
www cz. .svetspanku

SLEVY NA MATRACE AŽ -40%
SLEVA

SLEVY NA DŘEVĚNÉ POSTELE AŽ

SLEVY NA ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

SLEVY NA LAMELOVÉ ROŠTY

-20%
SLEVA

-50%
SLEVA

-10%
SLEVA

POSTEL DANIEL

PRO MATRACI 200x180 cm

MASIV DIVOKÝ JASAN

KOMBINACE OLEJ SVĚTLÝ

ČESKÝ VÝROBCE DŘEVĚNÝCH POSTELÍ A MATRACÍ VŠECH ROZMĚRŮ



-10%
SLEVA

VILLACH KF-G VČETNĚ DVOU VÝKLOPNÝCH ROŠTŮ 
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ
MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

9.990,-
11.490,-
11.990,-

CELOPLOŠNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR

TIP

11.770,-
12.770,-
13.270,-

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ

MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

POSTEL GOLIÁŠ 17.990,-
20.990,-
21.990,-

14.333,-
16.777,-
17.555,-

síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

4
95
50
50

cca 60

cm
cm
cm
cm
cm (výškově stavitelné kování) -20%

SLEVA

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ

MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

POSTEL MARCO 13.890,-
16.890,-
17.890,-

10.999,-
13.444,-
14.222,-

síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

4
93
46
45

cca 55

cm
cm
cm
cm
cm

POSTEL DANIEL
PRO MATRACI 200x180 cm
MASIV DUB CINK, OLEJ

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ
MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

POSTEL DANIEL 13.890,-
16.990,-
17.990,-

11.111,-
13.555,-
14.333,-

síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

4
93
47
45

cca 55

cm
cm
cm
cm
cm

ÚLOŽNÝ PROSTOR
C E L O P L O Š N Ý

-20%
SLEVA

-20%
SLEVA

Postel GOLIÁŠ je určena zákazníkům, kteří nechtějí při výběru nové 

postele dělat žádné kompromisy. Jak čela, tak  i bočnice této postel 

jsou vyrobeny ze 4 cm silného masivu. Nohy u čel s půdorysem ve 

tvaru písmene L, dvojité kování navržené speciálně pro tuto robustní 

postel a výškově stavitelné kování pro rošty.
Celkovou mohutnost postele lze v interiéru opticky odlehčit 

dvoubarevným provedením.

Celoplošný úložný prostor je možné doplnit k 

většině postelí z naší nabídky.

Přístup do úložného prostoru je zajištěn 

výklopnými rošty, které se umístí do Vaší postele 

místo klasických pevných roštů. Můžete si zvolit 

rošty s vyklápěním do strany nebo od nohou.



-10%
SLEVA

VILLACH KF-G VČETNĚ DVOU VÝKLOPNÝCH ROŠTŮ 
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ
MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

9.990,-
11.490,-
11.990,-

CELOPLOŠNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR

TIP

11.770,-
12.770,-
13.270,-

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ

MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

POSTEL GOLIÁŠ 17.990,-
20.990,-
21.990,-

14.333,-
16.777,-
17.555,-

síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

4
95
50
50

cca 60

cm
cm
cm
cm
cm (výškově stavitelné kování) -20%

SLEVA

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ

MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

POSTEL MARCO 13.890,-
16.890,-
17.890,-

10.999,-
13.444,-
14.222,-

síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

4
93
46
45

cca 55

cm
cm
cm
cm
cm

POSTEL DANIEL
PRO MATRACI 200x180 cm
MASIV DUB CINK, OLEJ

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ
MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

POSTEL DANIEL 13.890,-
16.990,-
17.990,-

11.111,-
13.555,-
14.333,-

síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

4
93
47
45

cca 55

cm
cm
cm
cm
cm

ÚLOŽNÝ PROSTOR
C E L O P L O Š N Ý

-20%
SLEVA

-20%
SLEVA

Postel GOLIÁŠ je určena zákazníkům, kteří nechtějí při výběru nové 

postele dělat žádné kompromisy. Jak čela, tak  i bočnice této postel 

jsou vyrobeny ze 4 cm silného masivu. Nohy u čel s půdorysem ve 

tvaru písmene L, dvojité kování navržené speciálně pro tuto robustní 

postel a výškově stavitelné kování pro rošty.
Celkovou mohutnost postele lze v interiéru opticky odlehčit 

dvoubarevným provedením.

Celoplošný úložný prostor je možné doplnit k 

většině postelí z naší nabídky.

Přístup do úložného prostoru je zajištěn 

výklopnými rošty, které se umístí do Vaší postele 

místo klasických pevných roštů. Můžete si zvolit 

rošty s vyklápěním do strany nebo od nohou.



síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

2,7
92
47
45

cca 50

cm
cm
cm
cm
cm

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ
MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

POSTEL BENITO 11.990,-
14.490,-
15.490,-

9.555,-
11.555,-
12.333,-

POSTEL BRUNOsíla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

2,7
84
40
40

cca 50

cm
cm
cm
cm
cm

síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

2,7/4
100

47
45

cca 50 

cm
cm
cm
cm
cm

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ
MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

POSTEL DONATO 15.490,-
18.490,-
19.490,-

12.999,-
15.666,-
16.555,-

POSTEL SANTE45síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

17/4
106

45
45

cca 50

cm
cm
cm
cm
cm

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ

MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

14.990,-
17.990,-
18.990,-

12.666,-
15.222,-
16.111,- -15%

SLEVA

-15%
SLEVA

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ

MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

9.490,-
11.490,-
12.490,-

7.555,-
9.111,-
9.999,-

-20%
SLEVA

-20%
SLEVA

NEJNIŽŠÍ
CENA!

SANTE ocení hlavně ti, kteří v posteli rádi sedí – ať už při sledování televize nebo čtení před spaním – přitom ale neholdují 

čalounění a přednost dávají kvalitnímu dřevu. K dispozici mají ladně prohnuté trojdílné čelo, díky kterému bude sezení 

příjemnější a pro ergonomii zad přirozenější. Prohnuté čelo se zároveň postará o vytvoření menšího úložného prostoru za 

postelí, její dolní část totiž bude od zdi mírně odsazená.



síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

2,7
92
47
45

cca 50

cm
cm
cm
cm
cm

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ
MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

POSTEL BENITO 11.990,-
14.490,-
15.490,-

9.555,-
11.555,-
12.333,-

POSTEL BRUNOsíla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

2,7
84
40
40

cca 50

cm
cm
cm
cm
cm

síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

2,7/4
100

47
45

cca 50 

cm
cm
cm
cm
cm

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ
MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

POSTEL DONATO 15.490,-
18.490,-
19.490,-

12.999,-
15.666,-
16.555,-

POSTEL SANTE45síla čela postele:
výška čela u hlavy:

výška čela u nohou:
horní hrana bočnice:

ložná plocha vč. matrace:

17/4
106

45
45

cca 50

cm
cm
cm
cm
cm

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ

MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

14.990,-
17.990,-
18.990,-

12.666,-
15.222,-
16.111,- -15%

SLEVA

-15%
SLEVA

PRO MATRACI 200x180, nebo 200x160
JÁDROVÝ BUK, OLEJ
DIVOKÝ JASAN, OLEJ
DUB, OLEJ

MOŽNOST RŮZNÝCH BAREVNÝCH PROVEDENÍ

9.490,-
11.490,-
12.490,-

7.555,-
9.111,-
9.999,-

-20%
SLEVA

-20%
SLEVA

NEJNIŽŠÍ
CENA!

SANTE ocení hlavně ti, kteří v posteli rádi sedí – ať už při sledování televize nebo čtení před spaním – přitom ale neholdují 

čalounění a přednost dávají kvalitnímu dřevu. K dispozici mají ladně prohnuté trojdílné čelo, díky kterému bude sezení 

příjemnější a pro ergonomii zad přirozenější. Prohnuté čelo se zároveň postará o vytvoření menšího úložného prostoru za 

postelí, její dolní část totiž bude od zdi mírně odsazená.



