Pěna ANTRACIT – jedná se o studenou (HR) pěnu nejvyššího vývojového

stupně. Materiál se vyznačuje ojedinělým komfortem a elasticitou. Díky vysoké
objemové hustotě je zaručena dlouhá životnost pěny a to při vysoké zatížitelnosti.
Pěna disponuje velmi otevřenou buněčnou strukturou, což je zárukou výborné
vzdušnosti a napomáhá udržení suchého klimatu v matraci.
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Pro chvíle, na kterých záleží

AKCE
NOVINK Y

Luxusní matrace s unikátním "air flow systémem"

●

/4 varianty tuhosti/

Cotton
Organic

BLACK dream
6 let

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

potah ORGANIC COTTON prošitý
z jedné strany línou pěnou, z druhé
strany PES vláknem – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textílie

60°C

25 cm

VÝŠKA

vrchní antidekubitní
profil: luxusní HR-pěna
ANTRACIT o hustotě 45 kg/m3;
jádro matrace: taštičková pružina;
spodní desky: luxusní HR-pěna ANTRACIT
o hustotě 45 kg/m3; viscoelastická – líná pěna;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

Air flow systém
v přední a zadní části jádra
matrace - větrací průduchy

●

16950Kč

12990 Kč

Maximální úleva pro vaše ramena

/vhodná pro spaní na boku/

HERBAL visco
5 let

ZÁRUKA

Tuhost:
tvrdší strana –
měkčí strana –

140 kg

NOSNOST

Lavender

60°C

potah LAVENDER new prošitý
s PES vláknem – gramáž 300 g/m2

25 cm

VÝŠKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

modrá pěna: komfortní
paměťová pěna VISCO WIND;
šedá pěna: komfortní pěna NIGHTFLY;
spodní profil: HR-pěna HERBAL FOAM;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

14770Kč

10740 Kč

Pěna
HERBAL FOAM

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

140 kg

NOSNOST

inovativní studená pěna
s výtažkem z heřmánku, ve spodní části s antidekubitním profilem

● Komfortní

matrace s aromaterapií heřmánku

CAMILLE – inovativní viscoelastická pěna

THERM BALANCE

CAMILLE
5 let

ZÁRUKA

60°C

potah THERMOBALANCE prošitý s PES
vláknem – gramáž 300 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

25 cm

VÝŠKA

vrchní deska:
viscoelastická – líná pěna
CAMILLE s výtažkem z heřmánku;
střední deska: prodyšná pěna OXYGEN;
spodní deska: HR-pěna HERBAL FOAM

13560Kč

9990 Kč

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

ALOE VERA – pěna s aromaterapií

JUNIOR lux
3 roky

ZÁRUKA

NOSNOST

Pěna CAMILLE – inovativní viscoelastická (líná) pěna s výtažkem
z heřmánku. Heřmánek je již po tisíciletí používán v léčitelství a posledních
desítkách let i ve farmacii. Obsahuje množství aktivních látek s farmakologickou
účinností, silice, flavonoidy, taniny či mastné kyseliny. Léčivé účinky byly prokázány
u kožních chorob, při zánětech. Užívá se taky při léčbě astmatu, je účinný proti některým
mikrobům a kvasinkám. Pěna Camille tak zásadně zlepší hygienu jádra matrace
a navodí příjemnou aromaterapii během spánku.

Komfortní a odolná juniorská
matrace s antialergickou úpravou
●

140 kg

Potah s probiotiky
greentex

60°C

active probiotics

potah GREENTEX prošitý
PES vláknem – gramáž 300 g/m2
VÝŠKA

16 cm
20 cm
24 cm

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní deska:
pěna ALOE VERA;
spodní deska: pěna NIGHTFLY

Tuhost:
tvrdší strana –
měkčí strana –

akční cena

5810 Kč - 16 cm
6860 Kč - 20 cm
7920 Kč - 24 cm

130 kg

NOSNOST

Pěna ALOE VERA – do této inovativní pěny jsou aplikovány
výtažky z rostliny Aloe vera. Tato pěna je výsledkem
skloubení nejnovějších technologických poznatků
a dávno známých přírodních léčebných postupů.
Tento materiál nabízí vysoký komfort a přirozené
detoxikační vlastnosti. Velmi vhodné zapracování
pěny Aloe Vera do nově vyvinutých matrací je zárukou vysokých užitných vlastností, dlouhé a stabilní
elasticity, tedy i komfortu. Dalším benefitem těchto
matrací je velmi příjemná a decentní aromaterapie.

●

Komfortní partnerská matrace

Potah s relaxačními učinky

ALOE VERA – pěna s aromaterapií

60°C

ALOE bio-ex
5 let

ZÁRUKA

potah ALOE VERA prošitý s PES
vláknem – gramáž 300 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

25 cm

VÝŠKA

vrchní profil:
pěna ALOE VERA;
jádro matrace:
taštičková pružina – SYSTÉM 1000;
spodní deska: pěna ALOE VERA;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

14660Kč

9990 Kč

140 kg

NOSNOST

Systém 1000
Antidekubit
antidekubitní profil
zabraňuje vzniku proleženin

●

Komfort a vzdušnost v jedné matraci

AIRGEL – vzdušná pěna

60°C

potah ALOE VERA prošitý
s PES vláknem – gramáž
300 g/m2

ALOE comfort
4 roky

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

21 cm

VÝŠKA

vrchní desky: pěna AIRGEL;
viscoelastická – líná pěna ORANGE;
jádro matrace: profilovaná pěna NIGHTFLY;
spodní deska: pěna ALOE VERA;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

11670Kč

7640 Kč

prořezání jádra matrace

140 kg

NOSNOST

● Ideální

na polohovatelný rošt

Potah s výtažky
z mořských řas

NIGHTFLY – komfortní pěna

60°C

NIGHTFLY magic

potah ALGUA prošitý s PES
vláknem – gramáž 200 g/m2

5 let

ZÁRUKA

20 cm

VÝŠKA

11180Kč

pěna NIGHTFLY – antidekubitní profil; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:

7630 Kč
●

Výborná prodyšnost

THERM BALANCE

BIOGREEN stretch T3/T4
ZÁRUKA

NOSNOST

Potah s tepelnou
regulací

OXYGEN – prodyšná pěna

5 let

140 kg

60°C

potah THERMOBALANCE prošitý
s PES vláknem – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textílie

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

22 cm

VÝŠKA

vrchní deska: prodyšná pěna
OXYGEN; jádro matrace: přírodní
pěna BIOGREEN se speciálním prořezáváním;
spodní deska: značková pěna ELIOCELL o hustotě
28 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
T3 –
T4 –

13790Kč

NOSNOST

provedení T3
Váš prodejce:

9990 Kč

150 kg

www.materasso.cz

