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Luxusní 7-zónová matrace Miami je složena z  profi lované 
PUR pěny a kvalitní vysokogramážové RE pěny. RE pěna je 
pojená ze směsi HR a  PUR pěn, stlačená vysokým tlakem. 
Materiál – RE pěna – výrazně dodává matracím požadovanou 
tuhost resp. vyšší nosnost. Matrace z  RE pěny jsou tak 
často vyhledáváné pro své jedinečné vlastnosti. Na  vrchní 
a spodní straně je profi lovaná PUR pěna, která dodá matraci 
dokonalou funkčnost pro Vaše pohodlí. 

Čtyřzónová matrace MONAVISCO je Kombifl exnací HR 
studené pěny o vysoké gramáži a viscoelastické pěny o dvou 
různých tuhostí. Díky efektu pomalého vracení se pěna 
dokonale přizpůsobí tvaru těla, podrží ho v optimální poloze 
a svou měkkostí dodá tělu velmi příjemný pocit při ležení. Díky 
schopnosti buněk líné pěny předávat si navzájem tlakovou 
energii, rozloží pěna váhu těla plynule na celý povrch těla, což 
způsobí omezení převracení se během spánku až o 80 %. Tím 
spánek dostává rozměr skutečné regenerace a odpočinku.
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Pružinová matrace Kombifl exFLEX je nejoblíbenější 
bonellová matrace na  našem trhu. Díky systému bonell, 
které jsou z 2,4 mm silného kaleného ocelového drátu, tvoří 
společně s polyuretanovou pěnou a speciální ztužené vrstvě 
Jeparolu, která brání protlačení bonell vzdušnou a  kvalitní 
matraci. Díky těmto vlastnostem zajišťuje pohodový zdravý 
spánek. Proto se stala tak oblíbenou. Vhodný podklad je jak 
pevný rošt, deska nebo dnes již oblíbený lamelový rošt.

Luxusní 7-zónová matrace Star je vyrobena bez použití 
lepidel. Díky důmyslně prořezanému profi lu je matrace 
uzamčena v tzv. zámcích a tudíž tu není třeba lepidel. Šedá 
strana matrace je z  HR studené pěny o  vysoké gramáži 
a  zelená strana matrace je z  kvalitní PUR pěny. Díky této 
Kombifl exnaci můžete užívat měkkou nebo tvrdou stranu. 
Vzhledem k  použitým materiálům a  zámku matrace je 
matrace dokonale vzdušná.
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Matrace Hercules byla vytvořena na  nosnost 150 kg. Jedná 
se o  sendvičovou matraci, která je složena z  PUR pěny, RE 
pěny, kokosové desky a BESTFLEXU. Jádro matrace je z RE80, 
spodní vrstva je z  PUR pěny. Vrchní skladba matrace je 
z kokosové desky, která se používá tam, kde chceme matraci 
zpevnit, vyztužit nebo zvýšit její tuhost, a  Bestfl exu, který  
svými vlastnosti změkčí matraci. Díky těmto vlastnostem je 
matrace pevná a  prodyšná. K  této matraci doporučujeme 
LAŤKOVÝ ROŠT HAMMER.

MATRACE HERCULES
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Luxusní matrace Madona je tvořena kombinací studené 
HR pěny a  PUR pěny. Matrace je oboustranná a  proto si 
můžete vybrat měkkou či tvrdou stranu. Studená pěna se 
vyrábí za studena za přítomnosti vody. Vyznačuje se vysokou 
pevností a  pružností. Významnou vlastností této matrace 
je její vzdušnost. Ta je mnohem větší než u  běžných PUR 
pěn. Díky ní matrace snadno odvětrávají absorbovanou 
vlhkost, čímž omezují výskyt roztočů, kteří potřebují k životu 
a množení vlhké prostředí. 
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Matrace BONA SOFT vám zabezpečí příjemný a  kvalitní 
spánek po celou noc. Díky taštičkovým pružinám, které jsou 
zabalené ve speciální kapse z netkané textilie a individuálně 
tak reagují a  kopírují polohu Vašeho těla a  zaručují lepší 
anatomickou podporu páteře a  ostatních křivek. Horní 
a  spodní vrstva matrace tvoří moderní měkká HR studená  
pěna, která spolu s  taštičkovou matrací tvoří dokonalou 
matraci pro klidný spánek. Největší výhodou taštičkové 
matrace je jejich výborná prodyšnost a vzdušnost.