VISCOAIR

AUREA MEMORY

-15%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

6.199,-7.290,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

7.290,- 7.690,- 10.990,- 11.650,- 13.100,- 14.550,- 15.590,-
CENA: 6.199,- 6.530,- 9.340,- 9.990,- 11.130,- 12.360,- 13.590,-

-20%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

6.333,-7.990,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

7.990,- 8.490,- 12.490,- 13.290,- 14.690,- 15.990,- 17.490,-
CENA: 6.333,- 6.790,- 9.990,- 10.630,- 11.750,- 12.790,- 13.990,-

VÝŠKA
MATRACE

19cm

NOSNOST

120
kg

TUHOST

3/5

ROZDÍLNÁ
TUHOST

BEZ
PRUŽIN

STUDENÁ
PĚNA

HR
PRATELNÝ

POTAH
PROTI

ROZTOČŮM
FLEXI
PĚNA

5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

CITLIVÁ
NA TEPLOTU

VISCO

VISCOELASTICKÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

VÝŠKA
MATRACE

20cm

NOSNOST

130
kg

TUHOST

3/5

BEZ
PRUŽIN

STUDENÁ
PĚNA

HR
PRATELNÝ

POTAH
PROTI

ROZTOČŮM
FLEXI
PĚNA

5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

CITLIVÁ
NA TEPLOTU

VISCO

VISCOELASTICKÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

VISCOELASTICKÁ PĚNA
VŠITÁ DO POTAHU MATRACE

PRUŽNÁ STUDENÁ HR PĚNA
SEDMIZÓNOVÝ ANTIDEKUBITNÍ 
PROŘEZ OMEZUJE VZNIK
PROLEŽENIN

ZNAČKOVÁ PĚNA NIGHTFLY

Komfortní matrace z kvalitní studené pěny s ergonomickým tvarováním sedmizónového jádra a

paměťovou pěnou všitou přímo do antibakteriálního potahu. Ergonomické tvarovaní zajišťuje rozdílnou

tuhost v jednotlivých zónách.

Studená HR pěna – vysoce pružná, otevřená struktura rozdělená to sedmi anatomických zón

Matrace je určena pro všechny, kteří hledají matraci z kvalitních materiálů s dlouhou životností o střední

tvrdosti.

Antibakteriální potah GREENTEX
Skutečná revoluce v ochraně matrace před alergeny oceněná mezinárodní 
odbornou komisí na prestižním veletrhu INTERZUM. 
GREENTEX je čistě přírodní úpravou látky přátelskými probiotiky, které:
ź zbavují látku alergenů
ź pohlcují vlhkost čímž zabraňují vzniku plísní
ź spotřebovávají potravu roztočům a bakteriím, tím efektivně jejich výskyt
ź odstraňují případný nežádoucí zápach
K aktivaci probiotik dochází vždy, když se do látky dostanou živiny (úlomky 
kůže, pot atd.).
Laboratorními testy renomovaných institucí bylo prokázáno, že tato 
probiotická úprava dokáže látku dlouhodobě udržet bez alergenů. Látka 
GREENTEX je přímo předurčena pro všechny skupiny alergiků a 
astmatiků.

pěna Nightfly
- pěna špičkových parametrů, 

která se vyrabí vodní 

pěnovací metodou. Tento 

způsob výroby je 

ekologičtější v porovnání se 

standardní metodou 

vypěňovaní. Jedná se o 

materiál, který překonává 

běžný standard bodové 

elasticity. Pěna Nightfly 

vyniká komfortem a vysokou 

odolností vůči deformacím.

POTAH TENCEL™

3 cm PAMĚŤOVÁ PĚNA SE ZÓNOVOU PERFORACÍ

5 cm FLEXI PĚNA

10 cm STUDENÁ HR PĚNA  S 

OTEVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK

POTAH TENCEL™

Komfortní a velmi pohodlná matrace. Kombinace viscoelastické (paměťové) pěny, která optimalizuje 

oporu těla a dvou studených pěn různých tuhostí, tvořící nosné jádro. Perforace jádra matrace 

napomáhá cirkulaci vzduchu, čímž udržuje optimální mikroklima při spánku. Je určena pro všechny, kteří 

hledají komfortní matraci z kvalitních materiálů s dlouhou životností.

- horní vrstva viskoelastické pěny maximalizuje pohodlí a minimalizuje zpětný tlak na povrch těla
- viscoelastická pěna– optimalizuje oporu těla, rozkládá zatížení, má antidekubitní schopnosti
- otevřená struktura studených HR pěn pro ještě lepší provzdušnění
- vysoká životnost na základě použití nejkvalitnějších pěn
- snadná údržba matrace díky snímatelnému a pratelnému potahu

Potah matrace TENCEL™ - snímatelný a pratelný na 40 °C

Díky obsahu vláken získaných ze dřeva má tento potah přírodní 

antibakteriální vlastnosti, které zároveň umí regulovat zápach.  Jeho 

největší výhodou je skvělá regulace vlhkosti, dokáže absorbovat a 

současné lépe odvětrat více potu než klasická bavlna. Povrch je 

jemný na dotek a má i výborné termoregulační schopnosti.

VALENTINA ULTRAFRESH

-15%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

4.999,-5.890,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

Pružná antibakteriální  matrace s jádrem z kvalitní pružné studené pěny ULTRA-FRESH.  

Matrace má multizónové tvarování jádra a díky tomu je určena jak pro dospělé, tak i pro 

rostoucí děti. Poskytuje pevnou, kvalitní a pružnou oporu tělu s dlouhou životností.  Pratelný 

potah matrace Tencel  velmi dobře odvětrává a pomáhá tak udržovat optimální mikroklima 

matrace.

Technologie ULTRA-FRESH dokáže udržet pod kontrolou bakterie, plísně i houby a pomáhá 

tak udržovat matraci svěží.  Přispívá tak i k delší životnosti matrace. ULTRA-FRESH je 

aplikována ve výrobní fázi a splňuje nejpřísnější mezinárodní regulační směrnice.

Potah matrace TENCEL™ - snímatelný a pratelný na 40 °C

Díky obsahu vláken získaných ze dřeva má tento potah přírodní 

antibakteriální vlastnosti, které zároveň umí regulovat zápach.  Jeho 

největší výhodou je skvělá regulace vlhkosti, dokáže absorbovat a 

současné lépe odvětrat více potu než klasická bavlna. Povrch je 

jemný na dotek a má i výborné termoregulační schopnosti.

ADRASTEA HARD

VÝŠKA
MATRACE

17cm

NOSNOST

110
kg

TUHOST

3-4/5

OBOUSTRANNÁ BEZ
PRUŽIN

STUDENÁ
PĚNA

HR
PRATELNÝ

POTAH
PROTI

ROZTOČŮM

4
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

ROKY

VÝŠKA
MATRACE

19cm

NOSNOST

150
kg

TUHOST

5/5

OBOUSTRANNÁ BEZ
PRUŽIN

HYBRIDNÍ
PĚNA

ENDURE

PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

4
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

ROKY

FLEXI
PĚNA

ANATOMICKÉ
ZÓNY

7ZÓN

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

5.890,- 6.290,- 8.990,- 9.490,- 10.600,- 11.750,- 13.990,-
CENA: 4.999,- 5.340,- 7.640,- 8.060,- 9.010,- 9.980,- 11.890,-

-15%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

5.222,-6.190,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

6.190,- 6.590,- 8.790,- 10.290,- 11.490,- 12.390,- 14.990,-
CENA: 5.222,- 5.600,- 7.470,- 8.740,- 9.760,- 10.530,- 12.740,-

Potah Antialergic - snímatelný a pratelný na 60 °C  

Velmi oblíbená varianta zhotovená z elastického materiálu, prošitého 

antialergickým rounem, kterou uvítají především osoby trpící alergiemi.

Sedmizónová matrace o vyšší tuhosti kombinovaná z pružné studené pěny na obou ložných plochách a 

tuhého jádra. Nosné jádro z extra tuhé PUR pěny se změkčenými ramenními zónami tvoří pevnou oporu 

pružné horní vrstvě. Horní vrstvy ze hybridní pěny ENDURE™ umožňují díky sedmizónové profilaci 

ergonomické přizpůsobení matrace lidskému tělu.

