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Noi suntem Geladi, o companie producătoare de saltele, materii prime și materiale pentru industria produselor tapițate.
Am început în 2001 când ne-am propus să fim principalul furnizor de materii prime și materiale pentru industria mobilei și 
tapițeriei. În 2005, am pus în funcțiune primul utilaj de producție de miezuri elastice pentru producția de canapele, iar în 2007 
am deschis primul punct de lucru. De atunci, oferta noastră continuă să fie actualizată cu cele mai bune produse.

Despre noi

2009 a fost anul în care ne-am dorit să ducem confortul la un 
nou nivel și am inaugurat propria fabrică de saltele. 

Oferim o diversitate mare de saltele ortopedice, atât saltele 
pe sistemul pocket-spring, precum și saltele din spumă. 
Pe lângă modelele standard, la noi poți personaliza salteaua 
așa cum dorești, în funcție de materialele, forma sau 
dimensiunea pe care o alegi.

Misiunea noastră este aceea de a căuta adevăratul confort 
pentru a-l oferi clienților noștri. În ultimii 20 ani, am învățat 
și am investit constant în tehnologie pentru a putea oferi 
produse la cel mai înalt standard de calitate.

Printre produsele găsite la Geladi se numără saltele, 
tapițerie, poliuretan, miezuri elastice, derivate din lemn, 
piele ecologică &amp; stofe și accesorii.

““Pasiunea și perseverența sunt motoarele dezvoltării companiei 
GELADI. Cel mai important obiectiv în activitatea mea 
managerială este performanța.

Cu susținerea familiei și sprijinul echipei, atingerea obiectivului 
este garantat!”
POPA GELU
Director General
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Utilizăm materiale de cea mai bună calitate pentru a crea produse tapițate rezistente, simplu de folosit, cu un design inteligent 
care are un singur scop: să ușureze viața celor care le folosesc. 

Valorile care stau la baza activității noastre de zi cu zi sunt calitatea, profesionalismul și inovația. Nu facem compromisuri și 
ne propunem tot timpul să devenim mai buni decât am fost ieri, iar clienții noștri spun că reușim. Cultura organizațională este 
importantă pentru noi. Avem o echipă de 100 de oameni care fac lucrurile să se întâmple la Geladi, majoritatea fiind aici încă 
de la începuturile companiei. Se implică cu seriozitate și promptitudine în producție, vânzare și distribuție și ne ajută să oferim 
cea mai bună calitate clienților noștri. 

Cu ocazia celor 20 de ani de la înființarea companiei, am lansat o colecție de saltele de excepție, menite să ofere confort 
în utilizare și un somn odihnitor. Produsul de top din aceasta colecție este salteaua Gold Edition Anniversary. Dar sunt de 
remarcat și cele mai noi saltele pe spume.  Catalogul oferă o mare varietate de produse: de la saltele menite să îmbunătățească 
spațiul de dormit, până la miezuri elastice rezistentesi  ideale pentru confecționarea mobilierului tapițat dar și un sortiment 
bogat de accesorii pentru tapițerie: de la stofe și piele ecologică, până la somiere și feronerie specifică mobilierului tapițat. 

Îți stăm la dispoziție pentru toate explicațiile necesare 
cu privire la tehnologiile de fabricație și proveniența 
materialelor folosite pentru că ne dorim să îndeplinim toate 
așteptările și să fim într-un dialog permanent cu cei care au 
nevoie de asistență. 

În plus, avem o flotă proprie de transport și o rețea de 
distribuție organizată, astfel încât să asigurăm livrarea 
produselor Geladi în cele mai optime condiții. Echipa noastră 
de reprezentanți de vânzări este prezentă în aproape 30 de 
județe din România și este pregătită să te ghideze și să te 
asiste în fiecare punct al procesului de achiziție.

La Geladi contează calitatea, confortul și profesionalismul

De 20 de ani, din ce în ce mai buni

Acest catalog cuprinde doar o parte dintre produsele pe care le putem oferi. Pentru alte produse sau detalii, te 
rugăm să ne contactezi la numărul de telefon de pe ultima pagina, conform zonei geografice în care te afli.

Descoperă produsele Geladi, care oferă tot ce ai nevoie 
pentru atelierul tău de tapițerie.
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Saltele Geladi

GOLD EDITION

Fabrica de saltele GELADI se dedică imbunătățirii calității somnului 
încă de la înființare-2009, promovează și dezvoltă calitatea, dar 
oferă și cel mai bun raport calitate-preț. Salteua GOLD EDITION 
este configurată astfel:

Descătușează-ți imaginația și vino la noi să îți oferim confortul de 
care ai nevoie!

După 20 ani de la înființarea companiei și o muncă depusă de 11 ani în fabrica de saltele GELADI, 
noi cei implicați în producție, vânzare și distribuție, vă oferim o saltea de excepție aniversară , 

GOLD EDITION ANNIVERSARY.

 existența plăcii de Memory/Latex de 5 cm grosime, a spumei 
High Resiliencei de 2 cm pe fiecare parte a saltelei și a miezului de 
arcuri tip pocket,împreună cu materialul textil din bumbac de cea 
mai înaltă calitate, face ca toți utilizatorii saltelei, să aibă senzația 
că sunt într-o continuă vacanță de 5 stele.

 salteaua poate fi folosită pe ambele fete, având husa matlasată 
cu strat natural de bumbac(pe fața de vară) și strat de lână (pe 
fața de iarnă). confort, asigură un mediu uscat, prin faptul că 
impiedică corpul să se apropie de nucleul din spume.

Husa este groasă, triplu matlasată pe zone de confort, asigură 
un mediu uscat, prin faptul că impiedică corpul să se apropie de 
nucleul din spume.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Ramă spumă poliuretanică de înaltă densitate (35/36 High Resilience) lateral și bandă metalică pe ambele fețe

Înălțime 32 cm(+/-1cm)

Greutate maximă
recomandată

130 kg/persoană

Garanție
5 ani

Vatelină sintetică de 600gr/mp

Mânere pentru transport si butoni de aerisire Fermitate
Medie

Greutate
18 kg/mp

Arc tip Miez 
elastic-pocket 360 arcuri/mp, fabricate din sârmă oțel carbon, individual împachetate în material nețesut

Husă Material din bumbac matlasat pe întreaga suprafață cu lana si bumbac,cu tratament antialergenic
si antibacterian. Materialul textile folosit are certificare ecologica si sanitara OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Salteaua trebuie așezată pe o suprafață dreaptă și continuă. Recomandăm somiera 
flexibilă doar dacă distanța dintre lamele nu este mai mare de 5 cm.

Spumă MEMORY/LATEX  cu densitate 50 kg/mc-5 cm pe ambele fețe
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Saltele Geladi

GOLD EDITION

Husă din tesatură matlasată dublată 
cu Vatex și lână pe fața de iarnă 

9

Husă din tesatură matlasată dublată 
cu Vatex și bumbac pe față de vară  

1 Strat din spumă poliuretanică 
Memory/Latex cu grosime 5 cm 

2

Strat din spumă poliuretanică High 
Resilience cu grosime 2 cm 

3 Bordură din spumă poliuretanică 
High Resilience cu grosime 6 cm 

4

Husă laterală din țesatură matlasată 
cu Vatex și bandă textilă pentru 
protecțiă canturilor 

Miez elastic cu arcuri Pocket de 15 
cm dublat cu TNT și bordurat cu 
ramă metalică fixată cu capse 

5 6

Strat din spumă poliuretanică High 
Resilience cu grosime 2 cm 

7 Strat din spumă poliuretanică 
Memory/Latex cu grosime 5 cm 

8
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Saltele Geladi

PREMIUM POCKET

Acest material este recunoscut pentru multitudinea de proprietăți 
pe care acesta le deține:

Noua saltea Premium Pocket este acoperită cu o husă din material Silvercare 
(țesătură cu fir de argint).

 stopează activitățile microorganismelor, 
 previne apariția mucegaiului și a bacteriilor precum și a                   
.  mirosurilor pe care acestea le pot provoca.
 salteaua cu material Silvercare eliberează corpul de energii            
.  negative și permite un somn liniștit, eliminând stresul acumulat 
.  peste zi. 
 Silvercare este totodată și un material antibacterian intrinsec,       
.  antialergic și antiseptic.

