
Vďaka unikátnej kombinácii flexibilnej peny KOMFORTAN a kokosovej dosky je matrac KAREN 
pevný a zároveň pohodlný. Horná 5-zónová profilácia napomáha lepšiemu prekrveniu kože, 
vďaka čomu sa zobudíte sviežejší a spokojnejší. Každá z týchto zón sa navyše stará o správnu 
polohu vašej chrbtice. A to všetko zabalené v poťahu CULTURE.

KARENBIANCA

XENA

BIANCA LUX

SANTI

Sendvičový matrac BIANCA sa cení hlavne pre svoje úžitkové 
vlastnosti. Aby sme dosiahli dostatočné odvetrávanie a umocnili 
pocit komfortného spánku, použili sme na matrac flexibilnú 
penu KOMFORTAN. Obojstranné vlnkovité profilovanie môže 
pomôcť lepšie prekrviť kožu počas spánku. Ochranný poťah je 
možné prať na 60 °C.

Matrac SANTI poskytne vášmu telu počas spánku zdravú polohu,  
a to vďaka pene VISCOR použitej v hornej časti. Jeho sedemzónové 
anatomické profilovanie môže pomôcť lepšie prekrviť vašu pokožku  
a dosiahnuť uvoľnenie chrbtice po celú noc. Matrac SANTI v sebe ukrýva 
vysokú priedušnosť a elasticitu vďaka vyváženej kombinácii studenej 
peny a peny KOMFORTAN. SANTI znamená pohodlie.

Vynikajúci partnerský matrac  
z vysokokvalitných KOMFORTAN pien 
s odlišnou tvrdosťou. Obojstranné 
antidekubitné tvarovanie rozdeľuje 
jadro do 7 anatomických zón, 
ktoré ponúkajú potrebnú podporu  
a rozloženie tlaku po celej ploche 
matraca, pričom plne rešpektujú 
anatómiu tela. Máte na výber z dvoch 
tuhostí: mäkšia strana (modrá pena)  
a tvrdšia strana (zelená pena) matraca.

Matrac MIRKA VISCO umožní vášmu telu počas 
spánku zdravú polohu, a to vďaka pene VISCOR 
použitej v hornej časti. Jeho sedemzónové 
anatomické profilovanie môže pomôcť lepšie 
prekrviť vašu pokožku a dosiahnuť uvoľnenie 
chrbtice po celú noc. Stredové spevnenie 
penou ECOREPUR dodáva matracu potrebnú 
stabilitu a odolnosť. MIRKA VISCO znamená 
pohodlie.

Ak sa vám páčii náš matrac BIANCA, ale chceli by ste ho mať vyšší, 
máme pre vás riešenie. Je to matrac BIANCA LUX s výškou 23 cm.

Nedáte dopustiť na pohodlie a kvalitný spánok? Tak práve pre vás sme navrhli 7-zónový matrac MARIETTA. Aby sme dosiahli dostatočné 
odvetrávanie od podložky a umocnili pocit kvalitného spánku, použili sme v matraci flexibilnú penu KOMFORTAN, ktorá zaistí stabilitu 
po celú noc. Sedemzónové tvarovanie poskytne správne rozloženie tlaku na chrbticu po celej ploche. Matrac MARIETTA je tým pravým 
riešením.

Človek prespí štvrtinu života a to rozhodne nie 
je málo! S matracom EMILLIA neurobíte chybu. 
Receptom na zdravý spánok je pena VISCOR 
v hornej vrstve matraca, ktorá sa prispôsobí 
tvaru vášho tela a rovnomerne rozloží telesnú 
váhu. Pod touto vrstvou nájdete flexibilnú penu 
KOMFORTAN, vďaka ktorej dosiahnete správnu 
stabilitu tela a obmedzíte nočné prevaľovanie 
sa. Matrac EMILLIA prinesie pokoj do vašej 
spálne.

Matrac MIRKA umožní vášmu telu počas spánku 
zdravú polohu, a to vďaka flexibilným penám 
KOMFORTAN použitým v ložných vrstvách. 
Ich sedemzónové anatomické profilovanie 
môže pomôcť lepšie prekrviť vašu pokožku 
a dosiahnuť uvoľnenie chrbtice po celú noc. 
Stredové spevnenie penou ECOREPUR dodáva 
matracu potrebnú stabilitu a odolnosť. MIRKA, 
to je váš sprievodca spánkom.

MARIETTA

EMILLIA
MIRKA

MIRKA VISCO

Výška matraca: 18 cm.

Výška matraca: 23 cm.

Ako vlákno SEAQUAL™ vzniká? 

Námorné spoločnosti z dna oceánov 
vyzdvihnú plastový odpad.
 

Plasty sa vytriedia a prejdú spätnou 
recykláciou.

Z recyklovaných plastov v podobe guľôčok sa výrobným 
procesom vytvorí polyesterové vlákno. 

