
žijete tak, jak spíte

PRODUKTOVÝ KATALOG

MATRACE



O SPOLEČNOSTI

Společnost KLINMAM czech, spol. s r. o., založena již v roce 
1991, patří mezi největší a nejvýznamnější výrobce textil-
ních ložních výrobků a doplňků v České republice. Společ-
nost vyrábí široký sortiment prošívaných přikrývek, polštá-

řů, podložek, matrací a ložních doplňků.

K tomu využívá špičkové techniky v oblasti textilní výroby 
a nejnovější materiály a suroviny vyvinuté renomovanými 

světovými výrobci.

Katalog Vám nabízí ucelený program luxusní produktové 
řady KLINMAM MATRACE, která zahrnuje široké spektrum 

matrací pro zdravé spaní celé Vaší rodiny. 

Společnost KLINMAM czech, spol. s r. o. přináší do Vašich lož-
nic nejmodernější trendy v oblasti spaní, které jsou synonymem 
zdravého životního stylu, a zajistí tak Váš příjemný a posilující 

spánek spolu se správnou regenerací Vašeho organismu.



SPÁNEK

Spánek je ve své podstatě nejpřirozenější způsob, jak ne-
chat odpočinout celé naše tělo i mysl, zregenerovat organi-
smus a nabrat energii na další den. Je neoddělitelnou sou-
částí života každého člověka a ovlivňuje náš zdravotní stav 

i psychickou pohodu.

Spánek je tedy velmi důležitou součástí našeho života, kte-
rou jsme schopni sami ovlivnit. Kvalita spánku tak závisí také 
na správném výběru vhodných lůžkovin, matrací a dalších 
ložních doplňků, pomocí nichž si můžeme dopřát kvalitní 
spánek jako preventivní opatření zdravotních potíží, které 

může způsobovat i současný životní styl.

Správně zvolená matrace nám poskytne řešení našich obtíží 
v případě bolestí zad v důsledku nesprávné podpory jednot-
livých partií těla, kdy napomáhá správné poloze páteře, tolik 
potřebné pro zdravý, klidný a osvěžující spánek. Všechny ma-
trace jsou vyrobeny z  osvědčených, odolných a vysoce pro-
dyšných materiálů a jsou opatřeny snímatelnými pratelnými 
potahy, které zajišťují maximální hygienické vlastnosti lůžka. 
Všechny matrace KLINMAM jsou tak velmi vhodné zejména 

pro alergiky a taktéž jedince se zvýšenou potivostí.



JAK VYBRAT
matraci

Všechny matrace KLINMAM jsou navrženy s  ohledem na maximální užitné vlastnosti 
(komfort spánku, ortopedické vlastnosti, vysoká hygiena a snadná údržba). Ať už si vyberete 
kteroukoli z matrací KLINMAM, získáte kvalitní český výrobek, s konstrukcí, využívající nejnověj-

ších poznatků v oblasti zdravého spaní.

Hledáte maximální pohodlí, zdraví a úlevu pro klouby? Pak Vám doporučujeme vydat se 
cestou VISCO matrací (matrace s paměťovou pěnou). Paměťová pěna je známa též jako „visco 
pěna“ či „líná pěna“. Optimalizuje svůj tvar a tuhost dle tlaku a vstřebaného tepla. Tím zaručuje 
výborné přizpůsobení matrace jakékoli váhové kategorii při všech režimech spánku (na zádech, 
na boku). Díky jejím vlastnostem (snížení tlaku, vyvíjeného matrací na tělo) nedochází k naruše-
ní krevního oběhu v průběhu spánku, čímž napomáhá zamezit přeležení. Matrace s paměťovou 

pěnou jsou k dispozici v různých tuhostech. Stačí si jen vybrat.

Pokud jste vyznavači spánku na břiše nebo hledáte matraci pro děti a dorost, volte raději tuž-
ší matrace s méně výraznou profilací. Vzhledem k tomu, že všechny matrace KLINMAM jsou obou-
stranné a většina z nich nabízí rozdílnou tuhost a konstrukci jednotlivých stran, snadno si vyberete.

