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DOSKONAŁY
gisamed® poduszka

DOŚWIADCZENIE
GISATEX® Systemy wentylacyjne do materaców

WYRÓŻNIONY
gisamed® materac VITAL

Materace na miarę
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Dwie silne marki. Od niemal 40 lat kompetentny partner  
dla przemysłu stoczniowego.

GISATEX® GmbH & Co. KG ma swoją siedzibę w Reutlingen w Niemczech. Od dwóch pokoleń jest rodzinną firmą. 
Specjalizuje się w rozwoju, produkcji i dystrybucji nowoczesnych tkanin technicznych. 

Trójwymiarowe elastyczne maty Drywave GISATEX®, elastyczne materiały obiciowe podsufitek, burt i ścian, specjalne 
maty antypoślizgowe i oddychające tkaniny obiciowe są podstawową ofertą firmy.

GISAMED® materace i obicia materacowe produkowane są w naszych fabrykach. Są nisko profilowane i niezwykle wy-
godne. Marka GISAMED® oprócz materacy oferuje także produkty zapewniające wentylację pod materacem, poduszki 

zmniejszające nacisk na szyję i ramiona oraz ultralekkie zestawy pościeli.

Produkty GISATEX® i GISAMED® mają odbiorców na całym świecie. Wysyłane są z naszej fabryki w Reutlingen i mogą 
być dostarczone wszędzie. Współpracujemy ze wszystkimi fabrykami, stoczniami i spółkami, które używają naszych 

materiałów. Wszystkie produkty są prawie zawsze dostępne i są szybko dostarczane.

Two strong brands. For 40 years competent partners  
for industry and ship building.

GISATEX® GmbH & Co KG, Reutlingen, is in its second generation as a family firm. The company has  specialized in the 
development, production, and marketing of modern technical textiles.

Three dimensional spacing weave fabrics such as Original GISATEX® DRYWEAVE®, highly strechable wall and    ceiling 
 linings, special anti-slip floor coverings and safety upholstery materials with moisture  protection membranes are 

well-known products from the GISATEX® range.  

gisamed® mattresses and mattress covers made to measure by us in our own workshops, super- comfortable and with 
a low profile. The gisamed® range also offers matching products to provide under-mattress ventilation, pillows which 

reduce pressure on the neck and shoulders, and ultra-light bedding sets. 

GISATEX® and gisamed® products are in use world-wide. All destinations can be delivered to from our warehouse in 
Reutlingen. We have partnerships with workshops, ship builders, and companies using our products. All goods are 

normally available from stock and can be supplied immediately.  
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GISATEX® MALO to wytrzymały materiał obiciowy 
z wodoodporną membraną. Idealnie nadaje się do 
zastosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.  
Elegancki wygląd i stonowane kolory sprawiają, że 
jest to materiał z wyższej półki. Dzięki specjalnej 
technologii nano-włókien jest plamoodporny i nie 
przepuszcza wilgoci. 

Szerokość .............................................. ok. 1,40 m
Waga ................................................. ok. 275 g/m2

Materiał wierzchni ........................... 87% OLEFIN
Materiał .....................................................13% PE
Odporność na ścieranie............ ok. 100.000 cykli
Wodoodporność ................................10.000 mm
Odporność na światło DIN EN ISO 105-BO2 +/- 8

GISATEX® MALO is a hard-wearing up holstery ma-
terial with moisture protection membrane which 
can be used indoors and outdoors. Its elegant design 
and harmonious colour schemes put it into an ex-
clusive class. Its fibre coating makes it impervious 
to moisture and it has a stain-resistant  material 
composition.

delivery width................................approx. 1,40 m
weight....................................... approx. 275 g/m2

material top ...................................... 87% OLEFIN
material bottom ........................................13% PE
abrasion resistance ............approx. 100.000 tours
water column ......................................10.000 mm
lightness DIN EN ISO 105-BO2.......................+/- 8

MALO
› WODOODPORNE MATERIAŁY OBICIOWE     › UPHOLSTERY FABRICS IMPERVIOUS TO MOISTURE
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Nr. 5470 jade

Nr. 2008 ochre

Nr. 1842 maiz

Nr. 1321 cementa

Nr. 3561 red coral Nr. 1541 taupe

Nr. 7211 light mouse Nr. 6422 olive

Nr. 5681 blue Nr. 5991 sapphire

Nr. 7006 elephantNr. 7007 grey
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GISATEX® ELEMENTS to tkanina winylowa przez-
naczona do obicia ścian i sufitów w obszarach 
wzmożonego użytkowania. Dzięki antybakteryj-
nej powłoce materiał Gisatex Elements nadaje 
się w szczególności do łazienki, kambuza oraz na 
zewnątrz jachtu. 

