedru dabīgajā krāsā. Ražošanas procesā netiek izmantoti tādi papildprocesi kā balināšana, krāsošana vai
cita veida apstrāde ar ķimikālijām, lai iegūtu nevainojami baltu krāsu. Tas nozīmē, ka izmantojam pilnībā videi draudzīgu ražošanas procesu ar
ekoloģiskām priekšrocībām.
ŽELEJA
Dormeo produktos izmantotais specializētās želejas slānis vai želejas lodītes nodrošina ilgstoši vēsu guļvietu un ļauj novērst pārkaršanu
un svīšanu.
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.
Climalite
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.
SUDRABS
Šķiedras ar sudraba pārklājumu tiek izmantotas Dormeo matraču pārvalku, spilvenu un segu audumos. Jūsu guļvieta būs svaiga un
higiēniska.
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Climalite Silver
Climalite Silver šķiedras ar sudraba pārklājumu un rievotu virsmas tekstūru piesaista un novada mitrumu, tādējādi jūsu ķermenis un
matrača virsma vienmēr būs sausa. Šīs šķiedras nodrošina, ka jūsu guļvieta saglabājas svaiga un atbilst 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.
PLA
PLA ir šķiedras, kuras iegūst no atjaunojamiem resursiem. Šīm augstvērtīgajām, mīkstajām augu izcelsmes šķiedrām ir vairākas
priekšrocības – tās lieliski ierobežo mitrumu, nomāc baktēriju vairošanos, neuzsūc nepatīkamu aromātu, ātri žūst un ir hipoalerģiskas.
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 sāpe.
Memo elastic ŠĶIEDRAS
Kopā ar klasiskajām poliestera šķiedrām tās padara tekstūru daudz mīkstāku un spēj reaģēt uz spiedienu. Memo Elastic šķiedras ir mīkstas,
ar patīkamu tekstūru un labām termoizolācijas īpašībām.

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
Ar dabas dārgumu alveju apstrādātie audumi ir gludi un mīksti, piešķirot jūsu guļvietai dabīgu un patīkami maigu tekstūru.

SKĀBEKĻA JONU APSTRĀDE
Īpašā skābekļa jonu apstrāde, kas balstās uz joniem, palīdz uzlabot miega kvalitāti un paaugstināt ķermeņa relaksāciju un 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.
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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.
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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, Fresh Prima, Air Comfort Plus, iMemory S Plus

>90kg

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

<90kg

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

>90kg

iMemory Silver, Air Select Plus, iMemory S Plus

<90kg

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

>90kg

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

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

Uz muguras

Uz sāniem

Uz vēdera

www.dormeo.lv

SVARS

DORMEO IESAKA

<90kg

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

>90kg

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

<90kg

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

>90kg

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

<90kg

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

>90kg

Fresh Prima, iMemory Silver, Air Select Plus, 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.
DALGOTĀ
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 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 16 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.
pārbaudes veica

APSTIPRINĀTS
ITĀLIJAS FIZISKAIS UN
MEHĀNISKAIS INSTITŪTS

pārbaudes veica

VĀCU ERGONOMIKAS
INSTITŪTS

pārbaudes veica

IZTURĪBA



ERGONOMISKS



GAISA CAURLAIDĪBA



Dažādu jomu speciālistu komanda ar 50 gadu pieredzi ir
izsniegusi mūsu matračiem apliecību, garantējot, ka tie
nezaudēs savu augstumu un stingrumu pagarinātajā garantijas
periodā.

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
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ŠĪ NOVATORISKĀ TEHNOLOĢIJA PADARA MATRACI GAISA CAURLAIDĪGĀKU,
ADAPTĪVĀKU UN ĒRTĀKU.
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.
14

•
•

katra atspere dinamiski pielāgojas jūsu ķermeņa aprisēm un
kustībām jebkurā gulēšanas pozā – uz sāniem, muguras vai
vēdera.
Octaspring® atsperes ir izgatavotas no augstākās kvalitātes
materiāliem un vienmēr atgūst savu sākotnējo formu
neatkarīgi no izdarītā spiediena.
Octaspring®
tehnoloģijai piešķirtie
apbalvojumi

labākam miegam

Pagarinātā
GARANTIJA

15

g adi

B E Z
RISKA

100
naktis

Matracis Air Lux Plus

OCTASPRING® TEHNOLOĢIJA

IZCILA GAISA CAURLAIDĪBA UN SPILVENA CIENĪGS MĪKSTUMS JŪSU ĶERMENIM
Matracis tiem, kuri vēlas kaut ko īpaši izsmalcinātu un kvalitatīvu. Matrača īpašā uzbūve nodrošinās vislabāko atpūtu. Matraci veido
divi Octaspring® atsperu slāņi ar dažādām stingrības pakāpēm. Katra atspere individuāli pielāgojas jūsu ķermeņa aprisēm, nodrošinot
maksimālu komfortu. Divguļamos matračus veido divas atsevišķas pamatnes, lai katrs partneris varētu izvēlēties sev tīkamāko vai
piemērotāko stingrības pakāpi.
Augstums

27 cm

DIVAS STINGRĪBAS PAKĀPES:
MAZĀK STINGRS, ĻOTI STINGRS

1
2

DIVPUSĒJS UN
DIVDAĻĪGS

www.dormeo.lv

5

PIECAS ZONAS
MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS

2 cm biezs Memory putu slānis

1

4

3 cm biezs Octaspring® Memory putu atsperu
slānis
2 cm biezs Ecocell® putu slānis

5

3 cm biezs Octaspring® atsperu slānis

6

2 cm biezs Ecocell® putu slānis

6

7

10 cm augstas kabatu atsperes

8

8

3 cm biezs Ecocell® putu slānis

3

IZCILA GAISA
CAURLAIDĪBA

2 cm biezs Memory putu slānis pārvalkā

2

3

4

5

7

15

Pagarinātā
GARANTIJA

15

g adi

B E Z
RISKA

100
naktis

Matracis Air SelectPlus

OCTASPRING® TEHNOLOĢIJA

UZLABOTA GAISA CAURLAIDĪBA UN PIEMĒROTĀKAIS ATBALSTS ĶERMENIM
Izbaudiet izsmalcinātu naktsmieru ar mūsu Dormeo Air Select Plus matraci. Tam ir uzlabota gaisa caurlaidība unikālās atsperu ventilācijas
sistēmas dēļ, kas veicina nepārtrauktu gaisa cirkulāciju, nodrošinot, ka jūsu guļvieta katru nakti ir svaiga. Matracim ir trīs zonas. Papildu
atbalstam un komfortam matrača pārvalkā ir iešūts 2 cm biezs Memory putu slānis. Tas nevainojami pielāgojas jūsu ķermeņa aprisēm
un nodrošina personalizētu guļvietu.

