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MATRAC S TRADÍCIOU

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť MORAVIA COMFORT, s.r.o., je najväčším českým výrobcom matracov. Naša história siaha
do roku 1975, keď sa na juhu Moravy v meste Břeclav začali vyrábať matrace pod značkou GUMOTEX
a následne GUMOTEX MATRACE. V roku 2014 sme na 40-ročnú tradíciu výroby matracov nadviazali
s novou značkou.
Ponúkame kompletný sortiment matracov – od tradičných molitanových cez pružinové matrace zo
studených pien až po tie najkomfortnejšie matrace s lenivou penou či z latexu. Náš tím odborníkov prináša
do výroby matracov novinky materiálové i technologické, ako sú antibakteriálna úprava pien a poťahov,
ochrana pred roztočmi alebo regulácia teploty pre maximálne komfortný spánok a odpočinok.
V bohatom portfóliu nemôžeme nespomenúť ani špeciálne matrace určené do zdravotníckych zariadení,
hotelov, penziónov alebo kúpeľov. So silným vývojovým a výrobným zázemím sú matrace navrhované,
vyvíjané, testované a na trh dodávané s rešpektom k prianiam našich zákazníkov a podľa tých najnovších
trendov.
Ponuka matracov je pravidelne doplňovaná a rozširovaná o kvalitné príslušenstvo, ako sú postele, rošty,
vankúše, moderné prikrývky. To všetko pre maximálne pohodlie a spokojnosť zákazníkov.
Výrobky, ktoré nájdete v tomto katalógu, sú výsledkom dlhoročnej práce zamestnancov spoločnosti
MORAVIA COMFORT, s.r.o., v oblasti výskumu a výroby materiálov pre zdravý spánok a vyhovujú aj tým
najprísnejším európskym normám.
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SPÁNOK
Spánok sa odpradávna považuje za niečo mimoriadne dôležité a rozhodujúce. Dodnes sa hovorí „ráno je
múdrejšie večera“. Spánok je neoddeliteľnou a nutnou súčasťou života každého človeka. Doba, ktorú strávime
spánkom, nám môže priniesť do zvyšku dňa pohodu, uvoľnenie, regeneráciu alebo, naopak, dosiahneme pocit
dolámania, únavy celého tela. Zdravotné štatistiky našej populácie ukazujú, že 70 % ľudí má zjavné problémy
s chrbticou, ktoré sú spôsobované nielen sedavým spôsobom života, ale často práve zlým výberom matraca.

NAUČTE SVOJE TELO SPRÁVNE
ZASPÁVAŤ:
•	Pravidelnosť – snažte sa chodiť spať i vstávať v rovnakom čase, pravidelný režim má
pozitívny vplyv na kvalitu spánku.
•	Prostredie – teplota v miestnosti by nemala presahovať 18–20 °C, takisto by
mala byť tichá a zatemnená. Nezabúdajte
miestnosť pred spaním vyvetrať a odstrániť z nej všetky zdroje hluku.
• L
 ôžko – posteľ používajte iba na spánok.
V posteli nejedzte, nepracujte, nedívajte sa
na televíziu. Zásadne nechoďte do postele,
kým nie ste ospalí.
• Povzbudzujúce látky – večer už nepite
žiadnu kávu, čaj, energetické nápoje či
alkohol. Nie je vhodné takisto fajčiť pred
spaním či v priebehu noci.
• Jedlo – vynechajte večer ťažké jedlo.
Maximálne 3 hodiny pred spánkom by sme
nemali jesť.

AKO VYBRAŤ SPRÁVNY MATRAC:
Výber správneho matraca je vždy individuálnou záležitosťou. Dobrý matrac by mal
kombinovať niekoľko funkcií – komfort,
hygienu, stabilitu. Široká škála používaných
materiálov ponúka veľký výber matracov pre
každého z nás. Ako si teda vybrať ?
Všetko si pred nákupom premyslite, preštudujte internet a prejdite si ponuku blízkych
obchodov. Majte na pamäti, že na nový matrac si vaše telo bude zvykať možno i niekoľko
týždňov. Je preto možné, že kým sa s matracom zžijete, bude vás bolieť chrbát.
VÝBER MATRACA OVPLYVŇUJE:
•	Podklad pod matracom (rošt pod matracom) – rošt má za úlohu podporiť vlastnosti matraca a má veľký vplyv na jeho prevzdušnenie. Zle zvolený podklad matraca
môže skrátiť jeho životnosť, ale čo je dôležitejšie, nemusí telu poskytnúť správnu
oporu pre všetky jeho časti. Kvalitný rošt
by mal mať najmenej 28 lamiel a medzery
medzi nimi by nemali presiahnuť 4 cm.
•	Hmotnosť používateľa – nezabúdajte si
vybrať matrac so správnou nosnosťou. Ak
vážite viac ako 100 kg, nie je vhodné zaobstarať si matrac s nižšou nosnosťou, než
sami vážite.

•	Tuhosť matraca – každý z výrobcov uvádza svoju škálu tuhostí. Tuhosť voľte podľa
toho, aká je vaša poloha pri spánku. Podľa
polohy sa odvíja zaťaženie jednotlivých častí matraca. Vnímajte, akú tuhosť podkladu
vaše telo preferuje. V polohe na chrbte sa
hmotnosť tela rovnomerne rozloží, chrbtica požaduje pevnú oporu. Ak zaspávate
na boku, hmotnosť tela sa rozkladá rozdielne po celej ploche matraca. Oblasť bokov,
kolien a ramien zaťažuje matrac oveľa viac
než oblasť stehien či chodidiel. V tomto
prípade je vhodnejšie voliť stredne tuhý až
mäkký matrac. V neposlednom rade pre
polohu na bruchu a takisto pre časté striedanie polôh je vhodné voliť stredne tuhý
matrac.
• Výška matraca – dalo by sa jednoducho
povedať, že čím vyššie jadro matraca, tým
lepší komfort spánku. Na 10 cm vysokom
matraci s roštom budete vnímať každú
jednotlivú latku, čo sa pri matracoch vysokých 18–20 cm nestáva.
•	Investícia – matrac si kupujete raz za
8–10 rokov. Človek za noc stráca asi 1 g
šupiniek pokožky, vypotí 100–300 ml
potu a to všetko vstúpi do matraca. Pri
priemernej cene 7 000 Kč za kvalitný
matrac vychádza jedna noc na 1,90 Kč.
To nie je tak veľa, aby sme kvalitu svojho
spánku podceňovali.
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1955–2015

SLÁVIME 40 ROKOV
OD ZALOŽENIA FIRMY
1975
Zahájenie výroby
penových matrací.

2000
Rozvoj výroby matracov
(zdravý spánok).

1991
Založenie spoločnosti
GUMOTEX.
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2001
Modernizácia výrobného
zariadenia (nákup
prešívacieho stroja).

2003
Spoločnosť prešla
certifikáciou ISO 14001.

2005
Modernizácia zariadenia
skladových priestorov.

2004
Recertifikácia ISO
9001 a ISO 16 949
modernizácia baliacej
a lepiacej linky.

2008
Cena za 1. miesto v kategórii
progresívne technológie/materiál
– za koncept CHYTRÉ MATRACE
modernizácia šijacích liniek.

2006
Cena veletrhu NÁBYTOK
A BÝVANIE 2006
za použité materiály
v matraci PENELOPÉ.

05/2014
Zmena vlastníckeho podielu
spoločnosti GUMOTEX
MATRACE, s.r.o.
Uvedenie novej značky na trh
MORAVIA COMFORT.

