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Katalog Classic Line

Pro ty, kteří milují spánek.



MAGNIFLEX

• Spolehlivá značka známá po celém světě

• Používá certifikované materiály

• Nabízí kvalitu „100% made in Italy“

• Výrobní procesy jsou v harmonii se životním prostředím

•  Stálé investice do výzkumu zdravého spaní  
s cílem generovat nové nápady

• Pečlivé testy produktů z pohledu lidského zdraví

•  Vedle špičkových matrací nabízí mnoho dalších  
produktů k odpočinku 

• Dostupné ceny uspokojí potřeby každého

Mnoho dobrých důvodů proč zvolit Magniflex

se zrodil v Toskánsku. To je  
místo, kde byla definována  
naše filozofie odpočinku.
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Magniflex vyrábí všechny své produkty, čili matrace, polštáře a doplňky pro odpočinek, používáním 

ekologických materiálů, které respektují a chrání přírodu.

Inspirujeme se toskánským venkovem a místními tradicemi, které jsou známé svou jedinečností, 

osobitostí a kvalitou. Spolehlivost, výzkum zdraví a design – to jsou tři základní elementy, které 

společnost shrnuje do jednoho symbolu, který reprezentuje náš nejvyšší zájem – lásku ke spánku.

Kombinace upraveného písmene M a X v logu symbolizují srdce. Tento symbol, mladý a moderní, je 

vyšitý na mnoha produktech společnosti Magniflex a reprezentuje její dynamiku, její touhu po neustálém 

zdokonalování a lásku k jejímu poslání.  

Společnost stvořená uprostřed přírody, 
která pečuje o Vaše zdraví.
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V roce 1986 začal Magniflex jako první využívat technologii 

vakuového balení, a stal se tak autorem pokrokového a praktického  

balicího systému, garantujícího hygienický stav matrace a její 

kvalitu v průběhu jejího transportu. 

Představme si, kolik dalších matrací by mohlo být převezeno  

pomocí tohoto brilantního nápadu a spočítejme si sníženou  

spotřebu paliva, lepenky a plastu na zabalení. Tímto patentovaným  

řešením jsme dosáhli několika cílů: optimalizace místa, zlepšení  

doručovacích časů a respektování životního prostředí.  

Velký vynález: 
Vakuové balení

Brilantní nápad, který je a bude ještě přátelštější k životnímu prostředí.

Snížení objemu na 10 %

1 m3 
NeVaKuoVaNé 

MaTrace
vakuovaných 

matrací

   Do roKu

 
 
nevakuovaných 

matrací se vejde 

na jedno auto.

.

přes

oD roKu 1986

převážíme

  
vakuovaných 

matrací. 
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Od továrny v Pratu  
k celosvětovému rozmachu
Italské spánkové know-how vyvážené do celého světa

Exkluzivní showroomy po celém světě

rychlý vzestup společnosti dokumentuje rychlé otevírání nových reprezentativních 

prodejen ve světových metropolích. Florencie v roce 2001, Tokio v roce 2002, 

první v Dubaji roku 2002, druhá 2008. Poté Kypr, New York, Kyjev, Praha 

a Singapur, ty všechny v posledních pár letech.

elegance a značka Made in Italy láká klienty ze všech zemských šířek svými 

produkty šitými na míru k uspokojení potřeb odlišných trhů s různými požadavky.

a to není vše! Kvalita produktů společnosti Magniflex je pouze jedním z mnoha 

dalších aspektů celého projektu: vyvážet italskou atmosféru a „savoir vivre“ 

do celého světa – vytvořit italské ostrůvky ve světových metropolích, které budou 

šířit italskou atmosféru.

Přírodní nebo osobité luxusní produkty vždy spojuje společný jmenovatel – a tím 

je zdraví. Patenty a certifikáty kvality dokumentují filozofii společnosti, která se 

stala synonymem pro zdravý odpočinek a reprezentuje styl země proslavené 

svou elegancí. 

FloreNcIe

ToKIo

SINgaPur

New YorK

KYPr

DubaJ

PraHa

KYJeV

New York FloreNcIe
Kypr

Dubaj

Singapur

Tokio

Praha Kyjev
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Výzkum 
a vývoj

ETIKA
stojí na počátku všeho, co vytváříme.

To, co odlišuje Magniflex od konkurentů jak na italském, tak celosvětovém 

kolbišti, jsou produkty, které přinášejí pro spotřebitele skutečnou 

přidanou hodnotu. Tohoto výsledku mohou dosáhnout pouze společnosti 

se silnou vnitřní motivací na všech úrovních – a takový je Magniflex. 

Každý zaměstnanec společnosti si uvědomuje, že osobně přispívá 

ke spokojenosti konečného spotřebitele svým důrazem na kvalitu, 

profesionalitu a přesnost – on sám i celý tým. Systém externí a interní 

kontroly, vyvinutý společností Magniflex, se koncentruje na zpětnou 

vazbu, naslouchání potřebám klientů. Ty se poté zhmotňují s cílem 

dosáhnout mimořádných výsledků prostřednictvím inovací a špičkové 

technologie, která je jedinečná v celé Itálii.

Přístup založený na hluboké úctě k přírodě a lidskému zdraví je základním 

faktorem úspěchu  společnosti Magniflex. Stala se první italskou 

společností vyrábějící matrace v souladu s nejnáročnějšími ekologickými 

požadavky. Investuje obrovské prostředky do inovací a „zelené“ 

budoucnosti, s cílem rozvíjet svoji výrobu s úctou a pokorou k životnímu 

prostředí a s cílem zlepšit kvalitu života našich zákazníků. Magniflex 

s ohledem na svoji „zelenou“ strategii, které jsou podřízeny všechny 

naše kroky, vybírá materiály, které pocházejí z obnovitelných zdrojů, 

jsou ekologické a inovativní. Každý náš výrobek opouští společnost 

s certifikátem eko-zodpovědnosti. Víra v ekologii je prostoupena všemi 

aspekty práce společnosti, všemi výrobními fázemi a manažerskými 

rozhodnutími.



Dichiara 

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

CF
R 1633 - Complain USA

 - 

FIRA           guarranty 

FIRA

FIRA

Reg.  No.  059-A
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Dichiarazione di Conformità

ZÁRUKY 
a certifikace

Kultivovanost výrobního procesu je zárukou efektivního přístupu k řízení životního 

prostředí. Než vybereme vhodné materiály, musí každý z nich projít řadou náročných 

testů, které ověří jejich kvalitu a jejich dlouhodobou životnost. Pracujeme s úctou 

k lidskému kapitálu – našim expertům, kteří zajišťují vývoj a výrobu. Na těchto principech 

je vybudována naše firemní kultura.

Vyrobeno v Itálii – značka kvality
Na základě dlouholeté zkušenosti víme, že pouze detailní kontrola po každém výrobním 

kroku může garantovat tu nejvyšší kvalitu. V současném globálním světě řada firem 

přesunuje výrobu do zemí s nízkou cenou práce a výrobních zdrojů, s cílem snížit výrobní 

náklady. Často ale dochází i ke snížení kvality výsledných výrobků. rozhodli jsme se nejít 

v tomto proudu, ale pokračovat v naší vlastní cestě. Jsme přesvědčeni, že italská kvalita 

je hmatatelnou a ocenitelnou hodnotou. Naše produkty jsou 100% italské, materiály, 

látky i podšívky jsou vyvíjené v našich laboratořích a vyráběné v našem regionu.

Mezinárodní certifikáty

Naše etické principy umožnily společnosti Magniflex získat nejdůležitější mezinárodní 

certifikáty garantující kvalitu. Potvrzuje to standard bS eN ISo 9001:2000, který certifikuje 

manažerský systém, jenž pracuje v souladu s mezinárodními normami, s přesným cílem 

uspokojit potřeby a očekávání nejnáročnějších zákazníků. Tyto standardy jsou dále 

verifikovány a certifikovány společnostmi uKaS a aJa.

