sleeping solution

SLEEPING SOLUTION

FILOZOFIE FERRETI
Značka FERRETI vznikla na základě dlouhodobého

se na každý komponent lůžka odděleně.

V této řadě jsou použity jen ty nejkvalitnější

vývoje, při kterém jsme se opírali o mnohaleté

To vše se záměrem změnit spánek na „ zážitek“.

materiály, díky kterým bude váš spánek
regenerující, uvolňující a harmonizující.

poznatky a zkušenosti z oblasti lidského spánku.
Během spánku v těle probíhají životně důležité

Ve FERRETI spojujeme v pravou symbiózu design,

Účinnost těchto materiálů je umocněna

regenerační procesy, s přímým dopadem

kvalitní materiály a vyspělá konstrukční řešení.

precizním konstrukčním řešením výrobků.

na imunitu, zdraví a následně i kvalitu života.

Toto jsou tři klíčové pilíře, za pomoci kterých

Právě proto každý výrobek dokonale splňuje

Spánek pozitivně ovlivňuje naši duševní rovnováhu

se snažíme vytvářet prvotřídní produkty.

svou funkci v komplexním spacím systému
a může být navíc dotvořen dle individuálních

vitalitu. Proto je kvalitní spánek jednou

Ve FERRETI tvoříme konstrukčně vyspělé

z podmínek pro prožití plnohodnotného života.

a pokrokové systémy, díky kterým vznikají ideální

požadavků uživatele.

řešení pro váš spánek. Všechno úsilí je věnováno

Výše zmíněné atributy jsou výsledkem

Filozofií FERRETI je poskytovat lidem kvalitní

důsledně vyváženým spacím systémům,

neustálého vývoje a inovací.

spánek.

sestávajícím z luxusních postelí, matrací
a matracových topů. Doplněním této řady

FERRETI vstoupí nepozorovaně do vašeho

Značka FERRETI je zhmotněním touhy

jsou anatomické polštáře, přikrývky a luxusní

života prostřednictvím hlubšího kvalitnějšího

po dokonalosti. Naší snahou je vytvářet

povlečení. Nezapomínáme na žádný produkt,

a lepšího spánku.

komplexní spací systémy. Zaměřujeme

který přímo ovlivňuje kvalitu spánku.

www.ferreti.eu

a psychiku, stimuluje životní energii a zvyšuje

luxusní postele ferreti

SLEEPING SOLUTION

PŘEDSTAVENÍ FERRETI
Ve FERRETI se promítají naše 20leté zkušenosti

Technologie jsou nezbytnou podmínkou

s výrobou produktů pro zdravý spánek. Našim

kvality a proto naše strojové vybavení pochází

pilotním výrobkem byly matrace. Vize FERRETI

od nejlepších světových výrobců z Německa

ale spočívala v poskytnutí komplexního řešení

a Itálie. Výrobní proces je certifikovaný systémem

pro kvalitní spánek, a proto se nabídka postupně

kvality ISO 9001:2008.

rozšířila o luxusní postele, anatomické polštáře
a jiné doplňky.

Ve FERRETI pracuje tým vývojových odborníků,

Kvalita je jedním z absolutních pilířů FERRETI.

komplexní řešení pro zdravý spánek. Jejich

Z tohoto důvodu při výrobě používáme jen

cílem je přenášet nejnovější poznatky z výzkumu

prvotřídní materiály od předních evropských

a aplikovat je ve finálních výrobcích. Inovacemi

dodavatelů. Náš tým zkušených odborníků

neustále vylepšujeme kvalitu a funkčnost

pro FERRETI uvážlivě vybírá jen to nejlepší.

a zlepšujeme užitné vlastnosti výrobků.

Všechny použité materiály jsou certifikované

Naplňujeme tak filozofii FERRETI – poskytovat

a splňují normu OEKO TEX Standard 100,

lidem kvalitní spánek.

která zaručuje zdravotní nezávadnost
použitých materiálů.

www.ferreti.eu

kteří ve spolupráci se světovými výrobci připravují

luxusní postele ferreti

KONTINENTÁLNÍ LŮŽKO
– UNIKÁTNÍ SYSTÉM
PRO KVALITNÍ SPÁNEK

A.

MATRACOVÝ TOPPER
Matracový topper je vrchní vrstvou systému kontinentální
postele s kterou je lidské tělo v přímém kontaktu. Určuje
komfort spánku a je možné zvolit požadovaný pocitový
dojem podle preference uživatele.

B.

MATRACE
Matrace má v systému kontinentálního lůžka nezastupitelnou
funkci. Kopíruje tvar lidského těla, stabilizuje páteř ve správné
anatomické poloze a výrazným způsobem určuje tuhost
celého lůžka.

