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kompletní sortiment
pro Váš spokojený spánek

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n certifikáty

Historie vzniku firmy DŘEVOČAL s.r.o. je datována od roku 1990.
Po celou dobu své činnosti je vlastněna původními majiteli, kteří se výrazně podílí na jejím rozvoji a modernizaci. Máme své nezastupitelné místo na českém trhu. Záleží nám na tom, abyste
se na našich matracích cítili co nejlépe a abyste byli s našimi
produkty maximálně spokojeni. Proto vždy ochotně vyhovíme
všem Vašim požadavkům.

DŘEVOČAL s.r.o.,
Sušilova 1137/51, 750 02 Přerov
IČ: 27773434, DIČ: CZ27773434

Firma DŘEVOČAL s. r. o. je ČESKÝ VÝROBCE MATRACÍ:
E V A , B R I G I T A , LADA, MALAGA, ELBA, KORFU, SOFIA.

Vybrané zdravotní matrace byly klinicky hodnoceny poskytovatelem
zdravotní péče Fakultní nemocnice Olomouc,
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc podle zákona č. 123/2000 Sb.,
o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění, a vyhlášky MZ č. 316/2000 Sb. v platném
znění. Na základě přílohy č. 9 nařízení vlády č. 336/2004 Sb. byly
klasifikovány jako neinvazivní .zdravotnické prostředky třídy I
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Závěry klinického hodnocení matrací:
Zdravotnický prostředek (matrace) je vhodný pro určené účely použití
při poskytování zdravotní péče. Na základě prostudované
dokumentace, atestace a známé úrovně kvality zdravotnických
prostředků je výrobek vhodný jak k domácímu, tak klinickému
používání v ČR.

RAC

Milan V iceník
jednatel
DŘEVOČAL s.r.o.

Každý člověk stráví spánkem v průměru jednu třetinu svého života.
Spánek je pro naše tělo velmi důležitý, protože díky němu regenerují
naše psychické a fyzické síly. Podmínkou pro zdravý spánek je uvolnění páteře, kloubů, svalů a vnitřních orgánů, které mají vliv na důležité
životní funkce. Je nutné, aby páteř byla při ležení podepřena ve svém
přirozeném tvaru. Všeobecně platí zásada zachovat při ležení na boku
páteř v rovině. Meziobratlové ploténky se tak mohou uvolnit a nedochází k jejich deformaci a následné bolesti zad. Kvalita spánku záleží
na zvolení vhodné matrace a roštu. Příliš tvrdá matrace by mohla
deformovat páteř, stejně tak jako příliš měkká.
Při výběru matrace nesmíme zapomenout, na jakou zátěž bude matrace použita. Všechny námi vyráběné matrace jsou označeny maximální nosností. Celkové materiálové složení matrací necháváme na
zvážení zákazníka. Díky širokému výběru materiálů a variabilní síle
jednotlivých vrstev můžeme vyrobit pro každého zákazníka matraci
podle jeho individuálních potřeb. Matrace se pokládají nejlépe na dřevěný nebo lamelový rošt. Pevná deska jako podklad není rozhodně
vhodná. Lepší jsou pevné rošty, které umožňují alespoň odvětrávání. Ze zdravotního hlediska ovšem lékaři doporučují lamelové rošty,
zejména ty, které mohou nabídnout regulování tuhosti v různých
zónách podle potřeby. Firma DŘEVOČAL® pro správný výběr matrací
zvolila orientační rozlišení.
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n n n n přehled

výrobků

Polyuretanové matrace..............................................................................................3
• kvalitní materiál různých tuhostí pro příležitostné i každodenní spaní

Studená pěna.............................................................................................................. 5
• pórovitá, vzdušná, elastická pěna vysoké kvality, pro děti a mládež

Pružinové matrace...................................................................................................... 6
• vzdušné, použití na pevnou desku i lamelový rošt, pro všechny typy zákazníků, ideální i pro hotely

Taštičkové matrace.....................................................................................................7
Antibakteriální pěna Sanitized..................................................................................8
• zaručuje trvalou ochranu před mikroorganismy, pro všechny typy zákazníků, ale především pro alergiky

Bio pěna....................................................................................................................... 9
• elastické matrace s pěnami vysoké kvality, s přídavkem výtažků ze sóji, pro všechny typy zákazníků

Studená pěna............................................................................................................ 10

• pórovitá, vzdušná, elastická pěna vysoké kvality, kombinovaná s línou pěnou, pro všechny typy zákazníků

PanterFoam Nautic...................................................................................................11
• speciální odolná studená/HR pěna a antibakteriální úpravou, vhodná pro alergiky

Cellflex....................................................................................................................... 12
• značková studená/HR pěna pro komfortní a odolné matrace

PanterFoam............................................................................................................... 13
• speciální vzdušná a odolná studená/HR pěna pro komfortní matrace

Latexové matrace..................................................................................................... 14
• měkké, elastické i tvarově stálé matrace, oblíbené u žen a seniorů

Dětské matrace.........................................................................................................15
• matrace určené pro děti do 3 let

Polštáře......................................................................................................................16
• anatomicky tvarované polštáře, svým tvarem poskytují dokonalou oporu hlavy

Doplňky krycí matrace / chrániče / sedáky....................................................................17
• změkčení nebo zpevnění povrchu stávajícího lůžka, ochrana před znečištěním, zvýšení sedu

Přikrývky a polštáře..................................................................................................18
• kvalitní přikrývky a polštáře s výplní z dutého vlákna pro celoroční použití

Potahy........................................................................................................................ 24
Přehled materiálů..................................................................................................... 25
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n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n polyuretanové
Polyuretanové matrace vyrábíme z kvalitní pěny, která se vyznačuje dobrou elasticitou a tvarovou stálostí.
Vrchní vrstvy tvoří pěny různých profilů.

Berta
60°C

110

tvrdost

novinka

2.990,-

Jádro této matrace tvoří vysoce gramážní elastická pěna MediFoam, která je v místech pod rameny změkčena speciálními
zářezy ve tvaru „Y“. Malé vlnky na druhé straně matrace jsou
velmi příjemné a přispívají k provzdušnění matrace. Je vhodná
do přistýlek a všude tam, kde je potřeba nižší výška matrace.
Matrace je vhodná pro všechny typy roštů.
Celková výška matrace cca 13 cm.

tvrdost

Tamara
60°C

130

tvrdost
Ekologicky

lepeno

3.547,-

Milena

Klasická sendvičová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu.
Nosnou vrstvu matrace tvoří oboustranně polyuretanová/PUR
pěna tvarovaná do masážních nopů. Nopy jsou rozděleny do
sedmi zón. Použitím nopů dochází k lepšímu prokrvení pokožky a uvolnění svalů. Tamara je nejtvrdší variantou z nabídky
polyuretanových matrací, proto je vhodná pro zákazníky, kteří
preferují tvrdší lůžko. Matraci je vhodné položit na pevný nebo
polohovací lamelový rošt.
Celková výška matrace cca 14 cm.

tvrdost

Zora
130

60°C

tvrdost
Ekologicky

lepeno

novinka

90

60°C

tvrdost
Ekologicky

2.651,-

Polyuretanová matrace zpevněná PUR jádrem, které zaručuje
vyšší pevnost matrace, dobrou pružnost a ohebnost. Je vhodná
jak k příležitostnému, tak i ke stálému spaní.
Celková výška matrace cca 10 cm.

lepeno

tvrdost

3.371,-

Matrace Zora je vyrobena z pevného pojeného jádra a profilované polyuretanové pěny. Podélné oboustranně ozubené tvarování nosných vrstev zajišťuje dokonalé odvětrávání a regulaci vlhkosti matrace. Provzdušnění prostoru mezi povrchem
matrace a potahovou látkou zaručuje kanálkové tvarování
povrchu matrace. Díky novému materiálovému složení ji řadíme mezi tvrdší matrace s nosností 130 kg.
Matrace je vhodná pro všechny typy roštů.
Celková výška matrace cca 15 cm.

tvrdost

3

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n polyuretanové
Hana
110

tvrdost

tvrdost

60°C
partnerská

dvojí tvrdost

3.680,-

Sendvičová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu. Nosné
vrstvy matrace tvoří polyuretanová/PUR pěna tvarovaná do
masážních nopů a profilovaná vrstva polyuretanu zabezpečující
provzdušnění matrace. Tato matrace se řadí mezi tzv. partnerské matrace, které umožňují výběr tuhosti 2 a 3.
Celková výška matrace cca 14 cm.

