KATALOG MATRACÍ

O SPOLEČNOSTI
Společnost MORAVIA COMFORT, s.r.o., je největším českým výrobcem matrací.
Naše historie sahá do roku 1975, kdy se v městě Břeclavi začaly vyrábět matrace pod
značkou GUMOTEX a následně GUMOTEX MATRACE. V roce 2014 jsme na 40letou
tradici výroby matrací navázali s novou značkou.
Nabízíme kompletní sortiment matrací – od tradičních molitanových, přes pružinové,
matrace ze studených pěn až po ty nejkomfortnější matrace s línou pěnou či z latexu.
Náš tým odborníků přináší do výroby matrací novinky materiálové i technologické,
jako jsou antibakteriální úprava pěn a potahů, ochrana před roztoči nebo regulace
teploty pro maximálně komfortní spánek a odpočinek. V bohatém portfoliu nemůžeme
opomenout ani speciální matrace určené do zdravotnických zařízení, hotelů, penzionů

nebo lázní. Se silným vývojovým a výrobním zázemím jsou naše matrace navrhovány,
vyvíjeny, testovány a na trh dodávány s respektem k přáním našich zákazníků a podle
těch nejnovějších trendů.
Kolekce našich matrací je pravidelně doplňována a rozšiřována o kvalitní příslušenství,
jako jsou postele, rošty, polštáře, moderní přikrývky. To vše pro maximální pohodlí
a spokojenost vás, našich zákazníků.
Výrobky, které naleznete v tomto katalogu, jsou výsledkem dlouholeté práce
zaměstnanců společnosti MORAVIA COMFORT, s.r.o., v oblasti výzkumu a výroby
materiálů pro zdravý spánek a vyhovují i těm nejpřísnějším evropským normám.

HISTORIE SPOLEČNOSTI
2008 •

cena za 1. místo v kategorii progresivní technologie/materiál
– za koncept CHYTRÉ MATRACE,
– modernizace šicích linek

rozvoj výroby matrací (zdravý spánek)

2012 •

vznik společnosti GUMOTEX MATRACE s.r.o.

2001 •

modernizace výrobního zařízení (nákup prošívacího stroje)

2014 •

2003 •

společnost prošla certiﬁkací ISO 14001

změna vlastnického podílů společnosti GUMOTEX MATRACE, s.r.o.,
uvedení nové značky MORAVIA COMFORT na trh

2004 •

recertiﬁkace ISO 9001 a ISO 16 949 – modernizace balicí a lepicí linky

2015 •

2005 •

modernizace skladových prostor

získání značky ČESKÁ KVALITA – NÁBYTEK
– certiﬁkujeme matrace na mechanické a fyzikální vlastnosti
– dětské matrace získávají osvědčení emisí těkavých organických sloučenin

2006 •

cena veletrhu NÁBYTOK A BÝVANIE 2006 za použité materiály
v matraci PENELOPÉ

2016 •

certiﬁkujeme vybrané matrace jako zdravotní prostředek I. třídy

1975 •

zahájení výroby pěnových matrací

1991 •

založení společnosti GUMOTEX a.s.

2000 •

JAK VYBRAT SPRÁVNOU MATRACI
Výběr správné matrace je vždy individuální záležitostí. Dobrá matrace by měla kombinovat několik
funkcí – komfort, hygienu, stabilitu. Široká škála používaných materiálů nabízí velký výběr matrací
pro každého z nás. Jak si tedy vybrat? Vše si před nákupem promyslete, prostudujte internet
a projděte si nabídku blízkých obchodů. Mějte na paměti, že na novou matraci si vaše tělo bude
zvykat možná i několik týdnů. Je proto možné, že než se s matrací sžijete, budou vás bolet záda.

VÝBĚR MATRACE OVLIVŇUJE:
•

PODKLAD POD MATRACÍ (rošt pod matrací) – rošt má za úkol podpořit
vlastnosti matrace a má velký vliv na její provzdušnění. Špatně zvolený
podklad matrace může zkrátit její životnost, ale co je důležitější, nemusí
tělu poskytnout správnou oporu pro všechny jeho části. Kvalitní rošt by
měl mít nejméně 28 lamel a mezery mezi nimi by neměly přesáhnout
4 cm.

•

HMOTNOST UŽIVATELE – nezapomínejte si vybrat matraci se správnou nosností. Vážíte-li přes 100 kg, není vhodné si pořídit matraci
s nižší nosností, než sami vážíte.

•

TUHOST MATRACE – každý z výrobců uvádí svou škálu tuhostí. Tuhost
volte podle toho, jaká je vaše poloha při spánku. Podle polohy se odvíjí
zatížení jednotlivých částí matrace. Vnímejte, jakou tuhost podkladu
vaše tělo preferuje. V poloze na zádech se hmotnost těla rovnoměrně
rozloží, páteř požaduje pevnou oporu. Usínáte-li na boku, hmotnost

těla se rozkládá rozdílně po celé ploše matrace. Oblast boků, kolen
a ramen zatěžuje matraci daleko více než oblast stehen či chodidel.
V tomto případě je vhodnější volit středně tuhou až měkkou matraci.
V neposlední řadě pro polohu na břiše a rovněž pro časté střídání poloh
je vhodné volit středně tuhou matraci.
•

VÝŠKA MATRACE – dalo by se jednoduše říct, že čím vyšší jádro
matrace, tím lepší komfort spánku. Na 10 cm vysoké matraci s roštem
budete vnímat každou jednotlivou laťku, což se u matrací vysokých
18–20 cm nestává.

•

INVESTICE – matraci si kupujete jednou za 8–10 let. Člověk za noc
ztrácí asi 1 g šupinek pokožky, vypotí 100–300 ml potu, a to vše
vstoupí do matrace. Při průměrné ceně 7 000 Kč za kvalitní matraci
vychází jedna noc na 1,90 Kč. To není tak moc, abychom kvalitu svého
spánku podceňovali.
3

MATRACE

4

®

GAIA aiRaiR

Vysoce propracovaná latexová matrace s podílem přírodního kaučuku, která přinese relaxaci
do vaší ložnice. To vše díky struktuře monobloku s vertikálními kanálky s odlišnou tuhostí.

AF

Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

Potah AVALON
Standardní varianta
potahu

Jednotlivé části matrace se optimálně přizpůsobují anatomii těla a roznášejí rovnoměrně hmotnost uživatele
po celé ploše. Vertikální průduchy skrz celé jádro poskytují nepřetržité odvětrávání, odvod vlhkosti a stabilizaci
teploty. Výsledkem je maximálně vzdušné 7zónové jádro, které individuálně reaguje na anatomické potřeby
uživatele. Ideální matrace pro osoby pečující o své zdraví, hledající tělesnou a duševní rovnováhu.
Standardní potah AVALON, volitelný potah MORAVIA.
GAIA aiRaiR® bude váš vzdušný přítel na cestě spánkem.