Magniflex dává na své produkty prodlouženou záruku koncovým spotřebitelům, protože 

každý z našich subdodavatelů je vybrán podle kvality jejich produktů a certifikátů, které 

vlastní. Společnost obdržela ÖKo certifikaci, což je jedna z nejvyšších záruk, že naše 

produkty neobsahují žádné toxické substance, které by mohly být škodlivé lidskému 

zdraví a životnímu prostředí.

bezpečnost a zdraví jsou základem produktů Magniflex. Získané mezinárodní certifikáty 

potvrzují naše etické principy a zodpovědnost k požadavkům trhů, na které exportujeme.

certifikát „zdravotní produkt první kategorie v rámci eu“ dává nemocným klientům 

možnost uplatnit náklady na zakoupení našich výrobků jako daňově odpočitatelnou 

položku, případně nárokovat úhradu u své zdravotní pojišťovny – v souladu s právní 

úpravou v příslušné zemi.

certifikát nehořlavosti, pokud je příslušnými předpisy vyžadován, splňuje přísné 

požadavky stanovené mezinárodními normami.

certifikace cfr 1633, fira, Tb603 ověřuje, že materiály a pěny použité ve výrobě splňují 

stávající normy na ochranu spotřebitele s ohledem na požadavky na nehořlavost 

materiálu.

magniflex.cz
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V procesu vakuového balení je matrace vystavena tlaku jedné tuny. objem matrace se zredukuje na  

10 %, což zjednodušuje transport jak pro obchodní partnery, tak pro koncového klienta.

garantuje hygienický a kvalitativní stav matrací. Jsou zabaleny a hermeticky uzavřeny do speciálního 

izolačního obalu, který udržuje a zachovává všechny jejich původní výborné vlastnosti.

Pouze pár jednoduchých kroků a matrace se vrátí ke svému původnímu tvaru a objemu.

Magniflex vakuově balená matrace zachovává všechny své vlastnosti, protože všechny použité materiály 

jsou vybrány s důrazem na špičkovou kvalitu a trvanlivost.

Vakuové balení je balicí metodou, která přinesla revoluci do světa matrací. garantuje maximální 

hygienu, bezpečnost a nebývale zvyšuje kvalitativní aspekty koncového produktu, náklady na 

transport a bezpečnost uživatelů.

Garantuje hygienu       Zjednodušuje dopravu

Návrat do původního stavu během chvilky

VaKuoVé baleNÍ
technologie, která změnila náš život.

•  Položte vakuově zabalenou matraci na postel a odstraňte lepicí pásku a obal bez použití ostrých 
nástrojů, které by mohly poškodit matraci

• rozbalte matraci v souladu s obrázkem

•  Jakmile do obalu vnikne vzduch, matrace se okamžitě vrátí ke svému původnímu stavu a objemu.  
optimálního vyvážení je dosaženo do 24 hodin.

Snižuje objem o 90 %

Vlastnosti použitých materiálu se nemění



Inovativní a praktická

Pravá vakuově 
balená matrace 

nese značku 
magniflex

ODMÍTEJTE NAPODOBENINY

magniflex.cz

•  redukuje objem matrace na 1/10 původního objemu

•  Zjednodušuje prodej a nákup

•  udržuje kvalitu

•  Za pár minut od vybalení se vrátí ke svému původnímu tvaru

•  garantuje hygienu, kvalitu a ochranu produktu

•  Jednoduchá manipulace, jednoduchý návod k použití
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Když vybíráme matraci,
POdíVEjME SE NEjPRVE NA SEBE, 

ANAlYZUjME SVé POTřEBY.

je jednoduše jiná než ta druhá.

JEdNA MAtrAcE 
NENí lEPší NEž dRUhÁ,

Magniflex nabízí různé druhy matrací – od produktů lahodících oku, se speciálními látkami 

nebo jedinečnými vlákny, pohodlné, měkčí či tužší, v souladu s individuálními požadavky…

Každá matrace je příjemná na dotek i na pohled. Pokud ji vyzkoušíte, pohltí Vás komfort. 

Víme, že výběr dobré matrace je jedna z nejlepších investic našeho života. Nabízí se tedy 

otázka: Která z nich je nejlepší?

Magniflex si je jist a potvrzuje, že v široké nabídce našich matrací není jedna lepší než ta 

druhá. Jednotlivé řady nabízejí širokou možnost volby, protože potřeby každého z nás jsou 

odlišné. 

Naše zvyky, fyzická struktura, naše osobní požadavky na komfort – to vše jsou naše výchozí 

požadavky pro správnou volbu.



SUPER 
FIRM

SUPER 
SOFT

Jak jsme vysvětlili, rozložení naší váhy na matraci je různé podle váhy našeho těla a stejně tak 

je odlišné očekávání podpory a pohodlí každého z nás. Je proto velice důležité zvážit všechny 

faktory, které působí na správný odpočinek během spánku jak na nás, tak na našeho partnera.

Pokud spíme na jedné matraci, působí na ni svojí váhou dvě různá těla. Je dobré si to uvědomit 

dříve, než nakoupíme.

Magniflex disponuje detailními studiemi dynamiky správného odpočinku, a bere proto v úvahu 

všechny možnosti a pravděpodobnosti, které mohou při spánku nastat. Proto vyrábí všechny své 

matrace na základě všeobecných ergonomických charakteristik, které zaručují správnou oporu 

bez ohledu na tělesnou váhu.

Na základě jiných studií jsme vyvinuli unikátní matrace s jedinečnými dynamickými vlastnostmi, 

které reagují na specifické individuální požadavky.

aby plocha matrace byla ve správném poměru k našemu tělu a aby nabídla 100% komfort, musí být o 20 centimetrů 

delší, než je naše výška a minimálně 160 centimetrů široká, pokud na ní mají spát dva lidé.

Pokud spíme na jedné matraci, šířka by měla být minimálně 90 cm. Tak nám umožní pohodlný a přirozený pohyb 

během spánku.

Váha těla a rozložení tlaku
Není pravda, že dokonalá matrace pro jednoho je stejně dokonalá pro druhého.

Hlavně rozdílná tělesná váha má velký vliv na rozdílné vnímání komfortu a podpory. Například pokud na stejné matraci 

leží osoba vážící 100 kg, vyvine na matraci mnohem vyšší tlak než osoba vážící 50 kg. Výsledný pocit komfortu 

a účinné podpory může být rozdílný, pokud je matrace příliš měkká, protože těžší člověk se do matrace příliš ponoří 

a může dojít k narušení správné polohy těla.

Magniflex prezentuje schematicky parametry každé matrace s ohledem na váhu a výšku těla v přehledné tabulce, 

která pomůže klientům správně se rozhodnout.

Jedná se o jedinečné „Měřítko komfortu“, které je v jednotlivých případech doplněno o symboly jako SuPer MĚKKÁ 

a SuPer TVrDÁ. V názorném detailu jste tak informováni o vysokém stupni pohodlí, stupni podpory i pocitu, který 

matrace vyvolává.

My a naše „druhá polovička“

Velikost a prostorové požadavky

Podpora tuhá střední anatomická nedoporučuje se

Ukazatel podpory
45-65kg 85-110kg65-85kg 110-140kg vícecm

100-150

165-175
100-165

175-185
185-200

V
ýš

ka

Když vybíráme matraci,
POdíVEjME SE NEjPRVE NA SEBE, 

ANAlYZUjME SVé POTřEBY.

magniflex.cz
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elioform

eliosoft

Memoform Magnifoam

V ceNtru 
PozorNosti 
VhodNého Výběru:
Zaměřujeme se na 
jádro matrace.

Řada Magniflex představuje 3 různé kategorie patentovaných 

materiálů – pěn, z nichž jsou tvořena jádra matrací. Paměťová 

pěna Memoform, která působí proti proleženinám, eliosoft 

a elioform, které vynikají pevnou podporou, ale bez zbytečného 

tlaku vyvíjeného na tělo.

Znalost charakteristiky materiálů a jejich různých kombinací 

pomáhá k pochopení jejich výhod a ke správnému výběru 

matrace.

• PůsOBÍ PrOTI PrOLEžENINáM.

