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tuhá sendvičová matrace SERENA
Jádro sendvičové matrace Serena je z poloviny 
tvořeno pojenou Visco pěnou a z poloviny 
pojenou klasickou PUR pěnou, čímž je dána 
rozdílná tuhost obou stran matrace i celkově 
vyšší tvrdost celé matrace. Ložná plocha 
matrace SERENA je z obou stran navíc opatřena 
polyuretanovou deskou.

16cm120kg PES
RE PUR oboustraná matrace GALATEA

Oboustranná matrace z PUR pěny.
Nosné jádro této matrace Galatea je tvořeno z 
kvalitní PUR pěny s lichoběžníkovou profilací a 
deskou z pojeného polyuretanu. Tato 
lichoběžníková profilace obstarává maximální 
provzdušnění matrace. Spodní nosné jádro z 
pojeného polyuretanu zajišťuje dostatečnou 
tuhost matrace.

18cm120kg
5

ZÓN PES
HR PUR

prodyšná matrace VALENTINA VISCO
Kvalitní pětizonová matrace s použitím studené 
pěny COOLFLEX a tzv. líné pěny VISCOFOAM v 
rameních zonách. Pěna viscofoam reaguje na 
tělesnou teplotu, která ovlivňuje její vlastnosti. 
Matrace pomáhá splnit ortopedické nároky na 
optimální polohu těla a uvolnění svalstva. Vysoká 
nosnost studené pěny dává matraci optimální 
tuhost a vysokou životnost. Vyhovuje osobám 
vyhledávajícím matrace o vyšší tuhosti.

prodyšná matrace VALENTINA
Horní strana matrace Valentina je tvořena 
deskou ze studené pěny prémiové kvality, která 
se optimálně přizpůsobí Vašemu tělu. 
multizónový profil s lichoběžníkovou profilací má 
na starosti maximální možné provzdušnění jádra 
matrace. Pevnou oporu tvoří celistvá spodní PUR 
deska, opatřena pětizónovou profilací pro případ 
využití jako alternativní (tužší) ložné plochy.

14cm123kg PES
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MATRACE 2013

matrace z vlastní kolekce světspánku.cz jsou každoročně navrhovány 
specialisty z naší společnosti, a to hlavně s důrazem na využití 
aktuálních zkušeností z maloobchodního i velkoobchodního prodeje. 
Snažíme se o aplikaci co možná největšího počtu požadavků a přání 
našich zákazníku zpět do výrobního procesu tak, aby naše produkty 
uspokojily co nejširší spektrum uživatelů. 
Vlastní kolekce je doplněna některými matracemi PURTEX vybranými 
tak, aby  kompletní sortiment tvořil ucelenou řadu, která pokryje potřeby 
většiny našich zákazníků.
Ti nejnáročnější spáči potom využijí luxusní výrobky ze série Don 
Almohadon. Don Almohadon je tradiční španělský výrobce, 
specializující se na zdravý spánek a odpočinek, za použití 
nejmodernějších technologií a poznatků v oblasti zpracování pěn. Don 
Almohadon dokáže jedinečně zkloubit tuhost s pohodlím i měkkost 
matrace bez  pocitu propadání se do jejího jádra.
Všechny matrace z naší nabídky maji výhradně český, případně 
španělský původ a použité materiály - jak pěny, tak i textilie - jsou pro 
dané použití certifikovány.

V katalogu neuvádíme stupnici tvrdosti, neboť i obdobně tuhé matrace 
mohou díky rozdílné konstrukci a rozložení jednotlivých vrstev 
poskytovat značně odlišný pocit při ležení, který je navíc velmi 
subjektivní a kromě tělesných proporcí každého jedince je ovlivněn 
například i jeho zvyklostmi. Správnému výběru optimální matrace 
přímo přímo podle Vašich představ proto napomůže hlavně důkladné 
vyzkoušení v prodejně.
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pružná matrace LEDA DUO

viscoelastická matrace SINOPE

Pružná středně tuhá oboustranná matrace 
tvořená ze dvou studených pěn. Každá strana má 
jinou tvrdost, takže umožňuje změnu tuhosti 
pouhým otočením matrace.
Největší výhodou této matrace je pružnost 
použitých studených pěn, které jsou navíc 
rozděleny do 5ti anatomických zón povrchovou 
profilací. Toto tvarování má i lehce masážní efekt 
a navíc zlepšuje větrání matrace.

Komfortní oboustranná tužší matrace s 
viscoelastickou pěnou pro zvýšení komfortu 
ležení. Vrchní část je kombinovaná z vysoce 
pružné a vzdušné studené pěny a viscoelastické 
(líné) pěny rozdělené do 5ti anatomických zón, 
která napomáhá ideálnímu rozložení tlaku na 
lidské tělo. Jako nosná tužší část je použita 
pojená PUR pěna v kombinaci s PUR pěnou 
rozdělenou do 5ti anatomických zón. 
Matrace je určena pro ty, kdo vyhledávájí tvrdší, 
ale pružnou a komfortní matraci za příznivou 
cenu. 

16cm110kg
HR5

ZÓN PES

kolekce světspánku.cz

PES16cm110kg
RE5

ZÓN HR VISCOPUR

16cm140kg
7

ZÓN PES
HR PUR tuhá matrace ELARA

Tato sedmizónová matrace je určena pro 
uživatele vyhledávající tvrdý podklad. Je 
vyrobena z extraPUR pěny s vysokou tuhostí a 
desky ze studené pěny, která matrací zvyšuje 
pružící schopnosti. 
Matraci doporučujeme především pro osoby s 
vyšší tělesnou hmotností.