2012
Vznik spoločnosti
GUMOTEX MATRACE, s.r.o.
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MATRACE
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Poťah MORAVIA
Voliteľný variant poťahu

Poťah AVALON
Štandardný variant poťahu

MONOBLOK
Vertikálny prieduch,
cez jadro

NOVINKA

Výška v poťahu cca: 20 cm

GAIA aiRaiR®
Jednotlivé časti matraca sa optimálne prispôsobujú anatómii
tela a rozkladajú rovnomerne hmotnosť používateľa po celej
ploche. Vertikálne prieduchy cez celé jadro poskytujú nepretržité odvetrávanie, odvod vlhkosti a stabilizáciu teploty.
Výsledkom je maximálne vzdušné 7-zónové jadro, ktoré
individuálne reaguje na anatomické potreby používateľa.
Ideálny matrac pre osoby starajúce sa o svoje zdravie,
hľadajúce telesnú a duševnú rovnováhu. Štandardný poťah
AVALON, voliteľný poťah MORAVIA. GAIA aiRaiR®
bude váš vzdušný priateľ na ceste spánkom.

Vysoko prepracovaný latexový matrac,
ktorý prinesie relaxáciu do vašej spálne.
To všetko vďaka štruktúre monobloku
s vertikálnymi kanálikmi s odlišnou
tuhosťou.
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Poťah MORAVIA
Voliteľný variant poťahu

Poťah AVALON
Štandardný variant poťahu

Prerez KARDIO
Nelepené jadro vhodné
pre alergikov
NOVINKA

Výška v poťahu cca: 22 cm

MAIA AIR
Prevratná novinka. Všetky naše
skúsenosti sme vložili do ortopedického
partnerského matraca s použitím
mimoriadne pružnej HR peny
s extraktom sójového oleja.
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Jadro tvorí odolná flexibilná pena opatrená obojstrannou 7-zónovou
profiláciou s rozdielnou tuhosťou ložných plôch. Každá jednotlivá
zóna poskytuje potrebné nastavenie správnej polohy chrbta. Vďaka
unikátnemu prerezu KARDIO dochádza k neustálemu odvetrávaniu,
odvodu vlhkosti a stabilizácii teploty. Všetky jednotlivé vrstvy zapadajú do seba bez použitia lepidiel. Štandardný poťah AVALON, voliteľný
poťah MORAVIA. MAIA AIR vás nebude obmedzovať.

Poťah MORAVIA
Voliteľný variant poťahu

Poťah AVALON
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Profilovanie do tzv.
ostrovčeka, mäkšia
a tvrdšia strana jadra

Výška v poťahu cca: 20 cm

FORTUNA BIO
Matrac ponúka unikátnu možnosť voľby tvrdšej (fialová pena) a mäkšej (žltá pena) strany matraca. Špeciálne obojstranné tvarovanie
do tzv. ostrovčekov rozdeľuje jadro do 7 anatomických zón, ktoré sa
maximálne prispôsobujú jednotlivým častiam ľudského tela. Použitím
prírodného materiálu vo výške 20 cm reaguje matrac na aktuálne
bio trendy a výrazne obmedzuje možné negatívne dopady na životné prostredie. Vďaka otvorenej štruktúre vysokokvalitnej HR peny
(studenej peny) je dosiahnuté optimálne prúdenie vzduchu v matraci,
je elastický a trvanlivý. Štandardný poťah AVALON, voliteľný poťah
MORAVIA. FORTUNA BIO sa o vaše telo bude starať po celú noc.

Partnerský matrac z mimoriadne
pružnej HR peny s extraktom sójového
oleja.
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Poťah MORAVIA
Voliteľný variant poťahu

Poťah AVALON
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Výrazné spevnenie
jadra kokosovými
doskami

Výška v poťahu cca: 20 cm

ARTEMIS BIO
Latexový matrac v štýle moderných
bio trendov vhodný i pre ľudí s vyššou
hmotnosťou.
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Exkluzívne jadro z penovej gumy (latex) s prímesou prírodného
kaučuku, ktoré je v strednej vrstve dvojnásobne vystužené
a významne spevnené kokosovými flexidoskami. Vyniká výbornou
pružnosťou, priestupnosťou vzduchu (otvorená štruktúra buniek
a perforácia latexu), antibakteriálnymi vlastnosťami a vďaka
charakteristickej bodovej elasticite sa dokonale prispôsobuje krivkám
ľudského tela – poskytuje mu zaručenú podporu v miestach, kde
to najviac potrebuje. Vďaka dobrým ortopedickým vlastnostiam je
matrac vhodný i pre osoby dlhodobo pripútané na lôžko. Štandardný
poťah AVALON, voliteľný poťah MORAVIA. ARTEMIS BIO vám
zaistí pohodlný spánok a relaxáciu s dotykom prírody.

Poťah MORAVIA
Voliteľný variant poťahu

Poťah AVALON
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Spodná nelepená vrstva
z antibakteriálnej peny

Výška v poťahu cca: 20 cm

MÉDEA PLUS
Vďaka unikátnemu 7-zónovému tvarovaniu hornej vrstvy z lenivej
peny matrac rovnomerne rozkladá tlak v jednotlivých telesných
zónach, čo pozitívne ovplyvňuje krvný obeh, zlepšuje kvalitu
spánku a prispieva k zmierneniu bolesti chrbta. VISCOR pena
(lenivá pena) v hornej vrstve matraca poskytuje vynikajúci komfort
a ideálnu podporu tela pri spaní. Tzv. zipsové tvarovanie spodnej
vrstvy poskytuje dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu vnútri
jadra matraca. Pena v spodnej časti matraca je navyše ošetrená
antimikrobiálnou úpravou Sanitized®. Štandardný poťah AVALON,
voliteľný poťah MORAVIA. MÉDEA PLUS vám dopraje maximálne
pohodlie.

Luxusný matrac poskytujúci komfort
spánku s použitím VISCOR peny
(lenivej peny) s premenlivou výškou.
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Poťah MORAVIA
Voliteľný variant poťahu

Poťah AVALON
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Stredná vrstva
z antibakteriálnej peny
NOVINKA

Výška v poťahu cca: 20 cm

ANTIGÓNA
Extrémne pohodlie vďaka flexibilnej
VISCOR pene.
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Pôsobením telesného tepla VISCOR pena (lenivá pena) mäkne
a pružne sa prispôsobuje tvaru tela, ktoré sa pozvoľna a príjemne
zanorí do matraca. Efekt pomalého vracania do pôvodnej polohy
zaisťuje rovnomerné rozloženie tlaku matraca na ľudské telo, čo má
pozitívny vplyv na krvný obeh, zlepšuje kvalitu spánku a prispieva
k zmierneniu bolesti chrbta. Stredná nosná vrstva matraca je tvorená
penou s antimikrobiálnou úpravou Sanitized® poskytujúcou stabilitu
a vysokú priedušnosť matraca bez nečistôt. Štandardný poťah
AVALON, voliteľný poťah MORAVIA. ANTIGÓNA vám dopraje
spánok, pri ktorom si uvoľníte celé telo.

Poťah MORAVIA
Voliteľný variant poťahu

Poťah AVALON
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Horná vrstva z latexovej
penovej gumy s prímesou
gélových častíc

Výška v poťahu cca: 20 cm

NOVINKA

METIS
Vrchná latexová vrstva matraca s prímesou gélových častíc zaisťuje
optimálnu klímu vhodnú pre váš spánok a zároveň má mierne
chladivý efekt, obľúbený najmä v sparnom lete. Materiál sa vyznačuje
antibakteriálnymi vlastnosťami a vďaka výraznej elasticite dokonale
kopíruje tvar ľudského tela. Otvorená štruktúra latexových buniek
a obojstranná perforácia jadra podporujú účinnú cirkuláciu vzduchu
a zabraňujú zadržiavaniu vlhkosti. Štandardný poťah AVALON,
voliteľný poťah MORAVIA. Matrac METIS sa stane dôležitou
súčasťou vášho života.

