MATRACE / ROŠTY / DOPLŇKY

Pro chvíle, na kterých záleží

KOLEKCE 2018 / 2019

Sledováním výsledků nejnovějších výzkumů v oblasti zdravého spaní a jejich aplikací do výroby,
při použití nejmodernějších technologií, přinášíme na trh výrobky s vysokou užitnou hodnotou.
Velký důraz pak klademe také na ekologii, jak u používaných materiálů, tak při samotném procesu výroby.
Naší snahou je trvale přispívat k tomu, aby dnešní člověk, vystavený mnoha nepříznivým vlivům
současného životního stylu, mohl co nejlépe odpočívat, relaxovat a regenerovat své síly.

Po cestě za vytýčeným cílem, kterým je spokojený zákazník, kráčíme už více než dvacet let. Za tu dobu jsme se dokázali prosadit
na mnoha evropských i světových trzích. Pro splnění požadavků na nejvyšší komfort a dlouhodobě stabilní vlastnosti našich výrobků používáme
ty nejkvalitnější certifikované materiály od předních evropských dodavatelů. Celý proces výroby podléhá režimu řízení kvality ISO 9001.
Proto si naše výrobky kromě České republiky našly své zákazníky v mnoha dalších zemích Evropy: Slovensko, Polsko, Maďarsko,
Rakousko, Itálie, Německo, Švýcarsko, Holandsko, Finsko,Ukrajina, Rusko, ale i v jiných částech světa: Čína, Panama, Austrálie.
Věříme, že i vy se stanete našimi spokojenými zákazníky.

EvoPoreHRC, Avent O2 – švýcarská kvalita

SWISS ergoflex
5 let

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

Lavender

60°C

potah LAVENDER prošitý s PES vláknem
– gramáž 300 g/m2

vrchní profil:
pěna EvoPoreHRC ;
červená pěna: antibakteriální pěna
SANITIZED; střední profil: značková
pěna ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3;
spodní profil: značková pěna
ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Inovativní materiál s výjimečnými vlastnostmi pro moderní maje novinka mezi matracovými materiály, kde
trace. AventO2
je kvalita EvoPoreHRC umocněna přidáním aktívních přírodních
složek – uklidňující levandulí a léčivými švýcarskými bylinkami.
EvoPoreHRC – švýcarská inovace, milník v historii vývoje pěn. Po
PUR-pěnách a HR-pěnách je HRC pěna novou generací materiálů pro
výrobu matrací. HRC – High Resilience Climate je vysoce elastická
pěna s revoluční stálostí všech parametrů při změnách klimatu (teplota, vlhkost...). Nová struktura buněk v EvoPoreHRC pěně se vyznačuje
dynamickými a elastickými vlastnostmi a zároveň je extrémně stabilní
a konzistentní. Strukturovaný mix buněk odolává vlivu vlhkosti, tepla a
vysokého tlaku.
Jedinečný komfort
Pro Vaši životní pohodu
Udržuje Vás zdravé
a vitální
Excelentně se formuje
a přizpůsobuje tvaru
Vašeho těla

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 130 kg

Lavender

Výška:
22 cm

SWISS magic

60°C

potah LAVENDER prošitý
s PES vláknem – gramáž
300 g/m2

10 let

ZÁRUKA

pěna AventO2
– antidekubitní prořez;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Fontána energie
Noční regenerace
Zdroj pro vitální
funkce
Probudíte se svěží
a odpočatí

Tuhost:

Nosnost:
130 kg

Výška:
20 cm
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Optimální klima
Přirozená ventilace
Regulace vlhkosti
Vyrovnávaní teploty

Pro

Antidekubit
Výjimečná
životnost
Funkční stálost
Excelentní
materiálová
odolnost vůči
vlhkosti a teplotě

Friendly

NEROLI – nová dimenze odpočinku

NEROLI therapy
8 let

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

aromatizovaná HR pěna
NEROLI® o hustotě 60 kg/m3;
žlutá pěna: studená HR-pěna;
červená pěna: antibakteriální pěna SANITIZED;
spodní deska: pěna THERMOSILVER

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 140 kg

30°C

potah SILKTOUCH prošitý s viscoelastickou – línou pěnou
a PES vláknem – gramáž 100 g/m2; v boku všitá
3D textílie; spodní potah SILKTOUCH
prošitý s PES vláknem – gramáž
300 g/m2

Výška:
28 cm

Antidekubit
antidekubitní profil vrchní desky
zabraňuje vzniku proleženin

60°C

potah SILKTOUCH; v boku všitá
3D textílie PRESSLESS

THERMOGEL
5 let

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

pěna THERMOGEL
o hustotě 55 kg/m3;
líná pěna o hustotě 50 kg/m3;
mezivrstva z pěny ELIOCELL;
profil z pěny ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3;
mezivrstva z pěny ELIOCELL;
spodní profil: pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
27 cm

NEROLI je esenciální olej, který se extrahuje z květů
hořkého pomerančovníku. Olej se vyrábí vodní destilací
z jemných čerstvých květů. Je to velmi náročný proces,
jelikož na jeden litr oleje je třeba jedné tuny květů. Díky
náročnosti výroby, nádherné vůni a zdraví prospěšných
vlastností je považovaný za jeden z nejdražších olejů na
světě. Olej NEROLI je vyhledávaný pro své uklidňující
účinky na nervový systém. Pomáhá při úlevě od psychického napětí a zlepšuje cirkulaci krevního oběhu. Čerstvá
medová vůně působí jako antidepresivum. Všechny jeho
vlastnosti ulehčují boj s nespavostí a neklidným spánkem. Zpracováním esenciálního oleje NEROLI do HR pěny
NEROLI vznikl vyjímečný produkt, který v matracích MATERASSO přináší do vašeho odpočinku novou dimenzi.
Tou dimenzí je AROMA-TERAPIE, jejímž účinkům se oddáváte, kdykoli odpočíváte na matraci NEROLI THERAPY.

BIOGREEN, VISCOGREEN – pravé italské přírodní pěny

PARTNER biogreen
6 let

ZÁRUKA

60°C

potah LYOCELL prošitý s PES vláknem
– gramáž 300 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

BIOGREEN – na této pěně se ukazuje, že spojení nejmodernějších technologií a obnovitelných přírodních zdrojů je možné i v
oblasti výroby matrací. Toto spojení nejen šetří náš ekosystém,
ale zároveň přináší i kus přírody do našich ložnic. Suroviny vyráběné z ropy jsou v této pěně nahrazeny přírodním materiálem – ricinovým olejem, který je už léta využíván ve farmacii.
Rostliny z nichž se vyrábí, přijímají během svého růstu energii
ze země a slunce, která se pak prostřednictvím oleje, dostává
i do našich matrací. Pěna BIOGREEN je napuštěna výtažkem
z ALOE VERA, který přirozeně zvyšuje hygienu matrace tím,
že likviduje roztoče a bakterie. Zároveň dodává matraci charakteristické aroma, které během krátké doby odvětrá.Tato
pěna se vyznačuje specifickou mramorovou strukturou.