Augstums

23 cm

UZLABOTA
GAISA
CAURLAIDĪBA
DIVPUSĒJS UN
DIVDAĻĪGS
16

DIVAS STINGRĪBAS PAKĀPES:
MAZĀK STINGRS, ĻOTI STINGRS

3

TRĪS ZONAS
MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS

1

2 cm biezs Memory putu slānis pārvalkā

2

3 cm biezs Ecocell® putu slānis

3

3cm biezs Octaspring® atsperu slānis

4

2cm biezs Ecocell® putu slānis

5

10 cm augstas kabatu atsperes

6

3 cm biezs Ecocell® putu slānis

1

2

3
4
5
6

labākam miegam

Pagarinātā
GARANTIJA

15

B E Z
RISKA

100
naktis

g adi

Matracis Air ComfortPlus

OCTASPRING® TEHNOLOĢIJA

STINGRS ATBALSTS UN UZLABOTA GAISA CAURLAIDĪBA
Izbaudiet augstvērtīgu naktsmieru ar mūsu Dormeo Air Comfort Plus matraci. Īpaši izstrādāts, lai uzlabotu jūsu gulēšanas komfortu.
Tam ir trīs zonas un Octaspring® atsperes ar dažādām stingrības pakāpēm, kas ir piemērotas atšķirīgai ķermeņa dinamikai gulēšanas
laikā. Iegurni balsta stingrākas atsperes, bet plecus, jostasvietu un kājas – mīkstākas atsperes.
DIVAS STINGRĪBAS PAKĀPES:

Augstums

23 cm

DIVPUSĒJS
MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS
www.dormeo.lv

MAZĀK STINGRS, ĻOTI STINGRS

3

TRĪS ZONAS

1

2 cm biezs Memory putu slānis pārvalkā

2

3 cm biezs Ecocell® putu slānis

3

3cm biezs Octaspring® atsperu slānis

4

2cm biezs Ecocell® putu slānis

5

10 cm augstas kabatu atsperes

1

2
3

4

5
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Pagarinātā
GARANTIJA

matracis

Mosties
ar varoņa
spēku!

iMemory S Plus

15

g adi

B E Z
RISKA

60
naktis

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 ASTINGRĪBAS PAKĀPES:

no MAZĀK 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

Mīkstākas Ecocell® putas
3 cm biezs Octaspring® putu atsperu slānis
Stingras Ecocell® putas
labākam miegam

Pagarinātā
GARANTIJA

matracis

15

g adi

B E Z
RISKA

60
naktis

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 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 O N U

A PSTRĀ D E

TERMOREGULĀCIJA
HIPOALERĢISKS
3

TRĪS KOMFORTA ZONAS
MAZGĀJAMS, NOŅEMAMS PĀRVALKS

STINGRĪBAS PAKĀPE:
ĻOTI 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
19

Pagarinātā
GARANTIJA

matracis

15

g adi

B E Z
RISKA

30
naktis

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

B E Z
RISKA

30
naktis

Siena

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

16 cm

1

1
2

www.dormeo.lv

16 cm Ecocell® putas
Ar CleanEffect® Silver apstrādāts pārvalks
21
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matracis

10
g adi

B E Z
RISKA

30
naktis

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

22

16 cm biezs Ecocell® putu slānis
Ar alveju apstrādāts pārvalks
labākam miegam

Pagarinātā
GARANTIJA

matracis

10
g adi

B E Z
RISKA

30
naktis

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

www.dormeo.lv

14 cm biezs Ecocell® putu slānis
Ar alveju apstrādāts pārvalks
23
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matracis

12

g adi

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

4

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 Lux Plus

15

Mazāk ciets,
vidēji ciets

27 cm







5

Air Select Plus

15

Mazāk ciets,
vidēji ciets

23 cm







3

Air Comfort Plus

15

Vidēji ciets,
ciets

23 cm





iMemory S Plus

15

no ļoti cieta
līdz mīkstam

20 cm







3

Fresh Prima

15

Vidēji ciets

18 cm







3

iMemory Silver

15

no vidēja līdz
cietam

18 cm







3

Aloe Vera Plus

10

Ļoti ciets

18 cm





Aloe Vera

10

Ļoti ciets

16 cm





Siena

6

Ciets

16 cm
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3

Octaspring®
tehnoloģija

2 slāņi

1 slānis

1 slānis

1 slānis

1 slānis

27

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 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.

Kur var izmantot virsmatračus?
DĪVĀNS

30

NEĒRTA
GULTA

BRĪVDIENU
MĀJA

KEMPINGS

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.

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 dažus virsmatraču pārvalkus var
noņemt un mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā.

www.dormeo.lv
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virsmatracis Hero
Šis virsmatracis ar 4,5 cm pamatni, kas izgatavots no Ecocell® putām, ir
lielisks risinājums, ja vēlies pārvērst jebkuru gulēšanai paredzēto virsmu
komfortablā un veselīgā gulēšanai paredzētā vidē. Tas ir izgatavots,
kombinējot inovatīvus materiālus un unikālas apstrādes metodes, kas
nodrošinās lielisku atbalstu un papildinās jūsu uzlaboto gulēšanai paredzēto
virsmu. Individuāls atbalsts dažādām ķermeņa daļām, un ekskluzīva apstrāde
dziļākam, atjaunojošam miegam.
•
•
•
•
•
•
•

Mosties ar
varoņa spēku!

Trīs komforta zonas nodrošina tavai ķermeņa augšdaļai, gurniem un kājām atpūtu un atbalstu, kas
tiem ir nepieciešams.
CleanEffect® apstrāde nodrošina aizsardzību pret putekļu ērcītēm, baktērijām un smakām.
Īpašā Skābekļ jonu apstrāde palīdz uzlabot miega kvalitāti, palīdz ķermenim relaksēties un atgūt
enerģiju.
AirX System audums sānos nodrošina svaigu un sausu vidi.
Inovatīvs, elpojošs iekšējais pārvalks.
Pretslīdes audums matrača apakšā nodrošina,
ka virsmatracis stabili turas uz virsmas.
Noņemams un mazgājams pārvalks
papildu higiēnai.