Unikátny matrac s vysoko komfortnou
vrstvou gél latexu.
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Poťah OLYMPIC
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Spevnenie bočníc
proti vysedeniu
NOVINKA

Výška v poťahu cca: 18 cm

SENIORA
Vysoko odolný sendvičový matrac so
spevnenými bočnicami.
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Horné antidekubitné tvarovanie robí z matraca voľbu i pre tých, ktorí
sú dlhodobo pripútaní na lôžko. Vystužené bočnice matraca výrazne
spevňujú hrany ložnej plochy a sú odolnejšie proti vysedeniu, než je to
pri bežných matracoch. Dômyselne profilované diely s vodorovnými
prieduchmi vedenými cez jadro zabezpečujú dokonalé odvetranie.
Vďaka použitiu rozdielnych objemových hmotností v jednotlivých
vrstvách sa vám matrac prispôsobí a tým zvýši komfort spánku.
Štandardný poťah OLYMPIC.

Poťah OLYMPIC
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Nelepené jadro vhodné
pre alergikov

Výška v poťahu cca: 18 cm

JOLANA
Nelepené jadro dômyselne prepracovaného matraca z elastickej
HR peny a PUR peny vytvára ideálnu podporu pre telo. Špeciálne
tvarovanie a spojenie vrstiev bez použitia lepidiel zaisťuje dokonalé
prevzdušnenie jadra a jednoduchú údržbu s možnosťou praktického
rozloženia jednotlivých dielov pri čistení. V závislosti od telesnej
hmotnosti alebo priania používateľa je možné voliť medzi mäkšou
a tvrdšou stranou matraca. Štandardný poťah OLYMPIC.

Praktický sendvičový matrac zo
„studenej peny“ vhodný pre alergikov.
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Poťah OLYMPIC
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Stred jadra spevnený
kokosovou flexidoskou

Výška v poťahu cca: 18 cm

NATALIA
Spevnený latexový matrac s kokosovou
flexidoskou.
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Cenená je predovšetkým vzdušnosť jadra, ktorá pomáha eliminovať
vlhkosť a zabraňovať množeniu roztočov. Výborne pružný,
optimálne tuhý a tvarovo stály matrac z penovej gumy (latex) so
zvýšenou nosnosťou. Záruka optimálneho uvoľnenia v priebehu
spánku a sviežeho prebudenia pre dni plné energie. Vďaka dobrým
ortopedickým vlastnostiam je vhodný i pre osoby dlhodobo pripútané
na lôžko. Štandardný poťah OLYMPIC.

Poťah OLYMPIC
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Jadro s dvomi tuhosťami,
mäkšia a tvrdšia strana

Výška v poťahu cca: 18 cm
NOVINKA

DANAÉ
Výnimočná elasticita „studenej peny“ s vyššou tuhosťou a nosnosťou
v kombinácii s PUR penou poskytujúcou dokonalý spací komfort
širokému okruhu používateľov. Špeciálne obojstranné tvarovanie
rozdeľuje jadro do 7 anatomických zón zaisťujúcich optimálnu
tvrdosť pre každú časť ľudského tela. Štandardný poťah OLYMPIC.
Matrac DANAÉ je vhodný nielen pre aktívnych športovcov, ale i pre
ostatných, ktorí vyhľadávajú vysoký komfort.

Matrac pre partnerov v podobe
18 cm vysokého spánkového luxusu.
To je DANAÉ.
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Poťah OLYMPIC
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
VISCOR pena
(lenivá pena v hornej
vrstve)
NOVINKA

Výška v poťahu cca: 20 cm

EURIDIKA
Komfortný sendvičový matrac s vrstvou
VISCOR peny (lenivej peny).
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Využitím VISCOR peny (lenivej peny) vám matrac dodá pocit
pomalého vnorenia, pohodlné uloženie v optimálnej polohe
a rozloženie tlaku tela po celej ploche matraca. Horné vlnkové
tvarovanie podporuje prekrvenie kože v priebehu spánku. Vnútorný
prierez odvádza absorbované vodné pary a poskytuje dostatočné
prevzdušnenie matraca. Spodná strana matraca s odvetrávacími
kanálikmi je vyrobená z kvalitnej PUR peny pre väčšie spevnenie
podpory. Štandardný poťah OLYMPIC.

Poťah OLYMPIC
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Jednostranné
monoblokové 7-zónové
tvarovanie

NOVINKA

Výška v poťahu cca: 20 cm

AURORA
Ideálny materiál pre používateľov starajúcich sa o svoje zdravie,
hľadajúcich telesnú a duševnú rovnováhu – potrebný odpočinok
a regeneráciu po celodennom zhone. Neobyčajne pružné jadro
poskytuje zodpovedajúcu podporu pre rozdielne krivky ľudského
tela. Matrac je opatrený jednostranným monoblokovým zónovaním,
vynikajúcou stabilitou a dokonalým odvetraním. Matrac je možné
polohovať pomocou roštov. Vďaka dobrým ortopedickým
vlastnostiam je vhodný i pre osoby dlhodobo pripútané na lôžko.
Štandardný poťah OLYMPIC.

Jedinečný latexový matrac so
7 anatomickými zónami.
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Poťah ALOE VERA
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Taštičková pružina
(cca 210 ks/m2)

Výška v poťahu cca: 21 cm

ZLATA PLUS
Klasický matrac z taštičkových pružín.
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Jadro je tvorené systémom pružín, ktoré sú samostatne zašité
v textilných vrecúškach. Každá jednotlivá taštička tak môže
individuálne reagovať – dynamicky sa prispôsobuje tvaru i záťaži
jednotlivých telesných partií a zaisťuje optimálne rozloženie
hmotnosti ľudského tela. Po novom boli použité vonkajšie
5-zónové profilované dosky z kvalitnej PUR peny. Matrac vyžaduje
priedušnú podložku alebo rošt bez polohovania. Štandardný poťah
ALOE VERA.

Poťah ALOE VERA
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Výrazné stredové
spevnenie jadra

Výška v poťahu cca: 17 cm

NORKA PLUS
Stred jadra je spevnený 8 cm doskou zo spájaného ľahčeného
polyuretánu (RE pena), ktorá je vložená medzi vrstvy kvalitnej
PUR peny. Vnútorné tvarovanie vrstiev dodáva jadru potrebné
prevzdušnenie. Matrac je cenený predovšetkým pre vyváženú
kombináciu svojich úžitkových vlastností. Je určený pre tých, ktorí
uprednostňujú tvrdšie lôžko. Štandardný poťah ALOE VERA.
NORKA PLUS znamená istotu.

Matrac cenený dospievajúcou mládežou
pre svoju tuhosť a unikátnosť jadra.
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DETSKÉ
MATRACE
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Poťah JABA PUR
Voliteľný variant poťahu

Poťah MIRABELLA
Štandardný variant poťahu

Rez matrace
Obojstranné tvarovanie
Výška v poťahu cca: 7 cm

MIMI
Jadro tvorí špeciálna vysoko pružná „studená“ pena (HR pena) s vysokou objemovou hmotnosťou 40 kg/m3, ktorá vytvára dostatočne pevný
a zároveň nosný podklad pre správne tvarovanie chrbtice rastúceho
bábätka. Jemné vlnité tvarovanie na oboch stranách matraca navyše
prispieva k lepšiemu prekrveniu tela. Matrac v poťahu spĺňa limity emisií
VOC látok pre vnútorné prostredie pobytových miestností a zodpovedá
požiadavkám na zdravotnú bezchybnosť podľa Öko-Tex Standard 100,
trieda I. – vhodný pre deti do 3 rokov. Štandardný poťah MIRABELLA,
voliteľný poťah JABA PUR.

Luxusný detský penový matrac.

23 |

Poťah JABA PUR
Voliteľný variant
poťahu

Poťah MIRABELLA
Štandardný variant poťahu

BAMBINO
Kvalitný detský matrac sendvičového
typu.
Jadro je tvorené kombináciou polyuretánovej peny (PUR pena)
so strednou vrstvou spájaného ľahčeného polyuretánu
(RE pena), ktorý matrac výrazne spevňuje a zvyšuje jeho tvrdosť.
Matrac v poťahu spĺňa limity emisií VOC látok pre vnútorné
prostredie pobytových miestností a zodpovedá požiadavkám
na zdravotnú bezchybnosť podľa Öko-Tex Standard 100, trieda I.
– vhodný pre deti do 3 rokov. Štandardný poťah MIRABELLA,
voliteľný poťah JABA PUR.

