Sleep Sets
CH OI C ES & O P T I O N S

We understand the business of sleep

H

ypnos Contract Beds jest czołowym
dostawcą łóżek hotelowych na
światowym rynku.

Rozumiemy lepiej niż ktokolwiek inny, że
zarówno każdy z naszych klientów jak i ich
gości ma różne potrzeby. Mając to na
uwadze zapewniamy różnorodne
rozwiązania dopasowane do wszystkich
obiektów rynku hotelarskiego, które
zapewnią idealny komfort w każdym pokoju
niezależnie od jego rodzaju i rozmiaru.
Dzięki temu finalnym skutkiem jest
zwiększenie przychodów oraz ilości
pozytywnych rekomendacji.
Pg. 1 -
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W poniższej prezentacji pokazujemy
naszą elastyczność oraz dostępność
różnorodnych rozwiązań w zakresie
tworzenia kompletnego łóżka hotelowego.
Cały proces wsparty jest nieskomplikowanym
i intuicyjnym serwisem, który gwarantuje
instalację w pokoju, wywóz i utylizację,
fachowe rzemiosło i ręczne wykonanie.
Potwierdzeniem tego jest wieloletnia
gwarancja wytrzymałości, atest trudnopalności
- Crib 5 i ochronę Anti Bug - HealthGuard™
oraz ekologiczną produkcję z dbałością o
środowisko naturalne.
Pg.
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Co wyróżnia Hypnos

Podstawy

Technologiczne innowacje wsparte
tradycją.

Dajemy możliwość spersonalizowania
oraz dostosowania podstawy, w
zależności od wymaganego rodzaju
Pg. 25 - 26
zastosowania.
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Proces selekcji

Zagłówki

Daj się przeprowadzić krok po kroku przez
proces tworzenia, w celu osiągnięcia
idealnego rozwiązania dla Twojego hotelu
Pg. 8 - 14

Wybierz swój zagłówek z całej gamy
dostępnych wzorów, aby podkreślić swój
styl i zapewnić niezrównany komfort

_

Pg. 27 -
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Materace
Każdy spośród sześciu modeli
materaców gwarantuje wyjątkowy
komfort i wsparcie dla Twojego
kręgosłupa.

31

Dodatki i akcesoria
Ostatni krok, aby Twój gość poczuł się
równie wyjątkowo zarówno w łóżku jak i w
hotelu

The Queen’s Awards for Enterprise:
International Trade 2017
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| The Hypnos Difference

Co wyróżnia Hypnos

Komfort i higiena wsparta
wiedzą naukową

N

asz wyspecjalizowany zespół
zarządzający projektem
zapewnia wszystkim klientom
ośmioetapowy plan realizacji.
Zaczynając od konsultacji i stworzenia projektu
na specjalne zamówienie, aż po zbycie starego
łóżka i wsparcie marketingowe zapewniające
podniesienie jakości obsługi gościa oraz zysku
naszego klienta.
8 Step Sleep Plan
1

2

3

4

5

6

7

8

Wstępna konsultacja i
planowanie projektu
Specyfikacja i szczegółowe
omówienie wyglądu
Dopasowanie dodatkowych
elementów
Finansowanie
Dostawa i instalacja
Zbycie starego łóżka i recykling
Dodatkowe akcesoria
Dożywotni nadzór i
wsparcie marketingowe

Dbamy o równowagę ekologiczną używając materiałów w
100% odnawialnych
Hypnos Contract Beds jest pierwszą Brytyjską
firmą wytwarzającą łóżka, którą charakteryzuje
bez emisyjny proces produkcji. Oznacza to, że
podczas procesu powstawania naszych łóżek do
atmosfery nie dostaje się dwutlenek węgla. Jest to
osiągnięcie, z którego jesteśmy szczególnie
dumni. Czujemy się w obowiązku tworzyć nasze
produkty w sposób nienaruszający równowagi
ekologicznej. Stosujemy się przy tym do
standardów PAS 2060 Carbon Neutrality. Nasze
warsztaty posiadają certyfikat FSC® i pomyślnie
przeszły audyt handlu etycznego Sedex™.

