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POLA
Sedmizónová matrace složená z kvalitních pěn bez použití lepidel. 
Jádro je díky husté perforaci dostatečně prodyšné.

- kvalitní pěny gramáže 30 a 32 kg/m3
- vertikální otvory
- tužší a měkčí strana
- snímatelný a pratelný potah
- nosnost do 120 kg
- záruka 5 let
- vhodná na lamelový rošt

CALIA
Pohodlná sendvičová matrace s antibakteriální viskoelastickou pěnou nové generace 
s ionty stříbra. Tužší a měkčí strana.

- kvalitní pěny gramáže 30 a 32 kg/m3
- tuhá vrstva z recyklované pěny
- antibakteriální visko pěna
- snímatelný a pratelný potah
- nosnost do 120 kg
- záruka 5 let
- vhodná na lamelový rošt

MINIMITCH – potah z pleteniny Jersey. Prodyšný potah ze 
100 % PES vlákna, plošně prošitý 150 g PES rounem. Potah je 
opatřen čtyřstranným zipem. Pratelný maximálně při 60 °C. 
Díky snížené zápalnosti vhodný i pro ubytovací zařízení. 

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

SILVER – Potah se stříbrem je vyroben z polyesteru a viskozy 
- lyocellu. Lyocell se na dotek podobá hedvábí a struktura 
připomíná polyester. Chladí jako plátno a hřeje jako vlna. 
Vyniká mimořádnou absorpční schopností a lehkostí. Ionty 
stříbra ativně působí proti bakteriím. Nové unikátní provedení 
potahu s velkým vzorem, lemovkou a 3D mřížkou. Výplň ze 
speciální, velmi prodyšné pěny.
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BAMBUS - Potah s bambusovým vláknem, jež je extrahován přímo 
z bambusového stébla dodává potahu příjemnou měkkost a 
zároveň vyšší pevnost. Bambusové vlákno dokáže ve větší míře 
přijímat vlhkost a následně ji při změně podmínek uvolňovat do 
obvzduší. Bambus také vytváří účinnou bariéru proti bakteriím. 
Nové unikátní provedení potahu s velkým vzorem, lemovkou a 3D 
mřížkou. Výplň ze speciální velmi prodyšné pěny.

POTAHY

TORE 
Velmi komfortní sendvičová matrace s tuhým středem a mimořádně prodyšnou 
viskoelastickou pěnou BREEZE a elastickou HR pěnou.

- komfortní ležení
- výška matrace 27 cm
- viskoelastická pěna BREEZE
- HR studená pěna 38 kg/m3

- tužší a měkčí strana
- snímatelný a pratelný potah
- pěny gramáže 32, 38 a 50 kg/m3

- záruka 5 let
- vhodná na pevný laťový rošt

EGET 
Příjemně tuhá pružinová matrace s antibakteriální vrstvou a výškou 27 cm. 
Vertikální otvory výrazně zlepšují prodyšnost a komfort ležení.
- komfortní ležení
- výška matrace 27 cm
- antibakteriální vrstva
- vertikální otvory zlepšují prodyšnost
- tužší a měkčí strana
- kvalitní tašková pružina
- pratelný potah
- pěny gramáže 30, 32 a 40 kg/m3

- záruka 5 let
- vhodná na pevný laťový rošt
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1 284 Kč

1 320 KčASPE
Oblíbená matrace s optimální měkkostí ze studené pěny s vrstvou z viskoelastické pěny. 
Vertikální perforace jádra zlepšuje prodyšnost matrace.

- HR studená pěna 45 kg/m3

- kvalitní pěna gramáže 32 kg/m3

- viskoelastická – líná pěna
- vertikální otvory
- měkčí a tužší strana
- snímatelný a pratelný potah
- záruka 5 let
- vhodná na lamelový rošt nebo laťový rošt

COMPACT
- pevný laťový rošt
- 17 ks latí
- výška 6,5 cm
- mezery mezi latěmi 3,6 cm
- nosnost 160 kg
- záruka 10 let
- doporučujeme pro matrace vyšší než 20cm
- dodáváme také v provedení polohování HN,

přední/boční výklop, motor

FLEX
- 28 ks lamel
- kvalitní zesílená pouzdra
- výška 5 cm
- nosnost do 130kg
- nastavení tuhosti
- dodáváme také v provedení polohování HN,
   přední/boční výklop, motor21 cm 120 kg

5 let60 °C45

cena za dva kusy

13 431Kč
       19 187 Kč 

× 
× 
× 
× 
×

80 
80 
85 
90 

100

195 
200 
195 
200 
200

cena za rozměr

× 
× 
× 
× 
×

80 
80 
85 
90 

100

195 
200 
195 
200 
200

cena za rozměr

Zm
ěn

y 
so

rt
im

en
tu

 v
yh

ra
ze

ny