Matrace by měla VŽDY mít snímatelný a pratelný potah. Teplota praní 60 °C je dostatečná 
pro zachování hygieny Vašeho lůžka. Všechny matrace KLINMAM jsou vybaveny potahem, pra-
telným na 60 °C.  Všechny potahy KLINMAM jsou navíc dvojdílné konstrukce, čímž usnadňují 
praní v  domácích podmínkách (snadno se vejde do pračky) a nabízí možnost nepřetržitého 
používání matrace (jedna polovina potahu je v pračce, druhá stále na Vaší matraci). Všechny po-
tahy jsou prošité klimatizační vrstvou dutého vlákna pro skvělou tepelnou izolaci (zabraňuje po-
citu chladu a naopak též přehřívání lůžka) a vysokou vzdušnost (odvod potu a vzdušné vlhkosti).

Studená pěna, Bio pěna, elastická Flexifoam® pěna. Všechny materiály, použité v matracích 
KLINMAM, tvoří optimálně kombinovanou sendvičovou konstrukci, díky níž jsou matrace KLIN-
MAM oblíbené pro svoji robustnost, prodyšnost, vysoký spánkový komfort, maximální hygienu 

a dlouhou životnost.

Rozměry matrací. Všechny nabízené matrace jsou k dispozici v typických rozměrech (90 x 200 
cm, 80 x 200 cm, 85 x 195 cm, 90 x 190 cm, 80 x 195 cm a 100 x 200 cm). Na přání je možné zajistit 
jak atypické rozměry matrací, tak i jejich prodloužení. Pro ty, kteří se rádi tulí, vyrobíme též mat-
raci v rozměru pro dvoulůžka (160 x 200 cm, 180 x 200 cm), opět s možností atypických řešení. 
V dnešní době stoupá též obliba „mezirozměrů“ (120 x 200 cm, 140 x 200 cm). Pro KLINMAM 

žádný problém. Vyžádejte si nabídku u svého prodejce!



JASMINE
Luxusní partnerská - oboustranná matrace s vel-
kou výškou, unikátní sendvičovou kon-
strukcí z elastických pěn Flexifoam®  
a pratelným potahem Silver Line.

Speciální provedení ložných ploch s Y profilací (vysoká elasticita, 
vzdušnost a přizpůsobení se jednotlivým částem těla při všech 
režimech spánku – na zádech, na boku, …). Vrstvy sendvičového 
jádra jsou vyrobeny ve tvaru vlnek, čímž je dosaženo ideálních 
vlastností:

Optimální tuhost ve všech zónách

Ideální spolupůsobení s Y prořezy = elasticita + stabilita

Maximální možný komfort

Vhodné 
uložení:

na pevný laťkový nebo pevný 
či polohovatelný lamelový rošt

Strana SOFT (světle zelená) – doporučujeme pro ženy
Strana HARD (červená) – doporučujeme zejména pro muže

Velká výška = snadné vstávání. Robustní a masivní konstrukce vyšší 
střední tuhosti.

Luxusní prodyšný potah Silver Line pro hluboký spánek podporu-
je svojí konstrukcí vzdušnost ložných ploch. Snímatelný, vyrobený 
z 2 samostatných částí, pratelný do 60 °C. Potah je po obou stranách 
prošitý silnou klimatizační vrstvou dutého vlákna = vzdušnost, izolač-
ní schopnosti, komfort. Moderní vzor tzv. jednojehlové prošití.

VÝŠKA

21 cm
NOSNOST

do 130 kg
záRuKA

3 roky

Y-PROFILACE WAVE 
JáDRO 

7 + 7 zÓN TESTOVáNO 
50.000X

KATEGORIE PLATINuM

2-DÍLNÝ 
POTAH

POTAH 
SILVER LINE

OBOuSTRANNá 
MATRACE

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

TuHOST 
2,5/4 + 3,5/4



EMILLY
Luxusní matrace střední tuhosti s vysoce prodyšným 
jádrem, línou pěnou a pratelným potahem 
ALOE VERA.