Długość ................................................. ok. 1,40 m
Waga ................................................. ok. 685 g/m2

Odporność na ścieranie......... ok. 100.000 Touren
Odporność na światło DIN EN ISO 105-BO2 ...6–7

GISATEX® ELEMENTS ist a vinyl textile developed 
for upholstery and as a wall and ceiling covering in 
areas of heavy use. With its anti-bacterial finish 
GISATEX® ELEMENTS is thus especially suited for 
use in bathrooms, kitchens and outside spaces.

delivery width ................................ approx. 1,40 m
weight ........................................ approx. 685 g/m2

material ................................................100% vinyl
martindale abrasion ...........approx. 100.000 turns
lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2 .....................6–7

ELEMENTS
› WODOODPORNE MATERIAŁY OBICIOWE     › UPHOLSTERY FABRICS IMPERVIOUS TO MOISTURE
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Nr. 3067 marine blue

Nr. 2011 red

Nr. 1077 ivory

Nr. 4004 white

Nr. 4003 champagner Nr. 0009 taupe

Nr. 4040 sand Nr. 4038 brown

Nr. 4001 silver Nr. 3007 navy

Nr. 4780 anthraciteNr. 4022 stone

antybakteryjny, elastyczny, plamoodporny, szybkoschnący, 
odporny na światło, wodoodporny
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GISATEX® ANCONA to materiał obiciowy z 
membraną chroniącą przed wilgocią, który 
można stosować zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz. Dzięki eleganckiemu wzornictwu i 
harmonijnej kolorystyce spełnia najwyższe wy-
magania. Odporny na wilgoć dzięki nowej tech-
nologii nano. 

Szerokość..............................................ok. 1,40 m
Waga ................................................ ok. 620 g/m2

Odporność na ścieranie. ............ok. 100.000 cykli
Ognioodporność  .............................................BfiS1
Odporność na światło DIN EN ISO 105-BO2 ...5–6
Wodoodporność ISO EN 20811..........10.000 mm
Temperatura prania ......................................40°C

GISATEX® ANCONA is a hard-wearing up holstery ma-
terial with moisture protection membrane which 
can be used indoors and outdoors. Its elegant design 
and harmonious colour schemes put it into an ex-
clusive class. Its fibre coating makes it impervious 
to moisture and it has a stain-resistant  material 
composition.

delivery width ................................approx. 1,40 m
weight....................................... approx. 620 g/m2

abrasion-resistant........................... 100.000 turns
flame retardant DIN 4102 B2, B1 ...................pass
lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2 .....................5-6
water column ISO EN 20811 ...............10.000 mm
washable........................................................40°C

ANCONA

Nr. 0731 cobaltNr. 0035 creme

Nr. 0964 linen Nr. 0747 navy

Nr. 0223 raw silk Nr. 0034 terra

Nr. 0554 chocolate Nr. 0446 bordeaux

Nr. 0607 kiwiNr. 0978 anthracite

› WODOODPORNE MATERIAŁY OBICIOWE     › UPHOLSTERY FABRICS IMPERVIOUS TO MOISTURE
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oddychający, antybakteryjny, elastyczny, plamoodporny, szybkoschnący, 
odporny na światło, regulujący temperaturę
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GISATEX® SEASTAR to wytrzymały materiał obi-
ciowy idealnie nadający się do zastosowania 
zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Elegancki 
wygląd i stonowane kolory sprawiają, że jest 
to materiał z wyższej półki. Dzięki specjalnej 
powłoce jest plamoodporny i nie przepuszcza 
wilgoci. 

Szerokość..............................................ok. 1,40 m
Waga ................................................ ok. 575 g/m2

Materiał wierzchni .....................100% mikrofibra
Materiał  ......................................................... PVC  
Odporność na ścieranie................ok. 80.000 cykli
Odporność na światło DIN EN ISO 105-BO2 ...5–6

GISATEX® SEASTAR is a hard-wearing upholstery 
material which can be used indoors or outdoors. 
Its elegant design and harmonious colour sche-
mes put it into an exclusive class. Its fibre coating 
makes it impervious to moisture and it has a stain-
resistant treatment.

delivery width ................................ approx. 1,40 m
weight ........................................ approx. 575 g/m2

material top .................................... 100% acrylate
material back ............ PVC film coating martindale 
abrasion ................................approx. 80.000 turns
lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2 .....................5–6

SEASTAR

Nr. 2211 ecru

Nr. 2243 beige

Nr. 2213 gold

Nr. 2210 green

Nr. 2251 bordeaux

Nr. 2212 blue

Nr. 2219 anthracite

Nr. 2223 brown

Nr. 2231 linen

Nr. 2281 stone

Nr. 2267 sisal

Nr. 2241 petrol

› WODOODPORNE MATERIAŁY OBICIOWE     › UPHOLSTERY FABRICS IMPERVIOUS TO MOISTURE
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antybakteryjny, elastyczny, plamoodporny, szybkoschnący, odporny na 
światło
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GISATEX® AMAFENA to wysokiej jakości  tkanina 
obiciowa, która wyglądem przypomina zamsz. 
Łączy w sobie elegancję z niezrównanymi 
właściwościami użytkowymi i trwałością. Ide-
alnie nadaje się do zastosowania zarówno 
na zewnątrz jak i wewnątrz. Impregnowany 
specjalną powłoką Teflon Fabric Protector co 
sprawia, że jest niemal całkowicie odporny na 
plamy, brud i wilgoć. 

