
MATRACE

ZDRAVÉ SPANÍ 
A RELAXACE

Pohodlí v mojí ložnici

www.ahorn.cz

Vše o matracích 
a pohodlném spánku

Matrace pro NI a pro NĚJ
Nebojte se kombinovat!

Zdravé spaní a relaxace
To je moje ložnice.
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  Spánek ovlivňuje kvalitu života
■  Spánkem strávíme téměř třetinu života a je tedy jeho nedílnou součástí. 

Plnohodnotný spánek je důležitý pro celý organismus, regeneruje 

lidské tělo a dochází při něm i k obnovení duševních sil. Prostřednictvím 

spánku si zajistíme dostatek energie na další den.

 ■  První podmínkou pro zdravý a příjemný spánek je kvalitní lůžko, které se 

přizpůsobí anatomickému tvaru těla a při ležení páteř podpírá ve všech 

polohách v přirozeném tvaru. Kvalita lůžka má podstatný vliv na uvolnění 

a regeneraci páteře, kloubů i vnitřních orgánů.

 ■  K pocitu pohodlí, uvolnění a správné opoře těla přispívá členění plochy 

matrace do takzvaných anatomických zón, respektujících stavbu lidského 

těla. Zóny poskytnou potřebné zpevnění, nebo naopak změkčení 

v různých částech lůžka a páteř zůstane ve své přirozené poloze jak 

při spaní na zádech, tak i na boku. 

Plného využití ortopedických vlastností matrace docílíte i správnou 

podpěrou v podobě kvalitního postelového roštu. Matrace na pružné 

podložce přesně kopíruje tlak lidského těla, nenutí spáče 

se často otáčet a napomáhá ke klidnému a osvěžujícímu spánku.

Pohodlí je základ
■  Správné lůžko musí být pohodlné. Navíc postel často neslouží pouze ke 

spánku, ale i pro příjemný odpočinek. V nabídce matrací tak zcela jistě 

najdete tu, která bude vašim nárokům na pohodlí co nejlépe vyhovovat.

Široký sortiment
■  Ucelená nabídka matrací je připravena tak, abyste našli vhodnou matraci, 

která bude co nejlépe vyhovovat vašim potřebám a umožní klidný 

a plnohodnotný spánek. Vybírat můžete mezi různými typy materiálů 

s ohledem na ergonomii vašeho těla a podle pocitu osobního pohodlí.

Atypické výrobky
■  Pokud jsou vaše požadavky na délku nebo šířku matrace odlišné 

od rozměrů uvedených v katalogu, objednejte si matraci přímo 

na míru. Pokud vaše stávající postel stále dobře slouží, nemusíte tak 

při výměně matrace kupovat novou. Matraci přímo pro vás umíme 

dodat ve velmi krátké lhůtě.

Kvalita značky AHORN
■  Matrace AHORN jsou vyráběny s použitím moderních technologií 

a z nejkvalitnějších, pečlivě vybraných materiálů. Kvalitní provedení 

jádra i potahu je zárukou, že vám bude naše matrace dlouho 

a spolehlivě sloužit.

Prodloužená záruka
■  U matrací AHORN je trvale ověřována kvalita 

a to nám umožňuje poskytnout nadstandardní 

podmínky záruky. Více než dvojnásobná délka 

zákonné záruční doby je známkou spolehlivosti 

a vynikajících užitných vlastností.

Certifi kace 
■  Všechny výrobky pravidelně testujeme, a proto víme, že kvalita je naše 

silná stránka. Veškeré materiály použité na výrobu matrací a polštářů 

AHORN získaly atest zdravotní nezávadnosti. 

 Pokud je lůžko velmi měkké, tělo se během spánku příliš zaboří do podložky, svaly jsou 

napnuté nebo stlačené a páteř je nepřirozeně prohnutá, orgány nedokážou správně 

regenerovat.

Správným řešením je vhodně zvolená matrace, která se přizpůsobuje různému tlaku 

na celé ploše lůžka a přirozeně podpírá tělo během spánku.

Pokud je postel příliš tvrdá, tělo se snaží přizpůsobit lůžku a dochází k nepřirozenému 

tlaku na klouby a páteř.

ZDRAVÉ SPANÍ PROČ AHORN?
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LUCIDA  

oblíbená matrace za dobrou cenu

DARA

měkká a pohodlná matrace

BASIC

6

SAGITA

praktická oboustranná matrace

MAIA
vysoce přizpůsobivá matrace

COMFORT

8

MALVA
prodyšná a přizpůsobivá matrace

FLEXONA   

pohodlná matrace s tvarovou pamětí

CAPELLA

dokonale přizpůsobivá matrace s tvarovou pamětí

MEDI VITA 

pružná a odolná matrace

MEDI VITA PLUS  

pružná a odolná matrace s volbou tuhosti

VITAL

9

DOPLŇKY  

anatomické polštáře
prodyšné a voděodolné prostěradlo

protiskluzová podložka

DOPLŇKY

15
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Doporučená nosnost matrace:

1 – nižší (pro děti, příležitostné spaní)

2 – standardní (pro běžnou populaci)

3 – zvýšená (i pro vyšší hmotnostní kategorie)

4 – vysoká  (i pro těžké hmotnostní kategorie)

2
Tuhost matrace: 

1 – nízká

2 – střední

3 – vysoká

POTAH GREENSTYLE

Vysoce komfortní moderní potah je prodyšný a vlákna jsou na dotek 

hedvábně hladká. Po obvodu matrace je vložena klimatizační mřížka 

pro vynikající odvod vlhkosti. Lze prát do 60°C.

