Zoznámte sa s novou exkluzívnou kolekciou matracov,
kde sa odpoèinok stáva zážitkom. Našim cie¾om nie je
len snaha o kvalitný a zdravý spánok, ale aj to, aby ste
ráno vstávali s radosśou a veèer sa tešili späś do postele.
Aby ste sa prebúdzali plný energie a svoj život prežili naplno.
Kolekcia matracov Exclusive je výsledkom dlhodobých skúseností
vo vývoji matracov. Táto kolekcia kombinuje výberové materiály,
a to èi sa jedná o peny, z ktorých sú vyrobené jadrá matracov,
alebo o látky, z ktorých šijeme matracové pośahy.
Pośahy prešívané s lenivou penou dodávajú matracom
exkluzívny komfort. Týmto katalógom sa Vám dostáva do rúk
ucelená rada výrobkov pre Váš zdravý a regenerujúci spánok,
kde každý nájde pre seba ten správny matrac.

„Poznajte radosś zo spánku“

LUGANO TOP

JADRO MATRACA

Výška:

30

Nosnosť:

Záruka:

10

rokov

Má sofistikovanú a dômyselnú profiláciu kvalitných
materiálov v jadre matraca s výbornými ortopedickými
vlastnosśami. Jednotlivé vrstvy matraca sú vyrobené zo
"studenej" HR peny a peny Lavender vyššej hustoty.
Impregnácia 100% levandu¾ovým olejom vnáša kúsok
prírody a lieèivé vlastnosti levandule do Vašich spální v
podobe aromaterapie. Celkový komfort a unikátnu
vzdušnosś matraca dotvára inovatívna pena OXYGEN novinka, s jedineènými vlastnosśami. Má otvorenú
vzdušnejšiu štruktúru buniek, ktorá zabezpeèuje
excelentné prúdenie vzduchu v povrchovej vrstve
matraca. Ve¾kú èasś toho èo matrac pri používaní
“vdýchne” a “vzápätí” vydýchne. Nedochádza k
hromadeniu vlhkosti v jadre matraca. Suchá klíma je
zárukou správnej hygieny v matraci a vynikajúcej
termoregulácie. Výsledkom je zníženie potivosti a
udržanie tepelného komfortu. Vïaka pridaným
aditívam je pena Oxygen výminoène elastická a
komfortná bez nežiadúceho protitlaku na telo.
Obojstranný TOP umožòuje dotvoriś si pocitový komfort
pod¾a vlastných predstáv a eliminovaś vplyv
klimatických zmien, hlavne nežiadúce prehrievanie
poèas horúcich letných nocí. Top má z jednej strany
pośah Biorytmic prešitý s viscoelastickou penou, z
druhej Lyocell prešitý s klimatizaènou výplòou. Možnosś
pretoèenia odzipsovate¾ného topu ponúka využiś
hrejivosś lenivej peny, alebo otoèením na pośah
LYOCELL získaś lepší odvod tepla a vlhkosti.

POŤAH MATRACA

Pośah BIORYTMIC je unikátny vïaka obsahu prírodných
minerálov, ktoré vyžarovaním prirodzenej energie
pozitívne ovplyvòujú „vnútrotelovú komunikáciu“ a
prúdenie energetických tokov. Tie sú zodpovedné za
správne fungovanie organizmu, èo je základný
predpoklad predchádzania chorobám a udržania si
zdravia. Úèinky minerálnej terapie si môžete na sebe
overiś pomocou jednoduchého balanèného testu.
Pôsobením minerálov sa budete cítiś omladení, zníži sa
úroveò stresu, váš organizmus bude lepšie fungovaś,
regenerovaś a budete sa cítiś lepšie. Budete vstávaś
svieži, odpoèinutý a vaše telo bude plné sily a energie.
Pośah je vybavený manipulaènými úchytmi.