Strana VISCO SOFT (strana s paměťovou pěnou, 7 zón s masáž-
ním efektem, žlutá)

Strana CLASSIC HARD (strana s Flexifoam® pěnou vyšší objemo-
vé hmotnosti, provedení Classic = rovná)

Sendvičový střed jádra s vlnkovým nelepeným zámkem pro op-
timální rozložení tlaku v  jednotlivých zónách. Vysoce prodyšná 
konstrukce.

Vhodné 
uložení:

na pevný laťkový nebo pevný 
či polohovatelný lamelový rošt

Potah s extrakty Aloe Vera. Snímatelný, vyrobený z 2 částí, pratelný 
do 60 °C.

Potah je po obou stranách prošitý klimatizační vrstvou dutého vlák-
na = vzdušnost, izolační schopnosti, komfort.

VÝŠKA

18 cm
NOSNOST

do 130 kg
záRuKA

3 roky

VISCO MASáŽNÍ 
PROFILACE

7 zÓN TESTOVáNO 
50.000X

KATEGORIE PLATINuM

2-DÍLNÝ 
POTAH

POTAH 
ALOE VERA

OBOuSTRANNá 
MATRACE

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

TuHOST 
2/4 + 3,5/4



MIA VISCO
Komfortní sendvičová matrace střední tuhosti 
s paměťovou pěnou, rozdílnou konstrukcí a 
tuhostí stran. Potah ALOE VERA.

Strana SOFT (strana s paměťovou VISCO pěnou), 7 zón, oranžová
Strana HARD (strana s  Flexifoam® pěnou střední objemové 
hmotnosti, 7 zón, červená

Sendvičový střed jádra s vlnkovým zámkem pro optimální rozlo-
žení tlaku v jednotlivých zónách

Vhodné 
uložení:

na pevný laťkový nebo pevný 
či polohovatelný lamelový rošt

Potah s vlákny ošetřenými extrakty Aloe Vera. Snímatelný, vyrobený 
z 2 samostatných částí, pratelný do 60 °C.

Potah je po obou stranách prošitý klimatizační vrstvou dutého vlák-
na = vzdušnost, izolační schopnosti, komfort.

VÝŠKA

17 cm
NOSNOST

do 130 kg
záRuKA

3 roky

VISCO WAVE 
JáDRO 

7 + 7 zÓN TESTOVáNO 
50.000X

2-DÍLNÝ 
POTAH

POTAH 
 ALOE VERA

OBOuSTRANNá 
MATRACE

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

MASáŽNÍ 
PROFILACE

TuHOST 
2/4 + 3/4

KATEGORIE PLATINuM



PATRICIA
Luxusní oboustranná matrace s velkou výškou a 
oboustrannou speciální 7 zónovou profilací.

Speciální 7 zónová profilace po obou stranách (pohodlí, zdraví, 
vzdušnost, pružnost).

V ramenních zónách jsou prořezy stupňovány pro uvolnění rame-
ne při spánku (zabraňují jeho přeležení) – funkce tzv. „ramenních 
kolébek“, vychází vstříc milovníkům spánku „na boku“.

Na obou stranách Cube-Care profil – kostky. Každá reaguje sa-
mostatně a vhodně tak napomáhá rozložení tlaku.

Vhodné 
uložení:

na pevný laťkový nebo pevný 
či polohovatelný lamelový rošt

Velká výška = snadné vstávání. Robustní a masivní konstrukce 
vyšší střední tuhosti.

Luxusní prodyšný potah Wellness s  funkcí odvodu statického ná-
boje = hlubší a klidnější spánek. Snímatelný, vyrobený z 2 samo-
statných částí, pratelný do 60 °C. Potah je po obou stranách proši-
tý silnou klimatizační vrstvou dutého vlákna = vzdušnost, izolační 
schopnosti, komfort. Moderní vzor tzv. jednojehlové prošití.

VÝŠKA

21 cm
NOSNOST

do 130 kg
záRuKA

3 roky

CuBE-CARE 7 + 7 zÓN TESTOVáNO 
40.000X

2-DÍLNÝ 
POTAH

POTAH 
WELLNESS

OBOuSTRANNá 
MATRACE

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

TuHOST 
3/4

KATEGORIE PLATINuM



ELISSE VISCO
Luxusní matrace střední tuhosti s vysoce prodyšným 
jádrem, línou pěnou a pratelným potahem 
BAMBOO.

