CUREM 2017 | CZ
Jen stín kopíruje Vaše tělo lépe.

Luxusní ortopedické matrace z vysokoobjemové paměťové pěny CuremfoamTM

Filozofie Curem
Co je to Curem? Curem je především špičková technologie do vaší ložnice. Koncept série matrací Curem Silk se
opírá o poznatky z technologií letů do vesmíru. Speciální pěny CuremfoamTM mají jedinečné odlehčující vlastnosti
při zachování maximální podpory těla. Matrace Curem tak umožňují hluboký a klidný spánek, čímž pomáhají
předcházet, a případně i mírnit pohybové, svalové a kloubní bolesti. Vždyť kvalitní spánek ovlivňuje kvalitu
každého Vašeho dne.
Samotný název CUREM [kjurem] je zkratkou anglických slov „CURe“ a „thEM“, která můžeme přeložit ve smyslu
„uzdravit“. Výraz „Silk“ (hedvábný) odkazuje na jemnost a lehkost, s jakou matrace pečuje o Vaše tělo v průběhu
spánku. Již samotný název tak plně vyjadřuje filozofii svých produktů.
Jako celosvětový výrobce matrací Hilding Anders zaručujeme vynikající kvalitu našich výrobků, která je ověřená
mezinárodním dohlížecím úřadem. Vyrábíme matrace pro nejvyšší možný komfort spánku s maximálními
ortopedickými vlastnostmi.

Tělo i duše v rovnováze
Matrace Curem vznikají speciální technologií nástřiku pěny. Tento nový způsob výroby vysokoobjemových
viscoelastických pěn pomáhá při ulehnutí na matraci navozovat Vašemu tělu velice příjemný pocit „stavu
beztíže“ při současném zajištění nejvyšších možných ortopedických vlastností.
Kombinace různých tuhostí a typů pěn CuremfoamTM umožňuje při ležení na našich matracích docílit maximální
stability páteře při všech režimech spánku (na zádech, na boku …) i při pouhé relaxaci. Všechny zóny matrace
efektivně vyrovnávají tlak vyvolávaný jednotlivými partiemi lidského těla a zajišťují dokonalé provzdušnění.
Matrace Curem přinášejí skutečný odpočinek pro Vaše tělo i Vaši mysl.
Přijďte si matrace Curem vyzkoušet. Seznam autorizovaných prodejců najdete na www.curem.cz. Matrace
Curem si můžete nezávazně otestovat také pomocí programu Dr.Sleep® - rádce pro výběr nejvhodnější matrace.
Je dostupný u prodejců a na internetové adrese www.drsleep.cz.
Matrace Curem přinášejí nejen skutečný odpočinek pro Vaše tělo i Vaši mysl, ale i dokonalý design do Vašeho
interiéru.

Potahové látky – funkční design
Potah Galaxy s obsahem přírodních vláken a prošívaný moderním vzorem je vyroben ze 2 částí pro snazší
manipulaci. Potah Curem Galaxy je pratelný na 60 °C. Je opatřen spodní protiskluzovou prodyšnou částí,
umožňující použití matrací i s kontinentálními postelemi (a postelemi bez bočnic). Tato spodní část je pratelná na
40 °C. Potah je vysoce elastický, neprošitý = dokonalé kopírování křivek těla.

C 2000 Style
Jednoduše pohodlná, tuhá paměťová matrace Curem.
Tělesný i duševní pocit stavu bez tíže, pohodlí a odlehčení těla se zvýšenou tuhostí díky použití 1 paměťové a 1
pružné pěny CuremfoamTM: 2- vrstvá konstrukce;
SUPER VOLUME VISCO 85


Vrstva antibakteriální paměťové pěny vysokého objemu CuremfoamTM odlehčuje a podpírá, přináší pocit stavu
„beztíže“.

BASE MASTER


7- zónové ortopedické jádro dodává odrazovou pružnost, vzdušnost a přirozenou tuhost. Curem-Core inteligentní
profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.

Pratelný potah Galaxy (60 °C) s protiskluzovou úpravou spodní části umožňuje použít matraci prakticky s jakoukoli
postelí (vyhoví i kontinentálním postelím bez bočního vedení matrace). Funkční dvojdílný potah ze směsi viskózy
(přírodní vlákna s vynikajícím odvodem vlhkosti) a polyesteru (odolnost) napomáhá správné teplotní regulaci.
Antibakteriální, pevný a snadno udržovatelný. Potah je neprošitý a velmi pružný. Matrace dokonale kopíruje
křivky těla. Spodní protiskluzová část (40 °C). Díky strečovým vlastnostem potahu dochází k „ultimátnímu
přenosu pohodlí z matrace na tělo“.





Doporučené uložení na lamelové rošty (pevné i polohovatelné) s maximálním rozestupem lamel 4 cm.
Regresivní záruka 10 let na jádro matrace.
Nejvyšší doporučená nosnost 130 kg.
Výška matrace cca 20 cm.

C 3500
Pohodlná paměťová matrace Curem s pevnější podporou a volitelnou výškou 22/25 cm.
Tělesný i duševní pocit stavu bez tíže, pohodlí a odlehčení těla za současně pevnějšího pocitu ležení
díky 3- vrstvé konstrukci; 2 paměťové a 1 pružná pěna CuremfoamTM ve speciálním pořadí a poměru;
SUPER VOLUME VISCO 85


Vrstva antibakteriální paměťové pěny vysokého objemu CuremfoamTM odlehčuje a podpírá, přináší pocit stavu
„beztíže“.

SUPER SOFT VISCO 50


Vrstva super jemné paměťové pěny CuremfoamTM dokresluje komfort, uvolní stresem napjaté svalstvo i mysl.

BASE MASTER


7- zónové ortopedické jádro dodává odrazovou pružnost, vzdušnost a přirozenou tuhost. Curem-Core inteligentní
profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.

OPTIMÁLNÍ TUHOST PRO KAŽDÉHO.
Paměťové pěny CuremfoamTM s inteligentní technologií IQcomfort optimalizují tuhost dle Vaší hmotnosti.


Pratelný potah Galaxy (60 °C) s protiskluzovou úpravou spodní části umožňuje použít matraci prakticky
s jakoukoli postelí (vyhoví i kontinentálním postelím bez bočního vedení matrace). Funkční dvojdílný
potah ze směsi viskózy (přírodní vlákna s vynikajícím odvodem vlhkosti) a polyesteru (odolnost)
napomáhá správné teplotní regulaci. Antibakteriální, pevný a snadno udržovatelný. Potah je neprošitý a
velmi pružný. Matrace dokonale kopíruje křivky těla. Spodní protiskluzová část (40 °C). Díky strečovým
vlastnostem potahu dochází k „ultimátnímu přenosu pohodlí z matrace na tělo“.






Doporučené uložení na lamelové rošty (pevné i polohovatelné) s maximálním rozestupem lamel 4 cm.
Regresivní záruka 10 let na jádro matrace.
Nejvyšší doporučená nosnost 130 kg.
Volitelná výška matrace 22 / 25 cm.

C 4500
Originálně poddajné pohodlí, které Vás obejme a rozmazlí. Nejoblíbenější matrace Curem s volitelnou výškou
22/25/28 cm.
Tělesný i duševní pocit stavu bez tíže, guru pohodlí a odlehčení stresem a námahou znaveného těla díky 3- vrstvé
konstrukci, tj. použití 2 paměťových a 1 pružné pěny CuremfoamTM;
SUPER SOFT VISCO 50


Vrstva super jemné paměťové pěny CuremfoamTM dokresluje komfort, uvolní stresem napjaté svalstvo i mysl.

SUPER VOLUME VISCO 85


Vrstva antibakteriální paměťové pěny vysokého objemu CuremfoamTM odlehčuje a podpírá, přináší pocit stavu
„beztíže“.

BASE MASTER


7- zónové ortopedické jádro dodává odrazovou pružnost, vzdušnost a přirozenou tuhost. Curem-Core inteligentní
profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.

OPTIMÁLNÍ TUHOST PRO KAŽDÉHO.
Paměťové pěny CuremfoamTM s inteligentní technologií IQcomfort optimalizují tuhost dle Vaší hmotnosti.


Pratelný potah Galaxy (60 °C) s protiskluzovou úpravou spodní části umožňuje použít matraci prakticky
s jakoukoli postelí (vyhoví i kontinentálním postelím bez bočního vedení matrace). Funkční dvojdílný
potah ze směsi viskózy (přírodní vlákna s vynikajícím odvodem vlhkosti) a polyesteru (odolnost)
napomáhá správné teplotní regulaci. Antibakteriální, pevný a snadno udržovatelný. Potah je neprošitý a
velmi pružný. Matrace dokonale kopíruje křivky těla. Spodní protiskluzová část (40 °C). Díky strečovým
vlastnostem potahu dochází k „ultimátnímu přenosu pohodlí z matrace na tělo“.






Doporučené uložení na lamelové rošty (pevné i polohovatelné) s maximálním rozestupem lamel 4 cm.
Regresivní záruka 10 let na jádro matrace.
Nejvyšší doporučená nosnost 130 kg.
Volitelná výška matrace 22 / 25 / 28 cm.

C 7000 XD
Pohodlí Curem s extra pružností navíc. Curem pro všechny. Hybridní matrace Curem se zvýšenou nosností a
volitelnou výškou 25/28 cm.
Tělesný i duševní pocit stavu bez tíže se zvýšenou pružností díky mimořádné 4- vrstvé konstrukci
s použitím pěny s dokonalou termoregulací XDURA, 2 paměťových a 1 pružné pěny CuremfoamTM;
XDURA


Super odolná, super prodyšná hybridní pěna. Ve světe spaní nemá obdoby. Nezničitelný komfort a termoregulace.
V pružnosti, termoregulaci, vzdušnosti a mechanické výdrži překonává všechny dosud používané pěny (vykazuje
násobně vyšší životnost a prodyšnost než studené pěny). Dokonale pružné pohodlí a podpora těla bez pocení a
přehřívání. Vysoký objem cca 58 kg/m3.

SUPER SOFT VISCO 50


Vrstva super jemné paměťové pěny CuremfoamTM dokresluje komfort, uvolní stresem napjaté svalstvo i mysl.

SUPER VOLUME VISCO 85


Vrstva antibakteriální paměťové pěny vysokého objemu CuremfoamTM odlehčuje a podpírá, přináší pocit stavu
„beztíže“.

BASE MASTER


7- zónové ortopedické jádro dodává odrazovou pružnost, vzdušnost a přirozenou tuhost. Curem-Core inteligentní
profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.

OPTIMÁLNÍ TUHOST PRO KAŽDÉHO.
Paměťové pěny CuremfoamTM s inteligentní technologií IQcomfort optimalizují tuhost dle Vaší hmotnosti.


Pratelný potah Galaxy (60 °C) s protiskluzovou úpravou spodní části umožňuje použít matraci prakticky
s jakoukoli postelí (vyhoví i kontinentálním postelím bez bočního vedení matrace). Funkční dvojdílný
potah ze směsi viskózy (přírodní vlákna s vynikajícím odvodem vlhkosti) a polyesteru (odolnost)
napomáhá správné teplotní regulaci. Antibakteriální, pevný a snadno udržovatelný. Potah je neprošitý a
velmi pružný. Matrace dokonale kopíruje křivky těla. Spodní protiskluzová část (40 °C). Díky strečovým
vlastnostem potahu dochází k „ultimátnímu přenosu pohodlí z matrace na tělo“.






Doporučené uložení na lamelové rošty (pevné i polohovatelné) s maximálním rozestupem lamel 4 cm.
Regresivní záruka 10 let na jádro matrace.
Nejvyšší doporučená nosnost 150 kg.
Volitelná výška matrace 25 / 28 cm.

Belveder Pillow
Dokonale ergonomicky tvarovaný paměťový polštář Curem.
Ergonomický polštář vyrobený speciální technologií nástřiku viskoelastické pěny CuremfoamTM. Polštář má osvědčenou
anatomickou konstrukcí, podpírající hlavu a krční páteř při všech režimech spánku (na zádech i na boku). Polštář je opatřený
velmi jemnými masážními body, které jemně masírují šíjové partie, čímž napomáhají k uvolnění svalstva, celkové tělesné
relaxaci a vysokému spánkovému komfortu. Viskoelastická pěna CuremfoamTM se vyznačuje výbornou tvarovou pamětí a
optimalizací své tuhosti podle absorbovaného tepla (tím je dosaženo maximální opory krční páteře potřebné pro dokonalé
uvolnění krčního svalstva a navození příjemného pocitu „stavu beztíže“). Pěna je prodyšná a napomáhá zabránit tvorbě
roztočů.
Potah Curem Galaxy s vysokým podílem přírodních vláken (viskóza) je velice příjemný na dotek, zajišťuje vynikající
termoregulaci a odvětrání potu a je pratelný na 60 ºC. Výrobek je dodáván v dárkovém balení.
Rozměr polštáře cca: 66 x 41 x 11 cm.

Mikado Pillow
Oblíbený anatomický polštář z paměťové pěny CuremfoamTM ve tvaru obláčku.
Luxusní polštář vyrobený speciální technologií nástřiku viskoelastické pěny CuremfoamTM o velmi vysoké hustotě. Polštář má
oblíbený tvar „dražé“, lze jej tak použít nejen ke spánku, ale také při práci – jako bederní podporu, při relaxaci – na pohovce,
na židli apod. Speciální paměťová pěna je zárukou, že polštář Curem Mikado Vám zajistí ortopedický komfort a pohodlí za
každé situace při všech způsobech použití. Vyznačuje se výbornou tvarovou pamětí a optimalizací své tuhosti podle
absorbovaného tepla (tím je dosaženo maximální opory krční páteře potřebné pro dokonalé uvolnění krčního svalstva a
navození příjemného pocitu „stavu beztíže“). Paměťová (visco) pěna CuremfoamTM je prodyšná a napomáhá zabránit tvorbě
roztočů.
Potah Curem Galaxy s vysokým podílem přírodních vláken (viskóza) je velice příjemný na dotek, zajišťuje vynikající
termoregulaci a odvětrání potu a je pratelný na 60 ºC. Výrobek je dodáván v dárkovém balení.
Rozměr polštáře cca: 60 x 35 x 13 cm.

Curem Exclusive
Prošívané pratelné přikrývky a polštáře Curem Exclusive ze 100% saténové bavlny s konstrukcí Thermo-Duo.
Celoroční použití, čistota, tepelná pohoda, prodyšnost a dlouhá životnost.







Vrcholná řada z vysoce kvalitní tkaniny: jemná 100% saténová bavlna.
Vysoká měkkost a lehkost.
Termo (Duo) verze, dvě vrstvy přikrývek tvoří vzduchovou komoru.
Dva polštáře v jednom = prošitý polštář je opatřen na boční, straně dlouhým zipem a vyjímatelnou vložkou z 100%
bavlny s náplní též na zip.
Prošitý povlak polštáře bez náplně lze častěji prát a bez problému se vejde i do malých praček.
Samostatnou vložku s náplní doporučujeme prát jako jemné prádlo s minimálním ždímáním.

Povrchová tkanina: 100% bavlna
Výplň polštáře: 100% polyesterové kuličky Amball®
Výplň přikrývky: 100% polyesterové duté silanizované rouno
Celoroční použití, zvýšené termoizolační schopnosti.
Polštář:

70 x 90 cm ZIP (1000 g náplň) + vložka na zip

Přikrývka:

135 x 200 cm (1100 g náplň)
135 x 220 cm (1200 g náplň)
220 x 200 cm (1750 g náplň)
240 x 220 cm (2100 g náplň)

Naše doporučení k užívání a ošetřování přikrývek a polštářů Curem.







Teplota praní maximálně 60 °C.
Teplota sušení – sušit při nižší teplotě v sušičce, maximálně do 70 °C, postupným zvyšováním teploty.
Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor.
Výrobek se nesmí žehlit.
Nezapomeňte každý den důkladně proklepat polštář.
Dodržujte tato doporučení a výrobek Vám bude dlouho a dobře sloužit.

Mechanické zátěžové testy
Všechny matrace jsou ve fázi prototypu podrobeny mechanickému zátěžovému testu. Každá matrace je tedy
namáhána 200.000 mechanickými cykly. Hodnotí se míra proležení, změkčení a deformace v různých směrech. U
matrací Curem se naměřené hodnoty odolnosti pohybují mezi 99 – 100 %.

Testování ergonomie
ErgoCheck je citlivá měřící podložka, s jejíž pomocí jsou testovány všechny prototypy nových matrací Curem, aby
bylo dosaženo nejlepších možných výsledků. Vždy se zkouší různé typy postav a váhové kategorie. Výstup měření
je vyhodnocován počítačovým programem za přítomnosti technologa a konstruktéra, a posléze konzultován
s lékaři a rehabilitačními pracovníky. Matrace Curem si můžete prostřednictvím měřícího zařízení ErgoCheck
vyzkoušet na vybraných prodejnách i Vy. Více informací o akci „Zdravé spaní ErgoCheck“ na www.curem.cz.

Rozměry
Matrace je možno dodat v těchto rozměrech: 80x195, 85x195, 90x190, 80x200, 90x200, 100x200, 120x200,
140x200, 160x200, 180x200 a 200x200 cm. Matrace možno prodloužit na 210 nebo 220 cm a nově též do 240
cm. Matrace Curem se od běžných matrací odlišují i v dalším důležitém konstrukčním detailu: matrace Curem
v rozměrech pro dvoulůžka do rozměru 200x200 cm mají ložnou plochu jádra vyrobenou z jednoho kusu (to je
možné díky odolnosti a nejvyšší jakosti CuremfoamTM VISCO pěn). Konkurenční výrobky mívají ložnou plochu
slepenou ze dvou kusů. O rozměrech a dalších možnostech výroby atypických rozměrů se informujte u svého
prodejce.

