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Filozofia somnului – doar pentru cunoscatori
 
Cum ar fi sa experimentezi odihna perfecta? Somnul acela moale si placut, presarat cu vise, multe vise. 

Pentru ca, nu-i asa, toti ne dorim un somn din care sa ne trezim cu senzatia aceea minunata de odihna si multumire. 
Si, sa stim ca, oricand ne asteapta aceeasi minunata experienta, din nou si din nou.

Pentru somnorosii exceptionali, pentru toti cei carora iubesc un somn de calitate, odihnitor si revigorant, Villa Prato aduce 
filozofia somnului de exceptie in dormitoarele sale de lux.



COCO-MAT inseamna mai mult decat o gama de produse de dormit. 

Reprezinta insasi filozofia artei somnului. De ce? 
COCO-MAT inseamna un somn natural, pe un pat facut din material naturale, saltele din mai multe straturi consecutive, perne 

adaptabile, pentru ca, nu-i asa, nu suntem toti la fel, nu?

Dar, bucuria de a ne trezi odihniti dimineata, este un sentiment pe care il avem cu totii!
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Principiile somnului – doar pentru cunoscatori
 

Bazandu-ne pe ideea de corp care isi cunoaste, intr-un mod natural, modul de functionare, am dezvoltat saltele cu o 
elasticitate sporita care se pot adapta perfect oricarei forme.

Multiplele straturi din materiale naturale alcatuiesc partea interioara a fiecarui produs, fara a ne folosi de arcuri metalice.
Straturile cu duritate mai mare, ca cele din fibre de cocos, asigura suportul perfect al greutatii corpului, in timp ce, straturile 

mai elastice din latex natural urmeaza forma naturala a corpului, imbratisand usor fiecare curba a acestuia.
Am ales ca, in loc sa va determinam corpul sa se adapteze unei saltele clasice cu arcuri, sa realizam acea saltea care sa se 

predea total corpului dvs. 

Aceasta este esenta principiilor COCO MAT.
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Pas cu pas, am alocat ore in sir pentru a 
realiza manual fiecare baza ergonomica 
si pentru a o plasa in interiorul fiecarei 
saltele. 
Poate dura mai mult dar suntem siguri 
ca am facut-o cum trebuie. 
La urma urmei, baza ergonomica este 
elementul unic si cel mai important 
care reprezinta semnatura noastra. 

Baza ergonomica este un dispozitiv 
ingenios – o inovatie grozava creata 
pentru a duce confortul nostru catre 
noi frontiere. 

Este alcatuita din sipci flexibile de 
eucalipt care sunt asezate pe straturi 
de latex natural. 
 Baza ergonomica face ca salteaua 
practic sa absoarba delicat greutatea 
corpului si sa raspunda fiecarei miscari 
a corpului.
Coco-mat ofera elasticitate maxima, 
permite circularea perfecta a aerului si 
asigura, chiar si, suportul si distributia 
greutatii.
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Cu mult timp in urma, inainte ca 
primul om sa paseasca pe pamant, 
soarele s-a hotarat sa binecuvanteze 
toate fiintele de pe pamant cu darurile 
sale de  viata. 

Astfel ca, in fiecare zi, isi oferea razele 
sale aducatoare de lumina si caldura 
padurilor si pasarilor, raurilor repezi si 
marilor albastre. 

Le-a tinut de urat cactusilor uriasi, 
care stateau mandri si singuratici, pe 
intinderile uriase de la poalele 
muntilor stancosi, ani si ani de zile. 

Fiecare material care provine din 
natura, a fost udat de ploaie si sarutat 
de soare, acumuleaza o energie inalta. 

Prin folosirea integrala de materiale 
naturale 100% pentru fabricarea 
paturilor si a saltelelor noastre, 
valorificam toata acesta energie pe 
care, cu dragoste, v-o oferim.
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