BIOGREEN
3 roky

ZÁRUKA

-T3

5 let

ZÁRUKA

-T4

60°C

vrchní profil:
přírodní pěna BIOGREEN;
jádro matrace: značková pěna
ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3;
spodní profil: přírodní pěna BIOGREEN;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 130 kg

potah LYOCELL prošitý
s PES vláknem – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textílie

Výška:
18/20/24 cm

pěna BIOGREEN:
T3 – hnědá, T4 – zelená;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

měkčí strana
tvrdší strana
provedení T3

Tuhost:
T3 –
T4 –

Nosnost:
T3 – do 110 kg
T4 – do 150 kg

Výška:
20 cm

BIOGREEN, VISCOGREEN – pravé italské přírodní pěny

BIOGREEN maxi

Jen v případě pěny BIOGREEN máte jistotu dlouhé životnosti, tvarové stálosti, vysoké elasticity, potažmo pak kvalitního
spánku. To vše při zatížitelnosti až do 170 kg a garanci až 5 let
na neproležení jádra matrace.

7 let

ZÁRUKA

VISCOGREEN – je líná pěna, vyrobená z přírodního ricinového oleje. V porovnání s viscoelastickou – línou pěnou je
komfortnější a šetrnější k životnímu prostředí. VISCOGREEN
se svou jedinečnou tvarovou pamětí lépe reaguje na změny
teploty a tlaku, a tím se rychleji přizpůsobuje změnám polohy
těla během spánku. Má výborné regenerační a antibakteriální vlastnosti.

5 let

potah OLIVA prošitý s PES vláknem
– gramáž 300 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

VISCOGREEN lux
ZÁRUKA

60°C

vrchní profil: přírodní pěna BIOGREEN;
strední profil: LAVENDER FOAM;
spodní profil: přírodní pěna BIOGREEN;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

30°C

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

vrchní potah EUCALYSS prošitý
s viscoelastickou – línou pěnou;
v boku všitá 3D textílie

tvrdší strana
měkčí strana

vrchní deska: pěna VISCOGREEN;
spodní deska: pěna BIOGREEN

spodní potah EUCALYSS
prošitý s PES vláknem
– gramáž 300 g/m2

170 kg

NOSNOST

Tuhost:

Výška:
21 cm

Výška:
22 cm

170 kg

NOSNOST

LAZY FOAM – viscoelastická "líná" pěna

WELLNESS visco
4 roky

ZÁRUKA

Silver Protect

potah SILVER prošitý
s viscoelastickou –línou
pěnou a PES vláknem
– gramáž 100 g/m2
na spodní straně potah
prošitý PES vláknem – gramáž
300 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –
vrchní deska:
viscoelastická – líná
pěna o hustotě 50 kg/m3;
spodní deska: značková pěna
ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3

ZÁRUKA

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
22 cm

Bamboo

AIRSPRING
60°C

potah ALOE VERA prošitý
s PES vláknem – gramáž 200 g/m2

MÉDEO plus
3 roky

30°C

memory
5 let
ZÁRUKA

60°C

potah BAMBOO prošitý s PES vláknem
– gramáž 200 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní profil:
viscoelastická – líná
pěna o hustotě 50 kg/m3;
střední profil: studená (HR) pěna
o hustotě 45 kg/m3; spodní profil:
studená (HR) pěna o hustotě 40 kg/m3;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
20 cm

Airspring

vrchní desky:
viscoelastická – líná pěna ORANGE;
značková pěna NIGHTFLY; jádro matrace:
značková pěna ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3;
spodní deska: značková pěna ELIOCELL o hustotě
28 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
22 cm

LAZY FOAM – viscoelastická "líná" pěna

COMFORT antibacterial

Jedinečné vlastnosti VISCOELASTICKÉ PĚNY (známé také jako
LÍNÁ PĚNA) jsou zárukou maximálního komfortu spánku. Díky své
schopnosti reagovat na tlak a teplo se dokáže optimálně přizpůsobit tvaru lidského těla. Působením tělesné teploty uživatele VISCOELASTICKÁ PĚNA měkne, čímž dochází k rovnoměrnému rozložení
váhy a ke snížení průměrného tlaku příznivě působícího na organismus. Nedochází proto k narušení krevního oběhu a ke vzniku proleženin. Svalstvo je během spánku naprosto uvolněné, což přispívá
k celkové relaxaci organismu.
Matrace z VISCOELASTICKÉ PĚNY lze doporučit všem, kteří vyžadují
vysoký komfort a pohodlí.

5 let

ZÁRUKA

viscostar
6 let
ZÁRUKA

vrchní profil:
viscoelastická – líná pěna
o hustotě 50 kg/m3; střední profil:
antibakteriální pěna SANITIZED;
spodní profil: pěna NIGHTFLY se speciálním
prořezem; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

potah ALGUA prošitý s PES vláknem
– gramáž 200 g/m2

Nosnost:
do 140 kg

Výška:
22 cm

Bamboo

60°C

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

potah BAMBOO prošitý
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2

VISCOSTAR
5 let

ZÁRUKA

Antidekubit

potah – na výběr OLIVA / SILKTOUCH
prošitý s PES vláknem
– gramáž 300 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

60°C

GALAXY

60°C

vrchní deska:
viscoelastická – líná
pěna o hustotě 50 kg/m3;
komfortní značková pěna ELIOCELL
o hustotě 25 kg/m3; spodní profil: tužší
antidekubitní deska ze značkové pěny ELIOCELL
o hustotě 28 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 140 kg

Výška:
25 cm

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní profil:
viscoelastická - líná pěna ORANGE;
spodní profil: antidekubitní deska ze
značkové pěny ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
16/20/24 cm

POLARGEL, GREENGEL – svěží a prodyšné pěny
ULTIMATE

F R E SH N E S S

polargelfoam

GREENGEL

POLARGEL superior
5 let

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

60°C

potah ALOE VERA prošitý
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2

pěna POLARGEL/GREENGEL;
pěna ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3;
FYZIOSYSTÉM – 5 zón tuhosti

Tuhost:

Výška:
20 cm

190 kg

NOSNOST

60°C

POLARGEL, GREENGEL – Z výzkumu koloidních systémů se zrodily pěny Polargel a Greengel. Jedná se o zcela netoxické pěny bez
jakýchkoliv nestálých těkavých substancí. Polargel a Greengel
pěny jsou svěží a chladivé. Jsou vysoce elastické a maximálně
komfortní. Při použití jako vrchní vrstva jádra matrace zajistí
tyto pěny neopakovatelný pocit svěžesti. Jsou obzvlášť vhodné
pro použití v kombinaci s viscoelastickou „línou“ pěnou, kde úplně eliminují její hřejivost. Spánek na matraci s pěnami Polargel a
Greengel bude jedinečnou osvěžující relaxací.