Kvalita
Všechny matrace Curem jsou vyrobeny pouze z materiálů nejvyšší jakosti. Každá dodávka vstupních surovin,
pocházejících výhradně z EU, je předmětem důsledné kontroly. Každá matrace Curem je před expedicí
kontrolována nezávisle na sobě dvěma pracovníky výstupní kontroly a spolu s výsledkem zaevidována. Spánek na
matraci Curem je cestou do říše komfortu a zdraví.

Pěny CuremfoamTM
CuremfoamTM Visco antibacterial 85/50. Chráněný materiál značky Curem. Speciální paměťové pěny vysoké a
velmi vysoké hustoty a nejvyšší kvality. Používají se výhradně v matracích Curem. Navozují efekt podobný „stavu
beztíže“. Vynikající podpora páteře. Pro nejvyšší dosažitelný komfort spánku vždy hledejte ochrannou známku
CuremfoamTM.
CuremfoamTM Base Master. Pěna vysokého objemu – chráněný materiál značky Curem. Je známa svojí
prodyšností, skvělou bodovou elasticitou, dlouhou životností a pevností. Vyniká vysokou objemovou hustotou,
což v praxi znamená dlouhou životnost, vzdušnost, pohodlí a ve spojení s ostatními komponenty matrací Curem
maximální možný komfort pro celé Vaše tělo. Najdete ji v základnách všech matrací Curem.

Záruka Curem
Luxusní matrace Curem s dlouhou zárukou. Regresivní záruka 10 let na jádro matrace. Od 0 do 6 let má zákazník
právo na plnou úhradu. Od 7 do 10 let bude úhrada krácena o 20 % každý rok.

SLUMBERLAND 2018
FRODO AIR 18/22/26
Luxusní ortopedická paměťová matrace s vysokou vzdušností a možností volby výšky s pratelným funkčním
potahem. Vyrobena v Krkonoších.




Matrace s paměťovou (línou/visco) pěnou pro maximální míru pohodlí a hluboký spánek - dokonalá
podpora těla, optimální podepření páteře a uvolnění stresem a fyzickou námahou znaveného svalstva.
Vysoce vzdušný hřebenový zámek vrstev, díky němuž není potřeba použití lepidel.
Funkční prošívaný potah Wellness s moderním vzorem prošívání a klimatizačními vrstvami dutého
vlákna. Pomáhá omezit nabíjení statickou elektřinou, což podporuje klidný spánek. Potah je snímatelný,
dvojdílný a pratelný do 60 °C. Navíc skvěle dýchá a pomáhá udržet správné klima na lůžku v průběhu
spánku. Technologie Thermo&Air Control je odvětrávací systém potahu, který skvěle spolupracuje
s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání a pocení či přílišného
ochlazování. Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.






Měkčí strana matrace s paměťovou (visco) pěnou – vyšší střední tuhost.
Tužší strana matrace s 5- zónovou masážní profilací – vyšší tuhost.
Stabilizační vrstva jádra a provzdušňující příčná profilace.
Profilace ve tvaru vlnky pomáhá k uvolnění svalstva.








V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Volitelná výška matrace: cca 26/22/18 cm
Doporučená maximální nosnost až 135 kg
Prodloužená záruka 6 let na jádro matrace
Testováno 100.000x

TREVIS 20
Pružná a vzdušná pěnová matrace s anatomickou 7- zónovou konstrukcí a rozdílnou tuhostí stran. Pratelný potah.
Vyrobena v Krkonoších.
Česká matrace s unikátním vlnovým jádrem, které kombinuje pěny různých tuhostí ve vlnách.
Díky použití profilace pěn ve tvaru vlnek se hmotnost uživatele optimálně roprostírá do jádra matrace a zajišťuje
tak pohodlí ve všech polohách těla.
Vzdušná profilace lehacích stran AirForce dokonale provětrává matraci – s každým Vaším pohybem vymění
v jádru vzduch a zbaví jej tak vlhkosti.
Prošívaný dvojdílný potah Punto s moderním vzorem a klimatizačními vrstvami dutého vlákna je snímatelný a
pratelný na 60° C.



Wave-Core jádro ve tvaru vlnek pro optimální rozložení hmotnosti.
Tužší strana a měkčí strana z pěn Flexifoam®.








V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Výška matrace: cca 20 cm
Doporučená maximální nosnost až 130 kg
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

RIVIERA PLUS 18
Oboustranná pěnová sendvičová matrace s rozdílnou tuhostí a profilací stran v pratelném potahu. Vyrobena v
Krkonoších.






Vyrobena z pružných pěn Flexifoam®.
Tužší neprofilovaná strana Classic
Měkčí strana Relax s anatomickou masážní profilací se 7- zónami.
Střední část jádra zaručuje díky vlnkám vysokou vzdušnost.
Potah Relaxtic je dvojdílný a prošitý vzdušným dutým vláknem, je pratelný na 60 °C.








V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Výška matrace: cca 18 cm
Doporučená maximální nosnost až 110 kg
Prodloužená záruka 3 roky na jádro matrace
Testováno 50.000x

COLOR VISCO WELLNESS 20
Čím jsem výjimečná? Přece tím, že mám paměťovou pěnu na obou stranách. Matrace se střední a nižší střední
tuhostí a funkčním pratelným potahem. Oceněna 2. místem v nezávislém lázeňském testu. Vyrobena v Krkonoších.
















Jemný rozdíl v tuhosti paměťových stran je ideální volbou pro každou princeznu na hrášku.
Díky použití technologie 3D Rainbow je matrace i přes použití paměťové pěny vysoce prodyšná (tříosá
profilace zajišťuje dokonalé proudění vzduchu a mezivrstvy studené pěny ve spojení s paměťovým
efektem zajišťují odrazovou pružnost a omezení pocení při současném zachování vysoké míry pohodlí.
VISCO SOFT | MĚKČÍ STRANA MATRACE: Paměťová pěna střední tuhosti – měkčí paměťová strana
matrace. Pohodlí a odlehčení pohybového ústrojí. Poskytuje uvolnění znavenému tělu, odlehčuje klouby
a uvolňuje svaly.
VISCO HARD | TUŽŠÍ STRANA MATRACE: Paměťová pěna se zvýšenou tuhostí - tužší paměťová strana
matrace.
ELASTICKÉ JÁDRO ZE VZDUŠNÝCH PĚN: České ortopedické 7- zónové jádro s odolnou studenou pěnou je
dokonale přizpůsobivé a poddajné. Objemové hmotnosti pěn 25 - 50 kg/m3 pro odolnost. Matrace tělu
poskytuje potřebnou oporu - napomáhá udržet páteř v optimální poloze. Elastické vlastnosti matrace
oceníte také při použití s polohovacími rošty.
FUNKČNÍ PRATELNÝ POTAH: Pratelný potah s klimatizačními vrstvami dutého vlákna zvyšuje prodyšnost,
izoluje a omezuje pocení. Stylové ornametnální prošívání drží tvar. S funkcí odvodu statického náboje
pro hluboký spánek. Spolu s jemnou masážní profilací jádra zajišťuje odvětrání vlhkosti z matrace.
Dvojdílná konstrukce, pratelný do 60 °C.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Výška matrace: cca 20 cm
Doporučená maximální nosnost až 130 kg
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

BIG BOY VISCO 22/26
Všem spáčům na vědomost se dává, že byla vynalezena česká ortopedická matrace, která potěší milovníky tuhého
ležení, unese ty, kteří mají nějaké kilčo navíc, a přitom to všechno s úsměvem zvládne. Navíc má pratelný funkční
potah a volitelnou výšku.

















Pohodlí paměťové (visco) pěny na obou stranách (tužší a měkčí).
Tuhá, ale vždy pohodlná, prodyšná, antibakteriální, pocení omezující.
Tuhá a super odolné jádro ze studené pěny se 7- ortopedickými zónami.
Volitelná výška matrace 22 nebo 26 cm.
Dvojdílný prošívaný antibakteriální potah s vysokým podílem přírodních vláken a klimatizační konstrukcí
pro omezení pocení a komfort na lůžku. Pratelný na 60 °C.
KDYŽ SE POTÍŠ, NEZOUFEJ. ANTIBAKTERIÁLNÍ PRATELNÝ POTAH S PŘÍRODNÍMI VLÁKNY - AKTIVNÍ
BOJOVNÍK.
Vysoký 49% podíl přírodních vláken Tencel® / viskóza s povrchovou úpravou AegisTM - antibakteriální a
proti-roztočové vlastnosti (zamezuje tvorbě živného prostředí pro roztoče) a je prevencí vzniku plísní
(ani ti, kteří se více potí, nemusí mít strach). Nejlepší volba pro alergiky a astmatiky. Prošívaný, dvojdílný
potah s klimatizační vrstvou dutých vláken. Pratelný (60 °C).
Technologie Thermo&Air Control je odvětrávací systém potahu, který skvěle spolupracuje s jádrem
matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání a pocení či přílišného ochlazování. Pomáhá
udržet lůžko suché a hygienicky čisté.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné lamelové rošty, případně i pro mechanicky polohovatelné lamelové rošty
Volitelná výška matrace: cca 26/22 cm
Doporučená maximální nosnost až 180 kg
Prodloužená záruka 6 let na jádro matrace
Testováno 100.000x

FORMATIC 22
Pružná česká ortopedická matrace „pro všechny“ se 4 tuhostmi a bez lepidel. Navíc se speciálním funkčním
pratelným potahem s přírodními vlákny a zvýšenou nosností.




Tužší strana z pružné a odolné studené pěny. Nelepený spoj 5- zónového jádra, ideální pro alergiky;
jádro matrace snadno provětráte a vyženete roztoče.
Měkčí strana z hybridní pěny (spojuje výhody všech dosud známých pěn: termoregulaci + pohodlí +
hygienu + odolnost).
Obě strany mají CubeCare profilace (vyvinuta pro zdravotní matrace - omezuje tlak na tělo).
Visco-Klima potah Thermo 37 °C s vysokým podílem přírodních vláken Tencel® je proštitý na 1/2
paměťovou pěnou a na druhé 1/2 klimatizačním dutým vláknem. Polovina, prošitá paměťovou pěnou
maximalizuje pohodlí a odlehčení těla. Je dokonce pratelná - na 40 °C. Druhá část je vybavena
klimatizační vrstvou - maximalizuje vzdušnost a je pratelná na 60 °C.
Jádro můžete v potahu otočit - získáte tak díky této unikátní konstrukci 4 tuhosti v 1 matraci.








V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Výška matrace: cca 22 cm
Doporučená maximální nosnost až 140 kg
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x





LATEX LILA 22
Vlajková loď tradiční značky matrací Slumberland. Česká celolatexová ortopedická matrace s vloženou gelovou
pěnou. Zamilovat se je snadné... Navíc s funkčním pratelným potahem s přírodními vlákny.

















Kdo jednou spal na latexu, vždycky spal na latexu. Matrace „královské třídy“ v parádní výšce nabízí
nevídané pohodlí.
Masivní latexové jádro s ortopedickým pohodlím se 7- zónami s perforací pro vysokou vzdušnost je
doplněno gelovou pěnou S-GT Hybride. Gelová pěna omezuje tlak na tělo, díky velkým buňkám
dokonale dýchá. Navíc dokáže, i bez použití visco pěny, odlehčit tlakové body těla.
Matrace s jemným přizpůsobením a vysokou podporou ve všech zónách. Vysoký objem latexu cca 65
kg/m3 je zase zárukou dlouhé životnosti.
Mistr světa v polohování na všech typech lamelových roštů.
Stejná konstrukce stran zajistí maximální možnou životnost (otáčení + provětrání).
Matrace svojí tuhostí vyhoví téměř všem uživatelům a nabídne dokonalou podporu páteře, odlehčení
těla a pohodlí, o jakém se Vám ani nezdá.
Pružný, téměř nezničitelný latex s odlehčující gelovou pěnou omezí pocení i roztoče na minimum.
Potah Thermo s vysokým podílem přírodních vláken se snadno zbavuje vlhkosti a napomáhá udržet
správnou tělesnou teplotu během spánku. Potah je dvojdílný a pratelný na 60 °C.
Technologie Thermo&Air Control je odvětrávací systém potahu, který skvěle spolupracuje s jádrem
matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání a pocení či přílišného ochlazování. Pomáhá
udržet lůžko suché a hygienicky čisté.
V typických i atypických rozměrech (viz ceník)
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty, nejlepší volba pro motorově polohovatelné rošty
Výška matrace: cca 22 cm
Doporučená maximální nosnost až 135 kg
Prodloužená záruka 7 let na jádro matrace
Testováno 150.000x

LATEX MILA 22
Matrace Latex Mila. Špičková česká sendvičová matrace s latexem, hybridními pěnami a paměťovou pěnou. Navíc
s funkčním pratelným potahem s přírodními vlákny.

















Když vezmete to nejlepší co máte a spojíte to dohromady, co vznikne? Matrace Latex Mila. A rozhodně
to není dort od pejska a kočičky.
Matrace Latex Mila spojuje ty nejlepší a důkladně testované materiály, používané v konstrukci matrací.
Přináší nevídané pohodlí a termoregulaci (tepelný komfort a omezení pocení).
Matrace byla navržena ve spolupráci s ortopedem.
LATEX - Masivní latexová vrstva s 5- zónami s perforací pro vysokou vzdušnost. Vysoký objem cca 60
kg/m3 pro dlouhou životnost. Ramenní zóny jsou šetrné k těm, kteří spí na boku.
XDURA - Nejodolnější pěna všech dob je pohodlná, pružná, vzdušná a přirozeně poddajná. Netlačí,
podpírá, dýchá a mechanicky vydrží skoro vše. Otevřené buňky zajistí přirozené odvětrání a omezení
pocení. Objemu cca 58 kg/m3
HY Blue - Hybridní pěna dokonale kopíruje tělo, má optimální pružnost a tuhost. Ramenní odlehčující
zóny pro nerušený spánek na boku.
VISCO - paměťová pěna pro odlehčení unaveného těla a měkčí pocit ležení.
Potah Thermo s vysokým podílem přírodních vláken se snadno zbavuje vlhkosti a napomáhá udržet
správnou tělesnou teplotu během spánku. Potah je dvojdílný a pratelný na 60 °C.
Technologie Thermo&Air Control je odvětrávací systém potahu, který skvěle spolupracuje s jádrem
matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání a pocení či přílišného ochlazování. Pomáhá
udržet lůžko suché a hygienicky čisté.
V typických i atypických rozměrech (viz ceník)
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty, nejlepší volba pro motorově polohovatelné rošty
Výška matrace: cca 22 cm
Doporučená maximální nosnost až 135 kg
Prodloužená záruka 7 let na jádro matrace
Testováno 150.000x

Sortiment – matrace, společné se značkou Tropico:

ARABELA 24
Super vzdušná matrace s taškovými pružinami, studenou pěnou a kokosovou výztuhou na tužší straně. Každá
tašková pružina reaguje samostatně. Matrace dokonale kopíruje a podpírá tělo. Pratelný potah. Vyrobena v
Krkonoších.
















ZÓNOVÉ ORTOPEDICKÉ JÁDRO: 7 anatomických zón, cca 400 samostatně reagujících pružinek z české
pružinové oceli podpírá a kopíruje tělo v každé poloze. Robustní pěnový rám pro stabilitu konstrukce a
pohodlné vstávání. Objemové hmotnosti pěn 28 - 30 kg/m3 pro vysokou mechanickou i hygienickou
životnost a odolnost.
SOFT | MĚKČÍ STRANA MATRACE: Střední tuhost, dokonalá prodyšnost díky větracím kanálkům ve třech
osách a precizní kopírování křivek těla díky taškovým pružinám. Maximální doporučená nosnost do 120
kg.
HARD | TUŽŠÍ STRANA MATRACE: Tužší strana pro vyznavače klasiky. Vrstva 100% přírodních vláken z
palmy kokosové dává matraci tuhost a odolnost. Maximální doporučená nosnost do 140 kg.
Česká pružinová ocel vysoké jakosti. Certifikovaná konstrukce pružinového systému.
Díky systému AirForce je možno matraci uložit i na méně prodyšný podklad (např. sololitová deska).
FUNKČNÍ PRATELNÝ POTAH: Pratelný potah Wellness s klimatizačními vrstvami dutého vlákna zvyšuje
prodyšnost, izoluje a omezuje pocení. Stylové ornametnální prošívání drží tvar. S funkcí odvodu
statického náboje pro hluboký spánek. Dvojdílná konstrukce, pratelný do 60 °C. Vhodné uložení na
laťkový rošt nebo pevnou desku.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné lamelové rošty, laťkové rošty, možno uložit i na pevnou (sololitovou) desku
Doporučená maximální nosnost do 120 kg (měkčí strana), do 140 kg (tužší strana s kokosem).
Výška matrace cca 24 cm
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

ENIGMA 20
Komfortní 20 cm vysoká matrace s pratelným potahem. Oboustranné provedení, 7 zón. Ortopedická, anatomická,
hygienická. Pratelný potah Silver Line. Zahání zlé sny. Doporučuje Robert Ďábel. Vyrobeno v Krkonoších.










Flexifoam® Odolné jádro. Masivní & ortopedické.
Strana HARD. 7 ortopedických zón. Gentlemany nadchne. Střední až vyšší střední tuhost.
Strana SOFT. 7 ortopedických zón. Dámy si zamilují. Nižší střední tuhost.
Potah Silver Line. Komfort & ventilace. Hygiena & praní na 60°C. Dvojdílná konstrukce pro snadnou
manipulaci, klimatizační vrstvy pro odvod potu.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Doporučená maximální nosnost do 130 kg.
Výška matrace cca 20 cm
Prodloužená záruka 4 roky na jádro matrace



Testováno 60.000x

FORMULA 18
Komfortní 18 cm vysoká matrace s celkově střední až nižší střední tuhostí. Oboustranné provedení, 7 zón.
Ortopedická, anatomická, hygienická. Pratelný potah Relaxtic. Zahání zlé sny. Potěší i děti. Vyrobena v Krkonoších.