C.

BOXSPRING
Boxspring je klíčovým komponentem kontinentálního lůžka.
Tvoří vzdušný a pružný podklad vhodný pro všechny typy
matrací. Boxspring je jedinečný svojí bodovou přizpůsobivostí.

Produktová linie kontinentálních
postelí FERRETI je zhmotněním
představ o dokonalém pohodlí
během spánku. Koncepce spánku
na kontinentálním lůžku je celosvětově
uznávaná jako ryzí standard
pro kvalitní spánek. V současnosti
je nejpropracovanějším spacím
systémem, který tvoří tři komponenty
– pružný boxspring, matrace
a matracový topper. Každá
složka tohoto systému plní svoji
specifickou funkci, přičemž tyto
složky spolupůsobí jako celek při
zajištění ideálních vlastností. Složení
kontinentálního lůžka vytváří jedinečný
efekt dvojitého odpružení, které
zaručuje požadovanou ortopedickou
oporu páteře a zároveň navozuje
nenapodobitelný pocit pohodlí.

S FERRETI OBJEVÍTE
NOVOU DIMENZI SPÁNKU

SLEEPING SOLUTION

LUXUSNÍ POSTELE FERRETI
Postele FERRETI jsou klíčem k prožití

Ne ve spánku, ale jen v nejhlubším spánku náš

Pouze po noci strávené plnohodnotným,

plnohodnotného života. Jedině člověk plný

organismus skutečně odpočívá. Dochází při něm

hlubokým spánkem se probouzíme dokonale

energie a elánu si dokáže vychutnat jedinečné

k obnově duševních a tělesných sil. Jedině během

odpočinuti a připraveni naplno prožít další den.

okamžiky dne. Dokáže se těšit z práce, věnovat

nejhlubšího spánku naše tělo regeneruje, léčí se

Jsme nabití energií a jsme připraveni pokořit svět.

se svým zálibám a zároveň prožívat radost

a doplňuje ztracenou energii. Nejhlubší spánek

Nic už není nemožné...

z času stráveného s rodinou a přáteli.

je čas, kdy odpočívá i naše mysl a podvědomí.
Tehdy se zbavujeme stresu, zapomínáme

Objevte energii, najdete opět svůj životní elán,

Toto vše si vyžaduje množství energie.

na starosti a problémy. Tehdy se naše mysl očistí

žijte naplno – objevte FERRETI.

Energie, kterou během dne vyčerpáme, a energie,

a získá zpět ztracený klid a duševní rovnováhu.

kterou musíme v noci opět obnovit.

FERRETI SLEEPING SOLUTION

FERRETI je o energii, FERRETI je o spánku,

www.ferreti.eu

FERRETI je o hlubokém spánku.

AMBRA

luxusní postele ferreti

KOŽENÁ POSTEL
V KLASICKÉM PROVEDENÍ

AMBRA

MADELAINE

ELEANOR

AMBRA

detail čela postele

V této posteli jsou citlivě propojené prvky klasického designu a precizního čalounického umění.
Jemně prohnuté čelo, krásně vypracovaný oblouk a klasický design decentních křivek a zaoblení jsou typickými
rysy postele AMBRA. Krása přirozené struktury kůže je navíc podtržena jejím kvalitním zpracováním. Vyřezávané
dřevěné nožičky postele vhodně dotváří celkový design. Postel AMBRA bude šperkem ve vaší ložnici
a naplní váš příbytek teplem a harmonií z přírodních materiálů.
Postel je vyrobená z kvalitní kůže od předního italského výrobce Gruppo mastrotto.
Kůže je barvená výlučně přírodními pigmenty, které zvýrazňují krásu její přirozené struktury.

detail čalounění

gruppo
®

VÝŠKA ČELA 155 cm

HLOUBKA ČELA 15/25 cm

VÝŠKA BOXSPRINGU 22 cm / 32 cm / 42 cm

mastrotto
VÝŠKA NOŽIČKY 13 cm

ZÁRUKA 5 let

MADELAINE

luxusní postele ferreti

SOLITÉR
VAŠÍ LOŽNICE

AMBRA

MADELAINE

ELEANOR

MADELAINE

1. Čelo se SWAROWSKÉHO krystaly

detail čela

2. Čelo se SWAROWSKÉHO krystaly/čalouněnými knoflíky

Postel MADELAINE je předurčena
k tomu, aby se stala unikátním
solitérem vaší ložnice. Základem
designu je klasický čalounický střih.
MADELAINE upoutává svojí noblesou
a jemným efektem odlesku krystalů
„SWAROWSKI“, které jsou citlivě
zakomponované v čele postele
a ve světle vytváří příjemnou
atmosféru. Tato exkluzivní postel
nejlépe vynikne ve velkém prostoru.
Postel MADELAINE podtrhuje
jedinečnost jejího majitele.
Postel se vyrábí ve třech variantách.
Čelo se SWAROWSKÉHO krystaly;
čelo v kombinaci krystalů
a čalouněných knoflíků;
čelo s čalouněnými knoflíky.

