
MATERASSO – vytvorené pre život 
Zdravotné matrace, lamelové rošty, dekoračné prikrývky, anti-alergické prikrývky  
 
LONDON / PARIS 
Vyrobené z peny s tvarovou pamäťou LAZY-FOAM, reaguje na teplo a záťaž, čím lepšie kopíruje 
a podopiera chrbticu v oblasti krčných stavcov. Priečna perforácia vankúšov zabezpečuje vysokú 
vzdušnosť vankúšov. 
Záruka: 2 roky 
Rozmery: 60 x 43 x 10 - 11cm - PARIS, 72 x 42 x 12cm - LONDON 
Poťahová látka: odzipsovateľný poťah z látky VELUR, možnosť prania 
 
LONDON viscogreen / PARIS viscogreen 
Vankúš je vyrobený z novovyvinutej pamäťovej peny vypenenej z prírodných materiálov. Prírodné 
zložky sú získané z ricínového oleja, do ktorého je primiešaná jemná vôňa rastlinky Aloe Vera. Tento 
jedinečný materiál  dokonale skopíruje vašu krčnú chrbticu, čím zabezpečí zdravý a regeneračný 
spánok. 
Záruka: 2 roky 
Rozmery: 60 x 43 x 10 - 11cm - PARIS viscogreen, 72 x 42 x 12cm - LONDON viscogreen 
Poťahová látka: odzipsovateľný poťah z látky VELUR, možnosť prania 
 
LONDON Herbal / PARIS Herbal 
Nová pena HERBAL-FOAM, sa využije mäkkosťou, ľahkosťou, je homogénna a tvarovo stála. Je 
vyrobená z výťažkov Slezu lesného. Táto rastlinka je symbolom pohody a sladkosti. V starovekom 
grécku bola používaná ako všeliek. V nej obsiahnuté éterické oleje napomáhajú uvoľneniu dýchania, 
navodzujú a posilňujú relaxačné účinky spánku. 
Záruka: 2 roky 
Rozmery: 60 x 43 x 10 - 11cm - PARIS Herbal, 72 x 42 x 12 cm - LONDON Herbal 
Poťahová látka: odzipsovateľný poťah z látky VELUR, možnosť prania 
 
LONDON Technogel / PARIS Technogel 
Technogel má jedinečnú schopnosť „obtekania tela“ a termoregulácie. Tento anatomický vankúš, pri 
zaspávaní v horúcich letných dňoch, doláže znížiť teplotu pokožky až o 5°C, čím sa znižuje potenie 
tela až o 90%.  
Záruka: 2 roky 
Rozmery: 60 x 43 x 10 - 11cm - PARIS Technogel, 72 x 42 x 12cm - LONDON Technogel. 
 
TERMOPUR 
Vyrobený z peny s tvarovou pamäťou LAZY-FOAM, reaguje teplo a záťaž, čím lepšie kopíruje 
a podopiera chrbticu v oblasti krčných stavcov. 
Záruka: 2 roky 
Preferované rozmery: 60 x 39 x 11 – 6 - 8cm. 
Poťahová látka: odzipsovateľný poťah z látky VELUR, možnosť prania 
 
KLASIK / KLASIK duo 
Letný/zimný paplón, ktorý sa vyznačuje svojou ľahkosťou a dokonalou priľnavosťou k telu. 
Zabezpečí dokonalé splynutie paplóna s tvarom vášho tela. 
Záruka: 2 roky 
Preferované rozmery: 200 x 140cm, 90 x 70cm - vankúš 
Poťahová látka: zmesová tkanina bavlna/PES, biela 
Termovýplň: Hollow-Fill vlákno s tvarovou pamäťou, gramáž 2x200g/m2, 2x300g/m2 - duo, 
1200g/m2 - vankúš 
 

ALLERGENA 
Paplón určený pre alergikov. Je vyrobený z kvalitných anti-alergických vlákien. Pranie do 95°C 
zabezpečuje vysoko hygienické prostredie počas spánku. Pri vysokej teplote prania sa dokonale 
zničia všetky baktérie a roztoče. 
Záruka: 2 roky 
Preferované rozmery: 200 x 140cm, 90 x 70cm - vankúš ALLERGENA 
Poťahová látka: 50% bavlna/50% polyester. 
Termovýplň: Hollow-Fill vlákno s tvarovou pamäťou, gramáž 2x200g/m2, 1200g/m2 - vankúš 
 
KLASIK twins 
Výhodou tohto paplóna je jeho praktické zväzovanie. Možnosťou prispôsobenia slúži ako letný aj 
zimný paplón. 
Záruka: 2 roky 
Preferované rozmery: 200 x 140cm, 90 x 70cm - vankúš 
Poťahová látka: zmesová tkanina bavlna/PES, biela 
Termovýplň: Hollow-Fill vlákno s tvarovou pamäťou, gramáž 2 paplóny 2x200g/m2, 1200g/m2 - 
vankúš 
 
ALOEVERA 
Extrakty z kaktusu AloeVera blahodarne pôsobia na kožu a posilňujú relaxačné účinky spánku. 
Paplón postupne uvoľňuje extrakty zo svojich vlákien, ktoré zabezpečujú ničenie baktérií a roztočov. 
Záruka: 2 roky 
Preferované rozmery: 200 x 140cm, 90 x 70cm - vankúš 
Poťahová látka: zmesová tkanina bavlna/PES, biela, ALOEVERA úprava 
Termovýplň: Hollow-Fill vlákno s tvarovou pamäťou, gramáž 2x200g/m2, 1200g/m2 - vankúš 
 
KLASIK pekora 
Exkluzívny paplón na chladné noci pre tých, ktorí dávajú prednosť prírodným materiálom. 100% 
ovčia vlna na jednej strane paplóna zabezpečí extrémnu hrejivosť a príjemnú klímu. Paplón uspokojí 
aj najnáročnejších zákazníkov. 
Záruka: 2 roky 
Preferované rozmery: 200 x 140cm, 90 x 70cm - vankúš 
Poťahová látka: vrchná strana - zmesová tkanina bavlna/PES, biela, spodná strana - 100% ovčia vlna 
strihaná 
Termovýplň: Hollow-Fill vlákno s tvarovou pamäťou, gramáž 2x200g/m2, 1200g/m2 - vankúš 
 
VELUR / VELUR duo  
Luxusný paplón, ktorý svojou zamatovou hebkosťou a dokonalou priľnavosťou k telu vytvorí 
príjemnú vyváženú klímu. Velúr je kombinácia veľmi jemného a hrejivého spánku. 
Záruka: 2 roky 
Preferované rozmery: 200 x 140cm, 90 x 70cm - vankúš 
Poťahová látka: vrchná strana - zmesová tkanina bavlna/PES, biela, spodná látka - velúr 
Termovýplň: Hollow-Fill vlákno s tvarovou pamäťou, gramáž 2x200g/m2, 2x300g/m2 - duo, 
1200g/m2 - vankúš 
 
NÁZOV VÝROBKU           :         ................................................  Tu nalepiť čiarový kód 
       z matraca 
ROZMER                            :         .............x..............x................. 
 
VÝROBNÉ ČÍSLO              :         ................................................ 
 
ADRESA PREDAJNE        :        ................................................. 
       Pečiatka a podpis predávajúceho 
DÁTUM PREDAJA           :        .................................................. 