Flexifoam® Odolné jádro. Masivní & ortopedické.
Strana HARD. 7 ortopedických zón. Střední tuhost.
Strana SOFT. 7 ortopedických zón. Nižší střední tuhost.
Potah Relaxtic. Komfort & ventilace. Hygiena & praní na 60°C. Dvojdílná konstrukce pro snadnou
manipulaci, klimatizační vrstvy pro odvod potu.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Doporučená maximální nosnost do 120 kg.
Výška matrace cca 18 cm
Prodloužená záruka 3 roky na jádro matrace
Testováno 50.000x

HEUREKA PLUS 20/24
Sendvičová ortopedická matrace s tužší a měkčí stranou z pěn Flexifoam® v pratelném potahu s kašmírovým
vláknem. Zvýšená opora při vstávání. Vhodná pro alergiky. Pánevní zóna s upravenou tuhostí a nosností.











Měkčí strana v provedení Classic (masivní, bez profilace)
Tužší strana v provedení Wellness (jemná masážní profilace)
Stabilizační vrstvy z pěny RE dodávají jádru stabilitu a přirozenou tuhost i při plné zátěži
Prošívaný potah s kašmírovým vláknem je velice příjemný na dotek. Je snímatelný, dělitelný a pratelný
do 60 °C.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Doporučená maximální nosnost: měkčí strana do 130 kg; tužší strana do 135 kg
Výška matrace cca 19 cm
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

KOLOS 26
Tuhá, nosná a vzdušná XXL záležitost. Super vzdušná, nelepená masivní matrace s vysokou nosností a stabilitou
konstrukce v pratelném potahu s kašmírovým vláknem.
















Matrace z kvalitních a vysoce odolných pěn s velmi vysokou nosností.
Dvě masivní ložné plochy zapadají do středu jádra díky nelepenému zámku.
Dokonalá vzdušnost, hygiena, odvod potu a snadná údržba díky nelepenému spoji.
Velmi vysoká tuhost, vysoká objemová hmotnost studených a Flexifoam® pěn.
Strana s velmi vysokou tuhostí – HARD – žlutá, studená pěna 45 kg/m3.
Strana s vysokou tuhostí – SOFT – hnědá, pěna Flexifoam® 40 kg/m3.
Střední část z pěny Flexifoam® HARD-HARD 50 kg/m3 s vysokým stupněm tuhosti = stabilní páteř
matrace.
Vnitřní pětizónová profilace = optimalizace podpory páteře a uvolnění těla. Nežádoucí protitlak je
v nejvyšší možné míře omezen.
Luxusní potah s kašmírem je velice příjemný na dotek. Je snímatelný, dělitelný a pratelný do 60 °C.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení na lamelové a laťkové rošty s maximálním rozestupem lamel 3 cm.
Doporučená maximální nosnost do 200 kg.
Výška matrace cca 26 cm
Prodloužená záruka 6 let na jádro matrace
Testováno 100.000x

ROMANTIKA KAŠMÍR 20/24
Vysoká robustní, ortopedická matrace s volitelnou výškou. Vysoká nosnost a tuhost, zvýšená opora při vstávání.
Vhodná pro alergiky. Partnerská matrace se skvělým potahem Kašmír Plus s přírodními vlákny a kašmírem.














Vyrobena z kombinace pěn Flexifoam®, které zajišťují ortopedické vlastnosti, elasticitu, vzdušnost a
odolnost.
Stabilitu, nosnost, tuhost a odolnost dodává jádru masivní vrstva kokosových vláken.
Měkčí strana s jemnou masážní profilací
Tužší strana má výztuhu z 100% přírodních kokosových vláken.
Speciální 7 zónová profilace CubeCare proti otlakům ve tvaru kostek. Pomáhá zabránit pocitu přeležení
– každá kostka reaguje samostatně.
Hedvábně jemný potah Kašmír Plus s vysokým podílem přírodních vláken. Díky vysokému podílu viskózy
a kašmírovému vláknu nabízí vynikající termoregulační schopnosti pro komfortní spánek a omezení
pocení. Velice odolná, pevná a příjemně měkká látka s klimatizačním prošíváním navíc omezuje nabíjení
statickou elektřinou pro klidný spánek. Složení: 51% Polyester, 48% Viskóza, 1% Kašmír.
V typických i atypických rozměrech
Vhodné uložení na pevný laťkový nebo lamelový rošt.
Doporučená maximální nosnost do 150 kg (tužší strana); do 130 kg (měkčí strana matrace).
Volitelná výška matrace cca 20/24 cm
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

Vojta
Česká matrace pro miminka ze studené pěny bez lepidel s pratelným potahem. Vzdušná a pružná. Optimální
tuhostí respektuje požadavky dětského tělíčka. Díky použití studené pěny 35 kg/m3 napomáhá správné
termoregulaci. Udržuje lůžko suché a svěží (poréznější struktura pěny odvádí přebytečné teplo a vlhkost) a je téměř
nezničitelná.












Obě strany bez profilace (nejvhodnější provedení pro miminka - netlačí).
Potah dvojdílný, pratelný na vyvářku (95 °C), prošívaný klimatizační vrstvou dutého vlákna.
Vhodná pro použití s monitorem dechu (konkrétní použití vždy konzultujte s výrobcem daného
zařízení!).
Podkladová podložka (rošt) se řídí instrukcemi výrobce monitoru dechu, je-li použit s matrací. Jinak lze
matraci uložit na desku i laťky s max. rozestupem 4 cm.
Doporučujeme také dětský matracový chránič z nabídky Tropico.
Vyrobeno v Krkonoších pro naše nejmenší spáče.
Nyní i v oblíbených „novodobých“ rozměrech!
Maximální doporučená nosnost do 50 kg
Prodloužená záruka na jádro matrace 3 roky
Doporučené uložení: deska/laťky s rozestupem do 4 cm, v případě použití monitoru dechu – dle
instrukcí jeho výrobce.
Výška matrace cca 7 cm

Vojta Travel
Česká cestovní matrace pro miminka. Také máme děti a víme, že když se jede na dovolenou, je problém sehnat
pořádnou matraci do cestovní postýlky. Dětskou cestovní matraci Vojta Travel snadno složíte do cestovní tašky s
uchem (je součástí). Navržena pro všechny postýlky rozměru 60x120 cm, včetně moderního skládacího provedení.









Vzdušná studená pěna 25 kg/m3.
Potah dvojdílný, pratelný na vyvářku (95 °C), neprošitý = poddajnější.
Praktické gumové pásky v rozích pro snadné složení a případné přichycení matrace k podkladu v
postýlce.
Vyrobeno v Krkonoších pro naše nejmenší spáče.
Maximální doporučená nosnost do 30 kg
Záruka 2 roky
Doporučené uložení: deska/laťky s rozestupem do 4 cm, v případě použití monitoru dechu – dle
instrukcí jeho výrobce.
Výška matrace cca 3 cm

Sortiment – toppery, společné se značkou Tropico:

Topper VISCO

5 / 7 cm | Classic / Wellness
Luxusní vrchní (krycí) matrace z paměťové (visco) pěny střední tuhosti v pratelném potahu s gumovými pásky pro
snadné přichycení i k vysokým matracím.
Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace (efekt paměťové pěny podpoří ortopedické vlastnosti a
pohodlí, přinese úlevu kyčlím a kloubům obecně).
 Je velmi vhodný především pro kontinentální postele (zvýšíte komfort, výšku lůžka a jeho variabilitu).
 Lze použít i samostatně jako masážní, relaxační nebo cvičební podložku.
 Vyrábí se ve dvou výškách (5 nebo 7 cm) a dvou volitelných provedeních:
 Classic – rovná, masivní neprofilovaná paměťová pěna
 Wellness – jemná masážní profilace po celé ploše paměťové pěny (prokrvení pokožky, celková tělesná
relaxace).
 V rozích je opatřen gumovými pásky pro dokonalou fixaci k matraci.
 Potah je snímatelný, dvojdílný, prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken a je pratelný na 60°C.



Volitelná výška cca 5/7 cm
Vhodné uložení na jakýkoli konstrukční typ matrace

Topper FLEXI

5 / 7 cm | Classic / Wellness
Luxusní vrchní (krycí) matrace z pružné pěny Flexifoam® vyšší střední tuhosti v pratelném potahu s gumovými
pásky pro snadné přichycení i k vysokým matracím.









Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace (vhodný zejména pro vyznavače tužšího ležení).
Je velmi vhodný především pro kontinentální postele (zvýšíte komfort, výšku lůžka a jeho variabilitu).
Lze použít i samostatně jako masážní, relaxační nebo cvičební podložku.
Vyrábí se ve dvou výškách (5 nebo 7 cm) a dvou volitelných provedeních:
Classic – rovná, masivní neprofilovaná pěna
Wellness – jemná masážní profilace po celé ploše (prokrvení pokožky, celková tělesná relaxace).
V rozích je opatřen gumovými pásky pro dokonalou fixaci k matraci.
Potah je snímatelný, dvojdílný, prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken a je pratelný na 60°C.




Volitelná výška cca 5/7 cm
Vhodné uložení na jakýkoli konstrukční typ matrace

Přikrývky a polštáře Slumberland

Slumberland Medical
Prošívané pratelné přikrývky a polštáře pro celoroční použití.




Vzhledem k použitým materiálům a snadné údržbě, lze snadno dosáhnout hygienické čistoty. Polštář s
dvojitou konstrukcí (snadná údržba, životnost, hygiena).
Pratelné na 95° C.
Skvělé užitné vlastnosti. Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, přičemž vysoký obsah bavlny
zachovává tkanině prodyšnost pro odvětrání vodních par, a navíc je materiál velice příjemný na dotek.
Celoroční přikrývka s vysokou hřejivostí, váha náplně 400 g/m2
Prošitý polštář je opatřen na boční, straně dlouhým zipem a vyjímatelnou vložkou s náplní též na zip.
Povlak polštáře bez náplně, lze častěji prát a bez problému se vejde i do malých praček
Doporučujeme samostatnou vložku s náplní, prát na jemné prádlo s minimálním ždímáním




Povrchová tkanina:
Náplň polštáře:




Náplň přikrývky:
Náplň chrániče:






52% polyester, 48% bavlina
70 % polyesterové kuličky, 30 % polyuretanové tyčinky
(dvojitá konstrukce povlaku; na boční straně zip k odebrání/doplnění náplně)
100% polyesterové duté rouno
100% polyesterové duté rouno

Polštář:

40 x 60 cm ZIP (400 g náplň) + vložka na zip
50 x 70 cm ZIP (500 g náplň) + vložka na zip
70 x 90 cm ZIP (900 g náplň) + vložka na zip

Přikrývka

135 × 200 cm
135 × 220 cm
220 x 200 cm
240 x 220 cm

(náplň 1200 g)
(náplň 1300 g)
(náplň 1750 g)
(náplň 2100 g)

Skvělé užitné vlastnosti. Polyester prodlužuje životnost výrobku, přičemž obsah bavlny zachovává tkanině
prodyšnost vodních par. Materiály splňují přísné normy certifikace ÖKO TEX STANDARD 100.
Baleno v praktických taškách se zipem a uchem.
ÚDRŽBA
naše doporučení k užívání a ošetřování výrobků
Teplota praní maximálně do 95 °C
Teplota sušení – sušit při nižší teplotě v sušičce, maximálně do 120°C, postupným zvyšováním teploty
Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor
Výrobek se nesmí žehlit

Nezapomeňte každý den důkladně proklepat polštář
Dodržujte tyto doporučené ošetřovací symboly a výrobek Vám bude dlouho a dobře sloužit

Slumberland Aegis
Prošívané pratelné přikrývky, polštáře, chrániče a dětský set s úpravou Aegis, aktivně bojující proti roztočům.









Úprava Aegis, která aktivně brání zvyšování populace roztočů. Má antibakteriální složení a je prevencí
vzniku plísní. Úprava AegisTM aktivně brání zvyšování populace roztočů narušováním jejich
potravinového řetězce, má antibakteriální složení, které přispívá ke snižování faktorů, způsobujících
astma. Úprava je praní odolná a zaručuje dlouhotrvající svěžest, je dermatologicky testována a je
bezpečná pro člověka a životní prostředí.
Přikrývky i polštáře jsou pratelné na 60 °C.
Určeno i pro uživatele, kteří již alergii a astma mají.
Jednoduchá údržba
Prošitý polštář je opatřen na boční straně zipem, který slouží k doplnění nebo odebrání náplně.
Celoroční přikrývka s vysokou hřejivostí, váha náplně 440 g/m2
Materiál výplně přináší výborné termo-izolační vlastnosti.




Povrchová tkanina:
Náplň polštáře:




Náplň přikrývky:
Náplň chrániče:

50% bavlna s úpravou Aegis, 50% polyester
100% polyesterové kuličky Amball®
(na boční straně zip k odebrání/doplnění náplně)
100% polyesterové duté rouno
100% polyesterové rouno

Polštář:

40 x 60 cm ZIP
50 x 70 cm ZIP
70 x 90 cm ZIP

(400 g náplň)
(600 g náplň)
(1000 g náplň)

Přikrývka

135 × 200 cm
135 × 220 cm
220 x 200 cm
240 x 220 cm

(náplň 1200 g)
(náplň 1300 g)
(náplň 1750 g)
(náplň 2100 g)

Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, přičemž 50% obsah bavlny zachovává tkanině prodyšnost a je
příjemný na dotek. Materiály splňují přísné normy certifikace ÖKO TEX STANDARD 100.
Baleno v praktických taškách se zipem a uchem.
ÚDRŽBA
naše doporučení k užívání a ošetřování výrobků
Teplota praní maximálně 60 °C
Teplota sušení – sušit při nižší teplotě v sušičce, maximálně do 120°C, postupným zvyšováním teploty
Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor
Výrobek se nesmí žehlit
Nezapomeňte každý den důkladně proklepat polštář

Slumberland Dětský set Aegis
Pro pohodlí a zdraví našich nejmenších spáčů.
Prošívaný polštář a přikrývka. Doporučujeme taktéž využít nabídku AegisTM chrániče.
Aktivně bojuje proti roztočům.









Úprava Aegis, která aktivně brání zvyšování populace roztočů. Má antibakteriální složení a je prevencí
vzniku plísní. Úprava AegisTM aktivně brání zvyšování populace roztočů narušováním jejich
potravinového řetězce, má antibakteriální složení, které přispívá ke snižování faktorů, způsobujících
astma. Úprava je praní odolná a zaručuje dlouhotrvající svěžest, je dermatologicky testována a je
bezpečná pro člověka a životní prostředí.
Přikrývky i polštáře jsou pratelné na 60 °C.
Určeno i pro uživatele, kteří již alergii a astma mají.
Jednoduchá údržba
Prošitý polštář je opatřen na boční straně zipem, který slouží k doplnění nebo odebrání náplně.
Celoroční přikrývka s vysokou hřejivostí, váha náplně 440 g/m2
Materiál výplně přináší výborné termo-izolační vlastnosti.




Povrchová tkanina:
Náplň polštáře:



Náplň přikrývky:

50% bavlna s úpravou Aegis, 50% polyester
100% polyesterové kuličky Amball®
(na boční straně zip k odebrání/doplnění náplně)
100% polyesterové duté rouno

Povrch: 50 % polyester / 50 % bavlna
Náplň polštářů: 100 % Polyesterové kuličky
na boční straně krátký zip, sloužící k odebrání nebo doplnění náplně
Náplň přikrývek: 100 % polyesterové duté silanizované rouno
DĚTSKÁ PŘIKRÝVKA AEGIS
 90 x 130 cm
370 g (hmotnost náplně)
CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ DĚTSKÝ SET AEGIS
 40 × 60 cm
220 g (hmotnost náplně)
 90 x 130 cm
370 g (hmotnost náplně
Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, přičemž 50% obsah bavlny zachovává tkanině prodyšnost a je
příjemný na dotek. Materiály splňují přísné normy certifikace ÖKO TEX STANDARD 100.
Baleno v praktických taškách se zipem a uchem.
ÚDRŽBA
naše doporučení k užívání a ošetřování výrobků

Teplota praní maximálně 60 °C
Teplota sušení – sušit při nižší teplotě v sušičce, maximálně do 120°C, postupným zvyšováním teploty
Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor
Výrobek se nesmí žehlit
Nezapomeňte každý den důkladně proklepat polštář

Sortiment – speciální chrániče, společné se značkou Tropico:

Matracový chránič EKONOMIK
Matracový chránič Ekonomik je prošívaný klimatizační vrstvou dutého vlákna.







Je určený k uložení přímo na matraci. Slouží k její ochraně před znečištěním a výrazně prodlužuje její
životnost, navíc, díky bohatému prošití klimatizační vrstvou dutého vlákna dodá lůžku tepelnou izolaci
(ženy nechladí a muže nepřehřívá).
V rozích jsou všité gumové pásky, které zaručují přichycení chrániče na matraci a jeho perfektní přilnutí.
Náplň tvoří 100% polyesterové rouno.
Různé dezény a barevné tóny.
Pratelný na 60°C.

Matracový chránič RIZO PU
Matracový chránič RIZO PU (prodyšné provedení) je vodě nepropustná tenká hygienická podložka – chránič.





Slouží k ochraně matrací před znečištěním tělními nebo jinými tekutinami. Vhodné zejména k použití u
malých dětí, osob trpících inkontinencí a osob, dlouhodobě upoutaných na lůžko.
V rozích podložky jsou všité gumové pásy, které zaručují přichycení chrániče na matraci a jeho perfektní
přilnutí.
Výrobek možno prát do 90°C.
Vrchní strana froté; 20% polyester / 80% bavlna; spodní nepropustný zátěr: 100% PU (polyuretan) 105
g/m2

Sortiment – ortopedické vychytávky, společné se značkou Tropico:

BEDERNÍK
Multifunkční doplněk z paměťové pěny, který dokáže výrazně snížit zdravotní potíže jako např. problémy s bederní
páteří, ztuhlost šíjových svalů a špatné prokrvení nohou. V pratelném potahu.
Plně jej využijete jak při sezení, ležení, spánku, tak i při relaxaci. Bederník je vyroben z líné (paměťové) pěny. Tato
speciální pěna reagující na tělesnou teplotu zajistí rovnoměrné rozložení tlaku a svým efektem pomalého vracení
se do původní polohy napomáhá uvolnění svalstva.