SKĀBEKĻA
JONU

AP ST RĀ D E

PĒDU ZONA

GURNU ZONA

GALVAS ZONA

3
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3 ZONAS

HIPOALERĢISKS

PRETSLĪDĒŠANAS
ĪPAŠĪBAS

augstums

4,5 cm

labākam miegam

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.

augstums

OCTASPRING
TEHNOLOĢIJA

3

®

3 ZONAS

7 cm

virsmatracis Fresh Multizone
Šis inovatīvās formas un īpaši pielāgojamais Ecocell® putu
virsmatracis nodrošina lielisku atbalstu un lielāku komfortu.
Pateicoties īpašajam putu augšdaļas griezumam, tas nodrošina
perfektu atbalstu un labu gaisa caurlaidību.
•
•
•
•
•

Izgatavots no augstas kvalitātes Ecocell® putām, lai nodrošinātu
komfortu un vienādu svara sadalījumu.
AirX System sānos nodrošina svaigu un sausu vidi.
CleanEffect® apstrāde nodrošina aizsardzību pret putekļu
ērcītēm, baktērijām un smakām.
Pretslīdes izciļņi matrača apakšā nodrošina, ka virsmatracis
stabili turas uz virsmas.
Noņemams un mazgājams pārvalks.
HIPOALERĢISKS

www.dormeo.lv

PRETSLĪDĒŠANAS
ĪPAŠĪBAS

augstums

5 cm
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virsmatracis Renew Eucalyptus 3,5 cm vai 6 cm
Lielisks risinājums tiem, kas vēlas uzlabot savu gulēšanai paredzēto vidi
un izbaudīt priekšrocības, kuras sniedz Memory putu produkti ar Tencel®
pārvalku, – dabisku siltuma regulēšanu un lielisku komfortu. Tas pielāgojas
ķermeņa formai un būtiski samazina spiediena punktus. Uzlieciet uz sava
stingrā matrača vai dīvāna, un tas nodrošinās jums komfortablāku miegu.

•
•
•
•

KOMPLEKTĀ
anatomiskais
spilvens

Dabisks termoregulācijas efekts.
Pielāgojas jūsu ķermenim un nodrošina patīkamu bezsvara stāvokli.
Noņemams un mazgājams pārvalks papildu higiēnai.
Uzlabo jūsu gultas vai dīvāna komfortu.

augstums

3,5 cm

MEMORY PUTAS

augstums

6 cm

7 zonu virsmatracis Renew Eucalyptus
Šim 6 cm biezajam virsmatracim ir 7 atšķirīgi veidotas zonas, kas
sniedz jums maksimālu atbalstu un pat ķermeņa svara sadalījumu,
nodrošinot ērtāku nakts miegu. Tas nodrošina vieglu atbalstu galvai
un pēdām, vidēju atbalstu pleciem un gurniem un cietāku atbalstu
muguras lejasdaļai un torsam. Profilētā virsma nodrošina maigu
masāžu gulēšanas laikā.
•
•
•
•

Dabisks termoregulācijas efekts.
Pielāgojas jūsu ķermenim un nodrošina patīkamu bezsvara
stāvokli.
Noņemams un mazgājams pārvalks papildu higiēnai.
Uzlabo jūsu gultas vai dīvāna komfortu.

KOMPLEKTĀ
anatomiskais
spilvens

augstums

6 cm

MEMORY PUTAS
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7

7 ZONAS

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 stāvokli, 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 siksnām.
MEMORY PUTAS

augstums

5 cm

augstums

7 cm

virsmatracis Roll Up Supreme
Šis virsmatracis ir neaizvietojams, ja pie jums ierodas viesi, vai
dodaties ceļojumos, vai izbraukumos pie dabas. Nolieciet to uz
zemes vai uz vecas gultas, un tas pārvērtīs jūsu veco gultu jaunā
vienā acumirklī.
• Izgatavots no augstas kvalitātes Ecocell® putām, lai
nodrošinātu komfortu un vienādu svara sadalījumu.
• Ar ūdeni atgrūdošu apstrādi apakšā.
• Lieliski pielāgojas jūsu ķermeņa formai.
• Vienkārši sarullējams.

ATGRŪŽ MITRUMU

www.dormeo.lv

augstums

5 cm
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labākam miegam

Virsmatraču salīdzinājuma tabula:
Augstums

HARMONIJA

AIR

Memosan Roll up

VITALITĀTE

KOMFORTS

www.dormeo.lv

Mazgājams pārvalks

7 cm
5 cm
7 cm

Fresh Multizone

5 cm

Renew Eucalyptus
7 zones

6 cm

Renew Eucalyptus

Komforta slānis

3,5 cm
6 cm

Hero

4,5 cm

Roll up Supreme

5 cm



CleanEffect®

Zonas



3


















Octaspring®
tehnoloģija

1 slānis

7



3
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Matraču aizsargpārklāji
Mūsu matraču aizsargpārklāji nodrošina tevi ar
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 / Pamats: 100 % poliuretāns

elastīgas sānu lentes

pilnībā ūdensdrošs

Fresh

Audums: 100 % kokvilna / Pamats: 100 % poliuretāns

“divi vienā” matrača aizsargpārvalks un
palags ar gumiju

pilnībā ūdensdrošs

Total

Virsējais audums: 100 % kokvilna / Virsējais audums: 100 % poliuretāns /
Apakšējais audums: 100 % poliesters

pilns pārklājums ar rāvējslēdzēju

pilnībā ūdensdrošs

Spilvena kokvilnas
aizsargpārvalks

Audums: 100 % kokvilna

rāvējslēdzējs

pilnībā ūdensdrošs

apstrādāts ar
alveju

Silpure®
apstrāde

labākam miegam

matrača pārklājs Total

matrača pārklājs Aloe Vera

Elpojošā un pilnībā ūdensnecaurlaidīgā virspuse nodrošina,
ka guļvieta saglabājas svaiga un sausa. Pārklāja sāni ir
izgatavoti no 100% kokvilnas. Unikālais pilnībā ietverošais
dizains ļaus saglabāt matraci tīru un paildzināt tā kalpošanas
laiku.

Ļauj izvairīties no grūti izmazgājamiem traipiem un
putekļiem uz matrača. Kokvilna un alvejas ekstrakts
nodrošina papildu mīkstumu un svaigumu.

KOKVILNA
ALVEJA
Pieejami dažādi izmēri.
Sastāvs: virsējais audums : 100% kokvilna,
apakšējais audums 100% poliesters

Pieejami dažādi izmēri.
Sastāvs: 40% viskoze, 60% poliesters

matrača pārklājs 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.

KOKVILNA

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

www.dormeo.lv
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HIGIĒNA

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

40

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 ir galvenokārt veidots no mikrošķiedrām
Wellsleep® vai Tencel®. 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.

www.dormeo.lv

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

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.