Výška v poťahu cca: 7 cm

Poťah JABA PUR
Voliteľný variant
poťahu

BABY
Detský penový matrac.
Klasické riešenie pre zdravý a pokojný spánok tých najmenších.
Jadro matraca je tvorené jedným dielom kvalitnej polyuretánovej
peny (PUR pena 25 kg/m3). Matrac v poťahu spĺňa limity emisií
VOC látok pre vnútorné prostredie pobytových miestností
a zodpovedá požiadavkám na zdravotnú bezchybnosť podľa
Öko-Tex Standard 100, trieda I. – vhodný pre deti do 3 rokov.
Štandardný poťah MIRABELLA, voliteľný poťah JABA PUR.
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Výška v poťahu cca: 7 cm

Poťah MIRABELLA
Štandardný variant poťahu

POŤAHY
|25
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Detail prešitia

Detail úchytu a 3D mriežky

MORAVIA
Odporúčaná údržba poťahu:

Zloženie textílie:

60% 37%
polyester
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viskóza

2%

polyamid

1%

elastén

Poťah MORAVIA je vyrobený z exkluzívnej
pletenej látky s vysokým obsahom prírodnej
viskózy, je výnimočne mäkký a príjemne
hebký, preto ho používame na matrace
z nášho luxusného radu. Prírodná viskóza,
ktorej základnou surovinou na výrobu je
celulóza získaná z dreva ihličnatých stromov,
dodáva látke potrebnú priedušnosť, výborne
odvádza vlhkosť a vytvára tak optimálnu
mikroklímu pre váš zdravý spánok. Poťah
MORAVIA vám dopraje absolútne luxusný
zážitok.

Aktívna antibakteriálna úprava AEGISTM:

Charakteristika poťahu:
• deliteľný na dve samostatné časti

•	AegisTM zaručuje aktívnu hygienu: blokuje vývoj roztočov
zničením niektorých húb, ktoré sú nevyhnutné pre
potravinový reťazec roztočov.

• prešitý PES rúnom 400 g/m2

• AegisTM pôsobí trvalo: stabilný po celý čas životnosti.

• zips po celom obvode poťahu

• odvetrávacia 3D mriežka
• bočné úchyty

Aktívna antibakteriálna úprava AEGISTM je založená na fixácii
aktívnych častíc na vlákne textílie. Ak sa dostane akýkoľvek
mikroorganizmus do kontaktu s časticami AEGISTM , je
narušená jeho bunková membrána, a tým je spoľahlivo
zahubený. Technológia AEGISTM tak účinne bráni rastu
a množeniu roztočov, plesní a húb bez toho, aby zvyšovala
odolnosť týchto mikroorganizmov. Aktívne častice vydržia
opakované pranie, sú vodoodolné a neunikajú do okolitého
prostredia.

• AegisTM je veľmi odolná textilná úprava na ochranu vlákna.
•	AegisTM poskytuje aktívnu sviežosť: zabraňuje množeniu
baktérií a plesní, čo býva hlavnou príčinou vzniku zápachu
vo väčšine tkanín.

• AegisTM je bezpečný pre ľudí a životné prostredie.

• prateľný až na 60 °C
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Detail prešitia

Detail úchytu a 3D mriežky

AVALON
Odporúčaná údržba poťahu:

Zloženie textílie:

74%

polyester
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26%
viskóza

Na výrobu tohto poťahu sa používajú
mikročastice striebra, ktoré zlepšujú hygienu
vášho lôžka. Táto technológia, ktorá sa
nazýva SILVERGUARD®, je registrovaná
ako bezkonkurenčná antibakteriálna ochrana.
Ióny striebra (Ag+) chránia textíliu pred
mikroorganizmami a zabraňujú ich množeniu
prírodnou cestou. Pri kontakte s pokožkou
zachováva jej prirodzenú rovnováhu a vyvíja
svoje antimikrobiálne účinky výhradne
na povrchu textílie. Tento poťah zároveň
obsahuje prírodné viskózové vlákno, ktoré
v spojení s moderným dizajnom dodáva
textílii luxusný charakter. Zaručuje vám
absolútnu čistotu a pohodlie.

SILVERGUARD® úprava:
Využíva striebro ako jeden z najstarších a najznámejších
spôsobov ochrany pred hubami a baktériami. Vďaka pôsobeniu strieborných iónov chráni textíliu pred mikroorganizmami
a zabraňuje ich rozvoju prírodnou cestou.

• SilverGuard® zaisťuje konštantnú sviežosť a hygienu lôžka.
•	SilverGuard® zabraňuje vzniku nepríjemných pachov
spôsobených mikróbmi.
•	SilverGuard® stála úprava – dokonca i pri častom čistení
nestráca účinnosť.
•	SilverGuard® šetrí energiu i peniaze – textílie sú bez baktérií
už pri 40 °C.
•	SilverGuard® spĺňa Öko-Tex Standard 100.

1. Blokuje enzymy, které přenášejí kyslík.
2. Deaktivují sirné proteiny.

Charakteristika poťahu:
• zips po celom obvode poťahu

3. Obsazují buněčnou membránu.

• deliteľný na dve samostatné časti
• prešitý PES rúnom 320 g/m2
• odvetrávacia 3D mriežka
• bočné úchyty
• prateľný až na 60 °C
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Detail prešitia

Zloženie textílie:

100%
polyester

Charakteristika poťahu:
• zips po celom obvode poťahu
• deliteľný na dve samostatné časti
• s ozdobnou lemovkou

OLYMPIC
Poťah OLYMPIC je kombináciou
elegantného dizajnu s antibakteriálnou
úpravou SANITIZED®, ktorá ho ochráni
pred nežiaducimi vplyvmi mikróbov.
Poťah sa veľmi ľahko udržuje čistý, je
odolný proti množeniu roztočov a navyše
je príjemne jemný na dotyk.
Odporúčaná údržba poťahu:

• prešitý PES rúnom 320 g/m2
• prateľný až na 60 °C
SANITIZED® úprava:
• hygienická, certifikovaná značková úprava
• nestráca účinnosť po celý čas životnosti
• zvyšuje zásadným spôsobom funkčné vlastnosti textílie
• vyhovuje prísnym ekologickým požiadavkám
• je dermatologicky testovaná
• blokuje rozmnožovanie mikróbov
• znižuje riziko infekcií, nákaz, alergií
Dýchajte ľahko
Dýchajte
a relaxujte
ľahko a relaxujte
Pleseň

Pleseň

Zápach

Zápach

Baktérie

Baktérie

Roztoče

Roztoče

Vlhkosť

Vlhkosť

Materiálne Materiálne
škody
škody
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Vlhkosť

Vlhkosť

ALOE VERA

Zloženie textílie:

100%
polyester

Charakteristika poťahu:
• zips po celom obvode poťahu
• deliteľný na dve samostatné časti
• prešitý PES rúnom 150 g/m2
• jednoducho snímateľný

Odporúčaná údržba poťahu:

• prateľný až na 60 °C

JABA PUR

Charakteristika poťahu:
• ľahko snímateľný
• zips do „L“

Špeciálna detská poťahová látka s PUR membránou.

