
5zónová matrace z kvalitních studených pěn. Důmyslný prořez se strukturovaným povrchem v oblasti ramen, 
beder a pánve garantuje vynikající přizpůsobení se tělu a optimální proudění vzduchu.
POTAH ALOE VERA
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Antidekubitní matrace 
  HELLEN
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VISCO
MATRACE S PAMĚŤOVOU PĚNOU
V akční nabídce vybíráme matrace s VISCO pěnou v kombinaci se studenou HR pěnou. VISCO elastická pěna nabízí unikátní pocit 
při ležení. Tato jedinečná pěna reaguje na teplotu a dokonale se přizpůsobuje lidskému tělu, což má příznivý vliv na zmírnění bolesti 
zad. Matrace nevytváří protitlak a zabraňuje proleženinám. Jádro je navíc dokonale prodyšné.

Kvalitní matrace 
  ZAFIRA

Luxusní matrace 
  AKASHA

Pěnová matrace 
  SABINA

Matrace má z obou stran VISCO pěny o různých 
tuhostech. Jádro je složeno zámkovým spojem ze dvou 
typů velice kvalitních studených pěn. Výrazné profilování 
povrchu zajišťuje odlehčení exponovaných míst na těle.
POTAH DRY FAST

Jádro je tvořeno zámkovým spojem ze dvou studených 
pěn. VISCO vrstva je opatřena otvory nejnovější 
technologií „ŘEŠETO”. Strana z HR studené pěny 
je s antidekubitním prořezem. 
POTAH ALOE VERA

Jádro matrace je složeno z kvalitního pojeného lehčeného 
polyuretanu. 5zónové masážní desky z vysoce kvalitní 
pěny mají stejnou tvrdost po obou stranách. 
POTAH ÚPLET

Economy Tip
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Doporučené uložení

PĚNY
PĚNOVÉ MATRACE
Jádro pěnových matrací je složeno z jedné nebo více vrstev kvalitních studených pěn. HR studené pěny mají výbornou 
prodyšnost a vyznačují se vysokou elasticitou, tvarovou stálostí a dlouhou životností. Výrazné profilování povrchu zajišťuje 
odlehčení exponovaných míst na těle, zlepšuje prokrvení pokožky a uvolnění svalů. Snižuje tím potřebu měnit spánkovou polohu 
a spánek je klidnější.

Sendvičová matrace 
  VENDY

Komfortní matrace 
  ADELL

5zónová matrace. Mezi výrazně profilováné vrstvy 
polyuretanové pěny je vložena deska z RE pěny, 
která zaručuje zvýšenou nosnost matrace. Odlehčení 
exponovaných míst na těle zřetelně zlepšuje prokrvení 
pokožky a uvolnění svalů.
POTAH ALOE VERA

Jádro matrace je vyrobeno z vysoce kvalitní 
a prodyšné SLEEPFOAM pěny. Dokonale odvětrané díly 
s horizontálními průduchy se díky výraznému prořezu 
dokáží dokonale přizpůsobit obrysům lidského těla.   
POTAH DRY FAST

Originální matrace 
  KESIDY

7zónová matrace s originálním prořezem o dvou
tuhostech studených HR pěn, které jsou dokonale 
odvětrané, povrchově chladnější a zajišťují dokonalý 
komfort po dobu vašeho spánku.
POTAH ALOE VERA
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Potah Dry Fast
Pomáhá udržovat vaši matraci v suchu i během těch nejteplejších nocí. 
Díky cool technologii zůstává matrace během spánku příjemně chladná. 
Antibakteriální úprava zabraňuje množení roztočů. Hebký materiál je 
příjemný na dotyk a zvyšuje měkkost a poddajnost matrace.

MONOBLOK
MATRACE Z JEDNOHO KUSU
Jádro matrace tvoří jeden druh pěny. Tzn., že má z obou stran stejnou tvrdost, je bez spojů a bez použití lepidel. Monobloková 
matrace s výbornou elasticitou a prodyšností vyniká tvarovou stálostí a dlouhou životností. Jádro je dostatečně odvětrané, 
dochází k optimálnímu proudění vzduchu a tím je zabezpečeno ideální spánkové klima a nedochází k přehřátí organismu.

Monobloková matrace 
  AIR MONO

Monobloková matrace 
  EVELINE

SLEEPFOAM pěna vyniká svou výbornou elasticitou, 
tvarovou stálostí a dlouhou životností. Jádro je odvětrané 
díky nejmodernější technologií „ŘEŠETO“. Povrch jádra
je bez zónování, matrace je tak vhodná pro uživatele 
často měnící spánkovou polohu.
POTAH ÚPLET

Speciálně strukturovaný antidekubitní povrch v oblasti 
ramen, beder a pánve garantuje vynikající přizpůsobení 
tělu. Důmyslným prořezem je dosaženo optimálního 
provzdušnění, které slouží jako prevence proti vzniku 
dekubitů – proleženin. 
POTAH DRY FAST

Potahové materiály

Potah Aloe Vera
Zamilujete si ho nejen kvůli hebkému povrchu, ale také díky příměsi ALOE VERA, která je 
známá svými léčivými účinky. Obsahuje totiž enzymy, minerály a vitamíny a má příznivý vliv 
na pokožku. O suché a příjemné spánkové klima se postarají hydrofilní přísady, které zlepšují 
odvod vlhkosti. Tento dělitelný a zónově prošitý potah lze prát na 60 °C.
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LAMELOVÉ 
A LAŤOVÉ ROŠTY

Ceny akčních roštů 
platí pro rozměry

80 x 200 cm

90 x 200 cm

Za příplatek 
bezdrátové 
ovládání.