Ekologicky

lepeno

tvrdost

tvrdost

Rebeka
tvrdost

150

tvrdost

60°C
partnerská

Ekologicky

lepeno

dvojí tvrdost

5.023,-

Sendvičová matrace s vynikajícími ortopedickými vlastnostmi.
Střed jádra je tvořen pojeným polyuretanem ve výšce 7 cm
a kokosovou vrstvou ve výšce 1,5 cm, která lépe provzdušní střed matrace. Nosná vrstva zabezpečuje dokonalé odvětrání díky speciálnímu řezu ve tvaru tzv. panáčků, které jsou
vytvarovány do zón podle tvarů ležícího těla. Druhou stranu
matrace tvoří pěna MediFoam tvarovaná do masážních nopů. Tato matrace snese vysoké zatížení,
a to až do váhy 150 kg.
Nedoporučuje se na motorové rošty.
Celková výška matrace cca 17 cm.

tvrdost

tvrdost

Radmila
160

60°C

tvrdost

tvrdost

partnerská

Ekologicky

lepeno

dvojí tvrdost

6.288,-

Tato pevná sendvičová matrace snese vysoké zatížení, a to až
do váhy 160 kg. Střed jádra je tvořen plotnou pojeného polyuretanu ve výšce 7 cm. Nosné vrstvy ze dvou elastických vysoce
kvalitních pěn MediFoam jsou podloženy vrstvou kokosového
vlákna, které napomáhá zpevnění a provzdušnění matrace.
Nosné vrstvy jsou ideálně odlehčené speciálním podélným
a příčným průřezem zaručujícím optimální pohodlí pro každou
část těla. Tato matrace je vhodná jen pro nepolohovací rošty.
Celková výška matrace cca 23 cm.

zdarma
1x polštář Lukáš
tvrdost

tvrdost

4

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n studená
Dáda
100
60°C
tvrdost

tvrdost

nelepeno

dvojí tvrdost

dež
pro děti a mlá

4.132,-

pěna

Tato matrace je ideální pro děti a mládež. Je složená ze dvou
elastických pěn odlišných objemových hmotností a nabízí volbu
dvojí tvrdosti. Měkčí stranu tvoří studená HR pěna, která je
poddajná a velmi elastická. Naproti tomu světle modrá polyuretanová pěna je pevnější, s tvrdostí č. 3. Střed jádra matrace
je provzdušněn příčnými průduchy, které zaručují změkčení
matrace v exponovaných místech. Samotný průřez matrace
umožňuje spojení materiálů bez použití lepidla. Matraci lze
uložit jak na pevný, tak i polohovací lamelový rošt.
Celková výška matrace cca 15 cm.

tvrdost

tvrdost

Dita
120

60°C
Ekologicky

tvrdost

tvrdost

lepeno

dvojí tvrdost

dež
pro děti a mlá

5.329,-

Tato matrace je ideální pro děti a mládež. Jádro tvoří elastická
studená HR pěna se vzdušnými otevřenými buňkami. Horní
masážní vrstva zabezpečuje dokonalé odvětrání díky speciálnímu řezu ve tvaru tzv. panáčků, které jsou vytvarovány do
zón podle tvarů ležícího těla. Ty zajistí provzdušnění matrace
a zvýšení její nosnosti. Tvrdší strana je tvořena pevnou MediFoam pěnou. Střed jádra matrace je provzdušněn příčnými
průduchy, které zaručují změkčení matrace v exponovaných místech. Matraci lze uložit jak na pevný,
tak i polohovací lamelový rošt.
Celková výška matrace cca 19 cm.

tvrdost

tvrdost

5

Adéla
tvrdost

tvrdost

130
60°C
partnerská

Ekologicky

dvojí tvrdost

6.741,-

n

Velmi vzdušná profilovaná matrace s kombinací elastické
pěny MediFoam a Gel-Latexu. Gel-Latex je chladivý a měkký,
ale zachovává si svou elasticitu a pružnost. Jádro matrace
a druhá nosná vrstva jsou tvořeny tvrzenou pěnou MediFoam.
Střed matrace je provzdušněn příčnými průřezy tak, aby byla
dokonale zajištěna cirkulace vzduchu. Matrace je vhodná na
všechny typy roštů i na pevnou desku.
Celková výška matrace cca 21 cm.

lepeno

tvrdost

tvrdost

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n pružinové
Výhodou pružinových matrací je jejich vzdušnost. Jádro těchto matrací tvoří pružiny o síle drátu 2,4 mm. Jednotlivé pružiny jsou navzájem
spojeny přídavnými spirálami. Na pružinová jádra jsou umístěny roznášecí vrstvy impregnovaného, vysoce gramážního filcu. Vrchní vrstvu

4.536,-

Irma
60°C

120

tvrdost
Ekologicky

tvoří elastická pěna MediFoam. Pružinové matrace je vhodné uložit
jak na pevnou desku, tak na pevný laťový rošt.

Kvalitní pružinová sedmizónová matrace. Nosné vrstvy matrace
tvoří elastická pěna MediFoam střední tuhosti, tvarovaná do
masážních nopů. Použití nopů u matrace je velmi prospěšné
pro prokrvení pokožky a uvolnění svalstva v průběhu spánku.
Díky pružinovému jádru je zajištěno dokonalé provzdušnění
matrace. Tato matrace je vhodná pro širokou škálu uživatelů. Celková výška matrace cca 20 cm.

lepeno

tvrdost

Petra
60°C

130

partnerská

tvrdost

tvrdost

dvojí tvrdost

5.281,-

Velmi kvalitní pružinová matrace vrstvená elastickými pěnami
MediFoam různých objemových hmotností, rozdělených do
7 anatomických zón s antidekubitním průřezem. Výška jádra
poskytuje uživateli komfort, pevnou anatomickou oporu páteře
a zároveň zajišťuje vysokou vzdušnost matrace. Matrace jsou
vhodné zejména pro ubytovací zařízení, především tam, kde je
potřeba docílit vysokého provzdušnění.
Celková výška matrace cca 24 cm.

Ekologicky

lepeno

tvrdost

tvrdost

6

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n taštičkové
Taštičkové matrace jsou velmi podobné matracím pružinovým, které
jsou oblíbené díky své vzdušnosti, ale mají několik důležitých výhod.
Jádro taštičkové matrace totiž obsahuje až 1000 ks samostatně balených pružinek. Díky vysoké míře bodové pružnosti jednotlivých pružinek tyto matrace naprosto ideálně kopírují partie těla. Jsou elastické

Ester
tvrdost

tvrdost

130

60°C

partnerská

Ekologicky

lepeno

novinka

dvojí tvrdost

a mohou se použít i na polohovací rošt. Vysoce kvalitní pěny horních
vrstev těchto matrací jsou provzdušněny příčnými a podélnými prořezy nebo tzv. nopy, které masírují pokožku a poskytují správné podepření všech partií těla.