Saltelele Premium Pocket au tehnologia Pocket-Spring (arcuri 
împachetate individual) ce contribuie substanțial la menţinerea 
sănătății corpului dumneavoastră. Sistemului Pocket îmbinat cu 
spumele superioare și completate armonios cu o husă din cele mai 
bune materiale, generează o saltea excepțională.

Specificații

Faţă vară Faţă iarnă

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Ramă spumă poliuretanică de înaltă densitate (35/36 High Resilience) lateral și bandă metalică pe ambele fețe

Înălțime 29 cm (+/-1cm)

Vatex 400 gr/mp

Greutate maximă
recomandată

120 kg/persoană

Bumbac 300 gr/mp

Garanție 5 ani

Vatex 400 gr/mp

Latex anatomic cu 3 zone de ortopedie,20% de latex natural, grosime 25 mm

Bandă protecție 
cant

material textil

Material neţesut 40 gr/mp

Fermitate Medie

Material neţesut 40 gr/mp

Greutate 17 kg/mp

Lână 300 gr/mp

Arc tip Miez 360 arcuri/mp, fabricate din sârmă oțel carbon, individual împachetate în material nețesut

Husă matlasată pe ambele fețe, dublată cu nețesut, Materialul textil folosit are certificare ecologica si sanitara 
OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Salteaua trebuie așezată pe o suprafață dreaptă și continuă. Recomandăm somiera 
flexibilă doar dacă distanța dintre lamele nu este mai mare de 5 cm.
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Saltele Geladi

PREMIUM POCKET

Husă tip Topper din țesătură 
matlasată dublată cu Vatex și 
bumbac pe fața de vară

Strat din spumă poliuretanică High 
Resilience cu grosime 2 cm 

Husă laterală din țesatură matlasată 
cu Vatex și bandă textilă pentru 
protecțiă canturilor 

Strat din spumă poliuretanică High 
Resilience cu grosime 2 cm 

Husă din tesatură matlasată dublată 
cu Vatex și lână pe fața de iarnă 

Strat din spumă vascoelastică Latex 
cu grosime 2,5 cm

Bordură din spumă poliuretanică 
High Resilience cu grosime 6 cm 

Miez elastic cu arcuri Pocket de 15 
cm dublat cu TNT și bordurat cu 
ramă metalică fixată cu capse 

Strat din spumă vascoelastică Latex 
cu grosime 2,5 cm

1
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Saltele Geladi

RELAX POCKET

Saltelele Pocket Spring mai sunt numite și saltele pocket ori 
saltele cu arcuri împachetate individual. Acestea presupun ca 
arcurile saltelei să fie împachetate unul câte unul în material 
textil moale, în comparație cu saltelele cu arcuri Bonell care sunt 
interconectate. 

Astfel fiecare arc se poate adapta independent la formele 
corpului, reducând punctele de presiune. La acest tip de saltea 
90% din presiune se exercită pe locul respectiv si doar 10% se 
transmite în zonele apropiate, datorita sistemului pocket. 

Saltelele Relax Pocket sunt produse cu tehnologia Pocket-Spring ce contribuie la menţinerea 
unei poziții corecte a corpului pe durata întregii nopți.

Sistemul de arcuri împachetate individual vor transforma un somn 
bun într-unul excelent. Calitatea superioară a acestei saltele este 
dată de husa cu o țesătură moale și delicată dar și de stratului 
generos de spuma HIGH RESILIENCE. Pentru că este o condiție ca 
somnul sa fie revigorant, Relax Pocket reprezintă definiția relaxării.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Ramă spumă poliuretanică de înaltă densitate (35/36 High Resilience) lateral și bandă metalică pe ambele fețe

Înălțime 26 cm (+/-1cm)

Față de iarnă, de vară

Greutate maximă
recomandată

110 kg/persoană

Garanție 5 ani

Vatelină 200 gr/mp

Spumă HIGH RESILIENCE 35/36 kg/mc-4 cm pe ambele fete

Bandă protecție 
cant

material textil Fermitate Medie

Greutate 13 kg/mp

Arc tip Miez 360 arcuri/mp, fabricate din sârmă oțel carbon, individual împachetate în material nețesut

Husă matlasată pe întreaga suprafață, dublată cu nețesut de 15 gr/mp, materialul textil folosit are certificare 
ecologica si sanitara OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Salteaua trebuie așezată pe o suprafață dreaptă și continuă. Recomandăm somiera 
flexibilă doar dacă distanța dintre lamele nu este mai mare de 5 cm.
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Saltele Geladi

RELAX POCKET 

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex  

Bordură din spumă poliuretanică 
High Resilience cu grosime 6 cm 

Miez elastic cu arcuri Pocket de 15 
cm dublat cu TNT și bordurat cu 
ramă metalică fixată cu capse

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 

Strat din spumă 
poliuretanică High Resilience 
cu grosime 4 cm 

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex și bandă textilă pentru 
protecția canturilor 

Strat din spumă 
poliuretanică High Resilience cu 
grosime 4 cm 
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Saltele Geladi

LUX MEMORY

Prin echilibrul stabilit între elementele componente și modul 
armonios în care acestea interacționează, salteaua LUX MEMORY 
vă oferă pe langă o susținere corectă a coloanei vertebrale în 
timpul somnului cât și o suprafață de dormit ideală. 

Existența plăcii de Memory de 3 cm grosime, a spumei High 
Resiliencei de 3 cm pe fiecare parte a saltelei și a miezului de 
arcuri tip Bonell, face ca presiunea corpului dumneavoastră să fie 
absorbită și apoi repartizată uniform pe întreaga suprafață.

Salteaua poate fi folosită pe ambele fețe, având husa matlasată 
cu strat natural de bumbac(pe fața de vară) 

Este obligatoriu folosirea somierei de tip:

Salteaua LUX MEMORY este cel mai recent model configurat
și realizat 100% în fabrica noastră.

Funcția anatomică are rolul de a vă relaxa complet muschii pentru 
o circulație sangvina sanatoasă. Al treilea rol pe care aceasta 
saltea îl indeplinește este acela ergonomic, rol menit să vă asigure 
un confort sporit în timpul somnului.

și strat de lană (pe fața de iarnă). Husa saltelei este tratată 
împotriva bacteriilor, acarienilor și alergiilor. 