Szerokość .............................................. ok. 1,45 m
Waga ................................................. ok. 535 g/m2

Materiał wierzchni ...................... 100% mikrofibra
Odporność na ścieranie ................ ok. 90.000 cykli
Odporność na światło DIN EN ISO 105-BO2 .....5-6

GISATEX® AMAFENA in suede-look is the 
 micro-fibre upholstery material which com bines 
tasteful appearance with unbeatable perfor-
mance in durability and wear. Sheer elegance for 
both external and internal use on your yacht. It is 
impregnated with the special  TEFLON Fabric Pro-
tector finish which makes it almost impervious to 
stains, dirt, and damp.

delivery width ................................approx. 1,45 m
weight ........................................approx. 535 g/m2

material top ................................ 100% microfiber
martindale abrasion ............. approx.90.000 turns
lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2 ......................5-6

AMAFENA
Nr. 6644 jeans blueNr. 6601 creme white 

Nr. 6665 royal blueNr. 6607 beige

Nr. 6632 bordeauxNr. 6606 caramel

Nr. 6695 greyNr. 6636 orange

Nr. 6696 anthraciteNr. 6692 chocolate

Dzięki wykończeniu nanotec 
można prać w 40°

E

› WODOODPORNE MATERIAŁY OBICIOWE       › UPHOLSTERY FABRICS IMPERVIOUS TO MOISTURE

PL

odporny na światło, plamoodporny, regulujący temperaturę, 
szybkoschnący, oddychający
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› MATERIAŁY NA PODSUFITKI, ŚCIANY I BURTY      › WALL AND CEILING COVERINGS

E

GISATEX® SENSUAL TOUCH doskonale nada-
je się do pokrywania powierzchni sufitu lub 
ściany, które są narażone na wilgoć m. in. w 
łazience. Zapewnia optymalna ochronę przed 
wilgocią, wodą i różnego rodzaju zabrudzeni-
ami. Jest prosty w obróbce, szczególnie przy 
zaokrągleniach i zagłębieniach. Jego miękka 
i przyjemna w dotyku struktura działa także 
izolująco (dźwięk, temperatura, uderzenia). 
 
Szerokość .............................................. ok. 1,40 m
Długość ............................................... maks. 20 m
Grubość ..................................................ok. 4 mm

GISATEX® SENSUAL TOUCH is a PVC soft  lining mate-
rial in quality leather-look. It is hard- wearing, easy-
care and outstandingly well-suited as a covering 
for ceiling or wall  surfaces, which are exposed to 
wetness or damp. Due to its elasticity good for 
strong curves and curves. Its soft, cushioned and 
washable surface also makes it an ideal  material 
for instrument panels and hatchways. It is non-
fading,  resistant to ultra-violet light and was-
hable. Available with adhesive type 1805 or self- 
adhesive*.

delivery width .................................approx. 1,40 m
material .................................................100% PVC
thickness ..........................................approx. 4 mm

Nr. 0313 ivory
Nr. 0313 SK ivory* 

SKYLON KASCHIERT
Nr. 0165 sand

AMAREE AMERICAN HIGH-FLEX
Nr. 8006 beige

AMAREE SPORT
Nr. 1510 white

SENSUAL TOUCH
Nr. 0313 ivory

BELLINA SUPERSTRETCH
Nr. 514 creme

SENSUAL TOUCH &
SENSUAL TOUCH AUTO ADHESIVE

PL

dźwiękoszczelny, elastyczny, wodoodporny, antybakteryjny, pla-
moodporny, chroni przed zimnem i ciepłem, odporny na światło
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Nr. 1710 white

Nr. 1704 taupe

Nr. 1705 diamond

Nr. 1701 silver

Nr. 1702 champagne

Nr. 1510 white

Nr. 1504 taupe

Nr. 1505 diamond

Nr. 1501 silver

Nr. 1502 champagne

Nr. 3001 white

Nr. 3004 taupe

Nr. 3005 diamond

Nr. 4000 silver

Nr. 3030 champagne

LEDRO MUSC SPORTAMAREE

GISATEX® AMAREE LEDRO, MUSC und SPORT to 
eleganckie i solidne materiały do wnętrza jachtów. 
Ich wyjątkowo miękkie, oddychające lub perforo-
wane powierzchnie z mikrowłókien sprawiają, że 
szczególnie nadają się  do stosowania w salonie lub 
kabinach. 

