KATALOG

DEN PLNÝ ENERGIE
ZAČÍNÁ NOCÍ
DOBRÉHO SPÁNKU!

MATRACÍ

KATALOG MATRACÍ,
ROŠTŮ A DOPLŇKŮ

Firma D.P.V. vznikla v roce 2001. Již od svého založení se úspěšně zabývá výrobou matrací,
které jsou svojí kvalitou hodny srovnání s evropskou konkurencí. Za dobu své existence
se propracovala mezi největší výrobce matrací v České republice. Vývoj materiálů, rozličnost
provedení, různé typy průřezů jednotlivých matrací a používání vysokogramážních pěn
zaručují zákazníkům dlouhou životnost matrací i potahů.
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MATRACE, KTERÉ
UDÝCHAJÍ
I TU NEJVYŠŠÍ ZÁTĚŽ

MATRACE
KVALITNÍ ČESKÁ VÝROBA
Správná volba matrace vám zajistí dokonalý spánek a absolutní regeneraci. Pěny, které
používá český výrobce matrací D.P.V., se dokážou dokonale přizpůsobit tvaru a potřebám
lidského těla. K výběru té nejvhodnější matrace vám nabízíme možnost volby ze široké
škály materiálů.
Kvalitní materiály od renomovaných firem a moderní technologie výroby nám dovolují na
většinu matrací poskytovat delší záruční lhůty. Každý používaný materiál pečlivě vybíráme
a testujeme. Propracované konstrukce a skladby jednotlivých matrací zaručují oporu těla
v každém bodě. Matrace upravené technologií ŘEŠETO jsou maximálně prodyšné a splňují
nejnáročnější požadavky na hygienu matrace.
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ŘEŠETO MATRACE

CELLPUR

CELLPUR
UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI
Nejnovější pěna Cellpur od firmy Eurofoam otevírá novou dimenzi
v hygieně a komfortu. Poprvé se podařilo zabudovat do pěny
prášek Tencel® s jeho unikátními vlastnostmi. Jedná se o celulózu
v práškové formě, která díky své mikrostruktuře pohlcuje vlhkost
uvolňující se během spánku, kterou pak následně rychle uvolní.
Zabudováním Tencelu ve formě prášku se zlepšuje absorpční
schopnost pěny. Celulóza vyrobená z přírodního materiálu (dřevo)
spolu s prodyšnou pěnou vytváří suché a příjemné klima spánku.
Vzniklé prostředí je nepříznivé pro existenci roztočů, a proto jsou
tyto materiály vhodné pro alergiky.
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CELLPUR

MAAT

NUT

NUT5

NUT9

Matrace svou vrstvenou, lamelovou konstrukcí a celkovou
výškou 22 cm zajistí pohodlné ležení pro každého spáče.
V konstrukci jsou využity jak různé profilační úpravy na
obou stranách matrace, tak horizontální vrstvení různě
tuhých materiálů (Cellpur 5225, 5235, 5245).

Sedmizónová dvoutuhostní matrace díky vysokým
objemovým hmotnostem Cellpur (5235, 5245) pěny
dává uživateli možnost volby povrchové měkkosti bez
vlivu na celkovou nosnost matrace.

Ventilační schopnosti Cellpuru a vertikální otvory
v roznášecí vrstvě jsou zárukou klidného spánku bez pocitu
pocení. Volně ložená vrstva viscoelastické pěny (4,5 cm)
dává uživateli možnost volby povrchové měkkosti.

Volně ložená roznášecí vrstva viscoelastické pěny (9 cm)
dává uživateli možnost volby povrchové měkkosti bez vlivu
na celkovou nosnost matrace díky vysokým objemovým
hmotnostem pěn Cellpur (5235, 5245) a Visco (5025).

19 610 Kč

15 500 Kč

18 260 Kč

21 040 Kč

Složení

Cellpur studená pěna a Visco

Složení

Cellpur studená pěna a Visco

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Výška

22 cm

Výška

18 cm

Výška

22 cm

Výška

26 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Dodáváno v potahu

Tencel

Dodáváno v potahu

Tencel

Dodáváno v potahu

Tencel

Dodáváno v potahu

Tencel

Možnost volby potahu

ActiPro, Atlantis

Možnost volby potahu

ActiPro, Atlantis

Možnost volby potahu

ActiPro, Atlantis

Možnost volby potahu

ActiPro, Atlantis

Technologie ŘEŠETO

ne

Technologie ŘEŠETO

ne

Technologie ŘEŠETO

ano

Technologie ŘEŠETO

ano
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AN

C E K VA

1

TVRDOST

4

TVRDOST

3

TVRDOST

UKA 5 L
ÁR

5

AN

TY

3

TVRDOST

Doporučené uložení

LI

4

TVRDOST

TY

2

TVRDOST

LI

TY

LI

TY

LI

C E K VA

LZE OTÁČET

ET

5

AN

UKA 5 L
ÁR

GAR

4

TVRDOST

Doporučené uložení

ET

3

TVRDOST

LZE OTÁČET

GAR

C E K VA

UKA 5 L
ÁR

ET

5

AN

Doporučené uložení

GAR

10

3

TVRDOST

GAR

2

TVRDOST

UKA 5 L
ÁR

ET

Doporučené uložení

Z

Cellpur studená pěna

Z

Složení

Z

Cellpur studená pěna

Z

Složení

C E K VA
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ŘEŠETO MATRACE

ANTIBAKTERIÁLNÍ

ANTIBAKTERIÁLNÍ
PĚNY
SANITIZED® CERTIFIKACE
Antibakteriální pěny patří mezi nejmodernější materiály pro výrobu
matrací. Na prvním místě je kvalita použitých materiálů a zvýšené
nároky na hygienu lůžka. Antibakteriální pěna dokáže eliminovat
výskyt roztočů a má vynikající odolnost proti vzniku plísní a hub.
Tato antibakteriální pěna je certifikována firmou Sanitized® Švýcarsko
s hodnocením EXCELENTNÍ. Doporučujeme pro osoby s nadměrným
pocením a pro osoby vyžadující zvýšenou hygienu na lůžko.
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ANTIBAKTERIÁLNÍ

BLOK DUO

BLOK DUO VISCO SOFT

BLOK DUO VISCO HARD

Luxusní sedmizónová matrace z antibakteriálních
certifikovaných pěn (soft/hard), konstruovaná bez
použití lepidel s volbu tužší a měkčí strany.

