MATRACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ceník platný od 1. 1. 2017

Fotografie matrací jsou pouze ilustrační – barva pěny se může lišit.
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NORA
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

14 cm
pěna PUR VP35, antibakteriální HR35, RE80
5
120 kg
2/3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Partnerská oboustranná matrace s anatomickou 5-zónovou profilací obou ložných ploch. Volba tuhosti
otočením. Matrace je vyrobena kombinací PUR, RE a antibakteriální HR pěny. Středová část jádra matrace je
vyrobena z odolné RE pěny, která dává matraci přirozenou tuhost, je zárukou dobrých ortopedických vlastností
a dlouhé životnosti matrace. Matrace je vhodná pro pevné a lamelové rošty. Matrace je možné vyrobit i v
atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba
Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo,
Flora (nepromokavý potah)

2 600 Kč
3 200 Kč

VANESA
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

17 cm
pěna PUR VP28, HR30, RE60
5
110 kg
2/3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Partnerská oboustranná matrace s anatomickou 5-zónovou profilací obou ložných ploch. Volba tuhosti
otočením. Matrace je vyrobena kombinací PUR, RE a HR pěny. Středová část jádra matrace je vyrobena z
odolné RE pěny, která dává matraci přirozenou tuhost, je zárukou dobrých ortopedických vlastností a dlouhé
životnosti matrace. Matrace je vhodná pro pevné a lamelové rošty. Matrace je možné vyrobit i v atypickém
rozměru.

POTAH
Saba
Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo,
Flora (nepromokavý potah)

CENA
2 900 Kč
3 500 Kč
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RIO
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

14 cm
pěna PUR35 a HR35
5
120 kg
3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Tato matrace je rozdělena do 5 anatomických zón, které vhodně reagují na zátěž jednotlivých části těla. Jádro
matrace tvoří kombinace HR a PUR pěny. Tyto pěny jsou spojeny speciální profilací bez použití lepidel.
Nelepené jádro umožňuje snadné odvětrání a možnost odstranění prachu z vnitřku matrace. Matrace je
vhodná pro pevné a lamelové rošty. Matrace je možné vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba
Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo,
Flora (nepromokavý potah)

3 100 Kč
3 700 Kč

NELA
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

20 cm
taštičkové jádro, HR30
5
130 kg
3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Systém pružin u této taštičkové matrace je v tom, že je samostatně zašitá v textilních sáčcích. Individuální
reakce každé taštičky se přizpůsobí tvaru i zátěží jednotlivých tělesných partií. Matrace vhodná pro vyšší
váhové zatížení při zachování maximálního komfortu a dokonalé relaxace. Matrace je možné vyrobit i v
atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba
Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo,
Flora (nepromokavý potah)

3 800 Kč

Silver Guard

4 800 Kč

4 400 Kč
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MARTE
Výška jádra
Složení jádra
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

17 cm
pěna HR35, RE Visco, a Cellflex
130 kg
3/4 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Matrace je vhodná pro osoby, které dávají přednost tužšímu lůžku. Středová část jádra matrace je vyrobena
z odolné RE Visco, pěny, která si i přes velkou tuhost zachovává vlastnosti paměťové pěny. Toto vyztužení
jádra je zárukou dobrých ortopedických vlastností a dlouhé životnosti matrace. Horní vrstvu matrace tvoří
Cellflex pěna, která vyniká svojí kvalitou, prodyšností, stálostí a výborným rozložením tlaku. Tato kombinace
RE Visco a Cellflex pěny způsobí, že matrace je sice tvrdá, ale po prohřátí horní Cellflex pěny dojde
k částečném „vnoření“ do matrace a to zajistí pohodlné uložení v optimální poloze. Matrace je vhodná pro
pevné a lamelové rošty. Matrace je možné vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

3 900 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo,
Flora (nepromokavý potah)