• MAxIMáLNÍ PODDAJNOsT

• ANATOMICké vLAsTNOsTI

vYššÍ sTuPEň TuhOsTI •   

výBOrNá PrODYšNOsT •

sTřEDNÍ sTuPEň TuhOsTI  • 

výBOrNá PrODYšNOsT •

eliosoft
Studená pěna eliosoft je tvořena mikrobuněčnou strukturou, 

propojenou jemnými kapilárami, pěněnou do specifické hustoty, 

která určuje její elastičnost ve srovnání s polyuretanovými pěnami. Je 

hygienická a prodyšná, s extrémní schopností vstřebat a následně 

odpařit vlhkost. eliosoft se vyrábí ve vodě, sloučením pěněného 

polyuretanu a dvou druhů polyéterů, které zajišťují materiálu optimální 

tuhost a odolnost. eliosoft se vyznačuje výbornými anatomickými 

i ortopedickými vlastnostmi a v kombinaci s pěnami Memoform 

a elioform dochází k vyrovnání optimální měkkosti a vysoké podpory.

elioform
Studená pěna elioform je kombinací dvou druhů polyéterů. Jeden 

dodává matraci tuhost, druhý zajišťuje odolnost a tvarovou stálost. 

Struktura je tvořena propojenými mikrobuňkami, které napomáhají 

dýchání matrace a zajišťují její hygienu, teplotní stálost a schopnost 

rychle absorbovat a odpařit vodu. Má vynikající ortopedické vlastnosti. 

oproti ostatním pěnám se vyznačuje vyšší tuhostí, tvarovou stálostí 

a přitom pružností. Matrace z pěny elioform je ideální pro ty, kteří 

upřednostňují tužší ortopedickou oporu bez nadměrného tlaku.

Memoform Magnifoam
Paměťová pěna Memoform Magnifoam je technologicky nejvyspělejší 

materiál vyvinutý pro matrace. Memoform je vysoce hustotní 

viskoelastický materiál se strukturou otevřených buněk. Díky schopnosti 

rychle reagovat na tělesné teplo a tlak se matrace dokáže maximálně 

přizpůsobit tvaru těla, a vytvořit mu tak kvalitní oporu. Výsledkem je 

klidný a uvolněný spánek s pocitem beztíže, bez nadměrných tlakových 

bodů.



odpověď na různé požadavky
Každý materiál určuje, jaký typ podpory matrace nabídne. Kategorií je mnoho 

a díky své různorodosti jsou schopny uspokojit potřeby všech. Matrace 

řady Magniflex se vyznačují anatomickými, ortopedickými, ergonomickými 

a antidekubitními vlastnostmi, s důrazem na snížení tlakových bodů. 

tvarově stálé, bez deformací
Díky vysoké kvalitě použitých materiálů nedochází během času ke změnám 

tvaru a různým deformacím. Důkazem je i okamžité dosažení požadovaného 

tvaru při rozbalení vakuově zabalené matrace.

Vysoká prodyšnost
optimální hustota a struktura polyuretanových a viskoelastických pěn, stejně 

jako uspořádání vrstev v jádru matrace, zajišťuje matracím vysoký stupeň 

prodyšnosti a tím maximální hygienu během spánku.

záruka ÖKo-teX
ÖKo-TeX je mezinárodní ochranná známka, která zaručuje kvalitu produktu 

a garantuje nepřítomnost alergenních a zdraví škodlivých látek.

Charakteristické
vlastnosti materiálů

magniflex.cz
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Charakteristické

Látka coolmax
coolMaX je látka s vynikajícími technickými parametry, využívající inovativní vlákna pro maximální kontrolu 

tělesné vlhkosti. coolmax zajišťuje jedinečnou kontrolu regulace jak teploty pokožky, tak hydratace těla. během 

spánku dokáže velice rychle odvést tělesnou vlhkost. coolMaX usychá mnohem rychleji než jakákoliv jiná 

látka, a dokáže tak udržet tělo po celou noc svěží a v suchém prostředí.  

Technické látky vždy byly a budou 
ideálním produktem, pomáhajícím 
dobývat vesmír. Zvídavost a odhodlání 
jsou základem pro náš výzkum. 
Zkoumáním a testováním těchto látek 
usilujeme o zlepšení kvality našeho života.

Látka outlast
ouTlaST je materiál, který byl původně navržen pro skafandry astronautů. Je tvořen miliony mikročástic 

a mezibuněčná struktura je vytvořena ze speciálního typu vosku, který měkne při teplotě nad 36°c. Když v důsledku 

vyšší tělesné teploty začíná proces měknutí, ouTlaST pohlcuje a shromažďuje nadbytečné teplo. Když je okolní 

teplota pod „bodem měknutí“, mikročástice začnou tuhnout a uvolňovat nahromaděnou energii ve formě tepla. 

ošetření proti roztočům  
Tato úprava brání množení roztočů a bakterií díky prodyšným vlastnostem skladby jednotlivých vláken. látka je tak 

vhodná pro prevenci vůči alergiím a zabezpečuje zdravé prostředí během spánku. Kromě toho, že brání množení 

roztočů a snižuje rizika vzniku alergií, chrání proti choroboplodným zárodkům. V takto ošetřené látce nedochází 

k migraci toxických látek. Potah z této látky je pratelný. 

Magniflex využívá prodyšné a hypoalergenní látky obohacené 
o přírodní nebo technologicky vyspělé ošetření.  



Pro ty,  
kteří milují 
spánek…

Poskytují jedinečný komfort díky použití 
technologicky inovativních vláken, která jsou jak 
umělá, tak syntetická.

látky jsou protkány speciálními vyztužovacími 
vlákny, která jsou mimořádně odolná vůči tekutinám 
a opakovanému praní.

Dodávají příjemný pocit svěžesti s hydratačním 
efektem, jsou antibakteriální a působí proti 
plísním. látky jsou navíc nemačkavé a nehořlavé, 
s antistatickými vlastnostmi. 

Charakteristické
vlastnosti 

technických látek

Technické látky vždy byly a budou 
ideálním produktem, pomáhajícím 
dobývat vesmír. Zvídavost a odhodlání 
jsou základem pro náš výzkum. 
Zkoumáním a testováním těchto látek 
usilujeme o zlepšení kvality našeho života.

magniflex.cz



16

MemoformMagnifoam

Dokonalý a elegantní materiál zabezpečující anatomické 

vlastnosti matrace, které jsou tak důležité pro ozdravný 

spánek. Paměťová pěna Memoform Magnifoam je materiál 

poslední generace, který se dokáže na základě hmotnosti 

a teploty těla přizpůsobit přirozenému tvaru páteře a vhodně 

ji podepírat po celé její délce.

Tělesná hmotnost a teplo podněcuje strukturu otevřených 

buněk, aby se přesně přizpůsobila tělu, aniž by byl vyvíjen 

jakýkoliv protitlak na páteř, mízní systém nebo krevní oběh. 

Výjimečný materiál, který 
kopíruje křivky vašeho  
těla a přizpůsobí se mu  
s nekonečnou něhou.

MiMořádNě JeMNý

PřizPůsobí se VáM JaKo Váš stíN
a nechá vás klidně odpočívat.
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Jaký je rozdíl mezi pěnou Memoform Magnifoam a ostatními 

viskoelastickými pěnami?

odpověď hledejme ve výzkumu společnosti Magniflex, ze kterého 

vzešel materiál jedinečného složení. Memoform Magnifoam je 

známý svojí úchvatnou schopností pohltit a rozptýlit tlak i tělesné 

teplo. Ve srovnání s ostatními viskoelastickými pěnami reaguje 

patentovaná pěna Memoform pouze na tlak, a ne na teplo, které 

ostatní viskoelastické pěny až příliš změkčuje. Díky tomu se 

paměťová pěna rychleji přizpůsobí a také se rychleji navrátí do 

původního tvaru.

„díky Memoform Magnifoam jsme  našli  

odpověď na otázku přizpůsobení se 

hmotnosti bez závislosti na okolní 

teplotě a zároveň rychlého návratu pěny 

do původního tvaru. Vztah mezi vámi 

a matrací se tak stává více osobní.“

co To Je  
Memoform  
Magnifoam?

Co je tak 
mimořádného na nové 
formuli Magniflex?

nové výhody:
• matrace se oproti ostatním pěnám rychle navrátí do 

původního tvaru.

• matrace není citlivá na okolní teplotu, neabsorbuje ji 

a tím zlepšuje její mikroklima.

• Zatímco se na obyčejných pěnách vytvářejí propadliny 

způsobené tlakem lidského těla a okolním teplem, 

vlastnosti paměťové pěny memoform magnifoam se 

působením tepla nemění.