Jádro matrace ŘEŠETO Blok Duo lze kombinovat
s vysokou vrstvou Visco pěny Soft. Nelepený systém
matrace umožňuje otočení základního jádra a tím
dosažení vyšší životnosti celé matrace.

Jádro matrace ŘEŠETO Blok Duo lze kombinovat
s vysokou vrstvou Visco pěny Hard. Nelepený systém
matrace umožňuje otočení základního jádra a tím
dosažení vyšší životnosti celé matrace.

10 720 Kč
Antibakteriální a Visco pěna

Složení

Antibakteriální a Visco pěna

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Výška

17 cm

Výška

22 cm

Výška

22 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Dodáváno v potahu

Atlantis

Dodáváno v potahu

Atlantis

Dodáváno v potahu

Atlantis

Možnost volby potahu

ActiPro, Tencel

Možnost volby potahu

ActiPro, Tencel

Možnost volby potahu

ActiPro, Tencel

Technologie ŘEŠETO

ano

Technologie ŘEŠETO

ano

Technologie ŘEŠETO

ano

C E K VA

3

TVRDOST

3

TVRDOST

4

TVRDOST

UKA 5 L
ÁR

5

AN

LI

TY

5

AN

LI

TY

LI

4

TVRDOST

Doporučené uložení

ET

3

TVRDOST

LZE OTÁČET

GAR

2

TVRDOST

UKA 5 L
ÁR

ET

C E K VA

Doporučené uložení

GAR

5

AN

LZE OTÁČET

ET

4

TVRDOST

GAR

3

TVRDOST

UKA 5 L
ÁR

Z

Složení

Z

Antibakteriální pěna

Z

Složení

Doporučené uložení
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9 980 Kč

TY

7 310 Kč

C E K VA
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ŘEŠETO MATRACE

STUDENÉ PĚNY

STUDENÉ PĚNY
HR – STUDENÁ PĚNA
Studené pěny se vyznačují vysokou elasticitou, tvarovou stálostí
a dlouhou životností. Vysoce pružná HR pěna s otevřenou
strukturou buněk dokonale reaguje na váhové zatížení a je velice
komfortní. HR pěny mají výbornou prodyšnost a jsou povrchově
chladnější, tím dokonale odvádějí teplo od těla a zabraňují přehřátí
lidského organismu.
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STUDENÉ PĚNY

PALLAS 150

JOVIS

HADES HR

SIGE

Extra tuhá matrace vyrobená z materiálů Eurofoam
Comfort o vysoké gramáži 55 kg/m3. Tato pěna dosahuje
vynikajících ortopedických vlastností pro osoby s vyšší
hmotností.

Dvoutuhostní matrace zdůrazněná originálním prořezem
v oblasti ramenní kolébky zajišťuje vynikají ortopedické
vlastnosti a vysoký komfort spánku. Horizontální průduchy
zaručují dokonalé odvětrávání jádra matrace.

Matrace je složena z důmyslně propracovaných dílců
ze studených pěn Eurofoam o vysokých objemových
hmotnostech. Pro maximální komfort jednostranně
doplněna studenou pěnou s nejmodernější povrchovou
úpravou AirFlow.

Konstrukce s lamelovým prořezem a bederním vyztužením
zajišťuje pro každou část lidského těla optimální pohodlí
i dokonalé provzdušnění.

9 700 Kč

6 650 Kč

Složení

studená pěna Eurofoam

Složení

studená pěna Eurofoam

Doporučená nosnost

150 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

5

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

5

Výška

20 cm

Výška

20 cm

Výška

21 cm

Výška

19 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Dodáváno v potahu

Atlantis

Dodáváno v potahu

ActiPro

Dodáváno v potahu

ActiPro

Dodáváno v potahu

Tencel

Možnost volby potahu

ActiPro, Tencel

Možnost volby potahu

Atlantis, Tencel

Možnost volby potahu

Atlantis, Tencel

Možnost volby potahu

Atlantis, ActiPro

Technologie ŘEŠETO

ano

Technologie ŘEŠETO

ne

Technologie ŘEŠETO

ano

Technologie ŘEŠETO

ne

4

TVRDOST

5

AN

TY

3

TVRDOST

LI

TY

LI

TY

LI

C E K VA

C E K VA

3

TVRDOST

UKA 5 L
ÁR

5

AN

ET

5

AN

Doporučené uložení

GAR

2

TVRDOST

UKA 5 L
ÁR

ET

3

TVRDOST

Doporučené uložení

GAR

C E K VA

UKA 5 L
ÁR

ET

5

AN

Doporučené uložení

GAR

18

5

TVRDOST

GAR

4

TVRDOST

UKA 5 L
ÁR

ET

Doporučené uložení

Z

studená pěna Eurofoam

Z

Složení

Z

studená pěna Eurofoam

Z

Složení

TY

8 190 Kč

LI

16 500 Kč

C E K VA
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ŘEŠETO MATRACE

VISCO PĚNY

VISCO
VISCOELASTICKÁ PĚNA
Viscoelastická pěna často označovaná jako „paměťová“ nebo „líná“,
byla vyvinuta v roce 1970 ve výzkumném středisku NASA v USA.
Její hlavní funkcí bylo neutralizovat negativní vlivy dlouhodobého
sezení a ležení v omezeném prostoru a také vstřebání energie
vzniklé při startu a přistání rakety. Dokonale se přizpůsobuje
anatomii lidského těla. To má zásadní vliv na kvalitu spánku,
krevní oběh a zmírnění bolesti zad.
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VISCO PĚNY

ASTARA

HADES VISCO

MEISSA VISCO

Originální matrace s výraznou prolamovanou konstrukcí
vytváří ideální podmínky pro správné držení páteře.
Materiály Eurofoam Comfort se strukturou „včelích pláství“
zaručuje vysokou elasticitu a prodyšnost.

Propracovaná matrace z dílců ze studených pěn Eurofoam
o vysokých objemových hmotnostech. Jednostranné
doplnění o paměťovou Visco pěnu s nejmodernější
úpravou AirFlow zvyšuje funkčnost matrace.