Wyjątkowość sposobu utylizacji i recyklingu
prowadzonego przez naszą firmę polega na tym, że
podczas tego procesu powstają wyłącznie surowce,
które można wykorzystać później w innych
branżach. To zaangażowanie w ekorozwój stało się
jednym z wielu standardów oferowanych naszym
klientom. Dzięki temu podnoszą oni swoje
kompetencje jako firma dbająca o środowisko i
utrzymują przy tym bezkonkurencyjny poziom
jakości oferowanych usług.

Pressure mapping
Staramy się wykorzystywać osiągnięcia nauki
na każdym etapie powstawania naszych łóżek.
A badanie siły nacisku z jaką ciało oddziałuje
na materac jest kluczowym elementem tych
badań. Nie ma nic ważniejszego niż moment,
w którym gość hotelowy kładzie się na łóżku, a
badania nad mapowaniem nacisku zapewniają
mu doskonały komfort snu na każdym z
materacy, które posiadamy w ofercie.

Ochrona – Hypnos Protect™
W trosce o najlepszą jakość i najwyższą higienę
oferowanych produktów używamy rozwiązań, które
już w pierwszych minutach kontaktu tworzą silną
barierę chroniącą przed zanieczyszczeniami.
Stosowanie ochrony Anti Bug Hypnos Protect™
chroni nas przed rozmnażaniem się roztoczy,
pluskiew, bakterii oraz powstawaniem grzybów.
Jest to nieocenione w walce o zapewnienie jak
najbardziej przyjaznego środowiska snu pozwalając
na zminimalizowanie ilości skarg, roszczeń
zadośćuczynienia oraz negatywnych recenzji.

Atest trudnopalności

Gwarancja

Wszystkie nasze produkty spełniają
aktualne, wysokie standardy trudnopalności
BS7177:2008 (Crib5)/BS7176 i są regularnie
sprawdzane pod katem ich przestrzegania.

Wszystkie nasze produkty cechują się
niezwykłą trwałością popartą 5cio letnią
gwarancją i 100% odnawialnością użytych
surowców.

| Pg. 2

Idealnie dobrane
łóżko tworzy
idealny pokój

Na zdjęciu materac Beaumont Pillow Top i podstawa BoutiqueBase™ w tkaninie
Hypnos Ebony

Pg. 5

Proces kompletowania | Pg. 6
łóżka

| The Selection Process

Proces kompletowania całego łóżka

Z

Zapewnianie swoim gościom idealnego miejsca do odpoczynku potrafi być żmudnym
procesem. Mając do wyboru 6 różnych modeli materacy oraz 6 podstaw (razem z
, wszelkimi dodatkowymi funkcjami) możemy sprostać wszystkim wymaganiom.
A poprzez dodanie do tego zestawu jednego z zagłówków będziemy mogli podkreślić
Twój wyjątkowy styl. I to jeszcze przed wyborem odpowiedniej tkaniny dobranej
spośród 60 dostępnych wzorów. Przedstawione rozwiązania są zaledwie namiastką
naszych możliwości. Zdajemy sobie sprawę, że każdy z projektów jest kwestią
indywidualną, więc jedynym co jest w stanie nas ograniczyć, podczas tworzenia łóżka
na zamówienie, jest ludzka wyobraźnia. Katalog ten ma na celu pomóc Ci w wyborze
możliwie najlepszego dla Ciebie rozwiązania, korzystnego zarówno dla wyznaczonego
budżetu oraz dla jakości snu Twoich gości.
S tage 1

S tage 2

Materace

Podstawa

_

Nie ma dwóch takich samych gości.
Dlatego przy doborze naszych materacy
oferujemy szereg różnorodnych
rozwiązań. Wszystkie z nich
przedstawiamy poniżej, poczynając od
naszych rozległych badań dotyczących
pressure mappingu, które zapewniają
optymalny poziom komfortu wszystkim
gościom hotelowym. Dodatkowo każdy z
oferowanych materacy jest taftowany w
celu zapewnienia lepszej trwałości oraz
podwyższa jakość snu. Konsekwencją
S
3
czego
jest zyskanie lojalności klientów.
_
tage

_

W naszej standardowej ofercie
proponujemy solidne podstawy z litego
drewna. Po dokonaniu wyboru
dotyczącego rodzaju materaca
zestawiamy go z jedną z naszych
podstaw w zależności od preferowanego
stylu, zapewniając przy tym optymalne
rozwiązania pomagające w utrzymaniu
porządku pokoju.