Strana SOFT (strana s paměťovou VISCO pěnou), 7 zón s masáž-
ním efektem, žlutá

Strana HARD (strana s Flexifoam® pěnou vyšší objemové hmot-
nosti, provedení Classic = rovná)

Sendvičový střed jádra s vlnkovým nelepeným zámkem pro opti-
mální rozložení tlaku v jednotlivých zónách, vysokou prodyšností.

Vhodné 
uložení:

na pevný laťkový nebo pevný 
či polohovatelný lamelový rošt

Potah Bamboo je velice příjemný na dotek. Snímatelný, vyrobe-
ný z 2 částí, pratelný do 60 °C.

Potah je po obou stranách prošitý klimatizační vrstvou dutého vlák-
na = vzdušnost, izolační schopnosti, komfort.

VÝŠKA

18 cm
NOSNOST

do 130 kg
záRuKA

3 roky

VISCO MASáŽNÍ 
PROFILACE

7 zÓN TESTOVáNO 
50.000X

KATEGORIE GOLD

2-DÍLNÝ 
POTAH

POTAH 
 BAMBOO

OBOuSTRANNá 
MATRACE

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

TuHOST 
2/4 + 3,5/4



LIANA
Komfortní sendvičová matrace střední tuhosti 
s paměťovou pěnou, rozdílnou konstrukcí a 
tuhostí stran. Potah RELAXTIC.

Strana SOFT (strana s paměťovou VISCO pěnou), 7 zón, oranžová

Strana HARD (strana s  Flexifoam® pěnou střední objemové 
hmotnosti, 7 zón, červená

Sendvičový střed jádra s vlnkovým zámkem pro optimální rozlo-
žení tlaku v jednotlivých zónách

Vhodné 
uložení:

na pevný laťkový nebo pevný 
či polohovatelný lamelový rošt

Vzdušný potah Relaxtic. Snímatelný, vyrobený z 2 samostatných 
částí, pratelný do 60 °C.

Potah je po obou stranách prošitý klimatizační vrstvou dutého vlák-
na = vzdušnost, izolační schopnosti, komfort.

VÝŠKA

17 cm
NOSNOST

do 130 kg
záRuKA

3 roky

VISCO WAVE 
JáDRO 

7 + 7 zÓN TESTOVáNO 
50.000X

2-DÍLNÝ 
POTAH

MASáŽNÍ 
PROFILACE

OBOuSTRANNá 
MATRACE

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

TuHOST 
2/4 + 3/4

KATEGORIE GOLD



THERESSA
Partnerská matrace s rozdílnou tuhostí stran a obou-
strannou anatomickou profilací.

Strana SOFT (s Flexifoam® pěnou střední objemové hmotnosti), 
7 zón, červená. Nižší střední tuhost.

Strana HARD (s  Flexifoam® pěnou vyšší objemové hmotnosti), 
7 zón, červená. Vyšší střední tuhost.

Na obou stranách Cube-Care profil – kostky. Každá reaguje sa-
mostatně a vhodně tak napomáhá rozložení tlaku = ráno se ne-
budete cítit „otlačení a přeleželí“.

Vhodné 
uložení:

na pevný laťkový nebo pevný 
či polohovatelný lamelový rošt

Prodyšný potah Relaxtic. Snímatelný, vyrobený z 2 samostatných 
částí, pratelný do 60 °C. 

Potah je po obou stranách prošitý klimatizační vrstvou dutého vlák-
na = vzdušnost, izolační schopnosti, komfort.

VÝŠKA

18 cm
NOSNOST

do 125 kg
do 135 kg

záRuKA

2 roky

MASáŽNÍ 
PROFILACE

7 + 7 zÓN TESTOVáNO 
40.000X

KATEGORIE GOLD

2-DÍLNÝ 
POTAH

OBOuSTRANNá 
MATRACE

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

TuHOST 
2,5/4 + 3/4



SARAH
Partnerská matrace s vícenásobným zónováním pro 
široké spektrum typů postav. Pratelný potah.

Strana SOFT (s Flexifoam® pěnou střední objemové hmotnosti), 
7 zón, zelená. Nižší tuhost.

