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60°C

60°C

5  rokov5  ZÁRUKA

5  rokov5  ZÁRUKA

8  rokov8  ZÁRUKA

5  rokov5  ZÁRUKA

60°C

60°C

150 kg150 NOSNOSŤ

NEROLI – nová  dimenzia  odpočinku
novinky pre tohtoročnú
sezónu

BIORYTMIC, THERMOGEL

Thermo + Silver = THERMOSILVER

THERMO silver

NEROLI therapy

DAVINCI biodynamic

THERMOGEL

aromatizovaná HR pena NEROLI® 
s hustotou 60 kg/m3; žltá pena: studená
HR-pena; červená pena: antibakteriálna pena
SANITIZED; spodná doska: pena THERMOSILVER; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

vrchná doska: pena THERMOSILVER;
stredná doska: studená HR-pena s hustotou 40 kg/m3;

spodná doska: pena EvoPoreHRC ; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti; 

doporučený rošt – lamelový, pevný

Spojením týchto dvoch technológií vznikla unikátna pena s výnimočnými vlastnosťami, ktorá splní 
požiadavky aj tých najnáročnejších spotrebiteľov. ThermoSilver je pena so schopnosťou termoregu-
lácie zón, ktoré sú v kontakte s telom, čím sa vytvára ideálna mikroklíma. Tento typ peny je vyrobený 

s mikrokapsulami nazývanými PCM „Phase Changing Material – Materiál meniaci skupenstvo“. 

NEROLI je esenciálny olej, ktorý sa extrahuje z kvetov horkého pomarančovníka. Názov je odvo-
dený od mena princezny z Neroli. Princezná už v 17. storočí používala tento olej na parfémovanie 
rukavíc a vody na kúpanie. Olej sa vyrába vodnou destiláciou z jemných čerstvých kvetov. Kvety 
sa zbierajú ručne, aby nedošlo k poškodeniu lístkov. Je to veľmi náročný proces, nakoľko na jeden 
liter oleja je potrebná jedna tona kvetov. Pre veľkú náročnosť výroby, nádhernej vôni a zdraviu 
prospešných vlastností je považovaný za jeden z najdrahších olejov na svete. Je súčasťou mno-
hých exkluzívnych parfémov.

BIORYTMIC – Látka s obsahom prírodných minerálov, ktoré vyžarova-
ním prirodzenej energie pozitívne ovplyvňujú vnútro telovú „komuni-
káciu“ a prúdenie energetických tokov. Tie sú zodpovedné za správne 
fungovanie organizmu, čo je základný predpoklad pre predchádzanie 
chorobám a udržanie si zdravia. Účinky minerálnej terapie si môžete 
na sebe overiť za pomoci jednoduchého balančného testu. Pôsobením 
minerálov sa budete cítiť omladení, zníži sa úroveň stresu, váš orga-
nizmus bude lepšie relaxovať, regenerovať a budete sa cítiť lepšie. 
Prebúdzať sa budete s pocitom sviežosti, odpočinutí a vaše telo bude 
plné sily a energie. 

ThermoGel – v tejto pene boli vylepšené vlastnosti peny PolarGel o 
schopnosť termoregulácie. Nová pena ThermoGel, vďaka mikrokap-
suliam, dokáže uchovať veľké množstvo tepelnej energie. Tým dokáže 
organizmus ochladzovať v momente keď je prehriaty, a naopak ohrie-
vať pri poklese telesnej teploty. Tepelný komfort je veľmi dôležitý pre 
hlboký a pokojný spánok. Funkčnosť termoregulácie sa prejavuje 
zmenou farby peny v závislosti na teplote.

Olej NEROLI je vyhľadávaný pre svoje ukľudňujúce účinky na nervový systém. Pomáha pri
úľave od psychického napätia a zlepšuje cirkuláciu krvného obehu. Čerstvá medová vôňa
pôsobí ako antidepresívum. Všetky jeho vlastnosti uľahčujú boj s nespavosťou a nekľud-
ným spánkom. Zapracovaním esenciálneho oleja NEROLI do HR peny NEROLI vznikol 
výnimočný produkt, ktorý v matracoch MATERASSO prináša do vášho odpočinku novú 
dimenziu. Tou dimenziou je AROMA-TERAPIA, ktorej účinkom sa oddávate, kedykoľvek 
odpočívate na matraci NEROLI THERAPY.

poťah SILKTOUCH prešitý s viscoelastickou
– lenivou penou a PES vláknom – gramáž
100 g/m2; v boku všitá látka GOLDTOUCH;
spodný poťah SILKTOUCH prešitý
s PES vláknom – gramáž 300 g/m2

poťah SILVER prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textília

vrchný a spodný profil: studená
(HR) pena s hustotou 45 kg/m3; stredný profil:
značková pena ELIOCELL s hustotou 35 kg/ m3;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

poťah Biorytmic prešitý
s PES vláknom – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textília

Tuhosť: Výška:
23 cm

pena THERMOGEL s hustotou 55 kg/m3; 
lenivá pena s hustotou 50 kg/m3; medzivrstva z peny ELIOCELL; 

profil z peny ELIOCELL s hustotou 28 kg/m3; medzi vrstva z peny ELIOCELL; 
spodný profil: pena ELIOCELL s hustotou 25 kg/m3; 

doporučený rošt – lamelový, pevný

poťah SILKTOUCH;
v boku všitá 3D textília PRESSLESS

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Nosnosť:
do 140 kg

Výška:
25 cmTuhosť:

mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
27 cm

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Nosnosť:
do 140 kg

Výška:
28 cm

zóna pre
 ramená

zóna pre
 ramená

Silver Protect

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE



7  rokov7  rokov
ZÁRUKA

60°C

60°C

60°C

EvoPoreHRC, Avent 02 – švajčiarska kvalita

SWISS comfort

SWISS prestige 1000/2000

SWISS adaptive
SWISS magic

8  rokov8  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE7  rokov7  rokov

ZÁRUKA

Jedinečný komfort
Pre vašu životnú pohodu
Udržuje vás zdravých 
a vitálnych
Excelentne sa formuje 
a prispôsobuje tvaru 
vášho tela

Fontána energie
Nočná regenerácia
Zdroj pre vitálne 
funkcie
Prebudíte sa svieži 
a odpočinutý

Optimálna klíma
Prirodzená ventilácia
Regulácia vlhkosti
Vyrovnávanie teploty

Výnimočná životnosť
Funkčná stálosť
Excelentná materiálová 
odolnosť voči 
vlhkosti a teplote

Príroda v spojení s inováciouPríroda v spojení s inováciou
Inovatívny materiál s výnimočnými vlastnosťami pre moderné matrace. AventO2 je novinka medzi matracovými materiálmi, kde je kvalita 

EvoPoreHRC umocnená pridaním aktívnych prírodných zložiek – ukľudňujúcej levandule a liečivých švajčiarskych byliniek. 

Dobrý spánok je výsledkom
intenzívneho výskumu
EvoPoreHRC – švajčiarska inovácia, míľnik v histórii vývoja pien. Po PUR-
-penách a HR-penách je HRC pena novou generáciou materiálov pre výrobu 
matracov. HRC – High Resilience Climate – je vysoko elastická pena s revo-
lučnou stálosťou všetkých parametrov pri zmenách klímy (teplota, vlhkosť...)
„Nová dimenzia pre najvyššiu úroveň komfortu spánku.”

Vlhkosť a teplota, produkované ľudským telom, narušujú vlastnosti štan-
dardných pien. Majú negatívny vplyv na klímu v matraci, a v dôsledku pôso-
benia vlhkosti, tepla a vysokého tlaku dochádza k zmäknutiu peny. Toto má 
kritický dopad na funkčnosť matraca. Pružnosť, a tým aj schopnosť správne-
ho kopírovania, sa u štandardných materiálov výrazne znižuje, čo spôsobuje 
pocit nepohodlia. Výsledkom je zmenšujúca sa opora chrbtice a celého tela, 
čím sa spomaľuje uvoľňovanie svalového napätia.
„EvoPoreHRC – zdroj energie pre aktívny život.”

Nová štruktúra buniek v EvoPoreHRC pene sa vyznačuje dynamickými a 
elastickými vlastnosťami a zároveň je extrémne stabilná a konzistentná. 
Štruktúrovaný mix buniek odoláva vplyvu vlhkosti, tepla a vysokého tlaku.
„EvoPoreHRC – spojenie inovácie a technológie.”