GULĒŠANAS POZA UZ
SĀNIEM

SPILVENA
AUGSTUMS

11
12
13

195cm un vairāk

Virs 15cm

185cm - 195cm

13cm - 15cm

175cm - 185cm

12cm - 13cm

165cm - 175cm

11cm - 13cm

155cm - 165cm

11cm - 12cm

145cm - 155cm

10cm - 12cm

135cm - 145cm

9cm - 10cm

Mazāk par
135cm

7cm - 8cm

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:
40x60cm

12cm un 16cm

50x70cm

Augstāk par 10cm

labākam miegam

20

0
2

Lineāls labajā pusē

Uz muguras
GULĒŠANAS POZA UZ
MUGURAS

4

LIETOTĀJA
AUGUMS

3

ŠAI DARBĪBAI TEV BŪS NEPIECIEŠAMS:

1

PERFEKTS SPILVENS?
SPILVENA AUGSTUMS

5

195cm un vairāk

10cm - 15cm

185cm - 195cm

10cm - 13cm

175cm - 185cm

10cm - 12cm

165cm - 175cm

9cm - 12cm

155cm - 165cm

8cm - 11cm

145cm - 155cm

7cm - 10cm

135cm - 145cm

7cm - 10cm

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!

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.

11
12

Zem 8cm

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

• Dabīgi materiāli maigākam pieskārienam.

ANATOMISKAS FORMAS SPILVENS
Aloe Vera
• Ar diviem īpašiem kambariem tavam galvas un
mugurkaula perfektam atbalstam.

15

SPILVENS Natura

14

SPILVENS Air Smart Duo

13

Mazāk par
135cm

16
17

50x70cm

No 8 - 10cm

50x70cm

Augstāk par 10cm

19
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Zem 8cm

18

40x60cm

20
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Octaspring® spilveni
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O

INOVATĪVĀ MIEGA 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® spilvens nodrošina:
•

Labāko un atbilstošāko atbalstu jūsu kaklam.

•

Perfektu pielāgošanos jūsu galvas un kakla formai.

•

Lielisku gaisa apmaiņu.

labākam miegam

spilvens Air Smart Duo
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 visiem gulētāju tipiem.
OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

Spilvena izmērs: 40 x 60 cm
Sastāvs: Pārvalks: Virsējais audums: 100 % poliesters Sānu audums: 100 %
poliesters (AirX System)
Pamatne: Daļai zem galvas: 100 % poliesters (dūnām līdzīga šķiedra) /
®
Daļai zem kakla: poliuretāna putas (Ecocell ), viskoelastīgs poliuretāna
putu pārklājums (Memory putas)

spilvens True Evolution
Tā unikālā šūnu struktūra nodrošina lielisku gaisa caurlaidību un nodrošina
vēsāku, sausāku un higiēniskāku miegu. Spilvena noslēpums slēpjas lieliskajā
unikālās Octaspring® tehnoloģijas atbalstā un Memory putu ieaijājošā
komforta un maiguma apvienojumā. Ir pieejami divi izmēri.
Piemērots tiem, kas guļ uz sāniem
un muguras.

augstums

12 cm

augstums

16 cm

OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

Spilvena izmērs: 40 x 60 cm
Sastāvs: Pārvalks: Virsējais audums: 100 % poliesters
Pamatne: viskoelastīgs poliuretāna putu pārklājums (poliuretāna putas);
12 Octaspring® atsperes, 12 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
materiāla labākai gaisa cirkulācijai. Pārvalks ir mazgājams.
•
•
•
•
•

Izmērs: 50 x 70 cm.
Pārvalks – 100 % kokvilna.
Pildījums – Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras.
Sāni – 3D Airmesh materiāls.
Spilvena pildījums – viskoelastīgo Memory putu gabaliņi (1400 g).

Piemērots visiem gulētāju tipiem.

spilvens Angel
Wellsleep® ir pārklāts ar īpašas formas tīklu, kas veidots no
Memory putām, nodrošinot maksimālu komfortu, lielisku
pielāgošanās spēju un uzlabotu gaisa caurlaidību.
• Izmērs: 40 x 60 cm.
• Pārvalks – 100 % poliesters ar CleanEfect® apstrādi.
• Kodols – 100 % viskoelastīgo Memory putu tīklveida
pārklājums.
• Pildījums – Wellsleep® uzlaboto mikrošķiedru pildījums
(350 g/m²).
ŠŪ

N

U

Piemērots visiem gulētāju tipiem.
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3-slāņu 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: 30 x 50 cm.
Pārvalks – 100 % kokvilna.
Pārvalka pildījums – Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras.
Sāni – 3D Airmesh materiāls.
Pamatne – augšējais un apakšējais slānis – viskoelastīgās
Memory putas, vidējais slānis – Ecocell® poliuretāna putas.

3-slāņu anatomiskais
spilvens bērniem Memosan

Piemērots visiem gulētāju tipiem.

PIEMĒROTS BĒRNIEM

Šo anatomisko spilvenu veido 3 kārtas, kas nodrošina unikālas
priekšrocības pielāgot to tā, lai spilvens būtu bērna vecumam
atbilstoša augstuma un mīkstuma. Trīs kārtas nodrošina anatomiskā
spilvena klasiskās īpašības, jo tas piemērojas galvas, spranda un plecu
formai. Bērnam augot, to var pielāgot – no agrīna vecuma līdz pat
pusaudža vecumam. Tas ļauj saglabāt pareizu mugurkaula stāvokli un
mazina spiedienu saskares punktos.
•
•
•
•
•
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Izmērs: 25 x 40 cm.
Pārvalks – 100 % kokvilna.
Pārvalka pildījums – Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras.
Sāni – 3D Airmesh materiāls.
Pamatne – augšējais un apakšējais slānis – viskoelastīgās
Memory putas, vidējais slānis – Ecocell® putas.