detail SWAROWSKÉHO krystalu
3. Čelo s čalouněnými knoflíky

VÝŠKA ČELA 150 cm

HLOUBKA ČELA 15 cm

VÝŠKA BOXSPRINGU 22 cm / 32 cm / 42 cm

VÝŠKA NOŽIČKY 8 cm

ZÁRUKA 5 let

ELEANOR

luxusní postele ferreti

ELEGANTNÍ POSTEL
S NADČASOVÝM DESIGNEM

AMBRA

MADELAINE

ELEANOR

ELEANOR

detail čela postele

Postel ELEANOR zaujme na první pohled nadčasovým designem a výjímečným čelem.
Vznikla spojením moderního designu, elegance a velmi precizního zpracování s citem pro detail.
Dominantním prvkem čela jsou kosočtverce jemně spojené elegantním švem, který celkově dotváří exkluzivní
pocit z postele. Při doplňkovém osvětlení je přirozená plasticita čela ještě umocněna neopakovatelnou hrou stínů.
Čelo je vhodně doplněné elegantními nerezovými nožičkami, které navozují pocit lehkosti a vzdušnosti.
Postel ELEANOR celkově působí velmi ladně a vyváženě.

detail čalounění

VÝŠKA ČELA 160 cm

HLOUBKA ČELA 10 cm

VÝŠKA BOXSPRINGU 22 cm / 32 cm / 42 cm

VÝŠKA NOŽIČKY 13 cm

ZÁRUKA 5 let

BOXSPRING

boxspring y ferreti

STABILNÍ, VZDUŠNÝ, PRUŽNÝ A BODOVĚ PŘIZPŮSOBIVÝ
PODKLAD PRO MATRACE, PRODLUŽUJÍCÍ ŽIVOSTNOST
MATRACÍ A TOPŮ

Základem kontinentální postele je boxspring.
Jeho pevná konstrukce z masivního dřeva
garantuje dlouhou životnost celé kontinentální postele.
Boxspring představuje bodově přizpůsobivý podklad pro matraci.
Je stabilní, vzdušný a svou pružností pomáhá absorbovat
kritické tlaky, čímž prodlužuje životnost matrací a topů.
Zároveň dodatečně upravuje kopírování tvaru lidského těla.
Boxspring podmiňuje konečný design kontinentálního lůžka.
Ve FERRETI pracujeme se třemi výškami boxspringů,
aby se v kombinaci s matracemi a topy docílila
optimální výška ležení podle požadavků klienta.

KVALITA BOXSPRINGŮ FERRETI

VHODNÉ KOMBINACE BOXSPRINGŮ,
MATRACÍ A TOPŮ
Komfortní výška plochy lůžka je
v rozmezí od 65 do 75 centimetrů
v závislosti na výšce postavy.
Nejluxusnější hotely na světe
se však ve svých standardech
přibližují k horní hranici tohoto
rozpětí. Vyšší výška lůžka nabízí
více výhod, jako je pohodlnější
vstávaní z lůžka, nebo dýchání
čistšího vzduchu, protože
prach se víří u podlahy.
Výšky boxů FERRETI
jsou 22 cm, 32 cm a 42 cm.
K této výšce je nutné připočítat
výšku nožiček boxspringu, matrace
a topu. Designově působivé
jsou postele s nízkými boxspringy
a vysokými matracemi.

Jedinečný design, poctivé materiály, preciznost
práce se dřevem a čalouněním jsou důkazem,
že při výrobě postelí FERRETI dbáme
především na kvalitu. Vývoj a výroba postelí
je zaměřená na to, aby při použití přírodních
materiálů poskytovaly nejvyšší komfort
a pohodlí. Dotyk přírody a nejvyššího luxusu
teď můžete zažívat i ve vašem domově.
Vůňe dřeva z našich lesů. Masivní smrková
konstrukce tvoří základ boxspringu.
Dřevo je přírodní materiál, který Vás
ani po letech nezklame. Materiály použité
ve výrobě podléhají přísné kvalitativní kontrole.
Kvalita provedení a použitých materiálů
umožňuje poskytnout na boxspringy
FERRETI záruku 25 let. Záruka se vztahuje
na zlomení masivního rámu postele a zlomení
pružin. Na rámu je začalouněna tašková
pružina s bodovou přizpůsobivostí,
která vylepšuje kopírovací schopnosti
matrace a topperu. Na čalounění používáme
pouze látky s vysokou otěruvzdorností.
Ve středu svrchního čalounění je zašitá látka
s protiskluzovou úpravou, která zajistí stabilní
uložení matrací. Boxspringy FERRETI Vám
budou sloužit tak dlouho jak vy budete chtít.