Szerokość .............................................. ok. 1,45 m
Waga ................................................. ok. 455 g/m2

Materiał wierzchni  ....................... 100% Polyester
Materiał ................................................. 100% PES
Odporność na ścieranie................ ok. 25.000 cykli
Odporność na światło DIN EN ISO 105-BO2 ....5–6

GISATEX® AMAREE LEDRO, MUSC and SPORT are 
elegant and robust wall lining materials for your 
boat interior. Their pleasantly soft, breathable or 
perforated micro-fibre surfaces and their special 
thermal fleece padding make them particularly 
suitable for use in cabins or sitting areas. 

delivery width ................................approx. 1,45 m
weight ........................................ approx. 455 g/m2

material top .................................. 100% polyester
material back ..................... 100% PES thermovlies
martindale abrasion .............approx. 25.000 turns
lightfastnes DIN EN ISO 105-BO2 .....................5–6

NauticTest wysoce polecany

E

› MATERIAŁY NA PODSUFITKI, ŚCIANY I BURTY       › WALL AND CEILING COVERINGS

PL

dźwiękoszczelny, plamoodporny, regulujący temperaturę, chroni 
przed zimnem i ciepłem, oddychający, odporny na światło
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Nr. 0110 white
Nr. 0110 SK white*

Nr. 0157 grey
Nr. 0157 SK grey*

Nr. 0165 sand
Nr. 0165 SK sand*

Nr. 0100 ivory
Nr. 0100 SK ivory* 

SKYLON KASCHIERT & 

SKYLON KASCHIERT AUTO ADHESIVE
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GISATEX® SKYLON KASCHIERT & GISATEX® SKYLON 
KASCHIERT AUTO ADHESIVE są idealne jako pro-
fesjonalne okładziny ścienne i sufitowe we wnętrzu 
i na zewnątrz jachtu. Materiał wierzchni wyko-
nany został z wysokiej jakości PVC co zapewnia 
niezbędną nieprzepuszczalność wody i odporność 
na pleśń oraz izolację termiczną. Dodatkowo dzięki 
temu nawet trwałe zużycie nie może uszkodzić 
materiałów. Materiał dostępny jest z odpowiednim 
klejem typu 1805 lub w wersji samoprzylepnej. 

Długość. ................................................ ok. 1,40 m
Minimalne zamówienie ................................. 1mb
Długość rolki ……………………….......…………..ok. 25m

GISATEX® SKYLON KASCHIERT & GISATEX® SKYLON 
KASCHIERT AUTO ADHESIVE with their classic lea-
ther grain, are top class  materials suited for wall 
and ceiling  coverings and for upholstery. They are 
 suitable for use inside or outside, and lend a sty-
lish look  wherever they are used. The surface ma-
terial of PVC gives to the products the ne cessary 
waterproofing and mold resistance. This makes 
them outstanding materials for wall and ceiling 
covering. Available with adhesive type 1805 or 
self-adhesive*.

delivery width ................................ approx. 1,40 m
minimum order: ..............................................1 m
length of roll: ....................................approx. 25 m

› MATERIAŁY NA PODSUFITKI, ŚCIANY I BURTY         › WALL AND CEILING COVERINGS

PL

odporny na światło, plamoodporny, elastyczny, antybakteryjny
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AMERICAN HIGH-FLEX &
AMERICAN HIGH-FLEX AUTO ADHESIVE

GISATEX® AMAREE AMERICAN HIGH -FLEX & 
GISATEX® AMAREE AMERICAN HIGH -FLEX AUTO 
ADHESIVE to wyjątkowo elastyczny i  solidny 
materiał do wnętrza jachtów. Jest prosty w 
obróbce, szczególnie przy zaokrągleniach 
i zagłębieniach. Ich wyjątkowo miękka po-
wierzchnia z mikro włókien sprawiają, że szcze-
gólnie nadaje się do stosowania w salonie lub 
kabinach. 

Szerokość ................................................... ok. 2 m
Samoprzylepna ..................................... ok. 1.40 m
Materiał  ................................................. 100 % PP

GISATEX® AMAREE AMERICAN HIGH- FLEX &  GISA-
TEX® AMAREE  AMERICAN  HIGH -FLEX AUTO ADHE-
SIVE are extremely stretchable and robust wall li-
ning materials for boat interiors. Their pleasantly 
soft surfaces make them particularly suitable for 
use in cabins or sitting areas. Heat and cold insu-
lation is optimized. Their material is very durable 
and abrasion resistant. Stretchability makes wor-
king on curves and corners is much more easier. 
Available with adhesive type 1805 or self-adhesive*.

delivery width ..................................... approx. 2 m
when self-adhesive ........................approx. 1.40 m 
material .................................................. 100 % PP

E

Nr. 8012 anthracite
Nr. 8012 SK anthracite*

Nr. 8006 beige
Nr. 8006 SK beige*

Nr. 8002 grey
Nr. 8002 SK grey*

Empfehlung:

TEST

› MATERIAŁY NA PODSUFITKI, ŚCIANY I BURTY       › WALL AND CEILING COVERINGS

PL

dźwiękoszczelny, plamoodporny,  chroni przed zimnem i ciepłem, oddychający, 
odporny na światło, wodoodporny, regulujący temperaturę
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AMERICAN HIGH-FLEX &
AMERICAN HIGH-FLEX AUTO ADHESIVE

GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH wyjątkowo 
rozciągliwy materiał do wnętrza jachtów. Jest 
prosty w obróbce, szczególnie przy zaokrągleniach 
i zagłębieniach. Wyjątkowo miękka i oddychająca 
powierzchna szczególnie nadaje się do stosowa-
nia w salonie lub kabinach.

