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PROMA
Velmi pohodlná sedmizónová matrace s hustě děrovaným jádrem ze studené HR pěny 
a mimořádnou prodyšností. Velmi kvalitní pěny s dlouhou životností.

- HR studená pěna gramáže 43 kg/m3 s rostlinným olejem
- střed z elastické pěny gramáže 40 kg/m3

- horizontální a vertikální otvory
- tužší a měkčí strana
- snímatelný a pratelný potah
- nosnost do 120 kg
- záruka 5 let
- vhodná na lamelový rošt nebo pevnou podložku

CELA
Kvalitní sendvičová matrace s viskoelastickou – línou pěnou s obsahem rostlinného oleje. 
Tužší a měkčí strana pro dokonalé přizpůsobení tělesným křivkám.

- nadstandardní pěna gramáže 40 kg/m3

- elastická černá pěna gramáže 32 kg/m3

- viskoelastická pěna s nopem
- tužší a měkčí strana
- nosnost do 130 kg
- záruka 5 let
- snímatelný a pratelný potah
- vhodná na lamelový rošt nebo pevnou podložku

MITCH – Elastický potah s vysokým obsahem bavlny. Bavlna je příjemná na omak 
a výborně absorbuje vlhkost. Nové unikátní provedení potahu s velkým celoplošným vzorem 
a lemovkou. Výplň ze speciální, velmi prodyšné pěny. 

SILVER – Potah se stříbrem je vyroben z polyesteru a viskózy - lyocellu. Lyocell se na dotek 
podobá hedvábí a struktura připomíná polyester. Chladí jako plátno a hřeje jako vlna. Vyniká 
mimořádnou absorpční schopností a lehkostí. Ionty stříbra aktivně působí proti bakteriím. 
Nové unikátní provedení potahu s velkým vzorem, lemovkou a 3D mřížkou. Výplň ze speciální, 
velmi prodyšné pěny.

MATRACE Z BIO PĚNY
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elastická pěna gramáže 30 kg/m3velmi kvalitní pěna gramáže 40 kg/m3

viskoelastická líná pěna  
s rostl. olejem (měkčí strana)

kvalitní pratelný potah
kvalitní pratelný potah s bavlnou

HR studená pěna  
gramáže 43 kg/m3 s nižší tuhostí

(obsahuje rostlinný olej)

špičková pěna gramáže 
40 kg/m3 (tužší strana)

HR studená pěna 
gramáže 43 kg/m3 s vyšší tuhostí

(obsahuje rostlinný olej)



ALEXA
Příjemné ležení, ohebnost pro lamelový rošt a vysoká prodyšnost díky léty prověřené HR 
studené pěně s vysokou gramáží a dlouhou životností. To jsou výhody této jednoduché 
matrace.

- HR studená pěna gramáže 43 kg/m3

- bez lepení
- snímatelný a pratelný potah
- tři tuhosti jádra
- nosnost 110, 120, 130 kg
- záruka 5 let
- vhodná na lamelový rošt

LILA 
Sedmizónová matrace z velmi prodyšné HR studené pěny s obsahem rostlinného oleje ze 
sóji. Můžete vybírat ze tří tuhostí HR pěny vysoké gramáže.

- HR studená pěna gramáže 43 kg/m3

- viskoelastická pěna BREEZE v ramenních oblastech
- čtvercový prořez na povrchu
- snímatelný a pratelný potah
- tři tuhosti jádra
- nosnost 110, 120, 130 kg
- záruka 5 let
- vhodná na pevný rošt

BAMBUS – Potah s bambusovým vláknem, jež je extrahován přímo z bambusového stébla 
dodává potahu příjemnou měkkost a zároveň vyšší pevnost. Bambusové vlákno dokáže 
ve větší míře přijímat vlhkost a následně ji při změně podmínek uvolňovat do obvzduší. 
Bambus také vytváří účinnou bariéru proti bakteriím. Nové unikátní provedení potahu 
s velkým vzorem, lemovkou a 3D mřížkou. Výplň ze speciální velmi prodyšné pěny.
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POTAHY

separační PES pletenina

kvalitní pratelný potah

studená HR pěna  
gramáže 43kg  

se zónovým prořezem

viskoelastická líná pěna BREEZE
s mimořádnou prodyšností 

studená pěna garmáže 43 kg
s antidekubitním prořezem

luxusní pratelný potah

zónovaná středová vrstva
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Laťové a lamelové
rošTy

comPaKt 
pevný laťový rošt

– 17 ks latí
– výška 6,5 cm
– mezery mezi latěmi 3,5 cm
– nosnost do 150 kg
– záruka 10 let
– doporučujeme pro matrace

vyšší než 20 cm

FLEx Hn 
lamelový rošt s polohováním 
hlavy a nohou 

– 28 ks lamel
– kvalitní zesílená pouzdra
– výška 5 cm
– nosnost do 130 kg
– nastavení tuhosti

FLeX motor
lamelový rošt s polohováním 

– 28 ks lamel 
– dva motory s dálkovým ovladáním 
– výška 6 cm 
– nosnost do 130 kg 
– nastavení tuhosti 
– kvalitní zesílená pouzdra

FLeX 
pevný lamelový rošt 

– 28 ks lamel
– kvalitní zesílená pouzdra
– výška 5 cm
– nosnost do 130 kg
– nastavení tuhosti
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1 320 kč

1 975 kč 5 462 kč

1 320 kč

28 ks lamel
duální motor s dálkovým ovládáním
výška 6 cm
nosnost do 130 kg
nastavení tuhosti
kvalitní zesílená pouzdra

COMPACT