POTAHOVÉ TEXTILIE

Polyurethanová 
pěna

Pojená PUR 
pěna

Latexové jádro Kaktusové vlákno Kokosová deskaVysoce pružná 
PUR pěna

55

Výška matrace 
s potahem

Počet zón Tuhost matrace Záruka Snímatelný potah Pratelný 
potah

Doporučená 
nosnost 

Viscoelastická 
PUR pěna

Separační návlekRamenní kolébka Potah s odvětrávací 
mřížkou

 LEGENDA, VYSVĚTLIVKY

3

HERCUL

matrace i pro pár kilo navíc

COMFORT

14

POTAH MINIMITCH  

Praktický potah s hedvábně hladkým povrchem příjemný 

na dotek přispívá k dobré prodyšnosti matrace. Lze prát do 40 °C. 

POTAH SANITIZED

Moderní potah s trvalou ochranou proti bakteriím a plísním 

napomáhá k dobré hygieně matrace a zdravému spánku. 

Lze prát do 60 °C.

POTAH ALOE VERA

Potah je obohacen o výtažky z rostliny Aloe vera, která má příznivé 

účinky na lidskou pokožku a posiluje relaxační účinky spánku. 

Lze prát do 60 °C.

OBSAH

CENY, PŘÍPLATKY, ROZMĚRY

Cena s DPH uvedená v katalogu platí pro standardní rozměry matrace: 

šířka 80/90/100 cm a délka 190/200 cm. U atypických rozměrů 

se připočítává příplatek dle platného ceníku (informace u prodejce).

Možné rozměry matrace v cm jsou uvedeny v tabulce u každé matrace 

(délka ve svislém a šířka ve vodorovném sloupci).

POTAH BAMBOO

Vysoce funkční potah s velmi dobrým odvodem vlhkosti zvyšuje 

pocit pohodlí během spánku. Velmi dobrou prodyšnost zajistí 

klimatizační mřížka po obvodu matrace. Lze prát do 60°C.
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■  Dostatečně dlouhý a nepřerušovaný spánek je nezbytný pro obnovení 

tělesné aktivity i duševní energie. Proto si vyberte matraci, na které se cítíte 

pohodlně a která se co nejlépe přizpůsobí vašemu tělu.

■  Nároky na matraci se mění i s věkem člověka. Dětem a mladým lidem jsou 

pro zdravý spánek doporučovány spíše tužší matrace, zatímco ve vyšším 

věku je vhodnější matrace měkčí a elastická, která je i při delším pobytu 

na lůžku šetrnější ke kloubům a napomáhá k celkovému uvolnění svalstva.

■  Při výběru správné matrace je třeba zohlednit i tělesnou hmotnost, 

aby během spánku nedocházelo ke zvýšenému tlaku na klouby a páteř. 

Pokud máte vyšší nároky na nosnost matrace, v nabídce najdete vhodné 

typy, které toto hledisko splňují. 

■  Pro správnou hygienu lůžka je nutné matraci pravidelně větrat 

a čistit nebo prát potah, který pohlcuje pot vyloučený z těla během 

noci. Zip po celém obvodu matrace umožní rozdělit potah 

na dvě samostatné části pro snazší praní.

■  Na bocích matrace jsou čtyři praktické úchyty, které vám manipulaci 

s matrací ulehčí. Využijete je i při pravidelném otáčení matrace, 

které doporučujeme provádět alespoň 2x za rok. Tímto můžete 

prodloužit celkovou životnost matrace a uchovat její optimální 

tvarovou stálost.

  

■  Vybíráte matraci současně pro sebe i pro partnera? Ideálním řešením 

pro dvoulůžko jsou dvě samostatné matrace. Manipulace s matrací

tak bude mnohem snazší. Zároveň docílíte vyššího komfortu spánku, 

protože se s partnerem v průběhu noci nebudete vzájemně rušit 

při otáčení na lůžku.

■  Pokud máte odlišné požadavky na tuhost nebo nosnost matrace, můžete 

zvolit mezi oboustrannými matracemi s odlišnou tuhostí jednotlivých stran 

anebo si vybrat matrace z různých materiálů. Matrace AHORN proto často 

mají shodnou celkovou výšku, abyste je mohli snadno 

kombinovat podle vašich potřeb. 

■  Řešíte správné uložení matrace v posteli? V každé matraci se zachycuje 

pot, který tělo vyloučí během spánku, proto je nezbytné zajistit dobrý 

přístup vzduchu a umožnit tak přirozené odvětrání matrace. Tímto 

způsobem zlepšíte podmínky pro zdravé spaní a omezíte šíření roztočů 

a plísní, které způsobují dýchací obtíže nebo alergie.