Airspring

unikátní systém „pěnových pružin“,
excelentní vzdušnost jádra matrace,
detailní kopírování těla

potah LYOCELL prošitý
s PES vláknem – gramáž 300 g/m2,
v boku všita 3D textílie

AIRSPRING
polargel

5 let

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní deska: pěna
POLARGEL/GREENGEL;
pěna NIGHTFLY; jádro matrace: pěnové
pružiny AIRSPRING – značková pěna
ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3;
spodní deska: antibakteriální pěna SANITIZED;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 150 kg

Výška:
25 cm

AIRGEL – maximální vzdušnost

DYNAMIC
6 let

ZÁRUKA

60°C

potah LYOCELL prošitý s PES vláknem
– gramáž 300 g/m2 ; v boku
všitá 3D textílie

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní deska: pěna GREENGEL;
střední profil: pěna NIGHTFLY;
spodní profil: značková pěna
ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3

GREENGEL
Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 140 kg

30°C

Výška:
22 cm

neopakovatelný
POCIT
SVĚŽESTI

AIRGEL comfort
3 roky

potah ALGUA prošitý s pěnou
Supersoft a PES vláknem
– gramáž 100 g/m2

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní deska: pěna AIRGEL;
střední profil: měkčená ELIOCELL
pěna hustoty 28 kg/m3; spodní profil:
antibakteriální komfortní pěna

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
20 cm

AIRGEL – pěna výjimečná svou přizpůsobivostí a strukturou
velkých buněk. Při konstrukci matrací je využívaná především v
povrchových vrstvách jádra, které jsou zodpovědné za dokonalé
„dokopírování“ těla uživatele matrací. Přes otevřenou buněčnou
strukturu dochází k dokonalému proudění vzduchu, tím i k excelentnímu odvodu vlhkosti a zajištění příjemného klimatu během
spánku.

SANITIZED – antibakteriální pěna

ANTIBACTERIAL

60°C

visco vakuo
4 roky
ZÁRUKA

ANTIBAKTERIÁLNÍ PĚNA
SANITIZED – chrání před houbami
a plísněmi a navíc dokáže ochránit
pěnu před nepříjemným zápachem
způsobeným těmito organismy. Ochrana
SANITIZED zaručí delší životnost matrace a lepší prostředí pro
spánek. Více informací o SANITIZED najdete na www.sanitized.com.

potah ALOE VERA prošitý
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní profil: antibakteriální komfortní
pěna SANITIZED; jádro matrace:
komfortní značková pěna
ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3;
spodní deska: viscoelastická
– líná pěna o hustotě 50 kg/m3;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Bamboo

LATEX

supreme
4 roky
ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní deska: latex;
střední deska: pěna NIGHTFLY;
spodní deska: latex;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
60°C

potah BAMBOO prošitý
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
18/22/24 cm

30°C

AQUATIC mineral
4 roky

potah ALGUA prošitý s pěnou
Supersoft a PES vláknem
– gramáž 100 g/m2

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní profil:
antibakteriální komfortní
pěna SANITIZED; jádro matrace:
komfortní značková pěna ELIOCELL
o hustotě 25 kg/m3 – měkčená, komfortní
značková pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3;
spodní profil: značková pěna ELIOCELL o hustotě
28 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:

Nosnost:
120 kg

Výška:
18 cm

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
22 cm

TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY

SWISS prestige
8 let

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

30°C

potah SILKTOUCH prošitý s viscoelastickou – línou
pěnou a PES vláknem – gramáž 100 g/m2;
v boku všitá 3D textílie

vrchní desky:
viscoelastická – líná pěna MINDFOAM®
a pěna EvoPoreHRC
střed:
taštičková pružina – SYSTÉM 1000;
spodní deska: pěna AventO2

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 130 kg

60°C

potah LYOCELL prošitý
s PES vláknem – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textílie

Výška:
26 cm

spodní potah SILKTOUCH
prošitý s PES vláknem – gramáž 300 g/m2

AMERIKA
5 let

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní profil: viscoelastická
– líná pěna a hydrolatexová deska;
střed: taštičková pružina – SYSTÉM 1000;
spodní deska: hydrolatexová deska;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:

Nosnost:
do 120 kg

Výška:
26 cm

Matrace s TAŠTIČKOVOU PRUŽINOU, jsou špičkou mezi pružinovými matracemi. Každá pružina je uložena v tašce, která
ji umožňuje samostatné kopírování. K vlastnostem, které má
klasická bonell pružina, přidává lepší schopnosti ortopedické
podpory páteře, a to díky většímu počtu pružin a jejich rozložení do sedmi zón tuhosti. Počet taštičkových pružin v jádru matrace standardního rozměru je 350 ks, u exkluzivních modelů
1000 ks. Takto vysoký počet samostatně „pracujících" ortopedických bodů vám poskytne pocit maximálního pohodlí, který
vám přinese radost ze spánku. Matrace s taštičkovou pružinou
jsou vhodné na pevný rošt.

Systém 1000
1000 kusů pružin
na 2 m2

TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY
Bamboo

KOMODOR bio-ex
3 roky

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

60°C

potah BAMBOO prošitý
s PES vláknem – gramáž 200 g/m2

60°C

potah ALGUA prošitý
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2

GREENGEL bio-ex
4 roky

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchni a spodní desky:
viscoelastická – líná pěna
o hustotě 50 kg/m3 a studená
(HR) pěna o hustotě 40 kg/m3;
chránič pružiny: T3 – přírodní SEACELL vlákno,
T4 – přírodní kokosové vlákno; střed: taštičková pružina,
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
T3 –
T4 –

Nosnost:
T3 – do 110 kg
T4 – do 130 kg

vrchní desky:
pěna GREENGEL;
pěna NIGHTFLY;
střed: taštičková pružina;
spodní deska: antibakteriální
komfortní pěna SANITIZED;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Výška:
22 cm

Zónování - 7 zon

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 135kg

Výška:
21cm

TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY

NATURA hydrolatex
5 let

ZÁRUKA

Cotton
Organic

60°C

potah ORGANIC COTTON prošitý
s Organickou bavlnou – gramáž 200 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

