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Produkty z dzianiną 3D oraz pianką CALIPORE:

• mają właściwości antybakteryjne,
• nie wchłaniają wody
• są naturalną ochroną przez grzybami i pleśnią
• można prać

Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, w której 
każdy składnik wykorzystany do produkcji, a także 
wszystkie produkty jako efekt końcowy prac badaw-
czo-rozwojowych, zostały przebadane przez Między-
narodowe Stowarzyszenie Badań i Testów w dziedzinie 
Ekologii Tekstyliów (International Association for Resear-
chand Testing in the Field of Textile Ecology) oraz
 Instytut Włókiennictwa w Polsce i posiadają certyfikaty 
OEKO-TEX STANDARD 100 najwyższej klasy. To ozna-
cza, że są całkowicie bezpieczne dla niemowląt 
oraz dzieci poniżej 3. roku życia, a także alergików.

Z myślą o komforcie dzieci, które często całą dobę spę-
dzają w łóżeczku, wózku lub foteliku marka BabyMatex® 
przedstawia Państwu innowacyjną linię produktów AERO Line. 
Artykuły wykonane z zastosowaniem technologii dzianin 
3D są w stanie zapewnić: miękkość, lekkość i nieustan-
ną, swobodną cyrkulację powietrza pod całym ciałem 
dziecka tak aby wszędzie mogło czuć się dobrze,
higienicznie, komfortowo i bezpiecznie.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
PRODUKTÓW ODDYCHAJĄCYCH

Produkty AERO Line wykonane są z hipoalergicznych ma-
teriałów i otrzymują certyfikaty najwyższej klasy.

Oddychające surowce zastosowane w produktach linii 
AERO Line, takie jak dzianiny dystansowe czy pianki
CALIPORE, to jedne z najbardziej innowacyjnych
rozwiązań w branży tekstylnej.

Dzianiny 3D składają się z dwóch warstw, pomiędzy który-
mi zawsze pozostaje elastyczna przestrzeń zapewniająca 
swobodne odprowadzanie ciepła i wilgoci. Dzieje się tak 
dzięki niezliczonej ilość włókien przędzy monofilamento-
wej utrzymującej odpowiednią odległość między specjal-
nie opracowaną górną i dolną warstwą.
Zachowanie komfortu i higienicznych warunków snu,
odpoczynku czy podróży jeszcze nigdy nie było łatwiejsze.

Zmniejszenie ryzyka:

• przegrzania i nadmiernej potliwości dziecka
• deformacji płatów czaszki u niemowląt
• zagrożenia śmiercią łóżeczkową
• ponownego wdychania CO2
• uduszenia

to cele stworzenia specjalistycznej i dedykowanej
linii AERO Line.



Posiada warstwę materiału 3D o wysokości 8 mm
i wzmocnionej konstrukcji włókna, dzięki czemu znaczą-
co zwiększa komfort, zapobiega nadmiernej potliwości
i odparzeniom skóry dziecka w czasie podróży.
Rekomendowany na sezon wiosna/lato. Dostępny 
w dwóch uniwersalnych rozmiarach i kształtach pasujących 
do większości dostępnych fotelików samochodowych.

Wkładka do fotelika lub wózka PADDI’X

0-13 kg

9-18 kg

15-36 kg

 Ø 8 mm

0-13 kg i 18-36 kg

Dedykowany kształt
dla segmentu
fotelików 9-18 kg

Posiada warstwę materiału 3D o wysokości 5 mm dzięki 
czemu poprawia komfort, zmniejsza potliwość i zapo-
biega odparzeniom skóry dziecka w czasie podróży. 
Wierzchnia warstwa z bawełnianego jerseyu dostępna 
w różnych wersjach kolorystycznych.
Model rekomendowany na sezon jesień/zima.
Uniwersalny rozmiar
pasuje do większości
dostępnych fotelików 
samochodowych.