MONOBLOK
Vertikální průduch
skrz jádrem

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti

5

MAIA AIR

Všechny naše zkušenosti jsme vložili do zdravotní partnerské matrace s použitím
mimořádně pružné HR pěny s extraktem sójového oleje.
Jádro tvoří odolná ﬂexibilní pěna opatřená oboustrannou 7zónovou proﬁlací s rozdílnou tuhostí ložných ploch.
Každá jednotlivá zóna poskytuje potřebné nastavení správné polohy zad. Díky unikátnímu prořezu KARDIO
dochází k neustálému odvětrávání, odvodu vlhkosti a stabilizaci teploty. Všechny jednotlivé vrstvy zapadají
do sebe bez použití lepidel. Standardní potah AVALON, volitelné varianty potahů MORAVIA, BRAVO.
MAIA AIR vás nebude omezovat.

Potah AVALON
Standardní varianta
potahu

AF
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Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

Shoda s požadavky
na zdravotnický
prostředek

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

Prořez KARDIO
Nelepené jádro vhodné pro
alergiky

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti

FORTUNA BIO

Partnerská matrace z mimořádně pružné HR pěny s extraktem sójového oleje.
Matrace nabízí unikátní možnost volby tvrdší (ﬁalová pěna) a měkčí (žlutá pěna) strany matrace. Speciální
oboustranné tvarování do tzv. ostrůvků rozděluje jádro do 7 anatomických zón, které se maximálně
přizpůsobují jednotlivým částem lidského těla. Použitím přírodního materiálu ve výšce 20 cm reaguje matrace
na aktuální bio trendy a výrazně omezuje možné negativní dopady na životní prostředí. Díky otevřené struktuře
vysoce kvalitní HR pěny (studené pěny) je dosaženo optimálního proudění vzduchu v matraci, je elastická
a trvanlivá. Standardní potah AVALON, volitelné varianty potahů MORAVIA, BRAVO.
FORTUNA BIO se o vaše tělo bude starat po celou noc.

AF

Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

Shoda s požadavky
na zdravotnický
prostředek

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

Potah AVALON
Standardní varianta
potahu

ŘEZ MATRACE
Proﬁlování
do tzv. ostrůvku,
měkčí a tvrdší
strana jádra

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti
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ARTEMIS BIO

Latexová matrace ve stylu moderních bio trendů vhodná i pro uživatele s vyšší hmotností.

ŘEZ MATRACE
Výrazné zpevnění jádra
kokosovými deskami

Potah AVALON
Standardní varianta
potahu

AF
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Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

Splňuje normu
euroLATEX
ECO-Standard

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

Exkluzivní jádro z pěnové pryže (latexu) s příměsí přírodního kaučuku, které je ve střední vrstvě dvojnásobně
vyztuženo a významně zpevněno kokosovými ﬂexideskami. Vyniká výbornou pružností, prostupností vzduchu
(otevřená struktura buněk a perforace latexu), antibakteriálními vlastnostmi a díky charakteristické bodové
elasticitě se dokonale přizpůsobuje křivkám lidského těla – poskytuje mu zaručenou podporu v místech, kde
to nejvíce potřebuje. Díky dobrým ortopedickým vlastnostem je matrace vhodná i pro osoby dlouhodobě
upoutané na lůžko. Standardní potah AVALON, volitelný potah MORAVIA.
ARTEMIS BIO vám zajistí pohodlný spánek a relaxaci s dotekem přírody.

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti

MÉDEA PLUS

viscor
Luxusní matrace poskytující komfortní spánek s použitím VISCOR pěny (líné pěny) s proměnlivou výškou.

AF

Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

Shoda s požadavky
na zdravotnický
prostředek

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

Potah AVALON
Standardní varianta
potahu

Díky unikátnímu 7zónovému tvarování horní vrstvy z líné pěny matrace rovnoměrně rozkládá tlak v jednotlivých
tělesných zónách, což pozitivně ovlivňuje krevní oběh, zlepšuje kvalitu spánku a přispívá ke zmírnění bolesti
zad. VISCOR pěna (líná pěna) v horní vrstvě matrace poskytuje vynikající komfort a ideální podporu těla při
spaní. Tzv. zipové tvarování spodní vrstvy poskytuje dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu uvnitř jádra
matrace. Pěna ve spodní části matrace je navíc ošetřena antimikrobiální úpravou Sanitized®.
Standardní potah AVALON, volitelné varianty potahů MORAVIA, BRAVO.
MÉDEA PLUS vám dopřeje maximální pohodlí.

ŘEZ MATRACE
Spodní nelepená
vrstva z antibakteriální
pěny

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti

9

ANTIGÓNA

viscor
Extrémní pohodlí díky ﬂexibilní VISCOR pěně.
Působením tělesného tepla VISCOR pěna (líná pěna) měkne a pružně se přizpůsobuje tvaru těla, které se
pozvolna a příjemně zanoří do matrace. Efekt pomalého vracení do původní polohy zajišťuje rovnoměrné
rozložení tlaku matrace na lidské tělo, což má pozitivní vliv na krevní oběh, zlepšuje kvalitu spánku a přispívá
ke zmírnění bolesti zad. Střední nosná vrstva matrace je tvořena pěnou s antimikrobiální úpravou Sanitized®,
poskytující stabilitu a vysokou prodyšnost matrace bez nečistot. Standardní potah AVALON,
volitelné varianty potahů MORAVIA, BRAVO.
ANTIGÓNA vám dopřeje spánek, při kterém si uvolníte celé tělo.

Potah AVALON
Standardní varianta
potahu

AF
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Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

Shoda s požadavky
na zdravotnický
prostředek

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

ŘEZ MATRACE
Střední vrstva
z antibakteriální pěny

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti

METIS

Unikátní matrace s vysoce komfortní vrstvou gel latexu.

ŘEZ MATRACE
Horní vrstva z latexové pěny
s příměsí gelových částic

AF

Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

Splňuje normu
euroLATEX
ECO-Standard

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

Potah AVALON
Standardní varianta
potahu

Vrchní latexová vrstva matrace s příměsí gelových částic zajišťuje optimální klima vhodné pro váš spánek
a zároveň má mírně chladivý efekt, oblíbený zejména v parném létě. Díky výrazné elasticitě dokonale kopíruje
tvar lidského těla. Otevřená struktura latexových buněk a oboustranná perforace jádra podporují účinnou
cirkulaci vzduchu a zabraňují zadržování vlhkosti. Standardní potah AVALON, volitelný potah MORAVIA.
Matrace METIS se stane důležitou součástí vašeho života.