• tím, že reaguje více na zatížení než na tělesné teplo, se 

dokáže paměťová pěna memoform magnifoam přizpůsobit 

s přesností rentgenových paprsků. u obyčejných matrací  

citlivých na teplo se stává, že různé vrstvy výplní a potahových  

látek tvoří jakousi bariéru mezi tělem a paměťovým jádrem 

matrace, a blokují tak tepelnou výměnu nezbytnou proto, 

aby se matrace přizpůsobila tělu.

působení tepla tak pozbývá účinku a neumožní pěně 

přizpůsobit se.

patent paměťové pěny memoform magnifoam spočívá 

právě v tom, že je citlivá pouze na zatížení!

Zelená a oranžová barva značí nejvíce zatížené části těla, které 

vytvářejí na matraci největší tlak. Jsou to oblasti stehen a hýždí.

• obyčejným pěnám trvá déle, 

než se navrátí do původního tvaru, 

protože jsou příliš citlivé na teplo, 

což může zapříčinit deformace 

matrací.

• Memoform Magnifoam se ideálně 

přizpůsobí tvaru těla a rychleji 

se vrátí do původního tvaru díky 

citlivosti pouze na zatížení.

magniflex.cz
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Dopřejme našemu tělu kompletní regeneraci tím, že se odevzdáme naprostému pohodlí během spánku. Paměťová pěna 

Memoform Magnifoam je díky své struktuře nejpohodlnější materiál použitý při výrobě matrace. Struktura prodyšných 

otevřených buněk umožňuje dokonalé proudění vzduchu, včetně správné tepelné výměny mezi pěnou, potahovou látkou 

a pokožkou. Díky výborným anatomickým vlastnostem se optimálně přizpůsobí tvaru těla. Výsledkem je komfort a pocit 

svěžesti po každém probuzení. 

uVoLNěte se, ProsíM.
Memoform Magnifoam se postará 
o splnění Vašich potřeb.

struktura 3 zón odlišně 
rozkládá hmotnost hlavy, 
trupu a nohou.

Hlava a krk
bolesti hlavy a napětí v oblasti 

krku jsou minulostí.

Memoform Magnifoam podpírá 

krk, uvolňuje šlachy a svaly 

udržuje v rovině s rameny.

raMena a záda
už žádné bolesti zad nebo žeber 

díky správné poloze páteře 

a uvolnění zádového svalstva.

Pas a Hýždě
Naprosté pohodlí při ležení na 
zádech, na boku nebo na břiše.
Memoform Magnifoam umožňuje 
spát v jakékoliv poloze bez 
zbytečného probouzení.

noHy  
okamžité uvolnění nohou. 
Žádné stlačování krevních 
a mízních cév, už žádné 
otoky nohou po celodenní 
námaze.

     
           

   

lehký vánek od hlavy až k patám
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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

kolena kotníky 
       a cHodidlaMemoform Magnifoam 

nabízí ideální podporu 

kloubům. Kolena tak 

zůstávají v přirozené poloze 

a nedochází k nepřirozené 

rotaci.

Paty a kotníky se zlehka 

dotýkají matrace, aniž by na 

ně byl vyvíjen tlak.

Medical 
Device

• Příliš tuhá pěna nedovoluje tělu ležet ve správné a přirozené poloze 

a způsobuje nadměrný tlak na záda, páteř, boky a ramena.

• Memoform Magnifoam se dokonale přizpůsobí tvaru těla a vyplní 

prázdná místa v oblasti krční a bederní páteře. Díky 3 odlišným zónám 

podpory rozkládá tělesnou hmotnost po celé délce matrace. 

techNoLogie airyforM:
napomáhá proudění vzduchu 
a rozkládá hmotnost do zón.

Prodyšné vlastnosti spolu se schopností přizpůsobit se tvaru 

těla jsou zdůrazněny v paměťové pěně Memoform Magnifoam 

pomocí struktury airyform. Tato struktura se vyznačuje zvláštním 

designem důležitým pro podporu jednotlivých částí těla. Každá 

část těla vyvíjí odlišný tlak na matraci.

Některé oblasti, jako je například hlava, hrudník a nohy, 

vyvíjejí větší tlak. Jestliže nemají pružnou podporu, může 

dojít k nepříjemným tenzím, které mohou mít negativní vliv na  

páteř, protože neodpočívá v přirozené poloze. 

uVoLNěte se, ProsíM.
Memoform Magnifoam se postará 
o splnění Vašich potřeb.

     
           

   

lehký vánek od hlavy až k patám
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• Široká nabídka matrací splňující různé požadavky

• ergonomické vlastnosti

• Prodyšnost

• různé stupně pohodlí a podpory

• Jsou dodávané i na míru

• Tvarově stálé, odolné a s prodlouženou zárukou

• Vysoká kvalita potahových látek

• atraktivní vzhled s důrazem na detail

• certifikát Öko-Tex

• Všechny produkty jsou v souladu s přírodou

• Příznivé ceny

• Vakuové balení pro jednoduchou manipulaci a transport

• Vyhovují mezinárodním standardům

Mnoho dobrých důvodů 
proč zvolit matraci  
Magniflex.



výběr je na vás!

Matrace vyrobené  
z paměťové pěny 

Memoform Magnifoam 
a studených pěn  

Eliosoft a Elioform…
Mnoho druhů produktů, 
z nichž si vybere každý.

magniflex.cz
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Dualcomfort

tvrdší
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strana

Měkčí 
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Měkčí 
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FIRA           guarranty 

FIRA

FIRA
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Dichiara 

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

Dichiara 

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

Silver

Magnifico

Výška 22 cm 

Výška  30 cm 

Často se stává, že partneři, vybírající matraci, mají odlišné 

představy o její funkčnosti a nemohou se při výběru 

shodnout. Matrace Dualcomfort Silver představuje 

unikátní řešení pro tento případ a přináší revoluci – 

volitelný komfort. Matrace je složena z 8cm vrstvy 

studené pěny elioform, která je pokryta z jedné strany 

4cm a z druhé strany 8cm vrstvou paměťové pěny 

Memoform. Výsledkem je tedy jedna strana s měkčím 

a více anatomickým povrchem, zatímco druhá strana 

je tvrdší a více ortopedická. Díky snímatelnému potahu, 

který je možno prát, si mohou oba dva uživatelé nezávisle 

na sobě zvolit svoji stranu a tuhost, a přitom stále 

využívat jedno „letiště“. Provedení v unikátní potahové 

látce Silver, kdy na jedné straně je stříbrné vlákno 

vetkáno do hedvábí a na druhé straně do kašmíru, 

zajišťuje antibakteriální a antistatické vlastnosti matrace.

„Pohodlí, na kterém se oba shodnete.“

Stříbrný potah

antibakteriální, Snímatelný a pratelný na 40°c

4 Memoform M. + 8 elioform + 8 Memoform M. Cm

5 Memoform M. + 13 elioform + 10 Memoform M. Cm

8 Memoform M. + 8 elioform + 4 Memoform M. Cm

10 Memoform M. + 13 elioform + 5 Memoform M. Cm

Prodyšný

3d větrací lem

MDualc0922De0

uSa (senza fascia 3D): MDualc0830uS0

eu: MDualc1430De0

letní strana zimní strana
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strana

Matrace ideáLNí 
Pro Páry!

strana

Proč zvolit 
matraci dualcomfort?

•  paměťová pěna z obou Stran matrace S odlišnou  
výškou umožňuje volbu pohodlí. 

•  ideální pro páry S odlišnými požadavky na tuhoSt 
matrace.

•  paměťová pěna memoform Se přizpůSobí tvaru těla, 
nevyvíjí protitlak a půSobí proti proleženinám.

•  SyStém 3 zón pro ještě lepší podporu ramen,  
trupu a nohou.

•  proStřední vrStva ze Studené pěny elioform  
poSkytuje vhodnou ortopedickou podporu páteři.

•  obSahuje Stříbrné vlákno S antialergickými  
a antiStatickými vlaStnoStmi.

• atraktivní Snímatelný potah pratelný na 40°c.

•  uložení na perforovanou deSku nebo na pevný  
nebo polohovací lamelový rošt.