Wkładka do fotelika lub wózka PADDI

 Ø 5 mm

Rozmiar uniwersalny 0-36kg

BESTSELLER
BESTSELLER



Oddychający topper na materac
OXI PAD
Oddychający topper na materac OXI PAD. Wykonany z 
dzianiny 3D, zapobiega nadmiernej potliwości, zapew-
nia stały dostęp powietrza do skóry dziecka oraz spokoj-
ny sen nie tylko w upalne noce. Zapobiega rozwojowi 
pleśni, grzybów i roztoczy. Przyjazny dla skóry niemowląt, 
rekomendowany dla alergików.
Posiada wszyte na rogach gumy utrzymujące topper w 
stałej pozycji na materacu.

Produkt medyczny
Rozmiary do głębokiego wózka oraz kołyski 35×75 cm
Romiar do łóżeczka 60×120 cm

Gumy stabilizujące

STAŁA CYRKULACJA POWIETRZA

Dostępne również rozmiary dla dorosłych pod marką MATEX KUNERT®

Podkład oddychający na materac
z warstwą nieprzemakalną OXIPROOF
Łączy w sobie funkcję oddychającego toppera zapew-
niając doskonałą wentylację skóry oraz nieprzemakal-
nego, paroprzepuszczalnego podkładu z membraną 
chroniącego materac przed zamoczeniem wraz z po-
średnią warstwą chłonną. Zapobiega rozwojowi pleśni, 
grzybów i roztoczy.
Posiada wszyte na rogach gumy utrzymujące topper
w stałej pozycji na materacu.

Produkt medyczny
Rozmiary do głębokiego wózka oraz kołyski 35×75 cm
Romiar do łóżeczka 60×120 cm

Warstwa oddychająca

Gumy stabilizujące

Lamówka dzianinowa

Warstwa absorbująca

Warstwa nieprzemakalna
i paroprzepuszczalna

Dostępne również rozmiary dla dorosłych pod marką MATEX KUNERT®



Otwartokomórkowa
oddychająca pianka

Przewiewna
dzianina żakardowa 

Wentylacyjny pas
z dzianiny dystansowej

Poduszka o anatomicznym kształcie idealna do spania 
na brzuchu i boku. Wykonana z unikatowej, całkowicie 
bezpiecznej i oddychającej pianki CALIPORE, która dzię-
ki swojej przewiewnej, otwartokomórkowej strukturze wraz z 
dzianiną 3D na bokach pokrowca ułatwia oddychanie 
i podnosi komfort spania. Zdejmowany, ergonomiczny 
pokrowiec wykonano z wysokiej klasy dzianiny żakardo-
wej z ukrytym zamkiem i bezpiecznym suwakiem.
Poduszkę można prać w całości.

Produkt medyczny
Rozmiar 36×36 cm

Poduszka BUTTERFLY
Materacyk turystyczny VENTI z warstwą oddychającą
Łatwy w transporcie i przechowywaniu. Pianka posiada 
otwory wentylacyjne, a zdejmowany pokrowiec war-
stwę 3D, dzięki czemu zapewnia doskonały dostęp po-
wietrza do skóry dziecka. Dostarczany w torbie z uchwy-
tem i zamkiem błyskawicznym. Znakomicie sprawdza 
się nie tylko w podróży ale również do ćwiczeń i zabawy.

Produkt medyczny
Rozmiar 60×120 cm

Dostępne kolory: szary, zielony, 
niebieski, brązowy

Materacyk turystyczny VENTI
z warstwą oddychającą

Dostępny również materacyk RESSI
z warstwą nieprzemakalną



Najnowszy, dwustronny model poduszki Klin. Z jednej stro-
ny posiada warstwę innowacyjnej, całkowicie bezpiecz-
nej i oddychającej pianki otwartokomórkowej CALIPORE 
pokrytej przewiewną dzianiną, z drugiej pokrowiec posia-
dający membranę nieprzemakalną i paroprzepuszczal-
ną. Pokrowiec można prać oraz łatwo go zdjąć dzięki 
ukrytemu zamkowi z bezpiecznym suwakiem.
Można prać w całości.