Ochrana životného prostredia
Prvým krokom je redukcia emisií CO2 pri výrobe. Ak sa majú štandardné HR-
-peny aspoň priblížiť vlastnostiam EvoPoreHRC, spotrebujú podstatne viac 
surovín. Intenzívnym výskumom sa podarilo dosiahnuť vyššieho výkonu 
materiálu pri nižšej spotrebe neobnoviteľných zdrojov, čím sa znížila záťaž 
životného prostredia.
„Testovaná kvalita pre najvyšší štandard.”
Kvalita nie je náhoda, je to výsledok striktne definovaných požiadaviek a 
vysokých štandardov, ktorých plnenie je zaručené pomocou intenzívnych a 
kontinuálnych kontrol.

prírodná pena AventO2  – antidekubitný prierez; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; 

doporučený rošt – lamelový

prírodná pena AventO2 ;  
v strede komfortná mäkčená pena NIGHTFLY – T3; 
značková pena ELIOCELL s hustotou 35 kg/m³ - T4; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti;
doporučený rošt – lamelový, pevnýpoťah SILKTOUCH prešitý s viscoelastickou – lenivou penou 

a PES vláknom – gramáž 100 g/m2; v boku všitá látka GOLDTOUCH; 
spodný poťah SILKTOUCH prešitý s PES vláknom – gramáž 300 g/m2

vrchný a spodný profil: pena  EvoPoreHRC ; 
stredný profil: značková pena ELIOCELL s hustotou

 35 kg/m3 a prírodné kokosové vlákno z vrchnej a
spodnej strany; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti; 

doporučený rošt – lamelový, pevný

vrchné profily: pena EvoPoreHRC ; jadro matraca: 
taštičková  pružina – SYSTÉM 1000; SYSTÉM 2000; 
spodný profil: prírodná pena AventO2 ; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; 
doporučený rošt – pevný s menšími medzerami

poťah LEVANDUĽA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 300 g/m2

poťah LEVANDUĽA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 300 g/m2

Tuhosť:
systém 1000 – 
systém 2000–  

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
26 cm

Lavender

Tuhosť: Nosnosť:
130 kg

Výška:
20 cm

poťah EUCALYSS prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textília

60°C

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
22cm

Tuhosť: Nosnosť:
do 150 kg

Výška:
24cm

Lavender

Pr
ot

ect our Future

Friendly

Pr
ot

ect our Future

Friendly

10 rokov10 ZÁRUKA



5  rokov5  ZÁRUKA

5  rokov5  ZÁRUKA 2  roky2  ZÁRUKA

5  rokov-T45  ZÁRUKA3  roky-T33  ZÁRUKA

170 kg170 NOSNOSŤ

60°C

60°C

60°C

VISCOGREEN lux

PARTNER biogreen CONTOUR biogreen

NATUR biogreen
VÁKUO viscogreen

BIOGREEN, VISCOGREEN  pravé talianske prírodné, "lenivé" peny

Vákuový matrac
s možnosťou

dodávky do 48 h

zóna pre
 ramená

zóna pre
 ramená

komfortná viscoelastická pena VISCOGREEN;
komfortná pena BIOGREEN; doporučený rošt – lamelový, pevný

komfortná tvarovaná prírodná pena BIOGREEN;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; 

doporučený rošt – lamelový, pevný

vrchný profil: prírodná pena BIOGREEN;
 jadro matraca: značková pena ELIOCELL s hustotou 

35 kg/m3; spodný profil: prírodná pena BIOGREEN; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

prírodná pena BIOGREEN; 
značková pena ELIOCELL; značková mäkčená

pena ELIOCELL; viscoelastická  –  lenivá pena; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

Len v prípade peny BIOGREEN máte istotu dlhej životnosti, tvarovej stálosti, vysokej 
elasticity, následne tak kvalitného spánku. To všetko pri zaťažiteľnosti až do 170 kg a 
záruke až 5 rokov na nepreležanie jadra matraca. Pena BIOGREEN je v ponuke našej 
spoločnosti už niekoľko rokov a jej kvalita je teda náležite overená. Materiály s ná-
padne podobným pomenovaním sú iba pokusom využiť dobré meno tohto materiálu 
a ich kvalita je v mnohých prípadoch veľmi sporná. Firma MATERASSO je výhradným 
dovozcom peny BIOGREEN na Slovensko aj do Českej republiky. 
VISCOGREEN – je lenivá pena, vyrobená z prírodného ricínového oleja. V porovnaní s 
viscoelastickou – lenivou penou je komfortnejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu. 
VISCOGREEN svojou jedinečnou tvarovou pamäťou lepšie reaguje na zmeny teploty 
a tlaku, a tým sa rýchlejšie prispôsobuje zmenám polohy tela počas spánku. Má vý-
borné regeneračné a antibakteriálne vlastnosti

BIOGREEN – na tejto pene sa ukazuje, že spojenie najmodernejších technológií a obno-
viteľných prírodných zdrojov je možné aj v oblasti výroby matracov. Toto spojenie nielen 
šetrí náš ekosystém, ale zároveň prináša aj kus prírody do našich spální. Suroviny vyrá-
bané z ropy sú v tejto pene nahradené prírodným materiálom – ricínovým olejom, ktorý 
je už mnoho rokov využívaný vo farmácii. Rastliny, z ktorých sa vyrába, prijímajú počas 
svojho rastu energiu zo zeme a slnka, ktorá sa potom dostáva aj do našich matracov. 
Pena BIOGREEN je napustená výťažkom z ALOE VERA, ktorý prirodzene zvyšuje hygienu 
matraca tým, že likviduje roztoče a baktérie. Zároveň dodáva matracu charakteristickú 
arómu, ktorá v priebehu krátkej doby vyprchá. Pena BIOGREEN, používaná firmou MA-
TERASSO, je jediný originál na trhu s garantovaným zložením peny s použitím prírodnej 
zložky vo forme ricínového oleja a mikrokapsulami ALOE VERA. Táto pena sa vyznačuje 
špecifickou mramorovou štruktúrou. 

poťah EUCALYSS prešitý s viscoelastickou penou 
LAZY-FOAM a PES vláknom – gramáž 100 g/m2; 
v boku všitá 3D textília;  spodný poťah EUCALYSS 
prešitý s PES vláknom – gramáž 
300 g/m2

60°C

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
20 cm

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
21 cm

poťah LYOCELL prešitý  s dutým
PES vláknom – gramáž 
300 g/m2

poťah LYOCELL prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 300 g/m2; 
v boku všitá 3D textília

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 110 kg
T4 – do 150 kg

Výška:
20 cm

poťah ALOE VERA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž
200 g/m2

Tuhosť: Nosnosť:
do 120 kg

Výška:
21 cm

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE EKOLOGICKÉ

LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE



60°C

60°C

5  rokov5  ZÁRUKA

5  rokov5  ZÁRUKA

7  rokov7  rokov
ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

180 kg180 NOSNOSŤ

60°C

60°C

3  roky3  ZÁRUKA

60°C

HYDROLATEX polargel maxi

VISCO LATEX spring

SULTÁN latex eco plus

SULTÁN hydrolatex plus SULTÁN latex

CELLFLEX hydrolatex
VÁKUO cellflex hydrolatex

HYDROLATEX LATEX

priedušné hydrolatexové platne; 
v strede značková pena CELLFLEX s hustotou 55 kg/m³; 

FYZIOSYSTÉM – 5 zón rozloženia hmotnosti; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

priedušná latexová doska; pojená RE-pena 
s hustotou 70 kg/m3; prírodné kokosové vlákno; 

doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný

pena POLARGEL; viscoelastická 
pena MINDFOAM s vysokou hustotou; 
priedušná hydrolatexová doska; v strede prírodné 
kokosové vlákno; priedušná hydrolatexová doska; 
FYZIOSYSTÉM – 5 zón rozloženia hmotnosti; 
doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný, pevný

priedušná latexová doska; 
prírodné SEACELL vlákno; značková 
pena ELIOCELL s hustotou 35 kg/m3; 
prírodné SEACELL vlákno; pena NIGHTFLY;
viscoelastická pena LAZY-FOAM; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; 
doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný, pevnýpriedušné hydrolatexové jadro, 

FYZIOSYSTÉM – 5 zón rozloženia hmotnosti; 
v strede prírodné kokosové vlákno; doporučený 

rošt – lamelový nepolohovateľný, pevný priedušné latexové jadro;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia

 hmotnosti; doporučený rošt – lamelový; 
IDEÁLNY MATRAC NA ELEKTRICKY POLOHOVATEĽNÉ ROŠTY;

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 110 kg
T4 – do 150 kg

Výška:
18 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 110 kg
T4 – do 140 kg

Výška:
20 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
15 cm

Tuhosť: Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
21 cm

Tuhosť: Nosnosť:
do 120 kg

Výška:
16 cm

poťah GREENTEX prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž  200 g/m2 

poťah DAMAŠEK VISKÓZA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 300 g/m2 – letná strana;

ovčia vlna – gramáž 300 g/m2  – zimná strana

HYDROLATEX je pokrokový materiál vyrobený z kombinácie komfortnej peny a latexu. Spája 
v sebe výhody oboch materiálov, pričom si zachováva prirodzenú tuhosť a dlhú životnosť. 
HYDROLATEX je priečne perforovaný, čím je dosiahnutá výborná vzdušnosť, a tým aj vyso-
ká hygiena počas spánku. Materiál má päť ortopedických zón tuhosti pre zlepšenú oporu 
chrbtice. HYDROLATEX má v súčasnej dobe jednu z najdlhších tvarových stálostí spomedzi 
všetkých materiálov.