■  Vhodnou podložkou pod matraci jsou pružné postelové rošty, které 

usnadní cirkulaci vzduchu a zlepší prodyšnost celého lůžka. Pružný rošt 

v kombinaci s matrací zároveň zvýší rovnoměrné rozložení váhy těla 

po celé ploše matrace.

NEJVYŠŠÍ POHODLÍ

ZDRAVÉ SPANÍ

VÝBĚR PRO DVA

PÁR KILO NAVÍC?

PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ



  MATRACE BASIC – LUCIDA

LUCIDA 15 – OBLÍBENÁ MATRACE ZA DOBROU CENU

Sendvičová matrace z polyuretanové (PUR/RE) pěny

■  Základní matrace z polyuretanové (PUR) pěny je vhodná, pokud vyhledáváte tužší lůžko.

■  Sendvičová konstrukce jádra je složena tak, aby vhodně kombinovala pružnost a dobrou nosnost, což je nezbytné pro odpočinek 

během noci. Díky příznivé ceně je tato matrace oblíbená nejen do dětských nebo studentských pokojů, ale i pro příležitostné spaní 

na chatách či chalupách.

ZÁKLADNÍ MATRACE PRO BĚŽNÉ A PŘÍLEŽITOSTNÉ SPANÍ

www.ahorn.cz6

Kombinace vrstev polyuretanové 
pěny a zpevňující středové desky 
zajistí potřebnou pevnost 
pro správnou oporu páteře. 
Střední část jádra svojí pevností 
zvyšuje celkovou nosnost matrace.

Příčné profi lování mezi vnitřními 
vrstvami jádra umožňuje cirkulaci 
vzduchu a zamezuje hromadění 
vlhkosti uvnitř matrace. Tím přispívá 
ke správné hygieně lůžka.

 standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné i ručně polohovací rošty. 

LUCIDA 15
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Snímatelný potah Minimitch je po 
celém obvodu opatřen zipem. 
Rozdělením potahu matrace na dvě 
části je výrazně usnadněna údržba 
a manipulace při praní nebo čištění. 

Rovnoměrně rozloží váhu těla 
na plochu lůžka, takže dochází 
k uvolnění svalstva a kloubů.

Na bočních stranách matrace 
jsou čtyři textilní úchyty pro snadné 
uchopení například při větrání lůžka 
nebo pravidelném otáčení matrace.

Cena: 3 640 KčPUR RE 1
5

 c
m 2

2 22 40 °C

TIPTIP

VÍCE VARIANT?

LUCIDA 13

Sendvičová matrace z polyuretanové (PUR/RE) pěny

Cena: 3 160 Kč
 standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné i ručně polohovací rošty. 

LUCIDA 13
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓PUR RE 1

3
 c

m 2
2 22 40 °C

Při výběru matrace zohledněte i vhodnou výšku matrace

Výběru matrace je třeba věnovat dostatek času, abyste si vybrali tu, která je pro vás nejvhodnější a poskytne vám co nejvíce pohodlí během 
spánku. Důležitým faktorem při výběru je také celková výška matrace, a to i z důvodu správného uložení matrace do rámu postele. U některých 
matrací v kolekci AHORN tak naleznete v sekci VÍCE VARIANT matrace v různých výškách. Zvolte si matraci přesně podle vašich potřeb!
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■  Matrace z polyuretanové (PUR) pěny je příjemně pružná a vhodná i do dětských a studentských pokojů. 

■  Příčný i podélný prořez jádra dělí plochu lůžka do anatomických zón a zároveň přispívá k dobré prodyšnosti lůžka. Celé jádro matrace 

je navíc podélně rozděleno do dvou vzájemně do sebe vložených dílů. Díky provzdušňujícím kanálkům je výrazně usnadněna cirkulace 

vzduchu i odvětrání vlhkosti nahromaděné během spánku v jádru matrace.  Tím je zajištěno zdravé mikroklima celého lůžka.

■  Matraci DARA si můžete vybrat podle vašich potřeb ve dvou různých tuhostech (liší se i barevným provedením jádra):

  

  

ZÁKLADNÍ MATRACE PRO BĚŽNÉ A PŘÍLEŽITOSTNÉ SPANÍ

  MATRACE BASIC – DARA

DARA – MĚKKÁ A POHODLNÁ MATRACE

Matrace z polyuretanové (PUR) pěny

 standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Cena: 4 270 Kč

Snímatelný potah Minimitch je po 
celém obvodu opatřen zipem.  
Rozdělením potahu matrace na dvě 
části je výrazně usnadněna údržba
 a manipulace při praní nebo čištění. 

Rovnoměrně rozloží váhu těla 
na plochu lůžka, takže dochází 
k uvolnění svalstva a kloubů.

Na bočních stranách matrace 
jsou čtyři textilní úchyty pro snadné 
uchopení například při větrání lůžka 
nebo pravidelném otáčení matrace.

Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací 
i motorové rošty. 

DARA
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Příjemně měkké a pružné jádro 
z polyuretanové pěny svým tvarováním 
a prořezem zajistí potřebnou prodyšnost 
a dobrou cirkulaci vzduchu pro správné 
klima na lůžku. 