Velice komfortní antidekubitní matrace v ramenní oblasti
doplněná Visco pěnou. Povrch s antidekubitním prořezem
se používá ve zdravotnictví a slouží proti vzniku dekubitů
– proleženin. Příčné a podélné profilování povrchu lépe
odvádí vlhkost a přebytečné teplo.

Výška

20 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Atypické rozměry

ano

Dodáváno v potahu

ActiPro

Možnost volby potahu

Atlantis, Tencel

Technologie ŘEŠETO

ano

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Výška

21 cm

Výška

22 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Dodáváno v potahu

ActiPro

Dodáváno v potahu

Tencel

Možnost volby potahu

Atlantis, Tencel

Možnost volby potahu

Atlantis, ActiPro

Technologie ŘEŠETO

ano

Technologie ŘEŠETO

ne

TY

LI

5

AN

C E K VA

1

TVRDOST

2

TVRDOST

5

AN

ET

4

TVRDOST

UKA 5 L
ÁR

GAR

2

TVRDOST

Doporučené uložení

ET

C E K VA

UKA 5 L
ÁR

GAR

5

AN

Doporučené uložení

ET

3

TVRDOST

Doporučená nosnost

UKA 5 L
ÁR

GAR

2

TVRDOST

studená pěna a Visco

TY

7

Složení

Z

Anatomické zóny

pěny Eurofoam a Visco

TY

130 kg

Složení

LI

Doporučená nosnost

7 280 Kč

Z

pěny Eurofoam Comfort
a Viscoline

Z

Složení

Doporučené uložení

22

10 220 Kč

LI

14 160 Kč

C E K VA

23

ŘEŠETO MATRACE

LATEXOVÉ

LATEX
LATEXOVÁ JÁDRA
Latexová jádra patří mezi nejkvalitnější výrobky pro zdravé spaní.
Latex nabízí vysoký komfort při ležení díky své měkkosti, elasticitě
a tvarové stálosti. Je odolný proti prachu a roztočům.
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LATEXOVÉ

NATURA LATEX

NATURA SPECIAL

Luxusní latexová monobloková matrace s proměnlivým
profilováním povrchu nabízí vysoký komfort spánku.
Latexové matrace se vyznačují svou měkkostí a dlouhou
životností. Dokonale kopírují tvar lidského těla a mají
vynikající ortopedické vlastnosti.

Speciální nosné jádro využívá vysoce pružné
Antibakteriální HR pěny s anatomickým tvarováním
a nopové latexové desky s perforací. Matrace nabízí
maximální pohodlí a odvětrání díky unikátnímu profilování
středového jádra.

9 010 Kč

VÝHODY LATEXU
Matrace z latexu jsou vyrobeny z přírodního nebo
syntetického latexového materiálu. Uživatelé si ji vybírají
pro vysokou tvarovou stálost. Její buněčná struktura
zajišťuje cirkulaci vzduchu, je proto velmi vhodná pro
astmatiky a alergiky. V kombinaci s lamelovým roštem se
projeví její ortopedické vlastnosti. Pro ty, kteří preferují
vyšší tvrdost, nemusí být latexová matrace vhodná. Díky
své měkkosti je však velmi vhodná na polohovací rošty.

8 900 Kč

Složení

100% latex

Složení

HR pěna a latex

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Výška

18 cm

Výška

22 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Dodáváno v potahu

Tencel

Dodáváno v potahu

Tencel

Možnost volby potahu

ActiPro, Atlantis

Možnost volby potahu

ActiPro, Atlantis

Technologie ŘEŠETO

ne

Technologie ŘEŠETO

ne

Doporučené uložení

2

TVRDOST

26

Doporučené uložení

4

TVRDOST
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ŘEŠETO MATRACE

TAŠTIČKOVÉ

TAŠTIČKOVÉ
MATRACE
TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY
Taštičkové matrace jsou složeny z velkého počtu pružin. Každá
pružina je samostatně zabalena do „taštičky“ z netkané textilie
a díky tomu každá pružinka dokáže samostatně reagovat na
zatížení. Tím je dosaženo optimálních ortopedických vlastností.
Taštičkové matrace se vyznačují velkou pružností, vzdušností
a životností.

29

TAŠTIČKOVÉ

PREMIUM SPRING VISCO

PREMIUM SPRING

HELIO 1000

KALIOPE

Vysoká matrace s jádrem ze stovek taštičkových pružin
v kombinaci s vysoce komfortní Visco a HR studenou
pěnou. Reakce Visco pěny na teplotu lidského těla zaručuje
unikátní pocit při ležení. Dokonalého odvětrání je dosaženo
děrováním technologií ŘEŠETO.

Vysoká matrace s jádrem ze stovek taštičkových pružin
v kombinaci s vysoce komfortními HR studenými pěnami.
Studené pěny zaručují vysoký komfort a hygienu spánku.
Vrchní desky jsou upraveny technologií ŘEŠETO pro
dokonalé odvětrání jádra matrace.

Luxusní matrace s jádrem z taštičkových pružin (cca 1000 ks),
která je kombinována s vysoce komfortní Visco pěnou z jedné
strany a z druhé kvalitní studenou HR pěnou s povrchovou
úpravou AirFlow zvyšující funkčnost pěny.

Matrace s jádrem z taštičkových pružin v kombinaci se
studenými HR pěnami. Povrch jádra s antidekubitním
prořezem slouží jako prevence proti vzniku proleženin.