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti
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SENIORA

Vysoce odolná sendvičová matrace se zpevněnými bočnicemi.
Horní antidekubitní tvarování dělá z matrace volbu i pro ty, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko. Vyztužené
bočnice matrace výrazně zpevňují hrany ložné plochy a jsou odolnější proti sesezení, než je tomu u běžných
matrací. Důmyslně proﬁlované díly s vodorovnými průduchy vedenými napříč jádrem zabezpečují dokonalé
odvětrání. Díky použití rozdílných objemových hmotností v jednotlivých vrstvách se vám matrace přizpůsobí,
a tím zvýší komfort spánku. Standardní potah OLYMPIC, volitelný potah BRAVO.

Potah OLYMPIC
Standardní varianta
potahu

AF
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Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

Shoda s požadavky
na zdravotnický
prostředek

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

ŘEZ MATRACE
Zpevnění bočnic
proti sesezení

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti

JOLANA

Praktická sendvičová matrace ze „studené pěny“ vhodná pro alergiky.

ŘEZ MATRACE
Nelepené jádro vhodné
pro alergiky

AF

Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

Shoda s požadavky
na zdravotnický
prostředek

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

Potah OLYMPIC
Standardní varianta
potahu

Nelepené jádro důmyslně propracované matrace z elastické HR pěny a PUR pěny vytváří ideální podporu pro
tělo. Speciální tvarování a spojení vrstev bez použití lepidel zajišťuje dokonalé provzdušnění jádra
a snadnou údržbu s možností praktického rozložení jednotlivých dílů při čištění. V závislosti na tělesné
hmotnosti nebo přání uživatele lze volit mezi měkčí (oranžová pěna) a tvrdší (modrá pěna) stranou matrace.
Standardní potah OLYMPIC, volitelný potah BRAVO.

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti
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NATALIA

Zpevněná latexová matrace s kokosovou ﬂexideskou.

ŘEZ MATRACE
Střed jádra zpevněný
kokosovou ﬂexideskou

Potah OLYMPIC
Standardní varianta
potahu

AF
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Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

Splňuje normu
euroLATEX
ECO-Standard

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

Ceněna je především vzdušnost jádra, která pomáhá eliminovat vlhkost a zabraňovat množení roztočů.
Výborně pružná, optimálně tuhá a tvarově stálá matrace z pěnové pryže (latexu) se zvýšenou nosností. Záruka
optimálního uvolnění v průběhu spánku a svěžího probuzení pro dny plné energie. Díky dobrým ortopedickým
vlastnostem je vhodná i pro osoby dlouhodobě upoutané na lůžko. Standardní potah OLYMPIC.

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti

DANAÉ

Matrace pro partnery v podobě 18 cm vysokého spánkového luxusu. To je DANAÉ.

AF

Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

Shoda s požadavky
na zdravotnický
prostředek

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

Potah OLYMPIC
Standardní varianta
potahu

Výjimečná elasticita „studené pěny“ s vyšší tuhostí a nosností v kombinaci s PUR pěnou poskytující dokonalý
spací komfort širokému okruhu uživatelů. Speciální oboustranné tvarování rozděluje jádro
do 7 anatomických zón zajišťujících optimální tvrdost pro každou část lidského těla.
Standardní potah OLYMPIC, volitelný potah BRAVO.
Matrace DANAÉ je vhodná nejen pro aktivní sportovce, ale i pro ty, kteří vyhledávají vysoký komfort.

ŘEZ MATRACE
Dvoutuhostní jádro,
měkčí (zelená pěna)
a tvrdší (oranžová pěna)

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti
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EURIDIKA

viscor
Komfortní sendvičová matrace s vrstvou VISCOR pěny (líné pěny).
Využitím VISCOR pěny (líné pěny) vám matrace dodá pocit pomalého vnoření, pohodlné uložení v optimální
poloze a rozložení tlaku těla po celé ploše matrace. Horní vlnkové tvarování podporuje prokrvení kůže
v průběhu spánku. Vnitřní průřez odvádí absorbované vodní páry a poskytuje dostatečné provzdušnění
matrace. Spodní strana matrace s odvětrávacími kanálky je vyrobena z kvalitní PUR pěny pro větší zpevnění
podpory. Standardní potah OLYMPIC, volitelný potah BRAVO.

Potah OLYMPIC
Standardní varianta
potahu

AF

16

Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

Shoda s požadavky
na zdravotnický
prostředek

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

ŘEZ MATRACE
VISCOR pěna (líná pěna
v horní vrstvě)

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti

AURORA

Jedinečná latexová matrace s podílem přírodního kaučuku a 7 anatomickými zónami.

AF

Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Prodloužená
záruka

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

Potah OLYMPIC
Standardní varianta
potahu

ŘEZ MATRACE
Jednostranné monoblokové
7zónové tvarování

Latex je ideální materiál pro uživatele pečující o své zdraví, hledající tělesnou a duševní rovnováhu – potřebný
odpočinek a regeneraci po celodenním shonu. Neobyčejně pružné jádro poskytuje odpovídající podporu
pro rozdílné křivky lidského těla. Matrace je opatřena jednostranným monoblokovým zónováním, vynikající
stabilitou a dokonalým odvětráním. Matraci je možné polohovat pomocí roštů. Díky dobrým ortopedickým
vlastnostem je vhodná i pro osoby dlouhodobě upoutané na lůžko. Standardní potah OLYMPIC.

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti
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ZLATA PLUS

Klasická matrace z taštičkových pružin.

ŘEZ MATRACE
Taštičková pružina
(cca 210 ks/m2)

Potah ALOE VERA
Standardní varianta
potahu

AF
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Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHAN CKÉ
ME

Jádro je tvořeno systémem pružin, které jsou samostatně zašity v textilních sáčcích, tzv. taštičkách. Každá
jednotlivá taštička tak může individuálně reagovat – dynamicky se přizpůsobuje tvaru i zátěži jednotlivých
tělesných partií a zajišťuje optimální rozložení hmotnosti lidského těla. Nově byly použity vnější 5zónové
proﬁlované desky z kvalitní PUR pěny. Matrace vyžaduje prodyšnou podložku nebo rošt bez polohování.
Standardní potah ALOE VERA.

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti

NORKA PLUS

Matrace ceněná dospívající mládeží pro svou tuhost a unikátnost jádra.