Tuhosť:

ZLOŽENIE MATRACA
– obojstranný snímate¾ný top prešitý z jednej strany
penou Visco, z druhej klimatizaènou vrstvou - PES vláknom
– 3 cm pena OXYGEN
– 4,5 cm profilovaná HR pena
– 3 cm profilovaná pena LAVENDER
– 4,5 cm profilovaná HR pena
– 6 cm profilovaná pena LAVENDER

JADRO MATRACA

Matrac plne funkèný z oboch strán, s rozdielnou
funkènosśou a komfortom na každej strane. Hrubý profil
strednej èasti zo znaèkovej studenej peny CELLFLEX, je vo
verzii T2 prerezávaný výraznejšie, aby zabezpeèil
dokonalé prispôsobenie sa matraca s hlbším
zaborením aj užívate¾om s nižšou hmotnosśou. Profilácia
zároveò excelentne odvetrá celé jadro. Pri výbere strany,
na ktorej ho budeme využívaś máme možnosti si zvoliś:
strana s GREENGEL penou, ktorá je charakteristická
vysokou pružnosśou a reakciou aj na najmenší tlak,
ponúka spanie „ako vo vatièke”. Opaèná strana
poskytuje pevnejšiu oporu a pripôsobenie pevnejšieho
charakteru, kde funkèný profil jemne „naśahuje
chrbticu“ pre uvo¾nenie platnièiek a regeneráciu celej
chrbtice poèas spánku. Obe verzie matraca padnú ako
uliate všetkým, ktorí h¾adajú matrace s pružným a
prispôsobivým jadrom.

POŤAH MATRACA

Pośah BIORYTMIC je unikátny vïaka obsahu prírodných
minerálov, ktoré vyžarovaním prirodzenej energie
pozitívne ovplyvòujú „vnútrotelovú komunikáciu“ a
prúdenie energetických tokov. Tie sú zodpovedné za
správne fungovanie organizmu, èo je základný
predpoklad predchádzania chorobám a udržania si
zdravia. Úèinky minerálnej terapie si môžete na sebe
overiś pomocou jednoduchého balanèného testu.
Pôsobením minerálov sa budete cítiś omladení, zníži sa
úroveò stresu, váš organizmus bude lepšie fungovaś,
regenerovaś a budete sa cítiś lepšie. Budete vstávaś
svieži,odpoèinutý a vaše telo bude plné sily a energie.
Pośah je vybavený manipulaènými úchytmi.

Tuhosť:

1

2

Záruka:

4

5
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Výška:
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POŤAH BIORYTMIC

Ozdravný systém funkènosti pośahu BIORYTMIC vychádza zo stároèia známych princípov èínskej medicíny, ktoré sa nezameriavajú na lieèbu chorôb, ale na ich prevenciu. ¼udský organizmus je ve¾mi komplexný systém, v ktorom dochádza k interakcii
jednotlivých orgánov a tkanív. Správne fungovanie je závislé na komunikácii, ktoré prebieha prostredníctvom meridiánov.
Sú to komunikaèné kanály, ktoré sa nachádzajú na povrchu tela. Táto komunikácia je narušovaná faktormi ako sú stres, pracovná
preśaženosś, nedostatok spánku a nezdravý životný štýl, èo z dlhodobého h¾adiska podporuje vznik chorôb.

Alternatívne lieèebné postupy, ako sú akupunktúra alebo
terapia lieèivými kameòmi, sa už po stároèia zameriavajú na
spriechodnenie meridiánov. Pośah BIORYTMIC funguje na
rovnakom princípe. Lieèivé minerály boli napustené do matracovej látky. Tieto minerály vyžarujú energiu, ktorá blahodárne
pôsobí na meridiány a zabezpeèuje ich priechodnosś. Cie¾om
je zlepšenie zdravia, vitality a celkové omladenie, vïaka lepšej
komunikácii vo vnútri ¾udského tela.

Minerálna terapia BIORYTMIC podporuje:
– väèšiu silu a rovnováhu
– omladenie organizmu a väèšiu imunitu
– relaxáciu a sviežosś
– lepšiu stabilitu a koordináciu pohybov
– zníženie stresu
Úèinky tejto terapie je možné si overiś behom nieko¾kých
minút pomocou balanèného testu. Sami si porovnáte
schopnosti Vášho tela pred a po pôsobení minerálnej
terapie BIORYTMIC. Regulujte svoj biorytmus!