16cm130kg
5

ZÓN PES
HR VISCO

16cm120kg
7

ZÓN PES
HR VISCO

tužší matrace CALLISTO
Kvalitní pětizonová matrace s použitím studené 
pěny COOLFLEX a tzv. líné pěny VISCOFOAM v 
rameních zonách. Pěna viscofoam reaguje na 
tělesnou teplotu, která ovlivňuje její vlastnosti. 
Matrace pomáhá splnit ortopedické nároky na 
optimální polohu těla a uvolnění svalstva. Vysoká 
nosnost studené pěny dává matraci optimální 
tuhost a vysokou životnost. Vyhovuje osobám 
vyhledávajícím matrace o vyšší tuhosti.

poddajná matrace ADRASTEA VISCO
Luxusn í  ma t race  s  ve l kým pod í l em  
viscoelastické (líné) pěny, která dává matraci 
pocit komfortu a dokonce i antidekubitní 
schopnosti (omezení vzniku proleženin). Tato 
pěna je kombinovaná s kvalitní studenou pěnou, 
která matraci ideálně doplňuje o vysokou 
pružnost a vzdušnost. Viscoelastická strana je 
doplněna o ramenní a bederní zóny pro další 
zlepšení kopírování těla při spánku. Studená 
pěna na druhé straně obsahuje masážní vlnky, 
které současně zlepšují větrání matrace. 
Matrace lze použít jako oboustranná se dvěmi 
tuhostmi.

PES16cm120kg
7

ZÓN HR
LATEX

komfortní matrace METIS
Matrace Metis snoubí exkluzivní vlastnosti latexu 
a studené pěny. Latex má antidekubitní 
schopnosti, vynikající elasticitu a životnost. 
Studená pěna doplňuje matraci o vysokou 
pružnost a vzdušnost. 6cm latexu je rozděleno do 
tří anatomických zón a 10cm studená pěna má 
tzv. multizónový antidekubitní prořez (omezující 
vznik proleženin), což dohromady dává zcela 
výjimečný pocit z ležení na této matraci.  Matrace 
při sezení vyvolává dojem měkčí matrace, ale při 
zaujetí standardní polohy při spánku dokáže 
ideálně rozložit zpětný tlak na tělo. Matraci ocení 
zejména osoby s hmotností do 90kg, ale je 
vhodná i pro osoby do hmotnosti 120kg. 

Pružná, sředně tuhá oboustranná matrace o 
rozdílných tuhostech tvořena dvěma tepelně 
modifikovanými pěnami. Volba tuhosti pouhým 
otočením matrace. Pětizónová profilace pro 
optimální polohu těla při spánku a lepší provzdušnění 
povrchu matrace. Matrace je standardně dodávaná v 
pratelném, plně snímatelné froté potahu.

oboustranná matrace MIRANDA 14cm120kg
5

ZÓN PES
PUR
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kvalitní visco matrace VISCOFLEX
Vynikající kombinace pružnosti studené pěny, 
která tvoří nosnou část matrace, s pohodlím, 
které poskytuje viscoelastická (líná) pěna. Nosná 
část ze studené pěny se vyznačuje luxusní 
pružností. Navíc je tato část upravena do 5ti zón 
tuhosti. Toto tvarování zvyšuje ohebnost 
matrace, zlepšuje větrání a dává matraci 
antidekubitní schopnosti (omezuje vznik 
proleženin). Viscoelastická pěna na povrchu 
zajišťuje celkově velmi pohodlné ležení a spolu s 
nosnou částí zajišťuje naprosto ideální podporu 
páteře. Skutečně vynikající matrace.

16cm120kg
5

ZÓN PES
HR VISCO

Doporučená nosnost

Výška jádra matrace*

Polyuretanová pěna

Viscoelastická (líná) pěna Antibakteriální potah

Snímatelný 
a pratelný potah

5 anatomických zón

Matrace se 
zdravotním certifikátem

Pojená lehčená PUR pěna

Certifikát ÖKO-TEX 

Latex

5
ZÓN

RE

VISCO

PUR

14cm

100kg PES

Studená pěnaHR

Všechny matrace z kolekce světspánku.cz jsou dostupné v jákémkoli rozměru 
dle Vašeho přání a ve třech variantách pratelného potahu - základním Froté,  
antibakteriálním Antialergic a protiroztočovém Greenfirst. 
Ceny jednotlivých matrací jsou závislé na jejich rozměru a použitém potahu. 
Konkrétní cenu Vaší matrace získáte u svého prodejce, nebo v ceníku  na 
http://www.svetspanku.cz

* Celková výška matrace s potahem se může lišit od  uvedené výšky jádra dle typu zvoleného potahu

Jádro této sendvičové matrace Karina je pro 
zvýšení nosnosti i tuhosti matrace opatřeno 
kokosovláknitou deskou, kombinovanou s 
pojenou PUR pěnou a z obou stran je doplněno 
pětizónově profilovanými deskami z kvalitního 
polyuretanu.

kokosová matrace KARINA 14cm 120kg
PUR5

ZÓN RE

oboustranná matrace LOCASTE 16 16cm100kg
RE5

ZÓN HR PUR

Pevná, oboustranná matrace s nosným jádrem z 
pojené PUR.  Vrchní vrstvu matrace tvoří z jedné 
strany deska ze studené pěny, z druhé strany 
kvalitní polyuretan. Tím je dána i odlišná tuhostní 
charakteristika stran matrace. Povrch na obou 
stranách matrace je rozdělen do pěti 
anatomických zón s povrchovou profilací.  Toto 
tvarování má lehce masážní efekt a navíc 
přispívá k lepšímu větrání povrchu matrace.

PES

VISCO WASHABLE
ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ Z VISCOELASTICKÉ (LÍNÉ) PĚNY V KLASICKÉM, TAK I ERGONOMICKÉM TVARU. 
NYNÍ S MOŽNOSTÍ PRANÍ JAK POTAHU, TAK I PĚNOVÉHO JÁDRA POLŠTÁŘE!

VISCO BAMBOO
BAMBUSOVÁ VLÁKNA V POTAHU POLŠTÁŘE ZAJIŠŤUJÍ PŘÍJEMNÉ MIKROKLIMA
ROVNOMĚRNÝM ODVÁDĚNÍM VLHKOSTI A NAPOMÁHAJÍ TÍM I K ANTIBAKTERIÁLNÍM
ÚČINKŮM.