Prvotřídní obustranná matrace je tvořena HR pěnou 
a Latexem. Díky této Kombifl exnaci pěn umožňuje vynikající 
podmínky pro plnohodnotný spánek. Měkčí strana je tvořena 
3 cm latexovou deskou, která má výborné ortopedické 
vlastnosti. Porézní struktura latexu umožňuje volnou 
cirkulace vzduchu. Tužší strana matrace je z profi lované HR 
pěny vysoké objemové hmontnosti.

Kvalitní matrace Royal MAX je tvořena ze studených HR 
pěn a různých tuhostech. Royal MAX je oproti matraci Royal 
vyrobena ze studené pěny o vysoké tuhosti. Matrace je tudíž 
tužší, vyznačuje se vysokou pevností a pružností. Významnou 
vlastností této matrace je její vzdušnost. Ta je mnohem větší 
než u běžných PUR pěn. Díky ní matrace snadno odvětrávají 
absorbovanou vlhkost, čímž omezují výskyt roztočů, kteří 
potřebují k životu a množení vlhké prostředí.  

MATRACE BONA SOFT MATRACE MONA LATEX MATRACE ROYAL MAX
120 kg
NOSNOST

2
TVRDOST

130 kg
NOSNOST

5
TVRDOST

130 kg
NOSNOST

4
TVRDOST

výška 21 cm výška 21 cmvýška 21 cm

Matrace BONA HARD Vám zajistí dokonalou pružnost 
a  optimální rozložení hmotnosti těla. Jádro matrace je 
stejné jako u  matrace BONA SOFT, ale HR pěna o  vyšší 
objemové hmotnosti zde tvoří rozdíl mezi matrací BONA 
SOFT. HR pěna zvyšuje její bodovou pružnost a  přispívá 
k dokonalejšímu a optimálnějšímu rozložení hmotnosti těla. 
Pokud tedy chcete tvrdší prodyšnou matraci, je toto správná 
volba. Největší výhodou taštičkové matrace je jejich výborná  
prodyšnost a vzdušnost.

Luxusní matrace Royal je tvořena ze studených HR pěn 
a  různých tuhostech. Matrace je oboustranná a  proto si 
můžete vybrat měkkou či tvrdou stranu. Studená pěna se 
vyrábí za studena za přítomnosti vody. Vyznačuje se vysokou 
pevností a  pružností. Významnou vlastností této matrace 
je její vzdušnost. Ta je mnohem větší než u  běžných PUR 
pěn. Díky ní matrace snadno odvětrávají absorbovanou 
vlhkost, čímž omezují výskyt roztočů, kteří potřebují k životu 
a množení vlhké prostředí. 

MATRACE BONA HARD MATRACE ROYAL

Matrace Panter je nejluxusnější matrací ve  své třídě. Je 
tvořena nejkvalitnějšími materiály, HR studenou pěnou 
a směsí zvanou BESTFLEX. Jádro je tvořeno ze studené pěny, 
nejlepší vlastností studené pěny je její vzdušnost. Vrchní část 
je z BESTFLEXU, který  je tvořen z 80 % z LATEXU a z 20 % ze 
studené pěny. BESTFLEX se vyznačuje vysokou měkkostí, 
která dává zákazníkům velmi příjemný pocit při ležení, 
matrace je velmi fl exibilní a tvarově stálá i po mnoha letech. 
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