• PUR membrána
• prateľný až na 60 °C
Zloženie textílie:

62%

polyester

38% + PUR
bavlna

Poťah ALOE VERA je veľmi praktický z hľadiska
manipulácie a prania, čím umožňuje udržiavať vysokú
hygienu lôžka. Tento poťah vás nikdy nesklame, vždy vám
poskytne potrebné pohodlie pre váš zdravý spánok. ALOE
VERA je jednoduché riešenie pre každého, najmä pre malé
deti alebo staršie osoby, u ktorých je dodržiavanie zvýšenej
hygieny celkom zásadné. ALOE VERA je skrátka istota.

membrána

PUR membrána:

Moderná textília opatrená PUR membránou nepriepustnou
pre vodu, ale vysokopriedušnou pre paru. Aktívne tak
podporuje cirkuláciu vzduchu v matraci bez toho, aby došlo
k vsiaknutiu tekutín do jadra lôžka (vysokoodolná proti
pôsobeniu potu a moču). Membrána je vyrobená bez PVC
a spĺňa vysoké nároky na hygienu.
Odporúčaná údržba poťahu:

Nepriepustná, ale priedušná spodná vrstva poťahovej látky.
Aktívne podporuje cirkuláciu vzduchu v matraci bez toho aby, došlo
k vsiaknutiu tekutiny do jadra matraca. Membrána je vyrobená
bez PVC a spĺňa vysoké nároky na hygienu. Vysokoodolná proti
pôsobeniu potu a moču.
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MIRABELLA
Klasická tkaná textília s detskými motívmi. Prírodný materiál
s dobrou absorpciou telesnej vlhkosti a praktickou údržbou.
Odporúčaná údržba poťahu:

Charakteristika poťahu:
• ľahko snímateľný
• zips do „L“
• prateľný až na 60 °C
Zloženie textílie:

100%
bavlna

LUREX
Jednoduchá elegancia, to je poťah LUREX. Minimalistický vzhľad
so striebornými bodkami. Poťah sa oproti bavlne ľahko udržuje
čistý, je menej náchylný na rozmnožovanie roztočov a navyše
je veľmi jemný. Do poťahu LUREX zahaľujeme naše toppery.
Odporúčaná údržba poťahu:

Charakteristika poťahu:
• ľahko snímateľný
•	gumy v rohoch poťahu, pre
jednoduché uchytenie toppera
• prateľný až na 60 °C
Zloženie textílie:

100%
polyester

MODAL
Tak ako naše matrace i anatomické vankúše si zaslúžia svoju patričnú ochranu a komfort. Preto sme anatomické vankúše obliekli
do komfortného poťahu MODAL. Výnimočne hebký a príjemný
materiál s mimoriadnou mäkkosťou na dotyk. Obsahuje prírodné
modalové vlákno, ktoré v spojení s moderným dizajnom dodáva
textílii luxusný charakter. MODAL zaisťuje reguláciu tepla
a odvod telesnej vlhkosti. Dopraje vám komfortný zážitok.
Odporúčaná údržba poťahu:
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Charakteristika poťahu:
• ľahko snímateľný
• prateľný až na 60 °C
Zloženie textílie:

64% 35% 1%
polyester

modal

elastén

POSTEĽNÉ
SÚPRAVY
|33
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TENCEL®
Luxusné prikrývky a vankúše
z prírodného celulózového vlákna
TENCEL®.
Zloženie textílie:
Zloženie poťahu: 100 % lyocell
Výplň vankúša: 100 % polyester – duté vlákno (guľky)
Výplň prikrývky: 100 % lyocell
Rozmery vankúšov:
70 x 50 cm
(500 g) s vnútorným vakom
90 x 70 cm
(1 000 g) s vnútorným vakom
Rozmery prikrývok:
200 x 140 cm
(900 g)
220 x 140 cm
(1 000 g)
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100 % prírodný materiál z výťažku dreva v podobe mimoriadne
jemného a hebkého antibakteriálneho vlákna, ktoré pôsobí dvojitým
termoregulačným účinkom v závislosti od ročného obdobia. V lete sa
vlákno „otvára“, čo zaručuje dokonalý odvod vlhkosti a prebytočného
tepla (príjemne chladí). V zime sa naopak „zatvára“ a jemne hreje.
TENCEL® dokonale absorbuje vzniknutú vlhkosť (až o 50 % viac
v porovnaní s bavlnou), ktorá je okamžite transportovaná dovnútra
vlákna. Vytvára tak príjemne suchú mikroklímu, zamedzuje tým rastu
baktérií a zaručuje absolútnu hygienu lôžka. Prikrývky i vankúše je
možné prať pri teplote max. 60 °C.

METALLIC WHITE /
METALLIC BLACK
Moderné prikrývky, vankúše a podložka
s metalickým dizajnom, antistatickou úpravou
a trvalou ochranou pred alergénmi, baktériami
a plesňami.
Účinná antimikrobiálna úprava, ktorá výrazne znižuje zdravotné riziká
v priebehu spánku a chráni pred nežiaducimi pachmi. Výplň prikrývok
a vankúšov tvorí unikátne vlákno WellmanHealthGuardTM poskytujúce
dvojitú ochranu proti roztočom a rastu mikróbov. Je zárukou zdravého
a hygienického prostredia pre spánok. Prikrývky, vankúše i podložky je
možné prať pri teplote max. 60 °C.

Zloženie textílie:
Zloženie poťahu: 100 % polyester MicroMetallic
Výplň vankúša: 	100 % polyester – vrstva WellmanHealthGuardTM ,
duté vlákno (guľky)
Výplň prikrývky: 100 % polyester – WellmanHealthGuardTM
Rozmery vankúšov:
70 x 50 cm
(600 g)
90 x 70 cm
(1 000 g)
Rozmery prikrývok:
200 x 140 cm
(1 000 g)
220 x 140 cm
(1 100 g)
Rozmer podložky:
200 x 90 cm
(160 g/m2)
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SOFT 95 °C
Zloženie textílie:
Zloženie poťahu: 50 % polyester, 50 % bavlna
Výplň vankúša: 100 % polyester – duté vlákno (guľky)
Výplň prikrývky, podložky: 100 % polyester – duté vlákno
Rozmery vankúšov:
60 × 40 cm
(320 g) – detský
70 × 50 cm
(600 g)
90 × 70 cm
(900 g) – zips
90 x 70 cm
(700 g)
Rozmery prikrývok:
135 × 100 cm
(500 g) – detská
200 × 140 cm
(540 g)
200 × 140 cm
(1 000 g)
200 × 140 cm
(1 200 g)
200 × 140 cm
(700 + 900 g) – spínací
220 × 140 cm
(1 200 g)
240 × 200 cm (1 700 g)
Rozmery podložiek:
200 x 90 cm
(160 g/m2)
200 x 180 cm
(160 g/m2)
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Klasické prikrývky, vankúše a podložky
pre zvýšené nároky na hygienu lôžka.
Priedušné a materiálovo príjemné spracovanie s nadýchaným vzhľadom. Výplň vankúša tvoria polyesterové guľky, ktoré sú zárukou
mäkkosti a výrazne obmedzujú vyležanie vankúša. Prikrývka je vyplnená polyesterovým rúnom a je pozdĺžne i priečne prešitá. Podložka
poskytuje praktickú ochranu matraca pred znečistením. Prikrývky,
vankúše i podložky je možné prať pri teplote do 95 °C (vhodné aj pre
ubytovacie a zdravotnícke zariadenia).
Rozmery membrán PUR záter:
120 x 60 cm
140 x 70 cm
200 x 90 cm
200 x 180 cm

Rozmery membrán PVC záter:
200 x 90 cm
200 x 180 cm

ANTIMICROBIAL
Špeciálne prikrývky, vankúše a podložky
s trvalou ochranou pred alergénmi,
baktériami a plesňami.
Nadýchané a ľahké spracovanie s účinnou antimikrobiálnou úpravou,
ktorá je zárukou zdravého a hygienického prostredia pre spánok. Výplň
prikrývok a vankúšov tvorí unikátne vlákno WellmanHealthGuardTM
poskytujúce dvojitú ochranu proti roztočom (znižuje ich množstvo až
o 99 % počas 6 týždňov) a rastu mikróbov. Podložka zaisťuje praktickú
ochranu matraca pred znečistením. Prikrývky i vankúše je možné prať
pri teplote max. 60 °C.

