
GREENGEL – z výzkumu koloidních systémů se zrodila 
pěna Greengel. Jedná se o zcela netoxickou pěnu bez ja-
kýchkoliv nestálých těkavých substancí. Greengel pěna je 
svěží a chladivá. Je vysoce elastická a maximálně kom-
fortní. Při použití jako vrchní vrstva jádra matrace zajistí 
tato pěna neopakovatelný pocit svěžesti. Spánek na mat-
raci s pěnou Greengel bude jedinečnou osvěžující relaxací.

140 kg140 NOSNOST21 cm21 VÝŠKA

60°C

60°C

COMFORT antibacterial
LAZY-FOAM  viscoelastická "líná" pěna

AKCE - NOVINKY 2018● Vhodné na pevný rošt a desku
GREENGEL bio-ex
TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY

antibakteriální
pěna

příjemná 
na dotek

zdraví 
z přírody

Zónování - 7 zon
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Antidekubitní profil jádra matrace
zabraňující vzniku proleženin
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Chrání před houbami a plísněmi a 
navíc dokáže ochránit pěnu před 
nepříjemným zápachem způsobe-
ným těmito organismy. Ochrana 
SANITIZED zaručí delší životnost 
matrace a lepší prostředí pro spá-
nek. Více informací o SANITIZED 
najdete na www.sanitized.com.

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

Jedinečné vlastnosti VISCOELASTICKÉ PĚNY (známé také jako LÍNÁ PĚNA) jsou zárukou 
maximálního komfortu spánku. Díky své schopnosti reagovat na tlak a teplo se dokáže 
optimálně přizpůsobit tvaru lidského těla. Působením tělesné  teploty uživatele VISCO-
ELASTICKÁ PĚNA měkne, čímž dochází k rovnoměrnému rozložení váhy a ke snížení prů-
měrného tlaku příznivě působícího na organismus. Nedochází proto k narušení krevního 
oběhu a ke vzniku proleženin. Svalstvo je během spánku naprosto uvolněné, což přispívá 
k celkové relaxaci organismu. Matrace z VISCOELASTICKÉ PĚNY lze doporučit všem, kteří 
vyžadují vysoký komfort a pohodlí.

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

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

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

Matrace s TAŠTIČKOVOU PRUŽINOU, jsou špičkou mezi pružinovými matrace-
mi. Každá pružina je uložena v tašce, která ji umožňuje samostatné kopírování. 
K vlastnostem, které má klasická bonell pružina, přidává lepší schopnosti or-
topedické podpory páteře, a to díky většímu počtu pružin a jejich rozložení do 
sedmi zón tuhosti. Matrace s taštičkovou pružinou jsou vhodné na pevný rošt.

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

OLIVA  - zpomaluje proces stárnutí pokožky spícího člověka, omezuje 
tvorbu vrásek i ostatních stop ubíhajícího času. Tento efekt je zalo-
žen na použití mikrokapslí, které postupně uvolňují užitečné látky do 
naší pokožky a zároveň zajišťují správnou hydrataci pokožky blížící se 
jejímu přírozenému pH. Hydratovaná pokožka je pružnější a odolněj-
ší vůči mikropoškozením. Potah byl navržen tak, aby ulehčil dýchání 
celým povrchem pokožky a přebíral od ní přebytečné teplo a vlhkost. 
Užitná hodnota potahu nezmizí ani po praní max. do teploty 60°C.

SILK TOUCH – tato exkluzivní látka byla vyrobena s využitím nano-
technologií. Díky nanovláknům získal Silk Touch jemnost hedvábí. 
Struktura látky v sobě spojuje výjimečnou lehkost a pružnost materiá-
lu. Potah SilkTouch je svou hebkostí mimořádně příjemný na dotek. Po-
skytuje výjimečný a neopakovatelný komfort spánku. Praní na 60 ˚C.
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8790Kč
5990 Kč