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Borduri și nervuri din poliuretan de înaltă densitate cu secțiunea de 150X50 mm

Înălțime 29 cm (+/-1cm)

Mânere pentru transport ,butoni aerisire

Greutate maximă
recomandată

110 kg/persoană

Garanție 3 ani

Vatelină sintetică 200gr/mp

Spumă Memory D50/16kg/mc-3cm; Hght resilience D35/36kg/mc-3cm

Material 
protecție arc

feltru de 1200 gr/mp, pe ambele fețe Fermitate Medie

Greutate 14 kg/mp

Miez elastic arcuri din oțel carbon tip Bonell, executat conform SF.1/2006

Husă material matlasat cu bumbac(300gr/mp) pe fața de vară, lână pe fața de iarnă(200gr/mp), cu tratament 
antialergenic și antiacarieni. Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.
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Saltele Geladi

LUX MEMORY 

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex și bumbac pe fața de vară 

1 Strat din spumă poliuretanică 
Memory cu grosime 3 cm 

2

Strat din spumă poliuretanică High 
Resilience cu grosime 3 cm 

3 Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului  

4

Husă laterala din țesătură matlasată cu 
Vatex și bandă textilă pentru protecția 
canturilor

5 Bordură din spumă poliuretanică cu 
grosime 5 cm  

6

Miez elastic cu arcuri Bonell de 14 cm și 
densitate 120 arcuri/mp 

7 Nervuri din spumă poliuretanică 
cu grosime 4 cm pentru rigidizarea 
miezului 

8

Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului 

9 Strat din spumă poliuretanică High 
Resilience cu grosime 3 cm 

10

Strat din spumă poliuretanică Memory 
cu grosime 3 cm 

11 Husă din țesătură matlasată dublată cu 
Vatex și lană pe fața de iarnă

12

7

12
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Saltele Geladi

HARD MED

HARD MED a fost realizată după mai mulți ani de teste, dupa o 
consultare directă cu clienții care s-au confruntat cu probleme ale 
spatelui.

Dormitul pe o saltea nepotrivită poate cauza sau agrava durerile 
de spate, o saltea care nu oferă suportul necesar corpului 
pune presiune pe musculatura spatelui și nu este capabilă să 
mențină coloana vertebrală dreaptă. Saltelele cu arcuri au câteva 
particularități: se deformează mai greu, susțin greutate mai mare, 
se aerisesc natural mai bine și deloc de neglijat, au o durabilitate 
mai mare.

Salteaua HARD MED oferă o suprafată ferma, datorită nervurilor de 
poliuretan care se regasesc printre rândurile de arcuri și în același 
timp, este foarte confortabilă datorită spumei High Resilience.

Este obligatoriu folosirea somierei de tip:

O saltea cu totul specială.

Husa saltelei este formată dintr-o țesatură moale și delicată 
tratată cu Aloe Vera, matlasată cu vatelină și bumbac de 
400gr/mp pe fața de vară și vatelină plus lână de 200gr/
mp pe fața de iarnă. Tratamentul cu Aloe Vera are multiple 
beneficii asupra organismului datorită conținutului de substante 
biologice(vitamine ,minerale,aminoacizi etc.), are efecte pozitive 
asupra pielii, menține un echilibru bioenergetic și oferă astfel un 
somn odihnitor.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Borduri și nervuri din poliuretan de înaltă densitate cu secțiunea de 150X50 mm

Înălțime 25 cm (+/-1cm)

Mânere pentru transport, butoni aerisire

Greutate maximă
recomandată

130 kg/persoană

Garanție 3 ani

Vatelină sintetică 200gr/mp

Spumă Hight resilience D35/36kg/mc

Material 
protecție arc

feltru de 1200 gr/mp, pe ambele fețe Fermitate Tare

Greutate 12,5 kg/mp

Miez elastic arcuri din oțel carbon tip Bonell, executat conform SF.1/2006

Husă material matlasat cu bumbac(300gr/mp) pe fața de vară, lână pe fața de iarnă, cu tratament antiallergenic și 
antiacarieni. Materialul textile folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.
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Saltele Geladi

HARD MED 

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex și bumbac pe fața de vară 

Strat spuma poliuretanică High 
Resilience cu grosime 3 cm  

1 2

Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului 

Bordura din spumă poliuretanică cu 
grosime 5 cm 

3 4

Husă laterală din  țesătură  
matlasată cu Vatex și bandă textilă 
pentru protecția canturilor 

Miez elastic cu arcuri Bonnell cu 
înălțime 14 cm și densitate 120 
arcuri/mp 

5 6

Nervuri din spumă poliuretanică 
cu grosime 6 cm pentru rigidizarea 
miezului 

Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului

7 8

Strat spumă poliuretanică High 
Resilience cu grosime 3 cm 

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex și lână pe fața de iarnă 

9 10
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Saltele Geladi

PREMIER PLUS

Cele mai vândute modele de saltele sunt cele cu arcuri Bonell, sunt 
încă în topul preferințelor persoanelor cu gusturi tradiționale, care 
nu se simt pregătite să experimenteze somnul pe saltele din spumă 
sau arcuri independente.

Persoanele care preferă un suport ferm și au o greutate peste 
medie, vor avea întotdeauna salteaua cu arcuri Bonell ca prima 
opțiune. Saltelele cu arcuri au câteva particularități: se deformează 
mai greu, susțin greutate mai mare, se aerisesc natural mai bine și 
deloc de neglijat, au o durabilitate mai mare.

Este obligatoriu folosirea somierei de tip:

Rezistența și confortul este cuvântul de bază în descrierea saltelei 
Premier Plus, care îmbină arcurile din oțel cu spumă poliuretanică 
de înaltă densitate, dar și cu husa matlasată, cu straturi de 
bumbac natural și lână.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Borduri din poliuretan de înaltă densitate cu secțiunea de 150X50 mm

Înăltime 24 cm (+/-1cm)

Mânere pentru transport, butoni aerisire

Greutate maximă
recomandată

100 kg/persoană

Garanție 2 ani

Vatelină sintetică 200gr/mp

Nervuri din poliuretan cu secțiunea de 150X40 mm în interiorul miezului, pentru rigidizare

Material 
protecție arc

feltru de 1200 gr/mp, pe ambele fețe Fermitate Ridicată

Greutate 10 kg/mp

Miez elastic arcuri din oțel carbon tip Bonell, executat conform SF.1/2006

Husă matlasată pe întreaga suprafață cu vatelina sintetică, material nețesut 40 gr/mp dar și cu bumbac pe fața de 
vară, lână pe fata de iarnă. Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.
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Saltele Geladi

PREMIER PLUS 

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex si bumbac pe fața de vară  

Strat din spumă poliuretanică cu 
grosime 3 cm 

1 2

Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului 

Bordură din spumă poliuretanică cu 
grosime 5 cm 

3 4

Husa laterală din țesătură matlasată 
cu Vatex și bandă textilă pentru 
protecția canturilor 

Miez elastic cu arcuri Bonnell cu 
înălțimea de 14 cm și densitate de 
120 arcuri/mp

5 6

Nervuri din spumă poliuretanică 
cu grosime 4 cm pentru rigidizarea 
miezului 

Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului 

7 8

Strat din spumă poliuretanică cu 
grosime 2 cm 

Husă din țesatură matlasată dublată 
cu Vatex și lână pe față de iarnă

9 10



  office@geladi.ro    0237 263 093 16

Saltele Geladi

PREMIER ORTOPEDIC

Cele mai vândute modele de saltele sunt cele cu arcuri Bonell, sunt 
încă în topul preferințelor persoanelor cu gusturi tradiționale, care 
nu se simt pregătite să experimenteze somnul pe saltele din spumă 
sau arcuri independente.

Persoanele care preferă un suport ferm și au o greutate peste 
medie, vor avea întotdeauna salteaua cu arcuri Bonell ca prima 
opțiune. Saltelele cu arcuri au câteva particularități: se deformează 
mai greu, susțin greutate mai mare, se aerisesc natural mai bine și 
deloc de neglijat, au o durabilitate mai mare.