DA VINCI DUO SIDE

JADRO MATRACA

DA VINCI DUO SIDE je revoluèná novinka v segmente
matracov s taštièkovou pružinou. Systém dvojitého
pruženia je progresívny v tom, že matrac bude vyhovovaś
širokému spektru zákazníkov. Matrac tak detailne kopíruje
užívate¾ov rôznej hmotnosti a telesných proporcií.
Kombinácia taštiškových pružín, mikrotaštièiek a
kvalitných komfortných pien je zárukou dokonalého
komfortu s možnosśou zvoliś si pocitovo mäkšiu alebo
tvrdšiu stranu a vyhovieś tak individuálnym požiadavkám
užívate¾a. Mäkšiu stranu predstavuje znaèková švajèiarska pena EvoPore HRC a mikrotaštièky, tvrdšiu stranu tvorí
pena Lavender v kombinácii s "lenivou" penou Visco
orange na jadre s taštièkovými pružinami systému 1000.
Do snímate¾ného pośahu bola ako výplò všitá pamäśová
pena MINDFOAM, ktorá ešte umocní už aj tak vynikajúci
komfort. Je to pena výbornej vzdušnosti, ktorá v kategórii
pamäśových pien nemá konkurenciu a spolu s taštièkovým jadrom tvorí ve¾mi vzdušný celok.

POŤAH MATRACA

Pośah BIORYTMIC je unikátny vïaka obsahu prírodných minerálov, ktoré vyžarovaním prirodzenej
energie
pozitívne
ovplyvòujú
„vnútrotelovú
komunikáciu“ a prúdenie energetických tokov. Tie sú
zodpovedné za správne fungovanie organizmu, èo je
základný predpoklad predchádzania chorobám a
udržania si zdravia. Úèinky minerálnej terapie si
môžete na sebe overiś pomocou jednoduchého
balanèného testu. Pôsobením minerálov sa budete
cítiś omladení, zníži sa úroveò stresu, váš organizmus
bude lepšie fungovaś, regenerovaś a budete sa cítiś
lepšie. Budete vstávaś svieži,odpoèinutí a vaše telo
bude plné sily a energie. Pośah je navyše vybavený
manipulaènými úchytmi.

Výška:
Tuhosť:
Nosnosť:

Záruka:

10

rokov

ZLOŽENIE MATRACA
–
–
–
–
–
–
–
–

2 cm lenivej peny v pośahu
3 cm lenivá pena Visco orange
5 cm pena LAVENDER
kaktusové vlákno
taštièková pružina systém 1000 so 7 zónami tuhosti
2 cm pena LAVENDER
mikrotaštièka
3 cm švajèiarska pena EvoPore HRC

JADRO MATRACA

Výška:

Optimálna vo¾ba pre zákazníkov, ktorí h¾adajú podiel
prírodných materiálov vo svojom matraci. LATEX
TALALAY v kombinácii so švajèiarskou penou
EvoPoreHRC sú tvorcovia výnimoèného komfortu.
Unikátnou technológiou výroby (vulkanizácia a
prudké zmrazovanie hmoty) sú dosiahnuté nenapodobite¾né vlastnosti TALALAY LATEXU. Ten je maximálne
elastický a ako jediný typ latexu má otvorenú
bunkovú štruktúru s vysokým podielom prírodných
zložiek. Pena EvoporeHRC je známa svojou prispôsobivosśou, pružnosśou a vzdušnosśou. Svoje jedineèné
vlastnosti zachováva v nemennej podobe po dlhé
roky. Nosnosś, oporu a dodatoènú pružnosś dodáva
matracu pena HYDROLATEX, použitá v jadre matraca.
Matrac je unikátny tým, že bude vyhovovaś
užívate¾om od 40 kg do 190 kg. To je dosiahnuté
postupným zvyšovaním tuhosti matraca od ložnej
plochy, smerom ku stredu jadra. Vrchné vrstvy pien
poskytnú maximálny komfort a èím viac sa užívate¾
„zaborí“ do matraca hlbšie, tým viac vníma zvyšujúcu
sa tuhosś. Postupne sa tak navyšuje opora, ktorú
matrac našej chrbtici poskytuje. Výnimoèná kvalita
použitých materiálov umožòuje poskytnúś matracu
NATURA záruku 10 rokov.