Szerokość .............................................. ok. 1,40 m
Waga ... ............................................. ok. 475 g/m2

Materiał wierzchni ................................... 100% PA
Materiał .......................... 100% PU Thermoschaum
Odporność na ścieranie................ ok. 30.000 cykli
Odporność na światło..... DIN EN ISO 105-B02 5-6

GISATEX® BELLINA SUPERSTRETCH is  an extre-
mely  stretchable wall covering material for your 
boat interior. Expert working on angles and cur-
ves is made easier. Its  pleasantly soft, breathable, 
polyamide surface layer and its special polyamide 
thermal foam makes it particularly suitable for use 
in  cabins or seating areas.

delivery width ................................ approx. 1,40 m
weight ........................................ approx. 475 g/m2

material top ..................100% PA polyamide suede
material back ......................100% PU thermal foam

E

Nr. 514 creme

Nr. 4138 anthracite

Nr. 505 dark greyNr. 502 ecru

Nr. 512 light grey

BELLINA SUPERSTRETCH

Empfehlung:

TEST

› MATERIAŁY NA PODSUFITKI, ŚCIANY I BURTY      › WALL AND CEILING COVERINGS

PL

dźwiękoszczelny, plamoodporny,  chroni przed zimnem i ciepłem, oddychający, odporny na światło, wodoodporny, regulujący temperaturę
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AMAREE AMERICAN
SPECTROPHIL

GISATEX® AMAREE AMERICAN SPECTROPHIL to 
wyjątkowo solidny materiał na podłogę we 
wnętrzu jachtu. Wysokiej jakości welur  wykonany 
jest w 100% z polipropylenu jest odporny na 
promienie słoneczne i słoną wodę. Spełnia 
 normy ognioodporności S1 SMVSS 302. Nowość! 
Materiał samoprzylepny.

Szerokość. .................................................. ok. 2 m
Materiał  ................................ 100 % Polypropylen
Grubość materiału .................................. ok. 4 mm
Waga ............................................... ok. 1300 g/m2 

Ognioodporność  ...........................................BfiS1

GISATEX® AMAREE AMERICAN SPECTROPHIL  is an ex-
tremely robust floor covering for boats. The high-
quality velor made from 100% poly-propylene is 
resistant to UV and salt water and is flame retar-
dant S1 FMVSS 302

delivery width ....................................approx. 2 m
material ................................. 100 % Polypropylen
material thickness ........................................4 mm
weight ...................................................1300 g/m2

flame retardant .............................................BfiS1
lightfastnes ISO 105-B027 ...................................7

E

› WYKŁADZINY PODŁOGOWE     › FLOORING

Nr. 0616 anthracite

Nr. 4207 brown

Nr. 0613 silver

Nr. 5207 red

Nr. 0612 blue

Możliwość wykrojenia 
wykładziny pod wymiar.

Nr. 6007 green

PL

plamoodporny, odporny na światło, dźwiękoszczelny, antybakteryjny
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SALON
› Wykładziny podłogowe    › FLOORING

Wodoodporna wykładzina GISATEX® SALON 
wyglądem przypomina teak. Nadaje się zarówno 
do wnętrza jachtu jak i jako ochrona powierzchni 
na zewnątrz. 100% poliamid PA i 100%  substratu 
PES gwarantuje niezwykłą wytrzymałość i łatwość 
w utrzymaniu czystości przy jednoczesnym 
 eleganckim wyglądzie.

Szerokość ................................................... ok. 4 m
Grubość materiału .................................. ok. 5 mm
Waga .............................................. ok. 1.510 g/m2

Odporność na światło ..........................................5

The waterproof carpet material GISATEX® SALON 
in teak optics is is a textile floor  covering with high 
walking comfort for indoor or in the protected open 
area of your yacht. 100% polyamide PA togehter 
with a 100% PES substrate guarantee the required 
durability and ease of care on board in a lasting ele-
gant and harmonious look.

delivery width .....................................approx. 4 m
total thickness .................................approx. 5 mm
total weight ............................approx. 1.510 g/m2

light-resistant .......................................................5

Nr. 808 velour beige Nr. 840 velour teak Nr. 830 velour sand

E

Możliwość wykrojenia 
wykładziny pod wymiar.

PL

odporny na światło, dźwiękoszczelny, plamoodporny, szybkoschnący



SOMO Schiffsbodenbelag

Nr. 6000 grey Nr. 6003 black

Nr. 6009 blueNr. 6001 brown

E

Wykładzina GISATEX® SOMOO do zastosowania 
na zewnątrz jachtu motorowego lub żaglowego. 
Przyjemna i miękka struktura zapewnia wyso-
ki komfort użytkowania. Przepuszcza wodę, 
jest odporna na działanie promieni UV i słona 
wodę. Łatwa w czyszczeniu i szybkoschnąca. 
Jest zabezpieczona powłoką antybakteryjną i 
antypleśniową. 