PRIMÁTOR bio-ex

Bamboo

60°C

3 roky

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

potah BAMBOO prošitý
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2;

vrchní a spodní deska: pěna
HYDROLATEX; chránič pružiny:
T3 – přírodní SEACELL vlákno,
T4 – přírodní kokosové vlákno; střed:
taštičková pružina; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
T3 –
T4 –

Nosnost:
T3 – do 120 kg
T4 – do 150 kg

Výška:
27 cm

Hydrolatex
příčnou perforací je dosažena výborná
vzdušnost a následně i hygiena během spánku

vrchní a spodní profil:
studená (HR) pěna o hustotě 40 kg/m3;
chránič pružiny: T3 – přírodní SEACELL vlákno,
T4 – přírodní kokosové vlákno; střed: taštičková pružina;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
T3 –
T4 –

Nosnost:
T3 – do 110 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
22 cm

ELIOCELL – značková pěna, NIGHTFLY – kvalitní italská pěna

JUNIOR relax
2 roky

ZÁRUKA

30°C

potah STANDARD prošitý s PES vláknem – gramáž 100 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

KOMFORTNÍ PĚNA je nový vývojový stupeň vycházející z ELIOCELL pěn, který
při zachovaní dlouhé životnosti poskytuje o poznání vyšší stupeň komfortu.
Matrace jsou vhodné na lamelový rošt.

vrchní profil: značková
pěna ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3;
spodní profil: značková
pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 100 kg

3 roky

ZÁRUKA

NIGHTFLY – pěna špičkových parametrů, která se vyrábí exkluzivní vodní vypěňovací metodou. Tento způsob výroby je ekologičtější v porovnání se standardní metodou vypěňování. Jedná se o materiál, který překonává běžný standard
bodové elasticity. Tím je zajištěna optimální opora páteře. Pěna NIGHTFLY vyniká komfortem a vysokou odolností vůči deformacím.

Výška:
13/16/20 cm

60°C

potah STANDARD prošitý
s PES vláknem – gramáž 100 g/m2

KLASIK plus

60°C

ERGOFLEX

ELIOCELL PĚNA patří mezi základní materiály pro výrobu matrací. Její složení
zaručuje dobré kopírovací vlastnosti a pevnost. Tento materiál, jehož kvalita
prošla v poslední době zásadním vývojem je zárukou vašeho zdravého spaní.

2 roky

ZÁRUKA

potah ANTIALERGIC prošitý
s PES vláknem – gramáž 200 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

značková měkčená pěna
ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3 ;
značková pěna ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3;
značková pěna ELIOCELLo hustotě 25 kg/m3 ;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
14/18/22 cm

vrchní profil: značková pěna
ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3; jádro matrace:
značková pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3;
spodní profil: značková pěna ELIOCELL o hustotě
25 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 5 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 120 kg

Výška:
16/20/24 cm

HR – komfortní studená pěna
STUDENÁ (HR)PĚNA – moderní
pěna, která posouvá vlastnosti PUR-PĚN o úroveň výš. Materiál disponuje dobrou elasticitou i při vyšší
objemové hustotě. Díky otevřenější
buněčné struktuře má HR-PĚNA dobrou prodyšnost, čímž snáze vyrovnává teplotní rozdíly. Ve spojení s pratelným potahem poskytují matrace
z HR-PĚNY antialergické klima pro
zdravý spánek. Kvalita tohoto materiálu je zárukou dobrého komfortu.

ZDENĚK

2 roky

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

3 roky

ZÁRUKA

vrchní profil: značková
pěna NIGHTFLY; roznášecí
mezivrstva z pěny ELIOCELL;
profil Spinalis ze značkové studené (HR)
pěny; roznášecí mezivrstva z pěny ELIOCELL ;
spodní profil: pěna ELIOCELL vyšší tuhosti

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
16/20/24 cm

60°C

potah ALOE VERA prošitý
s PES vláknem – gramáž 200 g/m2

PREMIÉR fix vákuo

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 120 kg

60°C

potah GREENTEX prošitý
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2

SPINALIS ortopedic

60°C

potah GREENTEX prošitý
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

active probiotics

ZÁRUKA

active probiotics

vrchní deska: značková
pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3;
spodní deska: značková měkčená pěna
ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3

greentex

3 roky

greentex

Výška:
25 cm

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní profil: antidekubitní
deska ze studené (HR)pěny
o hustotě 40 kg/m3; jádro matrace:
značková pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3;
spodní profil: značková pěna ELIOCELL o hustotě
25 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 5 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 120 kg

Výška:
16/20/24 cm

DOPLŇKY – přistýlky, chrániče

PŘISTÝLKA visco

60°C

Silver Protect

snímatelný potah ANTIALERGIC prošitý
s PES vláknem – gramáž 200 g/m2;

2 roky

ZÁRUKA

PŘISTÝLKA nightfly

60°C

snímatelný potah SILVER
prošitý s PES vláknem – gramáž
300 g/m2;

2 roky

ZÁRUKA

viscoelastická –líná pěna
o hustotě 50 kg/m3; výška 6 / 8 cm

BAMBOO

60°C

2 roky

pěna NIGHTFLY; výška 7 cm

DOMESTIC
2 roky

60°C

ZÁRUKA

ZÁRUKA

Matracový chránič
vyroben z přírodních
bambusových vláken z matracové
pleteniny. Má výborné hydro-regulační
vlastnosti, dokonale odvádí vlhkost od těla.

CLINIC

2 roky

ZÁRUKA

Standardní matracový
chránič ze 100 % bavlny prošitý
klimatizační výplní z dutého PES vlákna.

60°C

Je vyroben
z nepromokavé textilie,
chráni matraci před znečištením
a tekutinami. Vhodný do zdravotnických
zařízení. Možnost prání na 60°C.

DĚTSKÉ MATRACE, DĚTSKÝ PROGRAM
Není to jen pohodlí, které je důležitým parametrem při výběru matrace
pro malé děti. Dětské matrace musí být vzdušné a nesmí mít zónování,
aby nepříznivě neovlivnily vývoj páteře dítěte. Připravili jsme pro Vás
kolekci matrací pro děti tak, aby jste mohli pro své miminko zvolit to
nejlepší.

Jsou v ní zastoupeny jak standardní materiály, tak i výjimečné produkty z přírodních pěn, či vysoce luxusní matrace vyrobené ze švýcarské
pěny AventO2. V naší kolekci dětských matrací se stal standardem snímatelný potah s možností běžného praní.

DRIEMKO eco
2 roky

BABY kokos
2 roky
ZÁRUKA

ZÁRUKA

Základní dětská
matrace z pěny Eliocell
s nesnímatelným bavlněným potahem.
Výška 8 cm.

