
Anatomické vlastnosti
Přizpůsobí se tvaru těla

Studená pěna Orthofirm
Zajistí správnou 
ortopedickou podporu páteři 

Paměťová pěna Memorex
Zmírňuje protitlak a působí 
proti proleženinám 

OrthOFIrM + 
MEMOrEX

MADE 
IN ItALY
100%

Reg.  No.  059-A

Výška  24 cm

Extrémní komfort

Snímatelný a 
pratelný potah

Proč zvolit matraci toscana?

Potah s vlákny 
viskózy

Výplň z paměťové 
pěny Memorex 
(2 cm)

Vrstva paměťové 
pěny Memorex 
(5 cm)

Vrstva ortopedické 
pěny Orthofirm 
(15 cm)

l e p š í  s pá n e k ,  l e p š í  ž i v o t
8let

tento produkt byl navržen 
a vyroben v Itálii 

Záruka na jádro:
ÖKO-tEX garantuje absenci toxických a 
jiných škodlivých látek pro lidský 
organismus a životní prostředí.

Mezinárodní certifikáty garantující
kvalitu včetně ISO 9001:2008.

Látka s viskózovými vlákny
Výborně saje vlhkost, příjemná 
na omak, krásně se leskne

3D větrací lem
Maximální provzdušnění 
matrace 

Nejvyšší zdravotní certifikace 
v rámci EU, zdravotní produkt 
první kategorie.

MdDichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  

93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti

STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 

2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 

3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura. 

4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche. 

5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile. 

6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.

7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni  

     dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva  

     93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

tOSCANA

Vlastnosti matrace

Nosnost matraceNosnost matrace180

Specifikace

Antialergická

Anatomická

Ortopedická

Antibakteriální

Výška jádra

Výška matrace

Prodloužená záruka

Ekologická

Stálý tvar

Nezávislá na 
tělesné hmotnosti
Snímatelný potah 
pratelný na 40° 
Ochrana proti 
roztočům

Prodyšná

8

20
cm

24
cm

Ortopedický stupeň

Anatomický stupeň



Potah 
s bambusovými vlákny

Výplň z paměťové 
pěny Memorex (2 cm)

Vrstva paměťové pěny 
Memorex (3 cm)

Vrstva studené pěny 
Orthofirm (15 cm)

Studená pěna Orthofirm
Zajistí správnou ortopedickou 
podporu páteři 

Paměťová pěna Memorex
Zmírňuje protitlak a působí 
proti proleženinám 

Látka Bamboo
Výborně saje a odvětrává 
vlhkost

OrthOFIrM + 
MEMOrEX

MADE 
IN ItALY
100% 8let

Reg.  No.  059-A

3D větrací lem
Maximální provzdušnění 
matrace 

Výška  21 cm

Vysoký komfort pro milovníky tvrdšího spaní.

Snímatelný a 
pratelný potah

Proč zvolit matraci Chianti?

Anatomické vlastnosti
Přizpůsobí se tvaru těla

tento produkt byl navržen 
a vyroben v Itálii 

Záruka na jádro:
ÖKO-tEX garantuje absenci toxických a 
jiných škodlivých látek pro lidský 
organismus a životní prostředí.

Mezinárodní certifikáty garantující
kvalitu včetně ISO 9001:2008.

l e p š í  s pá n e k ,  l e p š í  ž i v o t

ChIANtI

Vlastnosti matrace

Nosnost matraceNosnost matrace180

Specifikace

Antialergická

Anatomická

Ortopedická

Antibakteriální

Výška jádra

Výška matrace

Prodloužená záruka

Ekologická

Stálý tvar

Nezávislá na 
tělesné hmotnosti
Snímatelný potah 
pratelný na 40° 
Ochrana proti 
roztočům

Prodyšná

8

18
cm

21
cm

Ortopedický stupeň

Anatomický stupeň

Nejvyšší zdravotní certifikace 
v rámci EU, zdravotní produkt 
první kategorie.

MdDichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  

93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti

STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 

2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 

3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura. 

4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche. 

5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile. 

6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.

7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni  

     dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva  

     93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità



Anatomické vlastnosti
Přizpůsobí se tvaru těla

Studená pěna Orthofirm
Zajistí správnou ortopedickou 
podporu páteři 

OrthOFIrM + 
MEMOrEX

Výška18 cm

Potah 
s bambusovými vlákny

Antialergická výplň

Bavlněná izolační vrstva

Vrstva paměťové 
pěny Memorex (4 cm)

3D větrací lem

Vrstva studené 
pěny Orthofirm (12 cm)

Látka Bamboo
Výborně saje a odvětrává 
vlhkost

Snímatelný a 
pratelný potah

Kvalitní spaní na matraci s potahem z bambusového 
vlákna

Paměťová pěna Memorex
Zmírňuje protitlak a působí proti 
proleženinám 

3D větrací lem
Maximální provzdušnění 
matrace 

Proč zvolit matraci Milano New?

MILANO NEW

Vlastnosti matrace

Nosnost matraceNosnost matrace180

Specifikace

Antialergická

Anatomická

Ortopedická

Antibakteriální

Výška jádra

Výška matrace

Prodloužená záruka

Ekologická

Stálý tvar

Nezávislá na 
tělesné hmotnosti
Snímatelný potah 
pratelný na 40° 
Ochrana proti 
roztočům

Prodyšná

8

16
cm

18
cm

Ortopedický stupeň

Anatomický stupeň

MADE 
IN ItALY
100% 8let

Reg.  No.  059-A

tento produkt byl navržen 
a vyroben v Itálii 

Záruka na jádro:
ÖKO-tEX garantuje absenci toxických a 
jiných škodlivých látek pro lidský 
organismus a životní prostředí.