Szerokość .............................................ok. 120 cm
Grubość .....................................................10 mm
Waga ....................................................3400 g/m²

GISATEX® SOMOO is a luxury floor covering for 
outside areas of your ship. The wonderfully soft 
flooring is non-slip, waterpermeable and resistant 
to sunlight. It remains comfortable to walk on ba-
refoot even at high temperatures. The underside is 
equipped with anti-slip netting. GISATEX® Somoo is 
a water-permeable, abrasion-resistant, and quick-
drying PVC deep pile floor covering. It is easy to 
clean and conducts heat away quickly.

delivery width .................................approx. 1,20 m
weight ................................................. 3400 g/m2
material thickness ......................................10 mm

16

› WYKŁADZINY PODŁOGOWE       › FLOORING

PL

antybakteryjny, elastyczny, plamoodporny, odporny na 
światło, antypoślizgowy, wodoodporny
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› MATY ANTYPOŚLIZGOWE     › NON-SLIP SURFACES

ANTISLIDE
multi nopp • safety walk 
soft walk • marine floor
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Doskonały stosunek ceny  
do jakości.

ANTISLIDE
soft walk

ANTISLIDE
safety walk

Maty antypoślizgowe GISATEX® Safety Walk 
i Soft Walk nadają się do każdego typu łodzi. 
Materiał można w łatwy sposób dopasować, a 
jego niewielka grubość zapewnia łatwy sposób 
obróbki. Dzięki tym matom pokład jest chroni-
ony przed wodą i wilgocią. Materiał jest odpor-
ny na zróżnicowane temperatury, słoną wodę i 
światło UV.
 
lSzerokość (safety/soft walk)..................ok. 1,50m
Długość rolki.............................................ok. 15m
Grubość materiału...................................ok. 2mm

The two floor coverings GISATEX® ANTI SLIDE 
soft   walk and GISATEX® ANTISLIDE safety   walk are 
as well as  „marine floor“ und „multi nopp“  resilient 
floor coverings for all yachts. The thickness of only 
2 mm offers a simple processing. The material can 
fit to the hull shape perfectly and is easy to work 
with. The deck is sealed against water and damp-
ness. Resistant to temperature extremes, salt wa-
ter and ultra-violet light.

delivery width .................................approx. 1,50 m
length of roll .....................................approx. 15 m
thickness ..........................................approx. 2 mm

E

soft walk
Nr. 1605 grey

soft walk
Nr. 1607 white

safety walk
Nr. 1603 grey

safety walk
Nr. 1604 white

Specjalna powłoka GISATEX TYP 2416 do 
odnawiania materiałów antypoślizgowych 

GISA TEX® special Coating Type 2416 for 
the renewal of anti-slip floor surfaces

› MATY ANTYPOŚLIZGOWE     › NON-SLIP SURFACES

PL

antybakteryjny, elastyczny, plamoodporny, odporny 
na światło, antypoślizgowy, wodoodporny
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Doskonały stosunek ceny  
do jakości.

ANTISLIDE
marine floor

ANTISLIDE
multi nopp

E

marine floor
Nr. 2137 teak

marine floor
Nr. 2139 teak

marine floor
Nr. 2138 sportiv grey

marine floor
Nr. 2140 sportiv grey

multi nopp
Nr. 1601 grey

multi nopp
Nr. 1600 white

Maty antypoślizgowe GISATEX® Marine Floor 
i Multi Noop nadają się do każdego typu łodzi. 
Materiał można w łatwy sposób dopasować, a 
jego niewielka grubość zapewnia łatwy sposób 
obróbki. Dzięki tym matom pokład jest chroni-
ony przed wodą i wilgocią. Materiał jest odpor-
ny na zróżnicowane temperatury, słoną wodę i 
światło UV. 

Szerokość (multi noop) .........................ok. 1,40m
Długość rolki.............................................ok. 15m
Grubość materiału...................................ok. 2mm

The two floor coverings GISATEX® ANTI SLIDE 
 marine  floor und GISATEX® ANTISLIDE multi  nopp 
are as well as „soft   walk“ and „safety   walk“ resili-
ent floor coverings for all yachts. The thickness of 
only 2 mm offers a simple processing. The materi-
al can fit to the hull shape perfectly and is easy to 
work with. The deck is sealed against water and 
dampness. Resistant to temperature extremes, 
salt water and ultra-violet light.

delivery width .................................approx. 1,50 m
length of roll .....................................approx. 15 m
thickness ..........................................approx. 2 mm

› MATY ANTYPOŚLIZGOWE     › NON-SLIP SURFACES

PL

antybakteryjny, elastyczny, plamoodporny, odporny 
na światło, antypoślizgowy, wodoodporny
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E

KLEBER
› KLEJE I MATERIAŁY MONTAŻOWE     › ADHESIVES   › PAINT MATERIAL

 Tested for  
harmful substances

Specjalistyczny klej PU/VC 135 to łatwy w użyciu 
klej kontaktowy do klejenia RG35 MULTINOOP i 
materiałów termoizolacyjnych. Gwarantowana 
doskonała przyczepność do różnych powierzchni 
klejonych. Zawiera rozpuszczalnik.
Opakowanie: puszka 750ml

Specjalistyczny klej PU/VC 1805 to  bezwtalanowy, 
klej dyspersyjny (przetestowany pod kątem 
obecności substancji szkodliwych przez LGA) do 
 klejenia okładzin ściennych i sufitowych.
Opakowanie: puszka 750ml.
Nie zawiera rozpuszczalników

GISATEX® Seal & Bond to jednoskładnikowy klej i 
uszczelniacz powstały na bazie hybrydowego po-
limeru MS jest szybki w działaniu i elastyczny po 
zastygnięciu. Klej jest bardzo elastyczny, bezwon-
ny. Nie zawiera silikonu i rozpuszczalników. Bardzo 
łatwy w obróbce.