S tage

_
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Dodatki i akcesoria

Wzbogać swoje łóżko o jeden z dostępnych
zagłówków aby podkreślić jego wyjątkowy
styl i podjąć swojego gościa z należytą
starannością.

Teraz kiedy najbardziej wymagający
etap jest już za nami, pozostaje nam
wykończenie wyglądu naszego zestawu
za pomocą szerokiej gamy dodatków i
akcesoriów, które nie tylko go
zabezpieczą i zapewnią odpowiednią
higienę, ale również nadadzą
charakteru.

_
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Tkaniny
Wybierz jedną z 60 tkanin dostępnych w
naszej kolekcji Design for Sleep. Każda z
nich spełnia obecne standardy dotyczące
ognioodporności, normy użytkowania oraz
wytrzymałości.

Proces
kompletowania
łóżka
5 Year Sleep Set Cycle

Zagłówki

S tage

tt

Etykiety obracania

Uchwyty boczne

5 lat gwarancji

6g edge wire

P

God Of Sleep
logo

P

P

280mm

P

P

P

P

Calico 1

1000 sprężyn
kieszeniowych

6g edge wire

P

Hypnos logo

P

P

280mm

P

P

P

P

Duo mixed fibre 800 sprężyn
kieszeniowych
Duo mixed
1000 sprężyn
fibre
kieszeniowych
Bawełna
1600 sprężyn
kieszeniowych
Duo mixed
312 sprężyn
fibre
bonelowych

6g edge wire

P

Hypnos logo

P

P

275mm

P

P

P

P

6g edge wire

P

Hypnos logo

P

P

250mm

P

P

P

P

6g edge wire

P

P

P

290mm

P

P

P

P

6g edge wire

P

God Of Sleep
logo
Stamford Black

O

O

220mm

O

P

P

P

Spód

Wełna i

Chromowane otwory
wentylacyjne

Dodatkowe boczne wsparcie

Flexbond

Wierzch

2

Hypnos Protect™ †

Rdzeń

1

Rama usztywniająca

2

Sprężyny

Wierzchnie warstwy

Tkanina

1600 sprężyn
kieszeniowych

IIzolator

Wypełnienie

Lansdowne Cashmere

1

Taftowanie

eOlus™ fibre

Tabela prównawcza

(powyżej 120cm szerokości)

Wysokość

Materace

Kaszmir
Wełna

Beaumont Pillow Top

Mieszanka poliestru z
wełną/jedwab 1
Dual density polyester
Slick

1

Duo
mixed fibre
2

1

Dual denisity polyester
Cranborne

Polywool

Evesham

Dual density polyester
Polycotton

Ashbourne

Superbond
Wełna

Westbourne Supreme

Bawełma
Dual density polyester

& White Stripe
Materace |

Hypnos Protect™ - impregnat anty bakteryjny zapewniający sterylność materaca

2

Pg. 8

Pg. 9

| Materace

Materace |

Lansdowne Cashmere

Beaumont Pillow Top

Jak udowodniliśmy w naszych badaniach nad
Przekrój materaca
mapowaniem nacisku, materac Lansdowne
Cashmere jest z pewnością naszym topowym
produktem. Wykonany jest z naturalnie miękkich i
oddychających warstw wełny, kaszmiru i eOlus’a ekologicznego materiału, który pomaga efektywnie
regulować temperaturę ciała w celu zapewnienia
spokojnego, niezakłóconego snu. Pokrycie
najlepszej jakości belgijskim adamaszkiem zapewni
dodatkową miękkość i świeżość oraz tworzy bardzo
higieniczne środowisko odpoczynku.

Beaumont Pillow Top jest idealną kombinacją
komfortowego i praktycznego w utrzymywaniu
czystości materaca. Ten jednostronny, lżejszy
materac wypełniony jest luksusowym
połączeniem wełny i jedwabiu, tworząc
wyszukaną przestrzeń snu, która zapewnia
regulacje temperatury ciała przez cały rok.