Využití:





Rozměry: cca 50 x 20 x 10 cm

Podpěra beder při sezení - uvolňuje zádové (bederní) svalstvo a působí jako prevence bolestí zad.
Podpěra krční páteře při ležení - působí jako prevence bolestí hlavy a ztuhlosti šíje.
Podpěra pod kolena- podporuje odpočinek a prokrvení svalstva nohou.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

PODKOLENÍK
Používá se jako doplněk pro zdravý spánek vložením mezi kolena při ležení hlavně v poloze na boku, kdy se kolena
vzájemně nedotýkají a nedochází k otlakům, taktéž podporuje řádné prokrvování celého těla. Je vyroben
z přizpůsobivé paměťové pěny a má pratelný potah.







Paměťová (visco/líná) pěna reaguje na tělesnou teplotu - tím zajistí rovnoměrné rozložení tlaku a svým
efektem pomalého vracení se do původní polohy napomáhá uvolnění svalstva.
Podkoleník je vhodný jako prevence zdravotních problémů a pro zvýšení komfortu při spánku nebo
relaxaci, také ho plně využijí dlouhodobě ležící pacienti.
Doporučujeme zejména pro těhotné ženy – uleví při spánku na boku.
Oblíbený je také u uživatelů, kteří prodělali operaci kolene nebo kyčelních kloubů.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.
Rozměry: cca 25 x 25 x 15 cm.

PODHLAVNÍK (ortopedický klín)

Podhlavník klínového tvaru. Doplněk pro Vaše pohodlí a zdraví. Oceníte při čtení v posteli a sledování televize.
Můžete použít nejen v posteli, ale i na Vaší pohovce.






Díky klínové konstrukci udržuje tělo v poloze, jenž usnadňuje dýchání – oceníte např. při nachlazení.
Při denním ležení usnadňuje vstávání z postele zejména starším a hůře pohyblivým jedincům.
Využijí také ti, kteří mají rádi „vysoko pod hlavou“.
Snímatelný a pratelný potah (60 °C), výrobek je tak vhodný pro alergiky.
Jádro z odolné a pružné pěny Flexifoam®.

Vyrábí se ve 3 velikostech:




Podhlavník velký – rozměr 80 x 50 x 20
Podhlavník dětský – rozměr 68 x 30 x 6 (ideální pro postýlky 70 x 140 cm)
Podhlavník dětský – rozměr 58 x 30 x 6 (ideální pro postýlky 60 x 120 cm)

Sortiment – anatomické polštáře, společné se značkou Tropico:

Anatomické polštáře Tom
Podpora krční páteře a uvolnění šíjového svalstva. Dokonalá relaxace ve spojení s Vaší novou matrací. Vybere si
každý


Tom - Klasický polštář z visco-latexové pěny s paměťovým efektem v pratelném potahu.



Tom Aloe - Paměťový polštář s perforací a silným paměťovým efektem střední tuhosti.



Tom Soya - Paměťový polštář s perforací a silným paměťovým efektem vyšší střední tuhosti.



Tom Kokos - poddajný měkoučký latexový polštář se vzdušnou perforací vyhoví těm, kteří potřebují
„málo pod hlavou“ (děti, drobnější postavy) nebo těm, kteří - když to jinak nejde - neusnou bez toho,
aniž by si dali ruku pod hlavu.






Polštáře Tom Aloe, Soya a Kokos jsou na každé své straně jinak tuhé - díky kónické profilaci.
Polštář Tom má jádro v klasickém „plném“ provedení.
Všechny polštáře Tom mají tvar „obláčku“ neboli „dražé“.
Pratelný strečový potah drží tvar (60 °C). Rozměry cca 60 x 40 x 13 cm.

Detailní popisy jednotlivých polštářů řady TOM:

Tom ALOE
Luxusní polštář z paměťové (viskoelastické) natur pěny střední tuhosti, vyrobené za použití přírodních surovin na
vodní bázi a přírodních olejů s mikro kapslemi extraktu z léčivé rostliny Aloe Vera, která je známa svými léčivými
vlastnostmi a blahodárným vlivem na pokožku. Pratelný strečový potah.



Viskoelastická pěna přináší komfort a vynikající ortopedické vlastnosti.
TOM ALOE je polštář, který nabízí vysoký spánkový komfort, skvělou oporu krční páteře, relaxaci
šíjového svalstva a sílu přírodních materiálů do Vaší ložnice.








Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru (tzv. „dražé“) lze tento polštář použít nejen ke spánku,
ale například také jako oporu zad při sledování televize či při práci s počítačem.
Jádro polštáře je perforované – pro maximální vzdušnost a hygienu. Perforace mají navíc různý průměr,
čímž TOM ALOE nabízí další benefit – tužší a měkčí stranu.
Otáčejte polštář TOM ALOE a užívejte si spánek!
Antialergenní vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí.
Rozměr cca: 60 x 40 x 13 cm.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

Tom SOYA
Luxusní polštář z paměťové (viskoelastické) natur pěny vyšší střední tuhosti, vyrobené za použití přírodních surovin
na vodní bázi a přírodních olejů ze sóje, která je ve východním světě považována za posvátnou rostlinu. Všem je
známa především svým blahodárným vlivem na pokožku (pomáhá přirozeně pokožku zvlhčovat a udržovat ji
pružnou). Pratelný strečový potah.









Viskoelastická pěna přináší komfort a vynikající ortopedické vlastnosti.
TOM SOYA je polštář, který nabízí vysoký spánkový komfort, skvělou oporu krční páteře, relaxaci
šíjového svalstva a sílu přírodních materiálů do Vaší ložnice.
Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru (tzv. „dražé“) lze tento polštář použít nejen ke spánku,
ale například také jako oporu zad při sledování televize či při práci s počítačem.
Jádro polštáře je perforované – pro maximální vzdušnost a hygienu. Perforace mají navíc různý průměr,
čímž TOM SOYA nabízí další benefit – tužší a měkčí stranu.
Otáčejte polštář TOM SOYA a užívejte si spánek!
Antialergenní vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí.
Rozměr cca: 60 x 40 x 13 cm.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

Tom KOKOS
Luxusní polštář z jemné, měkké a přirozeně elastické latexové pěny. Jádro polštáře je vyrobené za použití
přírodních surovin na vodní bázi a extraktů z plodů palmy kokosové. Elastická latexo-kokosová pěna přináší komfort
a vynikající ortopedické vlastnosti, díky přírodní kokosové složce také jedinečnou měkkost, jemnost, přirozenou
elasticitu a jemnou vůni – nevtíravá aromaterapie. Pratelný strečový potah.









TOM KOKOS je polštář, který nabízí vysoký spánkový komfort, skvělou oporu krční páteře, relaxaci
šíjového svalstva a sílu přírodních materiálů do Vaší ložnice.
Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru (tzv. „dražé“) lze tento polštář použít nejen ke spánku,
ale například také jako pohodlnou pružnou oporu zad při sledování televize či při práci s počítačem.
Jádro polštáře je perforované – pro maximální vzdušnost a hygienu.
Perforace mají navíc různý průměr, čímž TOM KOKOS nabízí další benefit – tužší a měkčí stranu.
Otáčejte polštář TOM KOKOS a užívejte si spánek!
Antialergenní vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí.
Rozměr cca: 60 x 40 x 13 cm.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

Tom
Klasický polštář z plné visco-latexové pěny střední tuhosti s paměťovým efektem v pratelném potahu. Vynikající
přizpůsobivost, podpora krční páteře a uvolnění šíjového svalstva v poctivém zpracování klasického tvaru jádra.
Pratelný strečový potah.







Visko latexová pěna přináší komfort a vynikající ortopedické vlastnosti a pocit uvolnění.
TOM je polštář, který nabízí vysoký spánkový komfort, skvělou oporu krční páteře, relaxaci šíjového
svalstva ve středním pásmu tuhosti.
Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru (tzv. „dražé“) lze tento polštář použít nejen ke spánku,
ale například také jako oporu zad při sledování televize či při práci s počítačem.
Antialergenní vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí.
Rozměr cca: 60 x 40 x 13 cm.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

Sortiment – lamelové rošty, společné se značkou Tropico:
Kvalitní lamelový rošt podtrhne a dokreslí jedinečnost a kvalitu matrace. Kvalitní rošt zvýší užitné vlastnosti
matrace
(ortopedičnost, komfort spánku) a prodlouží její životnost.

Lamelové rošty řady Double
Výrobky masivní a moderní konstrukce.






Anatomické uspořádání lamel má příznivý vliv na polohu těla při spánku.
Mají 28 lamel šíře 38 mm ve výkyvných gumových pouzdrech.
V oblasti beder je 5 lamel s nastavitelnou tuhostí dle hmotnosti uživatele.
Středový popruh je zdvojený pro vyšší elasticitu a životnost.
Vyjma roštu Ergo Black Moto je možno rošty objednat i v atypickém rozměru.

Double Klasik
Masivní a moderní, pevný lamelový rošt.





Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

Double Expert
Masivní a moderní, lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou.



Kování zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v oblasti noh.
Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové).





Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Nosnost do 130 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

Double Expert Moto
Masivní lamelový rošt s motorovým polohováním hlavy a nohou pomocí dvou motorů a drátového dálkového
ovladače.








Vybaven 2 elektromotory s dálkovým ovladačem (standardně dodáván v „drátovém“ provedení, za
příplatek
možnost „bezdrátového“ ovládání - viz ceník).
Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Rošt je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností (ideální pro latexové a sendvičové).
Široká nabídka atypických rozměrů.
Nosnost roštu do 120 kg.
Výška roštu cca 5,5 cm (měřeno bez motoru).

Ergo Black Moto
Masivní lamelový rošt s motorovým polohováním hlavy a nohou pomocí dvou motorů v kompaktním bloku
s drátovým dálkovým ovladačem a záložním zdrojem.










Masivní lamelový rošt s polohováním.
2 elektromotory (umístěny v jednom bloku)
Vybaven dálkovým ovladačem (za příplatek - viz běžný ceník).
Záložní zdroj umožňuje vrácení roštu do původní polohy v případě výpadku el. proudu.
Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Rošt je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností (ideální pro latexové a sendvičové).
Široká nabídka atypických rozměrů.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 6 cm (měřeno bez motoru).

Double XXL
Velice masivní, pevný a odolný lamelový rošt s vysokou nosností a zvýšenou tuhostí.







Velice masivní, pevný a odolný lamelový rošt.
Vybaven 28 zesílenými lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených
lamel s nastavitelnou tuhostí.
Lze použít i v případě požadavku na tužší rošt.
Je vhodný pro všechny typy matrací.
Nosnost roštu do 160 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

Double Praktik N
Masivní lamelový rošt s vyklápěním ze strany nohou a polohováním hlavy a nohou.








Mechanismus nabízí 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v nohách.
Pístové (plynokapalinové) vzpěry umožňují velice snadné vyklápění roštu od nohou a přístup do
úložných prostor postele.
Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Max. nosnost při zdvihu/polohování je 30 kg.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze).

Double Praktik B
Masivní pevný lamelový rošt s vyklápěním z boční strany.







Pístové (plynokapalinové) vzpěry umožňují vyklopení roštu z boční strany a přístup do úložného
prostoru postele.
Vhodný pro všechny typy matrací. Univerzální pro levý i pravý výklop.
Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Max. nosnost při zdvihu/polohování je 30 kg.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze).

Lamelové rošty řady Fénix

Pružný a vzdušný podklad Vaší matrace.




Mají masivní anatomické lamely s nastavitelnou tuhostí v oblasti beder.
Rošty jsou vyrobeny z kvalitního materiálu a mají 26 březových lamel šíře 36 mm, vsazených do
plastových pouzder v rámu.
Jsou k dispozici v rozměrech pro ložné plochy 80 x 200 a 90 x 200 cm.

Fénix Klasik
Pevný lamelový rošt vhodný pro všechny typy matrací.






Vybaven 26 lamelami šíře 36 mm.
3 zdvojené lamely s nastavitelnou tuhostí.
Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací.
Nosnost roštu do 110 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

Fénix Relax
Lamelový rošt s polohováním hlavy.






Vybaven 26 lamelami šíře 36 mm.
3 zdvojené lamely s nastavitelnou tuhostí.

Moderní lamelový rošt anatomické konstrukce s polohováním hlavy.
Vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové).




Nosnost roštu do 110 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

Fénix Expert
Lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou.








Vybaven 26 lamelami šíře 36 mm.
5 zdvojených lamel s nastavitelnou tuhostí.

Moderní lamelový rošt anatomické konstrukce s polohováním hlavy a nohou.
Vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové).
Nosnost roštu do 110 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

2018
ALPINE BLUE AIR 22/26

Super vzdušná matrace ze studené pěny s dvěma funkčními stranami - tužší latexovou a měkčí paměťovou.
Propracovaný ortopedický zónový systém podpírá tělo a uvolňuje znavené svalstvo v každé poloze, po celou noc.
Špičkový antibakteriální a protiroztočový pratelný potah s přírodními vlákny. Volitelná výška. Vyrobena v
Krkonoších.

















To nejlepší v jedné matraci – latex, paměťová a studená pěna.
LATEX AIR | TUHÁ STRANA MATRACE: Kdo jednou spal na latexu, vždycky spal na latexu. Termoregulace,
pružné pohodlí, odolnost. Latex, který dýchá - perforace odvětrává pot z matrace a udržuje lůžko suché
a čisté.
VISCO AIR | MĚKČÍ STRANA MATRACE: Paměťová pěna znamená pohodlí a odlehčení pohybového
ústrojí. Poskytuje relaxaci znavenému tělu, odlehčuje klouby a uvolňuje svaly. Svojí vynikající schopností
kopírovat kontury těla jej podpírá a pomáhá udržet páteř v optimální poloze. Nelepená vrstva, která s
každým pohybem těla provětrá celou matraci. Nelepená konstrukce vrstvy.
DOKONALÉ POHODLNÉ A VZDUŠNÉ JÁDRO: Ortopedická 7- zónová konstrukce s paměťovou pěnou bez
lepení a prodyšným, pohodlným latexem. Objemové hmotnosti vrstev 35 - 65 kg/m3 s nejdelší možnou
mechanickou i hygienickou životností.
CITLIVÉ RAMENNÍ ZÓNY, VÝZTUHA V OBLASTI PÁNVE: Ramenní zóny citlivě upravují tuhost. Oceníte je
při spánku na boku, kdy matrace napomáhá odlehčit ramenní kloub. Nedochází tak k „přeležení“. V
oblasti koncentrovaného tlaku (v oblasti pánve) je odolná studená pěna velmi vysoké objemové
hmotnosti. Je zároveň šetrná ke kyčelním kloubům.
ANTIBAKTERIÁLNÍ PRATELNÝ POTAH: Vysoký 49% podíl přírodních vláken Tencel® / viskóza s
povrchovou úpravou AegisTM (antibakteriální a protiroztočové vlastnosti); zamezuje tvorbě živného
prostředí pro roztoče a je prevencí vzniku plísní (ani ti, kteří se více potí, nemusí mít strach). Potah
AegisTM předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky. Prošívaný klimatizačními
vrstvami dutých vláken, dvojdílný, pratelný (60 °C).
Technologie Thermo&Air Control. Žádný trik. Speciální odvětrávací systém potahu skvěle spolupracuje
s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání a pocení či přílišného
ochlazování. Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Volitelná výška matrace: cca 26/22 cm
Doporučená maximální nosnost až 150 kg
Prodloužená záruka 7 let na jádro matrace
Testováno 150.000x

AMUNDSEN 26
Ortopedická matrace se zvýšenou tuhostí. Univerzální použití a pratelný potah s přírodními vlákny.












Matrace s unikátním vlnovým jádrem (SpineProtector pro ochranu páteře). Kombinuje pěny různých
tuhostí ve vlnách. Díky tomu má matrace perfektní ortopedické vlastnosti (rozložení hmotnosti do jádra
matrace).
Tužší strana. Tuhost, pružnost a podpora. Masivní vrstva studené pěny vysoké objemové hmotnosti.
Měkčí strana (oranžová) má 7 zónovou profilaci a provzdušňujícími kanálky, které mění v matraci vzduch
s každým pohybem těla (technologie AirForce pro hygienu a omezení pocení).
Střední část, která napodobuje naši páteř je složena z pružných pěn o různých tuhostech.
SPINE PROTECTOR. Střední část pro ochranu páteře. Zajišťuje rozložení tlaku a správnou podporu těla
při všech polohách.
Pratelný potah Tencel®. Odolný a pružný. Skvěle odvádí pot a snadno se zbavuje vlhkosti – díky
přírodním vláknům Tencel® Lyocell®. Vybaven oboustranně klimatizačními vrstvami dutých vláken pro
omezení potivosti a správné klima na lůžku. Pratelný (60 °C), dvojdílný.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Doporučená maximální nosnost do 135 kg.
Výška matrace cca 26 cm




Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

ARABELA 24
Super vzdušná matrace s taškovými pružinami, studenou pěnou a kokosovou výztuhou na tužší straně. Každá
tašková pružina reaguje samostatně. Matrace dokonale kopíruje a podpírá tělo. Pratelný potah. Vyrobena v
Krkonoších.