Piemērots visiem gulētāju tipiem.

labākam miegam

anatomiskais spilvens Good morning
Anatomiskā forma ar Memory putām palīdz jums relaksēties un
izjust komfortu visa gada garumā. Tas lieliski aptver jūsu galvas
un kakla formu, tādējādi nodrošinot jums īpaši piemērotu vidi
miegam. Spilvens pielāgojas pozai un temperatūrai, tādējādi
gulēšana uz anatomiskās formas spilvena sniegs jums perfektu
atbalstu bez nevajadzīga spiediena radīšanas uz muskuļiem un
kaulu struktūras.
•
•
•
•

Izmērs: 30 x 50 cm.
Memory putas.
Noņemams un mazgājams pārvalks.
Pieejams trīs krāsās.

www.dormeo.lv

Piemērots tiem, kas guļ uz sāniem un muguras.
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Kolekcijas
Dormeo kolekcijas ir pieejamas visa gada
garumā un izceļas ar saviem materiāliem
un apstrādi. Kolekcijas sniedz iespēju
viegli izvēlēties produktu komplektu ar
vienādiem ieguvumiem un priekšrocībām.
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Hero
Aloe Vera
Goog morning
Siena
Natura

labākam miegam

KOLEKCIJA Good morning

3

Galvenais Dormeo Good morning kolekcijas mērķis ir
nodrošināt labu nakts miegu ar šo īpašo spilvena un segas
komplektu. To lieliskās kvalitātes audums ir patīkams un
grezns. Komplekts ir pildīts ar Wellsleep® uzlabotajām
mikrošķiedrām, kas nodrošina, ka sega un spilvens ir silti
un gaisa caurlaidīgi. Tas ir viegls, tomēr silts, kad jums tas
ir nepieciešams, savukārt unikālā struktūra veido gaisa
kabatas, kas nodrošina papildu apjomu.
• Iespējams individuāli regulēt spilvena augstumu.
• Pieejams divos izmēros un trīs krāsās.

www.dormeo.lv

Spilvena izmērs: 50 x 70 cm
Virsējais audums: 100 % poliesters
Apakšējais audums: 100 % poliesters
Pamatnes pildījums: 100 % poliesters
(Wellsleep® mikrošķiedras)
Pildījums: 750 g/m²

Segas izmērs: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Virsējais audums: 100 % poliesters
Apakšējais audums: 100 % poliesters
Segas pildījums: 100 % poliesters (Wellsleep®
mikrošķiedras), ~200 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® uzlabotās mikrošķiedras.
Spilvena izmērs: 50 x 70 cm
Sastāv no: pārvalka – 100 % poliesters (Softdream mikrošķiedras),
piesātināts ar alvejas ekstraktu, pārvalka pildījums – 100 % poliesters.
(Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras); spilvenu pildījums – 100 %
poliesters.
(Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras)
Pildījums: 600 g.
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anatomiskas formas
spilvens Aloe Vera

sega Aloe Vera
3

Spilvena izmērs: 50 x 70 cm
Sastāv no: pārvalka – 100 % poliesters (Softdream mikrošķiedras),
piesātināts ar alvejas ekstraktu, pārvalka pildījums – 100 % poliesters.
(Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras); spilvenu pildījums – 100 %
poliesters (Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras); spilvenu pildījums –
100 % poliesters.
Divu kameru pildījums:
~350 g lielākajai kamerai,
~250 g mazākajai kamerai

vasaras sega Aloe Vera

Segas izmērs: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Sastāv no: pārvalka – 100 % poliesters (Softdream
mikrošķiedras), piesātināts ar alvejas ekstraktu,
pildījums – 100 % poliesters (Wellsleep® uzlabotās
mikrošķiedras).
Pildījums: 350 g/m²

4 sezonu sega Aloe Vera
5

5
1

Segas izmērs: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Sastāv no: pārvalka – 100 % poliesters (Softdream
mikrošķiedras), piesātināts ar alvejas ekstraktu, pildījums –
100 % poliesters (Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras).
Pildījums: 200 g/m²

www.dormeo.lv

Segas izmērs: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Sastāv no: pārvalka – 100 % poliesters
(Softdream mikrošķiedras), piesātināts ar alvejas
ekstraktu, pildījums – 100 % poliesters (Wellsleep®
uzlabotās mikrošķiedras).
Pildījums: Vasaras sega ~150 g/m²
Ziemas sega ~250 g/m²

CLIP SISTĒMA

SEGA
(divi vienā)
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spilvens un sega Natura

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: 50 x 70 cm
Audums: 100 % dabīga kokvilna
Stepēts pārvalka pildījums: 100 % poliesters Wellsleep®
mikrošķiedras
Pamatnes pildījums: 100 % poliesters (Wellsleep®
mikrošķiedras)
Pildījums: 600 g/m²
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Audums: 100 % dabīga kokvilna
Stepēts pārvalka pildījums: 100 % poliesters Wellsleep®
mikrošķiedras
Pamatnes pildījums: 100 % poliesters (Wellsleep®
mikrošķiedras)
Pildījums: 200 g/m²

labākam miegam

spilvens un sega Siena

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.

www.dormeo.lv

Spilvena izmērs: 50 x 70 cm
Sastāv no: pārvalka – 100 % poliesters (Softdream
mikrošķiedras), pārvalka pildījums – 100 %
poliesters (Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras);
spilvena pildījums 100 % poliesters (Wellsleep®
uzlabotās mikrošķiedras).
Pildījums: 600 g.

Segas izmērs: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Sastāv no: pārvalka – 100 % poliesters (Softdream
mikrošķiedras), pildījums – 100 % poliesters
(Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras).
Pildījums: 350 g/m²
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KOLEKCIJA Hero
Guliet un izbaudiet mājīgumu visa gada garumā ar mūsu īpašo spilvena un segas
komplektu. Tā lieliskās kvalitātes audums ir patīkams un grezns. Šis komplekts ir lielisks
un funkcionāls papildinājums katrai guļamistabai un ar īpašo skābekļa jonu apstrādi
palīdz uzlabot miega kvalitāti, ķermeņa relaksāciju un enerģijas atgūšanu.
Visam komplektam ir hipoalerģiskas īpašības, pateicoties pildījumam, kas veidots no
inovatīvajām Wellsleep® mikrošķiedrām, un jūsu ērtībai tas ir pilnībā mazgājams veļas
mazgājamajā mašīnā. Ar savu smalko stepējumu un dubulto zilo caurulīšu pildījumu
sega ir pilnībā saskaņota ar spilvenu, un pildījums nenobīdās, bet ērti paliek savā vietā.

SKĀBEKĻA
JONU

APSTRĀD E

Palīdz uzlabot miega kvalitāti
Palīdz palielināt ķermeņa
enerģiju un var paātrināt tā
atjaunošanās procesu
Palīdz ķermenim relaksēties

Spilvena sānos ir iešūts AirX System audums, kas nodrošina optimālu gaisa cirkulāciju
visā spilvenā un saglabā to svaigu un sausu.
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Mosties
ar varoņa
spēku!