Opakowanie ...........................................kartusz 310ml
Kolor 5-00................................................................Biały
Kolor 5-01...............................................................Szary
Kolor 5-05.............................................................Czarny

GISATEX® Special Adhesive PU/VC 135 is an 
easily sprayable and good paintable contact 
adhesive for bonding RG 35  MULTI NOPP sound 
insulation and Thermo Isocell insulation  
material. Excellent adhesion on various  
adhesive surfaces is guaranteed.
packaging: approx. 750 ml tin
contains solvents

GISATEX® Special Adhesive PU/VC  
1805 is a phthalate-free, high solids-  
rich dispersion adhesive (LGA tested  
for harmful substances) for bonding  
of wall and ceiling coverings.  
packaging: approx. 750 ml tin
solvent-free

GISATEX® seal & bond 1-component  sealant and 
adhesive is fast curing and  elastic  ba sed on MS hy-
bridpolymer. Viscoplastic, faster strength develop-
ment, good initial adhesion,moisture curing, retral 
crosslinking, odorless. Free of solvent medium, sili-
cone and isocyanate. Suitable for bonding as well as 
sealing of GISA TEX® Antislide floor coverings.

packaging.....................................cartridge 310 ml
color 5-00 .....................................................white
color 5-01 ...................................................... .grey
color 5-05 ..................................................... black

PL
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RG 35  multi nopp to idealny materiał 
wygłuszający, aby zniwelować irytujące i 
przeszkadzające dźwięki z maszynowni. To także 
idealne rozwiązanie do wygłuszenia drzwi, ścian 
a nawet całych pomieszczeń. Specjalny panel z 
pianki poliestrowej z otwartymi porami i mocno 
wystającą piramidalną strukturą powierzchni 
powoduje redukcję hałasu o 78%.

Rozmiar .. ..................................................ok. 1x1m
Grubość materiału  .......................................... ok 6cm
Minimalne zamówienie  ...............................1 płachta
Kolor .................................................................antracyt

RG 35  multi nopp is the ideal sound deadening ma-
terial to take care of irritating and disturbing motor 
noise from your machine room. It is also the ideal 
solution for noise insulation on doors, walls, or for 
whole rooms. A special open-pored polyester foam 
panel with a strongly protruding pyramidal surface 
structure, which makes outstanding noise absorpti-
on of 78%.  

sheet size ......................................... approx. 1 x1 m
sheet thickness ........................................approx. 6 cm
minimum order ................................................ 1 sheet
colour ........................................................... anthracite

GISATEX® THERMO   ISOCELL  i THERMO   ISO CELL 
Auto Adhesive to materiał izolacyjny na ściany i 
sufit. Thermo Isocell wyraźnie zmniejsza przeno-
szenie ciepła przez ściany kadłuba i sufity łodzi. W 
ten sposób zapobiega się ekstremalnemu nagrze-
waniu lub wychłodzeniu kabin. Unikanie dużych 
różnic temperatur w naturalny sposób zmniejsza 
również kondensację. Materiał ten można również 
wykorzystać do uszczelnienia maszynowni.

Rozmiar ............................................ok. 2 m x 1 m
Grubość  (Art. Nr. 33100) ...........................10 mm
Rozmiar  ..........................................ok.  2 m x 1 m
Grubość  (Art. Nr. 33200) ...........................20 mm

GISATEX® THERMO ISOCELL and THERMO ISOCELL 
Auto Adhesive are insulation materials for walls and 
ceilings. They demonstrably reduce heat transfer 
through hull walls and ceilings of your boat. Extreme 
heating or cooling of cabins is thus prevented. The avo-
idance of large temperature differences also naturally 
reduces condensation. This premium material can also 
be used to seal off machine rooms. Sheet size 1 also 
available as self-adhesive.

sheet size 1  ................................approx. 2 m x 1 m
sheet thickness 1 (no. 33100).....................10 mm
sheet size 2  ................................approx. 2 m x 1 m
sheet thickness 2 (no. 33100).....................20 mm

RG 35 multi nopp  
 

› IZOLACJA DŹWIĘKOWA I TERMICZNA                              › SOUND- AND HEAT INSULATIONS

E

E

   THERMO ISOCELL 
& THERMO ISOCELL 
   AUTO ADHESIVE

PL PL

dźwiękoszczelny dźwiękoszczelny, antybakteryjny, reguluje temperaturę
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Original GISA TEX® 
DRYWEAVE® 10

› MATERIAŁY IZOLACYJNE POD MATERACE       › MATTRESS UNDERLAYS

GISATEX® DRYWEAVE® 10 to maty dystansowe 
które skutecznie zapobiegają zbieraniu 
się wilgoci pod materacami czy tapicerką. 
Trójwymiarowy splot dystansowy zapew-
nia warstwę powietrza między tapicerką 
a podstawą łóżka. Zapewnia to zdrowe i 
wygodne warunki do spania na pokładzie. 