ZÓNOVÉ ORTOPEDICKÉ JÁDRO: 7 anatomických zón, cca 400 samostatně reagujících pružinek z české
pružinové oceli podpírá a kopíruje tělo v každé poloze. Robustní pěnový rám pro stabilitu konstrukce a
pohodlné vstávání. Objemové hmotnosti pěn 28 - 30 kg/m3 pro vysokou mechanickou i hygienickou
životnost a odolnost.
SOFT | MĚKČÍ STRANA MATRACE: Střední tuhost, dokonalá prodyšnost díky větracím kanálkům ve třech
osách a precizní kopírování křivek těla díky taškovým pružinám. Maximální doporučená nosnost do 120
kg.
HARD | TUŽŠÍ STRANA MATRACE: Tužší strana pro vyznavače klasiky. Vrstva 100% přírodních vláken z
palmy kokosové dává matraci tuhost a odolnost. Maximální doporučená nosnost do 140 kg.
Česká pružinová ocel vysoké jakosti. Certifikovaná konstrukce pružinového systému.
Díky systému AirForce je možno matraci uložit i na méně prodyšný podklad (např. sololitová deska).
FUNKČNÍ PRATELNÝ POTAH: Pratelný potah Wellness s klimatizačními vrstvami dutého vlákna zvyšuje
prodyšnost, izoluje a omezuje pocení. Stylové ornametnální prošívání drží tvar. S funkcí odvodu
statického náboje pro hluboký spánek. Dvojdílná konstrukce, pratelný do 60 °C. Vhodné uložení na
laťkový rošt nebo pevnou desku.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné lamelové rošty, laťkové rošty, možno uložit i na pevnou (sololitovou) desku
Doporučená maximální nosnost do 120 kg (měkčí strana), do 140 kg (tužší strana s kokosem).
Výška matrace cca 24 cm
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

AUSTIN AIR 26
Pružinová matrace. Jádro s vysokým počtem taškových pružin a latexem. Robustní partnerská tašková matrace,
spojující ty nejlepší materiály pro zdravý spánek. Hebkost latexu, vzdušnost studené pěny, stabilita kokosové desky
a maximální komfort. Vzdušnost, vynikající ortopedické vlastnosti, komfort spánku a odolnost. Pratelný potah s
přírodními vlákny.
.
 Taškové pružiny. Vysoce vzdušné a elastické 7-zónové jádro MultiPocket z cca 555 ks taškových pružin.
Reaguje v každém bodě Vašeho těla.
 Latexová vrstva; Perforovaná 3 cm vrstva prodyšného a vysoce tvarovatelného antibakteriálního latexu.
Zažijte hebkost pohodlí!
 Ještě větší pružnost latexu. Na měkčí straně (pod latexovou vrstvou) je použita velice pružná studená
pěna Medium (45 kg/m3). Výborná odrazová pružnost pro snadné otáčení.
 Pružnost a tuhost. Tužší strana matrace disponuje sendvičem dvou studených pěn rozdílné tuhosti. Je
vyztužena vrstvou z přírodních kokosových vláken, pojených latexem pro maximální odolnost a pružnost
celé konstrukce.
 Pratelný prošívaný potah s přírodními vlákny a technologií Thermo Air Control. Odolný sněhově bílý
potah Tencel® Lyocell® s vynikající termoregulací a přírodními vlákny. Pratelný (60 °C), dvojdílný, prošitý
extra silnou klimatizační vrstvou dutého vlákna. Moderní ornamentální vzor prošívání skvěle drží tvar.
 Technologie Thermo&Air Control. Žádný trik. Speciální odvětrávací systém potahu skvěle spolupracuje
s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání a pocení či přílišného
ochlazování. Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.








V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné lamelové rošty, laťkové rošty, možno uložit i na pevnou (sololitovou) desku
Doporučená maximální nosnost do 145 kg
Výška matrace cca 26 cm
Prodloužená záruka 7 let na jádro matrace
Testováno 150.000x

DÁŠA TROPICO 15/18
Super pružná a odolná ortopedická matrace bez lepidel. Vzdušný spoj, vynikající pěny se zónovou konstrukcí,
rozdílnou tuhostí stran a ramenních zón předurčují matraci pro široké použití od dětí až po seniory, včetně
náročnějších spáčů. Studená a hybridní pěna nejvyšší kvality = to nejlepší z pružných pěn v 1 matraci. Špičkový
antibakteriální a protiroztočový pratelný potah s přírodními vlákny. Vyrobeno v Krkonoších.
















Vyrobeno bez lepení – suchý zámkový vzdušný spoj. Mechanicky testováno, zdravotně nezávadné
materiály, ergonomicky testováno. Termoregulace.
PRUŽNÉ PĚNOVÉ JÁDRO BEZ LEPIDEL: Ortopedická 5- zónová konstrukce bez lepení maximalizuje
prodyšnost. Usnadňuje údržbu a prodlužuje hygienickou životnost - jádro snadno provětráte či vysajete.
Studené a hybridní pěny 35 kg/m3 s nejdelší možnou mechanickou i hygienickou životností.
TUHÁ STRANA MATRACE: Odolá vypečeným výrostkům, potěší dospěláky. Tuhá, pružná a odolná.
MĚKČÍ STRANA MATRACE: Hybridní pěna (spojuje odolnost a poddajnost latexu se vzdušností a
pružností studené pěny). Podpora páteře, kopírování kontur těla. Jemná provzdušňující zónová vlnka.
ANTIBAKTERIÁLNÍ PRATELNÝ POTAH: Vysoký 49% podíl přírodních vláken Tencel® / viskóza s
povrchovou úpravou AegisTM (antibakteriální a protiroztočové vlastnosti - zamezuje tvorbě živného
prostředí pro roztoče - a je prevencí vzniku plísní - ani ti, kteří se více potí, nemusí mít strach). Potah
Aegis předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky. Prošívaný klimatizačními vrstvami
dutých vláken, dvojdílný, pratelný (60 °C).
4CHYTRÉ ŘEŠENÍ - 4 TUHOSTI V 1: 4 různé tuhosti a pocity ležení díky odlišné tuhosti stran matrace a
různé profilaci ramenních změkčujících zón. Minimální riziko špatné volby tuhosti matrace. Jednoduchý
patent „4 tuhostí v 1 matraci“ 4Comfort jsme vymysleli v Tropicu pro Vaše pohodlí.
Oblíbená a lety prověřená konstrukce české matrace Tropico s nelepeným jádrem.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Doporučená maximální nosnost do 135 kg
Volitelná výška matrace cca 15/18 cm
Prodloužená záruka 4 roky na jádro matrace
Testováno 60.000x

ENIGMA 20
Komfortní 20 cm vysoká matrace s pratelným potahem. Oboustranné provedení, 7 zón. Ortopedická, anatomická,
hygienická. Pratelný potah Silver Line. Zahání zlé sny. Doporučuje Robert Ďábel. Vyrobeno v Krkonoších.


Flexifoam® Odolné jádro. Masivní & ortopedické.











Strana HARD. 7 ortopedických zón. Gentlemany nadchne. Střední až vyšší střední tuhost.
Strana SOFT. 7 ortopedických zón. Dámy si zamilují. Nižší střední tuhost.
Potah Silver Line. Komfort & ventilace. Hygiena & praní na 60°C. Dvojdílná konstrukce pro snadnou
manipulaci, klimatizační vrstvy pro odvod potu.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Doporučená maximální nosnost do 130 kg.
Výška matrace cca 20 cm
Prodloužená záruka 4 roky na jádro matrace
Testováno 60.000x

FOREST AIR AEGIS 28
Může být paměťová matrace tuhá a vzdušná? Může. Oblíbená matrace Forest Air nyní s vylepšeným potahem a
zvětšenou výškou. Měkčí paměťová strana a tužší strana z pružné studené pěny. Ortopedická zónová konstrukce.
Špičkový antibakteriální a protiroztočový pratelný potah s přírodními vlákny. Vyrobena v Krkonoších.


















Visco matrace, přinášející maximální komfort a vzdušnost, které se vyrovnají jen nejprodyšnější
pružinové matrace. Technologie AirForce – obě strany matrace dýchají ve všech směrech. Toto řešení
nabízí maximální možné provzdušnění u pěnových matrací.
VISCO AIR | MĚKČÍ STRANA MATRACE: Paměťová pěna znamená pohodlí a odlehčení pohybového
ústrojí. Poskytuje uvolnění znavenému tělu, odlehčuje klouby a uvolňuje svaly. Svojí vynikající
schopností kopírovat kontury těla jej podpírá a pomáhá udržet páteř v optimální poloze. Nelepená
vrstva, která s každým pohybem těla provětrá celou matraci.
FLEXI AIR | TUHÁ STRANA MATRACE: Odolná pružná studená pěna nabízí bezkonkurenční prodyšnost
díky větracím kanálkům ve třech osách. Odvod potu z matrace je tak maximální a lůžko svěží a čisté. Pro
milovníky tuhého poležení. Ideální při zvýšené potivosti.
DOKONALÉ POHODLNÁ A VZDUŠNÁ: Ortopedická 7- zónová konstrukce AirForce s paměťovou pěnou
bez lepení a prodyšnými studenými pěnami se zvýšenou tuhostí. Objemové hmotnosti vrstev 28 - 50
kg/m3 pro vysokou odolnost.
ŠETRNOST A POHODLÍ: Ramenní zóny (změkčující profilace) šetrně napomáhají zamezit přeležení.
Profilace zároveň
funguje jako II. provzdušňovací stupeň již tak prodyšné matrace. Špičková technologie pro Vaši postel.
Volba tuhosti otočením matrace.
ANTIBAKTERIÁLNÍ PRATELNÝ POTAH: Vysoký 49% podíl přírodních vláken Tencel® / viskóza s
povrchovou úpravou AegisTM (antibakteriální a protiroztočové vlastnosti; zamezuje tvorbě živného
prostředí pro roztoče a je prevencí vzniku plísní (ani ti, kteří se více potí, nemusí mít strach). Potah Aegis
předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky. Prošívaný klimatizačními vrstvami
dutých vláken, dvojdílný, pratelný (60 °C).
Technologie Thermo&Air Control. Žádný trik. Speciální odvětrávací systém potahu skvěle spolupracuje
s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání a pocení či přílišného
ochlazování. Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Výška matrace cca 28 cm
Prodloužená záruka 7 let na jádro matrace



Testováno 150.000x

FORMULA 18
Komfortní 18 cm vysoká matrace s celkově střední až nižší střední tuhostí. Oboustranné provedení, 7 zón.
Ortopedická, anatomická, hygienická. Pratelný potah Relaxtic. Zahání zlé sny. Potěší i děti. Vyrobena v Krkonoších.











Flexifoam® Odolné jádro. Masivní & ortopedické.
Strana HARD. 7 ortopedických zón. Střední tuhost.
Strana SOFT. 7 ortopedických zón. Nižší střední tuhost.
Potah Relaxtic. Komfort & ventilace. Hygiena & praní na 60°C. Dvojdílná konstrukce pro snadnou
manipulaci, klimatizační vrstvy pro odvod potu.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Doporučená maximální nosnost do 120 kg.
Výška matrace cca 18 cm
Prodloužená záruka 3 roky na jádro matrace
Testováno 50.000x

HEUREKA PLUS 20/24
Sendvičová ortopedická matrace s tužší a měkčí stranou z pěn Flexifoam® v pratelném potahu s kašmírovým
vláknem. Zvýšená opora při vstávání. Vhodná pro alergiky. Pánevní zóna s upravenou tuhostí a nosností.











Měkčí strana v provedení Classic (masivní, bez profilace)
Tužší strana v provedení Wellness (jemná masážní profilace)
Stabilizační vrstvy z pěny RE dodávají jádru stabilitu a přirozenou tuhost i při plné zátěži
Prošívaný potah s kašmírovým vláknem je velice příjemný na dotek. Je snímatelný, dělitelný a pratelný
do 60 °C.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Doporučená maximální nosnost: měkčí strana do 130 kg; tužší strana do 135 kg
Výška matrace cca 19 cm
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

KLÁRA TROPICO 15/18
Špičková celolatexová matrace střední tuhosti. Kdo jednou spal na latexu, vždycky spal na latexu. Matrace
„královské třídy“ v klasické výšce pro všechny, kteří chtějí pohodlí, termoregulaci a extrémní odolnost a nemohou z
jakýchkoli důvodů použít vysoké (latexové) matrace (např. Spirit). Ideální pro polohovací i pevné lamelové rošty!
Špičkový antibakteriální a protiroztočový pratelný potah s přírodními vlákny. Vyrobeno v Krkonoších.


Nejlepší volba pro polohovací rošty, jádro monoblok z 1 kusu. Mechanicky testováno, zdravotně
nezávadné materiály. Ergonomicky testováno. Termoregulace, bez lepidel.















LATEX MONOBLOK: 100% Latex, 100% pohodlí. Pružný, takřka nezničitelný latex je vyroben z 1 kusu s
použitím přírodních surovin. Ortopedické 5- zónové (anatomické) jádro s vysokou objemovou hmotností
60 kg/m3 s vyztuženou pánevní zónou. Dokonalé pohodlí, vzdušnost, vynikající orotpedické vlastnosti a
kopírování křivek těla.
ANTIBAKTERIÁLNÍ PRATELNÝ POTAH S PŘÍRODNÍMI VLÁKNY A OMEZENÍM POCENÍ: Vysoký 49% podíl
přírodních vláken Tencel® / viskóza s povrchovou úpravou AegisTM - antibakteriální a protiroztočové
vlastnosti (zamezuje tvorbě živného prostředí pro roztoče) a je prevencí vzniku plísní (ani ti, kteří se více
potí, nemusí mít strach). Potah Aegis předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky.
Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken, dvojdílný, pratelný (60 °C).
ŠETRNOST A POHODLÍ: Ramenní zóny (změkčující profilace) uvolňují rameno při spánku na boku a
šetrně tak pečují o ramenní klouby, čímž napomáhají zamezit „přeležení ramene“. Profilace zároveň
funguje jako II. provzdušňovací stupeň již tak prodyšné matrace.
Oblíbená česká matrace Tropico s lety prověřenou konstrukcí. 15 let úspěšně na trhu.
V typických a dokonce i atypických rozměrech (viz ceník)
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty – skvělá pro motorově polohovatelné lamelové
rošty!
Doporučená maximální nosnost do 130 kg
Volitelná výška matrace 15/18 cm
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

KOLOS 26
Tuhá, nosná a vzdušná XXL záležitost. Super vzdušná, nelepená masivní matrace s vysokou nosností a stabilitou
konstrukce v pratelném potahu s kašmírovým vláknem.
















Matrace z kvalitních a vysoce odolných pěn s velmi vysokou nosností.
Dvě masivní ložné plochy zapadají do středu jádra díky nelepenému zámku.
Dokonalá vzdušnost, hygiena, odvod potu a snadná údržba díky nelepenému spoji.
Velmi vysoká tuhost, vysoká objemová hmotnost studených a Flexifoam® pěn.
Strana s velmi vysokou tuhostí – HARD – žlutá, studená pěna 45 kg/m3.
Strana s vysokou tuhostí – SOFT – hnědá, pěna Flexifoam® 40 kg/m3.
Střední část z pěny Flexifoam® HARD-HARD 50 kg/m3 s vysokým stupněm tuhosti = stabilní páteř
matrace.
Vnitřní pětizónová profilace = optimalizace podpory páteře a uvolnění těla. Nežádoucí protitlak je
v nejvyšší možné míře omezen.
Luxusní potah s kašmírem je velice příjemný na dotek. Je snímatelný, dělitelný a pratelný do 60 °C.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení na lamelové a laťkové rošty s maximálním rozestupem lamel 3 cm.
Doporučená maximální nosnost do 200 kg.
Výška matrace cca 26 cm
Prodloužená záruka 6 let na jádro matrace
Testováno 100.000x

KOLOS BIO ECOLOGY 24
Oboustranná matrace s natur a gelovou hybridní pěnou. Robustní partnerská matrace s velkým rozdílem v tuhosti
stran. Dokonalý komfort pro široké spektrum postav. Speciální termoregulační látka - pratelný potah Tencel®
Lyocell® s 3D paropropustnou mřížkou.

















Fialová hybridní pěna S-GT snoubí hebkost latexu s dokonalou distribucí tlaku gelových matrací (GelTouch).
Nelepené jádro s provětrávacími kanálky pro maximální hygienu a omezení pocení. Pružnost a tuhost.
Jednotlivé strany matrace mají velký tuhostní rozdíl.
Super pružná a tuhá strana a super jemná a kopírující hybridní pěna na měkčí straně (fialová) „Latex-Gel
touch“ S4420GT. Okouzlující jemnost pohodlí, vysoká opora pro tělo díky zpevněné střední vrstvě.
Optimální rozložení tlaku se blíží gelovým matracím. Vysoce prodyšná, napomáhá správné
termoregulaci.
Tužší strana matrace ze studené NATUR pěny vysoké objemové hmotnosti a velmi vysoké odrazové
pružnosti zajišťuje pevnost, zvýšenou nosnost, odolnost a tužší pohodlí. Vynikající vzdušnost díky
otevřenější buněčné struktuře (další stupeň omezující pocení).
Matrace bez lepidel. Nelepená konstrukce s nelepeným hřebenovým spojem s vnitřními větracími
kanálky zajišťuje maximální možnou vzdušnost a omezení potivosti. Díky způsobu profilace styčných
ploch je matrace dokonale pevná. Střední část je vyrobena z robustní a odolné pružné pěny.
Pratelný potah s přírodními vlákny. Odolný bílý potah Tencel s přírodními vlákny. Vynikající
termoregulační schopnosti - potah je navržen doopravdy „na tělo“. Perfektní volba proti pocení.
Pratelný (60 °C) dvojdílný, prošitý extra silnou klimatizační vrstvou dutého vlákna.
Technologie Thermo&Air Control. Žádný trik. Speciální odvětrávací systém potahu skvěle spolupracuje
s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání a pocení či přílišného
ochlazování. Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty, případně pro laťkové rošty
Doporučená maximální nosnost do 145 kg.
Výška matrace cca 24 cm
Prodloužená záruka 6 let na jádro matrace
Testováno 100.000x

MAXI KINGS 16
Tužší matrace se zónami a pratelným potahem. V klasické výšce.