8.028,-

Taštičková matrace s jádrem obsahujícím až 1000 pružinek.
Vrchní vrstvy tvoří pěny dvou tuhostí s antibakteriální úpravou
Sanitized, která poskytuje trvalou a účinnou ochranu proti
bakteriím, roztočům a plísním. Červená pěna tvarovaná do
masážních nopů tvoří měkčí stranu, tvrdost č. 2. Druhá strana limetkové barvy tvarovaná do masážních nopů má tvrdost
č. 3. Matrace je vhodná pro alergiky. Může být položena
na všechny typy roštů, dokonce i na pevnou desku
nebo motorový rošt.
Celková výška matrace cca 25 cm.

tvrdost

antibakteriální pěna

Diana
60°C

tvrdost

130

tvrdost

partnerská

Ekologicky

lepeno

dvojí tvrdost

1000 pružinek

tvrdost

8.977,-

Jedná se o luxusní matraci s dvojí tuhostí a vynikajícími
ortopedickými vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní
nosná vrstva je tvořena studenou / HR bio pěnou, která obsahuje geneticky neupravený sója olej, tuhost č.
2. Světle zelená nosná vrstva je vyrobena z MediFoam
pěny, tuhost č. 3. Taštičkové jádro v kombinaci se
studenou / HR bio pěnou a tvrzenou MediFoam
pěnou vytváří maximální komfort pro perfektní odpočinek a spánek.
Celková výška matrace cca
24 cm.

tvrdost

tvrdost

1000 pružinek

Monika
60°C

tvrdost

130

tvrdost
Ekologicky

partnerská

dvojí tvrdost

8.605,-

Základem taštičkové matrace je střed tvořený velkým
počtem samostatných pružinek obalených v pouzdrech
z netkané textilie. Nosné vrstvy jsou kombinací GelLatexu a tvrzené MediFoam pěny. Gel-Latex je unikátní
typ latexu, který má chladivý efekt, je měkký, ale tvarově
stálý, tuhost č. 1. Světle zelená antidekubitní nosná
vrstva je vyrobena z MediFoam pěny, tuhost č. 3.
Celková výška matrace cca 23 cm.

lepeno

tvrdost

tvrdost

1000 pružinek
7

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n antibakteriální

pěna

SANITIZED

švýcarská technologie antibakteriálních pěn
Sanitized je speciální antibakteriální úprava materiálů.
Její použití je zvláště vhodné pro matrace a ložní prádlo.
l T ento druh přísady je využíván i v kosmetickém průmyslu
a je testován na bezpečnost a nezávadnost.
l Sanitized se vyznačuje vynikající snášenlivostí pokožky.
l H ygienická funkce Sanitized poskytuje trvalou a účinnou
ochranu proti bakteriím, roztočům a plísním.
l
l

SWISS

MADE
STOP
BAKTERIÍM!

Kréta
tvrdost

120

tvrdost

60°C

partnerská

Ekologicky

lepeno

dvojí tvrdost

zdarma
1x polštář Lukáš

5.998,-

Jádro této matrace tvoří tvrzená pěna MediFoam s příčnými
otvory, které zaručují dokonalou vzdušnost a odvod přebytečné
vlhkosti. V matraci se udržuje tzv. suché klima, nevhodné pro
mikroorganismy. Speciální pěny dvou tuhostí s antibakteriální
úpravou Sanitized poskytují trvalou a účinnou ochranu proti
bakteriím, roztočům a plísním. Jejich tvarování do masážních nopů v 7 zónách přispívá k uvolnění svalů
a páteře během spánku. Matrace je vhodná pro alergiky. Může být položena
na všechny typy roštů, dokonce
i na pevnou desku.
Celková výška matrace cca
19 cm.
Nosnost do 120 kg.

antibakteriální pěna
tvrdost

tvrdost

Martina
tvrdost

130

tvrdost

partnerská

60°C

záruka
roky
Ekologicky

lepeno

STOP
BAKTERIÍM!

dvojí tvrdost

6.779,-

Tato matrace je vhodná pro páry s rozdílnými požadavky na tuhost lůžka. Jádro matrace je tvořeno kombinací dvou elastických pěn MediFoam odlišných tuhostí.
Každá strana matrace je tvořena vrstvou odolných pěn
Sanitized s rozdílnou tuhostí ložných ploch, tvarovaných
do masážních nopů. Díky použitým materiálům Sanitized matrace eliminuje výskyt roztočů. Matraci
lze uložit na všechny typy roštů.
Celková výška matrace cca 19 cm.

tvrdost

tvrdost

zdarma
1x polštář Lukáš

antibakteriální pěna

tvrdost

tvrdost

8

tvrdost

tvrdost
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Žaneta
tvrdost

130

tvrdost

partnerská

60°C

záruka
roky
Ekologicky

lepeno

dvojí tvrdost

8.002,-

Pokud hledáte opravdu tvrdou matraci, pak bude Žaneta tou správnou volbou. Oranžovou nosnou vrstvu tvoří
viscoelastická bio pěna tvarovaná do masážních nopů,
které přispívají k uvolnění svalstva během spánku. Fialová nosná vrstva je tvořena studenou/HR bio pěnou,
vyráběnou na bázi přírodních surovin – sójového extraktu. Dokonalé odvětrávání a odvod vlhkosti zajišťují
kanálkové průřezy této vrstvy. Jádro matrace je
tvořeno kombinací elastických pěn MediFoam dvou tuhostí. Díky jejím vlastnostem
a použitým materiálům jsou spokojení i ti nejnáročnější zákazníci. Vhodná na všechny typy
roštů. Celková výška matrace cca 20 cm.
LÍN

pěna

zdarma
1x polštář Lukáš

Á PĚ N A
tvrdost

tvrdost

Kampala
tvrdost

130

tvrdost

partnerská

60°C

Ekologicky

lepeno

dvojí tvrdost

7.241,-

Unikátní provzdušněná matrace. Jádro matrace je tvořeno tvrzenou pěnou MediFoam s příčnými otvory. Fialová
nosná vrstva, která zabezpečuje dokonalé odvětrání, je
tvořena studenou/ HR bio pěnou vysoké objemové hmotnosti. Tato bio pěna obsahuje přírodní sója olej, který
zajišťuje vynikající elasticitu materiálu. Bílá nosná
vrstva je tvořena tvrzenou pěnou MediFoam.
Celková výška matrace cca 22 cm.

tvrdost

tvrdost

Zoe
tvrdost

130

tvrdost

partnerská

60°C

Ekologicky

lepeno

dvojí tvrdost

8.196,-

Hlavní výhodou této matrace je především její modrá
chladivá antidekubitní vrstva, která je díky speciálnímu
příčnému a podélnému průřezu velmi dobře provzdušněna. Tato paměťová pěna ArcticFoam, která je navíc
obohacena o geneticky neupravený sója olej, Vám zajistí optimální regulaci teploty a příjemný spánek. Jádro
matrace je tvořeno dvěma elastickými pěnami
MediFoam různých objemových hmotností.
Spodní vrstva je tvořena tvrzenou pěnou tvarovanou do masážních nopů, které přispívají
k provzdušnění matrace a zároveň příjemně
masírují pokožku.
Celková výška matrace cca 24 cm.

ArcticFoam

LÍN

zdarma
1x polštář Lukáš

Á PĚ N A
tvrdost

tvrdost

9
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pěna

Luxusní materiál, který je vyráběn odlišným procesem než klasické
polyuretanové pěny. Tato pěna má větší póry a pyšní se svojí prodyšností. Má skvělou bodovou elasticitu a tvarovou stálost. Zajišťuje
ideální anatomickou polohu páteře a dopřeje Vám kvalitní spánek.

Brigita
tvrdost

120

tvrdost

partnerská

60°C

záruka
roky
Ekologicky

lepeno

doporučujeme!

dvojí tvrdost

9.307,-

Luxusní matrace s provzdušněným jádrem ze studené pěny
dvou tuhostí a s vloženými válci ze studených pěn různých
tuhostí (pod rameny nižší tuhosti, pod bedry vyšší). Oboustranná matrace, kde vrchní vrstvy tvoří viscoelastická pěna tvarovaná do masážních nopků, které zabezpečují dokonalé prokrvení
pokožky a uvolnění svalů v průběhu spánku. Sedmizónové rozdělení nopů je důležité i ze zdravotního hlediska. Zatímco pod
rameny oceníte měkčí zóny, pod bedry je potřeba mít pevnější
podklad. Použití nopů z viscoelastické pěny snižuje protitlak
matrace na ležící tělo.
Matraci je vhodné položit na pevný nebo polohovací lamelový
rošt.
Klinicky testováno.
Celková výška matrace cca 23 cm.