3

spilvens un sega Hero
• Iespējams individuāli regulēt
spilvena augstumu un mīkstumu.
• Izmantotā skābekļa jonu apstrāde
palīdz uzlabot miega kvalitāti un
ķermenim atgūt enerģiju.
• Pieejams divos izmēros.
Spilvena izmērs: 50 x 70 cm
Audums: 100 % poliesters 120 g/m² baltā krāsā ar skābekļa jonu
apstrādi
Audums ar ķīļveida ielaidumiem: 100 % poliesters 3D Air-mesh
200 g/m² baltā krāsā
Pamatnes pildījums: 100 % PES šķiedras 900 g (Wellsleep®)
Spec.: 3 cm 3D Air-mesh audums ar ķīļveida ielaidumiem, apkārt
2 krāsu satīna lentītes, rāvējslēdzējs īsajā pusē.

www.dormeo.lv

Segas izmērs: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Audums: 100 % poliesters 120 g/m² baltā krāsā ar
skābekļa jonu apstrādi.
Audums ar ķīļveida ielaidumiem: 100 % poliesters
200 g/m² baltā krāsā
Pamatnes pildījums: 200 g/m² 100 %poliesters
Wellsleep® PES šķiedras.
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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. Katrs atradīs sev
piemērotāko.
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Gultas veļas komplektu īpašības
• Veidoti no dabīgiem materiāliem – kokvilnas, kokvilnas satīna vai
Tencel®.
• Sader ar Dormeo segām un spilveniem.
• Dažādas krāsas un raksti.
• Vieglāka kopšana un maiga pieskārienam.
labākam miegam

Dekoratīvie produkti, piemēram, gultas veļa, segas, palagi, pārklāji ir sezonālas preces, kas tiek
izlaistas DIVĀS KOLEKCIJĀS GADĀ. Pavasara–vasaras sezonas produkti tiek piedāvāti
no marta līdz augustam un rudens–ziemas sezonas produkti – no septembra līdz februārim.

A: pavasara–vasaras sezona

B: rudens–ziemas sezona

Katrā kolekcijā mēs iekļaujam gultas veļas komplektus, ko veido

“četri vienā” DIZAINs.

“Četri vienā” – lai jūs varētu dekorēt savu guļamistabu pēc savas izvēles.
Ik dienu jūs varat izvēlēties citu gultas veļas stilu.

4

vienā

www.dormeo.lv
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gultas veļas komplekts Watercolor
Moderns, stilīgs izskats ar akvareļkrāsu dizainu.
Šis gultas veļas komplekts ir veidots no kokvilnas poliestera, tā
dizains radīts, iedvesmojoties no akvareļkrāsām. Papildinot savu
guļamistabu ar šo gultas veļas komplektu, jūs ienesīsiet tajā nedaudz
mistikas. Gultas veļu ir viegli kopt un uzturēt. Tas nodrošina perfektu
līdzsvaru starp klasiski šiku un omulīgu stilu. Gultas veļai ir elegants
dizains, lai radītu vizuāli bagātīgu, vienotu interjeru jūsu guļamistabā.

4

vienā

Sastāvs: 60 % kokvilna, 40 % poliesters
Vienvietīgai segai: segas pārvalks: 140 x 200 cm, spilvendrāna: 50 x 70 cm
Divvietīgai segai: segas pārvalks: 200 x 200 cm, spilvendrāna: 2x 50 x 70 cm
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gultas veļas komplekts Hero
Mosties ar varoņa spēku.
Šī gultas veļa ar elegantu vienkāršību un tradicionālajām izjūtām ienesīs
jūsu guļamistabā klasisku, bet modernu pieskārienu un lieliski iekļausies
gandrīz visos interjeros. Tā acumirklī pārvērtīs jūsu gultu par vietu skaistiem
sapņiem. Gultas veļa ir veidota no kokvilnas satīna, izmantojot Silvadur™
apstrādi, kas sniedz svaigumu un palīdz saglabāt gultas veļas izskatu un
izjūtu.
Pieejama divās krāsās: violetā un zilā.
Sastāvs: 100 % kokvilnas satīns
Vienvietīgai segai: segas pārvalks: 140 x 200 cm, spilvendrāna: 50 x 70 cm
Divvietīgai segai: segas pārvalks: 200 x 200 cm, spilvendrāna: 2x 50 x 70 cm

www.dormeo.lv

100% KOKVILNAS
SATĪNS

Mosties
ar varoņa
spēku!

perfekti sader
pleds Hero 3 vienā

ir lieliski izstrādāts pleds un
spilvens – vienkārši atvelciet
rāvējslēdzēju un pārvērtiet spilvenu
segā vai pārklājā.
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gultas veļas komplekts Mix&Match

100% KOKVILNAS SATĪNS

Izbaudiet dažādu krāsu kombinācijas un radiet savu personalizēto izskatu.
Iespēja iegādāties un kombinēt ar citiem kolekcijas produktiem.
Kombinējiet dažādas mūsu krāsainās gultas veļas komplektus un radiet
guļamistabas dizainu, kas atbilst jūsu unikālajam stilam. Jūs varat to veidot
vienkāršu, kombinējot jūsu mīļākās krāsas, vai īpašāku, pievienojot jūsu
izvēlētos rakstus. Iespējām nav robežu.

4

vienā

Pieejams četrās krāsās:
dzeltenā, lagūnas zilā,
pelēkā un violetā
Sastāvs: 100 % kokvilnas satīns
Vienvietīgai segai: segas pārvalks: 140 x 200 cm, spilvendrāna: 50 x 70 cm
Divvietīgai segai: segas pārvalks: 200 x 200 cm, spilvendrāna: 2x 50 x 70 cm
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100% KOKVILNAS SATĪNS
Spilvendrānas ir pieejamas dzeltenā, violetā, pelēkā un lagūnas zilā krāsā vienā
pusē un elegantā ziloņkaula krāsā otrajā pusē. Visu toņu spilvendrānas ir
apšūtas ar elegantām ziloņkaula krāsas lentītēm.

Kokvilnas satīna palagiem visapkārt ir elastīga
gumija, lai tos varētu pielāgot un stingri
aplikt pat 30 cm augstam matracim.

palags ar gumiju Mix&Match

Fitted
sheet Mix
&Matc

FITTED
Elasticat
ed all arou
nd, stay
30

EXTRA
For mat HIGH
resses
up to

firmly
placed
on your

30 cm

mattres
s.

high.

100%
COTTO
Gentle
N SAT
to your
EEN
skin.
90x200

cm

For ex
ception
pleasant
all
silk-like y soft and
touch.

PERFEKTI SADER

Match

Fitte
sheetd
Mix&

Divu spilvenu komplekts, kas lieliski sader ar Mix&Match gultas veļas
komplektu, ir veidots no tīra kokvilnas satīna ar svaigu un patīkamu izskatu.
Tam ir īpaši maiga un patīkami zīdaina tekstūra.

260mm

Izbaudiet dažādu krāsu kombinācijas un radiet savu personalizēto izskatu.