Toto vlákno sa následne spracuje do textílie, z ktorej 
vzniká náš poťah.

OCEANICO

Veríme v zmenu SEAQUAL™

Príbeh našich oceánov nie je rozprávka so šťastným koncom. Veríme však, že sa to môže zmeniť. Preto sme sa rozhodli byť nápomocní  
a prinášame do našej širokej ponuky matracov inovatívnu textíliu vyrobenú s použitím recyklovaného vlákna SEAQUAL™.

Poťah SEAQUAL™

Pomáha s budovaním lepšej budúcnosti pre nás všetkých. SEAQUAL™ je jedinečná iniciatíva, ktorá zahŕňa spoluprácu mimovládnych 
organizácií, rybárov, výskumných pracovníkov, vedcov, úradov a súkromných subjektov, aby vyčistili dno a povrch oceánov, riek, pláží  
a pobreží od plastov. 

K JEJ HLAVNÝM CIEĽOM PATRIA:

ČISTENIE: oceánov a celého morského prostredia.
UDRŽATEĽNOSŤ: pomoc miestnym spoločnostiam pri prechode k udržateľnejšiemu spôsobu života, obehovej ekonomike, pôsobiaca 
„globálne“.
UDRŽATEĽNÉ PRODUKTY: vývoj udržateľných výrobkov na každodenné použitie, ktoré obsahujú 100 % recyklovaný materiál z morského 
plastového odpadu.

Vysoké 

odvetrávanie je 

zaistené nelepenou 

vrstvou s unikátnym 

tvarovaním. Vpusťte 

vzduch do svojho 

matraca.

ECOREPUR 

jedinečná vrstva 

zabezpečujúca 

vnútornú stabilitu 

celého matraca, 

teda aj vašu.

Sedemzónové 

tvarovanie jadra 

podporí každú 

jednotlivú časť 

vášho tela.

Komfort 

spánku vo 

výške jadra bez 

poťahu 22 cm.

Spätná obnoviteľnosť materiálu je pre nás nielen pojmom, ale aj každodenným procesom. Pri výrobe našich matracov vzniká tzv. 
polyuretánový odpad. Tento odpad neposielame na skládky, my ho spätne spracúvame. Polyuretánový odpad roztriedime, podrvíme na 
malé kúsky a spätne použijeme v našej pene ECOREPUR. Pena ECOREPUR má veľa možností použitia nielen v našich matracoch, ale aj  
v iných priemyselných odvetviach. Je vyhľadávaná pre jej pevnosť a tuhosť.



Matrac GYLFI vám vďaka efektu 
pamäťovej peny (VISCOR) pomôže 
sa pozvoľna ponoriť do ríše snov. 
Vrstvy sú spojené bez použitia 
lepidla s možnosťou praktického 
rozloženia jednotlivých dielov pri 
čistení. Navyše si môžete vybrať 
z 3 rozdielnych výšok jadra. 
GYLFI ponúkame v kombinácii  
s poťahom SLEEP CULTURE. GYLFI 
znamená komfort.

Matrac je v ponuke vo výškach  
18 cm, 21 cm, 24 cm.

Húževnatosť dokonale vystihuje 
náš matrac LANA. Konštrukcia  
a použité materiály umocňujú jeho 
prispôsobivosť v každej situácii.  
Ramenné a kolenné tvarovanie 
uvoľňuje svalové napätie 
spôsobené stresom. Dve rozličné 
funkčné strany ponúknu každému 
páru možnosť individuálneho 
výberu tuhosti. 

GYLFI

LANA

TREVI anatomický vankúš

BLUE anatomický vankúš

rošt RIO 5V

rošt RIO HN 5V 

DETSKÉ KRESIELKO

KRESLO BONGO

NYRA

NYRA MAX

Mimoriadne prispôsobivý vankúšik z peny VISCOR, pružne sa prispôsobuje a pomaly sa 
vracia. Je schopný minimalizovať a rozkladať vyvíjaný tlak na krčnú chrbticu, čím pomáha 
uľaviť od napätia. Poťah LUREX možno prať až na 60 °C. 

Rozmery vankúša: 30 cm × 39 cm × 10 cm.

Relaxačný vankúš z kvalitných pien. Hornú vrstvu vankúša tvorí VISCOR pena (lenivá 
pena), ktorá sa dokonale prispôsobí tvaru hlavy a krku bez toho, aby vytvárala 
protitlak. Jednotlivé vrstvy vankúša spojené zipsovým tvarovaním bez použitia 
lepidiel. Jednoducho náš malý sprievodca spánkom. Poťah LUREX, pranie až na 60 °C.

Rozmery vankúša: cca 60 x 40 x 12 cm.

28 lamiel uložených vo výkyvných kaučukových púzdrach a stredový 
stabilizačný popruh, to je rošt RIO 5V vysoký 5 cm. Príjemne vás 
prekvapí možnosťou nastavenia tuhosti v strednej časti roštu. Stačí 
už len položiť váš obľúbený matrac. 