BABY natur
5 let
ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

60°C

Potah LYOCELL s výborným
odvodem tepla a vlhkosti.
Praní na 60 ˚C.

BABY comfort
3 roky

Látka ALOE VERA je příjemná na dotyk
a je přirozeně antibakteriální.
Praní na 60 ˚C.

Lavender

BABY swiss
5 let

POLŠTÁŘEK
2 roky

ZÁRUKA

Rozměry: 60 x 40 cm
Potahová látka: směsová tkanina – bavlna/PES, bílá
Termovýplň: Hollow-Fill vlákno s tvarovou pamětí, gramáž 1200 g/m2

dětská PŘIKRÝVKA

Potah ALGUA.
Praní na 60˚C.

Standart v dětských matracích.
Vysoce vzdušné jádro z pružné studené
pěny. Matrace je stabilní s dlouhou životností.
Výška 10 cm.

ZÁRUKA

Vysoce kvalitní
dětská matrace z luxusní
studené pěny. Jádro má profil
pro lepší odvod vlhkosti a tepla pod
potahem. Výška 10 cm.

60°C

ZÁRUKA

60°C

ZÁRUKA

Potah DRYFAST.
Praní na 60˚C.

Dětská matrace
s přírodním, vzdušným
kokosovým vláknem. Výška 8 cm.

Luxusní dětská
matrace z přírodní pěny
Biogreen se speciálnim profilem.
Horní vrstvu jádra tvoří velmi vzdušná
pěna POLARGEL. Výška 11 cm.

BABY dream
3 roky

60°C

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

Dětský program je certifikován pro bezpečnost a nezávadnost výrobků pro děti a kojence. Přikrývka a polštářek
jsou vyrobeny z antialergických materiálů s klasickým
způsobem uložení jednotlivých vrstev. Potahová látka je
z měkkého, nedráždivého materiálu příjemně působícího
na dětskou pokožku. Možnost praní na 60˚C

60°C

Potah LAVENDER s levandulovou vůní
pro zklidnění miminka. V boku potahu
všitá odvětrávací látka Pressless.
Možnost praní
na 60˚C.

Nejluxusnější
dětská matrace.
Jádro ze značkové švýcarské
pěny AventO2 s výbornou pružností
a mimořádnym komfortem. Na jádru je pod
potahem odvětrávací 3D textilie. Výška 11 cm.

2 roky

ZÁRUKA

Rozměry: 110 x 80 cm, 130 x 90 cm
Potahová látka: směsová tkanina – bavlna/PES, bílá
Termovýplň: Hollow-Fill vlákno s tvarovou pamětí, gramáž 450 g/m2

BABY protect

Matracový chránič
se skládá ze dvou vrstev
- vrchní sací a spodní nepromokavé.
Prošitá bavlna pohltí veškeré tekutiny.
Nepromokavá látka ze spodní strany zajistí, že matrace zůstane suchá.

MATRACOVÉ POTAHY
MATRACOVÉ POTAHY jsou nedílnou a velmi důležitou součástí
matrace. Mají vliv nejen na design, ale především jsou funkčním
prvkem. Potah je zpravidla tvořen třemi vrstvami a to svrchní potahovou látkou, výplní (PES vlákno, líná pěna) a podšívkou. V kolekci našich matrací naleznete množství potahů s treatmentem
(úpravou), čímž je zajištěna jejich opravdová funkčnost. Potahy
zásadně ovlivňují termoregulaci, zlepšují odvod vlhkosti, pomáhají
minimalizovat výskyt alergenů a v neposlední řadě dotváří celkový komfort matrace.

s výtažky
z mořských řas

příjemná
na dotek

PŘÍKLADY PROVEDENÍ POTAHŮ
POTAH MATRACE – vrchní potahová
látka s různými typy proševů
POLYESTEROVÉ (PES) VLÁKNO –
termoregulační výplň prošita s vrchní
potahovou látkou

LAZY FOAM ( líná pěna ) –
u některých modelů matrací je pro
umocnění komfortu nahrazeno
PES - vlákno línou pěnou
PODŠÍVKA

ALGUA – V potahu jsou v mikrokapslích navázané výtažky z mořských řas
Spirulina, které obsahují 11 přírodních vitamínů, 10 minerálů, 18 aminokyselin, 3 mastné kyseliny, beta-karoten, železo a množství antioxidantů a
proteinů. Během spánku dochází k uvolňování těchto látek s blahodárným
dopadem na lidskou pokožku. Jedná se o „Health&Beauty“ koncept, kdy při
spánku podstupujeme wellness terapii. Praní na 60 ˚C.

zdraví
z přírody

3D TEXTÍLIE – speciální 3D textílie
pro lepší prodyšnost matrace

LEM – designový prvek, který
zvýrazní celkový tvar matrace

OLIVA – zpomaluje proces stárnutí pokožky spícího člověka, omezuje
tvorbu vrásek i ostatních stop ubíhajícího času. Tento efekt je založen na
použití mikrokapslí, které postupně uvolňují užitečné látky do naší pokožky
a zároveň zajišťují správnou hydrataci pokožky blížící se jejímu přírozenému
pH. Hydratovaná pokožka je pružnější a odolnější vůči mikropoškozením.
Potah byl navržen tak, aby ulehčil dýchání celým povrchem pokožky a přebíral od ní přebytečné teplo a vlhkost. Užitná hodnota potahu nezmizí ani
po praní, které je povoleno až do teploty 60°C.

SILK TOUCH – tato exkluzivní látka byla vyrobena s využitím nanotechnologií. Díky nanovláknům získal Silk Touch jemnost hedvábí. Struktura látky v
sobě spojuje výjimečnou lehkost a pružnost materiálu. Potah SilkTouch je
svou hebkostí mimořádně příjemný na dotek. Poskytuje výjimečný a neopakovatelný komfort spánku. Praní na 60 ˚C.

z dřevní
celulózy
LYOCELL – je materiál, jehož vlastnosti ho předurčují pro výrobu matrací.
Kvalitní vlákno činí tuto látku sametově hebkou, dobře drží tvar a působí
luxusním dojmem. LYOCELL je přírodní produkt, jehož základem je dřevní
celulóza. LYOCELL dobře absorbuje a odvádí vlhkost, rychle odvětrává, čímž
zajišťuje vysokou hygienu matrace. Materiál je přirozeně antibakteriální. Potah je odnímatelný a pratelný na 60 °C.

