
MATRACE VYSOKÉ KVALITY
PŘI ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA!

2021

Luxusní matrace s volbou dvojí tvrdosti, kde měk-
čí stranu tvoří kvalitní studená HR pěna společně 
se speciální pěnou PanterFoam, ve které se spo-
jují výhody přidaného latexu i studené HR pěny, 
jako jsou výjimečná elasticita, prodyšnost, díky 
které se rychle odvětrává absorbovaná vlhkost 
a také dlouhá životnost. Dobrá ventilace zajistí 
pocit čistoty a svěžesti. Druhou stranu matrace 
tvoří odolná polyuretanová pěna se skvělými orto-
pedickými vlastnostmi.
Celková výška matrace cca 21 cm.
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Anatomicky tvarovaný polštář z oblíbené viscoelastické pěny s 
průduchy, díky kterým je polštář vzdušný a zároveň poskytuje 
dostatečnou oporu a odlehčuje zatížení krčních a šíjových svalů.
Rozměry: 65,5 x 34 x 10,5/5,7/7,2
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Klasický polštář s paměťovým efektem, který je díky svému tvaru 
ideální pro všechny polohy těla během spánku. Jádro polštáře 
tvoří viscoelastická paměťová pěna s průduchy, díky kterým je 
polštář vzdušný a zároveň poskytuje dostatečnou oporu a odleh-
čuje zatížení krčních a šíjových svalů.
Rozměry: 66 x 42 x 12 cm.
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Jádro této sedmizónové matrace je tvořeno ze dvou 
pěn MediFoam odlišných tuhostí, které se vyznaču-
jí skvělými ortopedickými vlastnostmi. Vyšší vrstva 
modré pěny v kombinaci s růžovou línou pěnou 
umožňuje větší zatížení, má tvrdost číslo 3 a je ide-
ální pro muže. Střed matrace je provzdušněn příč-
nými průduchy, které zaručují změkčení matrace v 
exponovaných místech. Celková výška matrace cca 
19 cm. 
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Pětizónová matrace složená ze dvou elastických pěn 
MediFoam odlišných objemových hmotností nabízí vol-
bu dvojí tvrdosti. Střed jádra matrace je provzdušněn 
příčnými průduchy, které zaručují změkčení matrace 
v exponovaných místech. Celková výška matrace cca 
17 cm.
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Kvalitní matrace, jejíž oranžovou nosnou vrstvu tvoří 
oblíbená líná bio pěna tvarovaná do masážních nopů. 
Bio pěna obsahuje sójový extrakt, který má příznivý vliv 
na lidský organismus. Střed jádra je složen ze dvou 
elastických pěn MediFoam odlišných objemových 
hmotností a je provzdušněn příčnými průduchy, které 
zaručují změkčení matrace v exponovaných místech. 
Celková výška matrace cca 19 cm.

Ronda

Úplet • Aloe Vera 
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.
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Kvalitní sedmizónová matrace, jejíž nosné vrstvy 
tvoří kombinace studené/HR bio pěny a oblíbené 
viscoelastické pěny. Oranžová nosná vrstva tvaro-
vaná do masážních nopů je tvořena z viscoelas-
tické pěny obohacené o só jový extrakt. Použitím 
této pěny se snižuje protitlak matrace na ležící 
tělo. Zelená nosná vrstva tvarovaná do masáž-
ních nopů je tvořena z kvalitní studené/HR bio 
pěny s přídavkem Aloe Vera, které má příznivý vliv 
na pokožku. Jádro matrace tvoří elastická pěna 
MediFoam, která je provzdušněna otvory zaruču-
jícími ventilaci a  změkčení matrace v oblasti 
ramen.
Klinicky testováno.
Celková výška matrace  cca 19 cm.
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Vysoce luxusní matrace s výbornými ortopedický-
mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nos-
ná vrstva s tuhostí č. 3 – vhodná pro muže, je 
tvořena studenou HR bio pěnou, která obsahuje 
geneticky neupravený sója olej. Tato bio pěna 
vyniká svou elasticitou, prodyšností, tvarovou stá-
lostí a dlouhou životností. Díky speciálnímu příč-
nému a podélnému průřezu je zajištěno pro-
vzdušnění a optimální pohodlí pro každou část 
lidského těla. Střed matrace tvoří dvě tvrzené 
pěny MediFoam odlišných tuhostí. Celková výška 
matrace cca 21 cm.
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Vysoce luxusní matrace s výbornými ortopedický-
mi vlastnostmi. Vrchní žlutá antidekubitní nosná 
vrstva s tuhostí č. 2 – vhodná pro ženy,  je tvoře-
na studenou HR bio pěnou, která obsahuje gene-
ticky neupravený sója olej. Tato bio pěna vyniká 
svou elasticitou, prodyšností, tvarovou stálostí 
a dlouhou životností. Díky speciálnímu příčnému 
a podélnému průřezu je zajištěno provzdušnění 
a optimální pohodlí pro každou část lidského těla. 
Střed matrace tvoří dvě tvrzené pěny MediFoam 
odlišných tuhostí. Celková výška matrace 
cca 21 cm.

Havana

130
tvrdost

60°C záruka

roky



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

Systema Fix

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

Systema Flex Motor

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

Systema Flex

www.drevocal.cz

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, MEDI-
COTT a potahy LEVANDULE a LYOCELL jsou s příplatkem.

TVRDOST MATRACE - MĚKKÁ

TVRDOST MATRACE - STŘEDNÍ

TVRDOST MATRACE - TVRDÁ

TVRDOST M. - EXTRA TVRDÁ

5 ZÓN

7 ZÓN

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

PARTNERSKÉ MATRACE

SNÍMATELNÝ POTAH

ANTIBAKTERIÁLNÍ

PRATELNÝ POTAH

VÝROBEK SE NESMÍ BĚLIT

NELZE SUŠIT V SUŠIČCE

NEŽEHLIT

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ

KLINICKY TESTOVÁNO

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 
NA JÁDRO MATRACE
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Sedmizónová matrace s volbou dvojí tuhosti. 
Střed jádra matrace je zpevněn vysoce gramážní 
pěnou MediFoam. Nosné vrstvy jsou tvořeny kva-
litními elastickými pěnami, které jsou tvarovány 
do masážních nopů. Nopy zabezpečují prokrvení 
pokožky a uvolnění svalů během spánku. Matra-
ce je vhodná na všechny typy roštů.
Celková výška matrace cca 22 cm.

Rozměry polštáře: 55 x 40 x 13 cm
Výplň – směs drcené líné pěny
 a polyuretanu
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