Plocha matrace je rozdělena 
do 5 anatomických zón a vhodně 
tak reaguje na odlišnou zátěž jednotlivých 
částí lidského těla. Páteř tak zůstane 
ve svém přirozeném anatomickém tvaru.

PUR 1
6

 c
m 2

1 22 40 °C5 2

Cena: 4 100 KčDARA H2

DARA H3

H2 – měkčí varianta matrace H3 –  tužší varianta matrace



www.ahorn.cz8

  MATRACE COMFORT – SAGITA, MAIA

SAGITA – PRAKTICKÁ OBOUSTRANNÁ MATRACE 

Sendvičová matrace ze studené (HR) pěny

MAIA – VYSOCE PŘIZPŮSOBIVÁ MATRACE 

Matrace ze studené (HR) a viscoelastické pěny

■  Matrace vyrobené z vysoce pružné studené (HR) pěny jsou oblíbené zejména pro dobré ortopedické vlastnosti a tvarovou stálost. 

Ve srovnání s polyuretanovou pěnou mají větší otevřené póry, kterými je dosaženo velmi dobré prodyšnosti jádra. 

■  Kombinováním různých typů pěn je možné vytvořit měkčí a tužší zóny matrace, které tak dobře reagují na zátěž různých částí těla. 

■  Toto řešení přispívá ke klidnějšímu spánku a oceníte ho i v kombinaci s postelovým roštem s motorovým polohováním. Pro delší sezení 

na lůžku například při čtení nebo sledování televize je matrace s tužším středním dílem ideální volbou a zajistí nejvyšší pohodlí.

MATRACE ZE STUDENÉ PĚNY PRO ODPOČINEK PO AKTIVNÍM DNI

Snímatelný potah Sanitized je po 
celém obvodu opatřen zipem.  
Rozdělením potahu matrace na dvě 
části je výrazně usnadněna údržba 
a manipulace při praní nebo čištění. 

 Rovnoměrně rozloží váhu těla 
na plochu matrace, takže dochází 
k uvolnění páteře a kloubů. 

Na bočních stranách matrace 
jsou čtyři textilní úchyty pro snadné 
uchopení například při větrání lůžka 
nebo pravidelném otáčení matrace.

 standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací 
i motorové rošty. 

Díly jsou spojeny tvarováním se 
zámkem bez použití lepidla. Jádro 
tak lze rozložit na dvě části pro 
důkladné vyvětrání nebo odstranění
prachu zachyceného uvnitř matrace.

SAGITA
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cena: 5 640 KčHR 3

1
6

 c
m 2Zonen

2
60 °C55

Jádro je tvořeno dvěma vrstvami 
vysoce pružné studené pěny 
s rozdílnou objemovou hmotností. 
To umožňuje zvolit mezi měkčí nebo 
tužší stranou matrace – praktické 
řešení tzv. partnerské matrace.

Plocha matrace rozdělená 
do 7 anatomických zón dokáže 
nejlépe vyhovět požadavkům 
na odlišnou zátěž jednotlivých 
částí lidského těla.

Snímatelný potah Sanitized je po 
celém obvodu opatřen zipem.  
Rozdělením potahu matrace na dvě 
části je výrazně usnadněna údržba 
a manipulace při praní nebo čištění. 

 Rovnoměrně rozloží váhu těla 
na plochu matrace, takže dochází 
k uvolnění páteře a kloubů. 

Plocha matrace je rozdělena do 
5 anatomických zón a vhodně tak 
reaguje na odlišnou zátěž jednotlivých 
částí lidského těla. Páteř tak zůstane ve 
svém přirozeném anatomickém tvaru.

 standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací 

i motorové rošty. 

Na bočních stranách matrace 
jsou čtyři textilní úchyty pro snadné 
uchopení například při větrání lůžka 
nebo pravidelném otáčení matrace.

MAIA
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Změkčení v oblasti ramen zajistí 
ramenní kolébka z viscoelastické 
pěny, která působením tepla měkne, 
reaguje na tlak těla a zajistí uvolnění 
krční páteře a ramen i při spánku 
na boku. 

V nejvíce zatěžované střední části 
matrace je vložen díl z vysoce pružné 
studené pěny s vysokou objemovou 
hmotností pro žádoucí oporu bederní 
páteře a kyčelních kloubů.

HR VISCO 1
6

 c
m 4

3 55 60 °C55 Cena: 6 430 Kč
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■  Matrace vyrobené z vysoce pružné studené (HR) pěny jsou oblíbené zejména pro dobré ortopedické vlastnosti a tvarovou stálost.

■  Pokud upřednostňujete tužší a přitom pružnou matraci, zvolte komfortní matraci Malva s celkovou výškou 20 cm. Jádro matrace přirozeně 

kopíruje zátěž těla díky příčnému i podélnému prořezu po celé délce lehací plochy. Vynikající užitné vlastnosti jsou podpořeny i potahem 

s klimatizační mřížkou pro dobrou cirkulaci vzduchu.

