
Moon (standard) 

praktická a lehká polyuretanová matrace. Povlak je vyroben z polyesteru. Každá matrace je 

ohraničené a uzavřené ve všech stran. 

Tloušťka matrace: 13 cm 

 

Good Night 

je vyrobena z polyuretanové pěny s hustotou 30 kg/m3. Externí čalounění z elastické tkaniny s Aloe 

Vera proti roztočům - je plně odnímatelný s centrální zipem.  

Tloušťka matrace: 13 cm 

 

Comfort Plus 

Struktura této matrace je tvořena elastickou, prodyšnou a ergonomickou polyuretanovou deskou, 

hustota - 30 kg/m3, uzavřenou v prachotěsném ochranném obalu. 

Kryt lze odstranit a je vyroben z elastické tkaniny (280 g/m2) s ošetřením proti roztočům. Výplň 

potahu je anti alergický polyester (250 g/m2). 

Potah je kostkovaný. Tloušťka matrace: 13 cm 

 

Memory 

Vnitřní struktura se skládá z 3 cm vrstvy přizpůsobivé tepelně a s modelováním ležícího těla 

viskoelastické pěny Memory Form a nedeformovatelné vrstvy polyuretanové pěny s hustotou 30 

kg/m3 a 7,5 cm silné. Matrace je pokryta ochranným obalem. Externí obal je vyroben z elastické 

tkaniny s ošetřením proti roztočům s příměsí Aloe Vera, vlnitý vzor. Výplň obalu je z anti alergického 

polyesteru, je plně odnímatelný s centrálním zipem.  

Tloušťka matrace: 13 cm 

 

H18 

Vývoj mechanismů s rozkládacími lůžky nám umožnilo vybavit některé z našich pohovek matracemi 

18 cm silnými. Naše H 18 matrace je charakterizována vysokou flexibilitou a pružností, což umožňuje 

vysoký komfort odpočinku při každodenním použití.  

 

Pocket – POUZE NA DOTAZ 

Matrace, která využívá funkce jednotlivě chráněných vinutých pružin v látkových kapsách, obalených 

v polyuretanové pěně o vysoké hustotě. Externí obal je vyroben z elastické tkaniny s úpravou proti 

roztočům s příměsí Aloe Vera, vlnitý vzor.  

Tloušťka matrace: 13 cm 



Galaxie 

Jádro této matrace je reprezentován vysokou hustotou, velmi elastická, prodyšná a ergonomická 

polyuretanová pěna. Matrace je pokryta ochranným obalem. Externí obal je vyroben z elastické 

tkaniny s ošetřením proti roztočům s příměsí Aloe Vera, vlnitý vzor. Výplň obalu je z anti alergického 

polyesteru, je plně odnímatelný s centrálním zipem (250 g/m2) s ohraničené krytem s kostkovaným 

prošívání. Kromě toho, je matrace doplněna vysoce komfortním  topem (Pillow Top), plněným 

viskoelastickou termo senzitivní Memory Form pěnou se self-modelováním. 

Tloušťka matrace: 13 cm 

 

 

Super 50 

Matrace z elastického polyuretanu s 50 kg/m3 a hustotou, včetně texturou deska pokrytá 

neodnímatelným proti roztočů tkaniny. Nabízí skvělý komfort.  

 

Tloušťka matrace: 13 cm 

 

 

 

 

 