LATEX – Pena vyrábaná z kaučuku. Pre 
svoju pružnosť, elastickosť a hlavne 
schopnosť udržať si uvedené vlastnosti 
dlhé roky konštantné sa stal vzorom aj 
pre vývoj HR-pien v oblasti pružnosti a 
elasticity. Výborné vlastnosti latexovej 
peny sa najlepšie prejavia v kombinácii 
s príslušným lamelovým roštom. 

poťah LYOCELL prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 300 g/m2; 
v boku všitá 3D textília

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
22 cm

poťah ALOE VERA prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 200 g/m2

Vákuový matrac
s možnosťou
dodávky do 48 h

poťah ALGUA prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 200 g/m²

poťah BAMBOO prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 200 g/m2

LETO

greentex
active probiotics

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Bamboo



60°C

160 kg160 NOSNOSŤ

5  rokov5  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

7  rokov7  rokov
ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA 2  roky2  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

60°C

60°C

60°C
60°C

60°C

60°C
POLARGEL – svieža a chladivá pena VISCOELASTICKÁ – "lenivá" pena

PREZIDENT royal termopur

PRIMÁTOR termopurPOLARGEL prestige
PREZIDENT polargel

LAZY polargel LAZY fresh

TOP lazy

2  roky2  ZÁRUKA

Z výskumu koloidných systémov sa zrodila pena PolarGel. Jedná sa o celkom neto-
xickú penu, bez akýchkoľvek nestálych prchavých substancií. Pena PolarGel je vysoko 
elastická a maximálne komfortná. Pri použití, ako vrchná vrstva jadra matraca, zaistí 
táto pena neopakovateľný pocit sviežosti. Je obzvlášť vhodná pre použitie v kombi-
nácii s viscoelastickou „lenivou“ penou, kde úplne eliminuje jej hrejivosť. Spánok na 
matraci s penou PolarGel bude jedinečnou osviežujúcou relaxáciou.

Jedinečné vlastnosti VISCOELASTICKEJ PENY  (známej tiež ako LENIVÁ PENA) sú 
zárukou maximálneho komfortu spánku. Vďaka svojej schopnosti, reagovať na tlak 
a teplo, sa dokáže optimálne prispôsobiť tvaru ľudského tela. 

Pôsobením telesnej teploty užívateľa 
VISCOELASTICKÁ PENA mäkne, čím dochá-
dza k rovnomernému rozloženiu váhy a k 
zníženiu protitlaku matraca, pôsobiaceho 
na organizmus. Nedochádza preto k naru-
šeniu krvného obehu a k vzniku preležanín. 
Svalstvo je počas spánku úplne uvoľnené, 
čo prispieva k celkovej regenerácii orga-
nizmu. Matrace z VISCOELASTICKEJ PENY 
je možné doporučiť všetkým užívateľom, 
vyžadujúcim vysoký komfort a pohodlie

viscoelastická pena LAZY-FOAM; 
komfortná PUR-pena s hustotou 25 kg/m3 – T3, 28 kg/m3 – T4; 

doporučený rošt – lamelový, pevný

antibakteriálna HR-pena s úpravou 
ULTRAFRESH so špeciálnym odvetrávacím systémom; 
značková HR-pena; prírodné, polohovateľné kokosové vlákno; 
značková HR-pena; viscoelastická pena LAZY-FOAM; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; 
doporučený rošt – lamelový aj polohovateľný, pevný

viscoelastická pena LAZY-FOAM;
pena NIGHTFLY; značková pena ELIOCELL 

s hustotou 35 kg/m3 so špeciálnym odvetrávacím 
systémom a zónami tuhosti; pena NIGHTFLY; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; 

doporučený rošt – lamelový, pevný
Tuhosť: Nosnosť:

do 140 kg
Výška:
21 cm

Tuhosť: Nosnosť:
do 150 kg

Výška:
19 cm

poťah GREENTEX prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 200 g/m2 

  pena POLARGEL; viscoelastická lenivá pena; 
pena NIGHTFLY – T3, pena ELIOCELL  s hustotou 35 kg/m3  – T4;

doporučený rošt – lamelový, pevný

pena POLARGEL; pena NIGHTFLY; 
v strede HR-pena  s hustotou 45 kg/m3 
so špeciálnym odvetrávacím systémom a zónami tuhosti; 
značková pena NIGHTFLY; pena POLARGEL;
doporučený rošt – lamelový, pevný

 pena POLARGEL; 
pena ELIOCELL s hustotou 35 kg/m3; 

kokosové vlákno; pena ELIOCELL s hustotou
35 kg/m3; doporučený rošt – lamelový 

nepolohovateľný, pevný

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
19 cm

poťah BAMBOO prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž  
200 g/m2

poťah BAMBOO prešitý 
s dutým PES vláknom
 – gramáž 200 g/m2

poťah GREENFIRST prešitý 
s dutým PES vláknom – gramáž 100 g/m2

poťah GREENFIRST prešitý 
s dutým PES vláknom – gramáž 100 g/m2

poťah SILVER prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž
300 g/m2

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 120 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
18 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 90 kg
T4 – do 120 kg

Výška:
19 cm

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana –  

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
19 cm

matracový TOP pre
zvýšenie komfortu spania.

Top NIGHTFLY
 - komfortná mäkčená pena NIGHTFLY; 

Top LAZY
 - viscoelastická pena LAZY-FOAM;  

výška 6 cm.

poťah ALOE VERA prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 200 g/m2

prírodná ochrana

proti roztočom

prírodná ochrana

proti roztočom

freshultra
ant imicrob ia l  techno logy

polargelfoam ULTIMATE

FRESHNESS

greentex
active probiotics

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Bamboo

Bamboo

Silver Protect
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ULTRAFRESH;  SANITIZED – antibakteriálne peny HR-PENA; CELLFLEX

CLIMA antibakterial CELLFLEX prestige
PREMIÉR antibakterial

PREZIDENT antibakterial PREMIÉR clima

ANTIDEKUBIT fresh

ANTIBAKTERIÁLNA PENA ULTRAFRESH 
Po prvýkrát v histórii máte možnosť zvoliť si nielen antibakteriálny poťah, ale tiež jadro matraca, a tým 
si zaistiť komplexnú hygienickú ochranu počas spánku. ULTRAFRESH je známa po celom svete, ako štan-
dard excelentnej antibakteriálnej prevencie. Pena ULTRAFRESH poskytuje komplexnú antibakteriálnu, 
antimykotickú ochranu. Likviduje pliesne, huby, riasy, roztoče, a ďalšie nežiadúce mikroorganizmy, čím 
zaistí skutočne zdravé a čisté prostredie pre váš spánok. Pena má certifikát, potvrdzujúci jej funkčnosť a 
účinnosť. Viac informácií o ochrane ULTRAFRESH môžete nájsť na www.ultra-fresh.com..

ANTIBAKTERIÁLNA PENA SANITIZED
Chráni pred hubami a pliesňami a naviac dokáže 
ochrániť penu pred nepríjemným zápachom spô-
sobeným týmito organizmami. Ochrana SANITI-
ZED zaručí dlhšiu životnosť matraca a lepšie pro-
stredie pre spánok. Viac informácií o SANITIZED 
nájdete na www.sanitized.com.

STUDENÁ (HR) PENA 
Moderná pena, ktorá posúva vlastnosti PUR-PIEN o úroveň vyššie. 
Materiál disponuje dobrou elasticitou aj pri vyššej objemovej hustote. 
Vďaka otvorenejšej bunkovej štruktúre má HR-PENA dobrú prieduš-
nosť, čím ľahšie vyrovnáva teplotné rozdiely. V spojení s prateľným po-
ťahom poskytujú matrace z HR-PENY antialergickú klímu pre zdravý 
spánok. Kvalita tohto materiálu je zárukou dobrého komfortu.