Sprężyny
Wypełnienie

1600 sprężyn
kieszeniowych
Flexbond
Wełna/kaszmir

Sprężyny
Flexbond
Wypełnienie

Wełna
eOlus™ fibre

Slick
Dual density polyester

Wełna
eOlus™ fibre

Izolator

Duo mixed fibre

Polywool/silk
Dual density polyester

Wełna/kaszmir
Izolator

1000 sprężyn
kieszeniowych

Przekrój materaca

Calico - Top

1000 sprężyn
kieszeniowych
Dual density polyester
Dual density polyester

Duo mixed fibre - Bottom
1600 sprężyn
kieszenowych

Slick polyester
Polywool/silk

Pg. 10
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| Materace

Materace |

Cranborne

Cranborne jest atrakcyjnym cenowo materacem
wyposażonym w sprężyny kieszeniowe. Za
relatywnie niską dopłatą do ceny materaca o
słabszej konstrukcji bonelowej, otrzymujemy
produkt specjalnie zaprojektowany, aby sprostać
rygorystycznym wymogom hotelowym.
Cranborne stanowi połączenie sprężyn
wszywanych do osobnych, przewiewnych
kieszeni z kompozycją naturalnych tkanin.
Sprężyny
Wypełnienie

Ashbourne

Przekrój materaca

800 sprężyn
kieszeniowych

Spriężyny

1600 sprężyn
kieszeniowych

Wypełnienie

Wełna
Bawełna

Polywool
Dual density polyester

Izolator

Najnowszy model w kolekcji materaców
hotelowych Hypnos, Ashbourne to luksusowy
materac klasy premium, który jest bogato
wypełniony naturalnie miękkimi i
oddychającymi warstwami wełny. Jest
idealnym wyborem dla hoteli o najwyższej
klasie.

Duo mixed fibre

Izolator
Polywool
Dual density polyester
Duo mixed fibre
800 sprężyn
kieszeniowych

Bawełna

Przekrój materaca

Pg. 12
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| Mattresses

Materace |

Evesham

Swój sukces zawdzięcza sprawdzonej
recepturze, którą szczególnie upodobał
sobie jeden z najsłynniejszych
operatorów 4-ro i 5-cio gwiazdkowych
hoteli na świecie. Evesham zapewnia
doskonałe podparcie dla kręgosłupa.
Pojedynczo wszywane sprężyny do
osobnych, przewiewnych kieszeni
idealnie dopasowują się do kształtu
ciała, a warstwy poliestru i wełny
zapewniają komfortowy wypoczynek.
Sprężyny
Wypełnienie

Westborne Supreme

Przekrój materaca

Sprężyny
(w rozmiarze
150cm )

1000 sprężyn
kieszeniowych

Przekrój materaca

312 sprężyn
bonelowych

Wypełnienie

Dual density polyester

Izolator

Duo mixed fibre

Polycotton
Superbond
Polycotton

Izolator

Westbourne Supreme gwarantuje
doskonałe podparcie oraz nieprzemijającą
wytrzymałość. W połączeniu ze specjalnie
dobranym znakomitym wypełnieniem
zapewnia komfortowy i spokojny sen.

Dual density polyester

Duo mixed fibre
Superbond
Duo mixed fibre
1000 sprężyn
kieszeniowych

Duo mixed fibre
312 sprężyn
bonelowych

Pg. 14

Wszechstronność
oferowanych
rozwiązań pozwala
maksymalnie
wykorzystać dostępną
przestrzeń.