ŘEZ MATRACE
Výrazné středové
zpevnění jádra

AF

Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

Shoda s požadavky
na zdravotnický
prostředek

ASTNOSTI

CE

YZIKÁLNÍ
VL

CHANICKÉ
ME

Potah ALOE VERA
Standardní varianta
potahu

Střed jádra je zpevněný 8cm deskou z pojeného lehčeného polyuretanu (RE pěny), která je vložena mezi vrstvy
kvalitní PUR pěny. Vnitřní tvarování vrstev dodává jádru potřebné provzdušnění. Matrace je oblíbená především
díky vyvážené kombinaci svých užitných vlastností. Je určena pro ty, kteří upřednostňují středně tuhou matraci.
Standardní potah ALOE VERA, volitelný potah BRAVO.
NORKA PLUS znamená jistotu.

R T I F I K ÁT

Splnění norem
pro funkční
vlastnosti
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Vyrobeno
v České
republice

Garance kvality
ISO 9001:2009

ÖKO-TEX®
garance zdravotní
nezávadnosti

AF

CE

YZIKÁLNÍ
ASTNOSTI

TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH
SLOUČEN N

CHANICKÉ
ME

OSVĚDČENÍ EMISÍ

VL

DĚTSKÉ
MATRACE

R T I F I K ÁT

Osvědčení emisí
Splnění norem
těkavých organických pro funkční
sloučenin
vlastnosti

MIMI
Luxusní dětská pěnová matrace.

Potah JABA PUR
Volitelná varianta
potahu
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ŘEZ MATRACE
Oboustranné tvarování

Potah MIRABELLA
Standardní potah – 4 barevné
varianty provedení

Jádro tvoří speciální vysoce pružná „studená“ pěna (HR pěna)
o vysoké objemové hmotnosti 40 kg/m3, která vytváří
dostatečně pevný a zároveň nosný podklad pro správné
tvarování páteře rostoucího miminka. Jemné vlnité tvarování
na obou lehacích plochách matrace navíc přispívá k lepšímu
prokrvení těla. Matrace v potahu splňuje limity emisí VOC
látek pro vnitřní prostředí pobytových místností a odpovídá
požadavkům na zdravotní nezávadnost dle Öko-Tex® Standard
100, třída I – vhodný pro děti do 3 let. Standardní potah
MIRABELLA, volitelný potah JABA PUR.

BABY
Dětská pěnová matrace.
Klasické řešení pro zdravý a klidný spánek těch nejmenších.
Jádro matrace je tvořeno jedním dílem kvalitní polyuretanové
pěny (PUR pěna 25 kg/m3). Matrace v potahu splňuje limity
emisí VOC látek pro vnitřní prostředí pobytových místností
a odpovídá požadavkům na zdravotní nezávadnost dle
Öko-Tex® Standard 100, třída I – vhodný pro děti do 3 let.
Standardní potah MIRABELLA, volitelný potah JABA PUR.
Potah JABA PUR
Volitelná varianta
potahu
Potah MIRABELLA
Standardní potah – 4 barevné
varianty provedení

BAMBINO
Kvalitní dětská matrace sendvičového typu.
Jádro je tvořeno kombinací polyuretanové pěny (PUR pěny)
se střední vrstvou pojeného lehčeného polyuretanu
(RE pěny), který matraci výrazně zpevňuje a zvyšuje její
tvrdost. Matrace v potahu splňuje limity emisí VOC látek
pro vnitřní prostředí pobytových místností a odpovídá
požadavkům na zdravotní nezávadnost dle Öko-Tex®
Standard 100, třída I. – vhodný pro děti do 3 let. Standardní
potah MIRABELLA, volitelný potah JABA PUR.
Potah JABA PUR
Volitelná varianta
potahu
Potah MIRABELLA
Standardní potah – 4 barevné
varianty provedení
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POTAHY

22

MORAVIA
Potah MORAVIA je vyrobený z exkluzivní pletené látky s vysokým obsahem
přírodní viskózy, je výjimečně měkký a příjemně hebký, proto ho používáme
pro matrace z naší luxusní řady. Přírodní viskóza, jejíž základní surovinou
pro výrobu je celulóza získaná ze dřeva jehličnatých stromů, dodává látce
potřebnou prodyšnost, výborně odvádí vlhkost, a vytváří tak optimální
mikroklima pro váš zdravý spánek.
Potah MORAVIA vám dopřeje naprosto luxusní zážitek.

Aktivní antibakteriální úprava AEGIS™
Je založená na ﬁxaci aktivních částic na vláknu textilie. Dostane-li se jakýkoli mikroorganismus do kontaktu
s částicemi AEGIS™, je narušená jeho buněčná membrána, a tím je spolehlivě zahuben. Technologie AEGIS™
tak účinně brání růstu a množení roztočů, plísní a hub, aniž by zvyšovala odolnost těchto mikroorganismů.
•

AEGIS™ poskytuje aktivní svěžest: zabraňuje množení bakterií a plísní, což bývá hlavní příčinou vzniku zápachu ve většině tkanin.

•

AEGIS™ zaručuje hygienu: blokuje vývoj roztočů zničením některých hub, které jsou nezbytné pro potravinový řetězec roztočů.

•

AEGIS™ je bezpečná pro lidi a životní prostředí, splňuje podmínky Öko-Tex® Standard 100.

Složení textilie:
60
37
2
1

%
%
%
%

polyester
viskóza
polyamid
elastan

Charakteristika potahu:
• zip po celém obvodu potahu
• dělitelný na dvě samostatné části
• prošitý PES rounem 400 g/m2
• odvětrávací 3D mřížka
• boční úchyty
• pratelný až na 60 °C
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AVALON
Pro výrobu tohoto potahu se používají mikročástice stříbra, které zlepšují hygienu
vašeho lůžka. Ionty stříbra (Ag+) chrání textilii před mikroorganismy a zabraňují jejich množení
přírodní cestou. Při kontaktu s pokožkou zachovávají její přirozenou rovnováhu a proti mikroorganismům
působí výhradně na povrchu textilie. Tento potah zároveň obsahuje přírodní viskózové vlákno, které ve
spojení s moderním designem dodává textilii luxusní charakter. Zaručuje vám absolutní čistotu a pohodlí.

ARGENTANO™ úprava
Využívá stříbro jako jeden z nejstarších a nejznámějších způsobů ochrany před houbami a bakteriemi. Díky působení stříbrných iontů
chrání textilii před mikroorganismy a zabraňuje jejich rozvoji přírodní cestou.
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•

ARGENTANO™ je antimikrobiální úprava.

•

ARGENTANO™ zabraňuje růstu bakterií, rozvoji zápachu, přenosu bakterií.