Zloženie textílie:
Zloženie poťahu: 100 % polyester (mikrovlákno)
Výplň vankúša: 100 % polyester, duté vlákno (guľky)
Výplň prikrývky a podložky: 100 % polyester
Rozmery vankúšov:
70 x 50 cm
(600 g) s vnútorným vakom
90 x 70 cm
(1 000 g) s vnútorným vakom
Rozmery prikrývok:
200 x 140 cm
(1 000 g)
220 x 140 cm
(1 100 g)
Rozmer podložky:
200 x 90 cm
(160 g/m2)
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LUXUS
Zloženie textílie:
Poťah:
100 % polyester
Výplň vankúša: 100 % polyester, duté vlákno (guľky)
Výplň prikrývky: 100 % polyester

Dopriavať si luxusný spánok nie je len
výsadou kráľov.

Rozmery vankúšov:
45 x 60 cm
(500 g)
90 × 70 cm
(1 400 g)

Teraz si môžete dopriať i vy výnimočný pocit pomocou posteľnej
súpravy LUXUS. Kvalitná súprava, ľahká, vzdušná príjemná na dotyk,
vám ponúkne vysoký komfort pri spaní. LUXUS poskytuje navyše
maximálnu hygienu vďaka možnosti prania až na 95 °C, čím je vhodný
i pre alergikov.

Rozmery prikrývok:
130 x 90 cm
(1 000 g)
200 x 135 cm
(1 900 g)
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ROŠTY
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DANIEL 5V
Najpredávanejší lamelový rošt pevný.
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• 28 lamiel uložených vo výkyvných kaučukových puzdrách
• 5 lamiel s možnosťou nastavenia tuhosti v strednej časti roštu
• stredový stabilizačný popruh
•	lamely a bočnice vyrobené z brezového dreva, priečne časti
z bukového dreva

CONOR 5V MAXI
Nepolohovateľný rošt (28 lamiel).
• zosilnený rám pre vyššie zaťaženie
• nastavenie tuhosti v strednej časti roštu
• stredový stabilizačný popruh
• max. nosnosť 150 kg
•	lamely a bočnice vyrobené z brezového dreva,
priečne časti z bukového dreva

DANIEL HN 5V
Obľúbený lamelový rošt s polohovaním hlava/nohy.
• 28 lamiel uložených vo výkyvných kaučukových puzdrách
• s polohovaním v častiach pre hlavu a nohy
•	5 lamiel s možnosťou nastavenia tuhosti v strednej časti
roštu
• stredový stabilizačný popruh
•	lamely a bočnice vyrobené z brezového dreva,
priečne časti z bukového dreva
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DANIEL HN 5V MOTOR
Kvalitný lamelový rošt s polohovaním
pomocou duálneho motora.
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• 28 lamiel uložených vo výkyvných kaučukových puzdrách
•	motor zabezpečuje samostatné polohovanie časti pod hlavou
a časti pod nohami
• 5 lamiel s možnosťou nastavenia tuhosti v strednej časti roštu
• stredový stabilizačný popruh
•	zapustenie motora v posteli: rošt zasahuje cca 17 cm pod spodnou hranou bočnice roštu
•	záložná batéria umožňuje roštu vrátiť sa do základnej polohy pri
výpadku elektrickej energie
•	lamely a bočnice vyrobené z brezového dreva, priečne časti
z bukového dreva

DANIEL 6V BVP
Štandardný lamelový pevný rošt, prístup do úložného
priestoru postele z boku.
• 28 lamiel uložených vo výkyvných kaučukových puzdrách
• pohodlné zdvíhanie pomocou plynových piestov
• univerzálne použitie ľavá/pravá strana
•	6 lamiel s možnosťou nastavenia tuhosti v strednej časti
roštu
• stredový stabilizačný popruh
•	lamely a bočnice vyrobené z brezového dreva, priečne časti
z bukového dreva

ERIK MASIV
Latkový rošt pevný z masívnych smrekových latiek.
• 15 latiek upevnených v ráme
• max. nosnosť 120 kg
•	bočnice vyrobené z brezového dreva, latky a priečne časti
zo smrekového dreva
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DANIEL HN 5V PVP
Štandardný lamelový rošt s polohovaním, prístup do úložného priestoru
postele z prednej časti.
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• 28 lamiel uložených vo výkyvných kaučukových puzdrách
• pohodlné zdvíhanie pomocou plynových piestov
• 5 lamiel s možnosťou nastavenia tuhosti v strednej časti roštu
• stredový stabilizačný popruh
•	lamely a bočnice vyrobené z brezového dreva, priečne časti
z bukového dreva

ANATOMICKÉ
VANKÚŠE
|45
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DREAM SOFT
Mimoriadne prispôsobivý vankúš z viscoelastickej peny.
Viscoelastická pena (tzv. lenivá pena) mení svoju tuhosť
v závislosti od teploty, pružne sa prispôsobuje telu a pomaly
sa vracia. Je schopná minimalizovať tlak, čím pomáha uľaviť
od svalového napätia v krčnej zóne. Priedušnosť vankúša
a hygiena je zaistená perforáciou jadra anatomického vankúša.
Rozmery vankúša: cca 60 × 35 × 10/8 cm
Poťah: 		
MODAL, prateľný až na 60 °C

SLEEP
Mimoriadne prispôsobivý vankúš z viscoelastickej peny.
Viscoelastická pena (tzv. lenivá pena) mení svoju tuhosť
v závislosti od teploty, pružne sa prispôsobuje telu a pomaly
sa vracia. Je schopná minimalizovať tlak, čím pomáha uľaviť
od svalového napätia v krčnej zóne. Priedušnosť vankúša
a hygiena je zaistená perforáciou jadra anatomického vankúša.
Rozmery vankúša: cca 60 × 32 × 12 cm
Poťah: 		
MODAL, prateľný až na 60 °C
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ERGO BIO

Latexový vankúšna každodenné použitie.
Využíva jedinečné vlastnosti penovej gumy – vynikajúcu
bodovú elasticitu, tvarovú stálosť, priedušnosť, dlhú životnosť
a prirodzené antibakteriálne vlastnosti materiálu. Vďaka redukcii
tlakových bodov poskytuje optimálne mäkkú podporu pre hlavu
a dostatočne pevnú podporu pre krčnú chrbticu.
Rozmery vankúša: cca 64 × 43 × 11 cm
Poťah: 		
MODAL, prateľný až na 60 °C

FYZIO AIR

Priedušný vankúš s vynikajúcou schopnosťou
adaptability pri ležaní.
Jadro vankúša je vyrobené z lenivej peny s vysokou hustotou,
ktorá sa dokonale prispôsobí tvaru hlavy a krku bez toho, aby
vytvárala protitlak. Perforované jadro klasického tvaru umožňuje
vynikajúce prevzdušnenie.
Rozmery vankúša: cca 67 × 43 × 10 cm
Poťah: 		
MODAL, prateľný až na 60 °C

THERMO

Termoreaktívny vankúš z viscoelastickej peny pre
maximálny komfort.
Všetky miesta anatomického tvarovania viscoelastickej peny
reagujú na telesnú teplotu, v závislosti od nej menia svoju
tuhosť a zaisťujú tak rovnomerné rozloženie tlaku. Vďaka
tzv. efektu pomalého vracania znižuje napätie krčného svalstva a môže pomôcť proti bolestiam hlavy a stuhnutosti šije.
Rozmery vankúša: cca 58 × 33 × 11 cm
Poťah: 		
MODAL, prateľný až na 60 °C
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PRÍSLUŠENSTVO

(Toppery, kreslo, postele, nočné stolíky)
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TOPPER PUR
Topper pre zvýšený komfort a hygienickú ochranu
matraca.
Vnútorná doska z PUR peny. Vyniká praktickým profilovaním,
ktoré pomáha lepšiemu prekrveniu kože pri spaní a odpočinku
po náročnom dni. Na výber máte z dvoch výšok, a to 4 a 6 cm.
To všetko v poťahu LUREX.