LÍN

Á PĚ N A

zdarma
1x polštář Lukáš

1
2
LÍN

Á PĚ N A

3

9

tvrdost

7
8

LÍN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Á PĚNA

tvrdost

tvrdost

partnerská

60°C

5
6

potah
prošití potahu rounem
nopy z viscoelastické pěny vyšší tuhosti
jádro z kvalitní studené pěny vyšší tuhosti
jádro z kvalitní studené pěny nižší tuhosti
nopy z viscoelastické pěny nižší tuhosti
vyztužení – válce s vyšší tuhostí
oblast ramen – válce nižší tuhosti
pružná zóna v bederní oblasti

Beáta
120

4

tvrdost

záruka
roky
Ekologicky

lepeno

dvojí tvrdost

9.798,-

Kvalitní oboustranná matrace s provzdušněným jádrem ze
studené pěny dvou tvrdostí a s vloženými válci ze studených
pěn různých tuhostí (pod rameny nižší tuhosti, pod bedry vyšší).
Strana s tvrdostí č. 3 je tvořena MediFoam pěnou. Je tvarovaná do masážních vlnek v pěti zónách. Druhou nosnou vrstvu (tvrdost č. 2) tvoří extrémně prodyšná studená / HR pěna
PanterFoam Nautic. Díky vysoké hustotě (50 kg/m3) je odolná
a trvanlivá. Zaručuje stálou kvalitu po mnoho let. Je velmi elastická a pohodlná. Má navíc speciální antibakteriální úpravu, která poskytuje trvalou
a účinnou ochranu proti bakteriím,
roztočům a plísním.
Matraci je vhodné položit
na pevný nebo polohovací
lamelový rošt.
Celková výška matrace
cca 23 cm.

zdarma
1x polštář Lukáš

PANTER
NAUTIC

tvrdost

tvrdost

10
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Nautic

Studená pěna PanterFoam Nautic je vyvinuta speciálně pro a v matraci nezůstává vlhkost, která je živnou půdou pro bakmaximálně komfortní matrace. Díky vysoké hustotě (50 kg/ terie a plísně.
m3) je nadstandardně odolná a trvanlivá. Zaručuje stálou kva- Kromě těchto vlastností má pěna PanterFoam Nautic ještě jedlitu po mnoho let. Je velmi elastická a pohodlná, nabízí dokona- nu výhodu. Má speciální antibakteriální úpravu, díky které je
lou podporu celého těla. Díky speciální technologii výroby jsou
odolná
proti bakteriím
roztočům.
kresba připomíná
Luxusní
materiál,
který je avyráběn
tzv.Její
studeným
procesem.modré
Tato
její buňky otevřené a tím pádem velmi vzdušné. Tato vlastnost
odstíny
moře.
Je
právě
tak
čistá
a
vyhovuje
ekologickým
požapěna má větší póry a pyšní se svojí prodyšností. Má skvělou bodoje pro výrobu matrací zásadní. Vzduch může volně cirkulovat
davkům aapřísným
požárníideální
odolnosti.
vou elasticitu
tvarovousměrnicím
stálost. Zajišťuje
anatomickou polo-

Pula
tvrdost

130

tvrdost

partnerská

60°C

záruka
roky
Ekologicky

lepeno

novinka

dvojí tvrdost

8.677,-

Vysoce komfortní matrace dvojí tvrdosti tvořená dvojicí kvalitních studených HR pěn s otevřenou buněčnou strukturou. Pouhým otočením matrace zvolíte její tvrdost. Modrá žíhaná pěna
PanterFoam Nautic (na straně s tvrdostí č. 2) je velmi pružná
a dokáže se ideálně přizpůsobit všem detailům lidského těla.
Díky speciální technologii výroby jsou její buňky otevřené,
a proto velmi vzdušné. Její vysoká hustota (50 kg/m3)
zaručuje velkou odolnost a trvanlivost. Navíc má
speciální antibakteriální úpravu, díky které je odolná proti bakteriím a roztočům. Pevnější stranu matrace
(tvrdost č. 3) tvoří další
typ studené pěny, která
je rovněž velmi prodyšná
a udržuje jádro matrace
vždy suché a odolné vůči
mikroorganismům. Důmyslný antidekubitní prořez
ložných ploch matrace vyhovuje i osobám dlouhodobě upoutaným na lůžko, protože
zabraňuje vzniku proleženin (dekubitů).
Matrace je vhodná pro
všechny typy roštů.
Celková výška matrace cca
21 cm.

hu páteře a dopřeje Vám kvalitní
spánek.

zdarma
1x polštář Lukáš

tvrdost

PANTER
NAUTIC

Tripoli
130

tvrdost

tvrdost

60°C
partnerská

záruka
roky
Ekologicky

lepeno

tvrdost

novinka

dvojí tvrdost

8.711,-

Partnerská matrace dvojí tvrdosti z velmi kvalitních studených
pěn, které se vyznačují dlouhou životností. Pouhým otočením matrace zvolíte její tvrdost. Vrchní strana, s tvrdostí č. 2,
je tvořena značkovou studenou pěnou PanterFoam Nautic,
která přináší to nejlepší pro Váš spánek. Její vysoká hustota
(50 kg/m3) zabezpečí nadstandardní odolnost. Díky speciální technologii výroby jsou její buňky otevřené, a proto velmi
vzdušné. Navíc má speciální antibakteriální úpravu,
díky které je odolná proti bakteriím a roztočům.
Pevné jádro z MediFoam pěny je tvarováno do souměrných vlnek, aby se
mohlo přizpůsobit ležícímu
tělu. Tvrdší stranu matrace (tvrdost č. 3) tvoří
studená pěna, která je
pro větší provzdušnění
a pohodlí profilovaná do
malých vlnek. Matrace
je vhodná pro všechny
typy roštů.
Celková výška matrace cca 25
cm.

zdarma
1x polštář Lukáš

tvrdost

PANTER
NAUTIC
tvrdost
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nnn

Cellflex - tato špičková studená HR pěna je tou pravou oporou Vašeho těla. Díky své vysoké
hustotě (40 kg/m3) je velmi odolná a zaručí dlouhou životnost Vaší matrace. V exponovaných
místech (ramena a boky) ji při výrobě profilujeme ergonomicky navrženými zářezy, které přispívají k dokonalé opoře ležícího těla. Oceníte i její dokonalou prodyšnost. Reguluje obsah
vlhkosti a tepla v matraci, takže se nebudete zbytečně přehřívat. Je pružná a díky své vysoké
hustotě velmi odolná a kvalitní. V kombinaci se studenou pěnou PanterFoam tvoří dokonalou
dvojici pro nové, vysoce odolné matrace.