CELLFLEX
Značková HR - studená pena s vysokou hustotou, až 55 kg/m3. Vyzna-
čuje sa výbornou pružnosťou, čím zabezpečí vynikajúcu oporu tela a 
dokonalý komfort. Pena CELLFLEX si zachováva svoje vlastnosti a ne-
mäkne ani pri dlhodobom používaní.

komfortná antibakteriálna pena s úpravou SANITIZED; 
prírodné kokosové vlákno; PUR-pena s hustotou 28 kg/m3;

doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný

komfortná HR-pena so špeciálnym odvetrávacím systémom 
s hustotou 40 kg/m3; komfortná PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 – T3,

ELIOCELL pena s hustotou 35 kg/m3 – T4; FYZIOSYSTÉM – 7 zón 
rozloženia hmotnosti;  doporučený rošt – lamelový

antibakteriálna HR-pena
s úpravou ULTRAFRESH  so špeciálnym
odvetrávacím systémom; pena CALIPORE; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti;  
doporučený rošt – lamelový, pevný

značková pena CELLFLEX s hustotou 
55 kg/m3; HR-pena  s hustotou 45 kg/m3

so špeciálnym odvetrávacím systémom a zónami tuhosti;
značková pena CELLFLEX;   FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia
hmotnosti; doporučený rošt – lamelový, pevný

antibakteriálna HR-pena 
s úpravou ULTRAFRESH; 

FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti,
antidekubitný prierez; doporučený rošt – lamelový, pevný

komfortná HR-pena 
s antidekubitným prierezom;

FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia
hmotnosti;  doporučený rošt – lamelový, pevný

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 100 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
16 cm

Tuhosť: Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
20 cm

Tuhosť: Nosnosť:
do 110 kg

Výška:
14 cm

Tuhosť: Nosnosť:
do 120 kg

Výška:
18 cm

Tuhosť: Nosnosť:
do 140 kg

Výška:
21 cm

poťah VISKÓZA GOLD prešitý s viscoelastickou 
– lenivou penou a  PES vláknom – gramáž 100 g/m2; 
spodný poťah VISCOSA GOLD prešitý 
s PES vláknom – gramáž 
200 g/m2

poťah ALGUA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 
200 g/m²

poťah ALGUA prešitý s dutým PES 
vláknom – gramáž  200 g/m²

poťah SILVER prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž
300 g/m2

Tuhosť: Nosnosť:
150 kg

Výška:
21 cm

poťah GREENFIRST prešitý 
s dutým PES vláknom – gramáž 100 g/m2

poťah GREENFIRST prešitý 
s dutým PES vláknom – gramáž
 100 g/m2

freshultra
a n t i m i c r o b i a l  t e c h n o l o g y

freshultra
ant imicrob ia l  techno logy

freshultra
ant imicrob ia l  techno logy
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Silver Protect

prírodná ochrana

proti roztočom

prírodná ochrana

proti roztočom
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PUR-PENA; ELIOCELL – komfortné peny

PRIMÁTOR
VÁKUO primátor

PROFIL comfort

PREZIDENT extra lux

SERIÁL IM eco

KLASIK

NIGHTFLY
PUR a ELIOCELL PENA patria medzi základné materiály pre výrobu matracov. 
Ich zloženie zaručuje dobré kopírovacie vlastnosti a tuhosť. Kopírovacie vlast-
nosti  sa po krátkom čase používania dokonca ešte zlepšia. Tuhosť po dlho-
dobom používaní môže však byť výrazne nižšia. Vyššou objemovou hustotou 
pien je dosiahnutý menší rozdiel v tuhosti aj po rokoch oproti penám s nízkou 
objemovou hustotou. Tento materiál, ktorého kvalita prešla v poslednej dobe 
zásadným vývojom môže byť garantom vášho zdravého spania, ale je potrebné 
dbať na jeho hustotu, ktorá by v matracoch nemala byť nižšia ako 25 kg/m3 aj 
pre užívateľov s nižšou hmotnosťou. 

komfortná PUR-pena; 
doporučený rošt – lamelový pre výšku 12, 16 cm,

lamelový, pevný pre výšku 20 cm

komfortná PUR-pena s hustotou 25 kg/m3; 
doporučený rošt – lamelový; 

MATRAC URČENÝ LEN PRE OBČASNÉ SPANIE

komfortná mäkčená pena NIGHTFLY;
PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 – T3,
ELIOCELL pena s hustotou 35 kg/m3 – T4; 
komfortná mäkčená pena NIGHTFLY; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

vrchný a spodný profil: 
PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 – T3,
ELIOCELL pena s hustotou 35 kg/m3 – T4; 
stredná doska: PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 ; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

komfortná mäkčená pena NIGHTFLY; 
PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 – T3, 

ELIOCELL pena s hustotou 35 kg/m3 – T4;
prírodné kokosové vlákno; doporučený rošt 

– lamelový nepolohovateľný, pevný pre výšku 20 cm

komfortná, masážna PUR-pena 
s hustotou 25 kg/m3 – T3, 28 kg/m3 – T4;

pojená pena s hustotou 70 kg/m3; 
FYZIOSYSTÉM – 5 zón rozloženia hmotnosti; 

doporučený rošt – lamelový

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 125 kg

Výška:
18 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 120 kg

Výška:
16 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 –

Nosnosť:
T3 – do 110 kg
T4 – do 140 kg

Výška:
16 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
16/20 cm

odzipsovateľný poťah ŠTANDARD prešitý
s dutým PES vláknom – gramáž 100g/m2

poťah ALGUA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 
200 g/m²

Tuhosť: Nosnosť:
80 kg

Výška:
10 cm

poťah CDR bez prešitia

poťah GREENFIRST prešitý 
s dutým PES vláknom – gramáž 100 g/m2

poťah ŠTANDARD 
prešitý s dutým PES vláknom – gramáž 

100g/m2

NIGHTFLY – pena špičkových parametrov, 
ktorá sa vyrába exkluzívnou vodnou vypeňo-
vacou metódou. Tento spôsob výroby je eko-
logickejší v porovnaní so štandardnou metó-
dou vypeňovania. Jedná sa o materiál, ktorý 
prekonáva bežný štandard bodovej elasticity. 
Tým je zaistená optimálna opora chrbtice. 
Pena NIGHTFLY vyniká komfortom a vysokou 
odolnosťou voči deformáciám. Preto je vhod-
ným materiálom pre výrobu matracov.

Vákuový matrac s možnosťou
dodávky do 48 h

poťah ALOE VERA prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 200 g/m2

Tuhosť: Nosnosť:
do 100 kg

Výška:
12/16/20 cm

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

prírodná ochrana

proti roztočom

EKOLOGICKÉ
LEPENIE
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DIPLOMAT

ANTIBAKTERIAL bio-ex latex

Voliteľné TOPY

PRIMÁTOR bio-ex royal

ANTIBAKTERIAL bio-ex

PREMIÉR bio-ex

Matrace s taštičkovou pružinou, sú špičkou medzi pružinovými matracmi. Každá pruži-
na je uložená v taštičke, ktorá jej umožňuje samostatné kopírovanie bodovej záťaže. K 
vlastnostiam, ktoré má klasická bonell pružina, pridáva lepšie schopnosti ortopedickej 
podpory chrbtice, a to vďaka väčšiemu počtu pružín a ich rozloženiu do siedmych zón tu-
hosti. Počet taštičkových pružín v jadre matraca štandardného rozmeru je 350 ks, v exklu-
zívnych modeloch 1000 ks. Takto vysoký počet samostatne „pracujúcich" ortopedických 
bodov vám poskytne pocit maximálneho pohodlia, ktorý vám prinesie radosť zo spánku. 
Matrace s taštičkovou pružinou sú vhodné na pevný rošt.

exkluzívna pena POLARGEL; 
priedušná hydrolatexová doska; 

prírodné kokosové vlákno; taštičkové pružiny
 so 7 zónami – SYSTÉM 1000 – FYZIOSYSTÉM; 

doporučený rošt – pevný

vymeniteľná latexová vrstva;
poťah ŠTANDARD prešitý s PES vláknom – gramáž 

100 g/m2; antibakteriálna HR-pena s úpravou ULTRAFRESH; 
prírodné SEACELL vlákno – T3, prírodné kokosové vlákno – T4;

taštičkové pružiny so 7 zónami – FYZIOSYSTÉM; doporučený rošt – pevný

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Nosnosť:
do 140 kg

Výška:
28 cm

visco polargellatex

poťah SILVER prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž
300 g/m2

poťah TOP SILVER prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž
300 g/m2