Na zdjęciu materac Beaumont Pillow Top, podstawy ClassicBase™ i SuperStorage™ , wezgłowie Petra, całożć obita tkaniną
Hypnos

| Bed Base

Podstawy|

Wymiary podstaw

90cm x 190cm

90cm x 200cm

100cm x 200cm

135cm x 190cm

135cm x 200cm

150cm x 200cm

160cm x 200cm

180cm x 200cm

200cm x 200cm

Podstawy

ClassicBase™

N/S

N/S

N/S

E/W

E/W

E/W

E/W

E/W

E/W

FlexiBase™

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

SlimBase™

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

SuperStorage™ Base †

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

Nasze podstawy gwarantują wyszukany styl i wszechstronność zastosowań (wszystkie
posiadają 5cio letnią gwarancję). Od ukrytych schowków oraz podstawy zapewniające
dodatkową przestrzeń pod łóżkiem, po płytką podstawę BoutiqeBase™

BoutiqueBase™

Safe&Secure™ Base

P

O

P

O

P

BoutiqueBase™ *

N/S

N/S

N/S

E/W

E/W

E/W

E/W

E/W

E/W

FlexiBase™

P

P

O

P

O

P

Safe&Secure™ †

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

N/S

SlimBase™

O

O

P

O

O

O

N/S= Północ/Południe – podstawa dzielona pionowo na dwa oddzielne łóżka za pomocą rozwiązania
zip&link, co pozwala na maksymalizację obłożenia

SuperStorage™

P

P

O

P

O

P

E/W= Wschód/Zachód – podstawa dzielona poziomo w celu ułatwienia do niej dostępu

SlimBase
™

P

FlexiBase
™

ClassicBase™

ClassicBase™

Każdy pokój wymaga zastosowania
różnych rozwiązań. Od nadania mu
określonego stylu przez utrzymanie w
nim czystości, aż po wykorzystanie
przestrzeni użytkowej. Niejednokrotnie
stanowi to wyzwanie dla hotelarza. W
załączonym zestawieniu pokazujemy
jak możemy skomponować daną
podstawę, aby sprostać każdemu z
nich stosując system podziału
Zip&Link. Pozwala on dzielić jedną
podstawę na dwie oddzielne.

SuperStorage™ Base

Zip&Link i rodzaje podstaw

Base

Od teraz jesteśmy w stanie
zapewnić wszystko. Niezależnie
od tego czy potrzebujesz więcej
miejsca na przechowanie
rzeczy, czy podstawy typu Slim
bądź w tradycyjnym stylu, sejfu
lub miejsca na dodatkowe łóżko.

†

BoutiqueBase™ *

O

O

O

O

O

O

Safe&Secure™

P

P

O

P

O

P

Dostępna tylko w podziale N/S

* Dostępna tylko w jednym elemencie

EasyLink™
Zaprojektowany w odpowiedzi na
potrzeby pomocy hotelowej dla łóżek typu
Zip&Link. Jest łatwe i bezpieczne w
zastosowaniu oraz szybko pozwala na
zmianę funkcji danego pokoju. Easy
Link™ umożliwia połączenie podstaw
łóżek w dyskretny, ale skuteczny sposób
nie wpływający w żadnym stopniu na
estetykę ich wyglądu.

Base

* Dostępna tylko w jednym elemencie

Safe&Secure™ Base

BoutiqueBase™

SuperStorage™ Base

SlimBase
™

FlexiBase
™

Wymiary podstaw

ClassicBase™

Pg. 17

Nóżki, kółka i ślizgi
Wysokość z kółkami/nóżkami

370mm

370mm

385mm

370mm

370mm

370mm

Wysokość bez kółek/nóżek

315mm

315mm

255mm

315mm

N/A

315mm

Możliwość zastosowania EasyLink™

P

P

P

P

O

P

Standardowa konfiguracja przewiduje
kółka zamocowane przy wezgłowiu, ślizgi
na środku oraz nóżki na końcowych
krańcach podstawy. Sprawia to, że łóżko
stoi stabilnie, zarówno na wykładzinie jaki
i na twardym podłożu, równocześnie
umożliwiając pomocy hotelowej łatwe
przestawienie go.

Oferujemy:
– Ślizgi
– Standardowy zestaw kółek
– Nóżki 75mm

Pg. 18
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| Bed Base

Podstawy|

ClassicBase™

FlexiBase™

Tkanina PanazTwilight Grape 248180

Tkanina Hypnos Kyoto Apple 248228

Równie klasyczna jak i doskonale
zaprojektowana Classic Base™ jest głównym
filarem naszego asortymentu. Reprezentuje ona
zarówno tradycję i innowacyjne rozwiązania
stosowane podczas projektowania łóżek
Hypnos. Pojedynczą podstawę możemy
zastąpić i przekształcić w zestaw dwóch
podstaw. Zwiększy to ilość dostępnych
możliwości zapewniając wielofunkcyjność,
maksymalne obłożenie pokoju oraz łatwość
instalacji.