Szerokość .................................................. ok. 2 m
Grubość materiału .............................. ok.  10 mm
Kolor ................................................ biały i carbon
Waga ......................................................450 g/m2

GISATEX® DRYWEAVE® 10 is a mattress under-
lay which  effectively prevents condensation and 
damps under mattresses or upholstery. The three-
dimensional spacing weave provides a layer of 
air between upholstery and bed base. It ensures 
healthy and comfortable sleeping  conditions on 
board.

delivery width .....................................approx. 2 m
thickness ........................................approx. 10 mm
color ..........................................white and carbon
weight .....................................................450 g/m2

Nr. 5852

Nr. 5853

E

PL

chroni przed zimnem i ciepłem, reguluje temperaturę, oddychający, szybkoschnący, elastyczny
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› MATERIAŁY IZOLACYJNE POD MATERACE       › MATTRESS UNDERLAYS

Oddychająca poduszka i wałek pod głowę od 
gisamed® to zostały zaprojektowane tak, aby 
zapewnić optymalną wentylację i zmniejszyć 
ciśnienie w obrębie ramion i karku. Dają idealne 
wsparcie pozycji w trakcie snu lub odpoczyn-
ku. Idealny dodatek do materacy regulujących 
temperaturę gisamed®. Wykonane w całości z tka-
nin dystansowej nie tracą kształtu, przepuszczają 
powietrze i wodę. Można je prać w 60°.

Poduszka Art. Nr. 5816........................... 40 x 60 cm (650 g)
Poduszka Art. Nr. 5818.......................... 50 x 60 cm (800 g)
Poduszka Art. Nr. 5817.......................... 40 x 80 cm (850 g)
Wałek pod głowę ....................... ok. 15 x 40,5 cm
Twardość od miękkiej do twardej
Można prać w 60°, przepuszcza wodę, regulu-
je temperaturę, chroni przed zimnem i ciepłem, 
oddychające, antybakteryjne

The breathable pillow and the neck roll from 
gisamed® are specially designed to be optimally 
ventillated and to releive pressure around the 
shoulders and neck. So they support you in the 
optimal lying position. The perfect addition to the 
temperature-regulating mattresses by gisamed®. 
Made entirely of spacing weave, they keep their 
shape long-term and are air and water permeable. 
Washable at 60°.

pillow size no. 5816......................... 40 x 60 cm (650 g)
pillow size no. 5818......................... 50 x 60 cm (800 g)
pillow size no. Nr. 5817................... 40 x 80 cm (850 g)
neck roll size ..................... approx. 15 x 40.5 cm
firmness.................................from soft to firm

gisamed® KISSEN
gisamed® VITAL  SOLO

E

gisamed® VITAL-SOLO to materac wykonany z 
warstwy trójwymiarowego materiału dystansowe-
go, wysokiej jakości zimnej pianki zapewniającej 
komfort i warstwy odpowiadającej za regulację 
temperatury. Całość zamknięta jest w podwójnym 
pokryciu tkaninowym z antyalergicznego materiału 
gisamed®. Oprócz zapewnienia komfortowej po-
wierzchni do leżenia i idealnych warunków do 
spania materace gisamed® VITAL zapewniają stałą 
przepuszczalność powietrza dzięki połączeniu zim-
nej piany z matą dystansową. Materiał wierzchni 
jest chroniony przeciwko pleśni dzięki innowacyjne-
my wykończeniu.

Grubość ...................................................ok. 4 cm
Waga – ultralekki ok ................................ 1 kg/m2

Kolor ..............................................biały, niebieski
Wymiar .......................................pod zamówienie

The gisamed® mattress overlay VITAL-SOLO is 
the perfect equalizing top layer for sleeping 
surfaces made up of several smaller sepa-
rate mattress parts. Made of spacing weave 
GISATEX®DRYWEAVE® it allows adjusting for 
uneven sublayers, and makes it friendly to your 
back. It is also air-permeable and temperature 
regulating.

thickness.....................................approx. 4 cm
weight........ultra-lightweight approx. 1 kg/m2

cover colours..............................white or blue
measurements..................from your template

E
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› MATERIAŁY IZOLACYJNE POD MATERACE         › PILLOWS AND MATTRESS OVERLAYS

można prać w 60 °,  
przepuszcza wodę,  

reguluje temperaturę,  
chroni przed zimnem i ciepłem, 
oddychające, antybakteryjne
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… od 40 lat innowacyjni, 
profesjonalni i godni zaufania

Używamy materiału przyjaznego 
dla środowiska flo-pak.
W 100%  przetwarzalny 

i ulegający degradacji

Dystrybucja w Polsce:
Makanu
Fordońska 403
85-791 Bydgoszcz
Tel. 52 320 36 41
biuro@gisatex.pl
www.gisatex.pl 

Sklep/Przedstawiciel

®

Podłogi, Tkaniny obiciowe, Materace

Materace na miarę