Odolná matrace s ortopedickými vlastnostmi, které zajišťuje ložná plocha, vyrobená technologií 3D
Rainbow (optimální složení více druhů pěn) z odolné a vzdušné studené a Flexifoam® pěny.
Jádro matrace je vybaveno RE stabilizační vrstvou, která je zárukou dlouhé životnosti.
Měkčí strana matrace: 7 anatomických zón s technologií 3D Rainbow (kombinuje různé hustoty pěn, z
každé vytěží maximum užitných vlastností). Vzdušnost a optimální ortopedické vlastnosti. Masážní
efekt.
Tuhá strana: Tuhost, pružnost a podpora. Masivní vrstva s příčnou profilací (vzdušnost,
přizpůsobivost).Rozdílná tuhost stran minimalizuje riziko výběru špatné tuhosti matrace.
Pratelný potah 95 °C: Vybaven oboustranně klimatizačními vrstvami dutých vláken. Pratelný na vyvářku
(95 °C) pro maximální čistotu a hygienu lůžka. Dvojdílná konstrukce.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty






Doporučená maximální nosnost do 130 kg
Výška matrace cca 16 cm
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

MAXI 15
V jednoduchosti je síla. Sendvičová matrace s pratelným potahem.














Komfortní matrace s různými tuhostmi ložných ploch s anatomickým tvarováním minimalizuje riziko
špatné volby tuhosti matrace.
Je vhodná i pro páry s rozdílnými požadavky na tuhost lůžka.
Strana HARD (tužší, červená) s anatomickou profilací.
Strana SOFT (měkčí, zelená) s anatomickou profilací.
Jádro je tvořeno zónovým Flexifoam® sendvičem. Zajišťuje ideální polohu páteře v průběhu spánku.
Středová výztuha z RE pěny dává jádru přirozenou tuhost = dlouhá životnost při nízkých nákladech.
Pratelný potah 95 °C: Vybaven oboustranně klimatizačními vrstvami dutých vláken. Pratelný na vyvářku
(95 °C) pro maximální čistotu a hygienu lůžka. Dvojdílná konstrukce.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Doporučená maximální nosnost do 130 kg
Výška matrace cca 15 cm
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

PETRA TROPICO 13/15/18
V jednoduchosti je síla. Matrace z 1 kusu pružné pěny (monoblok). Ideální do dětských pokojíků, patrových postelí,
u nichž nelze použít kvůli boční zábraně vyšší matrace, atd. Varianta 13 cm je určena pro výsuvné přistýlky. Vychází
z osvědčené konstrukce matrace Tropico XENA. Potah je pratelný na vyvářku. Vyrobeno v Krkonoších.





Oblíbená a lety prověřená konstrukce české matrace Tropico s jádrem z 1 kusu.
Mechanicky a ergonomicky testováno. Zdravotně nezávadné materiály.
100% bez lepidel. Ideální pro děti a dospívající.
Ortopedické 5- zónové jádro s odolnou cca 30 kg/m3 za studena tvářenou pěnou Flexifoam® XF skvěle
dýchá a je odolné (i dětskému hopsání). Jemně profilovaná poddajnější strana a pevnější strana (zcela
rovná).











POTAH MIKROFÁZE - DOKONALÁ HYGIENA: Pratelný na 95 °C. Kvalitní a odolná mikrovlákna, prošívání,
které drží tvar. Dvojdílná konstrukce pro snadnou manipulaci a možnost nepřetržitého používání.
Klimatizační vrstvy dutých vláken (termoizolace).
4Comfort - CHYTRÉ ŘEŠENÍ: 4 různé pocity ležení díky odlišné tuhosti ramenních zón a různé profilaci
stran matrace. Minimální riziko špatné volby.
V typických i atypických rozměrech
Doporučené uložení: pevné i polohovací lamelové rošty
Doporučená maximální nosnost do 110 kg
Volitelná výška matrace cca 13/15/18 cm
Prodloužená záruka 3 roky na jádro matrace
Testováno 50.000x

ROMANTIKA KAŠMÍR 20/24
Vysoká robustní, ortopedická matrace s volitelnou výškou. Vysoká nosnost a tuhost, zvýšená opora při vstávání.
Vhodná pro alergiky. Partnerská matrace se skvělým potahem Kašmír Plus s přírodními vlákny a kašmírem.














Vyrobena z kombinace pěn Flexifoam®, které zajišťují ortopedické vlastnosti, elasticitu, vzdušnost a
odolnost.
Stabilitu, nosnost, tuhost a odolnost dodává jádru masivní vrstva kokosových vláken.
Měkčí strana s jemnou masážní profilací
Tužší strana má výztuhu z 100% přírodních kokosových vláken.
Speciální 7 zónová profilace CubeCare proti otlakům ve tvaru kostek. Pomáhá zabránit pocitu přeležení
– každá kostka reaguje samostatně.
Hedvábně jemný potah Kašmír Plus s vysokým podílem přírodních vláken. Díky vysokému podílu viskózy
a kašmírovému vláknu nabízí vynikající termoregulační schopnosti pro komfortní spánek a omezení
pocení. Velice odolná, pevná a příjemně měkká látka s klimatizačním prošíváním navíc omezuje nabíjení
statickou elektřinou pro klidný spánek. Složení: 51% Polyester, 48% Viskóza, 1% Kašmír.
V typických i atypických rozměrech
Vhodné uložení na pevný laťkový nebo lamelový rošt.
Doporučená maximální nosnost do 150 kg (tužší strana); do 130 kg (měkčí strana matrace).
Volitelná výška matrace cca 20/24 cm
Prodloužená záruka 5 let na jádro matrace
Testováno 80.000x

SUPER FOX 18/20/22/24/26/28 . Classic/Wellness
Matrace s paměťovou a pružnou stranou s možností volby výšky a profilace. Je úžasně pohodlná a ještě lepší než
kdy dřív. Přidali jsme na vzdušnosti, maximalizovali termoregulaci a noční pocení omezili na minimum. Zvýšili jsme

pružnost, pevnost a odolnost matrace. Lehněte si a poznejte vynikající elastické vlastnosti, dokonalou podporu a
odlehčení těla i znavené mysli! Budete ho milovat! Funkční pratelný potah.









Super Fox Classic – varianta s masivní rovnou línou pěnou pro vyznavače klasiky
Super Fox Wellness – varianta s jemnou relaxační masážní profilací pro spánkové gurmány
Paměťová (visco) pěna. Vyrobená za použití přírodních surovin: lepší elasticita a antialergické vlastnosti,
zdraví v ložnici, ohleduplnost k přírodě. Super pohodlná, uleví kloubům.
Studená pěna Flexifoam® HR-XF. Super pružná studená pěna napomáhá správné termoregulaci a
zajišťuje extra odrazovou pružnost. To znamená, že se při spánku budete snadno otáčet.
Druhá strana každé matrace je vyrobena z houževnaté studené pěny. Robustní konstrukce zajišťuje
přirozenou tuhost a stabilitu celé 7- zónové konstrukce. Má 7 zón se speciální profilací CubeCare ve
tvaru kostek. Pomáhá zabránit pocitu přeležení – každá kostka reaguje samostatně. Navíc je hodně
pružná – budete se snadno otáčet.
Ramenní kolébky pro uvolnění ramene (zabrání pocitu přeležení). Oceníte zejména při spánku na boku.
Skvělá volba pro alergiky.
Zesílená pánevní zóna matrace – oblast s koncentrovaným tlakem je obzvláště odolná.
Funkční potah Wellness s Thermo&Air Control; Žádný trik. Speciální odvětrávací systém potahu skvěle
spolupracuje s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání a pocení či
přílišného ochlazování. Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté. Navíc, s funkcí odvodu statického
náboje z těla. Prošitý klimatizační vrstvou dutého vlákna. Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
V typických i atypických rozměrech
Vhodné uložení na pevný laťkový nebo lamelový rošt.
Doporučená maximální nosnost 135 kg.
Volitelná profilace paměťové pěny: Wellness (masážní); Classic (bez profilace)



Volitelná výška matrace (v cm cca):





Super FOX 18 - 3 cm visco pěny. Pro děti a dorost. Pro ty, kterým se domů vysoká matrace nevejde.
Super FOX 20 - 4 cm visco pěny. Výškový standard. Komfort za skvělou cenu. Pokud můžete, začněte zde.
Super FOX 22 - 4 cm visco pěny. O fous vyšší, o fous lepší. Více stability, pružnosti a pohodlí. Univerzální použití.
Lišácká volba.
Super FOX 24 - 4 cm visco pěny. Výška s pocitem jistoty, snadné vstávání i pro hůře pohyblivé jedince.
Super FOX 26 - 4 cm visco pěny. Pro krále lišáků. Spánek jako víno, vstávání jak po másle. Od mlaďochů po seniory.
Super FOX 28 - 5 cm visco pěny. Nový rozměr spánku. Extra vysoká s extra vysokou vrstvou paměťové pěny (5 cm).
Maximálně komfortní. Ortopedický FOX 28 jsme zkonstruovali dle Vašich přání.
















Prodloužená záruka 6 let na jádro matrace
Testováno 100.000x

Proč je FOX tak oblíbený..?
Pravý král rodinných matrací si na nic nehraje. Nabízí komfort v jednoduché a cenově dostupné, kvalitní
konstrukci z prvotřídních materiálů. Robustní základna se zdravotní profilací ze studené pěny nese superpružnou vrstvu studené pěny se zvýšenou odrazovou pružností Flexifoam® HR-XF 45 kg/m3. To zaručí snadné
otáčení při spánku a přirozenou, tužší podporu. A to nejlepší na konec. Pardon - nahoru. Masivní vrstva
paměťové pěny je zárukou pohodlí a zdraví. Odpočine si celé stresem a námahou utahané tělo. Díky velkému
výběru variant padne každému. Navíc - otočná konstrukce znamená minimální riziko volby špatné tuhosti. No, a
pokud nejste přívrženci paměťových matrací a máte raději hodně pružný komfort, zkuste Super Fox Blue.

SUPER FOX BLUE 18/20/22/24/26/28 . Classic/Wellness
Antibakteriální pružná matrace s hybridní a studenou pěnou. Je úžasně pohodlná, tuhá tak akorát a nemilosrdně
vzdušná.
Pokud chcete tuhost Super Foxe, ale bez paměťové pěny a s větší pružností, jste na správné adrese. Hybridní pěna
Blue spojuje ty nejlepší vlastnosti studené i paměťové pěny a latexu: Je pružná, prodyšná, má optimální tuhost,
vynikající termoregulaci, pomáhá omezit pocení a je super odolná. Matraci budete milovat! Vyberte si výšku
matrace a profilaci hybridní pěny Blue! Vhodná i do ložnic s většími výkyvy teplot. Antibakteriální pratelný potah
s přírodními vlákny.









Super Fox Blue Classic – varianta s masivní rovnou hybridní pěnou Blue pro vyznavače klasiky
Super Fox Blue Wellness – varianta s jemnou relaxační masážní profilací pro spánkové gurmány
Hybridní pružná pěna: Elastická vrstva, zvyšující odrazovou pružnost, vzdušnost a pocitovou pevnost
matrace. Zajišťuje optimální klima, čímž napomáhá předcházet pocení.
Studená pěna Flexifoam® HR-XF. Super pružná studená pěna napomáhá správné termoregulaci a
zajišťuje extra odrazovou pružnost. To znamená, že se při spánku budete snadno otáčet.
Druhá strana každé matrace je vyrobena z houževnaté studené pěny. Robustní konstrukce zajišťuje
přirozenou tuhost a stabilitu celé 7- zónové konstrukce. Má 7 zón se speciální profilací CubeCare ve
tvaru kostek. Pomáhá zabránit pocitu přeležení – každá kostka reaguje samostatně. Navíc je hodně
pružná – budete se snadno otáčet.
Ramenní kolébky pro uvolnění ramene (zabrání pocitu přeležení). Oceníte zejména při spánku na boku.
Skvělá volba pro alergiky.
Zesílená pánevní zóna matrace – oblast s koncentrovaným tlakem je obzvláště odolná.
Funkční antibakteriální potah s Thermo&Air Control; Žádný trik. Speciální odvětrávací systém potahu
skvěle spolupracuje s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání a pocení či
přílišného ochlazování. Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté. Prošitý klimatizační vrstvou
dutého vlákna. Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C). Vysoký 49% podíl přírodních vláken Tencel® /
viskóza s povrchovou úpravou AegisTM (antibakteriální a protiroztočové vlastnosti, zamezuje tvorbě
živného prostředí pro roztoče a je prevencí vzniku plísní ani ti, kteří se více potí, nemusí mít strach).
Předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky. Prošívaný klimatizačními vrstvami
dutých vláken.
V typických i atypických rozměrech
Vhodné uložení na pevný laťkový nebo lamelový rošt.
Doporučená maximální nosnost 135 kg.
Volitelná profilace hybridní pěny: Wellness (masážní); Classic (bez profilace)



Volitelná výška matrace (v cm cca):







Super Fox Blue 18 3 cm hybridní pěny. Pro děti a dorost. Pro ty, kterým se domů vysoká matrace nevejde.
Super Fox Blue 20 4 cm hybridní pěny. Výškový standard. Komfort za skvělou cenu. Pokud můžete, začněte zde.
Super Fox Blue 22 4 cm hybridní pěny. O fous vyšší, o fous lepší. Více pružnosti a pohodlí. Univerzální. Lišácká volba.
Super Fox Blue 24 4 cm hybridní pěny. Výška s pocitem jistoty, snadné vstávání i pro hůře pohyblivé jedince.
Super Fox Blue 26 4 cm hybridní pěny. Pro krále lišáků. Spánek jako víno, vstávání jak po másle. Od mlaďochů po
seniory.
Super Fox Blue 28 5 cm hybridní pěny. Nový rozměr spánku. Extra vysoká s extra vysokou vrstvou hybridní pěny.
Maximálně komfortní, maximálně elastický. Ortopedický Super Fox Blue 28 jsme zkonstruovali dle Vašich přání.














Prodloužená záruka 6 let na jádro matrace
Testováno 100.000x

V čem je Super FOX Blue jiný..?
Král rodinných matrací v plné kráse svého pohodlí, avšak ve variantě bez paměťové pěny, zato se zvýšenou
pružností. Navíc přidává ještě vyšší vzdušnost (roztoči totálně v ofsajdu) a termoregulaci (schladí i horkou krev +
omezí pocení). Jak také jinak - u lišáckých matrací už jste na pohodlí a benefity zvyklí. Opět v podobě jednoduché

a cenově dostupné, konstrukce z prvotřídních materiálů. Robustní základna se zdravotní profilací a tuhá, pružná
mezivrstva, obě ze studené pěny, servírují modrou lehací plochu z hybridní pěny (to je materiál, který v sobě
spojuje to nejlepší z latexu, studené pěny a paměťové pěny). Díky velkému výběru variant padne každému. No,
ale pokud nechcete slevit ze své oblíbené paměťové pěny, pak jděte cestou staré známé Super Fox.

ŠÁRKA TROPICO 15/18
Matrace pro malé i velké, královna dětských pokojů. Se vzdušným latexem, pružnou studenou pěnou a prošívaným
potahem pratelným na vyvářku. Rozdílná tuhost stran. Ortopedická, vzdušná a zónová. Odolná dětskému hopsání.
Vyrobeno v Krkonoších.













Zdravotně nezávadné lepení na vodní bázi. Mechanicky a ergonomicky testovaná. Zdravotně nezávadné
materiály. Rozdílná konstrukce a pružnost stran.
LATEX: Pružný, odolný, s podílem přírodních surovin a vysokou objemovou hmotností 60 kg/m3 .
Pohodlí, vzdušnost, vynikající orotpedické vlastnosti. Měkčí strana.
STUDENÁ PĚNA (HR): Tužší strana matrace. 37 kg/m3. Maximální pružnost, prodyšnost a odolnost.
Konstrukce respektuje potřeby těla dospívajících uživatelů.
4TUHOST PRO KAŽDÉHO: Rozdílná tuhost stran a navíc odlišená tuhost ramenních zón (3 dírky = měkčí,
2 dírky = tužší). Získáte 4 tuhosti v 1 matraci: minimální riziko špatné volby.
Oblíbená česká matrace Tropico s lety prověřenou konstrukcí. 15 let úspěšně na trhu.
POTAH MIKROFÁZE - DOKONALÁ HYGIENA: Pratelný na 95 °C. Kvalitní a odolná mikrovlákna, prošívání,
které drží tvar. Dvojdílná konstrukce pro snadnou manipulaci a možnost nepřetržitého používání.
Klimatizační vrstvy dutých vláken (termoizolace).
V typických i atypických rozměrech
Vhodné uložení na pevný laťkový nebo lamelový rošt.
Doporučená maximální nosnost do 125 kg
Volitelná výška matrace cca 15/18 cm
Prodloužená záruka 3 roky na jádro matrace
Testováno 80.000x

TRIKER 20/22/24
Pružná matrace ve 3 výškách. Pohodlná matrace z robustních a vzdušných pěn Flexifoam®. Matrace má vyšší
střední tuhost (obě strany jsou stejně tuhé). Nabízí volbu strany Relax (s masážní profilací a 3D Rainbow
technologií) a Classic (rovná vrstva pěny). Zónové jádro SpineProtector pro ochranu páteře a zvýšenou stabilitu
konstrukce.