Strana HARD (s  Flexifoam® pěnou vyšší objemové hmotnosti), 
7 zón, modrá. Vyšší střední tuhost.

Matrace je na obou stranách opatřena masážní profilací, napo-
máhající relaxaci svalstva a prokrvení pokožky.

Vhodné 
uložení:

na pevný laťkový nebo pevný 
či polohovatelný lamelový rošt

Prodyšný potah Relaxtic. Snímatelný, vyrobený z 2 samostatných 
částí, pratelný do 60 °C. 

Potah je po obou stranách prošitý klimatizační vrstvou dutého vlák-
na = vzdušnost, izolační schopnosti, komfort.

VÝŠKA

17 cm
NOSNOST záRuKA

2 rokydo 130 kg

KATEGORIE GOLD

MASáŽNÍ 
PROFILACE

7 + 7 zÓN TESTOVáNO 
40.000X

2-DÍLNÝ 
POTAH

OBOuSTRANNá 
MATRACE

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

TuHOST 
2,5/4 + 3,5/4



ANABELL
Oboustranná matrace s rozdílnou anatomickou 
konstrukcí, centrální výztuhou a pratelným 
potahem.

Strana s 5 anatomickými zónami pro jemný masážní efekt (jemná 
vlnka)

Strana se  7 anatomickými masážními zónami s  hlubší profilací 
(silnější masážní efekt)

Houževnatá střední část jádra z tlakově pojené pěny Flexifoam® 
dodává matraci přirozenou tuhost a odolnost při současném za-
chování skvělých ortopedických vlastností.

Vhodné 
uložení:

na pevný laťkový nebo pevný 
či polohovatelný lamelový rošt

Konstrukce ložných ploch napomáhá relaxaci svalstva a prokrvení 
pokožky.

Potah Jojoba = plus pro Vaši pokožku. Potah je po obou stranách 
prošitý silnou klimatizační vrstvou dutého vlákna = vzdušnost, izo-
lační schopnosti, komfort. Prošitý moderním rovným vzorem.

VÝŠKA

17 cm
NOSNOST záRuKA

2 roky

MASáŽNÍ 
PROFILACE

5 + 5 zÓN TESTOVáNO 
40.000X

KATEGORIE SILVER

2-DÍLNÝ 
POTAH

POTAH 
JOJOBA

OBOuSTRANNá 
MATRACE

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

TuHOST 
4/4

do 130 kg



CATHRIN
Oboustranná matrace s 5 zónovou profilací  
a pratelným potahem.

Jádro z odolné oblíbené pěny Flexifoam® nižší střední tuhosti.

Oboustranná profilace – 5 zón pro komfort spánku

Prodyšný potah Relaxtic. Snímatelný, vyrobený z 2 samostatných 
částí, pratelný do 60 °C. 

Vhodné 
uložení:

na pevný laťkový nebo pevný 
či polohovatelný lamelový rošt

Potah je po obou stranách prošitý klimatizační vrstvou dutého vlák-
na = vzdušnost, izolační schopnosti, komfort.

VÝŠKA

14 cm
NOSNOST

do 110 kg

KATEGORIE SILVER

MASáŽNÍ 
PROFILACE

5 + 5 zÓN TESTOVáNO 
40.000X

2-DÍLNÝ 
POTAH

OBOuSTRANNá 
MATRACE

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

TuHOST 
 2,5/4

záRuKA

2 roky



JAK VYBRAT
anatomický polštář

Všechny anatomické polštáře z kolekce jsou konstruovány tak, aby bylo možné 

je používat při všech režimech spánku (na boku, na zádech) při současném za-

chování maximálních možných ortopedických vlastností. Navíc jsou všechny 

naše polštáře opatřeny luxusní potahovou látkou s  možností praní na 60 °C, 

což je plně dostačující pro zachování nejvyšší možné hygieny. Luxusní potahová 

tkanina MicroCare má vlákna ošetřena antimikrobiální nanotechnologií Argen-

tanoTM s ionty stříbra, která je navíc dermatologicky testována. Přináší tak do Vaší 

ložnice maximální hygienu a svěžest.