Hermína
tvrdost

140

tvrdost

60°C
partnerská

záruka
roky

nelepeno

novinka

dvojí tvrdost

5.500,-

Pevná ortopedická matrace s volbou dvojí tvrdosti, která Vás
nadchne špičkovou kvalitou nizozemských pěn. Její provzdušněný střed se díky různě širokým vlnkám výborně přizpůsobí
ležícímu tělu. Měkčí strana – to je luxusní studená pěna značky Cellflex, která je díky svým otevřeným buňkám prodyšná a zajistí vynikající rozložení tlaku na matraci. Díky
vysoké hustotě (40 kg/m3) je velmi odolná
a příjemná. Pevnější strana je tvořena tvrzenou pěnou MediFoam. Obě pěny
jsou na povrchu příčně profilované do malinkých vlnek pro
větší vzdušnost a lepší rozložení váhy těla. Pěny mají vysokou
gramáž, proto je matrace vhodná
i pro vyšší zatížení – do 140 kg.
Celková výška matrace cca 22 cm.

tvrdost

tvrdost

tvrdost

tvrdost

Helena
tvrdost

140

tvrdost

partnerská

60°C

záruka
roky
Ekologicky

lepeno

PANTER
FOAM

novinka

dvojí tvrdost

7.611,-

Pevnější matrace se špičkovou studenou pěnou Cellflex,
která je díky vysoké hustotě (40 kg/m3) velmi odolná
a zaručí dlouhou životnost Vaší matrace. Její zářezy
v exponovaných místech přispívají k dokonalé opoře ležícího těla (pod rameny a boky se více prohne a odpruží).
Pěna Cellflex je doplněna poddajnější studenou pěnou
PanterFoam, která je velmi vzdušná a elastická, proto tvoří měkčí stranu této matrace (tvrdost č. 3).
Naproti tomu pevnější strana (tvrdost č. 4)
je tvořena vysoce gramážní pěnou
MediFoam, která i při vyšší hustotě optimalizuje rozložení tlaku na matraci. I na jejím povrchu najdete speciální zářezy.
Jádro matrace je provzdušněné vlnkovitým prořezem důležitým pro větší prodyšnost matrace
a dokonalou spolupráci obou pěn.
Celková výška matrace cca 25 cm.

tvrdost

tvrdost

tvrdost

tvrdost
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Jedinečná pěna PanterFoam přináší to nejlepší pro Váš spánek. Odolná studená HR pěna je velmi pohodlná a její vlastnosti jsou stálé i po mnoha letech
užívání. Její vysoká hustota (50 kg/m3) zaručí nadstandardní odolnost. Je pro
ni charakteristická mramorovaná kresba, díky které ji ihned poznáte. Vzhledem
k otevřené buněčné struktuře je vzdušná a dokáže udržet v matraci tzv. suché
klima eliminující mikroorganismy, což ocení nejen alergici. Tato struktura rovněž
snižuje počet tlakových bodů na těle. Díky tomu tento materiál předchází vzniku
proleženin, tzv. dekubitů. Proto je ve světě volbou číslo jedna pro medicínské
aplikace.

Helga
tvrdost

130

tvrdost

60°C
partnerská

záruka
roky
Ekologicky

lepeno

PANTER
FOAM

novinka

dvojí tvrdost

6.989,-

Partnerská matrace z velmi kvalitních holandských studených
pěn PanterFoam a Cellflex, které se vyznačují dlouhou životností. Vrchní strana je tvořena značkovou studenou pěnou
PanterFoam, která přináší to nejlepší pro Váš spánek. Její
vysoká hustota zabezpečí nadstandardní odolnost. Pevné jádro z MediFoam pěny je tvarováno do souměrných vlnek,
aby se mohlo přizpůsobit ležícímu tělu. U tvrdší strany matrace oceníte špičkovou kvalitu studené pěny Cellflex. Tato velmi odolná pěna
je charakteristická svojí otevřenou
buněčnou strukturou, díky které
výborně reguluje vlhkost a teplo
v matraci. V kombinaci se studenou
pěnou PanterFoam tvoří dokonalý pár
výborně spolupracujících pěn.
Celková výška matrace cca 22 cm.

tvrdost

tvrdost

tvrdost

Hedvika
tvrdost

130

tvrdost

partnerská

60°C

záruka
roky
Ekologicky

lepeno

PANTER
FOAM

novinka

dvojí tvrdost

8.445,-

Matrace s komfortní výškou 25 cm, která vyniká svojí
odolností a dlouhou životností. Měkčí stranu matrace
tvoří studená pěna PanterFoam, která přináší to nejlepší pro Váš spánek. Hlavní předností této studené
HR pěny je její výjimečná elasticita a skvělá
prodyšnost. Je velmi pohodlná a její
vlastnosti jsou stálé i po mnoha
letech užívání. Její vyšší hustota
zaručí nadstandardní odolnost.
Střed jádra matrace je vyztužen
tvrzenou pěnou Medifoam v důmyslném vlnkovitém tvaru, díky kterému se matrace dokonale přizpůsobí
křivkám Vašeho těla. Druhou, pevnější
stranu matrace s průřezy v nejvíce
exponovaných místech, tvoří špičková pěna Cellflex, která je tou pravou podporou těla. Reguluje obsah
vlhkosti a tepla v matraci, je pružná
a díky své vysoké hustotě (40 kg/m3)
velmi odolná. Má jemnou otevřenou
buněčnou strukturu, která zajišťuje vynikající rozložení tlaku na matraci a její dobrou
ventilaci.
Celková výška matrace cca 25 cm.

tvrdost

tvrdost

tvrdost

tvrdost

tvrdost
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1

elastická zóna

2

měkká zóna

3

tužší zóna

4

pružná zóna

Latexová pěna je komfortní, trvanlivá a má velmi vysokou elasticitu. Je flexibilní a tvarově stálá i po mnoha letech užívání. Po stlačení se velmi rychle vrací do původního tvaru. Latexové pěny z produkce firmy Artilat-Vyrolat obsahují maximálně možný podíl přírodního kaučuku. Latex je odolný proti plísním
a bakteriím, nepřekračuje limitní hodnoty škodlivin podle normy EUROLATEX
(západoevropská ekologická norma). Výrobky firmy Artilat-Vyrolat získaly certifikát Öko-Tex Standard 100. Latexové matrace jsou díky své pružnosti velmi

dlouhodobá
životnost		

tvrdost
záruka
roky

Lucie

120

7

elastická zóna

oblíbené. Mívají odlehčující a provzdušňující otvory. Výborně se přizpůsobují tvaru těla, jsou ideální pro motorové polohovací rošty. Kombinací latexu
s jádrem z tvrzeného polyuretanu zvyšujeme celkovou tuhost matrace.

vzdušná
a regulující vlhkost

vynikající podpora
těla a ergonomie

protiplísňová
a hygienická

Luxusní 100% latexová matrace rozdělená vertikálními otvory
do sedmi anatomických zón, které zajišťují optimální podporu
každé části těla. Střední část matrace je pevnější, v oblasti
ramen a kyčlí naopak měkčí. Latexová matrace LADA se vyznačuje vysokou elasticitou, flexibilitou a tvarovou stálostí, díky
které si zachová své vlastnosti po řadu let. Vyšší objemová
hmotnost jádra matraci řadí k tužším 100% latexovým matracím s označením tvrdosti číslo 2. Díky svým ortopedickým
vlastnostem je vhodná pro všechny typy zákazníků, ocení ji
hlavně starší populace. Latexová matrace zamezuje tlaku
v oblasti kyčlí a ramen, poskytuje dokonalé uvolnění krční páteře. Matraci je vhodné uložit na všechny typy
lamelových roštů. Celková výška matrace
cca 17 cm.
Klinicky testováno.

60°C

60°C

6

měkká zóna

8.179,-

Lada

120

výborně pružná

5

tužší zóna

6.288,-

Jádro matrace je složeno ze dvou třízónových latexových desek
tloušťky 5 cm, uprostřed zpevněných 5 cm purového jádra. Takto zhotovená matrace snese vyšší zatížení, přitom si zachovává
svoji elastičnost. Celková výška matrace cca 16 cm.

tvrdost
Ekologicky

lepeno

tvrdost
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matrace

Správný výběr dětské matrace je velmi důležitý pro vývoj Vašeho dítěte. Námi nabízené dětské matrace poskytují ideální podporu celého těla a zajišťují správný
vývoj páteře. Díky kvalitním materiálům s vyváženou tvrdostí si Vaše dítě dopřeje klidný spánek.
Všechny komponenty našich matrací pro děti splňují hygienické požadavky na hračky a výrobky pro děti do tří let. Všechny materiály jsou testovány v Textilním
zkušebním ústavu v Brně. Naše dětské matrace mají zvláštní certifikát pro výrobky určené dětem do 3 let.

