Tato luxusní matrace je špičkou ve své třídě. Pro výrobu byly použity nejkvalitnější materiály. Nosné jádro
tvoří studená pěna, která je podélně a příčně prořezaná tak, aby byla co nejvzdušnější. Vysoký komfort
a pohodlí při spánku umožňuje použitá viscoelastická pěna, která je uložena po celé délce matrace. Reaguje
příznivě na váhu a teplo těla. Páteř při spánku díky tomuto efektu zůstává v ideální anatomické poloze. Je
zárukou komfortu při ležení a spánku.

Extrémně pohodlná matrace, která je vyrobena z dvou viscoelastických pěn o rozdílných tuhostech o celkové
výšce 6 cm. Spodní vrstva je vyrobena z vysoce kvalitní polyuretanové pěny. Viscoelastická pěna reaguje
příznivě na váhu a teplo těla. Páteř při spánku díky tomuto efektu zůstává v ideální anatomické poloze. Je
zárukou komfortu při ležení a spánku.

Luxusní a velmi pohodlná matrace je vyrobena ze speciální vysoce pružné studené pěny v kombinaci
s viscoelastickou pěnou. Vysoký komfort a pohodlí při spánku umožňuje použitá viscoelastická pěna, která je
uložena po celé délce matrace. Reaguje příznivě na váhu a teplo těla. Páteř při spánku díky tomuto efektu
zůstává v ideální anatomické poloze. Matrace je oboustranná a umožňuje tak výběr měkčího nebo tvrdšího
ležení.

Velmi oblíbená matrace sendvičového typu je zhotovena z vysoce kvalitních studených pěn. Nosnost této
matrace zajišťuje polyuretanová pěna o zvýšené nosnosti. Obě strany jsou opatřeny sedmizónovou profilací.
Díky své struktuře umožňuje dokonalou výměnu vzduchu a vlhkosti. Splňuje všechny ortopedické vlastnosti
a patří mezi vysoce kvalitní matrace. Matrace je oboustranná a umožňuje tak výběr měkčího nebo tvrdšího
ležení.

Verze PLUS

Sendvičová matrace je vyrobena v kombinaci viscoelastické pěny a studené pěny. Nosné jádro tvoří
polyuretanová pěna. Vysoký komfort a pohodlí při spánku umožňuje použitá viscoelastická pěna, která je
uložena po celé délce matrace. Unikátní konstrukce zaručuje vynikající ortopedické vlastnosti, kde si uživatel
může zvolit tvrdší nebo měkčí stranu pouhým otočením matrace.

Verze MAX

Verze PLUS

Sedmizónová oboustranná matrace se studenou pěnou. Jádro matrace tvoří pojený polyuretan. Horní vrstvy
matrace jsou vytvořeny z desek s masážními nopy, které výborně odvádějí vlhkost a jemně masírují pokožku.
Matrace je střední tuhosti a působí pozitivně na celkovou regeneraci organizmu.

Verze PLUS

Sendvičová matrace se sedmi zónovou profilací je tvořena z polyuretanových desek s různou tuhostí stran.
Vysokou nosnost této matrace zaručuje vysoce kvalitní polyuretanová pěna. Použitím nopů dochází
k lepšímu prokrvení pokožky a uvolnění svalů. Matrace je oboustranná a umožňuje tak výběr měkčího nebo
tvrdšího ležení.

Jádro sendvičové matrace je složeno z kvalitní polyuretanové pěny, vrchní strana matrace nabízí sedmi
zónovou profilaci, která přispívá k lepšímu prokrvení pokožky a uvolnění svalů. Spodní strana matrace je
tvořena hladkou polyuretanovou deskou, která poskytuje matraci přirozenou tuhost.

Klasická sendvičová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu. Nosnou vrstvu matrace tvoří dvě hladké
desky z kvalitního polyuretanu. Matrace nabízí vysokou nosnost a střední tuhost, díky čemuž vyhovuje
širokému okruhu zákazníků.

Střed oblíbené sendvičové matrace je tvořen z lehčeného pojeného polyuretanu, nosná plocha matrace je
složena z polyuretanových desek o rozdílných tuhostech, díky čemuž si může uživatel zvolit měkčí
nopovanou stranu nebo tužší hladkou stranu matrace. Použitím nopů dochází k lepšímu prokrvení pokožky
a uvolněné svalů. Matrace má zvýšenou nosnost a splňuje všechny ortopedické vlastnosti pro zdravé spaní.

Oboustranná sendvičová matrace se sedmi zónovou profilací ze studené pěny na jedné straně a hladkou
deskou z polyuretanové pěny na straně druhé. Sedmi zónová profilace zaručuje uživateli lepší prokrvení
pokožky a snadnější regeneraci unavených svalů. Strana ze studené pěny disponuje velmi dobrou elasticitou
a díky otevřené buněčné struktuře vysokou prodyšností což přispívá k ideálnímu teplotnímu komfortu
uživatele. Střed matrace je tvořen z pojeného polyuretanu, který poskytuje matraci přirozenou tuhost.