Este obligatoriu folosirea somierei de tip:

Rezistența și confortul este cuvântul de bază în descrierea saltelei 
Premier, care îmbină arcurile din oţel cu spumă poliuretanică de 
înaltă densitate.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Borduri din poliuretan de înaltă densitate cu secțiunea de 150X50 mm

Înălțime 23 cm (+/-1cm)

Mânere pentru transport

Greutate maximă
recomandată

100 kg/persoană

Garanție 2 ani

Vatelină sintetică 200gr/mp

Nervuri din poliuretan cu secțiunea de 150X40 mm în interiorul miezului, pentru rigidizare

Bandă protecție 
cant

material textil Fermitate Ridicată

Greutate 9.5 kg/mp

Miez elastic arcuri din oțel carbon tip Bonell, executat conform SF.1/2006

Husă matlasată pe întreaga suprafață cu vatelina sintetică, cu material nețesut 15 gr/mp.
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.
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Saltele Geladi

PREMIER ORTOPEDIC

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 

Strat din spumă poliuretanică cu 
grosime 3 cm  

1 2

Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului 

Bordură din spumă poliuretanică cu 
grosime 5 cm 

3 4

Husă laterală din țesătură matlasată 
cu Vatex și bandă textilă pentru 
protecția canturilor 

Miez elastic cu arcuri Bonnell cu 
înălțime 14cm și densitate 120 
arcuri/mp 

5 6

Nervuri din spumă poliuretanică 
cu grosime 4 cm pentru rigidizarea 
miezului 

Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului

7 8

Strat din spumă poliuretanică cu 
grosime 2 cm 

Husă din tesatură matlasată dublată 
cu Vatex 

9 10
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Saltele Geladi

CONFORT ORTOPEDIC

Cele mai vândute modele de saltele sunt cele cu arcuri Bonell, sunt 
încă în topul preferințelor persoanelor cu gusturi tradiționale, care 
nu se simt pregătite să experimenteze somnul pe saltele din spumă 
sau arcuri independente.

Persoanele care preferă un suport ferm vor avea întotdeauna 
salteaua cu arcuri Bonnel ca prima optiune .„Rezistența” și 
„Confortul” sunt cuvintele cheie în alegerea unei saltele. 

Este obligatoriu folosirea somierei de tip:

De aceea, Confort Ortopedic realizează echilibrul între cele două, 
asigurând odihna și protecția corpului tău.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Borduri din poliuretan de înaltă densitate cu secțiunea de 150X50 mm

Înălțime 22 cm (+/-1cm)

Mânere pentru transport

Greutate maximă
recomandată

85 kg/persoană

Garanție 2 ani

Vatelină sintetică 200gr/mp

Poliuretan de înaltă densitate

Material 
protecție arc

feltru de 1200 gr/mp, pe ambele fețe Fermitate medie

Greutate 8.6 kg/mp

Miez elastic arcuri din oțel carbon tip Bonell, executat conform SF.1/2006

Husă nedetașabilă, matlasată pe întreaga suprafață, dublată cu nețesut de 15 gr/mp. 
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Bandă protecție 
cant

material textil Butoni de 
aerisire

da
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Saltele Geladi

CONFORT ORTOPEDIC

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 

9

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 

Strat din spumă poliuretanică
cu grosime 2 cm  

1 2

Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului 

Husă laterală din țesătură matlasată 
cu Vatex și bandă textilă pentru 
protecția canturilor 

3 4

Bordură din spumă poliuretanică cu 
grosime 5 cm 

Miez elastic cu arcuri Bonnell cu 
înălțime 14 cm și densitate 120 
arcuri/mp

5 6

Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului

Strat din spumă poliuretanică cu 
grosime 2 cm  

7 8
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Saltele Geladi

SELECT ORTOPEDIC

Cele mai vândute modele de saltele sunt cele cu arcuri Bonell, sunt 
încă în topul preferințelor persoanelor cu gusturi tradiționale, care 
nu se simt pregătite să experimenteze somnul pe saltele din spumă 
sau arcuri independente.

Persoanele care preferă un suport ferm vor avea întotdeauna 
salteaua cu arcuri Bonnel ca prima optiune .„Rezistența” și 
„Confortul” sunt cuvintele cheie în alegerea unei saltele. 

Este obligatoriu folosirea somierei de tip:

De aceea, Select Ortopedic realizează echilibrul între cele două, 
asigurând odihna și protecția corpului tău.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Borduri din poliuretan de înaltă densitate cu secțiunea de 150X50 mm

Înălțime 20 cm (+/-1cm)

Mânere pentru transport

Greutate maximă
recomandată

85 kg/persoană

Garanție 2 ani

Vatelină sintetică 200gr/mp

Poliuretan de înaltă densitate

Material 
protecție arc

feltru de 1200 gr/mp, pe ambele fețe Fermitate medie

Greutate 8 kg/mp

Miez elastic arcuri din oțel carbon tip Bonell, executat conform SF.1/2006

Husă nedetașabilă, matlasată pe întreaga suprafață, dublată cu nețesut de 15 gr/mp. 
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Bandă protecție 
cant

material textil

Butoni de 
aerisire

da
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Saltele Geladi

SELECT ORTOPEDIC

Husă din țesatură matlasată dublată 
cu Vatex 

9

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 

Strat din spumă poliuretanică cu 
grosime 1 cm

1 2

Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului

Husă laterală din țesătură matlasată 
cu Vatex și bandă textilă pentru 
protecția canturilor 

3 4

Bordură din spumă poliuretanică cu 
grosime 5 cm

Miez elastic cu arcuri Bonnell cu 
înăltime 14cm și densitate 120 
arcuri/mp 

5 6

Strat din Feltru 1200 gr/mp pentru 
protecția miezului 

Strat din spumă poliuretanică cu 
grosime 1 cm  

7 8
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Saltele Geladi

MEMORY FOAM

Salteaua Memory Foam este un produs care combină calitățile 
materialului High Resilience cu cel al spumei cu memorie, oferind 
un balans optim între gradul de elasticitate și cel de rigiditate, 
asigurând astfel o poziție corectă și naturală pe toată durata 
somnului.

Stratul superior de spumă Memory Foam de 5 cm împreună cu 
husa matlasată cu bumbac natural asigură o temperatură optimă 
a corpului, ajutând la detensionarea organismului. Nu e nimic 
mai plăcut decât propriul pat care îți reține postura din timpul 
somnului. Salteaua Memory Foam se modelează în jurul corpului, 
oferind viselor tale confort și susținere.

Se recomandă somieră de tip:

De asemenea, capacitatea de autoaerisire și autoreglare a 
umiditătii, îți oferă posibilitatea de a beneficia de un somn de
calitate atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă.

Husa saltelei este formată dintr-o țesătură moale și delicată cu 
tratament de Aloe Vera, matlasată cu vatelină moale si bumbac 
de 400gr/mp pe zona de dormit. Tratamentul cu Aloe Vera are 
multiple beneficii asupra organismului dotorita continutului de 
substanțe biologice(vitamine ,minerale,aminoacizi etc.), are efecte 
pozitive asupra pielii, menține un echilibru bioenergetic și oferă 
astfel un somn odihnitor.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Înălțime 20 cm /28 cm(+/-1cm)

Mânere pentru transport

Greutate maximă
recomandată

130 kg/persoană

Garanție 5 ani

Vatex 200 gr/mp

Bandă protecție 
cant

material textil Fermitate medie

Structura spumă poliuretanică de înaltă densitate (High Resilience) și spumă vâscoelastică Memory foam cu grosime 5 

cm de densitate 50kg/mc

Husă nedetașabilă, matlasată pe întreaga suprafață, dublată cu nețesut de 15 gr/mp.
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Greutate 9.5 /11,5 kg/mp



  office@geladi.ro    0237 263 093 23

1

2

3

5

4

Saltele Geladi

MEMORY FOAM

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 

5

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex și bumbac 

Strat din spumă poliuretanică tip 
Memory cu grosime 5cm 

1 2

Miez din spumă poliuretanică High 
Resilience cu densitate 35/25 kg/mc  
și grosime 13 cm sau 20 cm 

Husă laterală din țesătură matlasată 
dublată cu Vatex 

3 4
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Saltele Geladi

LATEX

Latexul natural se obține din seva arborelui de cauciuc. Datorită 
prezentei microcelulelor de aer intercomunicante, spuma de 
latex permite o aerisire internă superioară, o stabilitate termică, 
iar elasticitatea ei permite mularea efectivă pe corp in timpul 
somnului.