45-65kg 85-110kg65-85kg 110-140kg více

V
ýš

ka

Podpora tuhá střední anatomická nedoporučuje se

Ukazatel podpory
cm

100-150

165-175
100-165

175-185
185-200

Potah ze stříbrného vlákna

1 - Zimní strana: 
     hypoalergenní prodyšná  
     výplň z kašmíru

     Letní strana: hypoalergenní  
     prodyšná výplň z hedvábí

2 - Izolační bavlněná vrstva

3 - 3zónová vrstva paměťové pěny  
     Memoform s Airyform systémem  
     (8 cm) 

4 - 3zónová vrstva studené pěny  
     Elioform s Airyform systémem  
     (8 cm)

5 - 3zónová vrstva paměťové pěny  
     Memoform s Airyform systémem  
     (4 cm)

magniflex.cz

Nosnost matrace: 190 kg 
Záruka na jádro: 12 let

zimní strana
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Duoformnew

Dichiara 

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
Dichiara 

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

Vyberte si pohodlí přímo pro Vás. Prodyšný

3d větrací lem

Výška  22 cm 

Matrace Duoform je luxusní řešení pro spánek díky kombinaci patentované paměťové 

pěny Memoform a studené pěny elioform. Tím, že se paměťová pěna Memoform 

přizpůsobí lidskému tělu, si ihned najdete nejoptimálnější polohu pro spaní, aniž 

by byl vyvíjen tlak na vaše tělo. Matrace je vyráběna ve třech tuhostech (měkká, 

střední a tuhá) s odlišnými anatomickými a ortopedickými vlastnostmi. Hypoalergenní 

snímatelný a pratelný potah coolmax zajišťuje optimální prodyšnost a termoregulaci.
Snímatelný  
a pratelný 
potah na 40°c

3 ZóNY Se 
SYSTéMeM 
aIrYForM

Soft

Medium

Firm

10 Memoform M. + 8 elioform Cm

Měkká

3 Memoform M. + 15 elioform Cm

Tuhá

6 Memoform M. + 12 elioform Cm

Střední

45-65kgcm
100-150

165-175
100-165

175-185
185-200

85-110kg65-85kg 110-140kg více

V
ýš

ka

Podpora tuhá střední anatomická nedoporučuje se

Ukazatel podpory

45-65kgcm
100-150

165-175
100-165

175-185
185-200

85-110kg65-85kg 110-140kg více

V
ýš

ka

Podpora tuhá střední anatomická nedoporučuje se

45-65kgcm
100-150

165-175
100-165

175-185
185-200

85-110kg65-85kg 110-140kg více

V
ýš

ka

Podpora tuhá střední anatomická nedoporučuje se

MDuoFo1920IT0

MDuoFo1820IT0

MDuoFo2020IT0
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FIRA           guarranty 

FIRA

FIRA

Dichiara 

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

magniflex.cz

Potahová 
látka coolmax
Speciální vlákno vyvinuté společností 

Dupont coolmax podporuje rychlé 

odpařování vlhkosti, a tak zamezuje 

jejímu vnikání do matrace.

Verze Millennium poskytuje díky vyšší vrstvě paměťové pěny Memoform 

a studené pěny elioform ještě větší komfort relaxace a podpory. Vysoká 

vrstva paměťové pěny Memoform se dokonale přizpůsobí tvaru těla 

podle tlaku, zatížení a tělesné teploty.  

8 Memoform M. + 14 elioform Cm

Snímatelný  
a pratelný potah

3 ZóNY Se 
SYSTéMeM aIrYForM

Výška  25 cm 

•  paměťová pěna memoform Se přizpůSobí tvaru těla,  
nevyvíjí protitlak a půSobí proti proleženinám.

•  SyStém 3 zón pro optimální podporu ramen,  
trupu a nohou.

•  Spodní vrStva ze Studené pěny elioform poSkytuje  
vhodnou ortopedickou podporu páteři.

•  potah z látky coolmax.

•  coolmax zajišťuje konStantní mikroklima mezi  
tělem a matrací.

•  atraktivní Snímatelný potah pratelný na 40°c. 

•  uložení na perforovanou deSku nebo na pevný  
lamelový rošt.

Proč zvolit matraci duoform?

45-65kg 85-110kg65-85kg 110-140kg více

V
ýš

ka

Podpora tuhá střední antomická nedoporučuje se

Ukazatel podpory
cm

100-150

165-175
100-165

175-185
185-200

uSa: MMIlle0124uS0
eu: MMIlle0324De0

Millennium

Nosnost matrace: 190 kg 
Záruka na jádro: 12 let
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Duoform

1
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3

4

SUPER 
FIRM

SUPER 
SOFT

Dichiara 

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

Dichiara 

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

Duoform XM je luxusní matrace s potahem z látky 

vytvořené podle nejnovějších technologií. látka outlast 

je produktem výzkumu NaSa, nejvyspělejší tkanina, jejíž 

mezibuněčnou strukturu vyplňuje speciální vosk, který se 

působením lidského tepla během spánku roztahuje a tím 

zabraňuje úniku tepla. Po roztažení vosku na podporu 

optimální tělesné teploty se mezibuněčný prostor otevře, 

umožní průchod vzduchu a udržuje vhodné mikroklima. 

Kumuluje teplotu a postupně ji uvolňuje. Do potahu je 

navíc prošita 2cm vrstva paměťové pěny Memoform, která 

společně s dalšími 3 cm paměťové pěny v horní vrstvě jádra 

dělá z matrace výjimečně pohodlné místo pro optimální 

odpočinek. Spodní vrstva studené pěny eliosoft s vysokou 

hustotou a prodyšností jemně podepírá tělo tak, aby 

matrace poskytovala správnou rovnováhu mezi měkkostí 

a tuhostí. Výška  23 cm 

Mimořádně 
přizpůsobivá!

nejmodernějšími  
technologiemi vyvinutý 
Snímatelný a čiStitelný  
potah outlaSt

PoTaH Z lÁTKY ouTlaST

1 -  Výplň z paměťové pěny  
Memoform (2 cm)

2 - Izolační bavlněná vrstva

3 -  Vrstva paměťové pěny  
Memoform (3 cm)

4 -  Vrstva studené pěny  
Eliosoft (18 cm)

2 cm paměťové pěny Memoform prošité do vrchní strany potahu

•  dodatečná vrStva paměťové pěny memoform prošitá 
do potahu nabízí ještě vyšší komfort. 

•  paměťová pěna memoform Se přizpůSobí tvaru těla, 
nevyvíjí protitlak a půSobí proti proleženinám.

•  Spodní vrStva ze Studené pěny elioSoft poSkytuje 
vhodnou ortopedickou podporu páteři.

• může být použita obouStranně.

•  potah outlaSt reguluje mikroklima mezi tělem  
a matrací.

• atraktivní Snímatelný a čiStitelný potah.

•  uložení na perforovanou deSku nebo na pevný  
nebo polohovací lamelový rošt.

Proč zvolit 
matraci duoform XM?

XM

MDuoFo1323IT0

CF
R 1633 - Complain USA
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FIRA           guarranty 
FIRA

FIRA

SUPER 
FIRM

SUPER 
SOFT

Verze Deluxe
Výška  25 cm

5 Memoform M. + 18 eliosoft Cm

MDuoFo2125uS0

VYŠÍVaNÁ lÁTKa

Cm3 Memoform M. + 18 eliosoft

Nosnost matrace: 150 kg 
Záruka na jádro: 12 let



magniflex.cz

je vaším svobodným 
rozhodnutím, jak chcete spát.
Ne vždy toužíme po spánku na stejně měkké či tvrdé 

matraci, kterou jsme si koupili před lety.

Někdy je touha po změně způsobena problémy s klouby 

nebo jinými potížemi, které přináší čas, někdy pouze 

to, že chceme dosavadní způsob spánku změnit.

Často ale váháme, zda máme vyměnit nedávno 

koupenou matraci, která přestala vyhovovat, nebo se 

přesunout na rozkládací pohovku či na matraci v pokoji 

pro hosty?

Všechny modely matrací Duoform vyřeší tento problém 

už v okamžiku jejich nákupu – díky jejich dvouvrstvému 

jádru s odlišnou strukturou pěn. Tyto vysoce kvalitní 

patentované pěny umožňují výběr strany na základě 

našich denních potřeb a přání. Stačí matraci jen otočit! 

Jak se dnes cítíte? Je libo…

Měkčí?

nebo tvrdší?

45-65kgcm
100-150

165-175
100-165

175-185
185-200

85-110kg65-85kg 110-140kg více

V
ýš

ka

Podpora tuhá střední anatomická nedoporučuje se

Ukazatel podpory
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Přímý kontakt se srdcem matrace! 