12 220 Kč

6 610 Kč

Složení

taštičkové pružiny, HR
a Visco pěna Eurofoam

Složení

taštičkové pružiny,
HR pěna Eurofoam

Složení

taštičkové pružiny, HR
a Visco pěna Eurofoam

Složení

taštičkové pružiny
a studená HR pěna

Doporučená nosnost

150 kg

Doporučená nosnost

150 kg

Doporučená nosnost

150 kg

Doporučená nosnost

150 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

5

Anatomické zóny

5

Výška

25 cm

Výška

25 cm

Výška

23 cm

Výška

23 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Dodáváno v potahu

Atlantis

Dodáváno v potahu

Atlantis

Dodáváno v potahu

ActiPro

Dodáváno v potahu

ActiPro

Možnost volby potahu

ActiPro, Tencel

Možnost volby potahu

ActiPro, Tencel

Možnost volby potahu

Atlantis, Tencel

Možnost volby potahu

Atlantis, Tencel

Technologie ŘEŠETO

ano

Technologie ŘEŠETO

ano

Technologie ŘEŠETO

ne

Technologie ŘEŠETO

ne
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Doporučené uložení
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Doporučené uložení

ET
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Doporučené uložení
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3

TVRDOST

UKA 5 L
ÁR

GAR

2

TVRDOST

Z

Doporučené uložení

TY

9 020 Kč

LI

9 490 Kč

C E K VA
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ŘEŠETO MATRACE

PRUŽINOVÉ

BONELL
PRUŽINOVÉ MATRACE
Pružinové matrace patří k nejznámějším a nejstarším typům
matrací. Tyto matrace se vyznačují vysokou vzdušností, pružností
a dlouhou životností. Bonell pružiny jsou vyrobeny z drátu
o průměru 2,4 mm. Pružinové matrace doporučujeme do postelí
s pevným podkladem.
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PRUŽINOVÉ

LEILA
Kvalitni Bonell matrace je zhotovena z pružinového jádra,
nosné vrstvy Jeparol 800 g/m2 s polypropylenovou
tkaninou a polyuretanovými deskami. Matrace je velice
prodyšná a má vynikající ortopedické vlastnosti.

4 630 Kč

INOVACE KLASIKY

Složení

Bonell pružina, PUR pěna

Doporučená nosnost

130 kg

Anatomické zóny

0

Výška

20 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Atypické rozměry

ano

Dodáváno v potahu

Tencel

Možnost volby potahu

ActiPro, Atlantis

Technologie ŘEŠETO

ne

3

Y

IT

AN

R
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GA

3

TVRDOST

NA MAT
KA

roky

CI
RA

Doporučené uložení

ZÁR
U

Svět se vyvíjí a modernizuje. Tak je to i u pružinových
matrací. Od doby svého vzniku prošly rozsáhlou změnou.
Už to nejsou matrace, na kterých při každém otočení cítíte
pružinu, a rychle se proleží. Dnešní podoba pružinových
matrací nabízí komfort, oporu a zaručí vám kvalitní spánek
bez bolestí zad.
Moderní materiály výrazně přispěly ke zdokonalení výroby
pružinových matrací. Ty dnes patří k těm nejlepším na trhu.
Klasická pružinová matrace je vhodná pro příležitostné
spaní na chatě nebo chalupě. Pro každodenní užívání
je vhodnější taštičková matrace.

C E K VA

L
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ŘEŠETO MATRACE

DĚTSKÉ

DĚTSKÉ
MATRACE PRO NEJMENŠÍ
Také máme děti. Dobře víme, co znamená klidná a prospaná noc
a mír se sousedy. Vybrali jsme matrace i potah, u kterých máme
jistotu, že naši andílci se v klidu vyspinkají a ranní rituál proběhne
bez mrzutostí. I děti potřebují relaxovat, aby nám pak mohly pěkně
celý den organizovat zábavu...
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DĚTSKÉ

POTAH HAPPY KIDS

BABY

HAPPY KIDS

Potah na dětské matrace s proševem.

Kvalitní dětská matrace z polyuretanové pěny je vyrobena
z jednoho dílu. Luxusní snímatelný potah opatřený zipem
zaručuje snadné praní a údržbu. Kombinace kvalitních
materiálů a příjemný dětský design zaručí klidný a zdravý
spánek našim nejmenším.

Dvoudílná konstrukce matrace bez použití lepidel
spojuje schopnosti materiálu Dryfeel a vynikající
pevnostní parametry vysoce elastické studené pěny.
Základním charakteristickým rysem této matrace je 100%
provzdušnění a hygiena. Matracový komponent z Dryfeelu
je možné proplachovat.

Potah je vyroben z odolného snímatelného pratelného
materiálu pro snadnou údržbu a spánkovou hygienu.
Potah má veselý hravý design. Podle certifikátu č. 08-041
vydaného Textilním zkušebním ústavem v Brně odovídá
hygienickým požadavkům a je vhodný i pro děti do
3 let věku.
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1 180 Kč

rozměr 60 x 120 cm

2 290 Kč

rozměr 60 x 120 cm

1 650 Kč

rozměr 70 x 140 cm

2 980 Kč

rozměr 70 x 140 cm

Složení

polyuretanová pěna

Anatomické zóny

ne

Výška

8 cm

Dodáváno v potahu

Happy Kids

Technologie ŘEŠETO

ne

Složení

HR pěna a studená pěna
Eurofoam

Anatomické zóny

ne

Výška

8 cm

Dodáváno v potahu

Happy Kids

Technologie ŘEŠETO

ne
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FUNKČNÍ
A TAK PŘÍJEMNÉ
NA DOTEK

POTAHY
POTAHOVÉ MATERIÁLY
Naše zdraví začíná dobrým odpočinkem. Doba spánku se neustále zkracuje, a proto je
důležité nepodceňovat výběr matrace a správného potahu. Dobrým výběrem potahu
zaručíme našemu spánku suché a hygienické prostředí. Naše potahy navíc umí eliminovat
nežádoucí roztoče a tím zvyšit komfort spánku.
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POTAHY

ATLANTIS

TENCEL

ACTIPRO

Potah Atlantis® kombinuje základní čistotu a svěžest
spolu s neposkvrněnou bílou barvou. Díky možnosti praní
při vysokých teplotách si tyto vlastnosti uchová po několik
let. Potah je vhodný pro alergiky.

Tencel je dobrou volbou pro citlivou kůži. Díky kombinaci
hladkého povrchu a výjimečného vstřebávání vlhkosti
vytváří pozitivní klima pro kůži.

Pokud chcete spát klidně a bez alergií, pak nejlépe s ActiPro
potahem. ActiPro obsahuje přírodní probiotickou mikroflóru,
která odstraňuje alergeny produkované roztoči.

HYGIENICKY ČISTÉ

BEZ CHEMICKÝCH LÁTEK

DOMINANTNÍ ÚČINEK

Atlantis® látka je vyrobena ze 100% polyesteru.
Polyesterové tkaniny se velmi snadno udržují čisté
(např. oproti bavlně), jsou méně náchylné na
rozmnožování roztočů a velice jemné na dotek.