Aceste caracteristici conferă saltelei LATEX proprietăți anatomice, 
cu funcții ortopedice și performanțe de confort de nivel înalt. 

Cele 3 zone de confort susțin și distribuie în mod egal presiunea 
corpului pe suprafața saltelei pentru un somn sănătos. Latexul, 
prin structura lui chimică, nu permite dezvoltarea bacteriilor, 
mucegaiului si acarienilor.

 

Se recomandă somieră de tip:

Suprafața latex se folosește în orice anotimp.

Saltelele Latex care contin 20% latex natural, îți asigură un somn 
sănătos datorită elasticitații naturale a materialului care menține 
coloana vertebrală într-o poziție corectă. 

Nu doar somnul tău va fi linistit, ci și corpul, deoarece latexul 
permite saltelei să se autoaerisească și să își autoregleze 
umiditatea. 

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Înălțime 20 cm /28 cm(+/-1cm)

Mânere pentru transport

Greutate maximă
recomandată

130 kg/persoană

Garanție 5 ani

Vatelină 200 gr/mp

Bandă protecție 
cant

material textil Fermitate medie

Structură spumă poliuretanică HIGH RESILIENCE

spumă vâscoelastică Latex cu grosime 5cm de densitate 50kg/mc

Husă nedetașabilă, matlasată cu bumbac natural pe partea de dormit si dublată cu nețesut de 40 gr/mp
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Greutate 9.5 /11,5 kg/mp
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Saltele Geladi

LATEX

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex și bumbac 

Miez din spumă poliuretanică High 
Resilience cu densitate 35/25 kg/mc 
și grosime 13cm sau 20cm 

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 

Strat din spumă poliuretanică tip 
Latex cu grosime  5cm 

Husa laterala țesătură matlasată 
dublată cu Vatex 
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Saltele Geladi

MEMORY EKO SOFT

Salteaua MEMORY EKO a fost concepută să ofere echilibrul între 
gradul de elasticitate al spumei memory și cel de rigiditate al 
spumei suport, asigurând o susținere anatomică a corpului și o 
poziție corectă a coloanei fără dureri de spate în timpul somnului.

Ambele spume sunt fabricate la cele mai înalte standarde de 
calitate, ceea ce garantează un produs sigur și sanătos care 
distribuie în mod egal greutatea corpului pe suprafata saltelei, 
eliminând astfel punctele de presiune în timpul somnului pentru a 
relaxa muschii și a asigura o circulație a sângelui corespunzătoare.

Se recomandă somieră de tip:

Suprafața memory se folosește în orice anotimp.

Husa este matlasată integral cu strat de vatelină moale iar 
materialul textil are tratament antibacterian și certificare 
OEKO-TEX 100.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Înălțime 20 cm (+/-1cm)

Fermitate moale

Greutate maximă
recomandată

85 kg/persoană

Garanție 3 ani

Structură spumă poliuretanică cu densitate înaltă

Spumă Memory foam cu grosime 3cm si densitate 40/15 kg/mc

Husă matlasată pe întreaga suprafață cu vatelină sintetică de 200 gr/mp.
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Greutate 6.3 kg/mp



  office@geladi.ro    0237 263 093 27

Saltele Geladi

MEMORY EKO SOFT

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 

Miez din spumă poliuretanică cu 
densitate 25/32 kg/mc cu grosime 
16cm 

Husă din țesatură matlasată dublată 
cu Vatex 

Strat din spumă poliuretanică tip 
Memory cu grosime 3cm 

Husă laterală țesătură matlasată 
dublată cu cu Vatex
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Saltele Geladi

GREEN SPORT

Saltea din spumă a fost concepută sa ofere echilibrul între gradul 
de elasticitate și cel de rigiditate asigurând o poziție corectă a 
corpului în timpul somnului și o îmbunătățire a circulației sângelui.

Această spumă este fabricată la cele mai înalte standarde de 
calitate, ceea ce garantează un produs sigur și sănătos care 
distribuie în mod egal greutatea corpului pe suprafața saltelei, 
eliminând astfel punctele de presiune.

Husa este, detasabilă cu fermoar iar pentru o igiena perfectă este 
lavabilă la 30 de grade Celsius, matlasată integral cu un strat de
vatelină moale iar materialul textil are tratament antibacterian, 
antiallergenic și certificare OEKO-TEX 100.

Se recomandă somieră de tip:

Suprafața se folosește în orice anotimp.

Este o saltea recomandată pentru toate pozițiile de dormit și 
poate fi folosită pe ambele fețe.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Înălțime 20 cm (+/-1cm)

Fermitate moale

Greutate maximă
recomandată

85 kg/persoană

Garanție 3 ani

Structura spumă poliuretanică cu densitatea de D25/32 SOFT

Husă detasabilă, matlasată pe întreaga suprafață cu vatelina de 200 gr/mp,dublată cu material nețesut de 15 gr/mp. 
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Greutate 6 kg/mp
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Saltele Geladi

GREEN SPORT

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 

Husă laterală din țesătură matlasată 
dublată cu Vatex și fermoar pe trei 
laturi 

Miez din spumă poliuretanică cu 
densitate 25/32 kg/mc și grosime 
19 cm 

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 
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Saltele Geladi

ORANGE SPORT

Saltea din spumă a fost concepută sa ofere echilibrul între gradul 
de elasticitate și cel de rigiditate asigurând o poziție corectă a 
corpului în timpul somnului și o îmbunătățire a circulației sângelui.

Această spumă premium-HIGH RESILIENCE- este fabricată la cele 
mai înalte standarde de calitate, ceea ce garantează un produs 
sigur și sănătos care distribuie în mod egal greutatea corpului pe 
suprafața saltelei, eliminând astfel punctele de presiune. Datorită 
caracteristicilor sale unice, spuma HR oferă un confort ridicat 
pentru oricare persoană din orice categorie de greutate.

Husa este, detasabilă cu fermoar pe trei laturi iar pentru o 
igeinizare perfectă poate fi spalată la 30 grade Celsius, 

Se recomandă somieră de tip:

Suprafața se folosește în orice anotimp.

matlasată integral cu un strat de vatelină moale iar materialul 
textil are tratament antibacterian, antiallergenic și certificare 
OEKO-TEX 100. 