Kuba
20

60°C

Jirka
20

60°C

1.311,-

Klasická matrace z polyuretanové pěny, která nabídne Vašemu děťátku vyšší komfort spaní díky vrstvě poddajného rouna. Vašemu miminku se bude lépe spát, protože nebude
ležet přímo na jádru matrace. Pro jeho bezpečnost a Váš
klid můžete pod naše matrace bez obav umístit monitor
dechu a mít nad spánkem svého dítěte neustálou kontrolu.
Celková výška matrace cca 7 cm. Pratelný potah.

1.109,-

Tato dětská matrace má zpevněné purové jádro a pod horní
potahovou látkou vrstvu rouna, které zvyšuje komfort ležení
dítěte i při spánku na bříšku. Vaše miminko nebude ležet přímo
na jádru matrace a bude se mu mnohem lépe spát. Pro jeho
bezpečnost a Váš klid můžete pod tuto dětskou matraci bez
obav umístit monitor dechu a mít nad spánkem svého dítěte
neustálou kontrolu. Celková výška matrace cca 8 cm. Pratelný
potah.

Podložka Anežka
95°C

Kvalitní podložka do dětských postýlek již od narození. Velmi prodyšný materiál s nepropustným povrchem. Zabraňuje proniknutí
vlhkosti do matrace a zároveň prodlužuje její životnost a dopřává
jí hygienickou ochranu.
• Horní vrstva: 50 % bavlna, 50 % polyester
• Spodní vrstva: 100 % polyuretan
• Nepropustný a vysoce prodyšný materiál
• Praní při teplotě až 95 °C

479,140 x 70 cm ................ 494,-

120 x 60 cm ................
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n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n polštáře
Nejen kvalitní matrací, ale současně i výběrem vhodného polštáře můžeme ovlivnit celkovou kvalitu spánku. Anatomický polštář napomáhá udržet
krční páteř v anatomické poloze. Nedochází tak k nadměrnému namáhání

Lumír
60°C

Polštáře z líné pěny

1.606,-

Klasický polštář s paměťovým efektem, který je díky svému
tvaru ideální pro všechny polohy těla během spánku. Jádro
polštáře tvoří viscoelastická paměťová pěna s průduchy, díky
kterým je polštář vzdušný a zároveň poskytuje dostatečnou
oporu a odlehčuje zatížení krčních a šíjových svalů.
Rozměry: 66 x 42 x 12 cm.

LÍN

krčního svalstva a následné bolesti hlavy. Anatomické polštáře mnoha lidem
pomohly od bolesti páteře, chrápání a problémů spjatých se spánkem. Svým
vytvarováním poskytují dokonalou podporu krční páteře.

Luděk

Anatomicky tvarovaný polštář z oblíbené viscoelastické pěny
s průduchy, díky kterým je polštář vzdušný a zároveň poskytuje dostatečnou oporu a odlehčuje zatížení krčních a šíjových
svalů.
Rozměry: 65,5 x 34 x 10,5/5,7/7,2

60°C

Á PĚ N A

LÍN

Á PĚ N A

zdarma
1 x bavlněný povlak

Pedro
60°C

PANTER
FOAM

PanterFoam

1.201,-

Anatomicky tvarovaný polštář ze speciální studené pěny PanterFoam, která je díky otevřené buněčné struktuře prodyšná
a poskytuje dokonalou oporu krční páteře. Je velmi pohodlná
a její vlastnosti jsou stálé i po mnoha letech užívání.
Díky své vysoké hustotě je odolná a zaručí
dlouhou životnost Vašeho polštáře.
Pro ještě lepší provzdušnění je
polštář tvarovaný speciálními zářezy.

zdarma
1 x bavlněný povlak

Nico
60°C

PANTER
NAUTIC

60°C

Polštář z líné pěny

1.201,-

Anatomicky tvarovaný polštář ze speciální antibakteriální
studené pěny PanterFoam Nautic. Tato pěna je velmi vzdušná
a díky své vysoké hustotě také odolná a trvanlivá. Zaručuje
stálou kvalitu po mnoho let užívání. Je velice elastická,
pohodlná a poskytuje dokonalou oporu krční
páteře. Její antibakteriální úprava
poskytuje trvalou a účinnou
ochranu proti bakteriím,
roztočům a plísním.

Alex

Anatomický polštář z líné pěny. Dokonale se přizpůsobuje
obrysům hlavy a šíje a poskytuje tak vynikající oporu a úlevu
svalům těchto partií těla. Pratelný potah.
Rozměry v cm: 58 × 34 × 9,5/7,5/8,5

LÍN

60°C

Á PĚ N A

Latexový polštář
Anatomický polštář. 100% latexová
pěna. Předností je optimální zajištění
podpory hlavy a obratlů krku.
Rozdělení nosnosti podle
vytvarovaných zón.
Provzdušněnost jádra.
Pratelný potah.
Rozměry v cm:
60 × 40 × 9/11

Leoš
Marek
60°C

Bio pěna

1.352,-

60°C

Anatomický polštář z líné pěny. Viscoelastická pěna se vyznačuje výbornou tvarovou pamětí . Tato pěna mění svou tuhost
v závislosti na absorbovaném teple, čímž tak dosáhneme
dokonalé opory krční páteře a uvolnění krčního svalstva.
Výřezy v polštáři napomáhají proudění vzduchu a celkové
elasticitě polštáře.
Rozměry v cm: 58 × 34 × 11/7/9

LÍN

Á PĚ N A

1.201,-

PanterFoam Nautic

Rozměry:
70 x 35 x 12/9 cm

Rozměry:
70 x 35 x 12/9 cm

Martin

1.606,-

Polštáře z líné pěny

1.231,-

40 x 90 cm

40 x 160

cm

Polštáře Leoš v různých
velikostech a použitích

x 90 cm
..................
..................
539,419,- 40
40 x 40 cm

x 160 cm
..................
..................
760,429,- 40
50 x 50 cm

x 180 cm
760,539,- 40
..................
..................
40 x 80 cm
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n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n doplňky
Krycí matrace
Krycí matrace jsou vhodné pro změkčení
nebo zpevnění povrchu stávajícího lůžka.
Tato podložka rozloží váhu celého těla, a
tím zlepší oporu páteře a poskytne Vám
při spánku větší pohodlí. Dá se položit na
jakoukoliv běžnou matraci, zvyšuje komfort
lůžka, má vyrovnávací a ochrannou funkci,
která prodlouží životnost matrace. Může
také eliminovat mezeru při umístění dvou
oddělených matrací. Je skladná a snadno se
udržuje. Krycí matrace je opatřena snímatelným potahem pratelným na 60 °C.
Potah se dá rozdělit na dvě části. Podložka je
opatřena gumovou pruženkou, která slouží
k přichycení ke stávající matraci.
Celková výška krycí matrace cca 5 cm.
Růžena: studená/HR pěna, rovné provedení, vhodná pro zpevnění, rozměr 200 x 90 x 5 cm
Žofie: líná pěna tvarovaná do nopů, vhodná
pro změkčení, rozměr 200 x 90 x 5 cm

ST

UD

EN Á P Ě N
A

tvrdost

Růžena.............................. 2.825,60°C
tvrdost

LÍN

Á PĚ N A

tvrdost

Žofie.................................. 2.825,60°C
tvrdost

Chránič matrace

775,-

Chránič matrace je určený k ochraně před znečištěním. Je vyroben z kvalitní potahové látky prošité rounem a je pratelný na 60 °C. Pokládáme jej
přímo na matraci a upevňujeme pomocí gumových pásků. Přizpůsobí se
tak matracím všech výšek. Nesmí se sušit v sušičce prádla ani žehlit.
60°C

Sedáky
Sedáky z pevného materiálu
s prošitým a pratelným potahem
60°C

Možnost použití:
- pro zvýšení sedací plochy křesel
- určené pro židle nebo zahradní nábytek

Podložka Anna
95°C

775,-

Prodyšná podložka, která zabraňuje proniknutí vlhkosti do matrace.
Její nepropustný povrch v provedení s polyuretanem je potřebný
všude tam, kde jsou zvýšené nároky na hygienu lůžka.
•
•
•
•
•

Horní vrstva: 50 % bavlna, 50 % polyester
Spodní vrstva: 100 % polyuretan
Nepropustný a vysoce prodyšný materiál
Opatřeno gumou na upevnění k matraci
Praní při teplotě až 95 °C

Typy:
Karel - sedák pro křesla, výška sedáku 10 cm
Zdeněk - sedák pro zahradní nábytek a židle,
výška sedáku 5 cm

Zdeněk .............. 386,45 x 45 x 5 cm

Karel .................. 440,45 x 45 x 10 cm

Zdeněk .............. 440,50 x 50 x 5 cm

Karel .................. 473,50 x 50 x 10 cm
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Nabízíme luxusní přikrývky a polštáře z kvalitních prošívaných tkanin s vysoce jemnou
výplní. Při výrobě našich výrobků klademe
vysoké nároky na hygienu, proto je možné
všechny produkty prát. Jsou příjemné na
omak a zachovávají si objemovou stálost.