26

Nosnosť:

Záruka:

10

rokov

POŤAH MATRACA

ORGANIC COTTON bavlna je celosvetovo najob¾úbenejšia tkanina. Je príjemná, komfortná, hypoalergénna,
nedráždi pokožku a nevyvoláva alergie. Bavlna je
prírodný produkt, je ve¾mi vzdušná a výborne odvádza
vlhkosś, èím sa udržuje suchá klíma. Má tiež schopnosś
odvádzaś telesné teplo a znižovaś potenie. Organická
bavlna sa pestuje prirodzeným spôsobom, bez
využitia pesticídov, herbicídov, chemických hnojív a
insekticídov. Používaním výrobkov z organickej bavlny
pomáhame chrániś životné prostredie a zdravie ¾udí v
rozvojových krajinách. Pośah je navyše vybavený
manipulaènými úchytmi.

Tuhosť:

ZLOŽENIE MATRACA
– 4 cm TALALAY LATEX
– 4 cm švajèiarska pena Evo Pore HRC
– 15 cm HYROLATEX

MAGNIFICO POLARGEL
MAGNIFICO POLARGEL je matrac vytvorený pre všetkých, ktorí pri

a výrazne
menia svoje vlastnosti.

èomu

Výška:

Nosnosť:

Záruka:
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SWISS EXCLUSIVE

tak dochádza zmäknutiu. Nezanedbate¾nou výhodou
peny AventO2 je aj redukcia emisií CO2 pri výrobe, èím
prispieva k ochrane životného prostredia. Komfort
matraca dotvára pamäśová pena MINDFOAM. Celkovú
relaxáciu umocòujú výśažky z levandule a švajèiarských
bylín, ktoré sú pridané do peny AventO2.

POŤAH MATRACA
Pośah LAVENDER je napúšśaný výśažkom z levandule,
ktorá úèinne odpudzuje hmyz (vrátane molí). Pri
spánku na matraci s pośahom LAVENDER prechádzate
aromaterapiou, s mnohými pozitívnymi vplyvmi na
vaše telo a dušu. Známe sú pozitívne úèinky levandule
pri bolestiach hlavy, migréne, nervovom vypätí a
dokonca aj nespavosti. Toto všetko umocòuje celkové
uvo¾nenie a relaxáciu. Pośah je navyše vybavený
manipulaènými úchytmi.

Výška:
Tuhosť:
Nosnosť:

Záruka:

7

rokov

MONACO DREAM
Kombinácia prírodných materiálov biogreen a hrubej
pamäśovej peny MINDFOAM dodáva matracu neuverite¾né relaxaèné vlastnosti. Pružnosś, tvarovú stálosś a
hygienu tohto matraca pomáhajú zaisśovaś aditíva
prírodných látok. Unikátne je použitie dvoch tuhostí
peny BIOGREEN v jadre matraca. Pena BIOGREEN je
napustená výśažkom z ALOE VERA, ktorý prirodzene
zvyšuje hygienu matraca tým, že likviduje roztoèe a
baktérie. Nosná èasś matraca sa vyrába z prírodnej
peny BIOGREEN dvoch tuhostí.

