
 

 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Warszawa, 13 grudnia 2022 

BLAUPUNKT, niemiecka ikona jakości, jeden  

z liderów branży Elektroniki Użytkowej  

w Europie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  

i zapotrzebowaniu rynku wprowadza do swojego 

portfolio nową kategorię Relaks w ogrodzie,  

a wraz z nią bogatą linię materacy dmuchanych 

jedno lub dwuosobowych o różnej wielkości, 

wysokości, a także o różnych metodach 

pompowania.    
 

Wygodny materac dmuchany przydaje się nie tylko na kempingu, 

będzie idealnym rozwiązaniem, gdy trzeba przenocować gości lub 

urządzić nocowankę dla przyjaciół swoich pociech. Taka noc to duża 

atrakcje dla niejednego dziecka. Zapewni on komfortowy 

odpoczynek, zajmując o wiele mniej miejsca niż kanapa. Przyda się 

także wtedy, gdy jesteś na etapie meblowania mieszkania  

i potrzebujesz miejsca do spania.  To także idealne rozwiązanie pod 

namiot, na kemping, do opalania się w przydomowym ogródku.  

 

Jednoosobowe materace dmuchane IM210 i IM410 marki 

BLAUPUNKT to doskonałe rozwiązanie do małych mieszkań, gdy 

chcemy przenocować w swoim domu gościa, a niestety nie 

posiadamy dodatkowego miejsca do spania. Modele posiadają 

wymiar 188x73 cm, wysokość 22 cm i obciążeniu do 227 kg, dzięki 

czemu zapewniają wygodny odpoczynek jednej dorosłej, nawet 

bardzo wysokiej, osobie. Dzięki niewielkiej wadze modeli IM210  

i IM410,  można je spakować w plecak i wybrać się na 

jednoosobową wyprawę z noclegiem w namiocie. Modele różni od 

siebie sposób ich pompowania. W IM210 do zestawu producent 

dołączył pompkę ręczną, zaś w modelu IM410 występuje 

wbudowana pompka nożna.   

 

Kolejny w portfolio marki, jednoosobowy  poszerzony materac 

dmuchany IM715 o wymiarach 194x94 cm, wysokości 38 cm  

i obciążeniu do 227 kg zapewnia wygodny odpoczynek jednej 

dorosłej, nawet bardzo wysokiej, osobie. Dzięki wbudowanej 

pompce elektrycznej ze schowkiem na kabel, pompowanie materaca 

to zaledwie kilka chwil.  
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Dwuosobowe materace dmuchane IM220 oraz IM420 o wymiarach 

191 cm x 137 cm, wysokości 22 cm oraz obciążeniu do 295 kg 

zdecydowanie pomieszczą dwie osoby dorosłe lub czwórkę małych 

dzieci. Modele różni pompka dołączona do zestawu. W modelu 

IM220 występuje pompka ręczna, zaś w modelu IM420 została 

wbudowana pompka nożna. Oba rozwiązania sprawiają że 

napompowanie materaca zajmuje kilka chwil.  

Dwuosobowe materace dmuchane IM720 oraz IM820 zapewnią 

Twoim gościom komfortowy wypoczynek. Oba modele posiadają 

wymiar 203 cm x 157 cm, obciążenie do 295 kg oraz wysokość 

materaca 38 cm (IM720) oraz 47 cm (IM820). Dzięki wbudowanej 

pompce elektrycznej ze schowkiem na kabel, pompowanie zajmuje 

zaledwie kilka chwil. Złożony zaś zajmuje niewiele miejsca. 

Pokrycie wszystkich modeli przyjemnym w dotyku welurem 

zapewnia komfort użytkowania. Zachowują one także swój wygodny 

kształt, dzięki zintegrowanemu stelażowi, który wpływa na  

stabilność i odpowiednią sprężystość. Po złożeniu każdy z materacy 

zajmuje bardzo mało miejsce, co gwarantuje możliwość jego 

przechowywania nawet w niewielkim mieszkaniu. 

Funkcje i specyfikacja IM210: 

• Rozmiar: 188 x 73 cm 

• Wysokość: 22 cm 

• Maksymalne obciążenie: 227 kg 

• Stabilny i komfortowy z wewnętrznym stelażem 

• Pokryty przyjemnym w dotyku welurem 

• Pompka ręczna w komplecie 

• Wymiary: 188 x 73 x 22 cm 

• Waga: 1,61 kg 

• Kod EAN: 5901750505935 

Sugerowana cena detaliczna brutto:  89 zł 

 

Funkcje i specyfikacja IM410: 

• Rozmiar: 188 x 73 cm 

• Wysokość: 22 cm 

• Maksymalne obciążenie: 227 kg 

• Stabilny i komfortowy z wewnętrznym stelażem 

• Pokryty przyjemnym w dotyku welurem 

• Pompka nożna wbudowana 
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• Wymiary: 188 x 73 x 22 cm 

• Waga: 1,54 kg 

• Kod EAN: 5901750505959 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 89 zł 

 

Funkcje i specyfikacja IM715: 