RELAX. Strana s 3D Rainbow technologií. Masážní profilace uvolňuje stresem napjaté svalstvo a
napomáhá sprvávnému prokrvení pokožky. Ortopedický komfort zajišťuje technologie 3D Rainbow,
kombinující různé hustoty pěn (z každé vytěží maximum užitných vlastností).
CLASSIC. Rovná strana vyhoví milovníkům klasického ležení. Podpora, pohodlí.
SpineProtector. Ochrana páteře ve všech zónách, s důrazem na pohodlí kyčlí a ramenních kloubů.
Potah Silver Line - pratelný na 60 °C, dvojdílný, prošitý klimatizační vrstvou dutého vlákna: vzdušnost,
hygiena, termoregulace.
V typických i atypických rozměrech
Vhodné uložení na pevný laťkový nebo lamelový rošt.
Doporučená maximální nosnost do 130 kg.
Výška matrace cca 20/22/24 cm
Záruka 3 roky



Testováno 50.000x

Vojta
Česká matrace pro miminka ze studené pěny bez lepidel s pratelným potahem. Vzdušná a pružná. Optimální
tuhostí respektuje požadavky dětského tělíčka. Díky použití studené pěny 35 kg/m3 napomáhá správné
termoregulaci. Udržuje lůžko suché a svěží (poréznější struktura pěny odvádí přebytečné teplo a vlhkost) a je téměř
nezničitelná.












Obě strany bez profilace (nejvhodnější provedení pro miminka - netlačí).
Potah dvojdílný, pratelný na vyvářku (95 °C), prošívaný klimatizační vrstvou dutého vlákna.
Vhodná pro použití s monitorem dechu (konkrétní použití vždy konzultujte s výrobcem daného
zařízení!).
Podkladová podložka (rošt) se řídí instrukcemi výrobce monitoru dechu, je-li použit s matrací. Jinak lze
matraci uložit na desku i laťky s max. rozestupem 4 cm.
Doporučujeme také dětský matracový chránič z nabídky Tropico.
Vyrobeno v Krkonoších pro naše nejmenší spáče.
Nyní i v oblíbených „novodobých“ rozměrech!
Maximální doporučená nosnost do 50 kg
Prodloužená záruka na jádro matrace 3 roky
Doporučené uložení: deska/laťky s rozestupem do 4 cm, v případě použití monitoru dechu – dle
instrukcí jeho výrobce.
Výška matrace cca 7 cm

Vojta Travel
Česká cestovní matrace pro miminka. Také máme děti a víme, že když se jede na dovolenou, je problém sehnat
pořádnou matraci do cestovní postýlky. Dětskou cestovní matraci Vojta Travel snadno složíte do cestovní tašky s
uchem (je součástí). Navržena pro všechny postýlky rozměru 60x120 cm, včetně moderního skládacího provedení.









Vzdušná studená pěna 25 kg/m3.
Potah dvojdílný, pratelný na vyvářku (95 °C), neprošitý = poddajnější.
Praktické gumové pásky v rozích pro snadné složení a případné přichycení matrace k podkladu v
postýlce.
Vyrobeno v Krkonoších pro naše nejmenší spáče.
Maximální doporučená nosnost do 30 kg
Záruka 2 roky
Doporučené uložení deska/laťky s rozestupem do 4 cm, v případě použití monitoru dechu – dle
instrukcí jeho výrobce.
Výška matrace cca 3 cm

SPIRIT SUPERIOR.
Rodina prvotřídních matrací s českým rodokmenem.
Spánek, který má duši.

SPIRIT Superior VISCO 30/29/28/27/26/25
SPIRIT Superior VISCO. DVOJITÝ ODLEHČUJÍCÍ PAMĚŤOVÝ EFEKT. PÉČE O CELÉ POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. Luxusní
ortopedická matrace z rodiny prvotřídních matrací s českým rodokmenem. Možnost volby výšky 30 – 25 cm.
Matrace se střední tuhostí a nižší odrazovou pružností. Silný paměťový efekt, který uleví kloubům. Regulace tlaku.














SUPERSOFT BLACK VISCO 3 cm super jemná paměťová (visco) vrstva - obejme Vás!
VISCO 4 cm pěna střední tuhosti - lehkost a úleva pro celé tělo - beztížný stav těla a mysli.
HR-XF 5 cm studená pěna vyšší tuhosti - pružnost, pevnost, podpora - snadná změna polohy při spánku.
Základna z pěny Flexifoam® SuperiorVolume vysokého objemu s anatomickým systémem
SpineProtector
(ramenní a pánevní roznášecí zóny nesou tělo ve všech nálehových úhlech a upravují tuhost v zónách).
Reverzní strana matrace s ramenními sekcemi a CubeCare profilací (výkyvné flexi kostky) proti otlakům.
Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace, hygiena.
Potah CORVUS AIR je pratelný (60 °C), vyrobený ze 2 částí - snadná manipulace.
Vhodné pro lamelové pevné i polohovatelné lamelové rošty.
Doporučená maximální nosnost do 150 kg.
Výška matrace – možno zvolit v rozmezí 30 – 25 cm (na celé cm)
Záruka 8 let na jádro matrace.
Testováno 200.000x

SPIRIT Superior LATEX 30/29/28/27/26/25
SPIRIT Superior LATEX. DOKONALÉ SPOJENÍ PRUŽNOSTI A PAMĚŤOVÉHO EFEKTU PRO POHODLÍ BEZ POTU. Luxusní
ortopedická matrace z rodiny prvotřídních matrací s českým rodokmenem. Latexová pružnost, paměťový efekt a

termoregulace. Pevná a stabilní konstrukce. Matrace s vyšší tuhostí a vyšší střední odrazovou pružností. Možnost
volby výšky 30 – 25 cm.













LATEX 3 cm super jemná vrstva s perforací - vzdušnost a jemnost - nic se netvaruje lépe!
VISCO 4 cm pěna střední tuhosti - lehkost a úleva pro celé tělo - beztížný stav těla a mysli.
HR-XF 5 cm studená pěna vyšší tuhosti - pružnost, pevnost, podpora - snadná změna polohy při spánku.
Základna z pěny Flexifoam® SuperiorVolume vysokého objemu s anatomickým systémem
SpineProtector (ramenní a pánevní roznášecí zóny nesou tělo ve všech nálehových úhlech a upravují
tuhost v zónách).
Reverzní strana matrace s ramenními sekcemi a CubeCare profilací (výkyvné flexi kostky) proti otlakům.
Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace, hygiena.
Potah CORVUS AIR je pratelný (60 °C), vyrobený ze 2 částí - snadná manipulace.
Vhodné pro lamelové pevné i polohovatelné lamelové rošty.
Doporučená maximální nosnost do 150 kg.
Výška matrace – možno zvolit v rozmezí 30 – 25 cm (na celé cm)
Záruka 8 let na jádro matrace.
Testováno 200.000x

SPIRIT Superior TRIUMPH 30/29/28/27/26/25
SPIRIT Superior TRIUMPH. REGENERACE A POHODLÍ BEZ VISCO PĚNY, BEZ POCENÍ, BEZ KOMPROMISŮ. Luxusní
ortopedická matrace z rodiny prvotřídních matrací s českým rodokmenem. Nezničitelná pružnost, poddajnost,
extra vzdušnost a termoregulace díky pěně XDURA, která spojuje to nejlepší ze všech dosud známých materiálů.
Odlehčení celého těla. Vynikající eliminace tlaku. Matrace s vyšší střední tuhostí a velmi vysokou odrazovou
pružností pro velice snadnou změnu poloh v průběhu spánku. Možnost volby výšky 30 – 25 cm.















XDURA 7 cm 58 kg/m3 dokonale kopírující a prodyšná, prakticky nezničitelná pěna s termoregulační
funkcí.
HYBRID HY 9 cm 38 kg/m3 super-elastická hybridní pěna střední tuhosti - vyrovnává tlak v ploše
matrace.
HR 11 cm 50 kg/m3 studená pěna vyšší tuhosti - pružnost, pevnost, podpora - snadná změna poloh při
spánku.
Třístupňová konstrukce - odrazová pružnost se zvyšuje v každé vrstvě nejmodernějších pěn velmi vysoké
objemové hmotnosti s nejvyšší možnou propustností vodních par. Úžasně pohodlná a stabilní
konstrukce.
Anatomický systém SpineProtector je uložen v hybridní vrstvě (dokonalá podpora těla ve všech
polohách).
Reverzní strana matrace s ramenními sekcemi a CubeCare profilací (výkyvné flexi kostky) proti otlakům.
Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace, hygiena.
Potah CORVUS AIR je pratelný (60 °C), vyrobený ze 2 částí se zdvojeným zipem - snadná manipulace.
Vhodné pro lamelové pevné i polohovatelné lamelové rošty.
Doporučená maximální nosnost do 150 kg.
Výška matrace – možno zvolit v rozmezí 30 – 25 cm (na celé cm)
Záruka 8 let na jádro matrace.
Testováno 200.000x

SPIRIT Superior CLOUD 30/29/28/27/26/25
SPIRIT Superior CLOUD. ABSOLUTNÍ ODLEHČENÍ TĚLA BEZ VISCO PĚNY A BEZ POCENÍ. NADPOZEMSKÁ JEMNOST.
Luxusní ortopedická matrace z rodiny prvotřídních matrací s českým rodokmenem. Jemnost, poddajnost, dokonalé
kopírování těla, termoregulace, vynikající antibakteriální vlastnosti. Odlehčení celého těla. Dokonalá eliminace
tlaku. Matrace s nižší střední tuhostí a vysokou odrazovou pružností. Možnost volby výšky 30 – 25 cm.















S4420GT 3 cm 44 kg/m3 sametová latex-gelová GelTouch pěna. Omezení tlaku na tělo. Termoregulace +
jemnost.
Znáte z Geltech® matrací. Gelová pěna S-GT je dokonale prodyšná a napomáhá omezit pocení na
minimum.
LATEX C9 5 cm 65 kg/m3 super jemný, pružný latex. Antibakteriální, vzdušný; druhý termoregulační
stupeň matrace.
Pětistupňová konstrukce - odlehčení těla a pohodlí bez ztráty podpory.
Základna z pěn HYBRID HY 38 kg/m3 super-elastická hybridní pěna střední tuhosti - vyrovnává tlak;
celoplošný anatomický systém SpineProtector2 pro ochranu páteře; HR-XF 50 kg/m3 tuhá a pružná
studená pěna.
Reverzní strana matrace s ramenními sekcemi a CubeCare profilací (výkyvné flexi kostky) proti
otlakům.Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace,
hygiena.
Potah je 2- dílný pro snadnou manipulaci. 1/2 CORVUS AIR robustní bílá látka s šedými tóny, praní: 60
°C;
2/2 VOGUE v šedém designu obsahuje 30% přírodních vláken, pratelnost: 40 °C; superjemná na dotek.
Vhodné pro lamelové pevné i polohovatelné lamelové rošty.
Doporučená maximální nosnost do 150 kg.
Výška matrace – možno zvolit v rozmezí 30 – 25 cm (na celé cm)
Záruka 8 let na jádro matrace.
Testováno 200.000x

SPIRIT Superior COMODORE 30
SPIRIT Superior COMODORE. VRCHOLNÁ KONSTRUKCE S DOKONALÝM POHODLÍM, DYNAMIKOU A VZDUŠNOSTÍ.
Latexová jemnost a paměťový odlehčující efekt. Velmi vysoká vzdušnost a termoregulační funkce pružinového
jádra AirForce, které má v jednolůžku více jak 1500 samočinně reagujících pružinek s ventilačními kanálky. Matrace
s celkově vyšší tuhostí, vynikající podporou páteře a zónovou přizpůsobivostí a zvýšenou odrazovou pružností.





LATEX 3 cm super jemná vrstva s perforací - vzdušnost a jemnost - nic se netvaruje lépe!
VISCO 3 cm pěna střední tuhosti - lehkost a úleva pro celé tělo - beztížný stav těla a mysli.
HR-XF 50 kg/m3 3 cm studená pěna vyšší tuhosti - pružnost, pevnost, podpora, snadná změna polohy
při spánku.
Super-Multi-Pocket AirForce 18 cm jádro z taškových pružin s dokonalou reakcí ve více než 1500
bodech.














Jádro zaručuje dokonalou kopírovatelnost a podporu páteře. Bezkonkurenční vzdušnost díky příčným
kanálkům.
Vysoká dynamická odezva - Každá pružinka odvádí na 100% svoji práci přesně tam, kde Vaše tělo
potřebuje.
HR-XF 2 cm studená pěna na reverzní straně matrace s pružným komfortem.
Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace, hygiena.
Potah je vyrobený ze 2 částí pro snadnou manipulaci.
1/2 CORVUS AIR robustní bílá látka s šedými tóny, pratelnost: 60 °C;
2/2 VOGUE v šedém designu obsahuje 30% přírodních vláken, pratelnost: 40 °C; superjemná na dotek.
Vhodné pro pevné lamelové i laťkové rošty. Možnou použít s pevnou deskou.
Doporučená maximální nosnost do 150 kg.
Výška matrace fixní, 30 cm.
Záruka 8 let na jádro matrace.
Testováno 200.000x

Sortiment – toppery:

Topper VISCO

5 / 7 cm | Classic / Wellness
Luxusní vrchní (krycí) matrace z paměťové (visco) pěny střední tuhosti v pratelném potahu s gumovými pásky pro
snadné přichycení i k vysokým matracím.
Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace (efekt paměťové pěny podpoří ortopedické vlastnosti a
pohodlí, přinese úlevu kyčlím a kloubům obecně).
 Je velmi vhodný především pro kontinentální postele (zvýšíte komfort, výšku lůžka a jeho variabilitu).
 Lze použít i samostatně jako masážní, relaxační nebo cvičební podložku.
 Vyrábí se ve dvou výškách (5 nebo 7 cm) a dvou volitelných provedeních:
 Classic – rovná, masivní neprofilovaná paměťová pěna
 Wellness – jemná masážní profilace po celé ploše paměťové pěny (prokrvení pokožky, celková tělesná
relaxace).
 V rozích je opatřen gumovými pásky pro dokonalou fixaci k matraci.
 Potah je snímatelný, dvojdílný, prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken a je pratelný na 60°C.



Volitelná výška cca 5/7 cm
Vhodné uložení na jakýkoli konstrukční typ matrace

Topper FLEXI

5 / 7 cm | Classic / Wellness
Luxusní vrchní (krycí) matrace z pružné pěny Flexifoam® vyšší střední tuhosti v pratelném potahu s gumovými
pásky pro snadné přichycení i k vysokým matracím.









Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace (vhodný zejména pro vyznavače tužšího ležení).
Je velmi vhodný především pro kontinentální postele (zvýšíte komfort, výšku lůžka a jeho variabilitu).
Lze použít i samostatně jako masážní, relaxační nebo cvičební podložku.
Vyrábí se ve dvou výškách (5 nebo 7 cm) a dvou volitelných provedeních:
Classic – rovná, masivní neprofilovaná pěna
Wellness – jemná masážní profilace po celé ploše (prokrvení pokožky, celková tělesná relaxace).
V rozích je opatřen gumovými pásky pro dokonalou fixaci k matraci.
Potah je snímatelný, dvojdílný, prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken a je pratelný na 60°C.




Volitelná výška cca 5/7 cm
Vhodné uložení na jakýkoli konstrukční typ matrace

Přikrývky a polštáře Tropico

Tropico Aloe Vera
Prošívané pratelné přikrývky a polštáře pro celoroční použití s povlakem ze 100% bavlny s výtažky Aloe Vera,
blahodárně
působícími na pokožku.








Prošívané přikrývky a polštáře Tropico ALOE VERA jsou unikátními produkty ze 100% bavlny
s povrchovou úpravou extraktem Aloe Vera (pozitivně působí na pokožku a pomáhá ji chránit). Posiluje
celkovou vitalitu lidského těla a zároveň poskytuje kůži vzácné organické látky.
Výrobky jsou vhodné jak pro alergiky, tak pro astmatiky.
Vzhledem ke kvalitě zpracování a použitým materiálům je možno prát všechny výrobky Aloe Vera do 60
°C.
Na tkanině je jemný tisk květu Aloe Vera.
Přikrývky i polštáře dodáváme v dárkovém balení.
Jednoduchá a snadná údržba
Celoroční přikrývka, váha náplně 400 g/m2
Prošitý polštář je opatřen na boční straně zipem, který slouží k doplnění nebo odebrání náplně.





Povrchová tkanina:
Náplň polštář:
Náplň přikrývka:




100% bavlna s úpravou Aloe Vera
100% polyesterové kuličky (na boční straně zip k odebrání/doplnění náplně)
100% polyesterové duté silanizované rouno

Polštář

70 x 90 cm ZIP

(náplň 1000 g)

Přikrývka
Přikrývka

135 x 200 cm
135 x 220 cm
220 x 200 cm
240 x 220 cm

(náplň 1100 g)
(náplň 1200 g)
(náplň 1750 g)
(náplň 2100 g)

Vhodné prakticky pro všechny uživatele. Materiály splňují přísné normy certifikace ÖKO TEX STANDARD 100.
Baleno v praktických taškách se zipem a uchem.
ÚDRŽBA
naše doporučení k užívání a ošetřování výrobků







Teplota praní maximálně 60 °C
Teplota sušení – sušit při nižší teplotě v sušičce, maximálně do 70°C, postupným zvyšováním teploty
Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor
Výrobek se nesmí žehlit
Nezapomeňte každý den důkladně proklepat polštář
Dodržujte tyto ošetřovací doporučení a výrobek Vám bude dlouho a dobře sloužit

Tropico Clinic
Prošívané přikrývky a polštáře pratelné na vyvářku (95 °C) pro celoroční použití s možností častého praní. Povlak z
kombinace bavlny a polyesteru (50:50).





Prošívané přikrývky a polštáře CLINIC svým materiálovým složením a finální úpravou umožňují praní při
teplotě do 95 °C, čímž je zaručena úplná likvidace roztočů a 100% hygiena Vašeho lůžka.
Vhodné pro alergiky, astmatiky a uživatele, kteří z různých zdravotních důvodů potřebují výrobky často
prát.
Splňuje nejvyšší požadavky na hygienu
Skvělé užitné vlastnosti. Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, 50% obsah bavlny zachovává
tkanině prodyšnost a ta je navíc velice příjemná na dotek.
Celoroční přikrývka - váha náplně 400 g/m2
Prošitý polštář je opatřen na boční straně zipem, který slouží k doplnění nebo odebrání náplně.