•

ARGENTANO™ zajišťuje konstantní svěžest a hygienu lůžka.

•

ARGENTANO™ neuvolňuje toxické látky a splňuje podmínky Öko-Tex® Standard 100.

Složení textilie:

Charakteristika potahu:

70 % polyester
30 % viskóza

•
•
•
•
•
•

zip po celém obvodu potahu
dělitelný na dvě samostatné části
prošitý PES rounem 320 g/m2
odvětrávací 3D mřížka
boční úchyty
pratelný až na 60 °C

OLYMPIC
Potah OLYMPIC je kombinací elegantního designu
s antibakteriální úpravou HyCare®, která jej ochrání
před nežádoucími vlivy mikrobů. Potah se velmi snadno
udržuje čistý, je odolný vůči množení roztočů a navíc
je příjemně jemný na dotek.

HyCare® úprava
•

HyCare® zvyšuje zásadním způsobem funkční vlastnosti textilie.

•

HyCare® je antimikrobiální úpravou poskytující ochranu před roztoči.

•

HyCare® blokuje rozmnožování hub a plísní, zabraňuje rozvoji bakterií.

•

HyCare® splňuje podmínky na Öko-Tex® Standard 100.

Složení textilie:

Charakteristika potahu:

100 % polyester

•
•
•
•
•

zip po celém obvodu potahu
dělitelný na dvě samostatné části
s ozdobnou paspulí
prošitý PES rounem 320 g/m2
pratelný až na 60 °C
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ALOE VERA
Potah ALOE VERA je velmi praktický z hlediska manipulace a praní, čímž umožňuje
udržovat vysokou hygienu lůžka. Tento potah vás nikdy nezklame, vždy vám poskytne
potřebné pohodlí pro váš zdravý spánek. ALOE VERA je jednoduché řešení pro
každého, zejména pak malé děti anebo starší osoby, u kterých je dodržování zvýšené
hygieny zcela zásadní. ALOE VERA je prostě jistota.

Složení textilie:

Charakteristika potahu:

100 % polyester

•
•
•
•
•

zip po celém obvodu potahu
dělitelný na dvě samostatné části
prošitý PES rounem 150 g/m2
jednoduše snímatelný
pratelný až na 60 °C

BRAVO
Potahová textilie se speciální PUR membránou, která zajišťuje nepropustnost pro vodu a zároveň
vysokou prodyšnost pro páru. Textilie je obousměrně elastická a omyvatelná.
PUR membrána
Nepropustná pro vodu, ale prodyšná pro páru. Zabraňuje vsáknutí tekutiny do jádra
lůžka, a splňuje tak vysoké nároky na hygienu. Vysoce odolná vůči působení potu a moči.
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Složení textilie:

Charakteristika potahu:

58 % polyester
42 % polyuretan

•
•
•
•

snadno snímatelný
zdrhovadlo do „L“
veprošitý, omyvatelný
vyvinutý především pro zdravotnická zařízení
a provozy s vysokými nároky na hygienu
• pratelný až na 95 °C

95

DĚTSKÉ POTAHY
JABA PUR
Speciální potahová látka s PUR membránou. Moderní textilie opatřená PUR membránou
nepropustnou pro vodu, ale snadno propustnou pro páru. Aktivně tak podporuje cirkulaci
vzduchu v matraci, aniž by došlo ke vsáknutí tekutin do jádra (vysoce odolná vůči působení
potu a moči). Membrána je vyrobena bez PVC a splňuje vysoké nároky na hygienu.
Složení textilie:

Charakteristika potahu:

68 % polyester
32 % bavlna
PUR membrána

• snadno snímatelný
• zip do „L“
• pratelný až na 60 °C

MIRABELLA
Klasická tkaná textilie s dětskými motivy.
Přírodní materiál s dobrou absorpcí tělesné vlhkosti a praktickou údržbou.
Složení textilie:

Charakteristika potahu:

100 % bavlna

• snadno snímatelný
• zip do „L“
• pratelný až na 60 °C
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TOPPERY
TOPPER

VISCO

Topper pro zvýšený komfort a hygienickou ochranu matrace.
Vnitřní deska z VISCOR pěny (líné pěny) zajišťuje pocit pomalého vnoření, pohodlné uložení v optimální poloze
a rozložení tlaku těla po celé ložné ploše matrace. Na výběr máte ze dvou výšek, a to 4 a 6 cm. To vše v potahu LUREX.
28

TOPPER

PUR

Topper pro zvýšený komfort a hygienickou ochranu matrace.
Jádro z PUR pěny vyniká praktickým proﬁlováním, které napomáhá lepšímu prokrvení kůže při spaní
a odpočinku po náročném dni. Na výběr máte ze dvou výšek, a to 4 a 6 cm. To vše v potahu LUREX.

POTAH LUREX
PRO TOPPERY
Jednoduchá elegance, to je potah LUREX. Minimalistický vzhled se stříbrným dezénem.
Potah se oproti bavlně snadno udržuje a čistí, je méně náchylný na rozmnožování roztočů
a navíc je velmi hebký. Do potahu LUREX oblékáme naše toppery.
Složení textilie:
99 % polyester
1 % polyamid

Charakteristika potahu:
•
•
•
•

snadno snímatelný, se zipem po celém obvodu
gumy v rozích potahu pro snadné uchycení topperu
pratelný až na 60 °C
prošitý PES rounem 150 g/m2
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ROŠTY
LAMELOVÝ ROŠT

DANIEL HN 5V PVP
Standardní lamelový rošt s polohováním, přístup do úložného prostoru postele
z přední části.

30

•

28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových pouzdrech

•

pohodlné zdvihání pomocí plynových pístů

•

5 lamel s možností nastavení tuhosti ve střední části roštu

•

středový stabilizační popruh

LAMELOVÝ ROŠT

DANIEL 5V
Nejprodávanější lamelový rošt pevný.
•

28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových pouzdrech

•

5 lamel s možností nastavení tuhosti ve střední části roštu

•

středový stabilizační popruh

LAMELOVÝ ROŠT

DANIEL HN 5V
Oblíbený lamelový rošt s polohováním hlava/nohy.
•

28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových pouzdrech

•

s polohováním v částech pro hlavu a nohy

•

5 lamel s možností nastavení tuhosti ve střední části roštu

•

středový stabilizační popruh
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LAMELOVÝ ROŠT

DANIEL 5V BVP
Standardní lamelový pevný rošt, přístup do úložného prostoru postele z boku.
•

