
Sendvičová matrace výborné konstrukce, skládající se z pružné 
rekonstituované pěny. Horní část matrace je z polyuretanové pěny 
zabezpečující  dlouhou životnost a dostatečné pohodlí.

Matrace je z kvalitní polyuretanové pěny. Celková konstrukce matrace 
zaručuje dostatečné pohodlí, potřebnou pružnost a dlouhou životnost 
výrobku.

Vylepšená konstrukce pružinové matrace, která spojením pružinového      
jádra s polyuretanovými pěnami dodává matraci  pohodlí.                
Navíc je lehací plocha matrace doplněna 100% kokosovým vláknem,               
čímž se zvýší dlouhodobá životnost.

Sendvičová matrace skládající se ze dvou typů pěn, které zabezpečují velmi 
dobro oporu těla. Vrchní část matrace je rozdělena do 5 zón, která zajišťuje 
dokonalou pružnost, provzdušnění a dostatečné pohodlí matrace.

Matrace sendvičového typu určená pro vyšší zátěž. Spodní část je z pružné 
rekonstituované polyuretanové pěny. Vrchní část matrace je z pěny           
opatřené vlnkami zajišťující provzdušnění středu matrace.

Dokonalá antidekubitní vzdušná matrace. Horní strana matrace - měkčí z 
výběrové HR-studené pěny má speciální antidekubitní tvarování, rozdělené do 
3 anatomických zón, které se maximálně přizpůsobí jednotlivým částem 
lidského těla. Díky otevřené buněčné struktuře HR pěny je dosaženo 
optimálního proudění vzduchu v matraci, je mimořádně elastická a trvanlivá.

Sendvičová matrace skládající se ze tří typů pěn, které zabezpečují velmi 
dobrou oporu těla. Střední část matrace je rozdělena do 5 zón, která zajišťuje 
dokonalé provzdušnění. Vrchní část matrace je změkčena o další pěnu, která 
zvyšuje celkový komfort matrace. 

Matrace skládající se ze tří typů pěn, které zabezpečují velmi dobrou oporu 
těla. Střední část matrace je rozdělena do 5 zón, která zajišťuje dokonalé 
provzdušnění. Vrchní 7 zónová část matrace je opatřena nopky pro dokonalé 
prokrvení a promasírování pokožky, čímž dochází k uvolnění těla a  relaxaci.

Exklusivní 7 zónová matrace určená pro vyšší zátěž. Vrchní 7 zónová část 
matrace je z líné pěny je opatřena nopky pro dokonalé prokrvení                   
a promasírování pokožky, čímž dochází k uvolnění těla a dokonalé relaxaci. 
Spodní část je z pružné rekonstituované polyuretanové pěny. Střed matrace   
je z pěny opatřené vlnkami, zajišťující provzdušnění středu matrace.
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Osvědčená konstrukce a skladba matrace. Spojením pružinového jádra s 
polyuretanovými pěnami dodává matraci neobyčejnou pružnost, 
vzdušnost a pohodlí.             
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Kvalitní partnerská matrace dvou tuhostí. Horní strana matrace – měkčí je z kvalitní 
polyuretanové pěny, která je tvarovaná do masážních nopů. Nopky jsou rozděleny do 
7 anatomických zón. Použitím nopů dochází k lepšímu prokrvení pokožky a uvolnění 
svalů. Spodní strana matrace je opatřena masážními vlnkami pro dokonalou relaxaci 
a klidný spánek. Celková konstrukce matrace  má dlouhou životnost a dostatečnou 
kvalitu. Potah Standard, snímatelný, dělený zipem a pratelný na 60°C.

Vylepšená matrace  s Visco línou pěnou. Horní strana matrace – měkčí je opatřena 
kvalitní VISCO - línou pěnou, která působením tělesného tepla měkne a pružně     
se přizpůsobuje tvaru těla. Visco nopky jsou rozděleny do 7 anatomických zón. 
Použitím nopů dochází k lepšímu prokrvení pokožky  a uvolnění svalů. Spodní 
strana matrace je opatřena masážními vlnkami pro dokonalou relaxaci a klidný 
spánek. Matrace má  pevnějším středem tvořený z rekonstituované polyuretanové 
pěny. Celková konstrukce matrace  má výbornou pružnost a dlouhou životnost. 
Potah Standard, snímatelný, dělený zipem a pratelný na 60°C.

Matrace složená z výběrových elastických polyuretanových pěn odlišných 
objemových hmotností, které tak nabízí oboustranné používání o různé tuhosti. 
Měkčí strana matrace je profilovaná do 5 anatomických zón, která zabezpečuje 
rozložení váhy těla v jednotlivých zónách. Spodní strana matrace je opatřena 
masážními vlnkami, které zabezpečují dokonalé prokrvení pokožky, uvolnění svalů   
a odbourání stresu. Potah Standard, snímatelný, dělený zipem a pratelný na 60°C.

Matrace s možností volby tvrdší a měkčí strany s výbornými ortopedickými 
vlastnostmi. Horní strana matrace – měkčí s výběrové HR-studené pěny má speciální 
antidekubitní oboustranné tvarování, rozdělené do 3 anatomických zón, které         
se maximálně přizpůsobí jednotlivým částem lidského těla. Díky otevřené buněčné 
struktuře HR pěny je dosaženo optimálního proudění vzduchu v matraci,                    
je mimořádně elastická a trvanlivá. Spodní strana matrace je opatřena masážními 
vlnkami, které zabezpečují dokonalé prokrvení pokožky, uvolnění svalů a odbourání 
stresu. Potah Standard, snímatelný, dělený zipem a pratelný na 60°C.