noha CASTELLO

noha ELEGANCE

noha METAL

matrace ferreti

DESIGN

DESIGN

MATERIÁL

Vysoký standard

Pro vaše maximální

provedení se týká nejen

pohodlí byly použity ty

konstrukční, ale i estetické

nejkvalitnější materiály,

stránky. Dokonalý design

které vás díky svým

se odráží v každém detailu,

výjimečným antibakteriálním

a to jak na povrchovém

vlastnostem budou

proševu, tak i uvnitř,

ochraňovat i během

na struktuře jádra.

odpočinku.

MATERIÁL

SOPRANO

PILATIS

RAYON

ALTEZA

VALMONT

SLEEPING SOLUTION

KONSTRUKCE

Nadčasové konstrukční
systémy byly vyvinuty
speciálně pro váš nerušený
spánek. Po celou noc
dostane vaše tělo podporu,
jakou potřebuje.

MATRACE FERRETI
FERRETI touží po dokonalosti, což znamená,
že se snaží být ještě lepší, než ti nejlepší.
Vchází tak do míst, kam ještě nikdo nikdy
nevkročil. Tato touha FERRETI vede k neustálému
posouvání hranic běžného chápání spánku.
Každým novým řešením posouvá FERRETI
standardy technologického a konstrukčního
řešení. Díky této snaze se běžný spánek
stáva zážitkem.

www.ferreti.eu

KONSTRUKCE

SOPRANO

Garance kvality FERRETI
a

příam

MATRACE S TAŠKOVOU PRUŽINOU A S MĚKČÍ
A TVRDŠÍ STRANOU S POUŽITÍM PAMĚŤOVÉ PĚNY

m

o

ás d
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Dokonalá
regenerace

KLINICKY
TESTOVÁNO

matrace ferreti

Dokonalá bodová elasticita paměťové
pěny MIND FOAM® v kombinaci s taštičkovými pružinami
je garancí komfortu a dokonalé podpory těla
ve správné anatomické poloze.

MATRACE S TAŠKOVOU PRUŽINOU A S MĚKČÍ
A TVRDŠÍ STRANOU S POUŽITÍM PAMĚŤOVÉ PĚNY

SOPRANO

PILATIS

RAYON

ALTEZA

VALMONT

SOPRANO
Měkčí strana

Tvrdší strana

detail jádra matrace SOPRANO

A. POTAH MATRACE SOPRANO

VLASTNOSTI JÁDRA MATRACE SOPRANO

Vlákno TENCEL tvořící základ tkaniny skvěle kontroluje klima a odvádí vlhkost.
Unikátní látka je tvořena strukturou velmi jemných ze dřeva získaných vláken,
které vytvářejí v lůžku suché a příjemné mikroklima pro zdravé spaní.

Vrstva vysoce kvalitní paměťové pěny MIND FOAM® dokonale reaguje na teplotu
vašeho těla, což eliminuje vznik bodů s vysokým protitlakem. Výsledkem je lepší
prokrvení a klidnější spánek bez neustálých změn polohy těla. Dokonalé tvarování
matrace poskytuje vašemu krku, zádům, ramenům a nohám ideální oporu.
Vaše tělo se tak během spánku nachází ve správné anatomické poloze.

B. TVAROVÉ DUTÉ ROUNO HOLLOW-FIL

Paměťová pěna MIND FOAM®, která je použita pro vrchní část matrace,
byla vyvinuta s cílem dát dokonalou oporu lidskému tělu při poloze vleže.
Jejím základem je viscoelastická pěna doplněna o unikátní schopnost bodové
elasticity při minimálním protitlaku. Výsledkem je dokonalý pocit uvolnění
a zrychlená regenerace organismu během spánku. Samotné jádro matrace,
které tvoří taštičková pružina, zajišťuje maximální komfort a ještě dokonalejší
podporu těla s přihlédnutím na bodovou zátěž.

Duté rouno je upraveno silikonovaním, což mu dodává výjimečnou nadýchanost
a nesléhavost. Nadstandardní hmotnost vlákna 300 gramů na m2 tak umocňuje
celkový komfort matrace.

C. SPODNÍ TKANINA ELASTAN
Vysoce elastická tkanina spoluvytvářející elasticitu celého potahu
je neodmyslitelná pro maximální využití tvarových vlastností jádra matrace.
Tkanina současně chrání jádro matrace proti znečištění.