Clivie
95°C

P

Vzdušný a lehký materiál pro všechny, kteří považují čistotu za zcela
zásadní. Provedení umožňuje praní na teplotu 95 °C, která z lůžkovin zahubí veškeré bakterie a plísně. Je ideální zejména pro děti. Má
skvělé izolační vlastnosti a zabraňuje zadržování roztočů a vzniku
alergií, což zaručuje vysoký hygienický standard.
•
•
•
•
•
•

Rozměry: přikrývka 135 x 200 cm – 1 000 g výplně,
polštář 70 x 90 cm - 900 g výplně
Povrchový materiál ze směsi bavlny a polyesteru
Výplň tvořena ze 100 % polyesterového dutého vlákna
Sněhově bílá barva
Praní až do 95 °C
Český výrobek

............ 976,polštář

.......... 1.182,přikrývka

Mikrostop
60°C

P

Speciální úprava zajišťuje dlouhodobé omezení výskytu škodlivých
mikroorganismů. Tato přikrývka je vhodná pro všechny věkové kategorie, především ji ocení alergici. Příjemně měkký materiál Vám
zajistí pohodlný spánek v biologicky nezávadném prostředí díky
protiroztočové úpravě FillwellR Wellcare Anti-Dustimate.
•
•
•
•
•
•
•

Rozměry: přikrývka 135 x 200 cm – 1 000 g výplně,
polštář 70 x 90 cm – 900 g výplně
Povrchový materiál ze 100 % polyesterového mikrovlákna
Výplň tvořena ze 100 % polyesterového dutého vlákna se speciální úpravou od firmy Wellman
Vhodné pro alergiky a astmatiky
Sněhově bílá barva
Praní až na 60 °C
Český výrobek

............ 825,polštář

.......... 994,přikrývka
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n n n n n n n n n n n n n n n n n n n přikrývky

a polštáře

Aloe Vera
60°C

P

Předností tohoto produktu je nadýchaný materiál, který díky svému
prošití zajistí rovnoměrné rozložení vlákna a prodyšnost. Přikrývka
je spojením exkluzivity a antibakteriálních vlastností léčivé rostliny
Aloe Vera, která se hojně využívá po celém světě jak v léčitelství,
tak v medicíně. Tato celoroční přikrývka je ideální k uvolnění těla
a následné relaxaci.
•
•
•
•
•
•
•

Rozměry: přikrývka 135 x 200 cm – 1 000 g výplně,
polštář 70 x 90 cm – 900 g výplně
Povrchový materiál ze 100 % polyesterového mikrovlákna
s příměsí Aloe Vera
Výplň tvořena ze 100 % polyesterového dutého vlákna s výbornou hřejivostí
Vhodné pro alergiky a astmatiky
Sněhově bílá barva
Praní až do 60 °C
Český výrobek

............ 833,polštář

.......... 1.047,přikrývka

Cirrus
60°C

P

Nadstandardní látka ze 100 % bavlny s chladivým efektem COOL
TOUCH a výplní se schopností regulace vlhkosti. Náplň z patentovaných silikonizovaných vláken Cirrus, která zajistí chladivý efekt a
optimální mikroklima. Sympatické prošití v designu motýlka přidává
na celkové exkluzivitě produktu.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozměry: přikrývka 135 x 200 cm – 1 000 g výplně,
polštář 70 x 90 cm – 900 g výplně
Povrchový materiál ze 100 % bavlny
Výplň tvořena ze 100 % polyesterového dutého vlákna Cirrus
Vlákno Cirrus má schopnost regulace vlhkosti
Vhodné i pro alergiky a astmatiky
Sněhově bílá barva
Praní až na 60 °C
Český výrobek

............1.072,polštář

.......... 1.533,přikrývka
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n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n potahy
U matrací se dnes klade důraz nejen na jejich obsah, ale také na
potahy. Velkou oblibu si získaly především potahy pratelné. Značkové,
jako jsou Aloe Vera, Lyocell, Medicott, SilverGuard a Levandule mají
speciální úpravu pleteniny, která bez jakýchkoliv chemických přísad
chrání před roztoči, bakteriemi a mnoha plísněmi. Navíc výborně
odvádějí vlhkost od těla, rychle vysychají a jsou příjemné na dotyk.
Všechny námi nabízené potahy je možné prát při 60 °C. Pro snadnější
praní a manipulaci je potah dělitelný zipem na dvě části.

3D páska

Lyocell
Použití 3D pásky u potahové látky zaručuje
dokonalé provzdušnění a napomáhá cirkulaci
vzduchu.

Materiál z čistého přírodního vlákna získaného ze dřeva technologií šetřící životní prostředí. Se všemi svými vynikajícími charakteristikami Vám poskytuje během spánku
optimální pohodlí. K jeho předním vlastnostem
patří vysoká absorpční schopnost a velmi rychlé odpařování. Tyto vlastnosti zaručují dokonalý
pocit i pro osoby s vyšší potivostí. Mikrovlákna
Lenzing Lyocell dodávají látce hedvábný lesk
a jsou odolná a necitlivá k mikroorganismům
Potah je možno prát na 60 °C.

Úplet

60°C

Vysoce kvalitní potah prošitý dutým vláknem.
Potah je velmi příjemný na dotek, výborně
odvádí vlhkost a rychle vysychá. Potah je možno prát na 60 °C. Pro snadnější praní a manipulaci je potah dělitelný zipem na dvě části.
Tento nejprodávanější potah poskytuje vysoký
standard celé matrace.

60°C

SilverGuard

P

Aloe Vera
Kvalitní potah, který obsahuje výtažek známé
rostliny Aloe Vera barbadensis z rodu liliovitých. Má pozitivní vliv na pokožku lidského
těla, působí antibakteriálně. Potah je příjemný
na dotek a standardně vetkané logo zaručuje
nezaměnitelnost výrobku. Potah je pratelný na
60°C.

P

60°C

P

SilverGuard je jedinečná technologie, která
zaručuje trvalou svěžest a hygienu během
spánku. Eliminuje bakterie způsobující zápach
a chrání před jejich usazováním. Ochrana je
trvalá i po častém praní a čištění. Při kontaktu
s pokožkou zachovává její přirozenou rovnováhu. Tento potah obsahuje přírodní viskózové
vlákno, které ve spojení s moderním designem
dodává textilii luxusní charakter. Zaručuje Vám
absolutní čistotu a pohodlí. SilverGuard® úprava: Využívá stříbro jako jeden z nejstarších a
nejznámějších způsobů ochrany před houbami a bakteriemi. Díky působení stříbrných iontů
chrání textilii před mikroorganismy a zabraňuje jejich rozvoji přírodní cestou. SilverGuard®
zajišťuje konstantní svěžest a hygienu lůžka,
vysokou odolnost proti oděru a žmolkování.
Potah je pratelný na 60°C.