Verze PLUS

Komfortní sendvičová matrace je tvořena kombinací kvalitní studené pěny a latexu, střed matrace
je z pojeného polyuretanu což zaručuje přirozenou tuhost matrace. Nosná plocha z latexu je rozdělaná do
3 anatomických zón, které správně odpovídají rozložení hmotnosti lidského těla. Latexová pěna je flexibilní
a tvarově stálá i po mnoha letech užívání, zároveň je odolná proti plísním a bakteriím. Strana ze studené
pěny disponuje velmi dobrou elasticitou a díky otevřené buněčné struktuře vysokou prodyšností což přispívá
k ideálnímu teplotnímu komfortu uživatele. Matrace má zvýšenou nosnost a splňuje všechny ortopedické
vlastnosti pro zdravé spaní.

Sendvičová oboustranná matrace je vyrobena z vysoce pružné studené pěny a z kvalitní polyuretanové pěny,
kde nosnou část tvoří pojený polyuretan. Jádro matrace je tvořeno výhradně z plných bloků bez výřezů.

Oblíbená sendvičová matrace je vyrobena v kombinaci viscoelastické pěny a polyuretanové pěny. Nosné
jádro tvoří kvalitní polyuretanová pěna. Matrace je oboustranná a umožňuje tak výběr měkčího nebo
tvrdšího ležení.

Matrace se sedmi zónovou profilací je tvořena z polyuretanových desek. Vysokou nosnost této matrace zaručuje
vysoce kvalitní polyuretanová pěna. Použitím nopů dochází k lepšímu prokrvení pokožky a uvolnění svalů. Matrace je
oboustranná. Vhodná pro uživatele preferující tvrdé lůžko.

Matrace sendvičového typu je vyrobena v kombinaci vysoce pružné studené pěny a polyuretanové pěny.
Obě strany jsou opatřeny sedmizónovou profilací. Díky své struktuře umožňuje dokonalou výměnu vzduchu
a vlhkosti. Unikátní konstrukce zaručuje vynikající ortopedické vlastnosti, kde si uživatel může zvolit tvrdší
nebo měkčí stranu pouhým otočením matrace.

Matrace Lexys kombinuje dvě značkové a vysoce kvalitní studené pěny s rozdílnou tuhostí stran. Střed
matrace je vyroben z polyuretanové pěny. Unikátní konstrukce zaručuje dokonalé ortopedické vlastnosti.
Velmi dobrá podpora ramenní, bederní a pánevní oblasti.

Luxusní matrace, která kombinuje viscoelastickou pěnu s vysoce pružnou studenou pěnu. Vysoký komfort
a pohodlí při spánku umožňuje použitá viscoelastická pěna o tloušťce pěti centimetrů, která je uložená po
celé délce matrace. Reaguje příznivě na váhu a teplo těla, tím je zaručena ideální poloha páteře při spánku.

Komfortní matrace je tvořena kombinací kvalitní studené pěny a latexu. Nosná plocha z latexu je rozdělaná
do 3 anatomických zón, které správně odpovídají rozložení hmotnosti lidského těla. Latexová pěna je
flexibilní a tvarově stálá i po mnoha letech užívání, zároveň je odolná proti plísním a bakteriím. Strana ze
studené pěny disponuje velmi dobrou elasticitou a díky otevřené buněčné struktuře vysokou prodyšností což
přispívá k ideálnímu teplotnímu komfortu uživatele.

Matrace ze 100% latexu je rozdělaná do 5 anatomických zón, které správně odpovídají rozložení hmotnosti
lidského těla. Latexová pěna je flexibilní a tvarově stálá i po mnoha letech užívání, zároveň je odolná proti
plísním a bakteriím. Unikátní konstrukce zaručuje dokonalé odvětrávání.

Matrace je tvořena kombinací kvalitní studené pěny a latexu. Nosné plochy z obou stran jsou tvořeny
latexovými deskami, které jsou vzdušně perforovány pro lepší odvod vlhkosti. Latexová pěna je flexibilní
a tvarově stálá i po mnoha letech užívání, zároveň je odolná proti plísním a bakteriím. Střed ze studené pěny
disponuje velmi dobrou elasticitou a díky otevřené buněčné struktuře vysokou prodyšností což přispívá k
ideálnímu teplotnímu komfortu uživatele.

Potah Trimtex
Nové vysoce kvalitní typy úpletových potahů z mikrovláken poskytují potahům
nové vlastnosti, které se u starších typů potahů nevyskytují. Potah je
velmi příjemný na dotek, s vysokou absorpcí vlhkosti a jejím pozdějším
transportem a odpařením. Působení speciální pletené struktury textilie i vlákna
zajišťuje tomuto potahu i vysokou tažnost a pevnost. Praní na 60 °C.

Potah Aloe Vera
Kvalitní potah, který obsahuje výtažek známe rostliny Aloe Vera. Má pozitivní vliv
na pokožku lidského těla. Postupně se uvolňující extrát z Aloe Vera umožňuje
dokonalou relaxaci ve spánku. Je zhotovený z elastického jemného materiálu a
vlastnosti této látky zaručují dostatečnou hygienu a antibakteriálnost lůžka. Potah
je prošitý antialergickým PES rounem. Snímatelný a pratelný.
Potah Green First
Luxusní pletená látka s bioaktivní úpravou na bázi přírodních rostlinných esencí.
Antiroztočová úprava textilie zaručuje vysoké užitné vlastnosti i po
několikanásobném vyprání . 100% přírodní ochrana proti roztočům. Vhodné pro
alergiky. Potah je prošitý antialergickým PES rounem. Snímatelný a pratelný.

Váš prodejce:

