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VYNIKAJÍCÍ TERMOREGULACE

novinka

Rosa

Luxusní matrace s jádrem z šedé pěny ExpanFoam, která je na spodní straně odlehčená zónovitým prořezem. Její střed je rozdělen vlnkou velmi elastické pěny, která podporuje správnou
polohu páteře během spánku. Vrchní část matrace je tvořena červenou speciální línou pěnou tvarovanou do masážních nopů, tzv. pyramidek. Tento nový typ nopů má jemnější a velmi příjemnou
strukturu, která napomáhá dokonalému provzdušnění matrace. Tato pěna se Vám dokonale
přizpůsobí a dodá tělu pocit příjemného odpočinku. Díky speciální struktuře materiálu s otevřenými buňkami nabízí pěny ExpanFoam vynikající
prodyšnost. Zajišťují optimální cirkulaci vzduchu
a udržují v jádru matrace suché klima neprostupné pro mikroorganismy.
Celková výška matrace cca 21 cm.
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Elena

Velmi oblíbená pětizónová matrace s volbou dvojí tuhosti a novým typem nopů, které jsou velmi příjemné na
dotek. Nosné vrstvy jsou tvořeny kvalitními elastickými
pěnami ExpanFoam, které jsou tvarovány do masážních
nopů, tzv. pyramidek. Tento nový typ nopů má jemnější
a velmi příjemnou strukturu, která napomáhá dokonalému provzdušnění matrace. Nopy zabezpečují prokrvení pokožky a uvolnění svalů během spánku. Matrace se
vyznačuje výbornou elasticitou a odolností. Je určena
pro širokou škálu uživatelů a je vhodná na všechny typy
roštů.
Celková výška matrace cca 17 cm.
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Kvalitní pětizónová sendvičová matrace s volbou
dvojí tuhosti a novým typem nopů, které jsou velmi příjemné na dotek. Střed jádra matrace je
zpevněn pojeným polyuretanem. Nosné vrstvy
jsou tvořeny elastickými pěnami ExpanFoam, které jsou tvarovány do masážních nopů, tzv. pyramidek. Tento nový typ nopů má jemnější a velmi
příjemnou strukturu, která napomáhá dokonalému provzdušnění matrace. Nopy zabezpečují prokrvení pokožky a uvolnění svalů. Spánek na této
matraci je velmi příjemný a zabezpečí dokonalou
relaxaci. Matrace se řadí spíše k tužším typům.
Matrace je vhodná na všechny typy roštů, s výjimkou motorového.
Celková výška matrace cca 22 cm.
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Luxusní matrace se středem z modré pěny ExpanFoam,
která je z obou stran opatřena dalšími zónovitě prořezávanými plotnami. Speciální šikmé a rovné zářezy těchto
pěn poskytují optimální cirkulaci vzduchu a také vynikající flexibilitu matrace, přesně podle anatomického
zakřivení páteře. Vrchní část matrace je tvořena zelenou
speciální línou pěnou tvarovanou do masážních nopů,
tzv. pyramidek. Tento nový typ nopů má jemnější a velmi
příjemnou strukturu, která napomáhá dokonalému provzdušnění matrace. Nopy zabezpečují prokrvení pokožky a uvolnění svalů. Spánek na této matraci je velmi
příjemný a zabezpečí dokonalou relaxaci. Matrace je
velmi elastická a pohodlná.
Celková výška matrace cca 21 cm.
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Úplet • Aloe Vera

60°C

potahy
P

Vysoce kvalitní potahy jsou prošité dutým vláknem. Potahy jsou velmi příjemné na dotek,
výborně odvádějí vlhkost a rychle vysychají. Potah Aloe Vera obsahuje výtažek ze známé
rostliny, která má pozitivní vliv na pokožku lidského těla. Všechny námi nabízené potahy je
možné prát na 60 °C. Pro snadnější praní a manipulaci je potah dělitelný zipem na dvě
části.