28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových pouzdrech

•

pohodlné zdvihání pomocí plynových pístů

•

univerzální použití – levá/pravá strana

•

5 lamel s možností nastavení tuhosti ve střední části roštu

•

středový stabilizační popruh

LAMELOVÝ ROŠT

CONOR 5V MAXI
Nepolohovatelný rošt (28 lamel).
•

zesílený rám pro vyšší zatížení

•

nastavení tuhosti ve střední části roštu

•

středový stabilizační popruh

•

max. nosnost 150 kg

Výška roštu: 8 cm
Výška bočnice: 5 cm
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ANATOMICKÉ
POLŠTÁŘE
POTAH

MODAL

Tak jako naše matrace i anatomické polštáře si zaslouží svou patřičnou
ochranu a komfort. Proto jsme anatomické polštáře oblékli do potahu MODAL.
Výjimečně hebký a příjemný materiál s mimořádnou měkkostí na dotek.
Obsahuje přírodní modalové vlákno, které ve spojení s moderním designem
dodává textilii luxusní charakter. MODAL zajišťuje regulaci tepla a odvod tělesné
vlhkosti. Dopřeje vám komfortní zážitek.

Složení textilie:
64 %
35 %
1%

polyester
modal
eslastan

Charakteristika potahu:
• snadno snímatelný
• pratelný až na 60 °C
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DREAM SOFT
Mimořádně přizpůsobivý polštář z VISCOR pěny.
VISCOR pěna (líná pěna) mění svou tuhost v závislosti na teplotě, pružně se přizpůsobuje tělu a pomalu se vrací.
Je schopna minimalizovat tlak, čímž pomáhá ulevit od svalového napětí v krční zóně. Prodyšnost polštáře a hygiena
je zajištěna perforací jádra.
Rozměry polštáře:
cca 60 × 35 × 8/10 cm

FYZIO AIR
Prodyšný polštář s vynikající schopností adaptability při ležení.
Jádro polštáře je vyrobeno z líné pěny o vysoké hustotě, která se dokonale přizpůsobí tvaru hlavy a krku,
aniž by vytvářela protitlak. Perforované jádro klasického tvaru umožňuje vynikající provzdušnění.
Rozměry polštáře:
cca 67 × 43 × 10 cm

THERMO
Termoreaktivní polštář z VISCOR pěny pro maximální komfort.
Všechna místa anatomického tvarování VISCOR pěny reagují na tělesnou teplotu, v závislosti na ní mění svou
tuhost, a zajišťují tak rovnoměrné rozložení tlaku. Díky tzv. efektu pomalého vracení snižují napětí krčního svalstva
a mohou napomoci při bolestech hlavy a ztuhlosti šíje.

Rozměry polštáře:
cca 58 × 33 × 11 cm
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LOŽNÍ SOUPRAVY

ANTIMICROBIAL
Speciální přikrývky, polštáře a podložky s trvalou ochranou
před alergeny, bakteriemi a plísněmi.

Nadýchané a lehké zpracování s účinnou antimikrobiální úpravou, která je zárukou
zdravého a hygienického prostředí pro spánek. Výplň přikrývek a polštářů tvoří unikátní
vlákno WellmanHealthGuard TM poskytující dvojitou ochranu proti roztočům (snižuje jejich
množství až o 99 % během 6 týdnů) a růstu mikrobů. Podložka zajišťuje praktickou ochranu
matrace před znečištěním. Přikrývky i polštáře lze prát při teplotě max. 60 °C.

Rozměry polštářů:

Rozměry přikrývek:

70 × 50 cm (600 g) s vnitřním vakem
90 × 70 cm (1 000 g) s vnitřním vakem

200 × 140 cm (1 000 g)
220 × 140 cm (1 100 g)

Rozměr podložky:
200 × 90 cm (160 g/m2)

SLOŽENÍ TEXTILIE:
Složení povlaku:
100 % polyester (mikrovlákno)
Výplň polštáře:
100 % polyester – duté vlákno (kuličky)
Výplň přikrývky, podložky:
100 % polyester
35

METALLIC
WHITE / B
BLACK
K

SLOŽENÍ TEXTILIE:
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Moderní
Mod
rní přikrývky,
př rývky, polštáře
p lštáře a podložka
podložk s metalic
metalickým designem,
antistatic
úp
vou a trvalou
antistatickou
úpravou
trval ochranou před alergeny, bakteriemi a plísněmi.

Složení povlaku:
100 % polyester MicroMetallic

Účinná antimikrobiální úprava, která výrazně snižuje zdravotní rizika v průběhu spánku a chrání před
Úči
nežádoucími pachy. Výplň přikrývek a polštářů tvoří unikátní vlákno WellmanHealthGuardTM poskytující
dvojitou ochranu proti roztočům a růstu mikrobů. Je zárukou zdravého a hygienického prostředí pro
spánek. Přikrývky, polštáře i podložky lze prát při teplotě max. 60 °C.

Výplň polštáře:
100 % polyester – vrstva WellmanHealthGuardTM, duté vlákno (kuličky)

Rozměry polštářů:

Rozměry přikrývek:

70 × 50 cm (600 g)
90 × 70 cm (1 000 g)

200 × 140 cm (1 000 g)
220 × 140 cm (1 100 g)

Rozměry podložky:
200 × 90 cm (160 g/m2)

Výplň přikrývky:
100 % polyester – WellmanHealthGuardTM

SOFT 95 °C

SLOŽENÍ TEXTILIE:
Složení povlaku:
50 % polyester, 50 % bavlna
Výplň polštáře:
100 % polyester – duté vlákno (kuličky)
Výplň přikrývky, podložky:
100 % polyester – duté vlákno

Rozměry přikrývek:
135 × 100 cm (500 g) – dětská
200 × 140 cm (540 g)
200 × 140 cm (1 000 g)
200 × 140 cm (1 200 g)
200 × 140 cm (700 + 900 g) – spínací
220 × 140 cm (1 200 g)
240 × 200 cm (1 700 g)

Klasické přikrývky, polštáře a podložky pro zvýšené nároky na hygienu lůžka.
Prodyšné a materiálově příjemné zpracování s nadýchaným vzhledem. Výplň polštáře tvoří polyesterové kuličky, které jsou zárukou
měkkosti a výrazně omezují slehnutí polštáře. Přikrývka je vyplněna polyesterovým rounem a je podélně i příčně prošitá. Podložka poskytuje
praktickou ochranu matrace před znečištěním. Přikrývky, polštáře i podložky lze prát při teplotě do 95 °C
(vhodné také pro ubytovací a zdravotnická zařízení).