Výška:

Tuhosť:
1

2

3

4

5

Nosnosť:

1

2

3

4

5

Záruka:

24
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cm

5

rokov

kg

Výška:

POŤAH MATRACA

Matrac poskytujúci pevnejšiu a stabilnú oporu s
exkluzívnym komfortom vrchnej plochy na ležanie.
Solídny základ jadra matraca tvorí overená pena
Eliocell hustoty 35 kg/ml. Stredná vrstva z peny Lavender (40 kg/ml) vïaka špeciálnej profilácií zabezpeèuje dobrý odvod prebytoèného tepla a vlhkosti z jadra
matraca. Zárukou komfortného spánku je potom
vrstva peny NIGHTFLY. Tento materiál prekonáva bežný
štandard bodovej elasticity, takže vyniká schopnosśou
detailne kopírovaś telo užívate¾a. Pena NIGHTFLY
disponuje nielen vysokým komfortom, ale aj dobrou
odolnosśou voèi trvalým deformáciám. Pocit luxusu
umocòuje spracovanie pośahu, ktorý je prešitý s 3 cm
ve¾mi jemnej peny Airgel. Tá navyše optimálne
"hospodári" s teplom, takže bráni nadmernému
poteniu a prehrievaniu organizmu.

LYOCELL - materiál, ktorého vlastnosti ho predurèujú na
výrobu matracov. Kvalitné vlákno robí túto látku zamatovo hebkou, dobre drží tvar a pôsobí luxusným
dojmom. LYOCELL je prírodný produkt, ktorého
základom je drevná celulóza. LYOCELL dobre absorbuje a odvádza vlhkosś, rýchlo odvetráva, èím zaisśuje
vysokú hygienu matraca. Materiál je prirodzene
antibakteriálny. Pośah je odnímate¾ný a prate¾ný na
60 °C a je vybavený manipulaènými úchytmi.

Tuhosť:

Nosnosť:

Záruka:

JADRO MATRACA

5

rokov

SAN MARINO

POŤAH MATRACA
Pośah GREENTEX vyniká v ochrane matraca pred
alergénmi, vïaka využitiu probiotík, ktoré zbavujú
látku alergénov. Pohlcujú vlhkosś a zabraòujú tak
vzniku pliesní, spotrebovávajú potravu roztoèom a
baktériam, èím efektívne znižujú ich výskyt. Tiež
odstraòujú prípadný nežiadúci zápach. Laboratórne
testy renomovaných inštitúcií preukázali, že táto
probiotická úprava dokáže látku dlhodobo udržaś bez
alergénov. Látka GREENTEX je priamo predurèená pre
všetky skupiny alergikov a astmatikov.

Výška:

Nosnosť:

Záruka:

20 cm
150
5

rokov

kg
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SAN REMO

Výška:
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LUGANO TOP

MAGNIFICO POLARGEL

30

Výška:

Výška:

Nosnosť:

Nosnosť:
Záruka:

10 rokov

tuhosť: 3 / 4
snímateľný poťah BIORYTMIC

Záruka:

7 rokov

MAGNIFICO
Výška:

Výška:

Nosnosť:

Nosnosť:

Záruka:

7 rokov

tuhosť: T2 - 2 / 3 T3 - 3 / 3,5
snímateľný poťah BIORYTMIC

DA VINCI DUO SIDE

Záruka:

SWISS EXCLUSIVE

Výška:

Výška:

Nosnosť:

Nosnosť:

Záruka:

10 rokov

7 rokov

tuhosť: 4 /
snímateľný poťah BIORYTMIC

Záruka:

7 rokov

MONACO DREAM
Výška:

26

Výška:
Nosnosť:

Nosnosť:
Záruka:

10 rokov

tuhosť: 3,5 / 5
snímateľný poťah ORGANIC COTTON

Záruka:

5 rokov

Výška:
Nosnosť:
tuhosť: 2,5 / 4
snímateľný poťah ART CLIMATIC

Záruka:

Výška:

5 rokov

tuhosť: 2,5 / 4
snímateľný poťah LYOCELL

20

Nosnosť:
tuhosť: 3 / 3,5
snímateľný poťah ART CLIMATIC

Záruka:

5 rokov

tuhosť: T2 - 2 / 2,5 T3 - 2 / 3,5
snímateľný poťah GREENTEX

Výška:
Nosnosť:
tuhosť: 2,5 / 3,5
snímateľný poťah LAVENDER

tuhosť: 2 / 3
odnímatelný potah SILVER PROTECT

Záruka:

5 rokov

tuhosť: 2,5 / 4
snímateľný poťah ALGUA