■  Matraci MALVA si můžete vybrat podle vašich potřeb ve dvou různých tuhostech:

KOMFORTNÍ MATRACE ZE STUDENÉ PĚNY – VYSOKÉ POHODLÍ I ZDRAVÝ SPÁNEK

  MATRACE VITAL – MALVA

MALVA – PRODYŠNÁ A PŘIZPŮSOBIVÁ MATRACE

Matrace ze studené (HR) pěny

Cena: 7 920 KčHR
60°C

2
0

 c
m 3

2 667 3

Příjemně pružné a pevné jádro 
ze studené pěny s vysokou 
objemovou hmotností zaručuje 
ideální oporu páteře. Matrace je velmi 
dobře přizpůsobivá a výškou 20 cm 
uspokojí i vysoké nároky na pohodlí.

Prodyšná klimatizační mřížka výrazně 
usnadní odvod vlhkosti z jádra matrace. 
Moderní potah umožní dobrou cirkulaci 
vzduchu a vytváří zdravé prostředí, 
nezbytné pro plnohodnotný spánek.

 standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací 
i motorové rošty. 

MALVA
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TIPTIP Ideální systém pro delší čtení nebo sledování televize v posteli

Pokud si v posteli rádi dlouho čtete nebo sledujete televizi, je zejména matrace Maia ideální 
volbou. Jako vhodnou podložku doporučujeme postelový rošt s posuvným motorovým 
polohováním EXTRA, který zajistí nejvyšší pohodlí právě při sezení na lůžku.

Na bočních stranách 
matrace jsou čtyři 
textilní úchyty 
pro snadné uchopení 
například při větrání 
lůžka nebo pravidelném 
otáčení matrace.

Rovnoměrně rozloží 
váhu těla na plochu 
lůžka, takže dochází 
k uvolnění svalstva 
a kloubů.

Plocha matrace rozdělená 
do 7 anatomických zón 
dokáže nejlépe vyhovět 
požadavkům na odlišnou
zátěž jednotlivých částí 
lidského těla.

Snímatelný potah Greenstyle 
je po celém obvodu opatřen 
zipem.  Rozdělením potahu 
matrace na dvě části 
je výrazně usnadněna 
údržba a manipulace 
při praní nebo čištění. 

Cena: 7 920 KčMALVA H2

MALVA H3

H2 – měkčí varianta matrace H3 –  tužší varianta matrace
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  MATRACE VITAL – FLEXONA, CAPELLA

FLEXONA – POHODLNÁ MATRACE S TVAROVOU PAMĚTÍ

Sendvičová matrace z viscoelastické a studené (HR) pěny

CAPELLA – DOKONALE PŘIZPŮSOBIVÁ MATRACE S TVAROVOU PAMĚTÍ

Sendvičová matrace z viscoelastické a studené (HR) pěny

■  Matrace z viscoelastické (líné) pěny je dokonale přizpůsobivá a díky schopnosti pěny postupně reagovat na tělesnou teplotu získáte 

pocit „vnoření“ těla do lehací plochy. Snížením tlaku na klouby a páteř dochází k přirozené regeneraci svalů a dobrému prokrvení 

tkání, nutnému pro obnovení tělesné aktivity.

■  Kombinací vrstev s vysoce pružnou studenou pěnou je docíleno potřebného zpevnění a prodyšnosti matrace. Tvarová stálost jádra 

významně snižuje opotřebení matrace a přispívá k velmi dlouhé životnosti.

■  Efekt pomalého vracení se do původního tvaru přispívá k velmi dobrým ortopedickým vlastnostem, proto je matrace doporučována 

nejen pro osvěžující odpočinek, ale i v případě dlouhodobějšího pobytu na lůžku z důvodu úrazu nebo nemoci.

MATRACE, KTERÁ SE DOKONALE PŘIZPŮSOBÍ CELÉMU TĚLU – POHODLÍ A ÚLEVA PRO VAŠE KLOUBY

Cena: 7 120 Kč

Snímatelný potah Sanitized 
je po celém obvodu opatřen zipem.  
Rozdělením potahu matrace na dvě 
části je výrazně usnadněna údržba 
a manipulace při praní nebo čištění. 

 Rovnoměrně rozloží váhu těla 
na plochu matrace, takže dochází 
k uvolnění páteře a kloubů. 

Plocha matrace je rozdělena do 
5 anatomických zón a vhodně tak 
reaguje na odlišnou zátěž jednotlivých 
částí lidského těla. Páteř tak zůstane ve 
svém přirozeném anatomickém tvaru.

Na bočních stranách matrace 
jsou čtyři textilní úchyty pro snadné 
uchopení například při větrání lůžka 
nebo pravidelném otáčení matrace.

Cena: 8 530 Kč

Na bočních stranách matrace 
jsou čtyři textilní úchyty pro snadné 
uchopení například při větrání lůžka 
nebo pravidelném otáčení matrace.

Rovnoměrně rozloží váhu těla 
na plochu lůžka, takže dochází 
k uvolnění svalstva a kloubů.

Plocha matrace rozdělená do 
7 anatomických zón dokáže nejlépe 
vyhovět požadavkům na odlišnou 
zátěž jednotlivých částí lidského těla.

Snímatelný potah Sanitized je po 
celém obvodu opatřen zipem. 
Rozdělením potahu matrace na dvě 
části je výrazně usnadněna údržba 
a manipulace při praní nebo čištění. 