MATRACOVÉ POTAHY
Bamboo

Silver Protect

relaxační
účinky

pro alergiky
SILVER – potahová látka se speciální úpravou SILVER PROTECT zamezuje
tvorbě škodlivých zárodků a bakterií. Vysoce kvalitní stříbrem ionizovaný povrch potahu má antimikrobiální účinek. Už do dvou hodin redukuje počet nebezpečných zárodků a bakterií až o 90 procent. Je proto
zvláště vhodný pro alergiky. Účinek antimikrobiální vrstvy byl testován
a ověřen. Kromě prevence vzniku plísní má také schopnost zabraňovat vytváření nepříjemného zápachu. Praní na 60 ˚C.

greentex
active probiotics

Potah ALOE VERA je materiál, který díky obsahu enzymů, aminokyselin a
minerálních látkek, umožňuje naší kůži rychleji regenerovat a dokonce i pomáhá léčit lehčí poranění pokožky. Tento materiál je pratelný (v teplotách
až do 60°C).

– přátelské probiotikum
– škodlivý mikroorganizmus

STANDARDNÍ POTAH

Po
Po 5
5 minutách
minutách

Po
Po 1
1 hodině
hodině

Po
Po 8
8 hodinách
hodinách

POTAH S PROBIOTICKOU OCHRANOU (GREENTEX)

LAVENDER – je látka napuštěná výtažkem z levandule, který účinně odpuzuje hmyz (včetně molů). Při spánku na matraci opatřené potahem LAVENDER procházíte aromaterapií s mnoha pozitivními vlivy na vaše tělo i duši.
Jsou známy příznivé účinky levandule při bolestech hlavy, migrénách, nervovém vypětí a dokonce při nespavosti. To vše umocňuje celkové uvolnění
a relaxaci. Látka je pratelná do 60 °C.

odpuzující
hmyz
EUCALYSS – tato matracová látka napuštěná 100 % přírodním výtažkem z
Eukalyptus Citriodora vyniká schopností odpuzovat dotěrný hmyz, především pak komáry. Dodává se ve dvou provedeních – prošitá a neprošitá. Prošití s línou pěnou dodá matraci ještě větší komfort. A EUCALYSS neprošitý
dá vyniknout vlastnostem viscoelastických – líných pěn, kde přenos tepla
zásadně ovlivňuje jejich tvárnost a tím úroveň komfortu.
V závislosti na variantě provedení můžeme potah jen prát (pro variantu s
visco pěnou je max. teplota 30°C) nebo prát a ždímat (bez visco pěny –
max. teplota 60°C).

Cotton
Organic

Po
Po 5
5 dnech
dnech

GREENTEX – je čistě přírodní úpravou látky přátelskými probiotiky, které
zbavují látku alergenů, pohlcují vlhkost čímž zabraňují vzniku plísní, spotřebovávají potravu roztočům a bakteriím a tím efektivně eliminují jejich
výskyt, odstraňují případný nežádoucí zápach. K aktivaci probiotik dochází
vždy, když se do látky dostanou živiny (úlomky kůže, pot atd.). Laboratorními testy bylo prokázáno, že tato probiotická úprava dokáže látku dlouhodobě udržet bez alergenů. Látka GREENTEX je přímo předurčena pro
všechny skupiny alergiků a astmatiků. Potah lze prát do 60°C.

BAMBOO – je matracová látka utkaná z přírodního bambusového vlákna,
bavlny a polyesteru. Tento nový materiál je šetrný vůči životnímu prostředí
a má vlastnosti, které jsou optimální pro využití v matracích. Je hedvábně
měkký a příjemný na dotek. BAMBOO přirozeně odpuzuje mikroorganismy
a je nemačkavý. Látka je pratelná do 60 °C.

Lavender
s uklidňujícími
účinky

s probiotiky

hedvábně
měkký

ANTIALERGIC – jedná se o standardní potah s antialergickou úpravou, jenž
vyniká vynikajícím poměrem „výkon“/cena. Vlákna se tkají při vysokých
teplotách, což je základem jejich antialergických vlastností. Potah je velmi
příjemný na dotek, a spolu s prošitím z dutého PES vlákna poskytuje uživateli dobrý tepelný komfort. Zároveň zajišťuje základní hygienu matrace,
pohlcuje přebytečnou vlhkost a je vhodný pro nejširší spektrum zákazníků.
Samozřejmostí je zip po celém obvodu matrace a možnost praní na 60°C.

přírodní produkt

ORGANIC COTTON – bavlna je celosvětově nejoblíbenější tkanina. Je příjemná, komfortní, hypoalergenní, nedráždí pokožku a nevyvolává alergie.
Bavlna je stoprocentně přírodní produkt, je velmi vzdušná a výborně odvádí
vlhkost, čímž udržuje suché klima. Má schopnost odvádět tělesné teplo a
snižovat pocení. Organická bavlna se pěstuje přirozeným způsobem bez využití pesticidů, herbicidů, chemických hnojiv a insekticidů.
V potahu Organic Cotton je přírodní bavlna využita jak v látce, tak i v proševu.
Potah je odnímatelný a pratelný do 60°C.

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE
K ortopedické matraci patří i anatomický polštář. Matrace zajistí správnou polohu páteře při spánku, ale nedokáže zkopírovat a
podepřít 7 krčních obratlů. To dokáže pouze anatomický polštář.
Pokud se chcete vyhnout bolestem páteře, je důležité si zvolit k
matraci i správný anatomický polštář. V naší nabídce jsou anatomické polštáře ve dvou základních provedeních – netvarované a

tvarované. Polštáře z líné pěny, která reaguje na teplo a tlak dokážou poskytnout maximální oporu problémové krční páteři s
efektem dokonalého odlehčení a uvolnění. Zajišťují dokonalou regeneraci krčního svalstva a obratlů bez pocitu napětí. Správnou
anatomickou polohou hlavy při spánku přispívají k lepšímu dýchání a v mnoha případech došlo i k eliminaci nepříjemného chrápání.

TERMOPUR

POPULAR

Je vyroben z viscoelastické – líné pěny
s tvarovou pamětí, která je vylévaná
do forem. Při tomto zpracování
je dosaženo většího
komfortu.

Je vyroben z viscoelastické – líné pěny s tvarovou
pamětí, která je vylévaná do forem. Při tomto zpracování
je dosaženo většího komfortu. Polštář má velikost, která ho předurčuje
k širokému využití. Je určen pro
každodenní spaní, ale
výborně zastane i funkci
„cestovního“
polštáře.

2 roky

2 roky

ZÁRUKA

POLARGEL pěna je svěží a chladivá.
Je vysoce elastická a maximálně komfortní.
Tato pěna zajistí neopakovatelný pocit svěžesti. Je obzvlášť vhodná pro použití
v kombinaci s viscoelastickou „línou“ pěnou, kde úplně eliminuje její hřejivost.
Spánek na polštáři s pěnou PolarGel bude jedinečnou osvěžující relaxací.