Este o saltea recomandată pentru toate pozitiile de dormit și 
poate fi folosită pe ambele fețe.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90,190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100, 
200×120,200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Înălțime 20 cm (+/-1cm)

Fermitate moale

Greutate maximă
recomandată

110 kg/persoană

Garanție 3 ani

Structura spumă poliuretanică HIGH RESILIENCE cu densitatra D 35/25 kg/mc

Husă detașabilă, matlasată pe întreaga suprafață cu vatelină de 200 gr/mp,dublată cu material nețesut de 15 gr/mp. 
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Greutate 6 kg/mp
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Saltele Geladi

ORANGE SPORT

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 

Husa laterală din țesătură matlasată 
cu Vatex și fermoar pe trei laturi 

Miez din spumă poliuretanică cu 
densitate 35/25 kg/mc si grosime 
19cm 

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex 

1

3

2

4
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Saltele Geladi

BABY DREAM

Cele mai indicate saltele pentru odihna bebelușului sunt cele cu 
fermitate ridicată, având în compoziție produse naturale precum 
fibre din cocos, lână, bumbac și o spumă poliuretanică de înaltă 
densitate(High Resilience), pentru a crește confortul și calitatea 
somnului.

Una din cauzele stării de agitație a bebelușului este locul (spatiul) 
unde el își petrece cea mai mare parte a timpului în primele luni din 
viață: pătuțul. Dacă spațiul nu este bine aerisit și curat, bebelușul 
devine agitat și nu se poate odihni. Aceasta poate avea efecte în 
timp asupra sănătății bebelușului.

Se recomandă somieră de tip:

Salteaua BABY DREAM asigură condițiile optime pentru odihnă 
și totodată are un rol foarte important asupra organismului, 
contribuind la sănătatea coloanei vertebrale și la buna circulație a 
sângelui. Husa saltelei este tratată împotriva bacteriilor, acarienilor 
și alergiilor.

Specificații

Dimensiuni [cm] 120×60

Material rgidizare plăci din fibre naturale de cocos, grosime 10mm pe ambele fețe

Înălțime 12 cm (+/-1cm)

Greutate 7.2 kg/mp

Garanție 2 ani

Fete Bumbac pe fața de vară, lână pe fața de iarnă

Bandă protecție 
cant

material textil Fermitate ridicată

Vatelină sintetică 200gr/mp

Miez elastic Spumă poliuretanică de înaltă densitate (High Resilience)

Husă nedetașabilă, matlasată pe întreaga suprafață, dublată cu nețesut de 40 gr/mp.
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.
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Saltele Geladi

BABY DREAM

1

2

3

56

8

4

7

Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex  și bumbac pe fața de vară

Strat din spumă poliuretanică de 
înaltă densitate

1 2

Strat de cocos natural 10mm Miez din spumă poliuretanică High 
Resilience cu densitate 35/36

3 4

Husă din țesătură matlasată cu 
Vatex

Strat din spumă poliuretanică de 
înaltă densitate

5 6

Strat de cocos natural 10mm Husă din țesătură matlasată dublată 
cu Vatex  și lână pe fața de iarnă

7 8
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Topper Geladi

MEMORY FOAM

Topperul pentru saltea Memory foam a fost creat special pentru 
îmbunătățirea spațiului de dormit. Structura din spumă Memory, 
conferă un strat de confort suplimentar pentru saltelele sau 
canapelele foarte ferme și reduce disconfortul creat de îmbinarile 
acestor suprafețe.

Topperul Memory creează un grad ridicat de confort, datorită 
celor 5 cm de spumă memory, care distribuie uniform greutatea 
corporală, creând un mediu de dormit sănătos și confortabil.

Se recomandă somieră de tip:

Husă detașabilă cu fermoar, permite spălarea la 40 grade, oferind 
o senzație de prospețime și curățenie permanentă. Acest topper 
se poate folosi pe ambele fețe, în orice anotimp, pe orice tip de 
canapea, saltea sau când mergi în camping.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90, 190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100,
200×120, 200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Înălțime 5 cm (+/-1cm)

Greutate 2,5 kg/mp

Garanție 3 ani

Greutate maximă
recomandată

120 kg/persoană Fermitate moale

Structura Memory foam de 5 cm cu densitate de 50/16 kg/mc

Husă Detasabilă, dublată cu material nețesut elastic(40gr/mp)pentru protecția spumei.
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Suprafața se folosește în orice anotimp.
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Topper Geladi

LATEX

Topperul din Latex a fost creat special pentru îmbunatățirea 
spațiului de dormit. Structura din spumă Latex, conferă un strat de 
confort suplimentar pentru saltelele sau canapelele foarte ferme și 
reduce disconfortul creat de îmbinările acestor suprafețe.

Elasticitatiea latexului natural din compoziţia acestuia, oferă un 
confort aparte mai ales la contactul cu suprafeţele dure.

Structura celulară a acestuia permite o circulatie eficientă a aerului 
oferind bucuria unui somn odihnitor.

Se recomandă somieră de tip:

Husa detasabilă cu fermoar, permite spălarea la 40 grade, oferind 
o senzație de prospetime și curățenie permanentă. Acest topper 
se poate folosi pe ambele fețe, în orice anotimp, pe orice tip de 
canapea, saltea sau când mergi în camping.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90, 190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100,
200×120, 200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Înălțime 5 cm (+/-1cm)

Greutate 2,5 kg/mp

Garanție 3 ani

Greutate maximă
recomandată

120 kg/persoană Fermitate moale

Structura Latex de 5 cm cu densitate de 50 kg/mc

Husă Detasabilă, dublată cu material nețesut elastic(40gr/mp)pentru protecția spumei.
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Suprafața se folosește în orice anotimp.
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Topper Geladi

EKO SOFT

Topperul pentru saltea EKO SOFT a fost creat special pentru 
îmbunătățirea spatiului de dormit. 

Structura din spuma Memory combinată cu spuma super elastică, 
conferă un strat de confort suplimentar pentru saltelele sau 
canapelele foarte ferme și reduce disconfortul creat de îmbinarile 
acestor suprafețe. 

Ambele spume sunt fabricate la cele mai înalte standarde de 
calitate, ceea ce garantează un produs sigur și sănătos care 
distribuie în mod egal greutatea corpului pe suprafața saltelei, 
eliminând astfel punctele de presiune.

Se recomandă somieră de tip:

Acest topper se poate folosi pe ambele fețe, în orice anotimp, pe 
orice tip de canapea, saltea sau când mergi în camping.

Specificații

Dimensiuni [cm] 190×80, 190×90, 190×100, 190×120, 190×130, 190×140, 190×160, 190×180, 200×80, 200×90, 200×100,
200×120, 200×130, 200×140, 200×160, 200×180, 200×200

Înălțime 5 cm (+/-1cm)

Greutate 1,5 kg/mp

Garanție 3 ani

Greutate maximă
recomandată

100 kg/persoană Fermitate moale

Structura Memory foam de 3 cm(40/15kg/mc) si spumă poliuretanică (D25/32SOFT) 2 cm

Husă Detasabilă, dublată cu material nețesut elastic(40gr/mp) pentru protecția spumei.
Materialul textil folosit are certificare ecologică și sanitară OEKO-TEX 100

Acest produs poate fi realizat și la comandă, conform dimensiunilor solicitate de dumneavoastră.

Suprafața se folosește în orice anotimp.
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SOMIERE

Lamele cu lăţimea de 5 cm, aplicate deasupra ramei, 
distanţa între lamele de 8 cm

Lamele cu lăţimea de 7 cm, aplicate deasupra ramei, 
distanţa între lamele de 8 cm

Acest tip de somieră se poate comanda la dimensiuni atipice și 
se poate livra simplă, cu picioare și cu sistem de rabatare.

Acest tip de somieră se poate livra simplă, cu picioare și cu 
sistem de rabatare

190×100, 190×120, 190×140, 190×160, 190×180, 190×90, 
200×80, 200×90, 200×100, 200×120, 200×140, 200×160, 200×180

190×100, 190×120, 190×140, 190×160, 190×180, 190×90, 
200×80, 200×90, 200×100, 200×120, 200×140, 200×160, 200×180

Somieră tip 1

Somieră tip 2

Dimensiuni uzuale:

Dimensiuni uzuale:

Alte produse



  office@geladi.ro    0237 263 093 38

Alte produse

SÂRMĂ ȘI ARCURI BONELL

Când vine vorba de confort, detaliile contează.  Sârma 
folosită pentru miezurile elastice este din import și este 
special gândită pentru producerea arcurilor de tapiţerie.