AIR VISCO
JAKO JEDINÉ Z CELÉ ŘADY JE JÁDRO TOHOTO POLŠTÁŘE VYROBENO Z VISCOELASTICKÉ
PĚNY S OTEVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK. TÍM JE ZAJIŠTĚNA MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ
PRODYŠNOST POLŠTÁŘE I BEZ NUTNOSTI PERFORACE JEHO JÁDRA.

ALOE VISCO SOYA
VISCOELASTICKÝ POLŠTÁŘ S OBSAHEM SOJOVÉHO OLEJE A EXTRAKTŮ ALOE VERA
JAK V POTAHU, TAK I V SAMOTNÉM JÁDRU POLŠTÁŘE.

VISCO LAVABLE
ZCELA PRATELNÝ ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ, VYROBENÝ Z VISCOELASTICKÉ PĚNY POSLEDNÍ
GENERACE, DÍKY KTERÉ JE MOŽNÉ PRÁT NEJEN POTAH, ALE I PĚNOVÉ JÁDRO POLŠTÁŘE,
COŽ NAPOMÁHÁ SPLNĚNÍ NEJVYŠŠÍCH HYGIENICKÝCH NÁROKŮ.

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE JSOU
DOSTUPNÉ V KLASICKÉM I 
ERGONOMICKÉM TVARU

anatomické polštáře

CARBON ANTISTRES
ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ S OBSAHEM UHLÍKU. DÍKY ELIMINACI STATICKÉ ELEKTŘINY 
PŘISPÍVÁ JAK KE KLIDNĚJŠÍMU SPÁNKU, TAK I K ODPUZOVÁNÍ PRACHOVÝCH ČÁSTIC.

VISCOELASTICA KLASIK
ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ Z VISCOELASTICKÉ PĚNY O VYSOKÉ HUSTOTĚ VE VNĚJŠÍM BAVLNĚNÉM POTAHU
S OBSAHEM VÝTAŽKŮ ROSTLINY ALOE VERA .

COPOS VISCO
JÁDRO POLŠTÁŘE COPOS JE TVOŘENÉ MNOHA KULIČKAMI Z KVALITNÍ VISCOELASTICKÉ PĚNY, COŽ 
UMOŽŇUJE VÝBORNÉ PROVZDUŠNĚNÍ POLŠTÁŘE PŘI ZACHOVÁNÍ JEHO TUHOSTI.

VISCOELASTICA ERGO
ERGONOMICKY TVAROVANÝ POLŠTÁŘ Z VISCOELASTICKÉ PĚNY POMÁHÁ SNÍŽIT POTÍŽE S KRČNÍ PÁTEŘÍ,
ZPŮSOBENÉ NEVHODNOU POLOHOU HLAVY PŘI SPÁNKU.
VNĚJŠI POTAH TVOŘÍ BAVLNA S OBSAHEM ALOE VERA

VISCOELASTICA VIAJE
ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ VIAJE JE SVÝM ROZMĚREM (POUHÝCH 43 X 23CM) PŘEDURČEN K VYUŽITÍ
ZEJMÉNA NA CESTÁCH.

VISCOELASTICA KLASIK TRANSPIRABLE
ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ Z VISCOELASTICKÉ PĚNY O VYSOKÉ HUSTOTĚ VE VNĚJŠÍM BAVLNĚNÉM POTAHU
S OBSAHEM VÝTAŽKŮ ROSTLINY ALOE VERA. V PROVEDENÍ TRANSPIRABLE JE JÁDRO POLŠTÁŘE NAVÍC
PERFOROVÁNO PRO JEHO LEPŠÍ PRODYŠNOST.
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5
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Viscoelastická (líná) pěna Antibakteriální potah
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luxusní matrace ADRIANA BIO GREENFIRST

luxusní matrace PLUS BIO GREENFIRST

luxusní matrace SARAH BIO GREENFIRST

L u x u s n í  m a t r a c e  s  v e l k ý m  p o d í l e m 
viscoelastické (líné) pěny, která dává matraci 
pocit komfortu a dokonce i antidekubitní 
schopnosti (omezení vzniku proleženin). Tato 
pěna je kombinovaná s kvalitní studenou pěnou, 
která matraci ideálně doplňuje o vysokou 
pružnost a vzdušnost. Viscoelastická strana je 
doplněna o ramenní a bederní zóny pro další 
zlepšení kopírování těla při spánku. Studená 
pěna na druhé straně obsahuje masážní vlnky, 
které současně zlepšují větrání matrace. 
Matrace lze použít jako oboustranná se dvěmi 
tuhostmi.

Luxusní matrace, jejíž jádro je speciálním 
tvarováním rozděleno do sedmi anatomických 
zón, které zajistí pro každou část lidského těla 
optimální měkkost a dokonalé provzdušněni 
matrace. BIO pěna GREENFIRST ® je velmi 
elastická a nabízí excelentní komfort s nízkým 
stupněm deformace a dlouhou životností.

Luxusní sendvičová matrace z vysoce kvalitnich 
BIO pěn GREENFIRST® s ideální podporou pro 
tělo uživatele.
Ložná plocha profilována do 5 anatomických zón 
je vyrobena z viscoelastické „paměťové“ pěny 
nové generace BIO pěn GREENFIRST®.

GREENFIRST® - jedná se o první materiál z 
viscoelestické pěny s otevřenou strukturou 
buněk, který reaguje na tělesnou teplotu, která 
mění jeho vlastnosti.
Viscoelastická pěna se poddá tělu a stabilizuje ho 
v optimální poloze, což přispívá ke klidnému 
spánku.