2 roky

ZÁRUKA

Rozměry: 72 x 42 x12 cm
Potahová látka: snímatelný potah VELUR, možnost praní

LONDON/PARIS

Jsou vyrobeny z viscoelastické – líné pěny
s tvarovou pamětí, která je vylévaná do
forem. Při tomto zpracování je dosaženo většího komfortu.
Příčná perforace polštářů zajišťuje výbornou vzdušnost.

ZÁRUKA

Rozměr: 43 x 23 x 11 cm
Potahová látka: snímatelný potah
ALOE VERA, možnost praní

Typizované rozměry:
60 x 39 x 11 – 6 – 8 cm
Potahová látka: odnímatelný potah VELUR, možnost praní

POLARGEL

Všechny anatomické polštáře jsou dodávané v odzipovatelném
potahu, který je pratelný a zvyšuje hygienu.

MADRID

Je vyroben z viscoelastické – líné pěny s tvarovou pamětí,
která je vylévaná do forem. Při tomto zpracování
je dosaženo většího komfortu.

2 roky

ZÁRUKA

Rozměr: 52 x 30 x 11 cm
Potahová látka: snímatelný potah ALOE VERA,
možnost praní

2 roky

ZÁRUKA

Rozměry: 60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS, 72 x 42 x12 cm – LONDON
Potahová látka: snímatelný potah VELUR, možnost praní

LONDON viscogreen/PARIS viscogreen
Polštář je vyroben z nově vyvinuté paměťové pěny z přírodních materiálů,
které jsou získány z ricinového oleje. Do Viscogreenu je přidána
jemná vůně rostliny ALOE VERA. Jedná se o jedinečné
polštáře pro oporu krční páteře.

2 roky

ZÁRUKA

Rozměry:
60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS viscogreen, 72 x 42 x12 cm – LONDON viscogreen
Potahová látka: snímatelný potah VELUR, možnost praní

PŘIKRÝVKY, POLŠTÁŘE, MASÍVNÍ POSTELE
Polštáře a přikrývky jsou naplněny kvalitním dutým vláknem Hollow-Fill. Jeho kuličková struktura a silikonová úprava zajišťuje nadýchanost, jemnost, vzdušnost, tvarovatelnost a objemovou stálost. Přikrývka se skládá ze dvou vrstev tepelného rouna, mezi kterými je vzduchová

bublina. Toto vyhotovení zajišťuje vysokou vzdušnost, hřejivost a přilnavost přikrývky. DUO je zimní provedení přikrývky s dvojitou výplní.
Polštáře jsou standardně vyráběné se zipem.

KLASIK

KLASIK duo

Letní přikrývka, která se vyznačuje svou lehkostí a dokonalou
přilnavostí k tělu. Dokonale splyne s tvarem vašeho těla.
Praní do 60 °C.

2 roky

ZÁRUKA

2 roky

ZÁRUKA

Typizované
rozměry:
200 x 140 cm,
90 x 70 cm – polštář
Potahová látka: směsová
tkanina bavlna/PES, bílá,
Termovýplň: Hollow-Fill
vlákno s tvarovou pamětí,
gramáž 2x200 g/m2,
1200 g/m2 – polštář

ALLERGENA

Přikrývka určená pro alergiky, kterou je možno
prát do 95 °C, což je teplota při které se spolehlivě
likvidují všechny bakterie a roztoče.

2 roky

ZÁRUKA

Typizované
rozměry:
200 x 140 cm,
90 x 70 cm – polštář
Potahová látka:
50% bavlna/50 % polyester
Termovýplň: Hollow-Fill
vlákno s tvarovou pamětí,
gramáž 1x200 g/m2,
1200 g/m2 – polštář

Zimní přikrývka s vyšší gramáží.
Praní do 60 °C.

DUO SYSTEM

ŠREK
Postel ŠREK je vyrobena z masivního
bukového dřeva o síle 30 mm.
Vyrábí se v přírodním provedení
pro rozměr matrace 200 x 90 cm.
Výška bočnice od
země: 40 cm.

2 roky

ZÁRUKA

Termovýplň: Hollow-Fill
vlákno s tvarovou pamětí,
gramáž 2x300 g/m2

ALOEVERA

Výtažky z ALOE VERA blahodárně působí
na pokožku a podporují relaxační účinky spánku.
Během spánku se postupně uvolňují a průběžně
likvidují roztoče a bakterie.
Praní do 60 °C.

2 roky

ZÁRUKA

Typizované
rozměry:
200 x 140 cm,
90 x 70 cm – polštář
Potahová látka: směsová
tkanina bavlna/PES, bílá,
ALOEVERA úprava
Termovýplň: Hollow-Fill vlákno
s tvarovou pamětí, gramáž 2x200 g/m2,
1200 g/m2 – polštář

START
Postel START je pevné jednolůžko z masivní
bukové průběžky. Vyrábí se v přírodním
provedení pro rozměr matrace
200 x 90 cm. Výška bočnice od
země: 40 cm.

2 roky

ZÁRUKA

LAMELOVÉ ROŠTY – masivní, nepolohovatelné, polohovatelné, motorové

BED
-

2 roky 10 let na rám
ZÁRUKA

ZÁRUKA

PROVEDENÍ, POLOHOVÁNÍ ROŠTŮ

D
CTE

Firma MATERASSO jako první v Evropě přichází na trh s
lamelovými rošty s jedinečným způsobem impregnace
100 % přírodním levandulovým vonným olejem, který je
aplikován do nosné časti lamelových roštů. Tímto způsobem se zvyšuje hygiena během spánku. Provedení roštů
s použitím vonných olejů je chráněno technickým vzorem, výrobním patentem.
LEVANDULE Díky čerstvé, svěží vůni byla levandule oblíbenou
rostlinou starých Řeků a Římanů. Její název je odvozen od latinského slova levare.
HYGIENA Levandule se velmi rozšířila pro své vynikající insekticidně – repelentní vlastnosti a pro svěží, trvanlivou vůni.
Je účinným odpuzovačem hmyzu a molů, kteří se čas od času
objeví v každé domácnosti. Pomocí vonné impregnace roštu,
zvýšíte hygienu a čistotu vašeho lůžka.
NESPAVOST Nedávná studie na
univerzitě v Lancasteru potvrdila,
R
P
G OTE
že používání levandulové aromateBU
rapie jako prostředku pro léčbu nespavosti je stejně účinné jako syntetické léky. Proto se levandulová
vůňě používá jako alternativní způsob léčby nespavosti v nemocnicích.
Aromaterapie má zklidňující účinky
na nervovou soustavu, používá se při
depresi, nervovém vypětí, podrážděnosti.
Firma MATERASSO vám jako první přináší tuto aromaterapii
prostřednictvím impregnace 100 % přírodního vonného oleje
do nosné časti roštů.