- 7 anatomických zón, které podpoří správné držení těla ve spánku
- ideální pro osoby vyhledávající tuhou, ale přitom pružnou matraci
- otevřená struktura hybridních pěn ENDURE™ pro ještě lepší provzdušnění
- vysoká životnost na základě použití nejkvalitnějších pěn
- snadná údržba matrace díky snímatelnému a pratelnému potahu

Pěna ENDURE™

Speciálně vyvinutá hybridní pěna kombinující výhody klasické a studené 

pěny. Poskytuje výbornou pružnost, vynikající životnost a otevřenou 

buněčnou strukturu pro zvýšení cirkulace vzduchu a zajištění  optimálního 

mikroklimatu v jádru matrace. 



VISCOAIR

AUREA MEMORY

-15%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

6.199,-7.290,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

7.290,- 7.690,- 10.990,- 11.650,- 13.100,- 14.550,- 15.590,-
CENA: 6.199,- 6.530,- 9.340,- 9.990,- 11.130,- 12.360,- 13.590,-

-20%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

6.333,-7.990,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

7.990,- 8.490,- 12.490,- 13.290,- 14.690,- 15.990,- 17.490,-
CENA: 6.333,- 6.790,- 9.990,- 10.630,- 11.750,- 12.790,- 13.990,-

VÝŠKA
MATRACE

19cm

NOSNOST

120
kg

TUHOST

3/5

ROZDÍLNÁ
TUHOST

BEZ
PRUŽIN

STUDENÁ
PĚNA

HR
PRATELNÝ

POTAH
PROTI

ROZTOČŮM
FLEXI
PĚNA

5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

CITLIVÁ
NA TEPLOTU

VISCO

VISCOELASTICKÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

VÝŠKA
MATRACE

20cm

NOSNOST

130
kg

TUHOST

3/5

BEZ
PRUŽIN

STUDENÁ
PĚNA

HR
PRATELNÝ

POTAH
PROTI

ROZTOČŮM
FLEXI
PĚNA

5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

CITLIVÁ
NA TEPLOTU

VISCO

VISCOELASTICKÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

VISCOELASTICKÁ PĚNA
VŠITÁ DO POTAHU MATRACE

PRUŽNÁ STUDENÁ HR PĚNA
SEDMIZÓNOVÝ ANTIDEKUBITNÍ 
PROŘEZ OMEZUJE VZNIK
PROLEŽENIN

ZNAČKOVÁ PĚNA NIGHTFLY

Komfortní matrace z kvalitní studené pěny s ergonomickým tvarováním sedmizónového jádra a

paměťovou pěnou všitou přímo do antibakteriálního potahu. Ergonomické tvarovaní zajišťuje rozdílnou

tuhost v jednotlivých zónách.

Studená HR pěna – vysoce pružná, otevřená struktura rozdělená to sedmi anatomických zón

Matrace je určena pro všechny, kteří hledají matraci z kvalitních materiálů s dlouhou životností o střední

tvrdosti.

Antibakteriální potah GREENTEX
Skutečná revoluce v ochraně matrace před alergeny oceněná mezinárodní 
odbornou komisí na prestižním veletrhu INTERZUM. 
GREENTEX je čistě přírodní úpravou látky přátelskými probiotiky, které:
ź zbavují látku alergenů
ź pohlcují vlhkost čímž zabraňují vzniku plísní
ź spotřebovávají potravu roztočům a bakteriím, tím efektivně jejich výskyt
ź odstraňují případný nežádoucí zápach
K aktivaci probiotik dochází vždy, když se do látky dostanou živiny (úlomky 
kůže, pot atd.).
Laboratorními testy renomovaných institucí bylo prokázáno, že tato 
probiotická úprava dokáže látku dlouhodobě udržet bez alergenů. Látka 
GREENTEX je přímo předurčena pro všechny skupiny alergiků a 
astmatiků.

pěna Nightfly
- pěna špičkových parametrů, 

která se vyrabí vodní 

pěnovací metodou. Tento 

způsob výroby je 

ekologičtější v porovnání se 

standardní metodou 

vypěňovaní. Jedná se o 

materiál, který překonává 

běžný standard bodové 

elasticity. Pěna Nightfly 

vyniká komfortem a vysokou 

odolností vůči deformacím.

POTAH TENCEL™

3 cm PAMĚŤOVÁ PĚNA SE ZÓNOVOU PERFORACÍ

5 cm FLEXI PĚNA

10 cm STUDENÁ HR PĚNA  S 

OTEVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK

POTAH TENCEL™

Komfortní a velmi pohodlná matrace. Kombinace viscoelastické (paměťové) pěny, která optimalizuje 

oporu těla a dvou studených pěn různých tuhostí, tvořící nosné jádro. Perforace jádra matrace 

napomáhá cirkulaci vzduchu, čímž udržuje optimální mikroklima při spánku. Je určena pro všechny, kteří 

hledají komfortní matraci z kvalitních materiálů s dlouhou životností.

- horní vrstva viskoelastické pěny maximalizuje pohodlí a minimalizuje zpětný tlak na povrch těla
- viscoelastická pěna– optimalizuje oporu těla, rozkládá zatížení, má antidekubitní schopnosti
- otevřená struktura studených HR pěn pro ještě lepší provzdušnění
- vysoká životnost na základě použití nejkvalitnějších pěn
- snadná údržba matrace díky snímatelnému a pratelnému potahu

Potah matrace TENCEL™ - snímatelný a pratelný na 40 °C

Díky obsahu vláken získaných ze dřeva má tento potah přírodní 

antibakteriální vlastnosti, které zároveň umí regulovat zápach.  Jeho 

největší výhodou je skvělá regulace vlhkosti, dokáže absorbovat a 

současné lépe odvětrat více potu než klasická bavlna. Povrch je 

jemný na dotek a má i výborné termoregulační schopnosti.

VALENTINA ULTRAFRESH

-15%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

4.999,-5.890,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

Pružná antibakteriální  matrace s jádrem z kvalitní pružné studené pěny ULTRA-FRESH.  

Matrace má multizónové tvarování jádra a díky tomu je určena jak pro dospělé, tak i pro 

rostoucí děti. Poskytuje pevnou, kvalitní a pružnou oporu tělu s dlouhou životností.  Pratelný 

potah matrace Tencel  velmi dobře odvětrává a pomáhá tak udržovat optimální mikroklima 

matrace.

Technologie ULTRA-FRESH dokáže udržet pod kontrolou bakterie, plísně i houby a pomáhá 

tak udržovat matraci svěží.  Přispívá tak i k delší životnosti matrace. ULTRA-FRESH je 

aplikována ve výrobní fázi a splňuje nejpřísnější mezinárodní regulační směrnice.

Potah matrace TENCEL™ - snímatelný a pratelný na 40 °C

Díky obsahu vláken získaných ze dřeva má tento potah přírodní 

antibakteriální vlastnosti, které zároveň umí regulovat zápach.  Jeho 

největší výhodou je skvělá regulace vlhkosti, dokáže absorbovat a 

současné lépe odvětrat více potu než klasická bavlna. Povrch je 

jemný na dotek a má i výborné termoregulační schopnosti.

ADRASTEA HARD

VÝŠKA
MATRACE

17cm

NOSNOST

110
kg

TUHOST
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OBOUSTRANNÁ BEZ
PRUŽIN

STUDENÁ
PĚNA

HR
PRATELNÝ

POTAH
PROTI

ROZTOČŮM

4
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

ROKY

VÝŠKA
MATRACE

19cm

NOSNOST

150
kg

TUHOST
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OBOUSTRANNÁ BEZ
PRUŽIN

HYBRIDNÍ
PĚNA

ENDURE

PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

4
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

ROKY

FLEXI
PĚNA

ANATOMICKÉ
ZÓNY

7ZÓN

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

5.890,- 6.290,- 8.990,- 9.490,- 10.600,- 11.750,- 13.990,-
CENA: 4.999,- 5.340,- 7.640,- 8.060,- 9.010,- 9.980,- 11.890,-

-15%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

5.222,-6.190,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

6.190,- 6.590,- 8.790,- 10.290,- 11.490,- 12.390,- 14.990,-
CENA: 5.222,- 5.600,- 7.470,- 8.740,- 9.760,- 10.530,- 12.740,-

Potah Antialergic - snímatelný a pratelný na 60 °C  

Velmi oblíbená varianta zhotovená z elastického materiálu, prošitého 

antialergickým rounem, kterou uvítají především osoby trpící alergiemi.