HR VISCO 1
6

 c
m 3

2 55 60 °C

Lehací plochu matrace tvoří vrstva 
viscoelastické pěny, která působením 
tepla měkne a dokonale se přizpůsobuje 
tlaku těla. Tím je zajištěna ideální 
opora páteře v závislosti na tělesné 
hmotnosti.

Spodní část jádra tvoří tvarovaná 
vrstva prodyšné vysoce pružné 
studené pěny, která zajistí potřebnou 
vzdušnost a zpevnění matrace. 
Díky tomu matrace uspokojí nároky 
na vyšší tuhost lůžka.  standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací 
i motorové rošty. 

FLEXONA
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HR VISCO 2
0

 c
m 4

2 55 60 °C5

Vysoká vrstva viscoelastické pěny 
působením tepla měkne a dokonale se 
přizpůsobí tlaku těla pro ideální oporu 
páteře v závislosti na tělesné hmotnosti. 
Obousměrný prořez jádra zlepšuje 
cirkulaci vzduchu i pocit pohodlí. 

Dvě vrstvy vysoce pružné studené 
pěny s odlišnou objemovou hmotností 
vhodně doplňují jádro matrace pro 
dosažení stabilní opory těla a svým 
složením zvyšují prodyšnost matrace.

 standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací 
i motorové rošty. 

CAPELLA
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



3
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60 °C

MEDI VITA 20 – PRUŽNÁ A ODOLNÁ MATRACE

Latexová matrace

■  Využíváte pro odpočinek nebo odstranění únavy lůžko, které lze polohovat pomocí roštu? Pokud si zvolíte latexovou matraci, 

využijete tak její přizpůsobivost místnímu zatížení (bodovou elasticitu) a schopnost kopírování jakékoliv polohy těla.

■  Elastické jádro latexové matrace tvoří směs syntetického a přírodního latexu (kaučuku). Tím je dosaženo pocitu příjemné měkkosti 

při současné tvarové stálosti matrace. Latexová matrace vyniká dlouhou životností a její pohodlí oceníte i při dlouhodobém pobytu na lůžku.

■  Při vyšším nároku na nosnost si vyberte matraci doplněnou o pružnou desku z kaktusových vláken, která se přirozeně přizpůsobí 

polohování i na lůžku s motorovým roštem.

■  Latexová matrace Medi Vita a Medi Vita Plus se vyrábí ve třech výškových variantách – lze zvolit mezi celkovou výškou 16, 18, 

nebo 20 cm.

PRO NEJVYŠŠÍ POHODLÍ BĚHEM SPÁNKU I PŘI RELAXACI NA LŮŽKU S POLOHOVÁNÍM

Cena: 9 220 Kč

VÍCE VARIANT?

Cena: 8 090 Kč

MEDI VITA 18

Latexová matrace

Cena: 8 690 Kč

MEDI VITA 16

Latexová matrace

www.ahorn.cz12

  MATRACE VITAL – MEDI VITA, MEDI VITA PLUS

Rovnoměrně rozloží váhu těla 
na plochu lůžka, takže dochází 
k uvolnění svalstva a kloubů.

Snímatelný potah Aloe Vera  je po 
celém obvodu opatřen zipem. 
Rozdělením potahu matrace na dvě 
části je výrazně usnadněna údržba 
a manipulace při praní nebo čištění. 

Na bočních stranách matrace 
jsou čtyři textilní úchyty pro snadné 
uchopení například při větrání lůžka 
nebo pravidelném otáčení matrace.

Provzdušňující kanálky procházejí 
celým jádrem a zajišťují velmi 
dobrou cirkulaci vzduchu. Omezením 
hromadění vlhkosti uvnitř jádra 
matrace jsou vytvořeny dobré 
podmínky pro správnou hygienu lůžka.

Plocha matrace rozdělená 
do 7 anatomických zón dokáže 
nejlépe vyhovět požadavkům 
na odlišnou zátěž jednotlivých 
částí lidského těla.

 standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové 

rošty. Latexová matrace musí být uložena na prodyšný 

podklad, aby byl zabezpečen dobrý přístup vzduchu 

ze spodní strany lůžka.

MEDI VITA 20
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové 

rošty. Latexová matrace musí být uložena na prodyšný 

podklad, aby byl zabezpečen dobrý přístup vzduchu 

ze spodní strany lůžka.

MEDI VITA 18, MEDI VITA 16
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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MEDI VITA PLUS 20  – PRUŽNÁ A ODOLNÁ MATRACE S VOLBOU TUHOSTI

Latexová matrace s pružnou deskou z kaktusových vláken

Cena: 10 110 Kč

  MATRACE VITAL – MEDI VITA, MEDI VITA PLUS

 standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové 

rošty. Latexová matrace musí být uložena na prodyšný 

podklad, aby byl zabezpečen dobrý přístup vzduchu 

ze spodní strany lůžka.

MEDI VITA PLUS 20
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Snímatelný potah Aloe Vera je po 
celém obvodu opatřen zipem.  
Rozdělením potahu matrace na dvě 
části je výrazně usnadněna údržba 
a manipulace při praní nebo čištění. 