9890Kč
6990 Kč

v potahu OLIVA

10590Kč
7490Kč

v potahu SILKTOUCH

22 cm22 VÝŠKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

4 roky4 ZÁRUKA

5 let5 ZÁRUKA



60°C

140 kg140 NOSNOST

GREENGEL – svěží a prodyšná pěna

GREENGEL

● Neopakovatelný pocit svěžesti
DYNAMIC AIRGEL comfort

AIRGEL – svěží a prodyšná pěna

● Maximální vzdušnost

Potah s výtažky z mořských řas

NOVINKA
mezi našimi pěnami 

pro sezónu 2018

Potah z dřevní celulózy

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

GREENGEL – Z výzkumu koloidních systémů se zrodila pěna Greengel. 
Jedná se o zcela netoxickou pěnu bez jakýchkoliv nestálých těkavých sub-
stancí. Greengel pěna je svěží a chladivá. Je vysoce elastická a maximálně 
komfortní. Při použití jako vrchní vrstva jádra matrace zajistí tato pěna 
neopakovatelný pocit svěžesti. Je obzvlášť vhodná pro použití v kombinaci 
s viscoelastickou „línou“ pěnou, kde úplně eliminuje její hřejivost. Spánek 
na matraci s pěnou Greengel bude jedinečnou osvěžující relaxací.

vrchní deska: pěna AIRGEL; 
střední profil: měkčená  ELIOCELL 

pěna hustoty 28 kg/m3;  spodní profil: 
antibakteriální komfortní pěna

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

potah ALGUA prošitý s pěnou 
Supersoft  a PES vláknem 
– gramáž 100 g/m2

30°C

AIRGEL – pěna výjimečná svou přizpůsobivostí a strukturou velkých buněk. 
Při konstrukci matrací je využívaná především v povrchových vrstvách jádra, 
které jsou zodpovědné za dokonalé „dokopírování“ těla uživatele matrací. 
Přes otevřenou buněčnou strukturu dochází k dokonalému proudění vzdu-
chu, tím i k excelentnímu odvodu vlhkosti a zajištění příjemného klimatu 
během spánku.

NIGHTFLY – pěna špičkových parametrů, která se vyrábí exkluzivní vod-
ní vypěňovací metodou. Tento způsob výroby je ekologičtější v porovnání 
se standardní metodou vypěňování. Jedná se o materiál, který překonává 
běžný standard bodové elasticity. Tím je zajištěna optimální opora páteře. 
Pěna NIGHTFLY vyniká komfortem a vysokou odolností vůči deformacím. 

ELIOCELL – tato pěna patří mezi základní materiály pro výrobu matrací. 
Její složení zaručuje dobré kopírovací vlastnosti a pevnost. Tento materiál, 
jehož kvalita prošla v poslední době zásadním vývojem je zárukou vašeho 
zdravého spaní.

ALGUA – V potahu jsou v mikrokapslích navázané 
výtažky z mořských řas Spirulina, které obsahují 11 
přírodních vitamínů, 10 minerálů, 18 aminokyselin, 
3 mastné kyseliny, beta-karoten, železo a množství 
antioxidantů a proteinů. Během spánku dochází k 
uvolňování těchto látek s blahodárným dopadem na 
lidskou pokožku. Jedná se o „Health&Beauty“ kon-
cept, kdy při spánku podstupujeme wellness terapii. 
Praní na 60 ˚C.

LYOCELL. je materiál, jehož vlastnosti ho předurčují pro výrobu 
matrací.Kvalitní vlákno činí tuto látku sametově hebkou, dobře 
drží tvar a působí luxusním dojmem. LYOCELL je přírodní produkt, 
jehož základem je dřevní celulóza. LYOCELL dobře absorbuje a 
odvádí vlhkost, rychle odvětrává, čímž zajišťuje vysokou hygienu 
matrace. Materiál je přirozeně antibakteriální. Potah je odníma-
telný a pratelný na 60 °C.

velmi nosná pěna ELIOCELL - speciální profil 
s ramenním změkčením 

10490Kč
6990 Kč

1+1
 za 2 ks

7980 Kč
EKOLOGICKÉ

LEPENÍ EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

6 let6 ZÁRUKA

3 roky3 ZÁRUKA

22 cm22 VÝŠKA

20 cm20 VÝŠKA