4 500 Kč

Silver Guard

4 900 Kč

SÁRA ANTIBAKTERIÁLNÍ
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

21 cm
antibakteriální HR35/40
5
130 kg
2/3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Sára je velice pohodlná a vysoce kvalitní matrace vyrobená z antibakteriální studené pěny. Tato pěna aktivně
působí proti roztočům, omezuje tvorbu bakterií, snižuje vznik případných plísní a nepříjemných zápachů.
Matrace je vyrobena ze dvou kusů různě tuhé pěny, což umožňuje matraci otočit na měkčí nebo tvrdší stranu.
Povrch matrace je profilován do pěti anatomických zón. Tato matrace vyniká výbornou elasticitou, tvarovou
stálostí a dlouhou životností. Potah matrace je snímatelný a pratelný na 60°C. Matrace je vhodná pro pevné
a lamelové rošty. Matrace je možné vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

4 600 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo,
Flora (nepromokavý potah)

5 200 Kč

Silver Guard

5 600 Kč
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HERKULES MAX
Výška jádra
Složení jádra
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

20 cm
pěna RE80, PUR30 a Tiger pěna55,
kokosová deska
160 kg
3/4 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Matrace vyvinutá speciálně pro zákazníky s vysokými nároky na nosnost, tuhost a kvalitu. Konstrukce matrace
zajišťuje dlouhou životnost a pohodlí i uživatelům s vyšší hmotností. Díky použitým materiálům jako je
kokosové vlákno a latexová pěna Tiger Touch se matrace navíc vyznačuje vysokou prodyšností a stálostí.
Matrace má na každé straně jinou tuhost. Matrace je vhodná pro pevné a lamelové rošty. Matrace je možné
vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba, Silver – bez proševu

4 500 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo,
Flora (nepromokavý potah)

5 100 Kč

Silver Guard

5 500 Kč

ATHÉNA MAX
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

19 cm
pěna VISCO50, HR40
7
130 kg
2/3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Tato matrace se vyznačuje vysokou vrstvou Visco pěny (7 cm) u které zažijete pocit „vnoření“ do matrace,
zajistí pohodlné uložení v optimální poloze. Paměťový efekt eliminuje mikroprobuzení, která narušují spánkové
cykly, a přispívá k hlubšímu spánku. Spodní vrstvu tvoří kvalitní vysoce pružná HR pěna pro větší zpevnění
podpory (studená pěna 40kg/m 3). Tyto 2 pěny jsou spojený zvláštním tvarováním, bez lepení. Toto spojení
zajištuje potřebnou vzdušnost matrace. Matrace je vhodná pro pevné a lamelové rošty. Matrace je možné
vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

5 600 Kč

Tencel

6 200 Kč
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CAPELA
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

19 cm
pěna HR 35/40, VISCO50
7
120 kg
2/3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Matrace je vyrobena z 3 různě tuhých vrstev, které poskytují optimální podporu pro tělo. Horní vrstva paměťové
pěny (6 cm) se přizpůsobí tvaru Vašeho těla a snižuje tlak na klouby a páteř.
Pružná ramenní zóna poskytuje potřebné změkčení v oblasti ramen, zmírňuje otlačení ramen při poloze na
boku. Matrace má nelepené jádro, které se dá lehce vyčistit. Matrace je vhodná pro pevné a lamelové rošty.
Matrace je možné vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

5 300 Kč

Tencel

5 900 Kč

VIKY
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

24 cm
pěna Cellflex40, HR40
7
130 kg
3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Luxusní 7-zónová matrace je vyrobena z kvalitní HR (40kg/m 3) a pěny cellflex (40kg/m 3) v nadstandardní
výšce 24cm. Jednotlivé vrstvy matrace jsou spojeny bez použití lepidel, což zajišťuje dokonalé provzdušnění
jádra a usnadňuje čištění matrace. Příčné a podélné profilování povrchu jádra lépe odvádí vlhkost a dokonale
kopíruje tvar těla.
Matrace je vhodná pro pevné a lamelové rošty. Matrace je možné vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

5 300 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo
Flora (nepromokavý potah)

5 900 Kč

Silver Guard

6 300 Kč
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KAMILA
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost
Rozměr matrace