Duoform
Speciální inovací této matrace je její potah. Mezi jádrem matrace a potahem 

není žádná výplň ani vrstva a tím nedochází k žádnému zkreslení vlastností 

jádra matrace. Tělo je v těsném kontaktu s vrstvou exkluzivní viskoelastické 

pěny Memoform, která se snadno přizpůsobí jeho tvaru díky tělesné teplotě 

a tlaku. Její dokonalé vytvarování udržuje tělo během spánku v přirozené 

poloze s přesnou oporou páteře. Vrstva pěny eliosoft vytváří dokonalou 

rovnováhu mezi pohodlím a oporou těla díky rozložení tělesné hmotnosti po 

celé délce matrace.

Matrace je ideální pro osoby po operacích kolenních a kyčelních kloubů, 

páteře a pro osoby dlouhodobě upoutané na lůžko.

XS
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FIRA           guarranty 

FIRA

FIRA

SUPER 
FIRM

SUPER 
SOFT

SUPER 
FIRM

SUPER 
SOFT

Dichiara 

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

Dichiara 

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

Výška  20 cm 

Přímý kontakt se srdcem matrace! 

žádná výplň 

+ zvýšený komfort!

Deluxeverze
PoTaH Z lÁTKY loVe SleeP

1 - Izolační bavlněná vrstva

2 -  Vrstva paměťové pěny  
Memoform (5 cm)

3 -  Vrstva studené pěny  
Eliosoft (15 cm)

Výška  25 cm

5 Memoform M. + 20 eliosoft Cm

5 Memoform M. + 15 eliosoft Cm

•  potah bez výplně umožňuje přímý kontakt S paměťovou 
pěnou memoform. 

•  paměťová pěna memoform Se přizpůSobí tvaru těla, 
nevyvíjí protitlak a půSobí proti proleženinám.

•  výjimečně měkká vrStva paměťové pěny memoform je 
vhodná pro oSoby dlouhodobě upoutané na lůžko. 

•  Spodní vrStva ze Studené pěny elioSoft poSkytuje 
vhodnou ortopedickou podporu páteři.

• může být použita obouStranně.

• módně zdobený potah love Sleep Se Srdíčkovým vzorem.

•  atraktivní Snímatelný a pratelný potah na 40°c.

•   uložení na perforovanou deSku nebo na pevný nebo 
polohovací lamelový rošt.

Proč zvolit 
matraci duoform XS?

Snímatelný potah 
pratelný na 40°c

45-65kgcm
100-150

165-175
100-165

175-185
185-200

85-110kg65-85kg 110-140kg více

V
ýš

ka

Podpora tuhý střední anatomický nedoporučuje se

Ukazatel podpory

MDuoFo0820cY0

MDuoFo1225uS0

Nosnost matrace: 150 kg 
Záruka na jádro: 12 let

magniflex.cz



Výzkum, provedený 
ve Spojených státech 
Amerických prokázal,  
že nedostatečný  
a neregenerující  
spánek způsobuje:

1. nadměrný přírůstek váhy: nespavost mění náš metabolismus. podíl 

leptinu, čili hormonu, který v nás navozuje pocit sytosti, mizí na úkor ghrelinu, 

jehož podíl narůstá a vyvolává v nás pocit hladu

2. Poškození mozku: nedostatečný spánek může způsobit poruchu mozku,  

spočívající v zastavení regenerace buněk

3. zvýšené riziko onemocnění: špatná kvalita spánku způsobuje, že 

naše tělo neregeneruje, „nedobíjí se naše baterky“ a tím dochází k oslabení 

našeho imunitního systému a častějšímu onemocnění

4. urychlené stárnutí: spánek v rozsahu průměrně pouhé 2 hodiny denně 

může zásadně poškodit metabolismus a tvorbu hormonů a urychlit proces 

stárnutí organismu

Pozitivně usměrňuje naše životně důležité 
funkce a dodává energii.

Prospívá zdravému bio-rytmu našeho  
organizmu a zvyšuje naši sebedůvěru.

obnovuje náš nervový, svalový  
a oběhový systém.

KValITNÍ 
SPÁNeK

Kvalitní spánek je nutný pro nás pro 

všechny. Pro osoby trpící nadváhou však 

ještě mnohem více. Jednoduše řečeno 

proto, že když spíme, tak nejíme. Vzpomeňte 

si na návštěvy vaší ledničky během noci, 

když nemůžete spát…

Během spánku se vstřebávají mastné 

kyseliny a produkuje se leptin, hormon, 

který navozuje pocit sytosti. U těch, kteří spí 

málo, se naopak produkuje více ghrelinu, 

hormonu, který v nás vyvolává pocit hladu.
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Duofreeze

eliosoft1

2
3

4

5

Výška  22 cm 

PoTaH Z lÁTKY 
S eSeNceMI leVaNDule
1 – Výplň z paměťové pěny  
      Memoform (2cm)
2 – Antialergická  
      a prodyšná výplň
3 – Izolační bavlněná vrstva
4 – Měkčí vrstva studené  
      pěny Eliosoft (9 cm)
5 – Tvrdší vrstva studené  
      pěny Eliosoft (9 cm)

DuoFreeze je vysoce kvalitní matrace skládající se ze dvou vrstev sedmizónové  

ortopedické studené pěny eliosoft s odlišnou tuhostí na horní a spodní straně matrace.  

od šíře 150 cm je matrace dodávána se dvěma jádry uvnitř jednoho potahu,  

což umožňuje partnerům zvolit si nezávisle na sobě tuhost a svůj vlastní komfort  

spaní, aniž by byla narušena harmonie společného lůžka. Snímatelný a pratelný  

potah s 3D větracím lemem pro maximální prodyšnost obsahuje esence levandule,  

která má uklidňující účinky, působí proti nespavosti, stresu a bolestem hlavy.

Snímatelný 
potah pratelný 
na 40°c

2 cm paměťové pěny
memoform prošité
do vrchní Strany
potahu

potah z látky 
S eSencemi 
levandule

Proč zvolit matraci duoFreeze?

Pro ni i pro něho.

MMaglo0118De0

cm
100-150

165-175
100-165

175-185
185-200

45-65kg 85-110kg 110-140kg více

střední anatomická nedoporučuje setuhá

65-85kg

Podpora

Ukazatel podpory

V
ýš

ka

Nosnost matrace: 130 kg 
Záruka na jádro: 10 let • jádro ze Studené pěny elioSoft S rozdílnou tuhoStí  

   na horní a Spodní Straně

• ideální pro páry S odlišnými požadavky na tuhoSt matrace

• SyStém Sedmi zón pro optimální ortopedickou podporu

• Snímatelný potah S eSencemi levandule pratelný na 40°c

• vrStva paměťové pěny prošitá do horní Strany potahu      
   pro ještě vyšší komfort

• 3d větrací lem pro maximální prodyšnoSt

• uložení na perforovanou deSku nebo na pevný nebo 
   polohovací rošt.

magniflex.cz



night owner   
eliosoft

1

2
3

4

Matrace Night owner je výsledkem naší lásky k detailu. elegance 

a vybraný vkus se promítá do inovativní potahové látky Silver royal, 

zdobené zářivým písmem, vyšívaným stříbrnou nití. Splynutí elegance 

a jemnosti s maximálním pohodlím zaručuje pěna eliosoft, která dokáže 

podepřít tělo po celé jeho délce. Pratelný snímatelný potah je příjemný 

na dotek a vyvolává pocit svěžesti. Tato unikátní směs elegance, měkkosti 

a podpory zajišťuje blahodárný a exkluzivní odpočinek. 

Odpočinek plný elegance a pohodlí!  

PoTaH Z lÁTKY SIlVer roYal

1 - Hypoalergenní prodyšná výplň

2 -  Výplň ze studené pěny  
Elioform

3 - TNT izolační vrstva

4 -  Studená pěna  
Eliosoft (16 cm)

antiStatický 
a antibakteriální 
Snímatelný potah 
Se Stříbrnými 
vlákny, 
pratelný na 40°c

•  jádro ze Studené pěny elioSoft poSkytuje optimální 
ortopedickou podporu páteři.

• potah Silver royal Se Stříbrnými vlákny.

•  obSahuje Stříbrné vlákno S antialergickými,  
antibakteriálními a antiStatickými vlaStnoStmi.

• atraktivní Snímatelný potah pratelný na 40°c. 