Arcurile sunt un element important în procesul de 
construire a unei piese de mobilier comode. Arcurile Geladi 
sunt confecţionate din sârmă oţel-carbon și sunt tratate 
termic la curenţi de înaltă frecvență.

Sârmă

Arcuri

Diametrul sârmei

Tip arc

Ambalare

Înălţime arcSpire Grosime sârmă Diametru inel arc

 2,4

Arc tip Bonell 75 mm 73 mm2,2 mm4

 1,3

Arc tip Bonell

Arc tip Bonell

110 mm

130 mm

86 mm

86 mm

2,4 mm

2,4 mm

4

4

 3,5

 1,4

Arc tip Bonell

Arc tip Bonell

130 mm

145 mm

86 mm

92 mm

2,2 mm

2,2 mm

4

5

 2,2

Arc tip Bonell 90 mm 86 mm2,4 mm4

Balot 500 kg

Balot 100kg sau 300kg

Balot 350kg sau 500kg

Balot 100kg sau 300kg

Balot 500 kg

Ambalare

1000 kg/palet

1000 kg/palet

1000 kg/palet

1000 kg/palet

1000 kg/palet

1000 kg/palet
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Miezuri Elastice

POCKET

Sistemul POCKET – SPRING este un sistem revoluţionar 
folosit în confecţionarea saltelelor, dar și a mobilierului 
tapițat.

Fiind un produs Geladi, este creat cu ajutorul utilajelor de 
ultima generaţie care îi conferă garanţia calităţii. 

Este confecţionat din arcuri oţel-carbon cu diamentrul 
sârmei de 1,8 mm, înălţime de 150 mm, învelite în TNT 70 gr/
mp, care îi oferă o rezistenţă foarte mare în timp. 

Fiecare arc este lipit individual în acest TNT, prin ultra 
sunete, ceea ce îi permite să preia în parte forţa care se 
exercită asupra lui. Datorită tehnologiei de confecţionare, 
dar și a celor 360 arcuri/mp cu ramă plată pe fiecare 
parte a miezului elastic, sistemul POCKET – SPRING oferă 
utilizatorului un confort ridicat.

Tip arc Înălţime arcSpire Grosime sârmă Diametru inel arc

Arc tip Pocket 150 mm 50 mm1,8 mm5

Nr. arcuri /mp

360 buc
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Miezuri Elastice

BONELL

Miezul elastic BONELL SISTEM este confecţionat cu arcuri 
din sârmă de oţel-carbon, tratate la curent de înaltă 
frecvenţă pentru a oferi o elasticitate bună și o rezistenţă 
superioară în timp. 

Acest tip de miez elastic este ideal pentru confecţionarea 
mobilierului tapiţat și a saltelelor ortopedice.

Ele pot fi:

În format standard, feltrul folosit este de 800 gr/mp, dar 
pentru comenzi speciale pot fi folosite și alte gramaje.

 simple 
 cu ramă din sarmă 3,5 – capsată
 legată cu spiră
 cu fetru 
 cu ramă și feltru

Tip arc Înălţime arcSpire Grosime sârmă Diametru inel arc

Arc tip Bonell 75 mm 73 mm2,2 mm4

Arc tip Bonell

Arc tip Bonell

110 mm

130 mm

86 mm

86 mm

2,4 mm

2,4 mm

4

4

Arc tip Bonell

Arc tip Bonell

130 mm

145 mm

86 mm

92 mm

2,2 mm

2,2 mm

4

5

Arc tip Bonell 90 mm 86 mm2,4 mm4

Ambalare

1000 kg/palet

1000 kg/palet

1000 kg/palet

1000 kg/palet

1000 kg/palet

1000 kg/palet
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Firma Geladi vă propune o gamă variată de spume poliuretanice flexibile cu densități și durități diferite, având domeniul 
de aplicare în special la producția de tapițerie, scaune și structuri de saltele. Spumele stocabile în depozitele noastre sunt 

următoarele: 18/18; 18/30; 21/40; 25/42; 25/32S; 28/42; 30/20; 30/38; 30/40; 35/25; 35/36;

Geladi mai oferă clienților săi și următoarele soluții: blocuri de spumă; Plăci debitate; Piese debitate in diferite forme 
geometrice; Spume pentru articole de plajă și terase; Miezuri structurate pentru saltele de dormit; Fulgi de spumă 
poliuretanică și material matlasat; Spume vasco-elastice (Memory Foam); Spume LATEX;

Spumele cu densități cuprinse între 16 și 23 kg/mc 
densitate se recomandă de către producătorii de spume 
să se folosească la execuția elementelor pentru care este 
nevoie de un tip de spumă care să asigure confortul;

Acestea pot fi:

Spumele cu densități cuprinse intre 23 și 35 kg/mc 
densitate se recomandă de către producătorii de spume să 
se folosească la execuția pernelor de șezut pentru:

 Spătare;
 laterale canapele și fotolii;
 tetiere;
 perne de susținere cap și picioare;

 Canapele;
 Fotolii;
 Scaune ergonomice;
 Miezuri de saltele;

POLIURETAN
Diferite densităţi și structuri

FULGI POLIURETANFULGI MATLASAȚI
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DERIVATE DIN LEMN
PAL HIDROFUGAT

PFL

HDF MELAMINAT ALB

PLACAJ

HDF BRUT

Grosimi: 2,5 mm;  3 mm

Grosimi: 2,5 mm, 3,0 mm

Dimensiune placă: 2800 mm x 2070 mm Dimensiune placă: 2800 mm x 2070 mm 

Dimensiune placă: 2800 mm x 2070 mm

Grosimi: 4 mm, 8 mm

Grosimi: 2,5 mmGrosimi: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm

PAL, HDF, PFL SI PLACAJ

Dimensiune placă: 2750 mm x 1700 mm Dimensiune placă: 2440 mm x 1250 mm 
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Tapițerie

STOFĂ
Firma Geladi vă oferă atât prin magazinul propriu din loc. Pufești, jud. Vrancea (E85) cât și prin propria rețea de distribuție, 
o gamă largă de materiale pentru tapițerie cum ar fi: Stofe; Plușuri; Imitații de piele; TNT (pânză dos); Vatelină; etc. Toate 
aceste materiale provin atât din țară cât și din import. Avem stocabile aproximativ 35 de categorii de stofe și imitații de 

piele, in total aproximativ 500 de nuanțe. 

Ne bucurăm de un număr mare de colaboratori din toată țara, iar printre ei se regăsesc firme specializate în producția de 
canapele, fotolii sau colțare, cât și persoane fizice autorizate care recondiționează tapițerii. 