Sedmizónová matrace o vyšší tuhosti kombinovaná z pružné studené pěny na obou ložných plochách a 

tuhého jádra. Nosné jádro z extra tuhé PUR pěny se změkčenými ramenními zónami tvoří pevnou oporu 

pružné horní vrstvě. Horní vrstvy ze hybridní pěny ENDURE™ umožňují díky sedmizónové profilaci 

ergonomické přizpůsobení matrace lidskému tělu.

- 7 anatomických zón, které podpoří správné držení těla ve spánku
- ideální pro osoby vyhledávající tuhou, ale přitom pružnou matraci
- otevřená struktura hybridních pěn ENDURE™ pro ještě lepší provzdušnění
- vysoká životnost na základě použití nejkvalitnějších pěn
- snadná údržba matrace díky snímatelnému a pratelnému potahu

Pěna ENDURE™

Speciálně vyvinutá hybridní pěna kombinující výhody klasické a studené 

pěny. Poskytuje výbornou pružnost, vynikající životnost a otevřenou 

buněčnou strukturu pro zvýšení cirkulace vzduchu a zajištění  optimálního 

mikroklimatu v jádru matrace. 



LOCASTE

ULTRAFRESH HARD

-40%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

6.777,-11.290,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

11.290,- 12.590,- 14.990,- 17.490,- 19.990,- 22.490,- 24.990,-
CENA: 6.777,- 7.550,- 8.990,- 10.490,- 11.990,- 13.490,- 14.990,-

-30%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

7.888,-11.290,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

11.290,- 12.590,- 14.990,- 17.490,- 19.990,- 22.490,- 24.990,-
CENA: 7.888,- 8.810,- 10.490,- 12.240,- 13.990,- 15.740,- 17.490,-

VÝŠKA
MATRACE

21cm

NOSNOST

120
kg

TUHOST PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

FLEXI
PĚNA

ANATOMICKÉ
ZÓNY

7ZÓN

TAŠTIČKOVÉ
PRUŽINY

ROZDÍLNÁ
TUHOST

VÝŠKA
MATRACE

25cm

NOSNOST

140
kg

TUHOST

5/5

PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

ANATOMICKÉ
ZÓNY

7ZÓN

STUDENÁ
PĚNA

HR
OBOUSTRANNÁ

5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

Antibakteriální tuhá matrace s ložnou plochou z kvalitní pružné studené pěny ULTRA-FRESH 

kombinované s ergonomickým 7 zónovým nosným jádrem.  Poskytuje pevnou a kvalitní oporu tělu s 

dlouhou životností.  Pratelný potah matrace Greenfirst ochraňuje matraci i proti roztočům.

Technologie ULTRA-FRESH dokáže udržet pod kontrolou bakterie, plísně i houby a pomáhá tak udržovat 

matraci svěží.  Přispíva tak i k delší životnosti matrace. ULTRA-FRESH je aplikována ve výrobní fázi a 

splňuje nejpřísnější mezinárodní regulační směrnice.

Potah matrace Greenfirst - snímatelný, pratelný na 60 °C

Chrání před tvorbou roztočů pomocí přírodní bioaktivní úpravy, která 

obsahuje výtažky rostlinných esencí jako je eukalyptus, levandule nebo 

citrón. Tato směsice esencí nejen roztoče odpuzuje, ale dokonce je velice 

účinně likviduje. Pro svou šetrnost je oblíbený hlavně mezi alergiky a rodiči 

malých dětí. Při teplotě praní 60 °C si potah udržuje tuto schopnost 30 

vyprání.

Matrace LOCASTE je pružná, vzdušná a současně příjemně tuhá. Je určena především pro ty, kdo 

hledají kvalitní matraci, která jim poskytne vysoký komfort ležení při mírně vyšší tuhosti. V matraci jsou 

naprosto ideálně kombinované vlastnosti pružinových a pěnových matrací, je vysoce pružná a současně 

příjemně tuhá. Díky asymetricky uloženým taštičkovým pružinám s 5 anatomickými zónami tuhosti, které 

matraci současně ideálně provzdušňují a zajišťují tak optimální tepelnou regulaci matrace, má každá 

strana také rozdílnou tuhost. Můžete si libovolně vybrat, zda chcete ležet na tvrdší, či měkčí straně. 

Snímatelný a prací potah matrace Tencel-Probiotic své výborné 

odvětrávací schopnosti ještě doplňuje aktivními probiotiky pro zvýšení 

hygieny potahu.

– zbavují látku alergenů

– pohlcují vlhkost čímž zabraňují vzniku plísní

– spotřebovávají potravu roztočům a bakteriím, tím efektivně jejich výskyt

– odstraňují případný nežádoucí zápach

K aktivaci probiotik dochází vždy, když se do látky dostanou živiny (úlomky 

kůže, pot atd.).

MĚKČENÁ PUR PĚNA 5 cm

POTAH Tencel-Probiotic™ S PROBIOTIKY

POTAH Tencel-Probiotic™ S PROBIOTIKY

PUR DESKA 3,5 cm SE ZÓNOVOU PROFILACÍ

NOSNÁ PUR DESKA 3 cm

NETKANÁ TEXTILIE

TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY (Ø 2 mm x 8 cm)

pěna Nightfly
- pěna špičkových parametrů, která se vyrabí vodní 

pěnovací metodou. Tento způsob výroby je 

ekologičtější v porovnání se standardní metodou 

vypěňovaní. Jedná se o materiál, který překonává 

běžný standard bodové elasticity. Pěna Nightfly 

vyniká komfortem a vysokou odolností vůči 

deformacím.

CALLISTO

REINA

-15%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

5.888,-6.990,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

6.990,- 7.490,- 10.390,- 10.990,- 12.590,- 13.990,- 16.490,-
CENA: 5.888,- 6.360,- 8.830,- 9.340,- 10.700,- 11.890,- 14.010,-

-20%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

6.777,-8.490,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

8.490,- 8.990,- 11.990,- 13.990,- 15.590,- 16.990,- 18.490,-
CENA: 6.777,- 7.190,- 9.590,- 11.190,- 12.470,- 13.590,- 14.790,-

TAŠTIČKOVÉ
PRUŽINY

VÝŠKA
MATRACE

21cm

NOSNOST

120
kg

TUHOST

3/5

PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

FLEXI
PĚNA

STUDENÁ
PĚNA

HR 5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

LATEX ROZDÍLNÁ
TUHOST

ANATOMICKÉ
ZÓNY

7ZÓN

VÝŠKA
MATRACE

19cm

NOSNOST

130
kg

TUHOST

4/5

BEZ
PRUŽIN

PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

FLEXI
PĚNA

5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

CITLIVÁ
NA TEPLOTU

VISCO

VISCOELASTICKÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

OBOUSTRANNÁANATOMICKÉ
ZÓNY

7ZÓN

Reina je středně tuhá, velmi komfortní matrace. Nosné jádro matrace Reina je tvořeno taštičkovými 

pružinami rozdělenými do pěti zón tuhosti. Pružinky jsou baleny do netkané textilie a jsou uloženy v 

těsné blízkosti vedle sebe. V matraci o rozměru 200x90 je jich přibližne 485, což dává matraci vynikající 

bodovou elasticitu. Horní strana matrace je tvořena profilovanou pětizónovou latexovou deskou, která v 

kombinaci s tuhou pěnou zajišťuje optimální rozložení váhy.

STUDENÁ PĚNA 3,5 cm

PRUŽNÝ ÚPLET

PRUŽNÝ ÚPLET

PROFILOVANÁ LATEXOVÁ DESKA 3 cm

ROZNÁŠECÍ VRSTVA TUHÉ PUR 1 cm

NETKANÁ TEXTILIE

2
TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY (270 ks/m )

Tužší pružná matrace se symetrickým dělením jádra, které umožňuje libovolné otáčení 

matrace, čímž dochází k výraznému prodloužení životnosti. Matrace je tvořena kombinací 

hybridní pěny ENDURE™, středové tuhé pěny a viskoelastické pěny v ramenních zónách pro 

zmírnění tlaku při spánku na boku.

