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NĚKOLIK DOBRÝCH RAD, JAK SI VYBRAT SPRÁVNOU MATRACI
1. Zakoupit si novou matraci není jednoduché, je to důležitá investice do vlastního zdraví a spokojenosti. 

Nebojte se vyzkoušet několik odlišných matrací přímo na prodejně a pozorně si promyslete, co vám na staré 
matraci nejvíce vadilo a nevyhovovalo.

2. Zamyslete se nad tím, jaká matrace by vám mohla vyhovovat a při jejím zkoušení na prodejně pozorně 
naslouchejte signálům svého těla – každému z nás vyhovuje jiný typ matrace. 

3. Vyžádejte si informace o fi rmě, která matrace vyrábí, jakou má tradici, jméno, zkušenosti s výrobou 
matrací a jaké úspěchy v minulosti zaznamenala. Vybírejte racionálně i s použitím emocí, nešetřete 
na sobě a nechte si doporučit značkové a kvalitní materiály, které budou cca jednu třetinu dne 
v bezprostředním kontaktu s vaším tělem.

4. Žádná matrace neléčí, ale ve správně navržené a vyrobené matraci jsou zúročeny zkušenosti lékařů 
a specialistů z oborů alergologie, anatomie, ortopedie, chiropraktiků a specialistů na proleženiny 
a na poruchy spánku, které Vám zajistí kvalitní a hlavně zdravý spánek. Od odborně vyškolených prodavačů 
máte právo žádat předložit potvrzení a certifi káty, že zdravotní matrace je opravdu zdravotní. 

5. Zaměřte se na kvalitu a také na zdravotní aspekty, jako jsou například použité materiály v potahu, odvádějící 
vlhkost a pot, jejich alergická nezávadnost. Zajímejte se o konstrukci jádra matrace, kde je důležitá nosnost 
a prodyšnost matrace, ale hlavně s ohledem na vaše pohodlí. 

6. Pokud už jste si jisti volbou matrace, přemýšlejte o vhodném podkladu, na kterém bude matrace uložená, 
tedy jaký rošt pod matraci potřebujete. Podklad pod matraci musí být dobře odvětraný, aby matrace „dýchala“, 
doporučujeme lamelový rošt.

7. Potřebujete-li matrace do manželského dvojlůžka, kupujte si tzv. partnerské matrace. Chytré a praktické je 
také pořídit si dvě samostatné matrace, které se lépe udržují. Nejdůležitější výhoda je, že si každý z partnerů 
vybere přesně takovou matraci, která je právě pro něj optimální s ohledem na skutečnost, že každý z nás má 
jinou stavbu těla.

8. Vybírejte snímatelný a pratelný potah, dělitelný na dvě části, aby se jednoduše vešel do pračky 
u vás v domácnosti. 

9. Komfort a relaxaci vám zvýší správná volba anatomických polštářků a ve spojení s kvalitními lůžkovinami, 
které vyhovují vašim požadavkům, si v noci nejen dobře odpočinete, ale také současně načerpáte síly 
do nového úspěšného pracovního dne.

10. Nešetřete na sobě a udělejte pro sebe něco mimořádného tím, že si dopřejete kvalitní matraci!

Matrace LB BOHEMIA vám přidají minuty spokojeného života.
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ZÓNOVÁNÍ MATRACÍ
Zónování matrací je promýšleno před samým výrobním návrhem matrace proto, 
aby byly příslušné zóny matrace umístěny optimálně tak, že bude mít každá část 
našeho těla správný podklad a oporu při ležení jak na zádech, tak na boku. 
V oblasti temene hlavy, pod lopatkami, bedry, koleny a patami (nejčastější 
místa vzniku proleženin) je matrace technologicky upravena tak, aby případná 
kombinace změny tuhosti, konstrukce, pěny, profi lu aj. vyhovovala anatomii 
lidského těla, aby matrace tzv. správně podržela páteř. To je nutné k tomu, 
abychom spali klidně, pohodlně, nic nás netlačilo, abychom se nepřevalovali 
a abychom se ráno probudili odpočatí, plní sil a chuti do nového dne. 

ORTHOPEDIC
SOFT, HARD
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ORTHOPEDIC MEMORY

Výrobek oceněný
cenou veletrhu 

Nábytok a bývanie
Nitra 2007

Výrobek oceněný
cenou veletrhu 

Grand Prix
Pragomedica 2007

Výrobek oceněný
cenou veletrhu 

For Furniture 2016

ORTHOPEDIC XDURA®

Výrobek oceněný
na veletrhu

Moddom 2016

Výrobek oceněný
cenou veletrhu 
Zlatá Incheba

Inovovali jsme ve zdravotnictví oceňovanou a velmi úspěšnou matraci Orthopedic,
která je jedinečná zejména díky svému provedení, které umožnuje snadnou výměnu 
či obměnu vnitřních segmentů jádra, tvz. buněk ze kterých je matrace složena. Díky těmto 
buňkám má tato jedinečná matrace velký počet zón, proto ji označujeme jako matraci 
multizónovou. Sami si tak můžete poskládat matraci přímo na míru, aby vyhovovala přesně 
Vašim potřebám. Každou buňku si lehce můžete otočit, čímž získáváte další tuhost celé 
matrace! Máte tedy dvě varianty tuhosti v jedné matraci. Buňky jsou vsazeny do speciální 
mřížky, díky čemuž je matrace maximálně prodyšná, pevná a zabraňuje 
zadržování vlhkosti, což je nezbytné pro zdravý
spánek. Rám matrace se zpevněnými 
bočnicemi nabízí ideální podporu 
při vstávání či ulehání do lůžka. Výška 
jádra matrace s podložkou je 25 cm. 
Tato unikátní matrace získala několikrát 
ocenění od odborníků, zabývajících 
se zdravým spánkem. 