Rozměry polštářů:
60 × 40 cm (320 g) – dětský
70 × 50 cm (600 g)
90 × 70 cm (900 g) – zip
90 x 70 cm (700 g)

Rozměry podložek:
2

200 × 90 cm (160 g/m )
200 × 180 cm (160 g/m2)

Rozměry membrány PUR zátěr:
120 × 60 cm
140 × 70 cm
200 × 90 cm
200 × 180 cm

Rozměry membrány PVC zátěr:
200 × 90 cm
200 × 180 cm
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POSTELE, KŘESLA
MASIVNÍ BUKOVÉ POSTELE
Naše postele jsou vyráběny z masivního bukového dřeva o síle až 30 mm.
Buk je u nás jednou z hospodářsky nejvýznamnějších dřevin a jeho dřevo se svou charakteristikou
a vlastnostmi řadí mezi nejčastěji používané přírodní materiály.
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•

tloušťka bočnic až 3 cm

•

jednoduchá montáž

•

pevnost a stabilita jsou zajištěny 3bodovým kováním

•

4bodové kování pro nastavení různé výšky (neomezenost výběru roštu a matrace v různých výškách)

•

možnost kombinace ze čtyř typů nočních stolků

•

povrchová úprava – lak

VESTA

Postel, která si zaslouží být centrem vaší ložnice nejen díky jednoduchému,
čistému designu, ale také díky citlivému přístupu k detailům.

Standardní
vnitřní rozměry:

Možnost ATYP.
vnitřní délky:*

Přibližná šířka / délka, vnější
rozměry pro 200 × 180 cm:

Výška předního /
zadního čela:

Výška bočnice
od podlahy:

Barevná škála
moření:*

Standardní
provedení:

200 × 80 cm
200 × 90 cm
200 × 100 cm
200 × 120 cm
200 × 140 cm
200 × 160 cm
200 × 180 cm

210 cm
220 cm

187 cm / 228 cm

43 cm/ 93 cm

42 cm

třešeň
olše
ořech světlý

buk

ořech tmavý
wenge
tabák
* za příplatek, viz ceník
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VERITA

Vitální život si žádá také vitální spánek. Dokonalé uvolnění a krásná rána jsou hlavními výhodami,
které postel VERITA přináší.

40

Standardní
vnitřní rozměry:

Možnost ATYP.
vnitřní délky:*

Přibližná šířka / délka vnější
rozměry pro 200 × 180 cm:

Výška předního /
zadního čela:

Výška bočnice
od podlahy:

Barevná škála
moření:*

Standardní
provedení:

200 × 80 cm
200 × 90 cm
200 × 100 cm
200 × 120 cm
200 × 140 cm
200 × 160 cm
200 × 180 cm

210 cm
220 cm

187 cm / 206 cm

43 cm / 93 cm

42 cm

třešeň
olše
ořech světlý

buk

Možnost zvýšení postele*:
+ 10 cm / + 15 cm / + 20 cm

ořech tmavý
wenge
tabák
* za příplatek, viz ceník

NOČNÍ STOLKY
K POSTELÍM

TNS 1

Prakticky řešené noční stolky z masivního bukového dřeva.
•

noční stolky lze kombinovat se všemi postelemi z masivního buku

•

tloušťka masivu: cca 2 až 3 cm

•

rozměry nočních stolků: 42 x 50 x 35 cm (výška x šířka x hloubka)

TNS 2

TNS 4

TNS 7

KŘESLO BONGO
Univerzální rozkládací křeslo k příležitostnému využití na spací matraci.
Praktická součást interiéru studentského pokoje nebo pokoje pro hosty
z kvalitní PUR pěny (25 kg/m3). Možnost snadné a rychlé manipulace.

Potah RÍŠA přírodní bílá

Rozměry křesla: cca 81 × 79 × 68 cm
(rozložené cca 185 × 81 cm)

Potah RÍŠA modrý
Složení textilie:

Charakteristika potahu:

100 % bavlna

• snadno snímatelný (zdrhovadlo)
• prošitý 100 % PES rounem a netkanou textilií
• pratelný až na 60 °C
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TABULKA MATRACÍ

20

SENIORA

120

18

32, 35

JOLANA

120

18

35

NATALIA

120

18

DANAÉ

120

18

35

EURIDIKA

120

20

28, 30

AURORA

120

20

ZLATA PLUS

120

21

25

NORKA PLUS

120

17

30

MIMI

15

7

BABY

15

7

25

BAMBINO

15

7

22
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2

×

×

2/3

×

×

5

AVALON

MORAVIA, BRAVO

×

×

5

AVALON

MORAVIA, BRAVO

5

AVALON

MORAVIA

záruční lhůta (počet let)

130

×

shoda s požadavky na
zdravotnický prostředek

METIS

30

×

zdravotní matrace

20

tuhostní stupeň (1; 2; 3)*

130

možnost polohování pomocí roštů

ANTIGÓNA

×

VARIANTY POTAHŮ

STANDARDNÍ

VOLITELNÝ

5

AVALON

MORAVIA

50

×

7

×

×

×

50

×

7

×

×

×

×

2/3

×

×

3

7

×

×

2

×

×

5

AVALON

MORAVIA, BRAVO

7

×

×

2

×

×

5

AVALON

MORAVIA, BRAVO

×

×

×

3

5

AVALON

MORAVIA

×

×

2

×

×

3

OLYMPIC

BRAVO

×

1/2

×

×

3

OLYMPIC

BRAVO

×

×

2

3

OLYMPIC

×

×

2/3

×

×

3

OLYMPIC

BRAVO

×

×

2

×

×

3

OLYMPIC

BRAVO

×

2

3

OLYMPIC

2

2

ALOE VERA

2

ALOE VERA

BRAVO

×
40

nelepené jádro

20

×

separační potah

120

7

partnerská matrace (tvrdší/měkčí
strana matrace)

MÉDEA PLUS

30

oboustranná matrace (matraci lze
otáčet)

20

×

počet zón

130

vnější proﬁ lování tvarování

ARTEMIS BIO

netkaná textilie

20

kokosová deska

130

taštičkové pružiny

FORTUNA BIO

pěnová pryž s gelovými částicemi
(gel latex)

22

pěnová pryž (latex)

130

VISCOR pěna
(objemová hmotnost v kg/m 3)

MAIA AIR

HR pěna
(objemová hmotnost v kg/m 3)

20

RE pěna
(objemová hmotnost v kg/m 3)

130

Antibakteriální PUR pěna
(objemová hmotnost v kg/m 3)

výška matrace ve standardní
variantě potahu (cm)