Tencel zamezuje rozmnožování bakterií naprosto přirozeně
a zcela bez chemických látek. U umělých vláken stoupá
růst bakterií oproti Tencelu až 2 000krát.

ŠETRNÉ K TĚLU I PROSTŘEDÍ

Díky Tencelu může naše kůže nepřetržitě dýchat.
Vzniklá vlhkost je odváděna přímo do středu vlákna.
Proto nevzniká žádná mokrá skvrna na kůži, ve které by
se mohly množit bakterie.

Tyto pozitivní bakterie se dají nejlépe přirovnat k aktivním
složkám v jogurtech, které se v první řadě soustředí na
náš imunitní systém. Probiotika se starají o to, aby se zdroj
potravy roztočů snížil na minimum. Díky tomu se pozitivní
bakterie rozmnožují rychleji než ty negativní. To nazýváme
dominantním účinkem.

Látka Atlantis® prochází velmi intenzivním pracím
procesem, který se nazývá „mikro čištění“. Tento proces
je velmi šetrný k životnímu prostředí. Výsledkem procesu
je čistá látka, ve které nemají roztoči šanci přežít.
PŘÍJEMNĚ SVĚŽÍ
Látka s úpravou Frix obsahuje mikrokapsle, které
neutralizují nepříjemný zápach během vašeho spánku.
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HYGIENA NA PŘIROZENÉ BÁZI

VE DNE V NOCI V NEJLEPŠÍ FORMĚ
Naše tělo vydá během spánku 0,4 l vodní páry – vlhkosti.
Vynikající zpracování vlhkosti Tencelu zaručuje příjemné,
suché spánkové klima.

BEZ BAKTERIÍ A ZÁPACHU
Tkanina ActiPro je vysoce kvalitní tkanina z Belgie,
která využívá přirozené jílovité technologie k zavádění
mikroflóry do tkaniny. ActiPro používá živé a přírodní
složky při udržování tkaniny bez nežádoucích bakterií
a mikroorganismů. Brání růstu roztočů, zabraňuje
rozmnožování bakterií a tím eliminuje zápach.
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VYŠŠÍ KOMFORT
A OPORA

TOPPERY
PŘÍJEMNĚ USÍNAT
Krycí matrace slouží pro zpříjemnění povrchu, dodává větší komfort a poskytuje lepší
oporu páteře. Krycí matrace lze použít i na již nevyhovující či tvrdou matraci. Krycí matrací
zpříjemníte povrch sedací soupravy při návštěvě nečekaných hostů.

45

TOPPERY

NÁŠ TIP
Toppery především slouží pro změkčení tuhé nebo již
nevyhovující matrace. Slovem topper se označuje krycí
matrace, zpravidla o tloušťce několika centimetrů, která se
pokládá na samotnou matraci. Topper ještě lépe rozloží
hmotnost uživatele po ploše matrace a prodlouží její
životnost. Navíc díky němu se část odpadních látek, které
tělo během spánku produkuje, zachytí nejen v prostěradle,
ale i v potahu a výplni topperu. Díky tomu je matrace
velmi dobře chráněna.
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TOPPER VISCO

TOPPER HR

Krycí matrace z Visco pěny se speciální úpravou frézování
AirFlow a vertikálním děrováním ŘEŠETO.

Krycí matrace ze studené HR pěny se speciální úpravou
frézování AirFlow a vertikálním děrováním ŘEŠETO.

4 170 Kč

3 710 Kč

Složení

Visco pěna Eurofoam

Složení

HR pěna Eurofoam

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Výška

7 cm

Výška

7 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Rozměr

90 x 200 cm

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Dodáváno v potahu

ActiPro

Dodáváno v potahu

ActiPro

Možnost volby potahu

ne

Možnost volby potahu

ne

Technologie ŘEŠETO

ano

Technologie ŘEŠETO

ano
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POLŠTÁŘE
PRO SLADKÉ SNY
Anatomické polštáře z Visco pěny se vytvarují v reakci na teplotu lidského těla a dokonale
se přizpůsobí obrysům hlavy, krku a šíje. Tím je dosaženo optimální polohy horní části těla.
Výsledkem je příjemná relaxace.
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POLŠTÁŘE

FINN

TEDD

WILL

MAXX

Anatomický polštář je vyroben z jednoho kusu Visco pěny
bez použití lepidel s povrchovou úpravou AirFlow.

Anatomický polštář z Visco pěny s úpravou ŘEŠETO,
která zajistí dokonalé odvětrání.

Anatomický polštář složený ze dvou dílců Visco pěny.
Spoj je bez použití lepidla. Odvětrání je dosaženo
úpravou ŘEŠETO.

Polštář kulatého tvaru dodává vynikající pohodlí a zajišťuje
výbornou oporu hlavy, krku a šíje ve všech polohách.

1 490 Kč

1 690 Kč

1 650 Kč

1 630 Kč

Složení

Visco pěna

Složení

Visco a HR pěna

Složení

Visco pěna

Složení

Visco pěna

Rozměry

58 x 30 cm

Rozměry

60 x 37 cm

Rozměry

60 x 37 cm

Rozměry

67 x 40 cm

Dodáváno v potahu

Atlantis

Dodáváno v potahu

Atlantis

Dodáváno v potahu

Atlantis

Dodáváno v potahu

Atlantis

Možnost volby potahu

ne

Možnost volby potahu

ne

Možnost volby potahu

ne

Možnost volby potahu

ne

Technologie ŘEŠETO

ne

Technologie ŘEŠETO

ano

Technologie ŘEŠETO

ano

Technologie ŘEŠETO

ano
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MATRACE A LAMELOVÝ
ROŠT TVOŘÍ KVALITNÍ
A ZDRAVÉ LŮŽKO

ROŠTY
ŘADA OPTIMA
Lamelové rošty Optima se zvýšeným počtem lamel patří mezi nejkvalitnější rošty. Lamely
jsou uchyceny ve výkyvných kaučukových pouzdrech. Pružení lamel a jejich pohyb
v pouzdrech do stran zabezpečuje ideální kopírování tvaru matrace. Pevný rám z vrstveného
dřeva zaručuje vysokou pevnost i životnost. Ve středové oblasti lze nastavit tuhost dle
požadavků uživatele. Řada Optima zahrnuje i rošty s výklopným systémem pro snadný
přístup do úložného prostoru.
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LAMELOVÉ

ROŠTY

OPTIMA FIX

OPTIMA FLEX

OPTIMA DOUBLE FLEX

OPTIMA FLEX UP

Pevný lamelový rošt vhodný pro všechny typy matrací.