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 90 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
25 cm

komfortná PUR-pena s hustotou 
28 kg/m3; prírodné SEACELL vlákno – T3, 

prírodné kokosové vlákno – T4; taštičkové pružiny 
so 7 zónami – FYZIOSYSTÉM; doporučený rošt – pevný

komfortná HR-pena so špeciálnym
odvetrávacím systémom s hustotou 40 kg/m3;
prírodné SEACELL vlákno – T3, prírodné kokosové vlákno – T4;
taštičkové pružiny so 7 zónami – FYZIOSYSTÉM; 
doporučený rošt – pevný

komfortná antibakteriálna pena 
s úpravou SANITIZED; prírodné SEACELL 

vlákno – T3, prírodné kokosové vlákno – T4; 
taštičkové pružiny so 7 zónami – FYZIOSYSTÉM; 

doporučený rošt – pevný

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 90 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
21 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
22 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 120 kg

Výška:
19 cm

poťah ALGUA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž  200 g/m²

poťah GREENFIRST prešitý 
s dutým PES vláknom – gramáž 
100 g/m2

poťah GREENTEX prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 200 g/m2 

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Silver Protect

Silver Protect

freshultra
ant imicrob ia l  techno logy

EKOLOGICKÉ
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proti roztočom
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active probiotics
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DETSKÉ matrace

DETSKÝ program

DRIEMKO eco
BABY kokos

BABY comfort

BABY swiss

BABY dream

BABY natur

baby PROTECT
VANKÚŠIK 
          PAPLÓNIK vankúšik BABY

5  rokov5  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

5  rokov5  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

BONELL PRUŽINA

KLASIK bio deluxe

ANTIBAKTERIAL bio

STAROSTA bio-ex

ADMIRÁL bio hydrolatex

Rozmery: 60 x 40 cm – vankúšik
110 x 80 cm, 130 x 90 cm – paplónik
Poťahová látka:
zmesová tkanina
– bavlna/PES, biela
Termovýplň: 
Hollow-Fill vlákno 
s tvarovou pamäťou, 
gramáž 1200 g/m 2– vankúšik
    450 g/m2 – paplónik

Rozmery: 
50 x 23x5 cm 

Poťahová látka: GREENTEX 

Vyrobený z peny s tvarovou
pamäťou LAZY-FOAM,
dierovaný pre lepšiu
priedušnosť.

Základný detský matrac
 z PUR-peny. Výška 8 cm.

Vysoko kvalitný 
detský matrac zo značkovej

 HR- peny. Jadro má profil pre lepší
 odvod vlhkosti a tepla pod poťahom.

  Výška 10 cm.

Látka ALOE VERA je príjemná na dotyk 
a je prirodzene antibakteriálna.

Pranie na 60 ˚C. 

Detský matrac 
z PUR-peny s prírodným vzdušným 

kokosovým vláknom. Výška 8 cm.

Najluxusnejší 
detský matrac. Jadro

zo značkovej švajčiarskej 
peny AventO2 s výbornou pružnosťou 

a mimoriadnym komfortom. Na jadre je pod 
poťahom odvetrávacia 3D textília.. Výška 11 cm. 

Matracový chránič sa 
skladá z dvoch vrstiev - vrchná 
sacia a spodná nepremokavá. 

Prešitá bavlna pohltí všetky tekutiny. 
Nepremokavá látka zo spodnej strany zaistí, 

že matrac zostane suchý. 

Detský program je certifikovaný pre bezpečnosť a nezávadnosť výrobkov pre deti a kojencov. 
Paplónik a vankúšik sú vyrobené z antialergických materiálov, s klasickým spôsobom uloženia jednotlivých vrstiev. 
Poťahová látka je z mäkkého, nedráždivého materiálu príjemne pôsobiaceho na detskú pokožku. Možnosť prania. 

–  aby ani kvapka 
neprenikla

Štandard v detských matracoch. 
Vysoko vzdušné jadro z pružnej studenej 

peny. Matrac je stabilný s dlhou životnosťou. 
Výška 9 cm.

Luxusný detský 
matrac z prírodnej peny 

Biogreen so špeciálnym profilom. 
Hornú vrstvu jadra tvorí veľmi vzdušná 

pena POLARGEL. Výška 11 cm.

 Poťah LYOCELL s výborným 
odvodom tepla a vlhkosti. 

Pranie na 60˚C. 

Nie je to len pohodlie, ktoré je dôležitým parametrom pri výbere matraca pre malé deti. Detské matrace musia 
byť vzdušné a nesmú mať zónovanie, aby nepriaznivo neovplyvnili vývoj chrbtice dieťaťa. Pripravili sme pre 
vás kolekciu matracov pre deti tak, aby ste mohli pre svoje bábätko zvoliť to najlepšie. Sú v nej zastúpené ako 
štandardné materiály, tak aj výnimočné produkty z prírodných pien, či vysoko luxusné matrace vyrobené zo 
švajčiarskej peny AventO2. V našej kolekcii detských matracov sme uprednostnili použitie odzipsovateľných 
poťahov s možnosťou bežného prania.

60°C
Poťah LAVENDER s levanduľovou vôňou 

pre skľudnenie bábätka. V boku 
poťahu všitá odvetrávacia látka 

PPRESSLESS. Možnosť 
prania na 60˚C. 

Poťah GREENFIRST chráni pred
 roztočmi a baktériami. 

Pranie na 60˚C.

Neodzipsovateľný
 bavlnený poťah.

Poťah DRYFAST.
Pranie na 60˚C. 

Lavender

komfortná, priedušná 
hydrolatexová doska; prírodné 

SEACELL vlákno – T3, prírodné kokosové
 vlákno – T4; FYZIOSYSTÉM – pružiny BONELL

 s 5 zónami tuhosti, priemer drôtu 2,2 mm – T3, 
2,4 mm – T4;  doporučený rošt – pevný

komfortná PUR-pena 
s hustotou 28 kg/m3; lisovaná 

bavlna gramáž 800 g/m2 – T3; prírodné 
kokosové vlákno –T4; FYZIOSYSTÉM – pružiny

BONELL s 5 zónami tuhosti, priemer drôtu 
2,2 mm – T3  2,4 mm – T4;  doporučený rošt – pevný

komfortná antibakteriálna pena 
s úpravou SANITIZED; prírodné SEACELL vlákno – T3; prírodné 

kokosové vlákno – T4; FYZIOSYSTÉM – pružiny BONELL s 5 zónami tuhosti, 
priemer drôtu 2,2 mm – T3, 2,4 mm – T4; doporučený rošt – pevný

prírodné SEACELL vlákno;
 taštičkové pružiny so 7 zónami - FYZIOSYSTÉM; doporučený rošt - pevný

Vysoká pevnosť, tradičná kvalita overená časom, konštantná pružnosť 
počas celej doby životnosti – až 25 rokov. Vďaka vzdušnému jadru sa 
udržuje v matraci suchá klíma, preto je možné použiť pružinové matrace 
aj na menej odvetrané podklady so zachovaním vysokej antialergickej 
ochrany. Použitím rôzne hrubého drôtu u pružiny 2,2 a 2,4 mm sa do-
sahuje rozličná tuhosť jadra pre rozdielne váhové kategórie užívateľov. 
Sú vhodné na pevný rošt. Vyplnením medzier medzi pružinami v rôznych 
častiach matraca sa mení tuhosť jednotlivých častí pružiny. Takto je jad-
ro matraca rozzónované pre správnu anatomickú oporu tela matracom.