- 7 anatomických zón, které umožní správnou podporu a držení těla ve spánku
- vysoká nosnost a životnost na základě použití kvalitních pěn
- otevřená struktura hybridních pěn ENDURE™ pro ještě lepší provzdušnění
- snadná údržba matrace díky snímatelnému a pratelnému potahu

Potah Greenfirst - snímatelný, pratelný na 60 °C

Chrání před tvorbou roztočů pomocí přírodní bioaktivní úpravy, která 

obsahuje výtažky rostlinných esencí jako je eukalyptus, levandule nebo 

citrón. Tato směsice esencí nejen roztoče odpuzuje, ale dokonce je velice 

účinně likviduje. Pro svou šetrnost je oblíbený hlavně mezi alergiky a rodiči 

malých dětí. Při teplotě praní 60 °C si potah udržuje tuto schopnost 30 

vyprání.

3-4/5

HYBRIDNÍ
PĚNA

ENDURE

Pěna ENDURE™

Speciálně vyvinutá hybridní pěna kombinující výhody klasické a studené 

pěny. Poskytuje výbornou pružnost, vynikající životnost a otevřenou 

buněčnou strukturu pro zvýšení cirkulace vzduchu a zajištění  optimálního 

mikroklimatu v jádru matrace. 



LOCASTE

ULTRAFRESH HARD

-40%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

6.777,-11.290,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

11.290,- 12.590,- 14.990,- 17.490,- 19.990,- 22.490,- 24.990,-
CENA: 6.777,- 7.550,- 8.990,- 10.490,- 11.990,- 13.490,- 14.990,-

-30%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

7.888,-11.290,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

11.290,- 12.590,- 14.990,- 17.490,- 19.990,- 22.490,- 24.990,-
CENA: 7.888,- 8.810,- 10.490,- 12.240,- 13.990,- 15.740,- 17.490,-

VÝŠKA
MATRACE

21cm

NOSNOST

120
kg

TUHOST PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

FLEXI
PĚNA

ANATOMICKÉ
ZÓNY

7ZÓN

TAŠTIČKOVÉ
PRUŽINY

ROZDÍLNÁ
TUHOST

VÝŠKA
MATRACE

25cm

NOSNOST

140
kg

TUHOST

5/5

PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

ANATOMICKÉ
ZÓNY

7ZÓN

STUDENÁ
PĚNA

HR
OBOUSTRANNÁ

5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

Antibakteriální tuhá matrace s ložnou plochou z kvalitní pružné studené pěny ULTRA-FRESH 

kombinované s ergonomickým 7 zónovým nosným jádrem.  Poskytuje pevnou a kvalitní oporu tělu s 

dlouhou životností.  Pratelný potah matrace Greenfirst ochraňuje matraci i proti roztočům.

Technologie ULTRA-FRESH dokáže udržet pod kontrolou bakterie, plísně i houby a pomáhá tak udržovat 

matraci svěží.  Přispíva tak i k delší životnosti matrace. ULTRA-FRESH je aplikována ve výrobní fázi a 

splňuje nejpřísnější mezinárodní regulační směrnice.

Potah matrace Greenfirst - snímatelný, pratelný na 60 °C

Chrání před tvorbou roztočů pomocí přírodní bioaktivní úpravy, která 

obsahuje výtažky rostlinných esencí jako je eukalyptus, levandule nebo 

citrón. Tato směsice esencí nejen roztoče odpuzuje, ale dokonce je velice 

účinně likviduje. Pro svou šetrnost je oblíbený hlavně mezi alergiky a rodiči 

malých dětí. Při teplotě praní 60 °C si potah udržuje tuto schopnost 30 

vyprání.

Matrace LOCASTE je pružná, vzdušná a současně příjemně tuhá. Je určena především pro ty, kdo 

hledají kvalitní matraci, která jim poskytne vysoký komfort ležení při mírně vyšší tuhosti. V matraci jsou 

naprosto ideálně kombinované vlastnosti pružinových a pěnových matrací, je vysoce pružná a současně 

příjemně tuhá. Díky asymetricky uloženým taštičkovým pružinám s 5 anatomickými zónami tuhosti, které 

matraci současně ideálně provzdušňují a zajišťují tak optimální tepelnou regulaci matrace, má každá 

strana také rozdílnou tuhost. Můžete si libovolně vybrat, zda chcete ležet na tvrdší, či měkčí straně. 

Snímatelný a prací potah matrace Tencel-Probiotic své výborné 

odvětrávací schopnosti ještě doplňuje aktivními probiotiky pro zvýšení 

hygieny potahu.

– zbavují látku alergenů

– pohlcují vlhkost čímž zabraňují vzniku plísní

– spotřebovávají potravu roztočům a bakteriím, tím efektivně jejich výskyt

– odstraňují případný nežádoucí zápach

K aktivaci probiotik dochází vždy, když se do látky dostanou živiny (úlomky 

kůže, pot atd.).

MĚKČENÁ PUR PĚNA 5 cm

POTAH Tencel-Probiotic™ S PROBIOTIKY

POTAH Tencel-Probiotic™ S PROBIOTIKY

PUR DESKA 3,5 cm SE ZÓNOVOU PROFILACÍ

NOSNÁ PUR DESKA 3 cm

NETKANÁ TEXTILIE

TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY (Ø 2 mm x 8 cm)

pěna Nightfly
- pěna špičkových parametrů, která se vyrabí vodní 

pěnovací metodou. Tento způsob výroby je 

ekologičtější v porovnání se standardní metodou 

vypěňovaní. Jedná se o materiál, který překonává 

běžný standard bodové elasticity. Pěna Nightfly 

vyniká komfortem a vysokou odolností vůči 

deformacím.

CALLISTO

REINA

-15%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

5.888,-6.990,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

6.990,- 7.490,- 10.390,- 10.990,- 12.590,- 13.990,- 16.490,-
CENA: 5.888,- 6.360,- 8.830,- 9.340,- 10.700,- 11.890,- 14.010,-

-20%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

6.777,-8.490,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

8.490,- 8.990,- 11.990,- 13.990,- 15.590,- 16.990,- 18.490,-
CENA: 6.777,- 7.190,- 9.590,- 11.190,- 12.470,- 13.590,- 14.790,-

TAŠTIČKOVÉ
PRUŽINY

VÝŠKA
MATRACE

21cm

NOSNOST

120
kg

TUHOST

3/5

PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

FLEXI
PĚNA

STUDENÁ
PĚNA

HR 5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

LATEX ROZDÍLNÁ
TUHOST

ANATOMICKÉ
ZÓNY

7ZÓN

VÝŠKA
MATRACE

19cm

NOSNOST

130
kg

TUHOST

4/5

BEZ
PRUŽIN

PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

FLEXI
PĚNA

5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

CITLIVÁ
NA TEPLOTU

VISCO

VISCOELASTICKÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

OBOUSTRANNÁANATOMICKÉ
ZÓNY

7ZÓN

Reina je středně tuhá, velmi komfortní matrace. Nosné jádro matrace Reina je tvořeno taštičkovými 

pružinami rozdělenými do pěti zón tuhosti. Pružinky jsou baleny do netkané textilie a jsou uloženy v 

těsné blízkosti vedle sebe. V matraci o rozměru 200x90 je jich přibližne 485, což dává matraci vynikající 

bodovou elasticitu. Horní strana matrace je tvořena profilovanou pětizónovou latexovou deskou, která v 

kombinaci s tuhou pěnou zajišťuje optimální rozložení váhy.