Solidna i praktyczna podstawa FlexiBase
zapewnia nam różnorodność rozwiązań,
w których wykorzystujemy jedną bądź
dwie z jej otwieranych stron*. Pustą
przestrzeń pod łóżkiem możemy
zaadaptować na dwa sposoby. Pierwszy
z nich to wykorzystanie jej na
zamontowanie dodatkowego, dyskretnie
wysuwanego łóżka (pomaga to zwiększyć
obłożenie). Bądź pozostawienie pustego
miejsca i zrobienie z niego schowka na
min. bagaże, co pozwala zaoszczędzić
miejsce w pokoju. Jeśli istnieje taka
potrzeba możemy ukryć pustą przestrzeń
pod podstawą montując dodatkowo
niedostrzegalne podnoszone klapy.

*Wysokość otworu to 29 cm

Pg. 20
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| Bed Base

Podstawy|

SlimBase™

SuperStorage™ Base

Tkanina PanazEnigma Soy Pewter248188

Tkanina PanazHighland Mushroom 248172

Znacznie niższa od naszych pozostałych
podstaw, ale nie mniej solidna i komfortowa.
SlimBase™ zapewnia doskonałe podparcie i
jest idealna do pokoi z niższymi parapetami.
Jej wygląd wyjątkowo pasuje do
pomieszczeń w stylu nowoczesnym.

Podstawa SuperStorage™ zapewnia
doskonałe rozwiązanie w zakresie
przechowywania. Zamontowaną na
zawiasach wierzchnią część podstawy
możemy łatwo podnieść, a całe wnętrze
wykorzystać jako schowek.
• Solidne hydrauliczne tłoki ułatwiają
uniesienie wierzchu podstawy (nawet
przy założonym materacu). Zapewnia
to obsłudze hotelowej uzyskanie
łatwego dostępu do schowka, w
którym możemy przechowywać
między innymi dodatkowe poduszki
czy zapasową pościel.
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BoutiqueBase™

Safe&Secure™ Base

Tkanina Hypnos Ebony 248232

Tkanina PanazHighland Red248168

To nasza nowa podstawa, która razem z
zagłówkiem tworzy jedną całość. Wysokie
nogi nadają całości nowoczesny wygląd i
ułatwiają obsłudze hotelowej
wykonywanie swoich obowiązków.

Głównym atutem Safe&Secure™ jest fakt,
że wewnątrz otwieranej podstawy znajduje
się sejf ASSA ABLOY. Firma ta jest liderem
w swojej branży.

BoutiqueBase™ została zaprojektowana
w taki sposób, żeby bez problemu
zmieścić się nawet w najmniejszych
pokojach hotelowych, przy czym
absolutnie nie wpływa to na ani na jej
design ani na komfort snu jaki zapewnia.

Sejf gwarantuje 100% zabezpieczenie
kosztowności i cennych przedmiotów,
zapewniając gościom spokój umysłu. Fakt,
że jest on wbudowany w podstawę łóżka
pozwala zaoszczędzić miejsce w garderobie
i innych kluczowych miejscach pokoju.
Zainstalowana klawiatura cyfrowa
sprawia, że jest on bardzo orientacyjny w
obsłudze. Pomieści nawet większe
przedmioty takie jak laptop, co jest
idealnym rozwiązaniem dla gości
podróżujących w celach służbowych.
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Wezgłowia

N

a każdym kroku projektowania łóżek Hypnos stawia
przede wszystkim na jakość. W związku z tym, te same
rygorystyczne zasady dotyczą zarówno tworzenia
opisanych wyżej elementów jak i wezgłowi.

Odpowiednio dobrane wezgłowie podkreśli styl pokoju bardziej niż
którykolwiek z jego pozostałych elementów. W naszej ofercie posiadamy
szeroki zakres produktów, który dopasuje się do każdego designu. Od
klasycznego po luksusowy styl hoteli butikowych. Niezależnie od podjętego
wyboru masz gwarancję, że każdy z nich wpasuje się w obecnie panujące
trendy.