Medicott
60°C

P

Levandule

Levandule
60°C

24

P

Velmi příjemná luxusní látka, která obsahuje
výtažky levandule lékařské. Levandule je oblíbená léčivá bylinka s charakteristickou vůní,
známá pro svoje protizánětlivé, antiseptické
a repelentní účinky. Pomáhá proti stresu,
depresím, snižuje krevní tlak a potlačuje růst
bakterií. Její zklidňující účinky jsou známé už
z dávných dob, pozitivně ovlivňují kvalitu spánku, působí proti nespavosti a nervozitě. Levandule pomůže zmírnit svalové napětí a podpořit
přirozenou regeneraci organismu. Jemná esence z levandule je skvělým pomocníkem pro hluboký a kvalitní spánek. Potah Lavandule patří
mezi nejkvalitnější a nejoblíbenější potahy na
trhu a zajistí Vašemu lůžku maximální komfort
a hygienu.

60°C

P

 načkový typ pleteného potahu, který svým
Z
speciálním složením zabraňuje tvorbě a usazování domácích roztočů a tvorbě plísní. Roztoči žijí v tmavém, vlhkém a málo odvětrávaném prostředí, a tomu přesně odpovídá Vaše
postel. Hlavní obživou pro roztoče jsou odpadávající buňky Vaší kůže. Ty jsou rozkládány
plísněmi a tak se stávají stravitelnými pro prachové roztoče. Plíseň samotná způsobuje alergie spojené s dýchacími symptomy. Medicott je
účinná složka látky, která zabraňuje v bavlně
nebo v látkách s bavlněným základem vzniku
plísní a současně přežití prachových roztočů.
Medicott má vynikající antibakteriální účinky,
kterých je dosaženo bez přídavku chemických
látek. Tajemství úspěšného fungování spočívá
v odstranění nečistot z vláken přírodní bavlny,
čímž se zamezí potencionálnímu domovu plísní. Potah má dlouhotrvající účinek při pravidelné údržbě. Potah je pratelný na 60°C.

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n materiály
Kvalitní matrace musí být samozřejmě složena z kvalitních materiálů. Jejich přehled Vám usnadní orientaci v naší široké nabídce
matrací. Všechny tyto materiály jsou testovány v Textlním zkušebním ústavu v Brně. Naše dětské matrace mají zvláštní certifikát pro
výrobky určené dětem do 3 let.

ArticFoam
Paměťová (viscoelastická) pěna obohacená
o přírodní geneticky neupravený sójový olej je
charakteristická pro svou vzdušnost a dokonalou přizpůsobivost křivkám lidského těla. Je
chladivá, takže nedochází k přehřívání organismu. Vyznačuje se vynikajícími ortopedickými
vlastnostmi a je velmi pohodlná.

Bio pěna
Sójový extrakt, ze kterého jsou vyráběné matrace, má nejen příznivý vliv na lidský organizmus,
ale také šetří náš ekosystém – snižuje spotřebu
nerostných surovin. Použitím sójového extraktu
se násobí elasticita (tažnost), snižuje se tlaková
deformace a zároveň se zvyšuje odrazová pružnost. Tato pěna se vyznačuje dlouhou životností
a skvělými ortopedickými vlastnostmi. Matrace
vyrobené z extraktu sóji splňují nejnáročnější požadavky pro testování‚ Ökotex-Standard
100 – Třídy 1.

PanterFoam
Extrémně prodyšná studená HR pěna se
změkčujícím efektem a příjemně hladkým
povrchem. Nevytváří protitlak vůči tělu a poskytuje dokonalou oporu páteře. Je podobná líné
pěně díky své měkkosti a přizpůsobivosti při
zachování vlastností studené pěny (vzdušnost,
nepřehřívání těla).

Gel - Latex
Unikátní typ perforovaného latexu, který má
díky mikro kapslím speciálního gelu chladivý efekt. Má 4x větší počet pórů než klasický
latex. Je měkký, tvarově stálý a hypoalergenní
(eliminuje výskyt roztočů a plísní). Má jedinečné ortopedické vlastnosti, skvěle se přizpůsobuje tvarům těla a také odvádí vlhkost díky
výborným termoregulačním vlastnostem.

Antibakteriální pěna
Antibakteriální pěna zabraňuje výskytu bakterií
a roztočů. Je dermatologicky testována a šetrná vůči pokožce. Díky antimikrobiální úpravě
Sanitized je revolučním řešením pro alergiky.

Kokosové vlákno
Získává se z kůry kokosových ořechů ze Srí
Lanky. Do gumokokosových desek se používá vlákno nejvyšší kvality. Ve firmě SEGUM se
vlákno důkladně rozvolní a jeho dřevitý charakter „savost“ je eliminován technicky dokonalým
prostříkáním latexem, díky kterému získává
kokosové vlákno svůj specifický charakter vysokou elasticitu a vzdušnost. Přírodní latex je
kaučukovníkové mléko, získané z kaučukovníků Hevea Brasiliensis. Pro výrobu gumokokosu
se používá čistý přírodní latex v tekuté formě.
Pružnost je nejvýznamnější vlastností hotových
výrobků.

MediFoam
Tato vysoce gramážní pěna, která se vyznačuje
skvělými ortopedickými vlastnostmi, je vytvořena speciální technologií. Má dokonalou prodyšnost, pružnost, je tvarově stálá a má dlouhou
životnost. Zvýšená pórovitost je velmi dobrá
k odvádění tepla z matrace, tato pěna tzv.
dýchá. Matrace z pěny MediFoam zajišťují ideální uvolnění páteře, kloubů a svalů po dobu
Vašeho spánku. Jsou testované a mají certifikát Textilního zkušebního ústavu, s.p. v Brně.
Pěna MediFoam je garancí kvality.

Studená pěna/HR pěna
Liší se technologií výroby, která zásadně ovlivňuje výsledné vlastnosti matrace. Má větší
póry než klasická PUR pěna, je proto prodyšnější, má lepší elasticitu a tvarovou stálost,
lépe kopíruje křivky těla. Pro výrobu matrací
ze studené pěny používáme pěny různých
tuhostí, které potom kombinujeme tak, aby
tvořily anatomické zóny a podpořily ideální
anatomickou polohu páteře. Studenou pěnu
taktéž kombinujeme s línou pěnou, která přizpůsobuje svoji tuhost a tvar podle absorbovaného tepla, což zaručuje výbornou adaptaci
matrace jakékoliv váhové kategorii.

Polyuretanová/PUR pěna
Polyuretanová pěna se vyznačuje dobrou
elasticitou a tvarovou stálostí. U jader matrací
používáme pěnu vyšší objemové hmotnosti,
případně vrstvu pojeného polyuretanu PUR
RE 80. Tyto pěny jsou odolnější a snesou větší
zatížení. Polyuretanové matrace jsou nejrozšířenější na trhu.

Líná pěna
Pěna, která mění svou tuhost v závislosti na
teplotě. To znamená, že při tělesném kontaktu pěna změkne. Rovnoměrně rozkládá tlak
materiálu na lidské tělo, což pozitivně ovlivňuje krevní oběh. Významný komfort spánku
zaručuje tvarování líné pěny do tzv. masážních nopů, které dokonale prokrvují vrchní
část pokožky. Viscoelastická pěna nevytváří
protitlak a tím zabraňuje případnému vzniku
proleženin.

Latex
Latexová pěna je komfortní, trvanlivá a má
velmi vysokou elasticitu. Je flexibilní a tvarově
stálá i po mnoha letech užívání. Po stlačení se
velmi rychle vrací do původního tvaru. Latexové pěny z produkce firmy Artilat-Vyrolat obsahují maximálně možný podíl přírodního kaučuku. Latex je odolný proti plísním a bakteriím,
nepřekračuje limitní hodnoty škodlivin podle
normy EUROLATEX (západoevropská ekologická norma). Výrobky firmy Artilat-Vyrolat získaly
certifikát Öko-Tex Standard 100.
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