Tuhosť::
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
19 cm

Tuhosť::
T3 – 
T4 – 

Nosnosť::
T3 – do 95 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
21 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 120 kg

Výška:
17 cm

poťah DAMAŠEK VISKÓZA prešitý s PES vláknom 
– gramáž 300 g/m2 – letná strana; 
ovčia vlna – gramáž 300 g/m2 
– zimná strana

poťah DAMAŠEK prešitý s PES vláknom 
– gramáž 200 g/m2 – letná strana; 
ovčia vlna – gramáž 300 g/m2 
– zimná strana

poťah DRYFAST prešitý PUR-penou a dutým 
PES vláknom - gramáž 100g/m2; 
z bokov DAMAŠEK prešitý
s PUR-penou

Tuhosť: Nosnosť:
110 kg

Výška:
21 cm

poťah ALOE VERA prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 200 g/m2

LETO

LETO

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE



BE
D-

BU
G PROTECTED

DOUBLE NV
DOUBLE BV

ŠREK

ŠTART ZV

MASÍV 

MASÍV v ráme MASÍV v ráme

DOUBLE T5

FLEX R6 TRIPLE T12

MASÍV expert

DOUBLE expert T5

FLEX expert R6 TRIPLE expert T12

MASÍV mobil

DOUBLE mobil T5

FLEX mobil R6 TRIPLE mobil T12

MASÍV NV

DOUBLE NV

MASÍV BV

DOUBLE BV

DOUBLE T5

FLEX expert R6

TRIPLE mobil T12

EVO mobil

KLASIK T5

SUPER R6

LAMELOVÉ
ROŠTY

FSC CERTIFIKÁT

MASÍVNE POSTELE
pevné jednolôžko z masívnej bukovej
priebežky; skladom v rozmere 200 x 90 cm
a 200 x 180 cm – ŠTART a 200  x  90 cm – ŠREK
(vnútorný rozmer pre matrac); výška 
bočnice od zeme: 45 cm – ŠTART, 
40 cm – ŠREK

Firma MATERASSO ako prvá v Európe prináša na trh s la-
melovými roštami jedinečný spôsob impregnácie 100 % prí-
rodného vonného oleja do nosnej časti lamelových roštov. 
Týmto unikátnym spôsobom zvyšuje hygienu počas spánku a 
prináša vám kus prírody priamo do vašich spální. Vyhotove-
nie roštov s použitím vonných olejov je chránené technickým 
vzorom, výrobným patentom. 
LEVANDUĽA Vďaka čerstvej, sviežej vôni bola levanduľa ob-
ľúbenou rastlinou starých Grékov a Rimanov. Jej názov je od-
vodený od latinského slova levare. 
HYGIENA Levanduľa sa veľmi rozšírila pre vynikajúce insek-
ticídno-repelentné vlastnosti, ako aj pre výraznú trvanlivú 
vôňu. Je účinným odpudzovačom hmyzu a nežiadúcich molí, 

ktoré sa z času načas objavia v každej domácnosti. Pomocou 
vonnej impregnácie roštu, zvýšite hygienu a čistotu vášho 
lôžka.
NESPAVOSŤ Nedávna štúdia na univerzite v Lancasteri potvr-
dila, že používanie levanduľovej aromaterapie, ako prostried-
ku na liečbu nespavosti, je rovnako účinné ako syntetické lie-
ky, a tak sa  levanduľová  vôňa  používa  ako  alternatívny 
spôsob liečby nespavosti v nemocniciach. Aromaterapia pô-
sobí ukľudňujúco na nervovú sústavu, používa sa pri depresii, 
nervovom vypätí, podráždenosti. 
Firma MATERASSO vám ako prvá prináša túto aromaterapiu 
v podobe impregnácie nosnej časti roštov 100 % prírodným 
vonným olejom.

Prevedenia roštov - polohovanie

Výška 
roštu

8,5 cm

Púzdra

výkyvné, 
gumové, 
trojité

Maximálna
záťaž

do 120 kg

Šírka 
lamiel / počet

25 mm / 42 ks

Doporučené
matrace

penové, 
latexové

Výška 
roštu

5,5 cm

Púzdra

pevné, 
plastové, 
jednotlivé

Maximálna 
záťaž

do 110 kg

Šírka 
lamiel  / počet

53 mm / 17 ks

Doporučené
matrace

penové, 
okrem
latexových

Výška 
roštu

5,5 cm 

Púzdra

výkyvné, 
gumové, 
zdvojené

Maximálna 
záťaž

do 120 kg,
typ MAXI 
do 150 kg 

Šírka 
lamiel / počet

36 mm / 28 ks

Doporučené
matrace

penové, 
latexové

Výška 
roštu

7 cm 

Výška 
roštu

6,5 cm

Maximálna 
záťaž

do 120 kg

Šírka 
lamiel / počet

80 mm / 14 ks

Doporučené
matrace

pružinové, 
taštičkové

Výška 
roštu

2 cm 

Maximálna 
záťaž

do 120 kg

Šírka 
lamiel / počet

80 mm / 14 ks

Doporučené
matrace

pružinové, 
taštičkové

Výška 
roštu

7,5 cm

Púzdra

výkyvné, 
gumové, 
zdvojené

Maximálna 
záťaž

do 120 kg

Šírka 
lamiel / počet

36 mm / 28 ks

Doporučené
matrace

penové, 
latexové

Výška 
roštu

9,5 cm

Púzdra

výkyvné, 
gumové, 
zdvojené

Maximálna 
záťaž

do 130 kg

Šírka 
lamiel 

36 mm 

Doporučené
matrace

penové, 
latexové

Výška 
roštu

5,5 cm

Púzdra

gumové, 
zdvojené

Maximálna 
záťaž

do 120 kg

Šírka 
lamiel  / počet

36 mm / 26ks

Doporučené
matrace

penové, 
latexové

Certifikácia FSC je dôveryhodný 
systém sledovania a garancie 
pôvodu materiálu. Certifikované 
spoločnosti tak môžu preukázať, 
že ich výrobky pochádzajú zo še-
trne obhospodarovaných lesov. 

U modelu EVO mobil nezasahuje
motorová časť do úložného priestoru.

nepolohovateľný, T5, R6

nepolohovateľný

polohovanie - 1x hlava, 1x nohy, motorový - 2x hlava, 2x nohy polohovanie NV - nožný výklop, BV - bočný výklop



ANATOMICKÉ VANKÚŠE

PAPLÓNY A VANKÚŠE MATRACOVÉ POŤAHY

MATRACOVÉ CHRÁNIČE

LONDON herbal/PARIS herbal

LONDON viscogreen/PARIS viscogreen

LONDON polargel

LONDON/PARISMADRID / POPULAR

TERMOPUR

KLASIK / KLASIK duo

ALLERGENA

ALOEVERA

DOMESTIC

CLINIC

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

Extrakty z kaktusu ALOE VERA blahodarne pôsobia 
na pokožku a posilňujú relaxačné účinky spánku. Paplón 

počas používania postupne uvoľňuje extrakty zo svojich vlákien, ktoré zabezpečujú ničenie 
baktérií a roztočov. Úprava ANTIMOSQUITO vás chráni pred komármi 

a zabezpečuje pokojný a nerušený spánok. 

Letný/zimný paplón, ktorý sa vyzna-
čuje svojou ľahkosťou a dokonalou 

priľnavosťou k telu. Zabezpečí dokonalé splynutie paplóna s tvarom vášho tela. 

Paplón určený pre alergikov. Je vyrobený z kvalitných
antialergických vlákien. Pranied o 95° C zabezpečuje  

vysoko hygienické prostredie počas spánku. Pri vysokej teplote prania sa dokonale
 zničia všetky baktérie a roztoče.

Preferované rozmery: 
200 x 140  cm,

90 x 70 cm – vankúš
Poťahová látka: PES,

ALOEVERA úprava
Termovýplň: 

Hollow-Fill vlákno 
s tvarovou pamäťou, 
gramáž 2 x 200 g/m2

1200 g/m2 – vankúš

Preferované rozmery: 
200 x 140  cm,

90 x 70 cm – vankúš
Poťahová látka: PES, biela

Termovýplň: 
Hollow-Fill vlákno 

s tvarovou pamäťou, 
gramáž 2 x 200 g/m2, 

2 x 300 g/m2 – duo, 
1200 g/m2 – vankúš

ANTIMOSQUITO
Paplón obsahuje
impregnáciu ANTIMOSQUITO, 
ktorá odpudzuje komáre.

Preferované rozmery: 
200 x 140  cm,

90 x 70 cm – vankúš 
ALLERGENA

Poťahová látka: PES, biela
Termovýplň: 

Hollow-Fill vlákno
s tvarovou pamäťou, 
gramáž 2 x 200 g/m2

1200 g/m2 – vankúš

Hrejivosť:

Hrejivosť: Hmotnosť:
1150 g

KLASIK Hrejivosť: Hmotnosť:
1700 g

KLASIK duo

Hrejivosť: Hmotnosť:
1150 g

Chránič CLINIC Je vyrobený z paropriepustnej textílie, neprepúšťajúcej 
tekutiny do matraca. Vhodný aj do zdravotníckych zariadení.