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactati pentru a vă convinge de caliatatea, diversitatea produselor și serviciilor noastre
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Tapițerie

STOFĂ
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Tapițerie

STOFĂ
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Tapițerie

IMITAŢIE PIELE
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Accesorii pentru tapițerie

Densitate

Lățime

50; 100; 120; 150; 200; 250; 300; 350 gr/mp;

1500 mm; 1600 mm; 2100 mm;

PUF SILICONIC

VATELINĂ SINTETICĂ

Puful siliconic se vinde la kg iar un sac are aprox. 15 kg
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Accesorii pentru tapiterie

Capse

Capse

90x30 ; 90x35; 90x40; 92:30; 92:35; 92:40;

80x6 : 16 sau 380 x 6 : 16

CHINGĂ DE CAUCIUC CHINGĂ ELASTICĂ CHINGĂ RIGIDĂ

80x6, 80x8, 80x10, 80x12, 80x14, 80x16, 92x30, 92x35, 
92x40, 90x30; 90x35; 90x40, 14x35, 14x40, 14x45

Dimensiuni:

CHINGI

CAPSATOR PNEUMATIC CAPSE

Lăţime:

Greutate:

50 mm

aprox. 16 kg / rolă

Lăţime:

Elasticitate:

Lungime:

50 mm

60%

100 m

Lăţime:

Lungime:

50 mm

100 m
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alb, negru

Accesorii pentru tapițerie

FOLIE STRETCH FOLIE BULE

CARTON MUCAVA

Densitate

Gramaj: Lăţime

Culori

15, 40 , 60, 70, 80, 100 gr/mp

500, 600, 700, 800, 1000, 1200 gr/mp 1600 mm, 2200 mm

FELTRU TNT

Dimensiune:

Grosime:

1000x700 mm

1,2; 1,4 mm
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ARCURI SINUSOIDALE
Accesorii pentru tapițerie

CLIPSURI PENTRU ARCURI SINUSOIDALE

PROFIL METALIC PENTRU TAPIȚERIE

UM:

Grosime:

UM:

Grosime:

LA ROLĂ LA BUCATĂ

 38  38

Dimensiuni:

Lungime:

20x20; 20x30; 25x25 mm 

6 m
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Accesorii pentru tapițerie

SFOARĂ GHEM ȘNUR TAPITERIE PROFILAT

FERMOARE ȘI CURSOARE

BANDA VELCRO (SCAI)

Lungime:

Lățime:

25 m;

30 mm; 40 mm; 50 mm;

Cantitate:

Cantitate:

Lungime:

Lățime:

Dimensiune:

Lungime:

1 kg / Buc

200 buc; 1000 buc / pungă

270; 240 m

30 mm

 12;  14;

200 m
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MÂNERE CANAPEA

L222 L220

L230

L251 L252

L250

Accesorii pentru tapițerie
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PP130-MARO

MÂNERE CANAPEA

L370

L380 PP130-ALB

PP160-ALB

Accesorii pentru tapițerie

PP 160 MARO
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LL251 LL220 - 230 LL370 - 380

L360 ORNAMENT CANAPEA

 ACCESORII PENTRU TAPIȚERIE
Geladi

LL250 - 252 BUTONI PRINDERE
MÂNER CANAPEA
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 ACCESORII PENTRU TAPIȚERIE
Geladi

TĂLPICI PLASTIC

NASTURI TAPIȚERIE CRISTAL

Dimensiune:  18; 20; 22; 24

BUTONI METALICI

Dimensiune:  26; 28; 30; 32; 36

Lungime:

Grosime

1500; 800; 400; 200 m

 3; 4; 6; 8;

ȘNUR TAPIȚERIE

BALAMA ARIPI PLANE-PAFTA

Dimensiune: 50 x 40 mm
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Geladi

 ACCESORII PENTRU TAPIȚERIE

BALAMA BOBI

BALAMA CANAPEA MARE BALAMA CANAPEA MICĂ

ELEMENT CUPLARE

Dimensiune:Dimensiune: 225 x 40 mm 140 x 30 mm

Dimensiune: 120 mm

BALAMA CUPLARE

ȘINĂ GLISARE CANAPEA



  office@geladi.ro    0237 263 093 57

PISTON

Accesorii pentru tapițerie

BALAMALE

BALAMA PAT DUBLU

BALAMA PAT SIMPLU BALAMA PENTRU PISTON

BALAMA PENTRU SALTEA BALAMA SOMIERĂ

Dimensiune: 400; 750; 900; 1000; 1200 NW
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BALAMA TETIERĂ

Accesorii pentru tapițerie

BALAMALE ȘI ARCURI

BALAMA TIP GREU MARE

BALAMA TIP GREU MICĂARC PENTRU BALAMA BOBI

ARCURI PENTRU BALAMALE
PAT SIMPLU ȘI DUBLU

Dimensiune:

Dimensiune:

16,5 cm

21,5 cm; 23,5 cm

COLTARE METALICE

Dimensiune: 25x25; 30x30; 40x40 mm
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Geladi

 ACCESORII PENTRU TAPIȚERIE

ȘAIBE METALICE

PIULIȚĂ CU GHEARĂ PIULIȚE HEXAGONALE

Dimensiune:  6; 8; 10Dimensiune:  6; 8

M6x30;40;50;60;70;80;90;100; 
M8x30;35;40;50;60;70;80;90;100;110;120

Dimensiune:  6; 8; 10

SURUB CAP TORBANT SURUB PENTRU PAL

4x16;18;20;25;30;35;40;45;50;60;70 mm
4,5x16;18;25;30;45 mm;

5x25;30;40;50;60;70 mm;
6x50;60;70 mm
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ROTILE CANAPEA 

Dimensiune:  25; 30; 40

Geladi

PICIOR PLASTIC TAPIȚERIE

PICIOR SOFA PICIOR VENTO

Înălțime 40; 20 mm

Înălțime 100 mm

 ACCESORII PENTRU TAPIȚERIE

Dimensiune

Înălțime

120; 140; 270 mm

40 mm

PICIOR CILINDRIC CU PLACĂ

Dimensiune: 170 mm; 220 mm

ADEZIV POLIURETAN

Cantitate: 15kg; 240 kg;



Gândurile bune se păstrează pe hârtie.



Departament Aprovizionare

București, Ilfov, Ialomita, Constanta, 
Calarasi, Giurgiu

Brașov, Covasna, Harghita

Iași, Vaslui 

Vrancea, Buzău, Prahova

Arges, Dambovita, Valcea

Cluj, Bistrița-Năsăud, Mureș

Sibiu, Alba, Hunedoara

Bacău, Neamt

Galați, Brăila ,Tulcea

Suceava, Botoșani

Departament Logistică

Departament Producție

Reprezentanţi vânzări:

Departament vânzări:

Sediu central:

Adresă: Localitatea Pufești, județul Vrancea

Tel/Fax: 0237 263 093

Telefon:  0726 780 533

Telefon: 0730 070 058

Telefon:  0724 251 464

Telefon:  0746 165 894

Telefon:  0726 218 797

Telefon:   0725 678 832 

Telefon:  0728 181 154

Telefon:  0742 090 714

Telefon:  0743 091 689

Telefon:  0735 167 881

Telefon:  0731 560 779

Telefon:  0729 842 606

aprovizionare@geladi.ro

logistica@geladi.ro

tehnic@geladi.ro

E-mail:  office@geladi.ro ; geladi@geladi.ro

E-mail:  vanzari@geladi.ro

E-mail:  sorinifrim@geladi.ro

Director Executiv:  Sorin Ifrim

E-mail:   bucuresti@geladi.ro

E-mail:   brasov@geladi.ro

E-mail:   iasi@geladi.ro

E-mail:    vranceabuzau@geladi.ro

*Fotografiile din acest catalog au caracter informativ şi pot conţine accesorii care nu sunt incluse sau nu fac parte din produs.

E-mail:   arges@geladi.ro

E-mail:   cluj@geladi.ro

E-mail:   sibiualba@geladi.ro

E-mail:   bacauneamt@geladi.ro

E-mail:   galatibraila@geladi.ro

E-mail:   suceava@geladi.ro

Director Vânzări:  Cătălin Pîntea