 Rovnoměrně rozloží váhu těla 
na plochu matrace, takže dochází 
k uvolnění páteře a kloubů. 

Na bočních stranách matrace 
jsou čtyři textilní úchyty pro snadné 
uchopení například při větrání lůžka 
nebo pravidelném otáčení matrace.

Plocha matrace rozdělená do 
7 anatomických zón dokáže nejlépe 
vyhovět požadavkům na odlišnou 
zátěž jednotlivých částí lidského těla.

Pružná deska z kaktusových vláken 
umístěná v 1/3 výšky matrace umožní 
volit mezi měkčí a tužší stranou 
matrace podle momentálních potřeb 
tak, aby optimálně podepírala páteř 
v jejím přirozeném tvaru. 

Provzdušňující kanálky procházejí 
celým jádrem a zajišťují velmi 
dobrou cirkulaci vzduchu. Omezením 
hromadění vlhkosti uvnitř jádra 
matrace jsou vytvořeny dobré 
podmínky pro správnou hygienu lůžka.

VÍCE VARIANT?

Cena: 8 150 Kč

MEDI VITA PLUS 18

Latexová matrace s pružnou deskou 

z kaktusových vláken

Cena: 9 300 Kč

MEDI VITA PLUS 16

Latexová matrace s pružnou deskou 

z kaktusových vláken

 standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové 

rošty. Latexová matrace musí být uložena na prodyšný 

podklad, aby byl zabezpečen dobrý přístup vzduchu 

ze spodní strany lůžka.

MEDI VITA PLUS 18, MEDI VITA PLUS 16
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TIPTIP Ideálním podkladem latexové matrace je postelový rošt s motorovým polohováním

Řešíte vhodnou kombinaci latexové matrace a roštu? V katalogu postelových roštů 
Ahorn si vyberte rošt s motorovým polohováním, který vám zajistí nejvyšší pohodlí. 
Dopřejte si komfort nastavení požadované polohy roštu bez nutnosti vstávat 
z vyhřáté postele.
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■  Hledáte kvalitní, pevnou a přitom pohodlnou matraci, která bez problémů vydrží zátěž i pár kilo navíc? Vhodným řešením pro vaše lůžko 

je matrace, která je svojí konstrukcí přizpůsobena zvláště pro zákazníky s vysokou hmotností.

■  Při zvýšené zátěži vyvíjené na nosné klouby a páteř je nezbytné, aby tělo během noci zregenerovalo své síly. Plnohodnotný a osvěžující 

spánek je možný pouze tehdy, když je váha těla rovnoměrně rozložena na celé ploše lůžka bez nežádoucího tlaku nebo prohnutí matrace.

■  Díky konstrukci jádra, které je pevné a současně pružné, je dosaženo vysokého komfortu ležení a velmi dobrých ortopedických vlastností 

matrace. Použité materiály jsou zárukou dlouhodobé  životnosti matrace.

MATRACE, KTERÁ SPLNÍ VYSOKÉ NÁROKY NA NOSNOST – VHODNÁ PRO ZÁTĚŽ AŽ 180 KG

  MATRACE COMFORT – HERCUL

HERCUL – MATRACE I PRO PÁR KILO NAVÍC

Kombinovaná matrace ze studené (HR) pěny 

se zpevňujícími deskami z kokosového vlákna

3
60 °C

2
0

 c
m 4 55

RE Cena: 7 250 Kč

Vrchní vrstvy matrace tvoří vysoce 
pružná studená pěna s profi lovaným 
masážním povrchem pro maximální 
pohodlí. Tvarovaný povrch také 
přispívá k lepšímu provzdušnění 
a odvodu vlhkosti z jádra matrace.

Potřebnou pevnost střední části matrace 
dodává vysoká středová vrstva z pojené 
pěny, na které jsou z obou stran uloženy 
desky z kokosového vlákna. Pohodlná 
a odolná matrace tak vydrží zátěž 
až do 180 kg!  standardní cena     atypický rozměr s příplatkem 

Matrace je vhodná pro pevné a ručně polohovací rošty. 
Nedoporučuje se na motorově polohovací rošty.

HERCUL
cm 70 80 90 100 120 140 160
190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
220 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Na bočních stranách 
matrace jsou čtyři 
textilní úchyty pro 
snadné uchopení 
matrace například 
při větrání lůžka 
nebo pravidelném 
otáčení matrace.

Rovnoměrně rozloží 
váhu těla na plochu 
lůžka, takže dochází 
k uvolnění svalstva 
a kloubů.

K pocitu pohodlí během 
spánku přispívá potah 
Bamboo. Prodyšný 
potah s klimatizační 
mřížkou velmi dobře 
odvádí pot a vlhkost, 
která tak neproniká 
do jádra matrace, 
a přispívá k lepší 
hygieně lůžka.

Praktický snímatelný 
potah Bamboo je po 
celém obvodu opatřen 
zipem. Rozdělením potahu 
matrace na dvě části 
je výrazně usnadněna 
údržba a manipulace 
při jeho praní nebo čištění. 