Divu spilvenu komplekts Mix&Match

gultas veļas komplekts Bubbles

100% KOKVILNA

Piepildiet savu bērnu sapņus ar rotaļīgu gultas veļas komplektu.
Šis bērnu gultas veļas komplekts ir burbuļains – krāsainie burbuļi pārveidos jūsu
bērna guļamistabu par prieka, jautrības un izdomas zemi. Šis kokvilnas gultas
veļas komplekts rītos padarīs gultas saklāšanu jautrāku – katru dienu bērns var
saklāt savu gultu četrās dažādās kombinācijās.
Tas tiek piedāvāts modernās
krāsu kombinācijās:
Zaļš, rozā un bēšs.

4

4 in 1

vienā

Sastāvs: 100 % kokvilna
Vienvietīgai segai: segas pārvalks: 140 x 200 cm, spilvendrāna: 50 x 70 cm
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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 gultasveļu. Ja jūs meklējat dabīga
materiāla gultasveļu ar zīdainu tekstūru labam
miegam, kokvilnas pārvalki garantē jums maigu un
dabisku pieskārienu.
• 100 % kokvilna
• Izmērs: 50 x 70 cm vai 30 x 50 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 divās krāsās: baltā un bēšā.

www.dormeo.lv
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KOLEKCIJA GUĻAMISTABAI
Egyptian Grand Luxe
2

1

66

labākam miegam

Ienesiet Ēģiptes maģiju savās mājās un guļamistabā ar mūsu jauno augstākās
kvalitātes Egyptian Grand kolekciju, KAS IEDVESMOJUSIES NO
MISTIKAS, FANTĀZIJAS UN LUKSUSA. Šo kolekciju veido dzīvīgas
krāsas un tekstūras, kam būs maģiska iedarbība uz jūsu interjeru.

gultas veļas komplekts Egyptian Grand

1

Tā maģiskais pieskāriens ir ietverts krāsās un rakstos, un šis komplekts lieliski
iekļausies katrā guļamistabā. Vienā spilvendrānas un segas pārvalka pusē ir
krāšņs raksts, bet otra puse ir vienkrāsaina, nodrošinot iespēju izvēlēties starp
četriem dažādiem elegantiem dizainiem.
PĀRSTEIDZOŠI ĒRTA AIZMUGURE

Maigais audums nodrošina gultasveļai samtainu tekstūru.

3

100% KOKVILNAS
SATĪNS

palags ar gumiju Egyptian Grand

2

Veidots no mīksta zīdaina kokvilnas satīna. Palagam visapkārt ir iestrādāta
gumija, kas ļauj to viegli uzklāt un stingri noturēt uz matrača.
100% KOKVILNAS SATĪNS

30

ĪPAŠI AUGSTS

sega Egyptian Grand

3

“Trīs vienā” RISINĀJUMS: sega, pleds un gultas pārklājs
• Pieejams 2 izmēros: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm.
• Pieejams divās krāsās: violetā un baltā.

PERFEKTI SADER
• skārienjutīga lampa 1001 nakts
• salokāma kaste 1001 nakts
• sudrabots dekoratīvais spilvens

1001 nakts

www.dormeo.lv

67

Mājas dekori
Mēs piedāvājam Dormeo produktus mājas
dekorēšanai, lai katrs jūsu ģimenes loceklis varētu
pilnībā izbaudīt mājīgu vidi. Ļaujiet katrai vietai
jūsu mājās izstarot siltumu un maigumu, un jūs
redzēsiet, cik labi ir būt mājās...

68

Paklāji
Segas
Mitrinātāji
Dekoratīvie spilveni
Lampas
labākam miegam

paklājs Asana
Jūs varat izvietot šo īpaši maigo Asana paklāju savā guļamistabā,
kā arī bērnistabā, lai radītu mājīgu vidi rotaļām.
•
•
•

Izmērs: 100 x 150 cm un 130 x 170 cm
Mazgājams
2 cm Memory putas
MEMORY PUTAS

NESLĪDOŠA APAKŠA

paklājs Home
Ērtības jūsu mājās. Memory putu slāņa radītais komforts jūsu ķermenim,
stāvot uz tā. Tas ir noturīgs pret traipiem, un tam piemīt lieliskas īpašības. Tas
ir arī noturīgs pret traipiem.
•
•
•

Izmērs: 51 x 101,5 cm
Viegla tīrīšana
Memory putas

ŪDENSNECAURLAIDĪGS VIRSĒJAIS
SLĀNIS

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: 50 x 70 cm
Mazgājams
3D forma

3D FORMA
MEMORY PUTAS
NESLĪDOŠA APAKŠA
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Mosties
ar varoņa
spēku!

3 vienā
pleds Hero 3 vienā

pleds,
pārklājs
un spilvens

Dormeo pleds Hero ir lieliski izstrādāts pleds un spilvens –
vienkārši atvelciet augstās kvalitātes rāvējslēdzēju un pārvērtiet
spilvenu pledā. Tas ir viegls un patīkams pieskārienam, savukārt
īpašā skābekļa jonu apstrāde palīdz uzlabot miega kvalitāti,
ķermenim relaksēties un atgūt enerģiju. Pledu var izmantot gan
siltākās dienās un naktīs, gan uzklājot to pāri segai aukstākās
dienās un naktīs.

SKĀBEKĻA
J O N U

•
•
•
70

A P S TR Ā D E

3 izmēri 140 x 200, 200 x 200, 220 x 200 cm
Divpusējs dizains
Materiāls – 100 % poliesters; 100 g/m² pildījums
labākam miegam

smaržu difuzors
Mājas dekors un atsvaidzinātājs vienā produktā. Tas jūsu mājās
nodrošinās aromātu, kas būs jūtams ilgāk nekā sveces radītā
smarža, vienlaikus izvairoties no aizdegšanās riska, tādējādi
šis smaržu izsmidzinātājs ir īpaši praktisks. Smarža ir īpaši
atsvaidzinoša ar iedvesmojošu puķu aromātu.
Pateicoties vienkāršajai stikla pudeles taisnstūra formai, smaržu
izsmidzinātājs lieliski iederas jebkurā telpā. Abi aromāti ir
izsmalcināti.

Jūs varat izvēlēties
MEŽROZĪTES vai GARDĒNIJAS
ēterisko eļļu skaistā stikla pudelītē.

dvieļi Mix&Match
Mix&Match dvieļi ir maigi, taču tiem piemīt lieliska uzsūkšanas
spēja. Tie ir veidoti no Tencel® un kokvilnas materiālu
savienojuma. Tencel® šķiedrām piemīt lieliskas mitruma
uzsūkšanas spējas. Tās šķietami elpo kopā ar ķermeni, uzsūcot
un ātri atbrīvojot mitrumu.