GAIA AIRAIR

MATRACE

PUR pěna
(objemová hmotnost v kg/m 3)

doporučená max. nosnost

PARAMETRY MATRACÍ

40

40

×

×

45

×

50
×

×

40, 45
×

×

5

×

×

7

×

7

×

×

7

×

×

7

×

45
45
×
×

×

×

80

7

×

5

×

×

×

×

×

×

×

×

×
40

60

* TUHOSTNÍ STUPNĚ: 1 (měkká matrace), 2 (středně tuhá matrace), 3 (tvrdá matrace)

×

2

×

×

×

×

2

MIRABELLA

JABA PUR

×

×

2

MIRABELLA

JABA PUR

2

MIRABELLA

JABA PUR

×

TABULKA POTAHŮ

3D mřížka

možnost praní na 60 °C

možnost chemického čištění

typ potahové textilie

antibakteriální úprava/vlastnosti

snímání potahu
(počet stran se zdrhovadlem)

boční úchyty

záruční lhůta
(počet let)

×

×

×

×

×

U

×

4

×

2

AVALON

×

×

×

×

×

×

U

×

4

×

2

OLYMPIC

×

×

×

×

×

U

×

4

2

ALOE VERA

×

×

×

×

U

4

2

×

T

2

2

×

×

U

4

2

1

2

2

2

2

2

BRAVO

LUREX – toppery

×

×

×

×

×

MODAL – anatomické polštáře

×

×

×

U

JABA PUR – dětské matrace

×

×

×

T

MIRABELLA – dětské matrace

×

×

×

T

PUR membrána

lemování

×

možnost praní na 95 °C

netkaná textilie

MORAVIA

POTAH

neprošitý potah

prošev s polyesterovým rounem

PARAMETRY POTAHŮ MORAVIA COMFORT

×

×

U – pletená látka (úplet)
T – tkaná textilie
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VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM
MATRACE, CHRÁNIČE, ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE
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ROŠTY

POTAHY

polyuretanová
pěna

taštičková
pružina

matraci lze
používat
z obou stran

pevný rošt

dělitelný zip
po celém
obvodu

pojená PUR drť

netkaná textilie

záruka
na produkty*

polohovací rošt
hlava/nohy

snímatelný potah

vysoce pružná
HR pěna, tzv.
„studená pěna“

extrakt
sójového oleje

shoda
s požadavky
na zdravotnický
prostředek

výklop
boční s pístem

max. teplota praní

VISCOR pěna,
tzv. líná pěna

použity vysoce
kvalitní pěny
společnosti
MOLITAN a.s.

zdravotní
matrace

výklop přední
s pístem

nebělit

antibakteriální
pěna

počet
anatomických
zón

prodloužení
zákonné záruky
o 1 rok

motorový rošt

nežehlit

polyuretanová
pěna

výška
matrace, topperu,
v potahu

prodloužení
zákonné záruky
o 3 roky

doporučená
nosnost

pouze chemické
šetrné čištění

latex

doporučená
nosnost

gel latex (pěnová
pryž s příměsí
gelových částic)

tuhost matrace
1, 2, 3 (měkká,
středně tuhá, tuhá)

* bližší informace k zárukám naleznete
v reklamačním a záručním listě,
případně na stránkách
www.moravia-comfort.cz

výrobek se nesmí
sušit v bubnové
sušičce

POZNÁMKOVÁ ČÁST
Rozměry matrací a topperů v potahu:

Standardní rozměr roštů:

matrací, topperů, anatomických polštářů. Případné lepené

200 × 80 cm, 200 × 90 cm, 200 × 140 cm, 200 × 160 cm

200 × 80 cm, 200 × 90 cm, 200 × 100 cm

spoje materiálu nemají vliv na kvalitu a funkční vlastnosti

a 200 × 180 cm + atypické rozměry

matrací, topperů.
Rošty se vyrábějí o 5 cm kratší a 1 cm užší, než je uvedený

Atypické rozměry jednolůžkových matrací a chráničů

standardní rozměr roštu (matrace). Např.: rošt o rozměru

Autorem fotograﬁí, textů atd. (dále jen „materiály“)

delších než 200 cm a dvoulůžkové matrace a toppery

200 × 90 cm se vyrobí ve skutečném rozměru 195 × 89

je společnost MORAVIA COMFORT, s.r.o.,

jsou s vlepenou PUR pěnou odpovídající kvality. Rozměry

cm. Atypické rozměry roštů lze vyrobit dle požadavků

IČ 293 68 243 (dále jen společnost). Obsah materiálů

anatomických polštářů, ložních souprav, postelí a nočních

zákazníka, pokud tomu nebrání technické a funkční

je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv kopírování,

stolků jsou vyobrazeny u produktu a nelze je upravit

možnosti. V případě objednání atypického rozměru

přepis, šíření, další zpřístupňování či využívání materiálů

na přání zákazníka.

požadujeme zadání přesného rozměru (světlost) lamelového

či jejich části, a to jakýmkoliv způsobem, je bez

roštu: např. „184 × 73 cm“ bude vyrobena světlost –

předchozího souhlasu společnosti výslovně zakázáno.

184 × 73 cm“ – přesný venkovní rozměr roštu.
Tiskové chyby vyhrazeny.
Fotograﬁe jsou pouze ilustrační. Barevnost materiálu a její
případná změna nemá vliv na kvalitu a funkční vlastnosti

CERTIFIKÁTY
ASOCIACE ČESKÝCH
NÁBYTKÁŘŮ
jako sp ávce značky

propůjčuje

s p atnost do 3 . května 20 7 i mě

MORAVIA COMFORT s.r.o.
IČO 293682 3
p o vý obek

KOLEKCE MORAVIA COMFORT
VÝROBKOVÁ ŘADA

značku

ČESKÁ KVALITA

_ __________________ ____________
e ident Asoc ace če kých ábytkářů
ng. Ma tin Čudka

CERTIFIKACE
MANAGEMENTU
KVALITY
dle ISO 9001, TÜV SÜD
Czech s.r.o.

CERTIFIKACE
MECHANICKÝCH
A FYZIKÁLNÍCH
VLASTNOSTÍ

OSVĚDČENÍ
EMISÍ TĚKAVÝCH
ORGANICKÝCH
SLOUČENIN

Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně
– Ústav nábytku, designu
a bydlení (zkušebna
nábytku)

Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita v Brně
– Ústav nábytku, designu
a bydlení (zkušebna
nábytku)

ís o 28 2 15

ZNAČKA ČESKÁ
KVALITA

ÖKO-TEX
STANDARD 100

Asociace českých
nábytkářů, udělení značky
„Česká kvalita – nábytek“

garance zdravotní
nezávadnosti

euroLATEX
ECO-STANDARD
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