Partnerská matrace dvou tuhostí. Velkou výhodou matrace je, že pro spojení 
jednotlivých vrstev matrace není použito lepidlo! Je tedy možnost praktického 
rozložení jednotlivých dílů při čištění. Horní strana matrace -  je opatřena extrémně 
prodyšnou HR-studenou pěnou se změkčujícím efektem a příjemně hladkým 
povrchem. Spodní strana matrace - tvrdší je z extra výběrové HR-studené pěny, která 
zásadně ovlivňuje kvalitu matrace a je profilovaná   do 7 anatomických zón. Střed 
jádra matrace je navržen a profilován jako AIR SYSTÉM tak, aby zajistil odvětrání, 
změkčení a špičkový komfort matrace. 
Potah Standard, snímatelný, dělený zipem a pratelný na 60°C.

Partnerská matrace dvou tuhostí. Nelepené jádro matrace  z důmyslně vybraných 
elastických HR studených pěn vytváří ideální podporu pro Vaše tělo. Matraci je 
možno jednoduše rozložit na jednotlivé díly a vyčistit, což přivítají lidé trpící 
alergiemi. Horní strana matrace - měkčí, je opatřena extrémně prodyšnou HR-
studenou pěnou se změkčujícím efektem a příjemně hladkým povrchem. Spodní 
strana matrace - tvrdší je z extra výběrové HR-studené pěny, která zásadně 
ovlivňuje kvalitu matrace a je profilovaná do 7 anatomických zón. Střed jádra 
matrace je navržen a profilován jako AIR SYSTÉM tak, aby zajistil dokonalé 
odvětrání, změkčení a špičkový komfort celé matrace. 
Potah Standard, snímatelný, dělený zipem a pratelný na 60°C.

Ortopedická partnerská matrace dvou tuhostí ložných ploch s použitím mimořádně 
pružných HR pěn. Jádro tvoří odolná flexibilní pěna opatřená oboustrannou 
7zónovou profilací. Každá jednotlivá zóna poskytuje potřebné nastavení správné 
polohy zad. Díky unikátnímu prořezu KARDIO dochází   k neustálému odvětrávaní, 
odvodu vlhkosti a stabilizaci teploty. Všechny jednotlivé vrstvy zapadají do sebe bez 
použití lepidel. Střed jádra matrace   je navržen a profilován jako AIR SYSTÉM tak, 
aby zajistil odvětrání, změkčení a špičkový komfort celé matrace k dokonalému 
spánku. Potah Aloe Vera, snímatelný, dělený zipem a pratelný na 60°C.

Partnerská matrace dvou tuhostí. Výhodou matrace je, že pro spojení jednotlivých 
vrstev matrace není použito lepidlo! Je tedy možnost praktického rozložení 
jednotlivých dílů při čištění. Horní strana matrace - měkčí, je opatřena kvalitní VISCO-
línou pěnou, která působením tělesného tepla měkne a pružně se přizpůsobuje tvaru 
těla. Spodní strana matrace - tvrdší  je z extra výběrové HR-studené pěny, která 
zásadně ovlivňuje kvalitu matrace a je profilovaná do 7 anatomických zón. Střed 
jádra matrace je navržen a profilován jako AIR SYSTÉM tak, aby zajistil odvětrání       
a komfort  matrace. Potah Aloe Vera, snímatelný, dělený zipem a pratelný na 60°C.
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LAMELOVÉ ROŠTY

22 lamelový pevný rošt,
Rošt je vhodný pro všechny matrace, pro  snadný a rychlý přístup 
do úložného prostoru z boku postele. Rošt je impregnován 
100% přírodním vonným levandulovým olejem. 
Rozměry roštu  80x200 cm  a  90x200 cm

28 lamelový polohovací rošt s plynovými písty 
Vhodný pro postele s úložným prostorem s přístupem od nohou. 
V bederní oblasti  má rošt  6 zesílených lamel.Pouzdra jsou výkyvná, 
gumová, zdvojená. Nosná část roštu je impregnována 100% 
přírodním levandulovým olejem. 
Rozměry roštu  80x200 cm  a  90x200 cm

28 lamelový elektrický polohovací rošt                                               
Vám zajistí dokonalý komfort a pohodlí. Tyto vlastnosti ocení 
každý, kdo si chce zpříjemnit chvilku odpočinku. Velkou výhodou 
se stává pro nemocné a starší lidi s omezeným pohybem. Rám 
roštu je  z bukového dřeva.  Rošt má ve střední části použity 
zesílené lamely i pouzdra. Ta jsou nejen gumová, ale i výkyvná     
a s matrací mnohem lépe spolupracují. Impregnace 100 %   
přírodním levandulovým vonným olejem.                                                         
Rozměry roštu  80x200 cm  a  90x200 cm

Nohy každého dvoulůžka, nebo válendy se mohou objednat 
s jakýmkoliv z vyobrazených tvarů.

Komaxit

Dřevěné

A B

D

AA

E F

Pléd je hezkou ozdobou  postelí s možností přiobjednat 
 k jakémukoliv dvoulůžku, nebo válendě.

Výrobce neručí za tiskové chyby. Barevné odchylky pěn se mohou lišit a nemají žádný vliv na kvalitu matrace. 
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Rozměry výrobků mohou být v toleranci +/- 3cm

NOČNÍ STOLKY

C

Noční stolky jsou praktickým doplňkem k Vašemu dvoulůžku. Vyrábějí ve třech provedeních a s možností výběru barvy lamina.        
Rozměry nočních stolků jsou stejné.  šířka 40 cm
                                                                výška 49 cm
                                                                hloubka 36 cm
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