 Štandardné rozmery chráničov: 80, 90, 160, 180 x 200 cm  

DOMESTIC je štandardný 
matracový chránič, vyrobený z látky

 s vysokým podielom  bavlny s všitým 
PES vláknom s gramážou 100 g/m2 

najčastejšie používaný ako hygienická pomôcka 
v domácnostiach a ubytovacích zariadeniach.

VÁKUOVÉ MATRACE – takto označené matrace je možné dodať 
do 48 hodín aj v atypických rozmeroch (dvoch pracovných dní) 
od prijatia objednávky. Po rozbalení matraca z rolky je potrebné 

nechať matrac 24 hodín bez zaťaženia zregenerovať. Matrace nesmú byť zro-
lované viac ako tri mesiace od dátumu výroby.

BIORYTMIC – látka s obsahom prírodných minerálov, ktoré vyžarovaním 
prirodzenej energie pozitívne ovplyvňujú vnútrotelovú „komunikáciu“ a 
prúdenie energetických tokov. Tie sú zodpovedné za správne fungovanie 

organizmu, čo je základný predpoklad pre predchádzanie chorobám a udržanie si zdravia. 
Pôsobením minerálov sa budete cítiť omladení, zníži sa úroveň stresu, váš organizmus bude 
lepšie relaxovať, regenerovať a budete sa cítiť lepšie. Budete vstávať svieži, odpočinutí a 
vaše telo bude plné sily a energie.

LYOCELL, VISKÓZA GOLD – materiály, ktorých vlastnosti ich pre durčujú na 
výrobu matracov. Vysokokvalitné vlákno robí látky zamatovo hebké, dobre 
držia tvar a pôsobia luxusne. LYOCELL je 100 % prírodný produkt, ktorého zák-

ladom je drevná celulóza. Látka veľmi dobre absorbuje a odvádza vlhkosť, rýchlo sa vysúša, 
čím zabezpečuje vysokú hygienu matraca. Materiál je prirodzene antibakteriálny. Látka je 
prešitá s vysokou vrstvou dutého PES vlákna, ktorá umocňuje celkový luxusný vzhľad mat-
raca. Pranie na 60 °C.

BAMBOO – je matracová látka utkaná z prírodného bambusového vlákna, ba-
vlny a polyesteru. Tento nový materiál je šetrný voči životnému prostrediu. Je 
hodvábne mäkký, príjemný na dotyk a nekrčivý. BAMBOO prirodzene odpudzuje 

mikroorganizmy. Látka je prateľná do 60 °C.

GREENTEX – skutočná revolúcia v ochrane matracov pred alergénmi, ocene-
ná odbornou komisiou na prestížnom veľtrhu INTERZUM. GREENTEX je čisto 

prírodná úprava látky pomocou priateľských probiotík, ktoré zbavujú látku alergénov, pohl-
cujú vlhkosť (zabraňujú tak vzniku pliesní), ničia potravu roztočov a baktérií (tým efektívne 
eliminujú ich výskyt) a odstraňujú prípadný nežiadúci zápach. K aktivácii probiotík dochá-
dza vždy, keď sa do látky dostanú živiny (úlomky kože, pot atd.). Laboratórnymi testami 
renomovaných inštitúcií bolo dokázané, že táto probiotická úprava dokáže látku dlhodobo 
udržať bez alergénov. Látka GREENTEX je priam predurčená pre všetky skupiny alergi-
kov a astmatikov.

SILVER – poťahová látka so špeciálnou úpravou SILVER PROTECT zame-
dzuje tvorbe škodlivých zárodkov a baktérií. Vysoko kvalitný striebrom io-

nizovaný povrch poťahu má antimikrobiálny účinok. Už do dvoch hodín redukuje počet  
nebezpečných zárodkov a baktérií až o 90 percent.  Je preto zvlášť vhodný pre alergikov. 
Účinok antimikrobiálnej vrstvy bol testovaný a overený. Okrem prevencie vzniku plesní má 
tiež schopnosť zabraňovať vytváraniu nepríjemného zápachu. Do boku poťahu je všitá 3D 
textilia pre maximálny odvod vlhkosti z jadra matraca. Pranie na 60 ˚C.
TOP SILVER – dvojzipsové prevedenie poťahu umožňujúce výmenu topu matraca, jeho 
otáčanie, prípadne otáčanie jadra matraca z dôvodu rovnomerného zaťažovania.

GREENFIRST – poťahová látka s bioaktívnou úpravou s prírodnou ochranou 
proti baktériám a roztočom. Látka je vhodná pre alergikov. Vlákna tejto tka-

niny nevytvárajú živnú pôdu pre nežiadúce mikroorganizmy. Tým je zaručená dlhšia život-
nosť a dokonalá hygiena matraca. Poťah je odzipsovateľný a prateľný pri 60 °C. 

SILK TOUCH – táto exkluzívna látka bola vyrobená s využitím nanotechno-
lógií. Štruktúra látky v sebe spája výnimočnú ľahkosť a pružnosť materiálu. 

Poťah SilkTouch je svojou hebkosťou mimoriadne príjemný na dotyk. Poskytuje výnimočný 
a neopakovateľný komfort spánku. Celkový dojem komfortu je navyše umocnený všitím 
viscoelastickej – „lenivej“ peny do poťahu.

ALOE VERA – poťahová látka s výťažkami z tejto rastliny obsahuje prevaž-
ne enzýmy, minerálne látky a aminokyseliny, ktoré veľmi pozitívne pôsobia na pokožku a 
posilňujú relaxačné účinky spánku. Pranie do 60 °C.

EUCALYSS – táto matracová látka, napustená 100% prírodným výťažkom z 
Eukalyptus Citriodora vyniká schopnosťou odpudzovať dotieravý hmyz, pre-

dovšetkým komáre. Testy v renomovaných laboratóriách Anglet vo Francúzsku jednoznač-
ne dokazujú jej účinnosť. Matrace v tejto látke vytvoria vo vašej spálni „bezletovú zónu“. 
Prešitie s lenivou penou dodá matracu ešte väčší komfort.

ALGUA – v poťahu sú v mikrokapsluiach naviazané výťažky z morských rias 
Spirulina, ktoré obsahujú 11 prírodných vitamínov, 10 minerálov, 18 amino-

kyselín, 3 mastné kyseliny, beta-karotén, železo a množstvo antioxidantov a proteínov. V 
priebehu spánku dochádza k uvoľňovaniu týchto látok s blahodarným účinkom na  ľudskú 
pokožku. Jedná sa o „Health&Beauty“ koncept, kedy pri spánku podstupujeme wellness 
terapiu.

LAVENDER – je látka napustená výťažkom z levandule.Pri spánku na matra-
ci s poťahom LAVENDER podstupujete aromaterapiu s pozitívnym vplyvom 

na vaše telo i dušu. Známe sú priaznivé účinky levandule pri bolestiach hlavy, migrénach, 
nervovom vypätí a dokonca pri nespavosti. Navyše poťah účinne odpudzuje hmyz (vrátane 
moľov). To všetko umocňuje celkové uvoľnenie a relaxáciu. Látka je prateľná do 60 °C.

Kombinácia viscoelastickej peny vylievanej 
do formy a peny POLARGEL, ktorá 

zaručuje dobrú termoreguláciu.
 Pena POLARGEL je hebká

 a príjemne chladivá.

Vyrobený z peny s tvarovou pamäťou 
LAZY-FOAM, reaguje na teplo a záťaž, čím

 lepšie kopíruje a podopiera chrbticu v oblasti
 krčných stavcov. Priečna perforácia vankúšov zabezpečuje vysokú 

vzdušnosť vankúšov.

Rozmer: 
60 x 39 x 11 – 6 – 8 cm

Poťahová látka: odzipsovateľný 
poťah VELUR, možnosť prania

Vyrobený z peny s tvarovou pamäťou
LAZY-FOAM, reaguje na teplo a záťaž, 

čím lepšie kopíruje a podopiera 
chrbticu v oblasti 
krčných stavcov.

Vankúš je vyrobený z novovyvinutej pamäťovej peny vypenenej z prírodných materiálov. 
Prírodné zložky sú získané z ricínového oleja, do ktorého je primie šaná jemná vôňa 

rastlinky ALOE VERA. Tento jedinečný materiál dokonale skopíruje vašu 
krčnú chrbticu, čím zabezpečí zdravý a regeneračný spánok.

Nová pena HERBAL-FOAM sa vyznačuje mäkkosťou, ľahkosťou, je homogénna a tvarovo 
stála. Obsahuje výťažky Slezu lesného. Táto rastlinka je symbolom pohody a sladkosti. V 
starovekom Grécku bola používaná ako všeliek. V nej obsiahnuté éterické oleje napomáhajú 
uvoľneniu dýchania, navodzujú a posilňujú relaxačné účinky spánku.