Ručně polohovatelný lamelový rošt vhodný pro pěnové
a latexové matrace.

Ručně polohovatelný lamelový rošt s pevnou středovou
částí. Vhodný pro pěnové a latexové matrace.

Polohovatelný lamelový rošt s výklopným systémem
pro přístup do úložného prostoru od nohou pomocí
vzduchových pístů.

1 535 Kč

2 305 Kč

2 440 Kč

3 260 Kč

Typ roštu

pevný lamelový

Typ roštu

polohovatelný lamelový

Typ roštu

polohovatelný lamelový

Typ roštu

polohovatelný lamelový

Polohování

ne

Polohování

13 poloh v oblasti hlavy

Polohování

13 poloh v oblasti hlavy

Polohování

13 poloh v oblasti hlavy

Doporučená nosnost

130 kg

Počet lamel

28

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Výška

5 cm

Počet lamel

28

Počet lamel

28

Počet lamel

28

Rozměry

80 x 200 cm

Výška

5 cm

Výška

5 cm

Výška

6 cm

90 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm

5 poloh v oblasti nohou

5 poloh v oblasti nohou

90 x 200 cm

5 poloh v oblasti nohou

Atypické rozměry

ano

90 x 200 cm

90 x 200 cm

Nastavení tuhosti

ano / 5 lamel

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Zpevňující středový pruh

ano

Nastavení tuhosti

ano / 5 lamel

Nastavení tuhosti

ano / 5 lamel

Nastavení tuhosti

ano / 5 lamel
Varianta roštu do 150 kg
OPTIMA MAXI FLEX UP
cena 3 865 Kč
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LAMELOVÉ

ROŠTY

OPTIMA MAXI FIX

OPTIMA MAXI FLEX

OPTIMA MOT

OPTIMA SIDE

Zpevněný nepolohovatelný lamelový rošt vhodný pro
všechny typy matrací.

Zpevněný ručně polohovatelný lamelový rošt.
Vhodný pro pěnové a latexové matrace.

Lamelový rošt polohovatelný pomocí dvou elektromotorů
s ovládáním (za příplatek možnost bezdrátového
ovládání). Vhodný pro pěnové a latexové matrace.

Pevný lamelový rošt s výklopným systémem pro přístup
do úložného prostoru z boku pomocí vzduchových pístů.
Pro všechny typy matrací.

2 290 Kč

2 980 Kč

7 990 Kč

3 010 Kč

Typ roštu

pevný lamelový

Typ roštu

polohovatelný lamelový

Typ roštu

polohovatelný lamelový

Typ roštu

pevný lamelový

Polohování

ne

Polohování

13 poloh v oblasti hlavy

Polohování

13 poloh v oblasti hlavy

Polohování

13 poloh v oblasti hlavy

Doporučená nosnost

150 kg

Počet lamel

28

Doporučená nosnost

150 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Doporučená nosnost

130 kg

Výška

5 cm

Počet lamel

28

Počet lamel

28

Počet lamel

28

Rozměry

80 x 200 cm

Výška

5 cm

Výška

6 cm

Výška

6 cm

90 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm

5 poloh v oblasti nohou

5 poloh v oblasti nohou

90 x 200 cm

5 poloh v oblasti nohou

Atypické rozměry

ano

90 x 200 cm

Nastavení tuhosti

ano / 8 lamel

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Atypické rozměry

ano

Zpevňující středový pruh

ano

Nastavení tuhosti

ano / 8 lamel

Nastavení tuhosti

ano / 5 lamel

Nastavení tuhosti

ano / 6 lamel

Varianta roštu do 150 kg
OPTIMA MAXI MOT
cena 8 820 Kč

56

90 x 200 cm

Varianta roštu do 150 kg
OPTIMA MAXI SIDE
cena 3 645 Kč
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PRÉMIOVÉ LAMELOVÉ
MOTOROVÉ ROŠTY

ROŠTY
ŘADA PREMIO
Vysoce kvalitní lamelový rošty Premio patří mezi rošty se zvýšeným počtem lamel. Bukové
lamely a nadstandardní výkyvná pouzdra zaručují maximální komfort spánku. Unikátní
plochý motorový systém umožňuje tichý a plynulý chod při polohování. Motorový systém
nemá žádné prvky, které by vyčnívaly pod rám. Rošty jsou tak vhodné pro postele s úložným
prostorem i zásuvkami. Rošty Premio jsou s bezdrátovým ovládáním, s podsvíceným
ovladačem a s osvětlením úložného prostoru.
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LAMELOVÉ

PREMIO MOT

PREMIO SIDE MOT

PREMIO FLEX UP MOT

Lamelový rošt polohovatelný pomocí dvou elektromotorů
s bezdrátovým ovládáním.

Výklopný lamelový rošt z boku s polohováním pomocí
dvou elektromotorů s bezdrátovým ovládáním.

Výklopný lamelový rošt od nohou s polohováním pomocí
dvou elektromotorů s bezdrátovým ovládáním.

15 010 Kč

16 600 Kč

Typ roštu

polohovatelný motorový

Polohování

ano

Doporučená nosnost

150 kg

Počet lamel

28

Výška

10 cm

Rozměry

80 x 200 cm
90 x 200 cm
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ROŠTY

Atypické rozměry

ano

Nastavení tuhosti

ano / 6 lamel

16 600 Kč

Typ roštu

výklopný rošt
s polohováním

Typ roštu

výklopný rošt
s polohováním

Polohování

ano

Polohování

13 poloh v oblasti hlavy

Doporučená nosnost

150 kg

Počet lamel

28

Doporučená nosnost

150 kg

Výška

10 cm

Počet lamel

28

Rozměry

80 x 200 cm

Výška

10 cm

90 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm

Atypické rozměry

ano

Nastavení tuhosti

ano / 6 lamel

5 poloh v oblasti nohou

90 x 200 cm
Atypické rozměry

ano

Nastavení tuhosti

ano / 6 lamel
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LAŤOVÉ ROŠTY Z MASIVU

ROŠTY
ŘADA MASIV
Tato řada roštů je vhodným řešením pro matrace s vyšší tuhostí. Laťový rošt doporučujeme
pro pružinové, taštičkové a vyšší pěnové matrace. Rám masivních roštů je z vrstveného
dřeva, laťě jsou smrkové. Konstrukce zaručuje vysokou nosnost i pevnost, ale zároveň
i dostatečné odvětrání matrace.
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LAŤOVÉ

MASIV FIX

MASIV FLEX

MASIV DOUBLE FLEX

Pevný laťový rošt vhodný pro pružinové, taštičkové
a vysoké pěnové matrace s vyšší tuhostí.