Pro maximální komfort a ortopedické vlastnosti jsou nejvhodnější polštáře 

z viskoelastické paměťové pěny, známé také jako „líná pěna“, které podporují 

oporu krční páteře a omezují tlak, čímž nenarušují krevní oběh. Polštáře mají vý-

bornou tvarovou paměť a při kontaktu s lidským tělem optimalizují svoji tuhost 

podle stupně absorbovaného tepla. 

Jsou vhodné pro ženy, muže i děti. Polštáře jsou dodávány v  nejoblíbenějším 

a nejrozšířenějším typu tuhosti – střední tuhost.

Pro osoby preferující spíše pružnější a tužší polštáře jsou v kolekci umístěny pol-

štáře z vysoce odolné a pružné studené pěny. Pevnost jádra polštáře umožňuje 

zaujmout anatomicky správnou polohu hlavy, krku a šíje jak při spánku na zá-

dech, tak i na boku. Tento typ polštářů je navíc doplněn jemnou masážní profilací 

jádra. Polštáře jsou určeny především pro muže a ženy.  

Polštáře z elastické pěny Flexifoam® zajišťují optimální poddajnost a pruž-

nost. Jsou ideální především pro spaní na boku. Vhodné jsou ale také například 

na cestování.  zajišťují optimální polohu krční páteře pro zdravý spánek.



ELIT Luxusní anatomicky tvarovaný polštář. Vyroben z pa-
měťové pěny (optimalizuje tuhost dle vstřebaného 

tepla). Perfektně se tak přizpůsobí a pomáhá 
udržet krční páteř ve správné poloze při všech 

režimech spánku. Luxusní potah MicroCare 
s praní odolnou úpravou ArgentanoTM – 
ochrannou antimikrobiální nanotechno-

logií s ionty stříbra (zamezuje přenosu 
a růstu bakterií, zabraňuje vzniku 
zápachu, zajišťuje vysokou hygi-

enu a svěžest. Dermatologicky 
testováno). Pratelný na 60 °C.

VISCO PRATELNÝ 
POTAH 60°C

POTAH 
MICROCARE

IONTY 
STŘÍBRA

záRuKA 
3 ROKY

DODáVá SE V ROzMěRECH:
60 x 33 x 10 cm (balen v exkluzivní dárkové krabici)
80 x 33 x 10 cm (balen v praktické tašce s uchem)

SLOŽENÍ:
Povrchová tkanina:  40% Bavlna + 33% Polyamid 
   + 27% Polyester, ošetření vláken ArgentanoTM

Jádro:   100% visco pěna

ANATOMICKÉ POLŠTáŘE



BONET Anatomický polštář ze studené pěny. Pevnost 
jádra polštáře umožňuje zaujmout anatomic-

ky správnou polohu hlavy, krku a šíje jak při 
spánku na zádech, tak i na boku. Luxusní 
potah MicroCare s praní odolnou úpra-

vou ArgentanoTM – ochrannou anti-
mikrobiální nanotechnologií s ionty 

stříbra (zamezuje přenosu a růstu 
bakterií, zabraňuje vzniku zápa-

chu, zajišťuje vysokou hygienu 
a svěžest. Dermatologicky tes-

továno). Pratelný na 60 °C.

ANATOMICKÉ POLŠTáŘE

HR PĚNA PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

POTAH 
MICROCARE

IONTY 
STŘÍBRA

záRuKA 
3 ROKY

DODáVá SE V ROzMěRECH:
60 x 35 x 10 cm (balen v exkluzivní dárkové krabici)
80 x 35 x 10 cm (balen v praktické tašce s uchem)

SLOŽENÍ:
Povrchová tkanina:  40% Bavlna + 33% Polyamid  
   + 27% Polyester, ošetření vláken ArgentanoTM

Jádro:   100% HR pěna (studená pěna)



FORMAX Anatomický polštář z elastické pěny. 
Poskytuje optimální oporu krční 

páteři. Ideální zejména pro spaní 
na boku. Luxusní potah MicroCare 

s úpravou ArgentanoTM – ochrannou 
antimikrobiální nanotechnologií 

s ionty stříbra (zamezuje přenosu 
a růstu bakterií, zabraňuje vzniku 
zápachu, zajišťuje vysokou hygi-

enu a svěžest. Dermatologicky 
testováno). Pratelný na 60 °C.