Mezinárodní certifikáty garantující
kvalitu včetně ISO 9001:2008.

l e p š í  s pá n e k ,  l e p š í  ž i v o t

Nejvyšší zdravotní certifikace 
v rámci EU, zdravotní produkt 
první kategorie.

MdDichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  

93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti

STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 

2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 

3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura. 

4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche. 

5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile. 

6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.

7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni  

     dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva  

     93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità



Potah relaxsan

Výplň z paměťové 
pěny Memorex (2 cm)

Bavlněná izolační vrstva

Vrstva studené pěny 
Orthosoft (6 cm)

Vrstva studené pěny Orthofirm 
(10 cm)

Výška 18cm

Dvojí volba pohodlí

OrthOSOFt+
OrthOFIrM

Snímatelný a pratelný 
potah
Napomáhá maximální 
hygieně lůžka

5 zón
Zajišťuje optimální podporu 
pro jednotlivé části těla, 
lepší provzdušnění matrace

Studená pěna 
Orthosoft a Orthofirm
rozdílné ortopedické 
vlastnosti stran matrace 

Paměťová pěna 
Memorex
Zmírňuje protitlak a působí 
proti proleženinám

Anatomické vlastnosti
Přizpůsobí se tvaru těla

l e p š í  s pá n e k ,  l e p š í  ž i v o t

Specifikace

Antialergická

Ochrana proti 
roztočům

Anatomická strana A

Ortopedická strana B

Výška jádra

Výška matrace

Prodloužená záruka

Ekologická

Snímatelný potah 
pratelný na 40°

Prodyšná

6

16
cm

18
cm

Vlastnosti matrace

Nosnost matrace130

Proč zvolit matraci Venezia?

VENEZIA

MADE 
IN ItALY
100% 6let

tento produkt byl navržen 
a vyroben v Itálii 

Záruka na jádro:
ÖKO-tEX garantuje absenci toxických a 
jiných škodlivých látek pro lidský 
organismus a životní prostředí.

Mezinárodní certifikáty garantující
kvalitu včetně ISO 9001:2008.

Reg.  No.  059-A

Ortopedický 
stupeň

Strana A Strana B

Anatomický 
stupeň



Potah Medicare

Antialergická výplň

Bavlněná izolační vrstva

Vrstva studené pěny 
Orthofirm (14 cm)

Ortopedická podpora
Garantuje optimální polohu zad 
během spánku

Studená pěna Orthofirm
Zajistí správnou ortopedickou 
podporu páteři 

Antialergické vlastnosti
Ochrana proti bakteriím a 
roztočům 

Výška16 cm

Ortopedická podpora pro vaše záda

Látka Medicare
Působí proti plísním 
a množení bakterií 

Snímatelný a pratelný potah
Napomáhá maximální hygieně lůžka

l e p š í  s pá n e k ,  l e p š í  ž i v o t

Snímatelný a pratelný potah 

LUCCA

Proč zvolit matraci Lucca?

OrthOFIrM

MADE 
IN ItALY
100%

Reg.  No.  059-A

6let
tento produkt byl navržen 
a vyroben v Itálii 

Záruka na jádro:
ÖKO-tEX garantuje absenci toxických a 
jiných škodlivých látek pro lidský 
organismus a životní prostředí.

Mezinárodní certifikáty garantující
kvalitu včetně ISO 9001:2008.

Specifikace

Antialergická

Ochrana proti 
roztočům

Antibakteriální

Výška jádra

Výška matrace

Prodloužená záruka

Stálý tvar

Ortopedická

Ekologická

Snímatelný potah 
pratelný na 40° 

Prodyšná

6

14
cm

16
cm

Vlastnosti matrace

Nosnost matrace130 Nosnost matrace130

Ortopedický stupeň

Anatomický stupeň



Látka Medicare
Antialergická, působí proti 
plísním a množení bakterií 

Optimální opora krční páteře

l e p š í  s pá n e k ,  l e p š í  ž i v o t

Ergonomické vlastnosti
Důkladné uvolnění krčních svalů díky 
správné poloze hlavy a krku

Paměťová pěna Memorex
Přizpůsobí se krční oblasti, 
snižuje bolesti hlavy a ztuhlé šíje

Anatomické vlastnosti
Vysoká poddajnost umožňuje správnou 
oporu krční oblasti

Nejvyšší zdravotní certifikace 
v rámci EU, zdravotní produkt 
první kategorie.

MdDichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  

93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti

STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 

2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 

3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura. 

4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche. 

5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile. 

6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.

7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni  

     dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva  

     93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

Polštáře 

Proč zvolit polštáře relaxsan?

    MEMOrEX

MADE 
IN ItALY
100%

Reg.  No.  059-A

2rok
tento produkt byl navržen 
a vyroben v Itálii 

Záruka
ÖKO-tEX garantuje absenci toxických a 
jiných škodlivých látek pro lidský 
organismus a životní prostředí.

Mezinárodní certifikáty garantující
kvalitu včetně ISO 9001:2008.

Specifikace

Anatomický

Ortopedický

Antialergický

Antibakteriální

Prodyšný

Ekologický

Stálý tvar

Ochrana proti roztočům

Snímatelný potah pratelný na 40° 

Nezávislý na tělesné hmotnosti

Wave Medicare
60x43x10/11

Standard Medicare
72x42x12