FSC® CERTIFIKÁT
Certifikace FSC® je důvěryhodný systém sledování a garance
původu materiálu. Certifikované
společnosti tak mohou prokázat,
že jejich výrobky pochází z šetrně
obhospodařovaných lesů.

nepolohovatelný

nepolohovatelný, T5, T8, R6

polohování
1x hlava, 1x nohy,

polohování
NV - nožní výklop,

motorový
2x hlava, 2x nohy

BV - boční výklop

LAMELOVÉ ROŠTY – masivní, nepolohovatelné
MASIV

MASIV BV
Výška roštu: 2 cm

2 roky 10 let na rám
ZÁRUKA

ZÁRUKA

MASIV v rámu / MASIV v rámu- buk

Šířka latí/ počet: 80 mm / 14 ks
Maximální zátěž: do 120 kg
Doporučené matrace: pružinové, taštičkové

Výška roštu: 9 cm

Výška roštu:
6 cm / 7 cm – buk
Maximální zátěž u provedení buk:
do 150 kg

PROVEDENÍ ROŠTŮ
MASIV v rámu
MASIV expert

MASIV expert

MASIV NV

MASIV mobil

MASIV BV

MASIV mobil

Výška roštu: 7 cm

KLASIK T5

Výška roštu: 7 cm

SUPER R6

Výška roštu: 5,5 cm
Šířka lamel/ počet: 53 mm / 17 ks
Pouzdra: pevná, plastová, jednotlivá
Maximální zátěž: do 110 kg
Doporučené matrace: pěnové, mimo latexových

Výška roštu: 5,5 cm
Šířka lamel/ počet: 36 mm / 26 ks
Pouzdra: gumová, zdvojená
Maximální zátěž: do 120 kg
Doporučené matrace: pěnové, latexové

LAMELOVÉ ROŠTY – provedení Double
DOUBLE / DOUBLE maxi

STANDARD provedení MAXI provedení
T5

2 roky 10 let na rám
ZÁRUKA

ZÁRUKA

Šířka lamel/ počet: 36 mm / 28 ks
Pouzdra: výkyvná, gumová, zdvojená
Doporučené matrace: pěnové, latexové

5 kusů zdvojených lamel
Lamelový rošt se standardní nosností
Maximální zátěž: do 120 kg

T8
Výška roštu:
5 cm/ 6 cm - MAXI

8 kusů zdvojených lamel
Lamelový rošt se zvýšenou nosností
Maximální zátěž: do 150 kg

DOUBLE expert / DOUBLE expert maxi

DOUBLE BV / DOUBLE BV maxi

POLOHOVÁNÍ
DOUBLE
DOUBLE expert
Výška roštu:
5 cm/ 6 cm - MAXI

DOUBLE NV

Výška roštu:
7 cm/ 8 cm - MAXI

DOUBLE NV / DOUBLE NV maxi
DOUBLE mobil

DOUBLE mobil

DOUBLE BV

Výška roštu:
5 cm/ 6 cm - MAXI
Systém umožňující přístup do
úložného prostoru zdvihnutím polohovací části

Výška roštu: 5 cm

LAMELOVÉ ROŠTY – provedení Flex, Triple
FLEX provedení

Výška roštu: 7 cm
Šířka lamel/ počet: 36 mm / 28 ks
Pouzdra: výkyvná, gumová, zdvojená
Maximální zátěž: do 120 kg
Doporučené matrace: pěnové, latexové

TRIPLE provedení

FLEX R6

TRIPLE T12

FLEX expert R6

TRIPLE expert T12

FLEX mobil

TRIPLE mobil T12

2 roky 10 let na rám
ZÁRUKA

ZÁRUKA

POLOHOVÁNÍ
FLEX R6
FLEX expert R6

FLEX mobil R6

TRIPLE T12
TRIPLE expert T12

TRIPLE mobil T12

Výška roštu: 8 cm
Šířka lamel/ počet: 25 mm / 42 ks
Pouzdra: výkyvná, gumová, trojitá
Maximální zátěž: do 120 kg
Doporučené matrace: pěnové, latexové
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Zdravé spaní je pro nás priorita. Proto při výrobě matrací pečlivě zvažujeme každý
detail s dopadem na naše zdraví. Jedním z nejproblematičtějších materiálů při výrobě matrací jsou bezpochyby lepidla. Běžně používaná lepidla na bázi rozpouštědel
ze sebe uvolňují různé těkavé látky. Tyto chemikálie prokazatelně dráždí sliznice dýchacích cest, pokožku, popřípadě i trávicí trakt. Významný je i jejich vliv na centrální
nervový systém a krvetvorbu.
Naše firma pracuje s revolučním, patentem chráněným, přírodním švýcarským lepidlem SIMALFA. Toto lepidlo je naprosto ekologické a splňuje i ty nejpřísnější normy
zdravotní nezávadnosti. Lepidlo SIMALFA je certifikované německým Hohenstein
institute a má certifikát ECO-PASSPORT potvrzující, že tento produkt neobsahuje
žádné škodlivé substance. Toto lepidlo jako jedno z mála splňuje podmínky certifikátu OEKO-TEX standard 100 – třídy I – což je nejpřísnější norma. Je dokonce vhodné
i pro výrobky určené pro batolata. Toto lepidlo je na vodní bázi, zatímco standardní
lepidla pracují na bázi rozpouštědel. Z námi využívaného lepidla se po aplikaci odpařuje pouze čistá voda, oproti rozpouštědlům vypařujících se u standardních lepidel. Je to jeden z dalších důkazů že ekologie výroby, kvalita a zdravotní nezávadnost
našich výrobků je pro nás absolutní prioritou.

www.materasso.cz

SIMALFA – zdravotně nezávadné lepidlo ze Švýcarska

WI
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®

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

CHEMICALS,
ECO
PASSPORT AUXILIARIES &DYES

Inspiraci do Vaší
ložnice hledejte v našem
www.materasso.eu

Sleeping Inspired by Nature
Váš prodejce:

katalogu postelí

MATERASSO Slovakia, spol. s r. o. si vyhrazuje právo provádět jakékoliv
technické změny na výrobcích uvedených v tomto propagačním materiálu.
Barevná provedení pěn se mohou lišit od vyobrazení v katalogu.
Výrobní rozměrové tolerance pro matrace: výšková tolerance:
+/– 1 cm, tolerance šířka x délka: +/– 1 %. PCZ18-01