Ručně polohovatelný laťový rošt vhodný pro pružinové,
taštičkové a vysoké pěnové matrace s vyšší tuhostí.

Ručně polohovatelný laťový rošt s pevnou středovou částí.
Rošt je vhodný pro pružinové, taštičkové a vysoké pěnové
matrace s vyšší tuhostí.

1 050 Kč

1 730 Kč

1 865 Kč

Typ roštu

pevný laťový

Typ roštu

polohovatelný laťový

Typ roštu

polohovatelný laťový

Polohování

ne

Polohování

13 poloh v oblasti hlavy

Polohování

13 poloh v oblasti hlavy

Doporučená nosnost

150 kg

Počet latí

15

Doporučená nosnost

150 kg

Doporučená nosnost

150 kg

Výška

6 cm

Počet latí

15

Počet latí

15

Rozměry

80 x 200 cm

Výška

7 cm

Výška

7 cm

90 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm

Atypické rozměry

5 poloh v oblasti nohou

ano

5 poloh v oblasti nohou

90 x 200 cm
Atypické rozměry
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ROŠTY

ano

90 x 200 cm
Atypické rozměry

ano
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LAŤOVÉ

MASIV FLEX UP

MASIV SIDE

MASIV MOT

Polohovatelný laťový rošt s výklopným systémem
pro přístup do úložného prostoru od nohou pomocí
vzduchových pístů.

Pevný laťový rošt s výklopným systémem pro přístup do
úložného prostoru z boku pomocí vzduchových pístů.
Rošt je vhodný pro pružinové, taštičkové a vysoké pěnové
matrace s vyšší tuhostí.

Laťový rošt polohovatelný pomocí dvou elektromotorů
s ovládáním (bezdrátové ovládání za příplatek). Rošt je
vhodný pro taštičkové a vysoké pěnové matrace.

2 940 Kč

2 510 Kč

7 640 Kč

Typ roštu

výklopný laťový

Typ roštu

výklopný laťový

Polohování

13 poloh v oblasti hlavy

Polohování

ne

5 poloh v oblasti nohou

Doporučená nosnost

150 kg

Doporučená nosnost

150 kg

Počet latí

15

Počet latí

15

Výška

8 cm

Výška

8 cm

Rozměry

80 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm
90 x 200 cm

Atypické rozměry
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ROŠTY

ano

90 x 200 cm
Atypické rozměry

ano

Typ roštu

polohovatelný laťový
motorový

Polohování

ano

Doporučená nosnost

150 kg

Počet latí

15

Výška

8 cm

Rozměry

80 x 200 cm
90 x 200 cm

Atypické rozměry

ano
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LAŤOVÉ

MASIV MOT OF

MASIV SIDE MOT

MASIV FLEX UP MOT

Laťový rošt polohovatelný pomocí dvou elektromotorů
s bezdrátovým ovládáním. Plochý motor. Rošt vhodný pro
postele s úložným prostorem i zásuvkami.

Výklopný laťový rošt z boku s polohováním pomocí
dvou elektromotorů s bezdrátovým ovládáním. Plochý
motor. Rošt vhodný pro postele s úložným prostorem
i zásuvkami.

Výklopný laťový rošt od nohou s polohováním pomocí
dvou elektromotorů s bezdrátovým ovládáním. Plochý
motor. Rošt vhodný pro postele s úložným prostorem
i zásuvkami.

13 090 Kč

15 660 Kč

15 660 Kč

Typ roštu

polohovatelný laťový
motorový

Typ roštu

výklopný rošt
s polohováním

Typ roštu

výklopný rošt
s polohováním

Polohování

ano

Polohování

ano

Polohování

ano

Doporučená nosnost

150 kg

Doporučená nosnost

150 kg

Doporučená nosnost

150 kg

Počet latí

15

Počet latí

15

Počet latí

15

Výška

10 cm

Výška

10 cm

Výška

10 cm

Rozměry

80 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm

Rozměry

80 x 200 cm

90 x 200 cm
Atypické rozměry
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ROŠTY

ano

90 x 200 cm
Atypické rozměry

ano

90 x 200 cm
Atypické rozměry

ano
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VÍTE, NA ČEM SPÍTE?

TECHNOLOGIE
ZKUŠENOSTI - INOVACE - GARANCE
Zdravý spánek a dokonalá regenerace je základem pro šťastný život. Jako jeden z předních
českých výrobců inovativních, vysoce kvalitních spánkových systémů D.P.V. nabízíme širokou
škálu matrací, lamelových roštů, postelí a doplňků pro vaše individuální přání a požadavky.
D.P.V. je zkratka pro perfektní kombinaci designu, technologie a ergonomie skutečně
jedinečného pohodlí pro každý typ spánku.
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TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE ŘEŠETO

TIPY PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR ZDRAVÉHO LŮŽKA

V roce 2011 jsme přišli na český trh s unikátní novinkou - děrovanou matrací s příznačným názvem ŘEŠETO. D.P.V.
je tak prvním a jediným vlastníkem nové technologie ŘEŠETO pro úpravu a děrování matrací v České republice.

Optimální lůžko musí být složeno z kvalitní matrace a z lamelového roštu. Tato kombinace nejlépe udržuje
páteř v přirozené poloze. Lamelový rošt je vedle matrace druhou nejdůležitější součástí lůžka. Kromě správné
polohy páteře je pro zdravé a kvalitní spaní důležitá rovněž cirkulace vzduchu. Použití vhodného roštu zároveň
prodlužuje životnost matrací.