20cm120kg
5

ZÓN PES
VISCO10

LET
BIO
PUR

16cm130kg
7

ZÓN PES
10
LET

BIO
PUR

16cm120kg
5

ZÓN PES
VISCO10

LET
BIO
PUR

kolekce GREENFIRST

podložky na matrace ALEXA

roztočům odolná matrace MIRANDA GREENFIRST

roztočům odolná matrace BRIGITA GREENFIRST

Masážní podložky s pětizónovou profilací jsou 
vhodné pro použití na jakoukoliv matraci. Jejich 
velkou výhodou je, že chrání vaši matraci, čímž 
prodloužíte její životnost a zároveň se spánek na 
ní stane komfortnějším. Podložka je vždy 
opatřena snímatelným a pratelným potahem, 
který má ve všech rozích našité gumové pásky, 
které ji bezpečně fixují k matraci

Pružná, středně tuhá oboustranná matrace o 
rozd í lných  tuhos tech  tvo řena  tepe lně 
m o d i f i k o v a n o u  p ě n o u  v  k o m b i n a c i  s 
antialergickou BIO pěnou.
Pětizónová profilace pro optimální polohu těla při 
spánku a lepší  provzdušnění matrace. 
Standardně dodáváme v pratelném, plně 
snímatelném Greenfirst potahu.
Volba tuhosti pouhým otočením matrace.

Greenfirst - první 100% ochrana zdravotních 
matrací a polštářů proti roztočům (kompletní 
ochrana jádra i potahu matrace).

Viscoelastická matrace s ochranou proti 
roztočům.
Ložnou plochu tvoří prémiová viscoelastická 
pěna Greenfirst s proti roztočovou úpravou, 
profilována do pěti anatomických zón pro 
komfortnější ležení.
Pěna má otevřenou strukturu - dýchá. Nosnou 
část tvoří vysoce pružná a odolná polyuretanová 
pěna s dlouhou životností.

Greenfirst - první 100% ochrana zdravotních 
matrací a polštářů proti roztočům (kompletní 
ochrana jádra i potahu).
Matrace je dostupná pouze v Greenfirst potahu.

BIO
PUR

GREEN
FIRST

5
ZÓN14cm 120kg

PUR

5
ZÓN VISCO15cm 120kg

PUR BIO
PUR

GREEN
FIRST

Greenfirst® je první 100% přírodní ochrana proti roztočům. Potah i jádro matrace mají úpravu Greenfirst®. Jedná se o bioaktivní úpravu na bázi 
přírodních rostlinných esencí. Jádra jsou vyráběny z nové generace BIO pěn z přírodních rostlinných olejů s bioaktivním vybavením pod názvem 
freePUR- Greenfirst®. Výsledky testů garantují likvidaci 93% populace roztočů do 1 týdne a 100% do 6 týdnů. Nyní již nemusíte spát ve 
společnosti statisíce roztočů a jejich lidskému zdraví nebezpečných výkalů.
FreePUR- Greenfirst® - první bio pěna s testy potvrzenou 100% účinností likvidace roztočů.
Výsledky testů garantují likvidaci 93% populace roztočů do 1 týdne a 100% do 6 týdnů.
FreePUR-Greenfirst® obdržela při testech kvality LGA Prüfung 100 nejvyšší možné ocenění.
V jádru matrace se použitím FreePUR-Greenfirst® snížila o 60% ztrátovost tvrdosti a výšky pěny i příjem vlhkosti. Došlo k výraznému omezení 
ochlazování matrace. Při dlouholetém používání zůstává pěna FreePUR-Greenfirst® dlouhodobě elastická.
Náhradou derivátů ropných složek olejem s verendy (přírodní obnovitelná surovina) jsou chráněny ropné zdroje a sníženy emise poškozující 
životní prostředí.
Greenfirst® je chráněná obchodní značka společnosti BREYNER pro protiroztočovou úpravu u domácího textilu, ložního prádla a potahů na 
matrace. Jedná se o zavedenou, ověřenou a uznávanou značku.
Greenfirst® bioaktivní úprava na bázi přírodních rostlinných esencích z citronu, levandule a eukalyptu.
Inteligentním propojení Greenfirst® a verandového oleje je docílena výrazně vyšší životnost a kvalita výrobku.
Greenfirst® je vhodný pro alergiky – hypoalergenní léčba
Greenfirst® je držitelem mezinárodní certifikace ÖKO-TEX Standart 100 (vhodné pro výrobky určené dětem)
Greenfirst® neztrácí účinnost ani po 30-ti vyprání při 60 °C.

GREENFIRST: SVĚTOVÁ NOVINKA V OCHRANĚ PROTI ROZTOČŮM

4cm140kg
5

ZÓN PES
HR

tsirfneerG UHATOP KEROZV

viscoelastická podložka ALEXA VISCO
protiroztočová podložka ALEXA VISCOGREENFIRST
protiroztočová podložka ALEXA GREENFIRST

podložka ze studené pěny ALEXA COOLFLEX

VARIANTY PROVEDENÍ:
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luxusní matrace ADRIANA BIO GREENFIRST

luxusní matrace PLUS BIO GREENFIRST

luxusní matrace SARAH BIO GREENFIRST

L u x u s n í  m a t r a c e  s  v e l k ý m  p o d í l e m 
viscoelastické (líné) pěny, která dává matraci 
pocit komfortu a dokonce i antidekubitní 
schopnosti (omezení vzniku proleženin). Tato 
pěna je kombinovaná s kvalitní studenou pěnou, 
která matraci ideálně doplňuje o vysokou 
pružnost a vzdušnost. Viscoelastická strana je 
doplněna o ramenní a bederní zóny pro další 
zlepšení kopírování těla při spánku. Studená 
pěna na druhé straně obsahuje masážní vlnky, 
které současně zlepšují větrání matrace. 
Matrace lze použít jako oboustranná se dvěmi 
tuhostmi.

Luxusní matrace, jejíž jádro je speciálním 
tvarováním rozděleno do sedmi anatomických 
zón, které zajistí pro každou část lidského těla 
optimální měkkost a dokonalé provzdušněni 
matrace. BIO pěna GREENFIRST ® je velmi 
elastická a nabízí excelentní komfort s nízkým 
stupněm deformace a dlouhou životností.

Luxusní sendvičová matrace z vysoce kvalitnich 
BIO pěn GREENFIRST® s ideální podporou pro 
tělo uživatele.
Ložná plocha profilována do 5 anatomických zón 
je vyrobena z viscoelastické „paměťové“ pěny 
nové generace BIO pěn GREENFIRST®.