Po celém obvodu 
matrace je všitá 
vysoce prodyšná 
klimatizační mřížka, 
která zajistí velmi 
dobrý odvod vlhkosti 
nahromaděné v jejím 
jádru během pobytu 
na lůžku.

TIPTIP Vyřešte potřebnou nosnost lůžka od základu – jen matrace nestačí!

Pokud vybíráte vhodnou matraci s ohledem na co nejvyšší nosnost, doporučujeme 
vám zvolit i správný postelový rošt. V nabídce roštů AHORN je zařazen speciální 
vysoce odolný a praktický rošt PLASTOFLEX s nosností 180 kg, který matraci 
HERCUL vhodně doplní.



Pružný a prodyšný polštář pro oporu krční páteře
■  Jádro polštáře z vysoce pružného latexu poskytuje přirozenou oporu 

krční páteři při spánku na zádech i na boku. Polštář vyniká 

lehkostí, tvarovou stálostí a dobrou prodyšností.

■  Anatomický tvar s rozdílnou výškou na obou stranách polštáře 

uspokojí různé nároky na pohodlí a odpočinek a vytvoří pružný a tužší 

podklad hlavy a krku.

■  Praktický snímatelný povlak polštáře lze prát při teplotě do 60 °C.

■  Rozměry polštáře: 65 x 40 x 11/8 cm

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ VITEO

15

  DOPLŇKY 

Cena: 980 Kč

Pro spolehlivou ochranu matrace a jedinečné pohodlí během spánku
■  Voděodolný a zároveň prodyšný povrch prostěradla vytváří příjemné spací 

mikroklima na lůžku a podporuje zdravý a klidný spánek.

■  Antibakteriální vlákno Tencel® má vysokou absorpční schopnost 

a zamezí proniknutí vlhkosti dovnitř lůžka. Tím je matrace lépe chráněná 

před bakteriemi a roztoči, kteří mohou být původci různých alergií 

nebo astmatu.

■ Prostěradlo Deluxe je vítaným pomocníkem při péči o malé děti 

    nebo seniory, protože přispívá k udržení potřebné čistoty lůžka.

■  Pro dobrou hygienu lze prostěradlo prát při teplotě 90 °C. Snadnou 

údržbu podporuje nežehlivá povrchová úprava. 

PROSTĚRADLO DELUXE

základní cena pro rozměr 80/90 x 200 cm

Cena: 1 090 Kč

Poddajný polštář s tvarovou pamětí pro pocit příjemného uvolnění
■  Polštář z viscoelastické pěny se působením tělesného tepla tvaruje 

a měkne pro vytvoření ideální opory páteře. Při správné poloze krční 

páteře dochází k příjemnému uvolnění bez pocitu napjatých šíjových 

svalů během spánku na zádech i na boku.

■  Rozdílná výška na obou stranách polštáře uspokojí různé nároky na pohodlí 

a odpočinek. Díky vysoké elasticitě je příjemně měkký a poddajný.

■  Praktický snímatelný povlak polštáře lze prát při teplotě do 60 °C.

■  Rozměry polštáře: 60 x 36 x 11/8 cm 

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ ELASTIC

Pro pocit stability zejména při polohování roštu je užitečným 

 pomocníkem protiskluzová podložka
■  Je určena pod všechny druhy matrací a svou fl exibilitou se přizpůsobí 

každému pohybu matrace i roštu.

■  Podložka prodlužuje životnost potahu matrace. Spodní plocha podložky 

obsahuje více než 15 tisíc protiskluzových bodů na 1 m2. Ty zároveň 

vytvářejí mezi matrací a roštem vzduchové kanálky, které umožňují 

dýchání a odvětrání matrace.

■  Pro správnou hygienu lůžka lze podložku prát při teplotě do 60 °C.

PROTISKLUZOVÁ PODLOŽKA POD MATRACI

Cena: 633 Kč

základní cena pro rozměr 90 x 200 cm

Cena: 1 210 Kč



Pohodlí v mojí ložnici

VERZE: 2013/I

MATRACE, KTERÉ SE VÁM PŘIZPŮSOBÍ VÝROBA ATYPŮ NA MÍRU

VYSOKÁ KVALITA PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

AHORN CZ, s. r. o.

Vlkoš 343 

696 41 Vlkoš

tel.:  +420 518 625 050 

 +420 518 625 239 

fax:  +420 518 625 706

e-mail: prodej@ahorn.cz

www.ahorn.cz

KONTAKT AHORN CZ:

VÁŠ PRODEJCE:

HR VISCO

A
H

O
RN

 * 
AHORN * AHORN * AHORN * AH

O
RN

 * A
H

O
R

N
 * A

H
O

R
N

 * AHORN * AHORN * AHORN * AHORN
 *

 A
H

O
R

N
 *

 A
H

O
R

N
 *

POSTELOVÉ ROŠTY

POHODLNÉ 
A ZDRAVÉ 

SPANÍ

Pohodlí v mojí ložnici

www.ahorn.cz

Zdravý spánek
Aby záda nebolela.

Malá ložnice?
Úložný prostor potřebuje snadný přístup.

Jen matrace nestačí
Rošt je základ pohodlného spaní.