Tímto krokem dochází ke zdokonalení funkčnosti matrací. Jde o zcela novou technologii děrování matrací
vertikálně, ale i mezi jednotlivými vrstvami. Úroveň výroby matrací a jejich užitku se tak posunuje o krok dále.
Matrace proděravěná technologií ŘEŠETO je maximálně prodyšná, splňuje nejnáročnější požadavky na hygienu
a prodlužuje její životnost. Otvory jádro matrace lépe odvětrávají, takže nedochází k přehřívání lidského
organismu. Díky prodyšné matraci ŘEŠETO dochází k eliminaci vlhkosti a prostředí na lůžku je dokonale
hygienické.

prokazatelná funkčnost

Široká škála materiálů nabízí velký výběr matrace pro každého. Použité materiály: PUR pěny, HR studené pěny,
tzv. „líné“ Visco pěny, antibakteriální pěny, latexové pěny, Bonell pružinová a taštičková jádra. Momentální
světovou novinkou jsou luxusní matrace z Cellpur pěn. Rozdílné vlastnosti pěn a jejich kombinace také
určují přednosti jednotlivých matrací. Řada matrací ŘEŠETO je vyrobena z kvalitních antibakteriálních pěn.
Antibakteriální pěna dokáže eliminovat výskyt bakterií a má vynikající odolnost vůči vzniku plísní a hub. Velice
kvalitní a neustále zdokonalované materiály používané při výrobě matrací využívají poznatků z anatomie
a potřeb lidského těla.
•

Pro výběr správné matrace a roštu doporučujeme navštívit kamenné prodejny, kde vám proškolení
prodejci pomohou s výběrem té nejvhodnější matrace. Aktuální seznam našich prodejců naleznete
na www.reseto.cz. Výběru matrací doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost.

•

Matrace jsou rozděleny dle váhových kategorií a do 5 stupňů tvrdosti matrace. Přičemž tvrdost 1 je brána
jako nejměkčí a 5 je nejtužší variantou.

•

Potahy na matrace lze vybírat z několika funkčních typů. Všechny potahové materiály splňují nejnáročnější
požadavky uživatelů. Potahy jsou pratelné na 60 °C – 90 °C (dle typu) a díky tomu se zvyšuje hygiena lůžka.

•

Do dvoulůžek doporučujeme volit dvě samostatné matrace. Matrace lze samostatně pololhovat, dále
umožňují výběr vhodné strany, lepší manipulaci při otáčení, jednodušší manipulaci s potahem a zamezení
rušivého pohybu při otáčení partnera.

•

Pěnové matrace musí být uloženy na kvalitním lamelovém roštu. Pružinové a taštičkové matrace lze uložit
na pevný odvětrávaný podklad. Laťové rošty nesmí mít mezi latěmi větší mezery než 40 mm, jinak může
docházet k deformaci matrace.

•

Odborníci doporučují matraci vyměnit každých 5–7 let z ergonomických a také hygienických důvodů.

•

Matrace vyrábíme ve všech typizovaných i atypických rozměrech.

Matrace označené logem Zdravotní matrace prošly náročnými zkouškami ve Fakultní nemocnici v Brně. Díky
kvalitě našich výrobků a promyšlené konstrukci matrací dostaly naše matrace certifikát: Klinické hodnocení
zdravotnického prostředku podle zákona 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích.

•

Na matraci se nevyplatí šetřit. Investujte do koupě kvalitní matrace a vaše záda to pocítí.

•

Ceny uvedené u matrací platí do rozměru 90 x 200 cm (atypické rozměry do šíře 90 cm a délky 200 cm
jsou bez příplatku). Ceny k ostatním rozměrům žádajte u svého prodejce.

Naše výrobky jsou pravidelně testovány a certifikovány. Více informací získáte na našich webových stránkách
www.reseto.cz.

•

Všechny produkty firmy D.P.V. nesou známku Český výrobek.

zónové vertikální otvory o dvou průměrech
dokonalé odvětrávání matrace
zamezuje přehřívání organismu
eliminace vlhkosti
delší životnost
dokonalá hygiena lůžka

ZDRAVOTNÍ MATRACE
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LEGENDA
120 kg

doporučená nosnost

21
cm

výška matrace v potahu

počet anatomických zón

3

tvrdost matrace 1–5 (měkká–tuhá)

HR (high-resilient) studená pěna

potah prošitý rounem

antibakteriální pěna

snímatelný potah

latexová pěna

rezdělení potahu na dvě části

VISCO - termoaktivní
viscoelastická pěna

možnost praní

PUR - polyuretanová pěna

lamelový rošt pevný

RE - rekonstituovaná pěna

lamelový rošt polohovatelný

Dryfeel ventilační pěna

laťový rošt pevný

taštičkové pružiny

laťový rošt polohovatelný

Bonell pružinové jádro

otevírání - vzduchový píst

antidekubitní jádro

ručně polohovatelný rošt

zámkový spoj - nelepené jádro

motorově polohovatelný rošt

jádro bez použití lepidel

pevný podklad s odvětráním

partnerská matrace
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TVRDOST

PATERO
KVALITNÍHO
SPÁNKU
Dobrý spánek, to je hotová věda.
Pro začátek ale stačí zaměřit se na pět klíčových podmínek,
splnění kterých vám pomůže kvalitněji spát:

2
4

MATRACE
MUSÍ DÝCHAT!
Matrace musí zajistit dostatečnou
výměnu vzduchu a odvětrávání
vlhkosti. Díky technologii ŘEŠETO
naše matrace doslova dýchají.

HLAVNĚ KVALITNÍ
MATERIÁLY!
Matrace není každodenní investice,
musí něco vydržet. Proto vsázíme jen
na ty nejkvalitnější a hypoalergenní
materiály pro váš nejvyšší komfort.

1
3
5

PODPORA
JE ZÁKLAD!
Matrace musí dostatečně pevně
a přitom citlivě kopírovat tvar těla.
Námi používané pěny se dokonale
přizpůsobí potřebám lidského těla.

PAMATUJTE NA
DOSTATEK MÍSTA!
Každý člověk je jiný. Někdo je vyšší,
někdo menší. Nabízíme dostatek
rozměrových variací matrací pro
pohodlný a zdravý spánek.

ČERSTVÝ VZDUCH
A KLID!
Když nemůžete spát, omezte večer
pití kávy, alkoholických nápojů nebo
kouření. Dobře vyvětraná ložnice
a kvalitní matrace jsou základem
kvalitního spánku.
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