Vysoce prodyšné polštáře z VISCO pěny s paměťovým efektem 
na bázi vody. Díky dobré ergonomii se lehce přizpůsobí a tím vám 
dopřejí příjemnou relaxaci. Jsou chráněny proti roztočům a obohaceny 
o uklidňující aroma. POTAH SILVER SAFE

antistresový polštář
citrusová esence

uklidňující polštář
levandulová esence

Užitečný doplněk

Norma FIX

Norma FLEX

Norma MOT

Relaxační polštáře s vůní

Masiv FIX

Masiv FLEX

Masiv SIDE
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ANTIBAKTERIÁLNÍ
MATRACE
ANTIBAKTERIÁLNÍ PĚNY PATŘÍ 
MEZI NEJMODERNĚJŠÍ MATERIÁLY 
PRO VÝROBU MATRACÍ

Matrace jsou opatřeny pratelným, zónově prošitým potahem. Výška matrace se uvádí včetně potahu. Fotografie jsou pouze 
ilustrační. Chyby v tisku vyhrazeny.

Váš prodejce:

Na prvním místě je kvalita použitých materiálů a zvýšené nároky na hygienu lůžka. 
Antibakteriální pěna dokáže eliminovat výskyt roztočů a má vynikající odolnost 
proti vzniku plísní a hub. Tato antibakteriální pěna je certifikována firmou Sanitized® 
Švýcarsko s hodnocením excelentní. Doporučujeme pro osoby s nadměrným pocením 
a pro osoby vyžadující zvýšenou hygienu na lůžko.

Antibakteriální a Visco pěna. Jádro matrace ŘEŠETO Blok 
Duo lze kombinovat s vysokou vrstvou Visco pěny Soft. 
Nelepený systém matrace umožňuje otočení základního 
jádra a tím dosažení vyšší životnosti celé matrace.
POTAH ATLANTIS

Antibakteriální a Visco pěna. Jádro matrace ŘEŠETO Blok 
Duo lze kombinovat s vysokou vrstvou Visco pěny Hard. 
Nelepený systém matrace umožňuje otočení základního 
jádra a tím dosažení vyšší životnosti celé matrace.
POTAH ATLANTIS
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Matrace BLOK DUO
  VISCO SOFT

Matrace BLOK DUO
  VISCO HARD



AKČNÍ NABÍDKA
Platnost nabídky od 15. 4. do 31. 5. 2022.

MATRACE
název potah cena MOC (s DPH)
BLOK DUO VISCO HARD Atlantis 3D 11.800 Kč
BLOK DUO VISCO SOFT Atlantis 3D 10.688 Kč
AKASHA Aloe Vera 7.600 Kč
ZAFIRA Dry Fast 7.015 Kč
KESIDY Aloe Vera 6.175 Kč
HELLEN Aloe Vera 6.120 Kč
EVELINE Dry Fast 6.000 Kč
ADELL Dry Fast 4.475 Kč
VENDY Aloe Vera 4.495 Kč
AIR MONO Úplet 4.195 Kč
SABINA Úplet 3.110 Kč

Uvedené ceny akčních matrací platí do rozměru 90 x 200 cm vč. atypických rozměrů.
   
Příplatky u matrací:   

Příplatek za změnu potahu  
z ÚPLET na Dry Fast  

nebo Aloe Vera

do rozměru MOC (včetně DPH)

90 x 200 cm 670 Kč

Příplatek za jiné rozměry dle tabulky. 

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.



ROŠTY
název cena MOC (s DPH)
Norma FIX 1.870 Kč
Norma FLEX 2.830 Kč
Norma MOT 8.510 Kč
Příplatek za bezdrátové ovládání 1.870 Kč
Masiv FIX 1.410 Kč
Masiv FLEX 2.365 Kč
Masiv SIDE 3.415 Kč

Uvedené ceny akčních roštů platí pro rozměry 80 x 200 a 90 x 200 cm. 
Atypické rozměry lze vyrobit pouze do šíře 90 cm.
 
Rošt Norma MOT lze objednat pouze v rozměru 80 x 200 a 90 x 200 cm.

Příplatky

atypické příplatky 20%

délka 210 cm 10%

délka 220 cm 20%

POLŠTÁŘE
název cena MOC (s DPH)
polštář LEVANDULE 1.940 Kč
polštář CITRUS 1.940 Kč

AKČNÍ NABÍDKA