• Rozmiar: 195 x 94 cm 

• Wysokość: 38 cm 

• Maksymalne obciążenie: 227 kg 

• Stabilny i komfortowy z wewnętrznym stelażem 

• Pokryty przyjemnym w dotyku welurem 

• Pompka elektryczna wbudowana ze schowkiem na kabel 

• Wymiary: 195 x 94 x 38 cm 

• Waga: 3,42 kg 

• Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, 140 W 

• Kod EAN: 5901750505973 

Sugerowana cena detaliczna brutto:  269 zł 

 

Funkcje i specyfikacja IM220: 

• Rozmiar: 191 x 137 cm 

• Wysokość: 22 cm 

• Maksymalne obciążenie: 295 kg 

• Stabilny i komfortowy z wewnętrznym stelażem 

• Pokryty przyjemnym w dotyku welurem 

• Pompka ręczna w komplecie 

• Wymiary: 191 x 137 x 22 cm 

• Waga: 2,65 kg 

• Kod EAN: 5901750505942 

Sugerowana cena detaliczna brutto:  129 zł 

 

Funkcje i specyfikacja IM420: 

• Rozmiar: 191 x 137 cm 

• Wysokość: 22 cm 

• Maksymalne obciążenie: 295 kg 

• Stabilny i komfortowy z wewnętrznym stelażem 

• Pokryty przyjemnym w dotyku welurem 

• Pompka nożna wbudowana 

• Wymiary: 191 x 137 x 22 cm 

• Waga: 2,76 kg 

• Kod EAN: 5901750505966 
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Sugerowana cena detaliczna brutto:  129 zł 

 

Funkcje i specyfikacja IM720: 

• Rozmiar: 203 x 157 cm 

• Wysokość: 38 cm 

• Maksymalne obciążenie: 295 kg 

• Stabilny i komfortowy z wewnętrznym stelażem 

• Pokryty przyjemnym w dotyku welurem 

• Pompka elektryczna wbudowana ze schowkiem na kabel 

• Wymiary: 203 x 157 x 38 cm 

• Waga: 5,27 kg 

• Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, 140 W 

• Kod EAN: 5901750505980 

Sugerowana cena detaliczna brutto:  329 zł 

 

Funkcje i specyfikacja IM820: 

• Rozmiar: 203 x 157 cm 

• Wysokość: 47 cm 

• Maksymalne obciążenie: 295 kg 

• Stabilny i komfortowy z wewnętrznym stelażem 

• Pokryty przyjemnym w dotyku welurem 

• Pompka elektryczna wbudowana ze schowkiem na kabel 

• Wymiary: 203 x 157 x 47 cm 

• Waga: 5,96 kg 

• Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz, 140 W 

• Kod EAN: 5901750505997 

Sugerowana cena detaliczna brutto: 369 zł 

 

 

O firmie Blaupunkt. 

Powstanie firmy datowane jest na 1924 rok, kiedy radiofonia stawiała w 

Niemczech pierwsze kroki, w Berlinie została założona firma „Ideal” 

produkująca początkowo słuchawki. Każdą parę słuchawek technicy 

firmy dokładnie sprawdzali  

i oznaczali  symbolem jakości - niebieską kropką. W końcu Klienci 

zaczęli pytać o słuchawki z niebieską kropką i tak przyjęła się nowa 

nazwa Blaupunkt. Symbol jakości stał się znakiem firmowym, a w roku 

1938 również nazwą firmy. 100 lat historii motoryzacji to również lata 

technicznych wynalazków firmy Blaupunkt. W roku 1932 zakłady Ideal 

wyprodukowały pierwsze w Europie radio samochodowe - model 

Blaupunkt AS 5, który stał się fundamentem rozwoju współczesnych 

samochodowych systemów audio. Obecnie marka w swoim portfolio 

posiada takie kategorie urządzeń jak car-audio, home audio, małe AGD, 
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klimatyzacje, telewizory, systemy alarmowe, pojazdy elektryczne,  

baterie, duże AGD do zabudowy, elektronarzędzia, narzędzia 

ogrodowe, grille i akcesoria ogrodowe. 

 

O firmie 2N-Everpol. 

Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji 

opon, felg i kilku auto serwisów na terenie województwa 

mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem najlepszych  

w swoich dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej, 

produktów małego AGD oraz pojazdów elektrycznych marek 

BLAUPUNKT i PRIME3, a także produktów firmy Audiotec Fischer. 

 

Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane  

z caravaningiem. „Centrum Entuzjastów Caravaningu” w Baniosze 

k/Warszawy, jako największe czteropoziomowe centrum caravaningowe 

w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. FENDT, 

HOBBY, KABE, MORELO, WEINSBERG, TABBERT, GIMEX, FLAMEFIELD, 

KOZIOL i CRESPO.  

 

Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe 

wyróżnienie w postaci Gazeli Biznesu, przez co trafiła do elitarnego 

Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej rozwijających się firm w 

Polsce. Od roku 2017 należy do zaszczytnego grona firm wyróżnionych 

„Diamentem Forbesa”. 

 

Więcej informacji:  

www.blaupunkt.com i www.everpol.pl.  

Dane rejestrowe: 

2N-Everpol Sp. z o.o., 02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A 

NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987 

 

Biuro handlowe: 

05-532 Baniocha, ul. Puławska 12, tel./fax +48 22 688 08 00 
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