•  uložení na perforovanou deSku nebo na pevný nebo 
polohovací lamelový rošt.

Proč zvolit matraci Night Owner?

Výška  20 cm 

MNIgHT0622cY0

cm
100-150

165-175
100-165

175-185
185-200

V
ýš

ka

Podpora

Ukazatel podpory
45-65kg 85-110kg 110-140kg více

střední anatomická nedoporučuje setuhá

65-85kg

CF
R 1633 - Complain USA

 - 

FIRA           guarranty 

FIRA

FIRA

verze

Výška  24 cm

MNaTur0924uS0

Deluxe
vyšší a 

pohodlnější!

Nosnost matrace: 150 kg 
Záruka na jádro: 10 let
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magni lover

eliosoft
1

2

Výška  18 cm 

PoTaH Z lÁTKY 
loVe SleeP

1 - Izolační bavlněná vrstva 

2 -  Jádro ze studené pěny 
Eliosoft (18 cm)

Není nic příjemnějšího než pocit jemného a svěžího povlečení dotýkajícího se vaší pokožky, když jdete 

spát. Magni lover je matrace pro lidi, kteří rádi spí a chtějí mít přímý kontakt s matrací. Mezi jádrem 

matrace a potahem není žádná výplň ani vrstva a tím nedochází k žádnému zkreslení vlastností jádra 

matrace. eliosoft je jemný, vysoce kvalitní polyuretan s vysokou prodyšností. Správně podpírá tělo a jeho 

hmotnost rozkládá po celé délce matrace. Vzduch a vlhkost zadržené v matraci se jednoduše uvolňují 

skrz potah, a spánek je tak svěží a hygienický. Potah lze díky zipu rychle a jednoduše sejmout a vyprat. 

Módně zdobený potah se srdíčkovým vzorem je věnovaný opravdovým milovníkům dobrého spaní.

Snímatelný 
potah 
pratelný na 40°c

•  jádro ze Studené pěny elioSoft poSkytuje vhodnou  
ortopedickou podporu páteři.

• módně zdobený potah love Sleep Se Srdíčkovým vzorem.

• atraktivní Snímatelný potah pratelný na 40°c.

•  uložení na perforovanou deSku nebo na pevný nebo 
polohovací lamelový rošt.

Proč zvolit matraci Magni Lover?

Pro ty, kteří milují vzrušující pohodlí! 

MMaglo0118De0

cm
100-150

165-175
100-165

175-185
185-200

45-65kg 85-110kg 110-140kg více

střední anatomická nedoporučuje setuhá

65-85kg

Podpora

Ukazatel podpory

V
ýš

ka

Nosnost matrace: 150 kg 
Záruka na jádro: 10 let

magniflex.cz
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1

2

3
4

standard

the Wave H. 12 cm / 4” H. 11 cm / 5” H. 10 cm / 4”

H. 11 cm / 5” H. 16 cm / 6”H. 5 cm / 2”

H. 12 cm / 4” H. 11 cm / 5” H. 10 cm / 4”

H. 11 cm / 5” H. 16 cm / 6”H. 5 cm / 2”

®
Memoform

Memoform

Memoform

Memoform

Memoform

Memoform

Standard Wave

Orthomassage Comfort

Standard Wave

Orthomassage Comfort

Standard Wave

Orthomassage Comfort

Standard Wave

Orthomassage Comfort

Standard Wave

Orthomassage Comfort

Standard Wave

Orthomassage Comfort

Standard Wave

Orthomassage Comfort

Standard Wave

Orthomassage Comfort

s potahy Coolmax
Polštáře

Obalí vás svojí měkkostí!
Uvolnění pro hlavu a krk! 
Vhodný pro spaní na zádech, boku 
i na břiše, výborná podložka.

dvojitá podpora vlnky!
Vhodná opora pro hlavu 
a krk při spaní na zádech a na boku!

ačkoliv je navržen ve stylu tradičního polštáře, je polštář

Standard vším, jen ne tradičním nebo standardním produktem. Polštář 

Standard je vysoký 12 cm a směrem k okrajům se ztenčuje. Nabízí 

potřebnou oporu při spaní na zádech, na boku i na břiše. Systém 

airyform zajišťuje při každém pohybu hlavy proudění vzduchu díky 

průduchům, které vedou jádrem polštáře. Snímatelný pratelný potah 

(40°c) coolmax odpařuje vlhkost a je maximálně hygienický.

Svěží a Suchý odpočinek
díky látce Coolmax může vaše pokožka přirozeně dýchat!
Polštáře Magniflex jsou vyrobeny z vysoce elastické paměťové pěny Memoform, ve spojení 

s jedinečným potahem coolmax, který dýchá s vámi. Výjimečná schopnost odpařování 

vlhkosti zaručuje rozptýlení 45 % absorbovaného tělesného tepla a vlhkosti za 10 minut 

a 90 % do jedné hodiny a tím vytváří a zabezpečuje zdravé a relaxační prostředí pro vaše tělo. 

Představte si profil polštáře wave jako dva mírně svažující se kopečky. 

Jeden je nepatrně vyšší a mezi nimi se rozprostírá údolí odpočinku. 

Toto ergonomické provedeni polštáře wave dokonale podpírá hlavu 

a krční obratle. airyform zajišťuje nepřetržité proudění vzduchu. 

Snímatelný pratelný potah (40°c) coolmax odpařuje vlhkost a je 

maximálně hygienický.

1 - VZDucH

2 - coolMaX

3 - VlHKoST

4 - PoKoŽKa

 72 x 42 x 12 cm 

60 x 43 x 10/11 cm 

aMeMST0101gIT

aMeorT0101gIT



comfort

H. 12 cm / 4” H. 11 cm / 5” H. 10 cm / 4”

H. 11 cm / 5” H. 16 cm / 6”H. 5 cm / 2”

orthomassage

Standard Wave

Orthomassage Comfort

Standard Wave

Orthomassage Comfort
Jedinečný tvar polštáře comfort byl navržen ve spolupráci s ortopedy. 

Fixuje a udržuje polohu hlavy a krku a tím umožňuje regeneraci 

a odpočinek krční páteři. Vykrojení na vyšší straně polštáře napomáhá 

podpírat krk, aniž by se musela zvedat ramena. Nadměrná vlhkost, 

která může být příčinou revmatických bolestí, je odvětrávána 

systémem airyform a ve spojení se snímatelným pratelným potahem 

(40°c) coolmax zajišťuje hygienické prostředí pro spánek.

Pohodlný pro váš krk!
jemná opora krční páteře! Ideální 
pro spaní na zádech a na boku. 
Vhodný pro cestování.

Masážní výstupky aktivují mikro-
cirkulaci! Ideální pro menší osoby, 
osoby se širším krkem a pro děti.
Žádný jiný materiál není schopen vytvarování jako Memoform 

Magnifoam. Polštář orthomassage je důkazem, že možné je vše, 

včetně uvolňující masáže během odpočinku. Kuželové výstupky 

umístěné ve středu polštáře napomáhají revitalizovat celou oblast 

krku a temene hlavy. Jejich rozmístění a vzájemné působení umožňuje 

vzduchu uvnitř polštáře volně proudit. Výsledkem je omezení vlhkosti, 

které v kombinaci se snímatelným pratelným potahem (40°c) coolmax 

zajišťuje hygienické prostředí pro spánek.

52 x 32 x 5/16 cm 
aMeMco0601gIT

1 - VZDucH

2 - coolMaX

3 - VlHKoST

4 - PoKoŽKa

 72 x 42 x 12 cm 

magniflex.cz

H. 12 cm / 4” H. 11 cm / 5” H. 10 cm / 4”

H. 11 cm / 5” H. 16 cm / 6”H. 5 cm / 2”

Standard Wave

Orthomassage Comfort

Standard Wave

Orthomassage ComfortStandard Wave

Orthomassage Comfort

Standard Wave

Orthomassage Comfort

70 x 39 x 11 cm 

aMeMor0301gIT
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01 02 03

®
Memoform

Memoform

Memoform

Memoform

Memoform

Memoform

Vynikající vlastnosti paměťové pěny 

Memoform umožňují její využití nejen pro 

matrace, ale i pro další produkty, které 

mají vliv na náš odpočinek.

Tato myšlenka se stala cílem při vývoji 

produktů pro celodenní používání.