16 cm
PUR35, PUR28, VISCO45
7
120 kg
2/3 (v rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Tato pohodlná matrace je profilovaná do 7 anatomických zón. Jádro tvoří dvě polyuretanové pěny rozdílných
tuhostí. Ložnou plochu matrace tvoří 2 cm vrstva paměťové pěny. Masážní profilování přináší vyšší komfort a
zároveň přispívá k lepšímu odvětrání matrace. Každá strana má jinou tuhost a proto umožňuje výběr měkčí a
tvrdší strany.
Matrace je vhodná pro pevné a lamelové rošty. Matrace je možné vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

2 900 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo
Flora (nepromokavý potah)

3 500 Kč

DANA
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

17 cm
pěna HR3532, HR4037
5
120 kg
2/3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Tato matrace je vyrobená ze dvou různě tvrdých studených pěn o vysoké hustotě. Matrace splňuje vysoké
nároky na kvalitu vašeho spánku. Otočením matrace si můžete vybrat ideální tuhost pro váš spánek. Díky
průřezu pěn je matrace vzdušná a dobře odvádí pot a vlhkost. Nelepené jádro lze rozložit na jednotlivé vrstvy
a snadno odstranit prach. Matrace je vhodná na pevné a lamelové rošty. Matrace je možné vyrobit i v
atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

4 300 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo
Flora (nepromokavý potah)

4 900 Kč

Silver Guard

5 300 Kč
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DANA TIGER
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

20 cm
pěna HR 3532, HR 4037, tiger touch
5
120 kg
2/3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Kvalitní oboustranná matrace je vyrobena ze tří vrstev různých pěn. Jednou z nich je unikátní moderní pěna
tiger touch, která zajistí výbornou prodyšnost a absorpci tělesného tepla. Pěna tiger je hebká na dotek a
snadno se přizpůsobí tělu. Další část jádra matrace je tvořena dvěma HR pěnami o různé tuhosti. Díky
nelepené konstrukci si může každý uživatel poskládat jednotlivé vrstvy pěn podle vlastních potřeb a má
možnost mít 4 druhy tuhosti matrace. Matrace je vhodná na pevné a lamelové rošty. Matrace je možné vyrobit
i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

5 000 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo
Flora (nepromokavý potah)

5 600 Kč

Silver Guard

6 000 Kč

DANA PANTERA
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

20 cm
pěna HR 3532, HR 4037, pantera
5
120 kg
2/3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Luxusní oboustranná matrace je vyrobená z 3 kvalitních pěn, které se vyznačují tvarovou stálostí, prodyšností
a dlouhou životností. První dvě pěny jsou studené pěny s vysokou hustotou a třetí pěna je moderní pokroková
pěna pantera, která díky příměsi latexu má vlastnosti latexových pěn a tím splňuje veškeré vlastnosti na
kvalitní spánek. Díky nelepené konstrukci si může každý uživatel poskládat jednotlivé vrstvy pěn podle
vlastních potřeb a má možnost mít 4 druhy tuhosti matrace. Matrace je vhodná na pevné a lamelové rošty.
Matrace je možné vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

5 000 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo
Flora (nepromokavý potah)

5 600 Kč

Silver Guard

6 000 Kč
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DANA VISCO
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

20 cm
pěna HR 3532, HR 4037, Visco 50
5
120 kg
2/3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Kvalitní matrace je vyrobená z 3 druhů pěn. Díky nelepené konstrukci a průřezu pěn je matrace vzdušná a
dobře odvádí vlhkost během spánku. Základ tvoří 2 různě tuhé HR pěny s vysokou hustotou a pro vyšší komfort
během spánku je horní vrstva matrace tvořena paměťovou pěnou, která se přizpůsobí tvaru vašeho těla a
snižuje tlak na klouby a páteř. Každý si můžeme vybrat jednotlivé pěny tak, aby výslední tuhost splňovala
požadavky na kvalitní spánek. Matrace je ideální pro partnery, kteří se neshodnou na tuhosti matrace. Matrace
je vhodná na pevné a lamelové rošty.
Matrace je možné vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

5 000 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo
Flora (nepromokavý potah)