GREENFIRST® - jedná se o první materiál z 
viscoelestické pěny s otevřenou strukturou 
buněk, který reaguje na tělesnou teplotu, která 
mění jeho vlastnosti.
Viscoelastická pěna se poddá tělu a stabilizuje ho 
v optimální poloze, což přispívá ke klidnému 
spánku.
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roztočům odolná matrace MIRANDA GREENFIRST

roztočům odolná matrace BRIGITA GREENFIRST

Masážní podložky s pětizónovou profilací jsou 
vhodné pro použití na jakoukoliv matraci. Jejich 
velkou výhodou je, že chrání vaši matraci, čímž 
prodloužíte její životnost a zároveň se spánek na 
ní stane komfortnějším. Podložka je vždy 
opatřena snímatelným a pratelným potahem, 
který má ve všech rozích našité gumové pásky, 
které ji bezpečně fixují k matraci

Pružná, středně tuhá oboustranná matrace o 
rozd í lných  tuhos tech  tvo řena  tepe lně 
m o d i f i k o v a n o u  p ě n o u  v  k o m b i n a c i  s 
antialergickou BIO pěnou.
Pětizónová profilace pro optimální polohu těla při 
spánku a lepší  provzdušnění matrace. 
Standardně dodáváme v pratelném, plně 
snímatelném Greenfirst potahu.
Volba tuhosti pouhým otočením matrace.

Greenfirst - první 100% ochrana zdravotních 
matrací a polštářů proti roztočům (kompletní 
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pěna Greenfirst s proti roztočovou úpravou, 
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komfortnější ležení.
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část tvoří vysoce pružná a odolná polyuretanová 
pěna s dlouhou životností.

Greenfirst - první 100% ochrana zdravotních 
matrací a polštářů proti roztočům (kompletní 
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Greenfirst® bioaktivní úprava na bázi přírodních rostlinných esencích z citronu, levandule a eukalyptu.
Inteligentním propojení Greenfirst® a verandového oleje je docílena výrazně vyšší životnost a kvalita výrobku.
Greenfirst® je vhodný pro alergiky – hypoalergenní léčba
Greenfirst® je držitelem mezinárodní certifikace ÖKO-TEX Standart 100 (vhodné pro výrobky určené dětem)
Greenfirst® neztrácí účinnost ani po 30-ti vyprání při 60 °C.

GREENFIRST: SVĚTOVÁ NOVINKA V OCHRANĚ PROTI ROZTOČŮM

4cm140kg
5

ZÓN PES
HR

tsirfneerG UHATOP KEROZV

viscoelastická podložka ALEXA VISCO
protiroztočová podložka ALEXA VISCOGREENFIRST
protiroztočová podložka ALEXA GREENFIRST

podložka ze studené pěny ALEXA COOLFLEX

VARIANTY PROVEDENÍ:
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18cm150kg
7

ZÓN PES
PUR10

LET zátěžová matrace FLORA
Matrace určená pro enormní váhové zatížení 
nebo pro osoby vyhledávající tvrdé lůžko.
Je vyrobena z vysoce zátěžové polyuretanové 
pěny opatřené 7-mi zonovou profilací, která 
zajistí různou tuhost pro každou část těla, což je 
pro osoby s vyšší váhou zvlášt důležité . Jedná se 
o výrobek s klinickým hodnocením jako zdravotní 
matrace, s prodlouženou 10-ti letou zárukou.

taštičková matrace MANON
Vysoce pružná a vzdušná matrace, jejíž jádro je 
tvořeno hustou sítí pružin rozdělených do pěti 
zon, každá pružina je zvlášť balená v sáčku, což 
zajistí ideální bodovou elasticitu. Povrch matrace 
je pokryt deskami z kvalitní studené pěny 
COOLFLEX s pěti zonovou profilací kopírující 
zonování pružinového jádra. Jedná se o výrobek 
s klinickým hodnocením jako zdravotní matrace, 
s prodlouženou 10-ti letou zárukou.

pružinová matrace LISA
Jedná se o pružinovou matraci, která je ve své 
kategorii jedinečná díky několika roznášecím 
vrstvám nad pružinovou kostrou, což zabranuje 
její protlačování. Toto vysoce nosné složení je na 
obou stranách, což při pravidelném otáčení 
výrazně zvyšuje životnost matrace. Jedná se o 
výrobek s klinickým hodnocením jako zdravotní 
matrace, s prodlouženou 10-ti letou zárukou.

18cm120kg PES
PUR10

LET RE

19cm110kg PES
PUR10

LET RE HR
PES17cm140kg

7
ZÓN

LATEX

10
LET

20cm120kg
5

ZÓN PES
VISCO10

LET HR

16cm120kg
5

ZÓN PES
HR VISCO PUR

luxusní matrace SARAH
Exklusivní 5-mi zonová sendvičová matrace, jejíž 
jádro je složeno z vysoce kvalitích studených pěn 
COOLFLEX, důmyslně do sebe vložených, tak, 
aby byl zajištěn nejvyšší komfort při spánku. 
Vrchní část je opatřena deskou z viscoelastické 
„líné“ pěny s 5-ti zonovou profilací, která kvalitu 
vašeho spánku ještě více umocní.
Jedná se o výrobek s klinickým hodnocením jako 
zdravotní matrace, s prodlouženou 10-ti letou 
zárukou.

latexová matrace ESTER NATUR
Sendvičová matrace, jejíž nosnost i tuhost je 
zvýšena tím, že mezi 2 latexové desky, je vložena 
nosná kokosovláknitá deska. Tím je zaručena 
nejvyšší kvalita spánku i osobám s vyšší tělesnou 
hmotností. Jedná se o výrobek s klinickým 
hodnocením jako zdravotní  matrace, s 
prodlouženou 10-ti letou zárukou.