Povrchová tkanina:
Náplň polštář:
Náplň přikrývka:





50% Bavlna, 50% Polyester
100% polyesterové kuličky (na boční straně zip k odebrání/doplnění náplně)
100% polyesterové duté silanizované rouno

Polštář

70 x 90 cm ZIP

(náplň 1000 g)

Přikrývka
Přikrývka

135 x 200 cm
135 x 220 cm
220 x 200 cm
240 x 220 cm

(náplň 1100 g)
(náplň 1200 g)
(náplň 1750 g)
(náplň 2100 g)

Vhodné pro široké účely použití. Bavlna přirozeně omezuje pocení, přehřívání a dýchá. Polyester přispívá k vyšší
životnosti a umožňuje časté praní. Výplň z polyesterových kuliček s dlouhou životností. Prošívání drží tvar a
prodlužuje životnost polštáře.
Materiály splňují přísné normy certifikace ÖKO TEX STANDARD 100.
Baleno v praktických taškách se zipem a uchem.
Neopomeňte opatřit své lůžko praktickým matracovým chráničem MEDICAL - prodlouží hygienickou životnost matrace, ušetří
čas a práci hospodyňce, k matraci se přichytí snadno pomocí gumových pásků v rozích. K mání i pro matrace s výškou do 30
cm.

ÚDRŽBA
naše doporučení k užívání a ošetřování výrobků







Teplota praní maximálně do 95 °C
Teplota sušení – sušit při nižší teplotě v sušičce, maximálně do 120 °C, postupným zvyšováním teploty
Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor
Výrobek se nesmí žehlit
Nezapomeňte každý den důkladně proklepat polštář
Dodržujte tyto ošetřovací doporučení a výrobek Vám bude dlouho a dobře sloužit

Sortiment – matracový chránič, společný se značkou Slumberland:

Medical
Prošívaný chránič s výplní z dutého vlákna. Pratelný na vyvářku (95 °C).




Vzhledem k použitým materiálům a snadné údržbě, lze snadno dosáhnout hygienické čistoty.
Pratelné na 95° C.
Skvělé užitné vlastnosti. Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, přičemž vysoký obsah bavlny
zachovává tkanině prodyšnost pro odvětrání vodních par, a navíc je materiál velice příjemný na dotek.




Povrchová tkanina:
Náplň chrániče:

52% polyester, 48% bavlina
100% polyesterové duté rouno

Materiály splňují přísné normy certifikace ÖKO TEX STANDARD 100.
Baleno v praktických taškách se zipem a uchem.
Rozměry dle platného ceníku.
ÚDRŽBA
naše doporučení k užívání a ošetřování výrobků
Teplota praní maximálně do 95 °C
Teplota sušení – sušit při nižší teplotě v sušičce, maximálně do 120°C, postupným zvyšováním teploty
Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor
Výrobek se nesmí žehlit
Nezapomeňte každý den důkladně proklepat polštář
Dodržujte tyto doporučené ošetřovací symboly a výrobek Vám bude dlouho a dobře sloužit

Sortiment – speciální chrániče:

Matracový chránič EKONOMIK
Matracový chránič Ekonomik je prošívaný klimatizační vrstvou dutého vlákna.








Je určený k uložení přímo na matraci. Slouží k její ochraně před znečištěním a výrazně prodlužuje její
životnost, navíc, díky bohatému prošití klimatizační vrstvou dutého vlákna dodá lůžku tepelnou izolaci
(ženy nechladí a muže nepřehřívá).
V rozích jsou všité gumové pásky, které zaručují přichycení chrániče na matraci a jeho perfektní přilnutí.
Náplň tvoří 100% polyesterové rouno.
Různé dezény a barevné tóny.
Pratelný na 60°C.
Rozměry dle platného ceníku.

Matracový chránič RIZO PU
Matracový chránič RIZO PU (prodyšné provedení) je vodě nepropustná tenká hygienická podložka – chránič.






Slouží k ochraně matrací před znečištěním tělními nebo jinými tekutinami. Vhodné zejména k použití u
malých dětí, osob trpících inkontinencí a osob, dlouhodobě upoutaných na lůžko.
V rozích podložky jsou všité gumové pásy, které zaručují přichycení chrániče na matraci a jeho perfektní
přilnutí.
Výrobek možno prát do 90°C.
Vrchní strana froté; 20% polyester / 80% bavlna; spodní nepropustný zátěr: 100% PU (polyuretan) 105
g/m2
Typizované rozměry dle platného ceníku – dodává se i v rozměrech dětských matrací.

Sortiment – ortopedické vychytávky:

BEDERNÍK
Multifunkční doplněk z paměťové pěny, který dokáže výrazně snížit zdravotní potíže jako např. problémy s bederní
páteří, ztuhlost šíjových svalů a špatné prokrvení nohou. V pratelném potahu.
Plně jej využijete jak při sezení, ležení, spánku, tak i při relaxaci. Bederník je vyroben z líné (paměťové) pěny. Tato
speciální pěna reagující na tělesnou teplotu zajistí rovnoměrné rozložení tlaku a svým efektem pomalého vracení
se do původní polohy napomáhá uvolnění svalstva.

Využití:





Rozměry: cca 50 x 20 x 10 cm

Podpěra beder při sezení - uvolňuje zádové (bederní) svalstvo a působí jako prevence bolestí zad.
Podpěra krční páteře při ležení - působí jako prevence bolestí hlavy a ztuhlosti šíje.
Podpěra pod kolena- podporuje odpočinek a prokrvení svalstva nohou.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

PODKOLENÍK
Používá se jako doplněk pro zdravý spánek vložením mezi kolena při ležení hlavně v poloze na boku, kdy se kolena
vzájemně nedotýkají a nedochází k otlakům, taktéž podporuje řádné prokrvování celého těla. Je vyroben
z přizpůsobivé paměťové pěny a má pratelný potah.







Paměťová (visco/líná) pěna reaguje na tělesnou teplotu - tím zajistí rovnoměrné rozložení tlaku a svým
efektem pomalého vracení se do původní polohy napomáhá uvolnění svalstva.
Podkoleník je vhodný jako prevence zdravotních problémů a pro zvýšení komfortu při spánku nebo
relaxaci, také ho plně využijí dlouhodobě ležící pacienti.
Doporučujeme zejména pro těhotné ženy – uleví při spánku na boku.
Oblíbený je také u uživatelů, kteří prodělali operaci kolene nebo kyčelních kloubů.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.
Rozměry: cca 25 x 25 x 15 cm.

PODHLAVNÍK (ortopedický klín)
Podhlavník klínového tvaru. Doplněk pro Vaše pohodlí a zdraví. Oceníte při čtení v posteli a sledování televize.
Můžete použít nejen v posteli, ale i na Vaší pohovce.






Díky klínové konstrukci udržuje tělo v poloze, jenž usnadňuje dýchání – oceníte např. při nachlazení.
Při denním ležení usnadňuje vstávání z postele zejména starším a hůře pohyblivým jedincům.
Využijí také ti, kteří mají rádi „vysoko pod hlavou“.
Snímatelný a pratelný potah (60 °C), výrobek je tak vhodný pro alergiky.
Jádro z odolné a pružné pěny Flexifoam®.

Vyrábí se ve 3 velikostech:




Podhlavník velký – rozměr 80 x 50 x 20
Podhlavník dětský – rozměr 68 x 30 x 6 (ideální pro postýlky 70 x 140 cm)
Podhlavník dětský – rozměr 58 x 30 x 6 (ideální pro postýlky 60 x 120 cm)

Sortiment – anatomické polštáře:

Anatomické polštáře Tom
Podpora krční páteře a uvolnění šíjového svalstva. Dokonalá relaxace ve spojení s Vaší novou matrací. Vybere si
každý





Tom - Klasický polštář z visco-latexové pěny s paměťovým efektem v pratelném potahu.
Tom Aloe - Paměťový polštář s perforací a silným paměťovým efektem střední tuhosti.
Tom Soya - Paměťový polštář s perforací a silným paměťovým efektem vyšší střední tuhosti.
Tom Kokos - poddajný měkoučký latexový polštář se vzdušnou perforací vyhoví těm, kteří potřebují
„málo pod hlavou“ (děti, drobnější postavy) nebo těm, kteří - když to jinak nejde - neusnou bez toho,
aniž by si dali ruku pod hlavu.






Polštáře Tom Aloe, Soya a Kokos jsou na každé své straně jinak tuhé - díky kónické profilaci.
Polštář Tom má jádro v klasickém „plném“ provedení.
Všechny polštáře Tom mají tvar „obláčku“ neboli „dražé“.
Pratelný strečový potah drží tvar (60 °C). Rozměry cca 60 x 40 x 13 cm.

Detailní popisy jednotlivých polštářů řady TOM:

Tom ALOE
Luxusní polštář z paměťové (viskoelastické) natur pěny střední tuhosti, vyrobené za použití přírodních surovin na
vodní bázi a přírodních olejů s mikro kapslemi extraktu z léčivé rostliny Aloe Vera, která je známa svými léčivými
vlastnostmi a blahodárným vlivem na pokožku. Pratelný strečový potah.



Viskoelastická pěna přináší komfort a vynikající ortopedické vlastnosti.
TOM ALOE je polštář, který nabízí vysoký spánkový komfort, skvělou oporu krční páteře, relaxaci
šíjového svalstva a sílu přírodních materiálů do Vaší ložnice.








Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru (tzv. „dražé“) lze tento polštář použít nejen ke spánku,
ale například také jako oporu zad při sledování televize či při práci s počítačem.
Jádro polštáře je perforované – pro maximální vzdušnost a hygienu. Perforace mají navíc různý průměr,
čímž TOM ALOE nabízí další benefit – tužší a měkčí stranu.
Otáčejte polštář TOM ALOE a užívejte si spánek!
Antialergenní vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí.
Rozměr cca: 60 x 40 x 13 cm.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

Tom SOYA
Luxusní polštář z paměťové (viskoelastické) natur pěny vyšší střední tuhosti, vyrobené za použití přírodních surovin
na vodní bázi a přírodních olejů ze sóje, která je ve východním světě považována za posvátnou rostlinu. Všem je
známa především svým blahodárným vlivem na pokožku (pomáhá přirozeně pokožku zvlhčovat a udržovat ji
pružnou). Pratelný strečový potah.









Viskoelastická pěna přináší komfort a vynikající ortopedické vlastnosti.
TOM SOYA je polštář, který nabízí vysoký spánkový komfort, skvělou oporu krční páteře, relaxaci
šíjového svalstva a sílu přírodních materiálů do Vaší ložnice.
Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru (tzv. „dražé“) lze tento polštář použít nejen ke spánku,
ale například také jako oporu zad při sledování televize či při práci s počítačem.
Jádro polštáře je perforované – pro maximální vzdušnost a hygienu. Perforace mají navíc různý průměr,
čímž TOM SOYA nabízí další benefit – tužší a měkčí stranu.
Otáčejte polštář TOM SOYA a užívejte si spánek!
Antialergenní vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí.
Rozměr cca: 60 x 40 x 13 cm.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

Tom KOKOS
Luxusní polštář z jemné, měkké a přirozeně elastické latexové pěny. Jádro polštáře je vyrobené za použití
přírodních surovin na vodní bázi a extraktů z plodů palmy kokosové. Elastická latexo-kokosová pěna přináší komfort
a vynikající ortopedické vlastnosti, díky přírodní kokosové složce také jedinečnou měkkost, jemnost, přirozenou
elasticitu a jemnou vůni – nevtíravá aromaterapie. Pratelný strečový potah.









TOM KOKOS je polštář, který nabízí vysoký spánkový komfort, skvělou oporu krční páteře, relaxaci
šíjového svalstva a sílu přírodních materiálů do Vaší ložnice.
Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru (tzv. „dražé“) lze tento polštář použít nejen ke spánku,
ale například také jako pohodlnou pružnou oporu zad při sledování televize či při práci s počítačem.
Jádro polštáře je perforované – pro maximální vzdušnost a hygienu.
Perforace mají navíc různý průměr, čímž TOM KOKOS nabízí další benefit – tužší a měkčí stranu.
Otáčejte polštář TOM KOKOS a užívejte si spánek!
Antialergenní vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí.
Rozměr cca: 60 x 40 x 13 cm.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

Tom
Klasický polštář z plné visco-latexové pěny střední tuhosti s paměťovým efektem v pratelném potahu. Vynikající
přizpůsobivost, podpora krční páteře a uvolnění šíjového svalstva v poctivém zpracování klasického tvaru jádra.
Pratelný strečový potah.


Visko latexová pěna přináší komfort a vynikající ortopedické vlastnosti a pocit uvolnění.







TOM je polštář, který nabízí vysoký spánkový komfort, skvělou oporu krční páteře, relaxaci šíjového
svalstva ve středním pásmu tuhosti.
Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru (tzv. „dražé“) lze tento polštář použít nejen ke spánku,
ale například také jako oporu zad při sledování televize či při práci s počítačem.
Antialergenní vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí.
Rozměr cca: 60 x 40 x 13 cm.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

Sortiment – lamelové rošty:
Kvalitní lamelový rošt podtrhne a dokreslí jedinečnost a kvalitu matrace. Kvalitní rošt zvýší užitné vlastnosti
matrace
(ortopedičnost, komfort spánku) a prodlouží její životnost.

Lamelové rošty řady Double
Výrobky masivní a moderní konstrukce.






Anatomické uspořádání lamel má příznivý vliv na polohu těla při spánku.
Mají 28 lamel šíře 38 mm ve výkyvných gumových pouzdrech.
V oblasti beder je 5 lamel s nastavitelnou tuhostí dle hmotnosti uživatele.
Středový popruh je zdvojený pro vyšší elasticitu a životnost.
Vyjma roštu Ergo Black Moto je možno rošty objednat i v atypickém rozměru.

Double Klasik
Masivní a moderní, pevný lamelový rošt.






Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

Double Expert
Masivní a moderní, lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou.






Kování zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v oblasti noh.
Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové).
Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Nosnost do 130 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

Double Expert Moto
Masivní lamelový rošt s motorovým polohováním hlavy a nohou pomocí dvou motorů a drátového dálkového
ovladače.








Vybaven 2 elektromotory s dálkovým ovladačem (standardně dodáván v „drátovém“ provedení, za
příplatek
možnost „bezdrátového“ ovládání - viz ceník).
Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Rošt je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností (ideální pro latexové a sendvičové).
Široká nabídka atypických rozměrů.
Nosnost roštu do 120 kg.
Výška roštu cca 5,5 cm (měřeno bez motoru).

Ergo Black Moto
Masivní lamelový rošt s motorovým polohováním hlavy a nohou pomocí dvou motorů v kompaktním bloku
s drátovým dálkovým ovladačem a záložním zdrojem.










Masivní lamelový rošt s polohováním.
2 elektromotory (umístěny v jednom bloku)
Vybaven dálkovým ovladačem (za příplatek - viz běžný ceník).
Záložní zdroj umožňuje vrácení roštu do původní polohy v případě výpadku el. proudu.
Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Rošt je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností (ideální pro latexové a sendvičové).
Široká nabídka atypických rozměrů.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 6 cm (měřeno bez motoru).

Double XXL
Velice masivní, pevný a odolný lamelový rošt s vysokou nosností a zvýšenou tuhostí.







Velice masivní, pevný a odolný lamelový rošt.
Vybaven 28 zesílenými lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených
lamel s nastavitelnou tuhostí.
Lze použít i v případě požadavku na tužší rošt.
Je vhodný pro všechny typy matrací.
Nosnost roštu do 160 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

Double Praktik N
Masivní lamelový rošt s vyklápěním ze strany nohou a polohováním hlavy a nohou.







Mechanismus nabízí 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v nohách.
Pístové (plynokapalinové) vzpěry umožňují velice snadné vyklápění roštu od nohou a přístup do
úložných prostor postele.
Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Max. nosnost při zdvihu/polohování je 30 kg.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze).

Double Praktik B
Masivní pevný lamelový rošt s vyklápěním z boční strany.







Pístové (plynokapalinové) vzpěry umožňují vyklopení roštu z boční strany a přístup do úložného
prostoru postele.
Vhodný pro všechny typy matrací. Univerzální pro levý i pravý výklop.
Vybaven 28 lamelami šíře 38 mm s centrálním stabilizačním popruhem. Z toho 5 zdvojených lamel
s nastavitelnou tuhostí.
Max. nosnost při zdvihu/polohování je 30 kg.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze).

Lamelové rošty řady Fénix

Pružný a vzdušný podklad Vaší matrace.




Mají masivní anatomické lamely s nastavitelnou tuhostí v oblasti beder.
Rošty jsou vyrobeny z kvalitního materiálu a mají 26 březových lamel šíře 36 mm, vsazených do
plastových pouzder v rámu.
Jsou k dispozici v rozměrech pro ložné plochy 80 x 200 a 90 x 200 cm.

Fénix Klasik
Pevný lamelový rošt vhodný pro všechny typy matrací.






Vybaven 26 lamelami šíře 36 mm.
3 zdvojené lamely s nastavitelnou tuhostí.
Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací.
Nosnost roštu do 110 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

Fénix Relax
Lamelový rošt s polohováním hlavy.








Vybaven 26 lamelami šíře 36 mm.
3 zdvojené lamely s nastavitelnou tuhostí.

Moderní lamelový rošt anatomické konstrukce s polohováním hlavy.
Vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové).
Nosnost roštu do 110 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

Fénix Expert
Lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou.








Vybaven 26 lamelami šíře 36 mm.
5 zdvojených lamel s nastavitelnou tuhostí.

Moderní lamelový rošt anatomické konstrukce s polohováním hlavy a nohou.
Vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové).
Nosnost roštu do 110 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