Jakékoliv zvyky, práce nebo koníčky, 

které nás provázejí dennodenně, si 

můžeme zpříjemnit vhodným odpočinkem 

a uvolněním zatěžovaných partií našeho 

těla.

Každý den jsme často nuceni sedět 

dlouhé hodiny u pracovního stolu nebo 

v autě. Protože pracujeme v různých 

namáhavých pozicích, nebo dokonce 

celý den trávíme na nohách, je nutné, 

abychom si našli trochu času pro 

odpočinek a uvolnění páteře a nohou.

I když k odpočinku používáme komfortní 

a ergonomické sedačky, křesla nebo 

židle, často se stává, že na konci dne 

cítíme únavu a napětí ve svalech dolních 

končetin.

Proč tedy nevyužít zkušenosti s vydatným 

odpočinkem během noci, který nám 

může pomoci i přes den?

Magniflex proto vyvinul speciální řadu 

příslušenství s patentovanou paměťovou 

pěnou Memoform se šesti modely pro 

všestranné využití.

  

Navrženo společností Magniflex pro vaše pohodlí!

half Moon
Half Moon neboli Půlměsíc 

dokáže zajistit kompletní 

regenerující odpočinek.

Kruhový tvar polštáře zlepšuje 

oběhové funkce, stejně jako 

dokonale podpírá krk. Plochá 

zadní strana dokáže držet 

pozici a bez jakéhokoliv hnutí 

ideálně napomáhá k uvolnění 

problematických partií těla. 

Stejně jako Neck roll může být i 

Half Moon využit pro různé části 

těla.

Neck roll
Malý a víceúčelový díky svému 

úzkému válcovitému tvaru. 

Ideální pro správnou oporu krční 

páteře, kolen a kotníků.

Použitím v těchto problematických 

partiích těla zastává Neck roll 

nezaměnitelnou funkci. Dokonale 

podpírá nejvíce namáhané oblasti 

těla a zlepšuje v nich krevní 

a mízní tlak. Díky správnému 

používání tak nedochází k brnění 

a otokům způsobených dlouhými 

statickými polohami.

Neck roll umístěný za krkem je 

vynikající pomůcka pro důkladné 

uvolnění krčních svalů.

  

travel Pillow
cestovní model byl vyvinut pro lidi, 

kteří tráví dlouhý čas na cestách. 

Díky Travel Pillow můžete snít 

o cíli vaší cesty v letadle, stejně 

jako ve vlaku, autě, v autobuse, 

či dokonce před televizní 

obrazovkou.

Tento malý praktický cestovní 

krční polštářek umožňuje příjemné 

uvolnění a odpočinek během 

cesty či dlouhého sezení. Do cíle 

se tak dostanete svěží a odpočatí.

  

  

10 cm 

50 cm

10 cm

10 cm

50 cm

20 cm

10 cm

23 cm

27 cm

aNecKM0110gIT aTraVM0110gIT aHalFM0110gIT

Příslušenství

Krční váleček Cestovní polštářek Půlměsíc
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ergo seat 
Zkuste si sednout na nejpohodlnější 

kancelářskou židli a poté se posaďte 

na ergo Seat. Čas, který tak budete moci 

strávit na židli, se více jak zdvojnásobí. 

anatomický sedák se vám přizpůsobí 

a obalí vaše nohy, aniž byste měli potřebu 

po pár minutách změnit polohu z důvodu 

otlačenin. Díky ergo Seat můžete v práci 

relaxovat bez otlačenin a napětí ve svalech.

Lumbar
bederní opěrka svojí ergonomií napodobuje tvar sedadel 

v závodních autech. Výrazné boční vedení umožňuje 

optimální oporu zad v přirozené vzpřímené poloze. 

během dlouhých hodin sezení v práci, během studia čí 

jízdy v autě či autobuse často zapomínáme na správnou 

polohu. Dochází tak zbytečně k poškozování páteře 

a bolestem zad. opěradlo lumbar zajišťuje správnou 

polohu bederní páteře při sezení bez průvodních bolestí 

zad.

Lower back
Podpěrka lower back nabízí ideální 

pohodlí pro celou délku zad. Vaše váha 

se dokonale rozprostírá po celé ploše, 

která kvalitně podpírá záda od ramen až 

po pas. lower back lze použít i pod nohy, 

kterým také poskytne maximální uvolnění.

7 cm

42 cm

42 cm
8 cm

58 cm

60 cm 33 cm

7 cm

37 cm

aergoM0107gIT aloweM0108gIT
aluMbM0142gIT

magniflex.cz

Ergo sedák Zádová podpěrka Bederní opěrka



Neexistuje žádný jiný produkt, s nímž by naše tělo bylo v kontaktu 8 hodin denně, 365 dní v roce. 
blahodárné účinky vydatného spánku a plné regenerace organismu máte ve svých rukou. 
Vyvarujte se deseti hrubých chyb, myslete na své zdraví:

Všechny tyto aspekty plně zvažuje společnost MagNIFleX, největší italský výrobce s 50letou tradicí, leader v oboru zdravého spaní, který 
exportuje na 70 nejnáročnějších trhů na světě. Více informací naleznete na www.magniflex.cz nebo u autorizovaných prodejců.

1. Pozor na zdravotní nezávadnost! 
Nejlepší výrobci nechávají výrobky certifikovat 
v nezávislých laboratořích. Nechte si ukázat 
nezávislý certifikát. ochrání vás před rizikem 
spaní na chemických barvách v pěnách a potahu 
a na chemických lepidlech.

2. Pozor na alergeny! 
Pružinové matrace jsou rájem pro roztoče. Jejich 
exkrementy se při ulehnutí a otočení na matraci 
vyfouknou do vzduchu a vy je vdechujete. 
Nebezpečné alergeny vznikají i při zatvrdnutí 
povrchové vrstvy matrací z nekvalitního latexu,  
který začne prášit. Žádejte anitalergické 
a hypoalergenní výrobky, které dokonce působí 
na určité typy alergií během spánku hojivě.

3. Pozor na příliš tvrdé matrace!
Které vyvolávají tlakové body, a tím i časté otáčení 
během spánku. Stlačení pružinového péra vahou 
těla vyvolává stejný protitlak, tělo se tlaku a riziku 
proleženiny brání a člověk se až 80x za noc pohne 
či obrátí. Špičkové paměťové pěny snižují počet 
pohybů na 20. Spánek je tak hlubší a vydatnější. 
Žádejte matrace s certifikací „Zdravotní produkt 
první kategorie v rámci eu“.

4. Pozor na záruky na neproležení!
Na trhu jsou pěnové matrace s nízkou nosností 
a jen dvouletou zárukou. Stačí přibrat a matraci 
prolehnete.
Žádejte matrace s nosností 130–50 kg a zárukou 
proti proležení 8–10 let. 

5. Pozor na potah matrace!
Potah musí odvádět pot, být antibakretiální 
a vyrobený z hojivých přírodních produktů. Žádejte 
potahy z čistých přírodních vláken – bavlněných, 
bambusových, sojových, kukuřičných nebo 
z mořských řas. 

6. Pozor na prach!  
a špínu v nových matracích. Špičkové matrace se 
k vám dostanou v hygienickém, vakuovém balení  
z čistého výrobního procesu. Žádejte, aby výrobci 
měli ISo certifikaci 9000 na nezávadnost a čistotu 
výrobního procesu.

7. Pozor na doporučení lékařů! 
Ve správné matraci se kloubí doporučení anatoma, 
ortopeda, alergologa, kožního lékaře, chiropraktika,
specialisty na proleženiny a na poruchy spánku. 
Vyžadujte kvalitně navržené matrace a špičkové 
odborné znalosti prodavačů.

8. Pozor na vhodný polštář!
Vaše páteř musí být při spaní na zádech i na boku  
v optimální poloze. otestujte matraci společně 
s vhodným polštářem z kvalitní paměťové pěny.

9. Pozor na soulad s partnerem!
Požadavky na tuhost a anatomickou podporu 
lidského těla jsou trochu jiné u žen a mužů. 
Vyžadujte produkty nabízející optimální komfort  
pro oba.

10. Pozor na zdraví! 
Na něm rozhodně nešetřete. Myslete na prevenci. 
Pokud zjistíte problémy v důsledku nesprávné 
volby, je už většinou pozdě.

dESAtErO koupě nové matrace
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