STUDENÁ PĚNA 3,5 cm

PRUŽNÝ ÚPLET

PRUŽNÝ ÚPLET

PROFILOVANÁ LATEXOVÁ DESKA 3 cm

ROZNÁŠECÍ VRSTVA TUHÉ PUR 1 cm

NETKANÁ TEXTILIE

2
TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY (270 ks/m )

Tužší pružná matrace se symetrickým dělením jádra, které umožňuje libovolné otáčení 

matrace, čímž dochází k výraznému prodloužení životnosti. Matrace je tvořena kombinací 

hybridní pěny ENDURE™, středové tuhé pěny a viskoelastické pěny v ramenních zónách pro 

zmírnění tlaku při spánku na boku.

- 7 anatomických zón, které umožní správnou podporu a držení těla ve spánku
- vysoká nosnost a životnost na základě použití kvalitních pěn
- otevřená struktura hybridních pěn ENDURE™ pro ještě lepší provzdušnění
- snadná údržba matrace díky snímatelnému a pratelnému potahu

Potah Greenfirst - snímatelný, pratelný na 60 °C

Chrání před tvorbou roztočů pomocí přírodní bioaktivní úpravy, která 

obsahuje výtažky rostlinných esencí jako je eukalyptus, levandule nebo 

citrón. Tato směsice esencí nejen roztoče odpuzuje, ale dokonce je velice 

účinně likviduje. Pro svou šetrnost je oblíbený hlavně mezi alergiky a rodiči 

malých dětí. Při teplotě praní 60 °C si potah udržuje tuto schopnost 30 

vyprání.

3-4/5

HYBRIDNÍ
PĚNA

ENDURE

Pěna ENDURE™

Speciálně vyvinutá hybridní pěna kombinující výhody klasické a studené 

pěny. Poskytuje výbornou pružnost, vynikající životnost a otevřenou 

buněčnou strukturu pro zvýšení cirkulace vzduchu a zajištění  optimálního 

mikroklimatu v jádru matrace. 



FESONIA

BED TOP 6 VISCO ULTRAFRESH BABY 120x60 / 140x70 cm

-30%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

9.999,-14.490,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

14.490,- - - - - 26.990,- -
CENA: 9.999,- - - - - 18.890,- -

VÝŠKA
MATRACE

28cm

NOSNOST

110
kg

TUHOST

3/5

PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

ANATOMICKÉ
ZÓNY

7ZÓN

STUDENÁ
PĚNA

HR
ROZDÍLNÁ
TUHOST

5
PRODLOUŽENÁ

ZÁRUKA

LET

CITLIVÁ
NA TEPLOTU

VISCO

VISCOELASTICKÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

PRUŽNÝ ÚPLET
3PAMĚŤOVÁ PĚNA 4 cm (50 kg/m )

NETKANÁ TEXTILIE

3PĚNA ELIOCEL™ 25 cm (30 kg/m )

NETKANÁ TEXTILIE

ANTIALERGICKÁ VRSTVA

PRUŽNÝ ÚPLET

Sedmizónová matrace FESONIA má ve své výšce 30 cm ukryto nosné jádro ze studené pěny ELIOCEL 

(25 cm), které je rozděleno do tří samostatných odpočinkových vrstev. Každá z nich je příčně 

perforovaná a poskytuje lepší ventilaci a adaptaci Vašemu tělu. V horní části matrace jsou 4 cm 

exkluzivní paměťové (viscoelastické / líné ) pěny, která zaručí naprostý komfort, ať už rádi spíte na boku, 

na zádech, nebo třeba na břiše. Po nocích strávených na této matraci se budete probouzet odpočatí a 

plní svěžesti.

-20%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

2.999,-3.790,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

3.790,- 3.990,- 4.990,- 5.890,- 6.790,- 7.590,- 8.190,-
CENA: 2.999,- 3.190,- 3.990,- 4.710,- 5.430,- 6.070,- 6.550,-

Potah matrace TENCEL™ - snímatelný a 

pratelný na 40 °C

Díky obsahu vláken získaných ze dřeva má 

tento potah přírodní antibakteriální 

vlastnosti, které zároveň umí regulovat 

zápach.  Jeho největší výhodou je skvělá 

regulace vlhkosti, dokáže absorbovat a 

současné lépe odvětrat více potu než 

klasická bavlna. Povrch je jemný na dotek 

a má i výborné termoregulační schopnosti. -12%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE 140x70 cm

2.222,-2.490,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE 120x60 cm

1.777,-1.990,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

VÝŠKA
MATRACE

6 cm

NOSNOST

120
kg

TUHOST

2/5

PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

BEZ
PRUŽIN

CITLIVÁ
NA TEPLOTU

VISCO

VISCOELASTICKÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

OBOUSTRANNÁ VÝŠKA
MATRACE

8 cm

TUHOST

4/5

PRATELNÝ
POTAH

PROTI
ROZTOČŮM

BEZ
PRUŽIN

OBOUSTRANNÁVÝŠKA
MATRACE

10cm

STUDENÁ
PĚNA

HR

Dětská antibakteriální  matrace s jádrem z kvalitní 

pružné studené pěny ULTRA-FRESH.  Poskytuje 

pevnou, kvalitní a pružnou oporu tělu s dlouhou 

životností.  Pratelný potah matrace Tencel  velmi 

dobře odvětrává a pomáhá tak udržovat optimální 

mikroklima matrace.

Technologie ULTRA-FRESH dokáže udržet pod 

kontrolou bakterie, plísně i houby a pomáhá tak 

udržovat matraci svěží.  Přispívá tak i k delší 

životnosti matrace. ULTRA-FRESH je aplikována 

ve výrobní fázi a splňuje nejpřísnější mezinárodní 

regulační směrnice.

SINOPE VISCOHARD

KALE VISCOLUX

-30%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

8.999,-12.990-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

12.990,- 13.490,- 18.990,- 20.990,- 23.490,- 25.990,- 27.990,-
CENA: 8.999,- 9.440,- 13.290,- 14.690,- 16.440,- 18.190,- 19.590,-

-30%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

8.999,-12.990,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

12.990,- 13.490,- 18.990,- 20.990,- 23.490,- 25.990,- 27.990,-
CENA: 8.999,- 9.440,- 13.290,- 14.690,- 16.440,- 18.190,- 19.590,-

VÝŠKA
MATRACE

25cm

NOSNOST

130
kg

TUHOST

4/5
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VÝŠKA
MATRACE

25cm

NOSNOST

130
kg

TUHOST
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VISCOELASTICKÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

Luxusní viscoelastická matrace s velkým podílem speciální, tužší viscoleastické pěny je určena pro 

uživatele očekávající  komfort a výborné kopírovací schopnosti, které viscoelastická pěna nabízí, ale 

požadují dodržení vyšší tuhosti.

Nosné jádro matrace je rozděleno do 7 anatomických zón a doplňuje tak schopnosti viskoelastické pěny 

na ložné ploše matrace. V případě požadavku na zcela jiné vlastnosti matrace je možné matraci používat 

oboustranně.  

Potah Naturfresh  velmi dobře odvětrává a pomáhá tak udržovat optimální mikroklima matrace. Na ložné 

ploše je použita luxusní neprošitá látka pro maximalizaci efektu viscoelasticity.

Potah matrace NATURFRESH  - snímatelný a pratelný na 40 °C

Díky vysokému obsahu vláken získaných ze dřeva má tento potah přírodní 

antibakteriální vlastnosti, které zároveň umí regulovat zápach.  Jeho 

největší výhodou je skvělá regulace vlhkosti, dokáže absorbovat a 

současné lépe odvětrat více potu než klasická bavlna. Povrch je jemný na 

dotek a má i výborné termoregulační schopnosti.

2 cm PERFOROVANÁ PAMĚŤOVÁ PĚNA

3 cm PERFOROVANÁ PAMĚŤOVÁ PĚNA

4 cm HYBRIDNÍ PĚNA ENDURE™ FOAM

8 cm NOSNÉ JÁDRO SE ZÓNOVOU PROFILACÍ

7 cm PERFOROVANÁ ROZNÁŠECÍ VRSTVA

ZÓNOVÁ PROFILACE PRO IDEÁLNÍ

ROZLOŽENÍ OPORY TĚLA

VERTIKÁLNÍ PERFORACE 

PRO LEPŠÍ PRODYŠNOST

VERTIKÁLNÍ PERFORACE 

PRO LEPŠÍ PRODYŠNOST

CELKOVÁ VÝŠKA cca 25 cm

Důmyslně sestavené sedmizónové jádro této oboustranné matrace je určeno pro ty, kteří 

očekávají vysoký komfort a pohodlí. Každá strana matrace poskytuje odlišné vlastnosti.

