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MATRACE
VYSOKÉ KVALITY
S PRODLOUŽENOU
ZÁRUČNÍ DOBOU

Atlanta.........6.853,-

Luxusní matrace s výškou 25 cm Vás zaujme svou modrou
žíhanou pěnou Cellflex. Jedná se o komfortní studenou
HR pěnu se speciálními vlastnostmi. Cellflex je extrémně
pružná a dokáže se ideálně přizpůsobit všem detailům
lidského těla. Je měkčí a poddajnější než polyuretanová
pěna na druhé straně matrace, proto u této matrace
můžete využít volbu dvojí tvrdosti jednotlivých stran. Obě
pěny jsou extrémně prodyšné a udržují jádro matrace vždy
suché a odolné vůči mikroorganismům. Důmyslný
antidekubitní prořez ložných ploch matrace vyhovuje i osobám dlouhodobě upoutaným na lůžko, protože se ideálně
tvaruje podle každé polohy ležícího těla a zabraňuje vzniku proleženin. Celková výška matrace cca 25 cm.
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Capri............ 6.550,-

LÍN

Á PĚ N A
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Sedmizónová tužší matrace dvojí tvrdosti, která
se skládá ze dvou pevnějších elastických pěn
MediFoam. Horní strana je změkčena línou
pěnou v bio kvalitě díky obsahu sójového extraktu, který má příznivý vliv na lidský organismus.
Pod touto línou pěnou je vrstva kokosového vlákna, která ji dokáže dokonale provzdušnit a odvést
přebytečnou vlhkost a teplo. Druhá strana matrace je pevnější a tvarovaná do masážních nopů.
Celková výška matrace cca 21 cm.
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Zafora......... 7.095,-
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Unikátní provzdušněná matrace s chladivým
efektem. Jádro matrace je tvořeno tvrzenou
pěnou MediFoam s příčnými otvory. Modrá chladivá viscoelastická pěna ArcticFoam zajistí optimální regulaci teploty během spánku a obsahuje
přírodní geneticky neupravený sója olej.
Tvrdší stranou matrace je bílá MediFoam pěna,
která je provzdušněna speciálním příčným
a podélným průřezem. Celková výška matrace
cca 21 cm.
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Beliza............8.616,Jádro matrace tvoří velmi oblíbená polyuretanová
pěna s profilováním, které zabezpečuje dokonalou vzdušnost. Pevnější stranu matrace tvoří plotna studené/HR bio pěny vyráběné na bázi přírodních surovin. Díky přírodním výtažkům má tato
pěna výbornou elasticitu. Druhou, měkčí stranu,
tvoří poddajná deska ze studené pěny PanterFoam. Tato pěna má velmi nízký odpor proti stlačení. Matrace je vhodná na všechny typy námi
nabízených roštů, ale i na pevnou desku.
Výška matrace cca 19 cm.
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Mali........................ 1.247,Anatomický polštář tvořený kombinací dvou pěn. Základem polštáře je
elastická pěna. Vrchní modrou část tvoří viscoelastická pěna ArcticFoam. Jedná se o speciální paměťovou pěnu, která vyniká svou elasticitou, svěžestí a chladivým efektem.
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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.

NEJVYŠŠÍ KVALITA
VYBRANÝCH MATERIÁLŮ
LÍN

Elba...........7.195,-
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V této matraci se snoubí unikátní vlastnosti speciálních materiálů. Oranžová plocha je vyrobena
z líné pěny, která obsahuje extrakt ze sóji. Je tvarovaná do masážních vlnek a dokonale kopíruje
nerovnosti těla. Zelenou plochu tvoří studená/HR
bio pěna s přídavkem Aloe Vera, které má příznivý
vliv na lidský organismus. Jádro matrace tvoří
elastické pěny MediFoam. Tato matrace Vás zaujme svým unikátním spojením měkčí a tvrdší strany, můžete si tak kdykoliv zvolit tuhost lůžka.
Klinicky testováno.
Celková výška matrace cca 19 cm.
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Korfu........ 5.550,Jádro matrace je tvořeno kombinací desek dvou
elastických pěn MediFoam s odlišnou tuhostí.
Střed jádra tvoří příčné průduchy, které zajišťují
provzdušnění matrace. Nosné vrstvy jsou
oboustranně tvořeny ze studené/HR bio pěny
s příměsí oleje ze skočce obecného v různých
tuhostech. Vrstvy jsou tvarované do masážních
nopů v sedmi zónách. Matraci je vhodné položit
na pevný nebo polohovací lamelový rošt.
Klinicky testováno.
Celková výška matrace cca 19 cm.
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Manila........ 7.215,Vysoce luxusní matrace s výbornými ortopedickými vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná vrstva s tuhostí č. 3 je tvořena studenou HR
bio pěnou, která obsahuje geneticky 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.
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Monaco........ 5.367,Sedmizónová matrace s výbornými ortopedickými vlastnostmi složená ze dvou kvalitních pěn
MediFoam. U této matrace se nabízí volba dvojí
tuhosti, kdy výběr té správné strany záleží jen na
Vás. Nosnou vrstvu matrace tvoří pěny MediFoam
tvarované do masážních nopů, které zabezpečují
Váš dokonalý oddych v průběhu celé noci. Je
vhodná pro všechny typy lamelových roštů.
Celková výška matrace cca 19 cm.
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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.

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
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PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
NA JÁDRO MATRACE
LEPIDLO NA VODNÍ BÁZI

