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Lima..........4.189,Sedmizónová sendvičová matrace s volbou dvojí
tuhosti. Střed jádra matrace je zpevněn pojeným
polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvořeny kvalitními elastickými pěnami MediFoam, které jsou tvarovány do masážních nopů. Nopy zabezpečují
prokrvení pokožky a uvolnění svalů během spánku.
Matrace je vhodná na všechny typy roštů, s výjimkou motorového roštu.
Celková výška matrace cca 22 cm.

tvrdost

140

Ekologicky

60°C
tvrdost

tvrdost

tvrdost
partnerská

lepeno

4.989,Olympia......
Komfortní, 25 cm vysoká matrace s volbou dvojí
tvrdosti. Vrchní vrstvy jsou tvořeny vysoce gramážní pěnou MediFoam s tvrdostí 3 a 4. Tyto
odolné a pružné pěny jsou spojené středem
s pevným vlnkovitým jádrem bez použití lepidla.
Průduchy mezi jednotlivými vrstvami slouží k dobré ventilaci a odvodu přebytečné vlhkosti. Jemná
masážní profilace na povrchu pěn uvolní napjaté
svalstvo a přinese Vám kvalitní spánek.
Matrace je vhodná pro všechny typy roštů.
Celková výška matrace cca 25 cm.
tvrdost

tvrdost

140

60°C
tvrdost

tvrdost

nelepeno

Alice......... 3.588,Sedmizónová matrace s volbou dvojí tvrdosti je
složena ze dvou vysoce kvalitních elastických pěn
MediFoam tvarovaných do masážních nopů.
Nopy zabezpečují prokrvení pokožky a uvolnění
svalů během spánku a nadzvedávají potah, čímž
dochází k lepšímu provzdušnění matrace. 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.

tvrdost

tvrdost

120

Ekologicky

60°C
tvrdost

tvrdost

partnerská

lepeno

Rio............... 3.588,Jádro matrace tvoří vysoce gramážní a velmi elastická pěna MediFoam, která je v místech největšího zatížení změkčena speciálními zářezy ve tvaru
„Y“. Jemná masážní profilace horní strany matrace přispívá k uvolnění napjatého svalstva a k provzdušnění matrace. Druhá strana je tvořena antibakteriální pěnou s úpravou Sanitized, která
poskytuje trvalou a účinnou ochranu proti bakteriím, roztočům a plísním. Její tvarování do masážních nopů napomáhá provzdušnění prostoru mezi
povrchem matrace a potahovou látkou. Matrace
je vhodná pro alergiky. Může být položena na
všechny typy roštů.
Celková výška matrace cca 17 cm.
tvrdost

antibakteriální pěna

120

60°C
tvrdost

LÍN

tvrdost

tvrdost

Ekologicky

lepeno

Á PĚ N A

Modena..... 5.985,-

Nosná modrá vrstva je tvořena viscoelastickou
chladivou pěnou ArcticFoam tvarovanou do
masážních nopů. Tato pěna Vám zajistí optimální
regulaci teploty během spánku. Obsahuje přírodní geneticky neupravený sójový olej. Provzdušněné jádro s příčnými průduchy je složené z vrstvy
extra prodyšné studené HR pěny s dokonalou
elasticitou a z tvrzené elastické pěny MediFoam.
Tuto pevnou pěnu spolu s další vrstvou zajímavě
tvarovanou do masážních nopů řadíme k tvrdosti
č.3.
Celková výška matrace cca 23 cm.

tvrdost

ArcticFoam
tvrdost

120

Ekologicky

60°C
tvrdost

tvrdost

partnerská

lepeno

Manet.......... 4.877,Tato sedmizónová matrace je tvořena ze dvou
elastických pěn MediFoam různých objemových
hmotností. Tyto pěny zabezpečují elasticitu a tvarovou stálost matrace. Nosné vrstvy jsou ideálně
provzdušněné díky speciálnímu příčnému
a podélnému průřezu a zaručují tak optimální
pohodlí pro každou část těla. Matrace je vhodná
pro pevný i polohovací lamelový rošt. Celková výška matrace cca 19 cm.

tvrdost

130

Ekologicky

60°C
tvrdost

tvrdost

partnerská

tvrdost

lepeno

Victoria........ 6.097,Jádro této pevné matrace tvoří tvrzená polyuretanová pěna s příčným profilováním, která zajišťuje vzdušnost. Nosné vrstvy jsou tvořeny dvěma
elastickými MediFoam pěnami rozdílných tuhostí. Jejich antidekubitní průřez zaručí dokonalé
kopírování těla a vytváří pevnou oporu páteře
v její přirozené poloze. Matrace je vhodná na
všechny typy lamelových roštů i na pevnou desku.
Výška matrace cca 23 cm.

tvrdost

Ekologicky

lepeno
tvrdost

130

Lumír.......... 1.606,-

60°C
tvrdost

tvrdost

partnerská

Luděk......... 1.606,-

Klasický polštář s paměťovým efektem, který je díky svému tvaru
Anatomicky tvarovaný polštář z oblíbené viscoelastické pěny
ideální pro všechny polohy těla během spánku. Jádro polštáře
s průduchy, díky kterým je polštář vzdušný a zároveň poskytuje
tvoří viscoelastická paměťová pěna s průduchy, díky kterým je
dostatečnou oporu a odlehčuje zatížení krčních a šíjových svalů.
polštář vzdušný a zároveň poskytuje dostatečnou oporu a odlehRozměry: 65,5 x 34 x 10,5/5,7/7,2
čuje zatížení krčních a šíjových svalů.
Á PĚ N A
LÍN
Rozměry: 66 x 42 x 12 cm.
60°C

60°C

zdarma
1 x bavlněný povlak

Úplet • Aloe Vera

zdarma
1 x bavlněný povlak

60°C

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.

Neapol......... 2.990,Sendvičová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu ve výšce 7 cm. Vrchní stranu matrace tvoří
elastická antibakteriální pěna s úpravou Sanitized, která poskytuje trvalou a účinnou ochranu
proti bakteriím, roztočům a plísním. Je tvarovaná
do nopů, má tvrdost č. 3. Druhou stranu tvoří tvrdší pěna MediFoam tvarovaná do masážních nopů,
tvrdost č. 4. Matrace je určená pro širokou škálu
uživatelů a je vhodná na všechny typy roštů.
Celková výška matrace cca 15 cm.

tvrdost

antibakteriální pěna

60°C

tvrdost

130

tvrdost

Ekologicky

tvrdost

lepeno

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....... 1.631,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

rošty
Systema Flex.......2.397,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 Motor......... 6.537,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.

tvrdost

TVRDOST MATRACE - MĚKKÁ

ANTIBAKTERIÁLNÍ
60°C

tvrdost

TVRDOST MATRACE - STŘEDNÍ

tvrdost

TVRDOST MATRACE - TVRDÁ

VÝROBEK SE NESMÍ BĚLIT

tvrdost

TVRDOST M. - EXTRA TVRDÁ

NELZE SUŠIT V SUŠIČCE

5 ZÓN

NEŽEHLIT

7 ZÓN
KG

partnerská

P

SNÍMATELNÝ POTAH

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ
KLINICKY TESTOVÁNO

MAXIMÁLNÍ NOSNOST
PARTNERSKÉ MATRACE

PRATELNÝ POTAH

záruka
roky
Ekologicky

lepeno

nelepeno

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
NA JÁDRO MATRACE
LEPIDLO NA VODNÍ BÁZI
BEZ POUŽITÍ LEPIDLA