•
•

Pieejamais izmērs: 50 x 100 cm, 70 x 140 cm
Materiāls: 70 % kokvilna, 30 % Tencel® materiāls; 500 g/m²
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KOLEKCIJA
VANNAS ISTABAI
Fantasia

3

2

1

4

5
72

labākam miegam

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.

dvielis Fantasia

1

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

Pieejams 2 izmēros: 50 x 100 cm, 70 x 140 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.
•

Trīs unisex izmēri: S, M, L.

vannas aizkari Fantasia

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.
•

Pieejamais izmērs: 38x49cm
SALOKĀMS

vannas istabas paklājs Fantasia
3

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: 50 x 70 cm.
MEMORY PUTAS

NESLĪDOŠA APAKŠA
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Mēbeles
Dormeo mēbeles jūsu mājās gādās par nevainojamu stilu un elegantu komfortu. Tās sniegs jūsu ķermenim
visu tam nepieciešamo atbalstu, tajā pašā laikā nodrošinot jūsu guļamistabai vai dzīvojamajai istabai elegantu
dizaina elementu.

74
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GARANTIJA

2

gultas rāmis Millana

GADI

Gultas rāmis Millana ir stilīgs gultas rāmis, kas veidots
no 3,2 cm bieziem un masīviem finiera dēļiem ar
noapaļotiem galiem, kas nodrošina gultas rāmim stiprību
un funkcionalitāti.
•

Divas augstuma izvēles, lai pielāgotu to visiem
matraču dziļumiem: 14 cm, 18 cm.

•

Pieejamie izmēri: 90 x 200, 160 x 200,
180 x 200 cm.

Pieejams trīs krāsās:
radīts un izstrādāts
Itālijā

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.

Pieejams divās krāsās:

SALOKĀMS
LIETOŠANAI TELPĀS UN ĀRPUS TĀM

www.dormeo.lv
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MOSTIES
AR VAROŅA
SPĒKU!
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Mēs Dormeo zinām, ka varoņi nav tikai izdomāti tēli ar īpašām spējām, kas eksistē filmās. Un
varoņi nav tikai vēsturiski tēli, par kuriem lasām stāstos un grāmatās. Vai cilvēki, kuri pieminēti
senās leģendās un tiek godināti par saviem darbiem. Mēs Dormeo zinām, ka ne visi varoņi valkā
apmetņus. Varoņi ir arī parasti cilvēki. Cilvēki mums apkārt, kuri ir drosmīgi un stipri. Cilvēki, kuri
upurē savas personiskās intereses vispārējam labumam. Cilvēki, kuri atbalsta apkārtējos cilvēkus un
viņiem palīdz, taču stājas pretī arī ikdienas izaicinājumiem, tā iedvesmojot arī mūs kļūt par varoņiem.
Un mēs Dormeo zinām, ka miegam, lai gan tas tiek uztverts par vispasīvāko darbību, ir ļoti aktīva
loma to cilvēku dzīvē, kuri vēlas dzīvot labāk un būt veiksmīgāki.
Mēs Dormeo īpaši lepojamies ar to, ka mūsu miegam paredzētie produkti palīdz cilvēkiem gūt
pelnīto un tik vajadzīgo atpūtu. Īpaši mūsdienu ātrajā dzīvē, kad visapkārt ir jūtams stress. Labs
miegs ir ļoti svarīgs mūsu veselībai un labsajūtai, un mums liekas, ka ir mūsu uzdevums jums to
nodrošināt. Tāpēc, plānojot jauno produktu līniju, mums prātā bija tikai viena doma – kā panākt, lai
cilvēki gulētu labāk, kā atvieglot viņu aizņemto ikdienu. Mēs negribam nodrošināt vienkārši labu, bet
gan izcili labu miegu! Mēs gribam būt kā supervaroņi, kuri vienmēr palīdz klientiem.
Veidojot jauno produktu līniju, mēs fokusējāmies uz diviem mērķiem. Pirmkārt, godināt īpašos
cilvēkus, kuri ietekmē mūsu dzīvi, un atdot saņemto – palīdzēt citiem. Otrkārt, popularizēt savus
produktus kā tādus, kas to lietotājiem nodrošina varoņa cienīgu miegu un atpūtu. Tāpēc jaunās,
2018. gadā izlaistās produktu līnijas nosaukums mums ienāca prātā ātri – mēs to nosaucām par
HERO. Un mēs tai piešķīrām īpašu spēju – tā nodrošina spēkus atjaunojošu un dziļu miegu. Tā ļauj
cilvēkiem gulēt kā varoņiem, lai pēc pamošanās viņi justos labi atpūtušies un gatavi saviem lielajiem
ikdienas darbiem.
Ar Dormeo HERO līniju mēs vēlamies godināt divu veidu varoņus. Pirmie ir sportisti, cilvēki, no
kuriem mēs iedvesmojamies viņu drosmes, garīgās izturības un fiziskā spēka dēļ, atlēti, kuri saprot,
kas ir veselīgs dzīvesveids, un ļoti labi zina, kas ir nepieciešams, lai uzvarētu – smags darbs un
kvalitatīva atpūta. Otra veida varoņi esat jūs visi. Mūsu klienti, parasti cilvēki, kuri drosmīgi pārvar
ikdienas grūtības. Cilvēki ar morāli un līdzjūtīgu raksturu.
Cilvēki, kuri bieži vien upurē savas personiskās vajadzības citu cilvēku – vecāku, draugu, kolēģu –
labumam, atbalstot citus un iedvesmojot mūs ar savu cēlsirdību, drosmi un laipnību. Cilvēki, kuri
dara labus darbus. Jūs esat tie, kuri rada pārmaiņas.
Mēs Dormeo zinām, ka pasaulei, kurā dzīvojam, vajag vairāk reālu varoņu. Nevis izdomātu, kuri
valkā maskas un apmetņus un kuriem ir īpašas spējas. Varonis ir tas, kurš stājas pretī ikdienas
izaicinājumiem un uzdrošinās sekot saviem sapņiem. Lai jūs varētu īstenot savu sapni, Dormeo
parūpēsies par lielisku miegu. Jo, ja jūs guļat kā varonis, jūs pamostaties kā varonis un jūs dzīvojat
kā varonis.
Dormeo HERO līnijā ir viss, kas vajadzīgs izcilam miegam. Matrači, virsmatrači, spilveni, segas un
pilnam komplektam – skaista, mūsdienīga gultasveļa. Dormeo ik nakti padara šo pasauli par labāku,
varoņiem piemērotāku vietu.

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
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Dormeo produkti ir pieejami arī
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 Jaunas telpas!
 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 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

labākam miegam