TOPPER VISCO
Topper pre zvýšený komfort a hygienickú ochranu
matraca.
Vnútorná doska z viscoelastickej peny („lenivá pena“) zaisťuje
pocit „vnorenia“, pohodlné uloženie v optimálnej polohe a rozprestretie tlaku tela po celej ložnej ploche matraca. Na výber
máte z dvoch výšok, a to 4 a 6 cm. To všetko v poťahu LUREX.
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KRESLO BONGO
Rozmery kresla:
cca 81 × 79 × 68 cm (rozložené cca 185 × 81 cm)
Charakteristika poťahu:
- ľahko snímateľný (zips)
- prešitý 100 % PES rúnom a netkanou textíliou
- prateľný až na 60 °C
Zloženie textílie:
100 % bavlna
Varianty poťahu:
Ríša modrý
Ríša biely
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Univerzálne rozkladacie kreslo na príležitostné
využitie ako matrac na spanie.
Praktická súčasť interiéru študentskej izby alebo izby pre hostí z kvalitnej PUR peny (25 kg/m3). Možnosť jednoduchej a rýchlej manipulácie.

Naše bukové postele sú vyrábané z masívneho bukového dreva hrúbky až 30 mm.
Bukové drevo je u nás jednou z hospodársky
najvýznamnejších drevín a svojou charakteristikou a vlastnosťami sa radí medzi najčastejšie používané prírodné materiály.
°
°
°
°

hrúbka bočníc až 3 cm
jednoduchá montáž
pevnosť a stabilita sú zaistené 3bodovým kovaním
4bodové kovanie pre nastavenie rôznej výšky zapustenia
matraca v lôžku (neobmedzenosť výberu roštu a matraca
v rôznych výškach)
° možnosť kombinácie zo štyroch typov nočných stolíkov
° povrchová úprava – lak

MASÍVNE
BUKOVÉ
POSTELE
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POSTEĽ VITALIA
Vitálny život si žiada aj vitálny spánok.
Dokonalé uvoľnenie a krásne rána
sú hlavnými výhodami, ktoré posteľ
VITALIA prináša.

Štandardné
vnútorné
rozmery:

Možnosť
ATYP vnútornej dĺžky*

Približná
šírka/dĺžka,
vonkajšie
rozmery pre
200x180 cm

Výška
predného/
zadného čela

Výška
bočnice
od podlahy

200 x 80 cm

210 cm

187 cm /
206 cm

43 cm /
93 cm

42 cm

200 x 90 cm

220 cm

200 x 100 cm
200 x 120 cm
200 x 140 cm

Možnosť zvýšenia postele:*

200 x 160 cm

+ 10 cm / + 15 cm / +20 cm

200 x 180 cm
Farebná škála
morenia*

Buk, Čerešňa, Jelša, Orech svetlý, Orech tmavý, Wenge,
Tabak

* za príplatok pozrite cenník
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POSTEĽ CARLA
Štandardné
vnútorné
rozmery:

Možnosť
ATYP vnútornej dĺžky*

Približná
šírka/dĺžka,
vonkajšie
rozmery pre
200x180 cm

Výška predného/zadného čela

Výška
bočnice
od podlahy

200 x 80 cm

210 cm

187 cm /
228 cm

43 cm /
93 cm

42 cm

200 x 90 cm

220 cm

Posteľ, ktorá si zaslúži byť centrom vašej
spálne nielen vďaka jednoduchému,
čistému dizajnu, ale aj vďaka citlivému
prístupu k detailom.

200 x 100 cm
200 x 120 cm
200 x 140 cm

Možnosť zvýšenia postele:*

200 x 160 cm

+ 10 cm / + 15 cm / +20 cm

200 x 180 cm
Farebná škála
morenia*

Buk, Čerešňa, Jelša, Orech svetlý, Orech tmavý, Wenge,
Tabak

* za príplatok pozrite cenník
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NOČNÉ STOLÍKY
K POSTELIAM
VITALIA, CARLA,
KOMBI
NOČNÝ STOLÍK TNS 1

NOČNÝ STOLÍK TNS 2

NOČNÝ STOLÍK TNS 4

NOČNÝ STOLÍK TNS 7
| 54

Prakticky riešené nočné stolíky z masívneho bukového
dreva, dizajnovo vhodné iba k posteliam VITALIA,
CARLA, KOMBI.
° n očné stolíky je možné kombinovať so všetkými posteľami
z masívneho buku
° hrúbka masívu: cca 2 až 3 cm
° rozmery nočných stolíkov TNS 1, TNS 2, TNS 4,
TNS 7 – 42 × 50 × 35 cm (výška × šírka × hĺbka)

POSTEĽ KOMBI
Štandardné
vnútorné
rozmery:

Približná šírka/
dĺžka vonkajšie
rozmery

Výška predného/
zadného čela

Výška bočnice
od podlahy

200 x 90 cm

96 cm / 206 cm

45 cm / 95 cm

44,5 cm

po rozložení
200 x 180 cm
Farebná škála
morenia*

Buk, Čerešňa, Jelša, Orech svetlý, Orech tmavý, Wenge,
Tabak

Kombi je ideálnym riešením pre malé
priestory detskej alebo študentskej izby.
Príjemné vyhotovenie „dva v jednom“,
stabilná konštrukcia a moderný dizajn.
Možnosť vyhotovenia s pravým alebo ľavým bočným čelom,
s oboma bočnými čelami alebo bez bočných čiel.

* za príplatok pozrite cenník
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POSTEĽ ELSA
Práve táto posteľ vám môže byť osudová
a ani po dlhých rokoch na ňu jednoducho
nedáte dopustiť. Príjemné vyhotovenie,
stabilná konštrukcia a novodobý dizajn.
K posteli ponúkame úložný priestor MAX alebo nočný stolík
s rozmerom 46 × 47 × 42 cm (výška × šírka × hĺbka).

Štandardné
vnútorné
rozmery:

Možnosť
ATYP vnútornej dĺžky*

Približná
šírka/dĺžka,
vonkajšie
rozmery pre
200x180 cm

Výška
predného/
zadného čela

Výška
bočnice
od podlahy

200 x 90 cm

210 cm

187 cm /
206 cm

45 cm /
95 cm

45 cm /
50 cm

200 x 100 cm

220 cm

200 x 120 cm

190 cm

200 x 140 cm
200 x 160 cm
200 x 180 cm
Farebná škála
morenia*

Buk, Buk hnedošedý, Čerešňa tmavá, Jelša, Orech tmavý

* za príplatok pozrite cenník
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POSTEĽ PAULA
Štandardné
vnútorné
rozmery:

Možnosť
ATYP vnútornej dĺžky*

Približná
šírka/dĺžka,
vonkajšie
rozmery pre
200x180 cm

Výška
predného/
zadného čela

Výška
bočnice
od podlahy

200 x 90 cm

210 cm

188 cm /
210 cm

50 cm /
103 cm

50 cm

200 x 100 cm

220 cm

200 x 120 cm

190 cm

K posteli ponúkame úložný priestor MAX alebo nočný stolík
s rozmerom 50 × 48 × 42 cm (výška × šírka × hĺbka).
Túto posteľ ponúkame i v luxusnom vyhotovení
DIVOKÝ DUB.

200 x 140 cm
200 x 160 cm
200 x 180 cm
Farebná škála
morenia*

Remeselne dokonale spracovaná posteľ
v sebe skrýva tradičné postupy našich
predkov. Kvalitné materiály a prepracovaný dizajn sa v tejto posteli nezaprú.