Detské kresielko je vyrobené z peny KOMFORTAN, ktorá zaistí 
vášmu dieťaťu vysoký komfort. Vďaka hmotnosti nebude pre 
deti žiadny problém kresielkom pohybovať. Poťah MIRABELLA 
je vyrobený z bavlnenej priadze. Po znečistení ho možno sňať 
pomocou zipsu a vyprať v práčke. Na výber je z troch farebných 
variantov poťahu.

Rozmery kresielka: 45 cm × 45 cm × 30 cm.

Farebnosť poťahu: modrá, žlta.

Rozkladacie kreslo BONGO sa rýchlo adaptuje na pohodlné 
lôžko. Stane sa praktickou súčasťou vašich izieb, keďže 
máte na výber z niekoľkých farieb poťahov, kreslu tak viete 
vybrať vzhľad, ktorý vyhovuje vám aj vašej domácnosti.

Rozmery kresla: cca 81 cm × 79 cm × 68 cm (rozložené cca 
185 cm × 81 cm)

Farebnosť poťahu: modrá, champagne, oranžová.

NYRA, sendvičový matrac  
s vnútorným tvarovaním, sa krásne 
prispôsobí vášmu telu, a nechá 
mu tak priestor na potrebnú 
regeneráciu. NYRA je kombináciou 
kvalitnej KOMFORTAN peny  
a ECOREPUR peny, ktorej vnútorné 
tvarovanie zabezpečuje výrazné 
prevzdušnenie jadra. Penové jadro 
uprostred je spevnené ECOREPUR 
doskou, ktorá zvládne aj vyššie 
zaťaženie. To všetko s poťahom 
LUREX. NYRA je jednoducho 
tou správnou voľbou, ktorú si 
zamilujete.

NYRA MAX je obojstranný masívny 
matrac s prevzdušňujúcim 
tvarovaním. Komfort spánku 
zaisťuje maximálna výška 26 cm  
a maximálne zaťaženie 150 kg.  
NYRA MAX prináša vášmu telu úľavu 
od stresu a pohodlie, vďaka ktorému 
budete ráno vstávať oddýchnutí.

Akcia platí pre rozmery matracov 200 × 80 cm, 200 × 90 cm, 200 × 140 cm, 200 × 160 cm a 200 × 180 cm a štandardné rozmery roštov 200 
× 80 cm a 200 × 90 cm. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu vyhotovenia a farby tovaru pri zaistení ceny a kvality. Právo na tlačové chyby 
je vyhradené. Fotografie sú len ilustračné. Ponuka tovaru je časovo obmedzená na obdobie platnosti letáka alebo do vypredania zásob. 
Informácie o cenách produktů (atypické, dvojlôžkové rozmery matracov), zľavách a podmienkach predaja, ktoré sa vzťahujú na tento leták, 
sú k dispozícii predajných sieťach zapojených do akcie a internetových stránkach (QR kód).

Autorom fotografií, textov atď. (ďalej len „materiály“) je spoločnosť MORAVIA COMFORT, s. r. o., IČO 29368243 (ďalej 
len spoločnosť). Obsah materiálov je chránený autorským zákonom. Akékoľvek kopírovanie, prepis, šírenie, ďalšie 
sprístupňovanie či využívanie materiálov či ich časti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu 
spoločnosti výslovne zakázané.

Akcia platí od 05/2022 do odvolania.

Váš predajca: 

Dokonale vzdušný matrac PALERMO je vhodný 
pre alergikov, pretože jeho jadro je spojené 
bez použitia lepidla. Tento sendvičový matrac 
so 7 zónami z kvalitnej KOMFORTAN peny má 
špeciálne vnútorné tvarovanie, ktoré poskytuje 
dostatočné prevzdušnenie jadra. Ochranný 
poťah je možné prať na 60 °C. Pohodlne ho 
zvlečiete, pretože má zips zo 4 strán. Matrac 
PALERMO sa bude o vaše telo spoľahlivo starať 
celú noc.

PALERMO
1+1 

ZADARMO

1+1 

ZADARMO

1+1 

ZADARMO

18 21 24

MADA
Partnerský matrac s dvomi funkčnými stranami poskytujúci komfort rôznej tuhosti do maximálnej 
výšky 26 cm. Matrac MADA ponúka možnosť voľby medzi tuhšou (antibakteriálna pena)  
a tvrdšou (modrá pena) stranou. Rozdielne antidekubitné tvarovanie rozdeľuje matrac na sedem 
anatomických zón, ktoré sa maximálne prispôsobujú každej časti tela. Vysokú vzdušnosť zaisťuje 
otvorená bunková štruktúra kvalitnej studenej peny (HR pena), ktorá je elastická a trvácna. Matrac 
MADA vnesie do vašej spálne harmóniu a rovnováhu. 

Snívanie 

  bez hraníc