ELASTICKá 
PĚNA

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

POTAH 
MICROCARE

DODáVá SE V ROzMěRECH:
60 x 33 x 10 cm (balen v exkluzivní dárkové krabici)
80 x 33 x 10 cm (balen v praktické tašce s uchem)

SLOŽENÍ:
Povrchová tkanina:  40% Bavlna + 33% Polyamid  
   + 27% Polyester, ošetření vláken ArgentanoTM

Jádro:   100% Flexifoam®

ANATOMICKÉ POLŠTáŘE

IONTY 
STŘÍBRA



ROŠTY

BASIC
Pevný lamelový rošt, vyrobený z bukového dřeva. 16 lamel, vhodný pro pě-
nové a latexové matrace, nehodí se pro pružinové matrace. Vysoká vzduš-
nost lůžka. Výška roštu cca 5 cm. Nosnost do 100 kg. Doporučujeme ze-
jména do míst s občasným spaním.

EXPERT
Lamelový rošt s  manuálním polohováním hlavy a nohou. 13 poloh 
hlava, 5 poloh nohy. 28 lamel (v bederní části 5 zdvojených lamel 
s  možností nastavení tuhosti). Vysoký komfort a ortopedické vlast-
nosti. Vhodný pro pěnové a latexové matrace. Výška roštu cca 7 cm. 
Nosnost do 130 kg. Doporučujeme zejména k matracím řady PLA-
TINUM a GOLD.

CLASIC
Pevný lamelový rošt s 28 lamelami. Skvělé ortopedické vlastnosti. V bederní 
části 5 zdvojených lamel s nastavitelnou tuhostí. Vhodný pro všechny typy 
matrací. Vysoká vzdušnost lůžka. Výška roštu cca 7 cm. Nosnost do 120 kg. 
Vhodný pro každodenní spaní pro všechny matrace KLINMAM. Ideální 
zejména pro matrace řady SILVER, GOLD a lůžka, u nichž nevyžadujete 
polohování.

EXPERT MOTOR
Lamelový rošt s polohováním pomocí elektromotoru. Dálkové ovládání s flexi-
bilním kabelem a praktickým držákem. 28 lamel (v bederní části 5 zdvojených 
lamel s možností nastavení tuhosti). Motorový rošt přináší pohodlí a snadné 
vstávání do každého lůžka, je vhodný pro poddajnější pěnové a latexové ma-
trace. Výška roštu cca 10 cm. Nosnost do 120 kg. Doporučujeme zejména 
milovníkům pohodlí a lidem se sníženou pohyblivostí. Je ideální pro ma-
trace s vyšší přizpůsobivostí, zejména VISCO matrace KLINMAM.

Lamelové rošty KLINMAM jsou skvělým společníkem každé matrace – díky nim dostanete ze své matrace maximum ortopedických vlastností. 
Lamelové rošty KLINMAM zajišťují vysoký komfort, vzdušnost a prodlužují životnost matrace. Lamelové rošty jsou k dispozici v typických, 
atypických i prodloužených rozměrech (více informací získáte u svého prodejce a v ceníku KLINMAM).

16 LAMEL

100 kg

NASTAVITELNÁ TUHOST

POLOHOVACÍ

28 LAMEL

130 kg

NASTAVITELNÁ TUHOST

POLOHOVACÍ

MOTOROVÝ

28 LAMEL

120 kg

NASTAVITELNÁ TUHOST

28 LAMEL

120 kg



www.klinmam.cz

luxusní produktová řada klinmam matrace
tradiční česká značka matrací

7 DŮVODŮ PROČ SI ZVOLIT VÝROBKY

KLINMAM
Více jak 20 let na trhu 

Tradiční výrobce matrací
Široký sortiment produktů 
Materiály prvotřídní kvality

Vysoká jakost zpracování
Moderní design dle aktuálních trendů

Nadstandardní zákaznický servis

Váš prodejce

Tiskové chyby a změny vyhrazeny
Seznam autorizovaných prodejců naleznete na www.klinmam.cz