Victoria

Elizabeth

Katherine

eleganckie, pikowane wezgłowie z
bocznymi skrzydłami w kształcie
litery „P” . Centralny panel
pikowany guzikami

bardzo efektowne wezgłowie.
Zaokrąglona góra i boczne
skrzydła w nietypowy kształcie
nadają całości ciekawy,
designerski charakter.

Wymiary (W x G): 161cm x 9cm - ‘Skrzydła’

Wymiary (W x G): 161cm x 10cm - ‘Skrzydła’

24cm głębokości do podstawy

18cm głębokości do podstawy

Petra

Faye

Grace

Euro-slim

Euro-slim

Euro-slim

wezgłowie wzbogacone w
pionowe, ręcznej roboty pikowanie

proste wezgłowie, o gładkich liniach
idealne do obicia tkaniną w ciekawej
kolorystyce i nietypowej fakturze

nowoczesne styl wezgłowia został
podkreślony przez 3 rzędy
kwadratów z głęboko wszytymi
guzikami na ich krańcach

Wymiary (W x G): 131cm x 7cm

Wymiary (W x G): 131cm x 9cm

Euro-slim

Luksusowe,prostokątne
wezgłowie w stylu Euro-slim.
Pikowanie dzieli ja na dwa
rzędy po cztery kwadraty.
Wymiary (W x G): 161cm x 9cm

Wybierz styl swojego wezgłowia
Szeroka gama materiałów, które posiadamy w ofercie nie ma sobie
równych. Również w tym przypadku opieramy się na rozwiązaniach
zarówno praktycznych jak i popartych naukowo.
Nasi projektanci i producenci, którzy doskonale znają branżę
zapewniają praktyczne i stylowe rozwiązanie, które spełni każde
wymagania.
Oferujemy szeroką gamę wezgłowi - tradycyjne i z bocznymi skrzydłami,
wysokie i płytkie, proste i ozdobne. Dostosowując się przy tym zarówno do
tradycyjnego jak i współczesnego stylu.

W inged

Euro-slim

Wymiary (W x G): 131cm x 10cm
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Dodatki i Akcesoria

Zip & Link
Idealny sposób, aby bardzo dyskretnie
połączyć dwa mniejsze materace w jeden
duży. Zip&Link zwłaszcza w połączeniu z
Luxury Zip Cover zapewnia maksymalną
elastyczność w aranżacji rozkładu pokoju
oraz ułatwia utrzymanie go w czystości.

Dopasowanie odpowiednich dodatków może sprawić, że dostrzeżesz ogromną różnicę pomiędzy
tym co to znaczy dobrze dobrane łóżko, a idealnie wykończony pokój. Nasze dodatki sprawią, że
Twój wybór z doskonałego przekształci się w idealny.

Dodatkowy toper*
Jeden z trzech rodzajów wysokiej jakości toperów pozwala Ci zadecydować o tym jaki
poziom komfortu będzie odczuwany przez Twojego gościa.

Ochraniacz na materac*
Żeby zapewnić maksymalny poziom czystości
oraz przedłużyć długowieczność materaca
Hypnos , rekomendujemy zestawienie go z
naszym wodoodpornym ochraniaczem. Jest on
łatwy do zdjęcia i wyczyszczenia. Nie tylko
zabezpiecza on przed plamami i wnikaniem
płynów w powierzchnię materaca, ale także
sprawia, że będzie on służył gościom dłużej w
nienaruszonym stanie.

Luxury Zip Cover

150cm x 200cm

160cm x 200cm

180cm x 200cm

200cm x 200cm

*Dostępne rozmiary

135cm x 200cm

Tranquillity Supreme
nasz najgrubszy i
najbardziej luksusowy
toper dostarcza
niezrównanego komfortu
snu

135cm x 190cm

Tranquillity Deluxe
dodatkowe wypełnienie
nadaje Deluxe więcej głębi,
co sprawia, że jest on o
krok dalej niż model
Classic

100cm x 200cm

Tranquillity Classic
doskonały w każdym calu
Classic pozwala Ci uzyskać
zarówno niezrównaną
jakość snu jak i jego komfort

90cm x 200cm

Rozwiązanie, które pozwala gościom
spać na jednolitej powierzchni, gdy dwa
pojedyncze materace zostają spięte
razem. W elegancki sposób łączy obie
powierzchnie materacy zapewniając
wygodę i spokojny, niezakłócony sen.