Buk, Buk hnedošedý, Čerešňa tmavá, Jelša, Orech tmavý,
Divoký dub

* za príplatok pozrite cenník
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POZNÁMKY
Rozmery matracov a chráničov v poťahu:
200 x 80 cm, 200 x 90 cm, 200 x 140 cm, 200 x 160 cm a 200 x 180 cm + atypické rozmery
Štandardný rozmer roštov:
200 x 80 cm, 200 x 90 cm, 200 x 100 cm
Rošty sa vyrábajú o 5 cm kratšie a 1 cm užšie, než je uvedený štandardný rozmer roštu (matraca).
Napr.: rošt s rozmerom 200 × 90 cm sa vyrobí v skutočnom rozmere 195 × 89 cm.
Atypické rozmery roštov je možné vyrobiť podľa požiadaviek zákazníka, ak tomu nebránia technické a funkčné
možnosti. V prípade objednania atypického rozmeru požadujeme zadanie presného rozmeru (svetlosť ) lamelového
roštu: napr. „184 × 73 cm“ bude vyrobená „svetlosť 184 × 73 cm“ – presný vonkajší rozmer roštu.
Atypické rozmery jednolôžkových matracov a chráničov dlhších než 200 cm a dvojlôžkové matrace a chrániče
sú s vlepenou PUR penou zodpovedajúcej kvality. Rozmery anatomických vankúšov, posteľných súprav, postelí
a nočných stolíkov sú vyobrazené pri produkte.
Fotografie sú iba ilustračné. Farebnosť materiálu a jej prípadná zmena nemá vplyv na kvalitu a funkčné vlastnosti
matracov, chráničov, anatomických vankúšov. Prípadné lepené spoje materiálu nemajú vplyv na kvalitu a funkčné
vlastnosti matracov, chráničov.
Tlačové chyby vyhradené.

PREHĽAD POUŽITÝCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK:
Ochranná známka Sanitized® je vlastníctvom firmy SANITIZED Marketing AG, Švajčiarsko.
Ochranná známka AegisTM je vlastníctvom firmy DEVAN CHEMICALS NV, Belgicko.
Ochranná známka Silverguard® je vlastníctvom firmy EURO-SPRADLING, S.L., Španielsko.
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CERTIFIKÁTY:
CERTIFIKÁCIA MANAŽMENTU KVALITY
podľa ISO 9001, TÜV SÜD Czech s.r.o.

CERTIFIKÁCIA MECHANICKÝCH
A FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ – Mendelova
poľnohospodárska a lesnícka univerzita v Brne –
Ústav nábytku, dizajnu a bývania (skúšobňa nábytku)

OSVEDČENIE EMISIÍ PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN – Mendelova poľnohospodárska a lesnícka univerzita v Brne – Ústav
nábytku, dizajnu a bývania (skúšobňa nábytku)

ZNAČKA ČESKÁ KVALITA
– ASOCIÁCIA ČESKÝCH NÁBYTKÁROV,
udelenie značky „ČESKÁ KVALITA NÁBYTEK“
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VYSVETLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMOM

Matrace, Chrániče, Anatomické vankúše

Rošty

Polyuretánová pena

Spájaná PUR pena

Pevný rošt

Výklop, predný piest

Vysokopružná PUR
pena, tzv. „studená
pena“

Viscoelastická
PUR pena

Polohovací rošt
hlava/nohy

Motorový rošt

Antibakteriálna
pena

Kokosové vlákno

Výklop, bočný piest

Odporúčaná
max. nosnosť

Latex

Gél latex (penová
guma s prímesou
gélových častíc)

Taštičková pružina

Netkaná textília

Počet anatomických zón

Výška matraca,
topperu

Odporúčaná
max. nosnosť

Tuhosť matraca
1, 2, 3 (mäkká,
stredne tuhá, tvrdá)

Matrac je možné
používať z oboch
strán

Záruka na
produkty *

Poťahy
Deliteľný zips
po celom obvode

Maximálna teplota
žehlenia 110 °C

Maximálna teplota
prania

Iba chemické šetrné
čistenie

Nebieliť

Výrobok sa nesmie
sušiť v bubnovej
sušičke

Nežehliť
* Bližšie informácie k zárukám nájdete v reklamačnom
a záručnom liste.
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TABUĽKA TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ POŤAHOV
Poťah ->

MORAVIA

AVALON

OLYMPIC

ALOE VERA

LUREX toppery

MODAL anatomické
vankúše

JABA PUR
- detské
matrace

MIRABELLA
- detské
matrace

prešívanie
s polyesterovým
rúnom

X

X

X

X

X

netkaná textília

X

X

X

X

X

lemovanie

X

X

X

3D mriežka

X

X

možnosť prania na
60 °C

X

X

X

X

X

X

X

X

možnosť chemického
čistenia

X

X

X

X

X

X

X

X

typ poťahovej textílie

U

U

U

U

U

U

T

T

možnosť prania na
40 °C

PUR membrána

X

antibakteriálna
úprava/vlastnosti

X

X

X

snímanie poťahu
(počet strán
so zipsom)

4

4

4

4

4

1

2

2

bočné úchyty

X

X

záručná lehota
(počet rokov)

2

2

2

2

2

2

2

2

* U - pletená látka (úplet)
* T - tkaná textilie
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TABUĽKA TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ MATRACOV
Matrac ->

výška jadra v poťahu
(cm)

FORTUNA
BIO
20

GAIA AIR

20

ARTEMIS
BIO
20

METIS

20

PUR pena (objemová
hmotnosť v kg/m3)

ANTIGÓNA

MÉDEA
PLUS

MAIA AIR

NATALIA

18

DANAÉ

20

20

22

18

30, 40

40

30

35

40

50

45

RE pena (objemová
hmotnosť v kg/m3)
HR pena (objemová
hmotnosť v kg/m3)

50

VISCOR pena (objemová hmotnosť v kg/m3)

50

penová guma – latex

X

X

penová guma s gélovými
časticami (gél latex)

45

X

X

X

taštičkové pružiny
kokosová doska

X

X

netkaná textília
vonkajšie profilovanie/
tvarovanie

X

počet zón

7

obojstranný matrac
(dá sa otáčať matrac)

X

partnerský matrac
(tvrdšia/mäkšia strana
matraca)

X

separačný poťah

X

nelepené jadro

X

X

X

X

X

7

7

7

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

možnosť polohovania
pomocou roštov

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tuhostný stupeň

1/2

2

3

2

2

2

1/2

3

2/3

5

5

5

5

5

5

5

3

3

AVALON,
MORAVIA

AVALON,
MORAVIA

AVALON,
MORAVIA

AVALON,
MORAVIA

AVALON,
MORAVIA

AVALON,
MORAVIA

AVALON,
MORAVIA

OLYMPIC

OLYMPIC

záručná lehota
(počet rokov)
varianty poťahov
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Matrac ->

EURIDIKA

výška jadra v poťahu
(cm)

20

PUR pena (objemová
hmotnosť v kg/m3)

30, 28

AURORA

20

SENIORA

JOLANA

ZLATA
PLUS

18

18

21

17

32, 35

35

25

30

RE pena (objemová
hmotnosť v kg/m3)

MIMI

BABY

7

BAMBINO

7

7

25

22

80

HR pena (objemová
hmotnosť v kg/m3)
VISCOR pena (objemová hmotnosť v kg/m3)

NORKA
PLUS

40, 45

60
40

45

penová guma – latex

X

penová guma s gélovými
časticami (gél latex)
taštičkové pružiny

X

kokosová doska
netkaná textília
vonkajšie profilovanie/
tvarovanie

X
X

X

počet zón

7

obojstranný matrac
(dá sa otáčať matrac)

X

X

partnerský matrac
(tvrdšia/mäkšia strana
matraca)
separačný poťah

X

X

7

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

nelepené jadro

X

X

X

X
X

možnosť polohovania
pomocou roštov

X

X

X

X

tuhostný stupeň

2

2

2

1, 2

2

2

2

2

2

záručná lehota
(počet rokov)

3

3

3

3

2

2

2

2

2

OLYMPIC

OLYMPIC

OLYMPIC

OLYMPIC

ALOE
VERA

ALOE
VERA

MIRABELLA,
JABA PUR

MIRABELLA,
JABA PUR

MIRABELLA,
JABA PUR

varianty poťahov
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MORAVIA COMFORT, s.r.o.
Mládežnická 3062/3a
690 75 Břeclav

www.moravia-comfort.cz