sendvičová matrace ADRIANA VISCOFOAM
Kval i tn í  oboust ranná mat race Adr iana 
Viscofoam. Nostné jádro matrace polyuretanová 
PUR pěna. Povrh jádra je tvořen z jedné strany 
paměťovou viscoelastickou pěnou Viscofoam, z 
druhé strany studenou pěnou Coolflex. Obě tyto 
pěny jsou nejvyšší kvality a jsou profilovány do 
pěti anatomických zón.
Paměťová pěna Viscofoam reaguje na tělesnou 
teplotu a mění tak svoje vlastnosti. Dokonale se 
pěna přizpůsobí tělu a drží ho v optimální poloze. 
Tato pěna přispívá ke klidnému a zdravému 
spánku.

kolekce OPTIMAL | EXCLUSIVE

Kval i tn í  dětská mat race svými 
vlastnostmi zaručí zdravý a klidný 
spánek těch nejmenších. Klasická  
jednodílná matrace je určena pro 
dětské postýlky. Jádro matrace je 
tvořeno kvalitní PUR pěnou (var. 
BASIC), HR pěnou (var. COOLFLEX), 
B IO pěnou f reePUR (var.  BIO 
GREENFIRST). Snímatelný potah tvoří 
bavlněná textilie potisknutá veselými 
dětskými motivy. Potah opatřený zipem 
zaručuje snadné praní a údržbu.

dětská matrace BABY BASIC
BABY COOLFLEX

BABY BIO GREENFIRST

dětské matrace PURTEX

BAMBINO BASIC Kvalitní dětská 
matrace svými vlastnostmi zaručí 
zdravý a kl idný spánek těch 
nejmenších. Jádro sendvičové 
matrace je tvořeno po obou 
stranách kvalitní polyuretanovou 
pěnou a ve střední části pojeným 
polyuretanem, který se vyznačuje 
zvýšenou tvrdostí. Snímatelný 
potah tvoří  bavlněná text i l ie 
pot isknutá různými dětskými 
motivy. Potah je opatřený zipem - 
zaručuje snadné praní a údržbu.

dětská matrace BAMBINO BASIC|BAMBINO COCOS|BAMBINO BIO GREENFIRST
BAMBINO COCOS Oboustranná 
l u x u s n í  d ě t s k á  m a t r a c e 
sendvičového typu se zvýšenou 
tuhostí. Matrace je tvořena kvalitní 
polyuretanovou pěnou, která je ve 
s t ř e d u  j á d r a  v y z t u ž e n a 
kokosovlaknitou deskou ze 100% 
přírodních surovin. Tento přírodní 
materiál je zárukou vzdušnosti a 
pružnosti matrace. Snímatelný 
potah tvoří bavlněná texti l ie 
potisknutá různými dětskými 
motivy. Potah je opatřený zipem - 
zaručuje snadné praní a údržbu.

BAMBINO BIO GREENFIRST 
Vysoce kvalitní sendvičová matrace 
určená do dětských postýlek. Je 
opatřena snímatelným bavlněným 
potahem, který je opatřený zipem 
pro snadné praní a údržbu. Jádro je 
tvořeno sendvičem z vysoce 
kval i tních BIO pěn freePUR-

®GREENFIRST  – nová generace 
BIO pěn z přírodních rostlinných 
olejů s bioaktivním vybavením 

®GREENFIRST . Středová výztuha 
dává jádru přirozenou tuhost.

DREAM COOLFLEX
Jádro matrace je tvořeno po obou stranách tvarovaným dílem z vysoce 

®kvalitní studené pěny COOLFLEX , která zajistí vynikající komfort a svými 
vlastnostmi zaručí zdravý a klidný spánek těch nejmenších. Parametry 

®materiálu COOLFLEX  - elasticita, životnost, tvarová stálost. Snímatelný 
potah tvoří bavlněná textilie potisknutá různými dětskými motivy. Potah je 
opatřený zipem - zaručuje snadné praní a údržbu.

DREAM BIO GREENFIRST
Luxusní dětská matrace svými vlastnostmi zaručí zdravý a klidný spánek těch 
nejmenších. Jádro matrace z vysoce kvalitní BIO pěny freePUR-

®GREENFIRST  je tvořeno tvarovaným dílem, který zaručí pevný a tvrdý 
®podklad pro správné tvarování páteře rostoucího miminka. GREENFIRST  - 

bioaktivní úprava na bázi přirodních rostlinných esencí z citronu. Snímatelný 
potah tvoří bavlněná textilie potisknutá různými dětskými motivy. Potah je 
opatřený zipem - zaručuje snadné praní a údržbu.

dětská matrace DREAM
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luxusní matrace ORTHOPEDICAL WOOL
Matrace Don Almohadon ORTHOPEDICAL 
WOOL je vyrobena z kvalitní ELIOCEL pěny s 
otevřenou strukturou. To přispívá, společně s 
absencí líné pěny v potahu, k ideálnímu 
provzdušnění celé matrace. Potah matrace  
ORTHOPEDICAL WOOL kombinuje letní a zimní 
stranu. Zimní strana je tvořena panensky čistou 
vlnou s termoregulační schopností.

luxusní matrace VISCOSOJA

luxusní matrace VISCOFLOWER

Nosné jádro matrace VISCOSOJA tvoří 16cm 
kvalitní pěny ELIOCEL na které je deska z VISCO 
paměťové pěny. Absence VISCO pěny v potahu 
matrace umožňuje jeho snímání a praní, což 
usnadňuje její údržbu. Výtažky z rostliny SOYA v 
potahu umožňují lepší tepelnou regulaci a 
napomáhají zvýšit komfort odpočinku.

Matrace Don Almohadon VISCO-FLOWER je 
unikátní svou konstrukcí se dvěma separátními 
vrstvami líné (viscoelastické) pěny. Jedna vrstva 
viscoelastické pěny je umístěna na nosném jádru 
matrace a druhá přímo v potahu matrace. Toto 
spojení nabízí vylepšenou distribuci tlaku na 
lidské tělo, která příznivě ovlivňuje prokrvení 
organizmu a tím přispívá k příjemnějšímu a 
efektivnějšímu odpočinku. 

VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH
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VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET

VISCOELASTICKÁ PĚNA 3cm

3
PĚNA ELIOCEL 15cm, 30Kg/m

VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET
ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO

VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH

3VISCOELASTICKÁ PĚNA 2cm, 50Kg/m

VNĚJŠÍ SNÍMATELNÝ POTAH S VÝTAŽKY SÓJI
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3PĚNA ELIOCEL 16cm, 30Kg/m

OCHRANNÝ POTAH JÁDRA
VNĚJŠÍ SNÍMATELNÝ POTAH S VÝTAŽKY SÓJI

3VISCOELASTICKÁ PĚNA 2cm, 50Kg/m

OCHRANNÝ POTAH JÁDRA
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VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET

3
PĚNA ELIOCEL 18cm, 30Kg/m

VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET
ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO

VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH

ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO

kolekce Don Almohadon

luxusní matrace VISCOPUR ELASTIC
Termoaktivní viscoelastická (líná) pěna všitá do 
potahu matrace umožní maximální využití 
jedinečných vlastností tohoto materiálu. Nosné jádro 
tvoří vyšší vrstva kvalitní pěny ELIOCEL (18cm). Při 
výrobě jsou používány pouze zdravotně nezávadné a 
certifikované materiály. Matrace Don Almohadon 
VISCOPUR ELASTIC  přispívá ke komfortnímu 
odpočinku a obnově sil.

luxusní matrace VISCO NATURTEA

luxusní matrace VISCOPLUS MEMORY

Matrace Don Almohadon VISCONATUR TEA 
kombinuje nejlepší vyvážení mezi pěnami ELIOCEL a 
paměťovou VISCOELASTIC, která je pro optimální 
přizpůsobení lidskému tělu všitá přímo do potahu 
matrace. Toto spojení nabízí zdravý a osvěžující 
odpočinek. Matrace je ošetřena výtažky z rostliny 
GREEN TEA, jenž pomáhá eliminovat toxiny a 
příznivě působí proti stresu.

Matrace Don Almohadon VISCOPLUS MEMORY je 
matrace s vysokým podílem viscoelastické paměťové 
pěny (6 cm). Nosné jádro matrace pak tvoří ELIOCEL 
pěna nejvyšší kvality. Matrace se tak maximálně 
přizpůsobí Vašemu tělu, aniž by se do ní bořilo -je tuhá 
a zároveň netlačí.

PROŠÍVANÁ PRUŽNÁ TKANINA
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ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO
VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET

3VISCOELASTICKÁ PĚNA 6cm, 50Kg/m

3PĚNA ELIOCEL 13cm, 30Kg/m

VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET
ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO
PROŠÍVANÁ PRUŽNÁ TKANINA

PROŠÍVANÝ BAVLNĚNÝ ÚPLET S VÝTAŽKY GREEN TEA
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ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO
VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET

3VISCOELASTICKÁ PĚNA 2,5 cm. 50 Kg/m

3PĚNA ELIOCEL 18cm. 30Kg/m

VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET
ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO

PROŠÍVANÝ BAVLNĚNÝ ÚPLET S VÝTAŽKY GREEN TEA

VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH

C
E

L
K

O
V

Á
 V

Ý
Š

K
A

 +
/-

 2
0
C

M

ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO
VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET

3PĚNA VISCOELASTIC 3cm. 50 Kg/m

PĚNA ELIOCEL 18cm. 30Kg/m3

VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET
ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO
VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH
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3VISCOELASTICKÁ PĚNA 2,5 cm. 50 Kg/m



luxusní matrace ORTHOPEDICAL WOOL
Matrace Don Almohadon ORTHOPEDICAL 
WOOL je vyrobena z kvalitní ELIOCEL pěny s 
otevřenou strukturou. To přispívá, společně s 
absencí líné pěny v potahu, k ideálnímu 
provzdušnění celé matrace. Potah matrace  
ORTHOPEDICAL WOOL kombinuje letní a zimní 
stranu. Zimní strana je tvořena panensky čistou 
vlnou s termoregulační schopností.

luxusní matrace VISCOSOJA

luxusní matrace VISCOFLOWER

Nosné jádro matrace VISCOSOJA tvoří 16cm 
kvalitní pěny ELIOCEL na které je deska z VISCO 
paměťové pěny. Absence VISCO pěny v potahu 
matrace umožňuje jeho snímání a praní, což 
usnadňuje její údržbu. Výtažky z rostliny SOYA v 
potahu umožňují lepší tepelnou regulaci a 
napomáhají zvýšit komfort odpočinku.

Matrace Don Almohadon VISCO-FLOWER je 
unikátní svou konstrukcí se dvěma separátními 
vrstvami líné (viscoelastické) pěny. Jedna vrstva 
viscoelastické pěny je umístěna na nosném jádru 
matrace a druhá přímo v potahu matrace. Toto 
spojení nabízí vylepšenou distribuci tlaku na 
lidské tělo, která příznivě ovlivňuje prokrvení 
organizmu a tím přispívá k příjemnějšímu a 
efektivnějšímu odpočinku. 

VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH
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VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET

VISCOELASTICKÁ PĚNA 3cm

3
PĚNA ELIOCEL 15cm, 30Kg/m

VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET
ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO

VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH

3VISCOELASTICKÁ PĚNA 2cm, 50Kg/m

VNĚJŠÍ SNÍMATELNÝ POTAH S VÝTAŽKY SÓJI

C
E

L
K

O
V

Á
 V

Ý
Š

K
A

 +
/- 1

8
C

M

3PĚNA ELIOCEL 16cm, 30Kg/m

OCHRANNÝ POTAH JÁDRA
VNĚJŠÍ SNÍMATELNÝ POTAH S VÝTAŽKY SÓJI

3VISCOELASTICKÁ PĚNA 2cm, 50Kg/m

OCHRANNÝ POTAH JÁDRA

ČISTÁ STŘIŽNÍ VLNA C
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VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET

3
PĚNA ELIOCEL 18cm, 30Kg/m

VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET
ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO

VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH

ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO

kolekce Don Almohadon

luxusní matrace VISCOPUR ELASTIC
Termoaktivní viscoelastická (líná) pěna všitá do 
potahu matrace umožní maximální využití 
jedinečných vlastností tohoto materiálu. Nosné jádro 
tvoří vyšší vrstva kvalitní pěny ELIOCEL (18cm). Při 
výrobě jsou používány pouze zdravotně nezávadné a 
certifikované materiály. Matrace Don Almohadon 
VISCOPUR ELASTIC  přispívá ke komfortnímu 
odpočinku a obnově sil.

luxusní matrace VISCO NATURTEA

luxusní matrace VISCOPLUS MEMORY

Matrace Don Almohadon VISCONATUR TEA 
kombinuje nejlepší vyvážení mezi pěnami ELIOCEL a 
paměťovou VISCOELASTIC, která je pro optimální 
přizpůsobení lidskému tělu všitá přímo do potahu 
matrace. Toto spojení nabízí zdravý a osvěžující 
odpočinek. Matrace je ošetřena výtažky z rostliny 
GREEN TEA, jenž pomáhá eliminovat toxiny a 
příznivě působí proti stresu.

Matrace Don Almohadon VISCOPLUS MEMORY je 
matrace s vysokým podílem viscoelastické paměťové 
pěny (6 cm). Nosné jádro matrace pak tvoří ELIOCEL 
pěna nejvyšší kvality. Matrace se tak maximálně 
přizpůsobí Vašemu tělu, aniž by se do ní bořilo -je tuhá 
a zároveň netlačí.

PROŠÍVANÁ PRUŽNÁ TKANINA
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3VISCOELASTICKÁ PĚNA 2,5 cm. 50 Kg/m



luxusní matrace POLIMAX ELIOCOL
Matrace Don Almohadon POLIMAX ELIOCEL je svou 
konstrukcí velice podobná matraci NATURCOL ELIOCOL, 
rozdíl spočívá v použití nižší vrstvy pěny ELIOCOL, která 
slouží jako nosné jádro matrace. V případě této matrace má 

3pěna v jádru o něco nižší hustotu 25kg/m  a tím je matrace jako 
celek měkčí.

luxusní matrace LANAPUR WOOL

luxusní matrace NATURCOL ELIOCOL

Jádro matrace LANAPUR WOOL je tvořeno 16cm kvalitní 
ELIOCEL pěny s otevřenou strukturou a je měkčí variantou 
matrace ORTHOPEDICAL WOOL. Potah matrace  
ORTHOPEDICAL WOOL také kombinuje letní a zimní stranu. 
Zimní strana je tvořena panensky čistou vlnou s termoregulační 
schopností.

Matrace NATURCOL ELIOCOL je tvořena vysoce pružným 
materiálem ELIOCEL s otevřenou strukturou buněk, které 
umožňují proudění vzduchu, a tím dokonalé odpařování 
vlhkosti, což je základní předpoklad prevence tvorby plísní. 
Pěna ELIOCEL je vyráběna nejmodernějšími technologiemi a 
po dlouhou dobu si zachovává své vlastnosti.

VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH
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ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO
VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET

3
PĚNA ELIOCEL 18cm, 30Kg/m

VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET
ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO
PROŠÍVANÁ PRUŽNÁ TKANINA

ČISTÁ STŘIŽNÍ VLNA
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VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET

3PĚNA ELIOCEL 16cm, 28Kg/m

VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET
ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO
VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH

VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH
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VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET

3PĚNA ELIOCEL 16cm, 28Kg/m

VNITŘNÍ KONSTRUKČNÍ BAVLNĚNÝ ÚPLET
ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO
VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH

dětská matrace MEMORY BABY
Jádro matrace MEMORY BABY je konstruováno 
zejména pro děti. Certifikáty zaručují zdravotní 
neškodnost a ekoligickou šetrnost výrobku.

dětská matrace ELIOCEL BABY

luxusní matrace ANATOMIC VISCO

Dětská matrace optimalizovaná pro nejmenší 
spáče. Jádro matrace i vnější bavlněná tkanina 
jsou ošetřeny metodou SANITIZED, která 
eliminuje  roztoče a bakterie.

Matrace ANATOMIC VISCO dokonale spojuje pevnost 
základního jádra s komfortem paměťové pěny. Díky své 
termosensitivitě vůči tělu a pokojové teplotě omezuje jakékoliv 
nepříjemné tlaky, které by mohly bránit  zdravému odpočinku.

VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH
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ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO

NETKANÁ TEXTILIE

3
PĚNA ELIOCEL 16cm, 30Kg/m

NETKANÁ TEXTILIE
ANTIALERGICKÉ DUTÉ VLÁKNO
VNĚJŠÍ PROŠÍVANÝ POTAH

3VISCOELASTICKÁ PĚNA 2cm, 50Kg/m

VNĚJŠÍ SNÍMATELNÝ POTAH S VÝTAŽKY ALOE VERA
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PĚNA ELIOCEL BABY SE ZVÝŠENOU HUSTOTOU

VNĚJŠÍ SNÍMATELNÝ POTAH S VÝTAŽKY ALOE VERA

VNĚJŠÍ SNÍMATELNÝ POTAH S VÝTAŽKY ALOE VERA
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VISCOELASTICKÁ PĚNA MEMORY BABY 

VNĚJŠÍ SNÍMATELNÝ POTAH S VÝTAŽKY ALOE VERA

rozměr 120x60cm|140x70cm

rozměr 120x60cm|140x70cm

dětské matrace Don Almohadon

DĚTSKÉ MATRACE Don Almohadon byly navrženy s ohledem na specifické potřeby malého spáče a snaží se maximálně přizpůsobit 

požadavkům na jeho klidný spánek. Použité pěny VISCOELASTIC- SPECIAL BABIES a HIGH DENSITY ELIOCEl- SPECIAL BABIES respektují 
charakter zátěže spícím dítětem, který je zcela odlišný od zatíženi dospělou osobou. Kladen je také důraz na antibakteriální úpravu a odolnost proti 
roztočům, která je realizována pomocí certifikované technologie SANITIZED. 
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