V matraci KALE je použita sofistikovaná kombinace dvou typů viscoelastických pěn, které se 

vzájemně doplňují za účelem poskytnutí co nejvyššího komfortu ležení. Optimální přizpůsobení 

lidskému tělu při spánku je jedinečná schopnost viscoelastické pěny, která je navíc perforovaná pro 

získání ideální tepelné regulace jádra matrace. Tato pěna reaguje jak na tlak, tak na tělesnou teplotu 

a dokáže tak při spánku uvolňovat svalstvo, čímž napomáhá k celkové relaxaci organismu.
Na druhé straně matrace je použita komfortní, extra pružná studená pěna, která je rovněž 

perforovaná a má vynikající ventilační schopnost.

Potah je z antialergické látky Aspen o vysoké grámáži je vybaven ventilačním 

pásem tvořeným tzv. 3D mřížkou, který zajišťuje mnohem lepší cirkulaci 

vzduchu v matraci a tím i lepší tepelnou regulaci. Potah je snímatelný a 

pratelný, přičemž je možno prát každou stranu matrace samostatně. Horní matrace z viscoelastické (líné) pěny Dětská matrace ve dvou rozměrech

HYBRIDNÍ
PĚNA

ENDURE

Pěna ENDURE™

Speciálně vyvinutá hybridní pěna kombinující výhody klasické a studené 

pěny. Poskytuje výbornou pružnost, vynikající životnost a otevřenou 

buněčnou strukturu pro zvýšení cirkulace vzduchu a zajištění  optimálního 

mikroklimatu v jádru matrace. 



FESONIA

BED TOP 6 VISCO ULTRAFRESH BABY 120x60 / 140x70 cm

-30%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

9.999,-14.490,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

14.490,- - - - - 26.990,- -
CENA: 9.999,- - - - - 18.890,- -

VÝŠKA
MATRACE

28cm

NOSNOST

110
kg

TUHOST
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CITLIVÁ
NA TEPLOTU

VISCO

VISCOELASTICKÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

PRUŽNÝ ÚPLET
3PAMĚŤOVÁ PĚNA 4 cm (50 kg/m )

NETKANÁ TEXTILIE

3PĚNA ELIOCEL™ 25 cm (30 kg/m )

NETKANÁ TEXTILIE

ANTIALERGICKÁ VRSTVA

PRUŽNÝ ÚPLET

Sedmizónová matrace FESONIA má ve své výšce 30 cm ukryto nosné jádro ze studené pěny ELIOCEL 

(25 cm), které je rozděleno do tří samostatných odpočinkových vrstev. Každá z nich je příčně 

perforovaná a poskytuje lepší ventilaci a adaptaci Vašemu tělu. V horní části matrace jsou 4 cm 

exkluzivní paměťové (viscoelastické / líné ) pěny, která zaručí naprostý komfort, ať už rádi spíte na boku, 

na zádech, nebo třeba na břiše. Po nocích strávených na této matraci se budete probouzet odpočatí a 

plní svěžesti.

-20%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

2.999,-3.790,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

3.790,- 3.990,- 4.990,- 5.890,- 6.790,- 7.590,- 8.190,-
CENA: 2.999,- 3.190,- 3.990,- 4.710,- 5.430,- 6.070,- 6.550,-

Potah matrace TENCEL™ - snímatelný a 

pratelný na 40 °C

Díky obsahu vláken získaných ze dřeva má 

tento potah přírodní antibakteriální 

vlastnosti, které zároveň umí regulovat 

zápach.  Jeho největší výhodou je skvělá 

regulace vlhkosti, dokáže absorbovat a 

současné lépe odvětrat více potu než 

klasická bavlna. Povrch je jemný na dotek 

a má i výborné termoregulační schopnosti. -12%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE 140x70 cm

2.222,-2.490,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE 120x60 cm

1.777,-1.990,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

VÝŠKA
MATRACE

6 cm

NOSNOST

120
kg

TUHOST

2/5
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PROTI
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BEZ
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OBOUSTRANNÁ VÝŠKA
MATRACE

8 cm

TUHOST
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PRATELNÝ
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ROZTOČŮM

BEZ
PRUŽIN

OBOUSTRANNÁVÝŠKA
MATRACE

10cm

STUDENÁ
PĚNA

HR

Dětská antibakteriální  matrace s jádrem z kvalitní 

pružné studené pěny ULTRA-FRESH.  Poskytuje 

pevnou, kvalitní a pružnou oporu tělu s dlouhou 

životností.  Pratelný potah matrace Tencel  velmi 

dobře odvětrává a pomáhá tak udržovat optimální 

mikroklima matrace.

Technologie ULTRA-FRESH dokáže udržet pod 

kontrolou bakterie, plísně i houby a pomáhá tak 

udržovat matraci svěží.  Přispívá tak i k delší 

životnosti matrace. ULTRA-FRESH je aplikována 

ve výrobní fázi a splňuje nejpřísnější mezinárodní 

regulační směrnice.

SINOPE VISCOHARD

KALE VISCOLUX

-30%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

8.999,-12.990-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

12.990,- 13.490,- 18.990,- 20.990,- 23.490,- 25.990,- 27.990,-
CENA: 8.999,- 9.440,- 13.290,- 14.690,- 16.440,- 18.190,- 19.590,-

-30%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA MATRACE

8.999,-12.990,-
BĚŽNÁ CENA MATRACE

ROZMĚR: 200x90/200x80 200x100 200x120 200x140 200x160 200x180 200x200

12.990,- 13.490,- 18.990,- 20.990,- 23.490,- 25.990,- 27.990,-
CENA: 8.999,- 9.440,- 13.290,- 14.690,- 16.440,- 18.190,- 19.590,-
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Luxusní viscoelastická matrace s velkým podílem speciální, tužší viscoleastické pěny je určena pro 

uživatele očekávající  komfort a výborné kopírovací schopnosti, které viscoelastická pěna nabízí, ale 

požadují dodržení vyšší tuhosti.

Nosné jádro matrace je rozděleno do 7 anatomických zón a doplňuje tak schopnosti viskoelastické pěny 

na ložné ploše matrace. V případě požadavku na zcela jiné vlastnosti matrace je možné matraci používat 

oboustranně.  

Potah Naturfresh  velmi dobře odvětrává a pomáhá tak udržovat optimální mikroklima matrace. Na ložné 

ploše je použita luxusní neprošitá látka pro maximalizaci efektu viscoelasticity.

Potah matrace NATURFRESH  - snímatelný a pratelný na 40 °C

Díky vysokému obsahu vláken získaných ze dřeva má tento potah přírodní 

antibakteriální vlastnosti, které zároveň umí regulovat zápach.  Jeho 

největší výhodou je skvělá regulace vlhkosti, dokáže absorbovat a 

současné lépe odvětrat více potu než klasická bavlna. Povrch je jemný na 

dotek a má i výborné termoregulační schopnosti.

2 cm PERFOROVANÁ PAMĚŤOVÁ PĚNA

3 cm PERFOROVANÁ PAMĚŤOVÁ PĚNA

4 cm HYBRIDNÍ PĚNA ENDURE™ FOAM

8 cm NOSNÉ JÁDRO SE ZÓNOVOU PROFILACÍ

7 cm PERFOROVANÁ ROZNÁŠECÍ VRSTVA

ZÓNOVÁ PROFILACE PRO IDEÁLNÍ

ROZLOŽENÍ OPORY TĚLA

VERTIKÁLNÍ PERFORACE 

PRO LEPŠÍ PRODYŠNOST

VERTIKÁLNÍ PERFORACE 

PRO LEPŠÍ PRODYŠNOST

CELKOVÁ VÝŠKA cca 25 cm

Důmyslně sestavené sedmizónové jádro této oboustranné matrace je určeno pro ty, kteří 

očekávají vysoký komfort a pohodlí. Každá strana matrace poskytuje odlišné vlastnosti.

