
140 kg140 NOSNOST21 cm21 VÝŠKA

60°C

60°C

AIRSPRING aloe

AKCE - NOVINKY 2019

● Vhodné na pevný rošt a desku

GREENGEL bio-ex

antibakteriální pěna

Airspring

Pěna ALOE VERA – novinka kolekce 2019/2020

pro alergiky

AIRGEL comfort

AIRGEL 
svěží a prodyšná pěna

Potah s výtažky 
z mořských řas

● Neopakovatelný pocit svěžesti

● Unikátní zóny komfortu

www.materasso.eu
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Nosnost:
do 135kg

vrchní desky: pěna GREENGEL; 
pěna NIGHTFLY; střed: taštičková pružina; 

spodní deska: antibakteriální komfortní 
pěna SANITIZED; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

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

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

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 
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Pěna ALOE VERA – do této inovativní pěny jsou aplikovány výtažky z rostliny Aloe vera. 
Blahodárné účinky látek, jenž tato rostlina produkuje jsou známy od nepaměti. Díky pozitivním 
účinkům na lidskou pokožku nachází už mnoho let uplatnění v kosmetice. Známá je však také 
příjemná vůně, a využití výtažků Aloe vera při aromaterapii. Pěna ALOE VERA je výsledkem 
skloubení nejnovějších technologických poznatků a dávno známých přírodních léčebných postupů. 
Tento materiál nabízí vysoký komfort a přirozené detoxikační vlastnosti. Velmi vhodné zapracování 
pěny Aloe Vera do nově vyvinutých matrací je zárukou vysokých užitných vlastností, dlouhé 
a stabilní elasticity, tedy i komfortu. Dalším benefitem těchto matrací je velmi příjemná 
a decentní aromaterapie.

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

vrchní deska: 
pěna ALOE VERA s vloženými

zónami z viscoelastické  – líné pěny 
o hustotě 50 kg/m3; jádro matrace: pěnové

pružiny AIRSPRING – značková pěna ELIOCELL
o hustotě 35 kg/m3;  spodní deska: pěna ALOEVERA;

FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

unikátní systém „pěnových pružin“, 
excelentní vzdušnost jádra matrace, 
detailní kopírování těla

SILVER – potahová látka se speciální úpravou SILVER PROTECT zamezuje tvorbě škodli-
vých zárodků a bakterií. Vysoce kvalitní stříbrem ionizovaný povrch potahu má antimik-
robiální účinek. Už do dvou hodin redukuje počet nebezpečných zárodků a bakterií až o 90 
procent. Je proto zvláště vhodný pro alergiky. Účinek antimikrobiální vrstvy byl testován  
a ověřen. Kromě prevence vzniku plísní má také schopnost zabraňovat vytváření nepří-
jemného zápachu. Praní na 60 ˚C.

vrchní deska: pěna AIRGEL; 
střední profil: měkčená  ELIOCELL 

pěna hustoty 25 kg/m3;  spodní profil: 
antibakteriální komfortní pěna
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Nosnost:
do 130 kg

30°C

8790Kč
5990 Kč

13790Kč
8960 Kč

1+1
 za 2 ks

7980 Kč
25 cm25 VÝŠKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

4 roky4 ZÁRUKA

5 let5 ZÁRUKA

Silver Protect

Silver Protect

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ3 roky3 ZÁRUKA

20 cm20 VÝŠKA



60°C

140 kg140 NOSNOST

140 kg140 NOSNOST

140 kg140 NOSNOST

140 kg140 NOSNOST

60°C
60°C

60°C

21 cm21 VÝŠKA
GREENGEL svěží a prodyšná pěna

DYNAMIC

Potah z dřevní celulózy

● Maximální vzdušnost

● Vysoký komfort● Komfortní partnerská matrace

● Komfort 
  a vzdušnost v jedné matraci

COMFORT
antibacterial

LAZY-FOAM  viscoelastická "líná" pěna

Antidekubit

Systém 1000

ALOE comfort

ALOE bio-ex

Pěna ALOE VERA – novinka kolekce 2019/2020

vrchní deska: pěna GREENGEL; 
střední profil: pěna NIGHTFLY;
spodní profil: značková pěna 
ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

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

velmi nosná pěna ELIOCELL - speciální profil 
s ramenním změkčením 

Antidekubitní profil jádra matrace zabraňující vzniku 
proleženin

vrchní profil: 
viscoelastická – líná pěna (6 cm) 

o hustotě 50 kg/m3; střední profil: 
antibakteriální pěna SANITIZED; 

spodní profil: pěna NIGHTFLY se speciálním 
prořezem; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

potah – na výběr OLIVA / SILKTOUCH 
prošitý  s PES vláknem – gramáž  
300 g/m2

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 
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vrchní profil: 
pěna ALOE VERA; 

jádro matrace: 
taštičková  pružina – SYSTÉM 1000;

spodní deska: pěna ALOEVERA;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

vrchní desky: pěna AIRGEL;
viscoelastická – líná pěna ORANGE;  

jádro matrace: profilovaná pěna NIGHTFLY; 
spodní deska: pěna ALOE VERA;

FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

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

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

prořezávání 
jádra matrace

10490Kč
6990 Kč

9890Kč
6990 Kč

v potahu OLIVA

10590Kč
7490Kč

v potahu SILKTOUCH

11490Kč
7990 Kč

9150Kč
5990 Kč

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

6 let6 ZÁRUKA 22 cm22 VÝŠKA

22 cm22 VÝŠKA

5 let5 ZÁRUKA
5 let5 ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ4 roky4 ZÁRUKA

25 cm25 VÝŠKA