Rozmery: 
72 x 42 x12 cm – LONDON Herbal, 60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS Herbal 

Poťahová látka: odzipsovateľný poťah VELUR, možnosť prania

Rozmery: 
72 x 42 x12 cm – LONDON, 60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS

Poťahová látka: odzipsovateľný poťah VELUR, možnosť prania

Rozmery: 
53 x 32 x6 – 12 cm – MADRID, 

43 x 23 x 11 cm – POPULAR; Poťahová látka:
 odzipsovateľný poťah ALOE VERA, možnosť prania

Rozmery:
 72 x 42 x12 cm – LONDON viscogreen, 

60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS viscogreen
Poťahová látka: odzipsovateľný poťah VELUR, možnosť prania

Rozmer: 
72 x 42 x12 cm 

Poťahová látka: odzipsovateľný
poťah VELUR, možnosť prania

Sú vyrobené z viscoelastickej 
– lenivej peny s tvarovou pamäťou, 

ktorá je vylievaná do foriem. Pri tomto spracovaní 
je dosiahnutý väčší komfort. Vankúš má 
veľkosť, ktorá ho predurčuje k širokému 

využitiu. Je určený pre každoden-
né spanie, ale výborne nahradí

aj funkciu „cestovného“
 vankúša. 

K ortopedickému matracu patrí aj anatomický vankúš. 
Matrac zabezpečí správnu polohu chrbtice pri ležaní, ale nedokáže skopíro-
vať  a  podoprieť 7 krčných stavcov. To dokáže iba anatomický vankúš. Ak 
sa teda  chcete vyhnúť bolestiam chrbtice, je potrebné si zvoliť k matracu aj 
správny  anatomický vankúš. V našej ponuke sú  anatomické vankúše v dvoch 
základ- ných prevedeniach – netvarované a tvarované.  Vankúše z „lenivej 
peny“, kto- rá reaguje na teplo a tlak, dokážu poskytnúť maximálnu oporu 
problémovej  krčnej chrbtici s efektom dokonalého odľahčenia a uvoľnenia. 
Zabezpečujú  dokonalú regeneráciu krčného svalstva a stavcov bez pocitu 
napätia. Správnou anatomickou polohou hlavy v spánku prispievajú k lepšie-
mu dýchaniu a v mnohých prípadoch došlo aj k eliminácii nepríjemného chrá-
pania. Všetky anatomické vankúše sú dodávané v odzipsovateľnom poťahu, 
čo umožňuje prateľnosť a zvyšuje hygienu.

Vankúše aj paplóny sú naplnené kvalitným dutým Hollow-Fill vláknom, 
ktorého guličková štruktúra a silikónová úprava zabezpečuje nadýchanosť, 
jemnosť, vzdušnosť, tvarovateľnosť a objemovú stálosť. Paplón sa skladá 
z dvoch vrstiev tepelného rúna, medzi ktorými je vzduchová bublina. Toto 
vyhotovenie zabezpečuje vysokú vzdušnosť, hrejivosť a priľnavosť paplóna. 
DUO je zimné prevedenie paplóna s dvojitou výplňou. Vankúše sú štandard-
ne vyrábané so zipsom.

Stále väčšia časť populácie trpí alergiami, ktoré negatívne ovplyvňujú zdra-
vie a kvalitu života. Nezriedka sa alergia vyvinie do astmy. Je vedecky doká-
zané, že 25 % alergií a 50 % všetkých prípadov astmy sú spôsobené alergénmi 
roztočov, ktoré sa vyskytujú v našich domácnostiach, hlavne v posteliach.

®

Silver Protect

Bamboo

prírodná ochrana

proti roztočom

Lavender

greentex
active probiotics



SIMALFA – zdravotne nezávadné lepidlo zo Švajčiarska   

BIORYTMIC – poťah s liečivými minerálmi

M
AT

ER
AS

SO
 S

lo
va

ki
a,

 s
po

l. 
s r

. o
. s

i v
yh

ra
dz

uj
e 

pr
áv

o 
vy

ko
ná

va
ť a

ké
ko

ľv
ek

 te
ch

ni
ck

é 
zm

en
y 

na
 v

ýr
ob

ko
ch

 u
ve

de
ný

ch
 v

 to
m

to
 

pr
op

ag
ač

no
m

 m
at

er
iá

li.
 V

ýr
ob

né
 ro

zm
er

ov
é 

to
le

ra
nc

ie
 p

re
 m

at
ra

ce
: v

ýš
ko

vá
 to

le
ra

nc
ia

: +
/–

 1
 c

m
, t

ol
er

an
ci

a 
ší

rk
a 

x 
dĺ

žk
a:

 +
/–

 1
 %

;  
PS

K1
6-

01

Vá
š p

re
da

jc
a:

Zdravé spanie je pre nás priorita. Preto pri výrobe matracov dôkladne 
zvažujeme každý detail s dopadom na naše zdravie. Jedným z najprob-
lematickejších materiálov pri výrobe matracov sú bezpochyby lepidlá. 
Bežne používané lepidlá na báze rozpúšťadiel zo seba uvoľňujú rôzne 
prchavé látky. Tieto chemikálie preukázateľne dráždia sliznice dýcha-
cích ciest, pokožku, prípadne aj tráviaci trakt. Významný je aj ich vplyv 
na centrálny nervový systém a krvotvorbu.
Naša firma pracuje s revolučným, patentom chráneným, prírodným 
švajčiarskym lepidlom SIMALFA. Toto lepidlo je úplne ekologické a spĺ-
ňa aj tie najprísnejšie normy zdravotnej nezávadnosti. Lepidlo SIMALFA 
je certifikované nemeckým Hohenstein institute a má certifikát ECO-
-PASSPORT, potvrdzujúci, že tento produkt neobsahuje žiadne škodlivé 

substancie. Toto lepidlo, ako jedno z mála, spĺňa podmienky certifikátu 
OEKO-TEX štandard 100 – triedy I – čo je najprísnejšia norma. Je do-
konca vhodné aj pre výrobky určené pre batoľatá.  Lepidlo SIMALFA je 
na vodnej báze, zatiaľ čo štandardné lepidlá pracujú na báze rozpúš-
ťadiel. Z nami využívaného lepidla sa po aplikácii odparuje iba čistá 
voda, oproti rozpúšťadlám, vyparujúcich sa u štandardných lepidiel. Je 
to jeden z ďalších dôkazov, že ekológia výroby, kvalita a zdravotná ne-
závadnosť našich výrobkov je pre nás absolútnou prioritou.

Ozdravný „systém“ funkčnosti poťahu Biorytmic vychádza zo stáročia známych princípov čínskej medicíny, ktorá 
sa nezameriava na liečbu chorôb, ale ich prevenciu. Ľudský organizmus je veľmi komplexný systém, v ktorom
dochádza k interakcii jednotlivých orgánov a tkanív. Správne fungovanie je závislé na komunikácii, ktorá 
prebieha prostredníctvom meridiánov. Sú to komunikačné kanály, nachádzajúce sa na povrchu tela. 
Táto komunikácia je narušovaná faktormi, ako stres, pracovná preťaženosť, nedostatok spánku a 
nezdravý životný štýl, čo z dlhodobého hľadiska podporuje vznik chorôb. Alternatívne liečebné 
postupy, ako akupunktúra, alebo terapia liečivými kameňmi, sa už po stáročia zameriavajú 
na priechodnosť meridiánov.

Poťah Biorytmic funguje na rovnakom princípe, kedy liečivé
minerály boli napustené do matracovej látky. Tieto minerály
vyžarujú energiu, ktorá blahodarne pôsobí na meridiány a zaisťuje 
ich priechodnosť. Cieľom je zlepšenie zdravia, vitality a celkové 
omladenie vďaka lepšej komunikácii vo vnútri ľudského tela.

Minerálna terapia Biorytmic spôsobuje:
- väčšiu silu a rovnováhu
- omladenie organizmu a silnejšiu imunitu
- relaxáciu a sviežosť
- lepšiu stabilitu a koordináciu pohybov
- zníženie stresu

Účinky tejto terapie je možné overiť
behom niekoľkých minút za pomoci
balančného testu. Sami si porovnáte
schopnosti Vášho tela pred a po pôsobení
minerálnej terapie Biorytmic. Regulujte svoj biorytmus!

www.materasso.eu

Slovenský
výrobca

ECO
PASSPORT

CHEMICALS,
AUXILIARIES &DYES

Sleeping Inspired by Nature
www.materasso.eu
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