novinka

Irené

Dokonale ergonomicky tvarovaná pevnější matrace
nabízí volbu dvojí tvrdosti podle individuálních požadavků každého zákazníka. Střed jádra matrace tvoří provzdušněná pěna ExpanFoam, zónovitě tvarovaná do tzv.
esíček, pro dosažení ideálního rozložení váhy Vašeho
těla. Celkově je střed jádra pevnější, v rovině boků
a ramenou poddajnější. Vrchní část matrace je tvořena
speciální línou pěnou v nadstandardní výšce 5 cm
vytvarovanou do pěti anatomických zón. Tato viscoelastická pěna se Vám dokonale přizpůsobí a dodá tělu
pocit příjemného odpočinku.
Celková výška matrace cca 23 cm.
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Matrace s jedinečným efektem barevných průniků. Jádro matrace je tvořeno dvěma polyuretanovými pěnami
různých tuhostí s průduchy, které zajišťují optimální ventilaci. Dochází tak k výbornému odvodu vlhkosti mimo
matraci. Obě ložné plochy tvoří dva druhy líné pěny
s různou tuhostí, které se vzájemně prolínají a vytvářejí
tak 5 zón pro rovnoměrné rozložení váhy ležícího těla.
Líná pěna je tvarovaná do tzv. pyramidek, které se Vám
dokonale přizpůsobí a jsou příjemné na dotek.
Celková výška matrace cca 21 cm.

tvrdost

110

60°C
tvrdost

partnerská

novinka

Paola

Díky jedinečnému tvarování jádra této matrace dochází
k dokonalému odvodu vlhkosti mimo matraci. V jádru
matrace se tak udržuje suché klima, které je neprostupné pro bakterie a roztoče. Tvarování pevné polyuretanové pěny do malých vlnek napomáhá matraci dokonale
se přizpůsobit anatomickým křivkám ležícího těla. Spodní strana žluté polyuretanové pěny je příčně prořezaná
do pěti anatomických zón. Horní část matrace tvoří speciální pětizónová líná pěna s výškou 5 cm, která je velmi
pohodlná a snižuje protitlak matrace na ležící tělo. Dodá
Vám pocit relaxace a dokonalého odpočinku.
Celková výška matrace cca 21 cm.
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Amélia

Jádro této jedinečné matrace tvoří dvě polyuretanové
pěny odlišné tvrdosti ve tvaru vlnek, které do sebe zapadají. Vzniklé průduchy zajišťují optimální ventilaci. Modrá pěna s příčným a podélným sedmizónovým prořezem
dokonale provzdušňuje matraci a odvádí přebytečné
vlhko a teplo mimo matraci. Vrchní část je tvořena línou
pěnou tvarovanou do tzv. pyramidek, které jsou velmi
příjemné na dotyk a dokonale se Vám přizpůsobí. Tato
matrace patří k měkčím typům.
Celková výška matrace cca 21 cm.

tvrdost

120

60°C
tvrdost

tvrdost

tvrdost
partnerská

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n lamelové

Systema Fix

Systema Flex

Pevný lamelový rošt
• 28 lamel uchycených v kaučukových patkách
• možnost nastavení tuhosti
• nosnost roštu do 120 kg
• pouze standardní rozměry
200 u 90 a 200 u 80 cm

Polohovací lamelový rošt – hlava + nohy
• 28 lamel uchycených v kaučukových patkách
• možnost nastavení tuhosti
• nosnost roštu do 120 kg
• pouze standardní rozměry
200 u 90 a 200 u 80 cm

rošty

Systema Flex Motor
Polohovací motorový lamelový rošt – hlava + nohy
• 28 lamel uchycených v kaučukových patkách
• možnost nastavení tuhosti
• polohování roštů pomocí 2 motorů
• nezávislé zvednutí hlavové a nožní části
• výška 17 cm včetně motoru
• nosnost roštu do 120 kg
• pouze standardní rozměry 200 u 90 a 200 u 80 cm

Námi nabízené potahy je možné prát při 60 °C a jsou dělitelné zipem na dvě
části. U všech matrací nabízíme možnost výběru potahové látky. Standardní
potah je ÚPET nebo ALOE VERA. Antibakteriální potahy SILVERGUARD, MEDICOTT a potahy LEVANDULE a LYOCELL jsou s příplatkem.
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VÝROBEK SE NESMÍ BĚLIT

5 ZÓN

NELZE SUŠIT V SUŠIČCE

7 ZÓN
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MAXIMÁLNÍ NOSNOST
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PARTNERSKÉ MATRACE
SNÍMATELNÝ POTAH

PRATELNÝ POTAH

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ
KLINICKY TESTOVÁNO

záruka
roky

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
NA JÁDRO MATRACE