Matrace SOPRANO má tvrdší a měkčí stranu, což je dáno různým
poměrem paměťové pěny MIND FOAM® a značkové pěny CELLFLEX,
jakož i chráničem pružin. Vyrábí se ve dvou výškách 25 a 30 cm.

detail potahu matrace SOPRANO

VÝŠKA 25 cm, 30 cm

NOSNOST MATRACE do 130 kg

TUHOST

H2 / H4

ZÁRUKA 5 let

PILATIS

Garance kvality FERRETI
a

příam

MATRACE S DOKONALOU PRODYŠNOSTÍ
A ODVODEM VLHKOSTI
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Dokonalá
regenerace

KLINICKY
TESTOVÁNO

matrace ferreti

Originální systém vzduchových průduchů a kanálků vytváří
dokonalé proudění vzduchu odvádějící přebytečné teplo a nežádoucí
vlhkost z jádra matrace. Tímto systémem automatické termoregulace
je snížena potivost lidského těla.

MATRACE S DOKONALOU PRODYŠNOSTÍ
A ODVODEM VLHKOSTI

SOPRANO

PILATIS

RAYON

ALTEZA

VALMONT

PILATIS

detail jádra matrace PILATIS

Originální systém vzduchových kanálů matrace
PILATIS zaručuje dokonalou prodyšnost jádra
ve všech osách.

A. POTAH MATRACE PILATIS

VLASTNOSTI JÁDRA MATRACE PILATIS

Tento potah vyniká elegancí, jemností a je velmi příjemný na dotek. Vlákno
z přírodního hedvábí obsahuje podobné bílkovinné látky jako lidská kůže,
a proto na ni blahodárně působí. Vlákno navíc odolává mikroorganizmům
a nevyvolává žádné alergické reakce. Přírodní hedvábí je doplněno přírodním
bambusovým vláknem s antibakteriálními účinky.

Originální systém vzduchových kanálků matrace PILATIS zvyšuje prodyšnost
ve všech jejích osách. Dochází tak k dokonalému proudění vzduchu skrz celou
matraci. Vytváří se tak prostředí nevhodné pro výskyt roztočů, snižuje se potivost
lidského těla, což přináší zvýšení hygienického standardu matrace. Kombinace
systému termoregulace a zónování s dokonalou oporou páteře zaručuje
regeneraci organizmu po celou dobu spánku.

B. TVAROVÉ DUTÉ ROUNO HOLLOW-FIL

Jádro matrace PILATIS je vyrobeno z jedinečné značkové pěny CELLFLEX
vyvinuté pro nejexkluzivnější řady matrací. Trvalá elasticita, excelentní pružnost
a vysoký standard bodové elasticity garantují rovnoměrné rozložení tlaku těla.
Optimální otevřená buněčná struktura zaručuje vysokou úroveň propustnosti
vzduchu s vynikající regulací vlhkosti, která je navíc podpořena profilací jádra
matrace.

Duté rouno je upraveno silikonovaním, což mu dodává výjimečnou nadýchanost
a nesléhavost. Nadstandardní hmotnost vlákna 300 gramů na m2 tak umocňuje
celkový komfort matrace.

C. SPODNÍ TKANINA ELASTAN
Vysoce elastická tkanina spoluvytvářející elasticitu celého potahu
je neodmyslitelná pro maximální využití tvarových vlastností jádra matrace.
Tkanina současně chrání jádro matrace proti znečištění.

Pěna CELLFLEX je vyrobena podle nejpřísnějších kritérií zaručujících nejvyšší
kvalitu.

detail potahu matrace PILATIS

VÝŠKA 23 cm, 25 cm

Matrace PILATIS sa vyrábí ve dvou verzích tuhosti H2 / H3 a taktéž ve dvou
výškách 23 a 25 cm.

NOSNOST MATRACE do 130 kg

TUHOST

H2 / H3

ZÁRUKA 5 let

RAYON

Garance kvality FERRETI
a

příam

MATRACE S MINIMÁLNÍM
PROTITLAKEM PĚNY NA VAŠE TĚLO
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Dokonalá
regenerace

KLINICKY
TESTOVÁNO

matrace ferreti

Hýčkejte své tělo na matraci RAYON. Silná vrstva
vysoce kvalitní paměťové pěny umožní rovnoměrné rozložení váhy
vašeho těla po celém povrchu matrace při minimálním protitlaku.
Tento jev je také popisován jako stav beztíže.

MATRACE S MINIMÁLNÍM
PROTITLAKEM PĚNY NA VAŠE TĚLO

SOPRANO

PILATIS

RAYON

ALTEZA

VALMONT

RAYON

detail jádra matrace RAYON

Dokonalá bodová elasticita paměťové pěny MIND FOAM®
poskytuje vaší šíji, zádům, ramenům a nohám ideální
oporu, kterou potřebují. Vaše tělo se tak během spánku
nachází ve správné anatomické poloze.