V matraci KALE je použita sofistikovaná kombinace dvou typů viscoelastických pěn, které se 

vzájemně doplňují za účelem poskytnutí co nejvyššího komfortu ležení. Optimální přizpůsobení 

lidskému tělu při spánku je jedinečná schopnost viscoelastické pěny, která je navíc perforovaná pro 

získání ideální tepelné regulace jádra matrace. Tato pěna reaguje jak na tlak, tak na tělesnou teplotu 

a dokáže tak při spánku uvolňovat svalstvo, čímž napomáhá k celkové relaxaci organismu.
Na druhé straně matrace je použita komfortní, extra pružná studená pěna, která je rovněž 

perforovaná a má vynikající ventilační schopnost.

Potah je z antialergické látky Aspen o vysoké grámáži je vybaven ventilačním 

pásem tvořeným tzv. 3D mřížkou, který zajišťuje mnohem lepší cirkulaci 

vzduchu v matraci a tím i lepší tepelnou regulaci. Potah je snímatelný a 

pratelný, přičemž je možno prát každou stranu matrace samostatně. Horní matrace z viscoelastické (líné) pěny Dětská matrace ve dvou rozměrech

HYBRIDNÍ
PĚNA

ENDURE

Pěna ENDURE™

Speciálně vyvinutá hybridní pěna kombinující výhody klasické a studené 

pěny. Poskytuje výbornou pružnost, vynikající životnost a otevřenou 

buněčnou strukturu pro zvýšení cirkulace vzduchu a zajištění  optimálního 

mikroklimatu v jádru matrace. 



130kg120kg

VILLACH SPEVNÝ LAMELOVÝ ROŠT

Vysoce kvalitní 28mi lamelový rošt splňující náročné ortopedické požadavky na 
zdravý spánek. Rošt má 28 vrstvených předpružených lamel uložených ve výkyvných 
kaučukových pouzdrech. Pružné lamely a výkyvná pouzdra pomáhají matraci 
perfektně kopírovat křivky lidského těla a dosáhnout optimální polohy pro zdravý 
spánek. 
Pro lepší oporu těla je rošt v  bederní části vybaven šesti zesílenými lamelami.

ORTHOFLEX SPEVNÝ LAMELOVÝ ROŠT

Komfortní 28mi lamelový rošt s uložením lamel ve výkyvných pouzdrech nad rámem. 
Toto uložení lamel zajistí i při vyšším tlaku na rošt potřebnou oporu lamel (lamela 
dosedne na rám roštu). Nastavení tuhosti bederní oblasti je zde umožněna pomocí 
trojitých lamel se stavitelnou rozpěrou.
Středový popruh zajistí rovnoměrné rozložení zátěže i na okolní lamely.

130kg

120kg

VILLACH KLAMELOVÝ ROŠT S POLOHOVÁNÍM HLAVY

lamelový rošt VILLACH K má 28 vrstvených předpružených lamel, uložených ve 
výkyvných kaučukových pouzdrech se středovým popruhem pro lepší rozložení váhu 
a nabízí možnost polohování v oblasti hlavy.   
Pro lepší oporu těla je rošt v  bederní části vybaven šesti zesílenými lamelami. 

ORTHOFLEX KLAMELOVÝ ROŠT S POLOHOVÁNÍM HLAVY

Komfortní 28mi lamelový rošt s možností polohování v oblasti hlavy s uložením lamel 
ve výkyvných pouzdrech nad rámem. Toto uložení lamel zajistí i při vyšším tlaku na 
rošt potřebnou oporu lamel (lamela dosedne na rám roštu). Nastavení tuhosti bederní 
oblasti je zde umožněna pomocí trojitých lamel se stavitelnou rozpěrou.
Středový popruh zajistí rovnoměrné rozložení zátěže i na okolní lamely.

K LIBOVOLNÉ MATRACI
MOŽNOST ANATOMICKÉHO POLŠTÁŘE ZA POLOVINU CENY !

Anatomický polštář AirVisco

Jádro tohoto polštáře AirVisco je jako jediné z celé 

řady polštářů vyrobeno ze speciální paměťové pěny 

s otevřenou strukturou buněk. Tím je zajištěna 

maximální prodyšnost polštáře. Na polštáři tak 

vzniká příjemné mikroklima ke spánku. Polštář 

AirVisco je oproti ostatním anatomickým polštářům 

výrazně měkčí. 

Je vhodný pro všechny polohy během spánku. 

Dodává potřebnou oporu a pohodlí.

Rozměr polštáře cca 40 x 70 cm

Anatomický polštář Carbon Antistress

je především určen pro osoby s poruchou hlubokého 

spánku. V jádru i v potahu tohoto anatomického 

polštáře jsou obsažena karbonová vlákna, která 

dokáží vstřebávat statickou elektřinu z lidského těla. 

Tuto zachycenou statickou elektřinu poté uvolňuje do 

okolí. Eliminaci statické elektřiny v polštáři má 

pozitivní vliv na uvedení do hlubšího spánku. 
    Svými vlastnostmi napomáhá relaxaci krčních a 

šíjových obratlů a k prokrvení krčních svalů. Je 

vhodný ke všem polohám ve spánku.
    Jádro polštáře se vyrábí ve speciální formě za 

použití paměťové pěny o vyšší hustotě tak, aby se 

docílilo požadovaných vlastností.

Rozměr polštáře cca 40 x 70 cm

Anatomický polštář Visco Bamboo

je určený pro všechny, kteří očekávají pohodlí a klid 

ve spánku.  Svými vlastnostmi napomáhá relaxaci 

krčních a šíjových obratlů a k prokrvení krčních 

svalů. Je vhodný ke všem polohám ve spánku.

Jádro polštáře se vyrábí ve speciální formě za 

použití paměťové pěny o vyšší hustotě tak, aby se 

docílilo požadovaných vlastností.

Snímatelný a pratelný potah obsahuje bambusová 

vlákna, která fantasticky odvádí vlhkost a dodávají 

polštáři vzdušnost. Potah je antialergický a pratelný 

na 40°C.

Rozměr polštáře cca 40 x 70 cm

Anatomický polštář Aloe Visco

polštář z líné (paměťové) pěny o vyšší hustotě s 

přídavkem sojového oleje a aloe vera nejen v 

pratelném a snímatelném potahu, ale i přímo v 

samotném jádře polštáře. Svými vlastnostmi 

napomáhá relaxaci krčních a šíjových obratlů a k 

prokrvení krčních svalů. Je vhodný ke všem 

polohám ve spánku. Jádro polštáře se vyrábí ve 

speciální formě za použití paměťové pěny o vyšší 

hustotě tak, aby se docílilo požadovaných vlastností.

Polštář vyrábíme v klasickém (bochníkovém) nebo 

ergonomickém tvaru, který je navržen pro podporu 

vaší přirozené křivky těla, podpírá hlavu, krk a 

ramena  v poloze na boku.

Rozměr polštáře cca 40 x 70 cm

LAMELOVÉ ROŠTY -10%
SLEVA

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA ROŠTU

1.777,-1.990,-
BĚŽNÁ CENA ROŠTUrozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA ROŠTU

1.250,-1.390,-
BĚŽNÁ CENA ROŠTU

rozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA ROŠTU

2.222,-2.490,-
BĚŽNÁ CENA ROŠTUrozměry 200 x 80 / 200 x 90 cm

AKČNÍ CENA ROŠTU

1.490,-1.690,-
BĚŽNÁ CENA ROŠTU

-50%
SLEVA
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AKČNÍ CENA PŘI NÁKUPU S MATRACÍ

695,-1.390,-
BĚŽNÁ CENA POLŠTÁŘE

AKČNÍ CENA PŘI NÁKUPU S MATRACÍ

625,-1.250,-
BĚŽNÁ CENA POLŠTÁŘE

AKČNÍ CENA PŘI NÁKUPU S MATRACÍ

745,-1.490,-
BĚŽNÁ CENA POLŠTÁŘE

AKČNÍ CENA PŘI NÁKUPU S MATRACÍ

675,-1.350,-
BĚŽNÁ CENA POLŠTÁŘE
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