5 600 Kč

Silver Guard

6 000 Kč

RELAX
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

14 cm
pěna PUR 2830, PUR 2538
5
120 kg
2/3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Velmi pohodlná sendvičová matrace je vyrobena z vysoce kvalitních PUR pěn s ideální podporou pro tělo
uživatele. Obě strany jádra matrace jsou opatřeny profilováním, které zajišťuje větší komfort a pohodlí,
uvolnění svalstva během spánku a v neposlední řadě také vzdušnost matrace. Pružnost a tvarová stálost pěn
ve spojení s kvalitním prošívaným potahem zaručují výbornou hygienu lůžka. Každá strana matrace má jinou
tuhost, umožňuje proto výběr měkčího nebo tvrdšího ležení. Matrace má 5 zón. Matrace je vhodná na pevné
a lamelové rošty. Matrace je možné vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

2 400 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo
Flora (nepromokavý potah)

3 000 Kč
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MIA
Výška jádra
Složení jádra
Počet zón
Nosnost matrace
Tuhost matrace
Rozměr matrace

17 cm
pěna HR 3532, Visco 45, HR 40
5
130 kg
3 (z rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Matrace je ideální pro člověka, který rád čte nebo sleduje televizi v sedě na posteli, protože má vyztuženou
část ze studené pěny v bederní oblasti a proto se nebude bořit do matrace. Vrstva paměťové (visco) pěny
v oblasti ramen umožňuje uvolnění krčních svalů, zmírňuje otlačení ramen při poloze na boku. Nelepené jádro
je ideální pro alergiky a astmatiky, protože lze každou část rozložit a vyčistit. Matrace je vhodná pro pevné a
lamelové rošty. Matrace je možné vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

4 400 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo
Flora (nepromokavý potah)

5 000 Kč

DUO
Výška jádra
Složení jádra
Nosnost matrace
Tuhost
Rozměr matrace

16 cm
HR35, HR40
120 kg
2/3
80, 90 cm x 190, 200 cm

Tato bez zónová matrace je vyrobena z 2 různě tuhých studených pěn. Přetočením si můžete vybrat měkčí
nebo tvrdší stranu. HR pěna se vyznačuje pružností a tvarovou stálostí. Tato matrace je vhodná na rozkládací
lůžko, kde se využívá jak při sezení tak i ke kvalitnímu spánku. Matrace je možné vyrobit i v atypickém rozměru.

POTAH

CENA

Saba

2 500 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo

3 100 Kč
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PŘISTÝLKA NIKOL
Výška jádra
Složení jádra
Nosnost matrace
Tuhost
Rozměr matrace

6 cm
Visco 45
130 kg
1 (v rozsahu 1 – 4)
80, 90 cm x 190, 200 cm

Přistýlka Nikol visco je určena pro všechny, kteří mají nejen problémy se spánkem, ale také pro ty, kterým již
nevyhovuje stará matrace, a chtějí zlepšit kvalitu svého spánku. Víme, že základem regenerace těla během
noci je uvolnění páteře v její přirozené poloze. Přistýlku Nikol můžete položit na jakoukoliv starou nebo novou
matraci pro zmírnění tlaku a zvýšení pohodlí.

POTAH

CENA

Saba

2 300 Kč

Polar, Tencel, Aloe Vera, Sanitized, Bambo
Flora (nepromokavý potah)

2 900 Kč

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ VISCO
Luxusní anatomický polštář vyrobený z paměťové pěny, která svým
specifickým složením zajišťuje jedinečné vlastnosti tohoto výrobku. Tento
polštář má výbornou tvarovou paměť a při kontaktu s lidským tělem
optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného tepla. Tím jsou docíleny
ideální elastické vlastnosti potřebné pro dokonalé uvolnění krčního
svalstva, svými vlastnostmi je vhodný jako prevence bolestí v oblasti krční
páteře.

ROZMĚR

CENA

40 x 60 cm

890 Kč

30 x 50 cm

690 Kč

CHRÁNIČ MATRACE
Matracové chrániče přispívají ke komfortu vašeho spánku a kvalitě relaxace
díky pratelnému polyesterovému vláknu. Mají také ochranou funkci proti
znečištění a poškození matrace. Matracové chrániče se připevňují na
matraci pod prostěradlo pomoci všitých pruženek v rozích.

ROZMĚR
80 x 200 cm, 90 x 200 cm

CENA
590 Kč
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