A. POTAH MATRACE RAYON

VLASTNOSTI JÁDRA MATRACE RAYON

Vlákno VISCOSE, jako základ potahu matrace, je vyrobeno z celulózy dřeva.
To zaručuje tkanině dobrou savost, nemačkavost, prodyšnost a jedinečnou
přizpůsobivost pro dokonalou podporu bodové elasticity jádra matrace.
Potahová tkanina je na dotek velmi jemná a komfortní. Jedinečný vytkávaný
vzor působí na matraci vysoce elegantním dojmem.

Silná vrstva vysoce kvalitní paměťové pěny MIND FOAM® dokonale reaguje
na teplotu vašeho těla, což eliminuje vznik bodů s vysokým protitlakem.
Výsledkem je lepší prokrvení a klidnější spánek bez neustálých změn polohy těla.
Dokonalé tvarování matrace poskytuje vaší šíji, zádům, ramenům a nohám ideální
oporu. Vaše tělo se tak během spánku nachází ve správné anatomické poloze.
Paměťová pěna MIND FOAM®, která je použita pro vrchní část matrace,
byla vyvinuta s cílem dát dokonalou oporu lidskému tělu při poloze vleže. Jejím
základem je viskoelastická pěna doplněna o unikátní schopnost bodové elasticity
při minimálním protitlaku. Výsledkem je dokonalý pocit uvolnění a zrychlená
regenerace organizmu během spánku.
Pro spodní stranu matrace je použita jedinečná značková pěna CELLFLEX,
která se vyznačuje trvalou elasticitou, excelentní pružností a vysokým
standardem bodové elasticity.

detail potahu matrace RAYON

VÝŠKA 20 cm, 25 cm

Matrace RAYON sa vyrábí ve dvou verzích tuhosti H2 / H3 a taktéž ve dvou
výškách 20 a 25 cm.

NOSNOST MATRACE do 130 kg

TUHOST

H2 / H3

ZÁRUKA 5 let

ALTEZA

Garance kvality FERRETI
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VOLBA MATRACE PODLE
VÝŠKY POSTAVY
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matrace ferreti

ALTEZA je jedinou matrací na našem trhu, u které
si můžete zvolit jádro matrace podle výšky postavy.
Tři varianty rozdílného rozsahu zónování vám zaručí
optimální oporu těla přesně tam, kde je potřeba.

VOLBA MATRACE PODLE
VÝŠKY POSTAVY

SOPRANO

PILATIS

RAYON

ALTEZA

VALMONT

ramenní část
312

166

bederní část
416

166

ALTEZA

kolenní část
312

Výška postavy do 175 cm; délka matrace 2 m
338

166

364

166

338

Výška postavy od 175 do 185 cm; délka matrace 2 m
364

detail jádra matrace ALTEZA

190

364

190

364

Výška postavy nad 185 cm; délka matrace min. 2,1 m

A. POTAH MATRACE ALTEZA

VLASTNOSTI JÁDRA MATRACE ALTEZA

Tento potah vyniká elegancí, jemností a je velmi příjemný na dotek.
Vlákno z přírodního hedvábí obsahuje podobné bílkovinné látky jako lidská
kůže, a proto na ni blahodárně působí. Vlákno navíc odolává mikroorganizmům
a nevyvolává žádné alergické reakce. Přírodní hedvábí je doplněno přírodním
bambusovým vláknem s antibakteriálními účinky.

Jádro matrace ALTEZA je pro dokonalou oporu vašeho těla členěno do sedmi
zón, jejichž rozsah se mění v závislosti na výšce postavy. Výsledkem je přesné
umístění jednotlivých částí vašeho těla na všech sedmi zónách matrace.
Tělo tak dostane dokonalou oporu přesně tam, kde jí potřebuje.
Jádro matrace ALTEZA je vyrobeno z jedinečné značkové pěny CELLFLEX
vyvinuté pro nejexkluzivnější řady matrací. Trvalá elasticita, excelentní pružnost
a vysoký standard bodové elasticity garantují rovnoměrné rozložení tlaku těla.
Optimální otevřená buněčná struktura zaručuje vysokou úroveň propustnosti
vzduchu s vynikající regulací vlhkosti, která je navíc podpořena profilací jádra
matrace.

B. TVAROVÉ DUTÉ ROUNO HOLLOW-FILL
Duté rouno je upraveno silikonovaním, což mu dodává výjimečnou nadýchanost
a nesléhavost. Nadstandardní hmotnost vlákna 300 gramů na m2 tak umocňuje
celkový komfort matrace.