Produkt medyczny
Rozmiar tradycyjny do łóżeczka 60×36 cm

Rozmiar do wózka 40×36 cm
(ergonomiczny kształt pozwala

na zastosowanie w głębokim wózku)

Poduszka dwustronna KLIN®AIR 2w1

Ukryty zamek
z bezpiecznym suwakiem

Dwustronny pokrowiec

2in1

2in1

Pianka 
PU

Oddychająca
otwartokomórkowa 
pianka

PATENTED

Poduszka posiada sprawdzony kształt tradycyjnego 
Klina, otwory wentylacyjne oraz dodatkowo warstwę 
dzianiny 3D aby zapewnić jeszcze lepszą wentylację 
skóry dziecka i przciwdziałać odkształceniom główki
u niemowląt. Wykonany w 100% z bawełny jerseyowy po-
krowiec posiada ukryty zamek z bezpiecznym suwakiem. 
Można prać w całości.

Produkt medyczny
Rozmiar
60×36 cm
40×36 cm

Poduszka AEROKLIN®

POLECAMY RÓWNIEŻ:
KLIN® ORIGINAL SMART KLIN®

Dzianina 3D

Żakardowy pokrowiec

Ukryty zamek
z bezpiecznym suwakiem

Kanaliki wentylacyjne

PATENTED



Opatentowana antyalergiczna poduszka wykonana
z 5 warstw z zastosowaniem technologii 3D. Komfortowo 
dopasowuje się do główki dziecka zapobiegając jej 
deformacjom i spłaszczeniom w wieku niemowlęcym. 
Umożliwia swobodne oddychanie i utrzymuje dziecko
w najlepszej pozycji do spania. Higieniczna w użyciu
zapewnia ciągłe uczucie świeżości.
W zestawie z bawełnianą, dzianinową poszewką.
Można prać w całości.

Produkt medyczny
Rozmiar: 37×57 cm

Poduszka AERO 3D®

Redukuje punktowy nacisk
podłoża na główkę dziecka

Bawełniana poszewka GRATISSwobodna cyrkulacja powietrza

PATENTED

Innowacyjna poduszka dla niemowląt, która dzięki 
połączeniu pianki termoplastycznej o odpowiedniej 
gęstości z „pamięcią kształtu” z warstwą dzianiny 3D 
idealnie dopasowuje się do główki niemowlęcia, za-
pobiegając jej deformacjom, jednocześnie redukując 
ryzyko nadmiernej potliwości. Poszewka wykonana jest 
z wysokiej klasy dzianiny żakardowej łatwo zdejmowanej 
do prania dzięki ukrytemu zamkowi z bezpiecznym 
suwakiem. Można prać w całości.

Produkt medyczny
Rozmiar: 40×26 cm

Poduszka niemowlęca AEROSLIM

Wysokiej jakości dzianina żakardowa

Warstwa oddychającej
dzianiny dystansowej

Pianka termoplastyczna z pionowymi
otworami wentylacyjnymi



PATENTED

180 cm

360 cm

Opatentowane rozwiązanie z wykorzystaniem właściwości 
dzianiny 3D to miękki i całkowicie bezpieczny, uniwersalny 
ochraniacz do łóżeczka. Zapewnia stały przepływ powietrza,
a dzięki zastosowaniu rzepów łatwo się montuje.
Brak sznurków oraz zamków, niweluje ryzyko zadławienia.
Konstrukcja BumpAIR uniemożliwia wypadnięcie z łóżeczka 
również u dziecka, które samodzielnie próbuje wstawać
i pokonać barierę szczebelków stąpając na BumpAIR®

Rozmiary:
180×30 cm
360×30 cm

Produkt opatentowany

Ochraniacz BumpAIR®



 Sp. z o.o.
ul. 3-go maja 40
48-250 Głogówek

Tel.: + 48 77 437 27 27
fax: + 48 77 437 32 19
Email: aeroline@babymatex.eu

Jeżeli po obejrzeniu 
tego materiału nadal 
będziecie mieli Państwo 
wątpliwości, możecie 
zadać pytania naszym 
ekspertom za pomocą 
specjalnego panelu na 

naszej stronie
www.babymatex.eu 
czynnego całą dobę,

 7 dni w tygoniu,
lub zadzwonić na naszą

INFOLINIĘ
(pn-pt 7:00-16:00)

+48 77 437 27 27

www.babymatex.eu

SZUKAJ W DOBRYCH
SKLEPACH DZIECIĘCYCH


