
TAŠTIČKY

LUXUSNÍ TAŠTIČKOVÉ MATRACE

Proč právě taštičková matrace?
Jádro je složeno z velkého počtu pružin, které jsou samostatně 
zabaleny do „taštičky“ z netkané textilie. Každá pružinka dokáže 
přesně reagovat na zatížení. Tyto matrace jsou vhodné pro vyšší 
zatížení. Vyznačují se velkou pružností, vzdušností a životností.

COLLECTION BY ŘEŠETO

Taštičková matrace
  TOP SPRING LATEX

Vysoce komfortní matrace z taštičkových pružin a kvalitních pěn. Jednu stranu tvoří 
perforovaná latexová deska, druhá strana je z vysoce kvalitní studené pěny ULTRA FRESH. 
Pro dokonalou vzdušnost jsou pěny opatřeny otvory nejnovější technologií „ŘEŠETO“. Matrace 
je vhodná pro vyšší váhové zatížení při zachování maximálního komfortu a dokonalé relaxace. 
POTAH BIORYTMUS
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Taštičková matrace 
  TOP SPRING VISCO

Luxusní matrace 
  TOP SPRING

Zesílená matrace 
  TOP SPRING HARD

Luxusní matrace z taštičkových pružin a kvalitních 
pěn. Jednu stranu matrace tvoří VISCO elastická 
pěna, která se přizpůsobuje teplotě lidského těla. 
Druhá strana je z vysoce kvalitní studené pěny ULTRA 
FRESH. Pro dokonalou vzdušnost jsou pěny opatřeny 
otvory nejnovější technologií „ŘEŠETO”. Matrace je 
vhodná pro vyšší váhové zatížení při zachování
maximálního komfortu a dokonalé relaxace. 
POTAH BIORYTMUS

Matrace s jádrem z taštičkových pružin. Z obou stran 
je opatřená vysoce kvalitní studenou pěnou ULTRA 
FRESH, která dokáže eliminovat výskyt roztočů 
a má vynikající odolnost proti vzniku hub a plísní. 
Pro dokonalou vzdušnost jsou pěny opatřeny otvory 
nejnovější technologií „ŘEŠETO”. Matrace je vhodná 
pro vyšší váhové zatížení při zachování maximálního 
komfortu a dokonalé relaxace. 
POTAH BIORYTMUS

Matrace s jádrem ze zesílených taštičkových pružin 
zajišťuje nosnost až do 170 kg. Z obou stran je 
opatřena vysokogramážními studenými HR pěnami. 
Kombinace studených HR pěn a taštičkového jádra 
zvyšuje prodyšnost i dlouhou životnost. Matrace 
je vhodná pro osoby preferující tvrdší matrace. 
POTAH BIORYTMUS

Doporučené uložení

NOVINKA 2021

ZÁ

RUKA 4 ROKY

G
ARANCE KVALIT

Y4

děrová ní

U
ni

ká

tní technologie

ZÁ

RUKA 4 ROKY

G
ARANCE KVALIT

Y4

děrová ní

U
ni

ká

tní technologie

ZÁ

RUKA 4 ROKY

G
ARANCE KVALIT

Y4



6
cm130 kgTVRDOST

1

6
cm130 kgTVRDOST

2
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  ZDARMA exkluzivně k matracím SPRING

TOP TOPPER VISCO

TOP TOPPER

Obsahuje přírodní minerály, které působí blahodárně 
na organismus, mají omlazující schopnosti a snižují 
hladinu stresu. Potah BIORYTMUS s moderním 
proševem o vysoké gramáži má antibakteriální 
schopnosti. Je vhodný pro alergiky.

LUXUSNÍ TAŠTIČKOVÉ MATRACECOLLECTION BY ŘEŠETO

Topper - praktický doplněk

Krycí matrace
Krycí matrace z HR pěny/VISCO pěny slouží pro zpříjemnění povrchu, dodává 
matraci větší komfort a poskytne oporu páteře. Lze ji využít i na nevyhovující 
či tvrdou matraci. Pěna je upravená nejmodernější technologií ŘEŠETO, která 
zajišťuje dostatečnou prodyšnost a splňuje nejnáročnější hygienické požadavky.
POTAH BIORYTMUS
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Váš prodejce:

Kvalitní masivní laťové rošty jsou vhodným řešením pro matrace s vyšší 
tuhostí a vyšším váhovým zatížením. Laťový rošt doporučujeme pro 
pružinové, taštičkové a vyšší pěnové matrace. Konstrukce zaručuje vysokou 
nosnost i pevnost, ale zároveň i dostatečné odvětrání matrace. Na pevném 
rámu z vrstveného dřeva je 15 ks smrkových latí.

LAŤOVÉ ROŠTY

Ceny akčních roštů 
platí pro rozměry

80 x 200 cm

90 x 200 cm

Masiv FIX
Pevný laťový rošt ze smrkového dřeva.

Masiv SIDE
Výklopný laťový rošt. Ideální pro pohodlný 
přístup do úložného prostoru postele.

Matrace jsou opatřeny pratelným, zónově prošitým potahem. Výška matrace se uvádí včetně potahu. Foto pouze ilustrační. 
Chyby v tisku vyhrazeny. Více informací, osvědčení a certifikace naleznete na www.reseto.cz

Masiv FLEX
Polohovatelný laťový rošt. Umožňuje nastavení 
výšky pod hlavou či pro oporu zad a zvýšení 
oblasti nohou.



SPRING COLLECTION
Platnost nabídky od 15. 4. do 31. 5. 2022.

MATRACE
název potah cena MOC (s DPH)
TOP SPRING HARD Biorytmus 9.970 Kč
TOP SPRING VISCO Biorytmus 8.460 Kč
TOP SPRING LATEX Biorytmus 8.115 Kč
TOP SPRING Biorytmus 6.980 Kč
TOP TOPPER VISCO Biorytmus 3.880 Kč
TOP TOPPER Biorytmus 2.480 Kč

Uvedené ceny matrací platí do rozměru 90 x 200 cm vč. atypických rozměrů.

Příplatky u matrací:

délka
od 201 cm do 210 cm 10 %
od 211 cm do 220 cm 20 %

   

šířka

od 91 cm do 100 cm 10 %
od 101 cm do 120 cm 40 %
od 121 cm do 140 cm 70 %
od 141 cm do 180 cm 100 %

Jednotlivé příplatky se nesčítají.

LAŤKOVÝ ROŠT

název
80 x 200, 90 x 200 cm

cena MOC 
(s DPH)

MASIV FIX 1.410 Kč
MASIV FLEX 2.365 Kč
MASIV SIDE 3.415 Kč

Příplatky:

atypické příplatky 20%
délka 210 cm 10%
délka 220 cm 20%

   
Laťkový rošt MASIV FIX se vyrábý o 4 cm kratší a 1 cm užší jako je čistý vnitřní rozměr postele!!
Např.: pro rozměr postele 90 x 200 cm se objednaný rošt 90 x 200 cm vyrábí
ve skutečném rozměru 89 x 196 cm.
Při uvedení přesného rozměru v objednávce je nutné vedle rozměru uvést
poznámku "PŘESNÝ ROZMĚR".