C. SPODNÍ TKANINA ELASTAN

Pěna CELLFLEX je vyráběna podle nejpřísnějších kritérií zaručujících nejvyšší
kvalitu.

Vysoce elastická tkanina spoluvytvářející elasticitu celého potahu
je nezbytná pro maximální využití tvarových vlastností jádra matrace.
Tkanina současně chrání jádro matrace proti znečištění.

Matrace ALTEZA sa vyrábí ve dvou verzích tuhosti H2 / H3 a taktéž ve dvou
výškách 19 cm a 25 cm.

detail potahu matrace ALTEZA

VÝŠKA 19 cm, 25 cm

NOSNOST MATRACE do 130 kg

TUHOST

H2 / H3

ZÁRUKA 5 let

VALMONT

Garance kvality FERRETI
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TUŽŠÍ MATRACE
S DOKONALOU OPOROU PÁTEŘE
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Matrace VALMONT je ideální volbou pro ty,
kdo preferují tužší matraci. Pěna ELIOCELL s vysokou objemovou
hustotou je profilována do 7 zón s ohledem
na optimální oporu lidského těla.

TUŽŠÍ MATRACE
S DOKONALOU OPOROU PÁTEŘE

SOPRANO

PILATIS

RAYON

ALTEZA

VALMONT

VALMONT

ramenní část

bederní část

zóna 1

kolenní část
zóna 2
zóna 3
zóna 4
zóna 5
zóna 6
zóna 7

detail jádra matrace VALMONT

A. POTAH MATRACE VALMONT

VLASTNOSTI JÁDRA MATRACA VALMONT

Vlákno TENCEL tvořící základ tkaniny skvěle kontroluje klima a odvádí vlhkost.
Unikátní látka je tvořena strukturou velmi jemných, ze dřeva získaných vláken,
která vytvářejí v lůžku suché a příjemné mikroklima pro zdravé spaní.

Jádro matrace VALMONT je vyrobeno z výjimečné pěny ELIOCELL, jejíž struktura
je tvořena z miliónů mikropórů. Porézní struktura zaručuje vzdušnost, vyšší
životnost a materiálovou stálost matrace.
Jádro matrace je profilováno do 7 zón, což při vyšší tuhosti pěny ELIOCELL zajišťuje
optimální oporu vašeho těla při spaní. Matrace zároveň dokonale spolupracuje
s lamelovým roštem.

B. TVAROVÉ DUTÉ ROUNO HOLLOW-FILL
Duté rouno je upraveno silikonovaním, což mu dodává výjimečnou nadýchanost
a nesléhavost. Nadstandardní hmotnost vlákna 300 gramů na m2 tak umocňuje
celkový komfort matrace.

Matrace VALMONT se vyrábí ve dvou verzích tuhosti H3 / H5 a taktéž ve dvou
výškách 18 cm a 25 cm.

C. SPODNÍ TKANINA ELASTAN
Vysoce elastická tkanina spoluvytvářející elasticitu celého potahu je nezbytná
pro maximální využití tvarových vlastností jádra matrace. Tkanina současně
chrání jádro matrace proti znečištění.

detail potahu matrace VALMONT

VÝŠKA 18 cm, 25 cm

NOSNOST MATRACE do 130 kg

TUHOST

H3 / H5

ZÁRUKA 5 let

Garance kvality FERRETI

MATRACOVÉ TOPPERY

matracové toppery

KOMFORTNÍ TOPPERY, KTERÉ ELIMINUJÍ KRITICKÉ
TLAKY LŮŽKA NA KONTAKTNÍ
PLOCHY TĚLA

KOMFORTNÍ TOPPERY,
KTERÉ ELIMINUJÍ KRITICKÉ
TLAKY LŮŽKA NA KONTAKTNÍ
PLOCHY TĚLA

TOPPER VISCO

TOPPER FIRM

TOPPER SOFT

MATRACOVÉ TOPPERY
TOPPER VISCO – paměťová pěna MINDFOAM® se dokonale
přizpůsobí křivkám lidského těla. Topper je mimořádně
komfortní a díky vlastnostem viscoelastické pěny
i pocitově hřejivý. TOPPER VISCO je vhodný především
pro lidi upřednostňující vyhřáté lůžko.

TOPPERY zásadně upravují tuhost kontinentální postele,
a tím i výsledný pocitový komfort během spánku.
Vhodně zvolený topper by měl být příjemně měkký,
se schopností přizpůsobovat se tvaru lidské postavy.
Komfortní topper eliminuje kritické tlaky lůžka na kontaktní
plochy těla, čímž se snižuje svalové napětí. To následně příznivě
ovlivní kvalitu spánku, který je hlubší a klidnější.
FERRETI nabízí tři typy matracových topperů.