90cm x 190cm
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Wysuwane
łóżko

Wymiary (Sz x W x G): 90cm x 180cm x 23cm

Kolejne z rozwiązań, które daje nam wiele
możliwości. Wysuwane łóżko jest idealne w
celu szybkiego zapewnienia dodatkowego
miejsca dla gości, jeśli nastąpi taka potrzeba.
Jego wystawienie i przygotowanie to tylko
kwestia chwili.
W obecnych czasach gościnność hotelu
wiąże się z byciem elastycznym w
rozwiązywaniu problemów oraz
oferowaniem możliwie jak najlepszych
rozwiązań w zapewnianiu miejsc
noclegowych. Nasze podstawy z
wysuwanym łóżkiem FlexiBase™ są w
stanie sprostać tym wymaganiom z
łatwością. Jest to udogodnienie
pozwalające na elastyczność, bez
umniejszania komfortu snu.

Dodatkowe opcje
Jednak nie jest to jedyne rozwiązanie, na
którym poprzestaje Hypnos. Nasze
rozkładane sofy pozwalają zastosować ich
znacznie więcej.
W większych pokojach, gdzie oszczędność
przestrzeni nie stanowi priorytetu a dodatkowe
miejsce wypoczynku tylko uatrakcyjni Twoją
ofertę, nasza sofa sprawdzi się znakomicie.

Kolekcja sof Hypnos jest nowoczesnym i
stylowym rozwiązaniem zapewniającym
dodatkową przestrzeń. Rama z litego
drewna oraz wysokiej jakości tkaniny wraz
z nowoczesnym mechanizmem, tworzą
idealne połączenie oferując wytrzymałe i
eleganckie dodatkowe miejsce do spania.
Sofy – niezbędny element układanki,
pozwalający na optymalizację obłożenia
pokoju.

Pg. 31

| Extras & Accessories

Explore the range
Find asleep solution that’s right for your property in our
dedicated specification documents.

Ostatni krok…
…aby stworzyć łóżko na miarę swoich
oczekiwań

W

Hypnos najbardziej dumni
jesteśmy z faktu, że jesteśmy
w stanie zapewnić idealne
rozwiązanie
satysfakcjonujące każdego klienta.

Nieodłączną częścią zakończenia
naszego łóżka jest jego personalizacja pod
względem stylu i koloru. Możliwość
wyboru spośród 60 dostępnych tkanin linii
Design for Sleep sprawia, że jesteśmy w
stanie sprostać każdej potrzebie.

Wszystkie nasze tkaniny spełniają wymogi i
standardy trudnopalności BS7177:2008
(Crib 5) oraz w większości BS7176 i są
regularnie badane pod tym kątem. Przeszły
również testy Martindale sprawdzające
odporność na wycieranie, co gwarantuje
długotrwałą wytrzymałość naszych obić.

Sleep Sets

Sofa Beds

Fabrics Range

CH O IC ES& OPTIO N SISS

CH O IC ES& OPTIO N SISS

CH O IC ES& OPTIO N SISS

UE 1

UE 1

UE 1

W Hypnos wierzymy, że w dążeniu do
perfekcji nie ma rzeczy niemożliwych
do wykonania.

Wszystkie nasz tkaniny dostępne są w katalogu Designed for sleep...

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokładnie odtworzyć kolory naszych produktów
podczas tworzenia tej broszury nie można zagwarantować doskonałej reprodukcji
kolorów ze względu na ograniczenia procesu drukowania. Hypnos zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji w celu poprawy wyglądu i jakości.

Hypnos Contract Beds Limited
Station Road | Castle Donington | Derby | DE74 2NU | United Kingdom T: +44
(0) 1332 497111 | E:info@hypnoscontractbeds.com
www.hypnoscontractbeds.com
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