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• Klinicky testovaná matrace.
• Matrace speciálně vyvíjená, aby potlačovala vlivy geopatogenních zón,
které mají negativní dopad na lidský organismus.
• Matrace je díky své výšce vhodná pro vyšší moderní boxspringové postele.
• Hlavní částí matrace je vrstva taštičkových pružin s 250 taštičkami na m2,
díky kterým je matrace také zónovaná do 7 anatomických zón.
• Dvě vrstvy kvalitní a prodyšné PUR pěny, která zaručuje dostatečnou
pevnost matrace.
• Na obou lehacích plochách je vrstva paměťové VISCO pěny o vysoké objemové
hmotnosti, která zaručuje ideální relaxaci a regeneraci svalů během spánku.
• Zpevněné okraje matrace pro pohodlnější vstávání z lůžka.
• Matrace je oboustranná s rozdílnými vlastnostmi jednotlivých stran.
• Designový a praktický potah se zimní a letní stranou, kde si zákazník dle rozdílnosti
provedení jednotlivých stran může vybrat variantu, která mu více vyhovuje.
• Prodloužená záruka 5 let.
• Celková výška matrace 27 cm.
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luxusní taštičkové matrace
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• Komfortní klinicky testovaná matrace.
• Díky skvělým výsledkům při klinickém testování je právem označována
jako matrace ortopedická.
• Vyniká skvělým poměrem cena/kvalita.
• Matrace se skládá z multitaštičkového jádra (500 pružin na m2)
a dvou vrstev kvalitní PUR pěny na obou lehacích plochách.
• Díky taštičkovému jádru je matrace zónovaná do 7 anatomických zón.
• Taštičkové jádro zaručuje skvělou cirkulaci vzduchu uvnitř matrace
a tím i lepší odvod vlhkosti.
• Zpevněné okraje matrace pro pohodlnější vstávání z lůžka.
• Potah TED Balance s rozdílným provedením jednotlivých stran.
Z jedné strany je výplň potahu VISCO pěna o tloušťce 1,5 cm
a z druhé strany jsou výplní PES vlákna.
• Matrace je oboustranná s rozdílnými vlastnostmi obou stran.
• Matrace se dodává v komprimovaném stavu.
• Celková výška matrace 20 cm.
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VÝHODNÁ
CENA

VISCOELASTICKÁ PĚNA
PUR PĚNA
TAŠTIČKOVÉ JÁDRO
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