TOPPER VISCO

TOPPER FIRM – pěna CELLFLEX® je pocitově tužší,
ale zároveň mimořádně elastická a dobře přizpůsobivá.
Tento topper je vytvořen pro lidi upřednostňující spánek
na tužším podkladu.

TOPPER FIRM

VÝŠKA 10 cm

TOPPER SOFT – je mimořádně pružný a zároveň
vzdušný. Vrchní vrstva exkluzivní pěny POLARGEL®
zajistí maximální komfort a vzdušnost. Spodní vrstva
pěny CELLFLEX® poskytuje požadovanou oporu
pro páteř. Tento model splňuje všechny požadavky
na ideální matracový topper.

TOPPER SOFT

NOSNOST TOPPERU do 130 kg

PRANÍ 60 ˚C

ZÁRUKA 5 let

PICARDI

Garance kvality FERRETI

doplňky ferreti

Tvarovaný anatomický polštář PICARDI
byl vyvinut s ohledem na anatomické
dispozice člověka. Vysoce kvalitní paměťová
pěna tvořící jádro polštáře, v kombinaci
s precizně tvarovaným jádrem zaručí
dokonalou polohu krční páteře a zároveň
umožní rovnoměrné rozložení hmotnosti
hlavy. Anatomický polštář PICARDI dodá
jedinečný pocit měkkosti, při minimálním
protitlaku. Doporučený je především těm,
kteří trpí bolestmi zad nebo krční páteře.
Anatomický polštář PICARDI doporučujeme
pro spaní v poloze na boku.

IDEÁLNÍ OPORA HLAVY
A KRČNÍ PÁTEŘE
Tvarovaný anatomický polštář
s minimálním protitlakem pěny
Rozměry polštáře: 60 x 43 x 10-11 cm
Záruka: 3 roky

Anatomické polštáře FERRETI byly vyvinuty společně s fyzioterapeuty. Cílem bylo vyvinout anatomický polštář pevné
konstrukce (jádro), které pomáhá stabilizovat postavení hlavy vůči páteři, udržuje ji ve správné poloze a zajišťuje přesné
formování tvaru. Výsledkem jsou anatomické polštáře poskytující dokonalou oporu a uvolnění Vašemu zátylku
a ramenním svalům. Při bolestech hlavy, krční páteře nebo ramenních kloubů doporučujeme konzultovat vhodný
typ ergonomického polštáře, protože při výběru tohoto polštáře je důležité postupovat podle individuálních odlišností
každého člověka.

LIMOUSIN
Nechte hýčkat svou krční páteř anatomickým
polštářem tradičního tvaru LIMOUSIN.
Vysoce kvalitní paměťová pěna tvořící jádro
polštáře umožní rovnoměrně rozložení váhy
Vaší hlavy a zaručí optimální polohu vaší
krční páteře. Anatomický polštář LIMOUSIN
Vám dodá neskutečný pocit měkkosti při
minimálním protitlaku. Anatomický polštář
LIMOUSIN je doporučován pro ty, kteří mají
bolesti zad nebo krční páteře. Anatomický
polštář je určen pro spaní na boku
i na zádech.

PICARDI

IDEÁLNÍ OPORA HLAVY
A KRČNÍ PÁTEŘE
Anatomický polštář
s minimálním protitlakem pěny
Rozměry polštáře: 72 x 43 x 12 cm
Záruka: 3 roky

LIMOUSIN

PŘIKRÝVKA, POLŠTÁŘ
PÉŘOVÁ PŘIKRÝVKA A POLŠTÁŘ
PRO PŘIROZENOU TEPELNOU REGULACI
Přikrývky a polštáře FERRETI díky
výjimečným vlastnostem peří zajistí
ideální podmínky pro kvalitní spánek.
Peří udržuje optimální klima, výborně dýchá
a zajišťuje přirozenou tepelnou regulaci během
spánku. FERRETI nabízí výrobky z peří
obaleného luxusním vláknem TENCEL
a zašité v potahu ze 100 % bavlny.
Výrobky mají mezinárodní certifikáty
NOMITE® a DAUNASAN® garantující
spotřebitelům nejvyšší kvalitu.
Výrobky jsou vhodné pro alergiky
trpící na domácí prach.

TABURET
PRAKTICKÝ TABURET
S ÚLOŽNÝM PROSTOREM
K postelím FERRETI nabízíme TABURET
na sezení a praktický TABURET s úložným
prostorem na odkládání ložního prádla.

TABURET rozměry (d x š x v): 40 x 40 x 45 cm
TABURET s úložným prostorem (d x š x v): 140/160/180/200 x 40 x 55 cm

PŘIKRÝVKA

POLŠTÁR

TABURET

www.ferreti.eu