Jednotlivé buňky o rozměrech 100 x 100 x 170 mm z vysoce kvalitních, prodyšných 
a pružných pěn se dají stlačit, přičemž se rychle vrací do původního stavu.
Každá buňka pod zátěží pracuje samostatně ve všech směrech a ideálně pruží.
Vybrat si můžete až ze 7 tuhostí buněk.

Jádro podložky je složeno ze dvou desek o celkové výšce 6 cm. Spodní deska z bílé VISCO 
pěny vysoké objemové hmotnosti o výšce 2 cm a horní VISCO deska s chladícím efektem o výšce 
4 cm. Doporučená podložka k variantě soft.

Jádro podložky je složeno ze dvou desek o výšce 6 cm. Spodní deska je z unikátní 
pěny xdura® o výšce 3 cm a horní deska z latexu o výšce 3 cm, která je po celém 
povrchu perforována. Doporučená podložka k variantě hard.
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ITALSKÉ MATRACE
V naší nejnovější kolekci jsme spojili unikátní a patentovanou německou 
pěnu xdura® spolu s luxusními italskými potahy, které představují 
současný trend mimořádně kvalitních a designových potahů. Unikátní 
pěna xdura® je symbolem německé kvality a je zcela novým směrem 
ve výrobě matrací, kdy pěna v sobě spojuje jedinečné atributy, jako je 
ideální prodyšnost, dlouhá životnost, vysoká odolnost a komfort. 
Ani dlouhodobé používání, ani vyšší pocení, ani vyšší zátěž nebo hmotnost 
uživatele neublíží kvalitě použité pěny. Velice příjemný a správně 
tvrdý povrch matrace s optimálně elastickou vnitřní částí matrace je 
zcela něco jiného, než ostatní matrace. V současné době patří xdura® 
k nejmodernějším kvalitním materiálům, používaných při výrobě matrací.

Luxusní matrace ze čtyř vrstev moderních pěn vysokých objemových hmotností. Inovativní konstrukce jádra, 
kde nosnou část jádra matrace tvoří studená HR pěna a unikátní patentovaná pěna xdura®. 
Vrchní VISCO pěna o výšce 5 cm napomáhá anatomickému přizpůsobení 
se matrace a na ni perforovaná latexová deska o výšce 
3 cm s optimální bodovou elasticitou 
pomáhá při stlačení nejvíce namáhanými 
partiemi lidského těla k lehčímu 
otáčení se ve spánku a mimo jiné 
k jednoduššímu vstávání z lůžka.
Matrace se dodává ve dvou tuhostech
a je ideální do manželského dvojlůžka. 
Dodává se v potahu Bordato Agnona.

XDURA® MILANO
SOFT, HARD

XDURA® FLORENCIE
SOFT, HARD
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Moderní, nadstandardně vysoká a luxusní matrace o výšce jádra 20 cm (25 cm včetně podložky). Jádro matrace 
tvoří dvě vrstvy kvalitních pěn o vysoké objemové hmotnosti. V konstrukci 

jádra je použita HR studená pěna a dále pak moderní 
a hlavně maximálně odolná pěna xdura®, 

která vyniká svou tvarovou stálostí, je odolná proti 
natržení, proležení a ke všemu je ještě díky své 

buněčné struktuře maximálně prodyšná. Tuhost 
matrace určuje podložka z VISCO pěny o výšce 5 cm. 

Výška jádra matrace s podložkou je celkem 25 cm. 
Vybrat si můžete ze dvou tuhostí podložek. Dodává 

se v dvojitém potahu Materassino Superfl ex.

Moderní, nadstandardně vysoká a luxusní matrace o výšce j
tvoří dvě vrstvy kvalitn
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ZDRAVOTNÍ MATRACE
Pojem zdravotní matrace je nejčastěji používaný výraz ve spojení s kvalitním 
spánkem. Buďte chytří a nenechte se při výběru matrací oklamat a ptejte 
se. Proč je matrace zdravotní? Čím je jedinečná? Čím to výrobce garantuje? 
Jako jedni z mála máme dlouholeté zkušenosti s dodávkami lůžek a matrací 
přímo do nemocnic, LDN, domovů seniorů a pro pečovatelskou službu. 
Naše matrace jsou vyvíjeny, vyráběny a testovány s ohledem na rostoucí 
požadavky a pocity konečných spotřebitelů. Vybrané zdravotní matrace jsou 
přímo zaevidovány u zdravotních pojišťoven, které tak na ně mohou klientům 
po schvalovacím řízení přispět. Naše dlouholeté zkušenosti a reference 
hovoří za nás.

Luxusní pěnová zdravotní matrace je vyrobena z komfortních pěn a skládá se z 15 cm 
nosné HR pěny a 5 cm termoaktivní VISCO pěny, jejíž tuhost se mění podle tělesné
teploty uživatele. Při ležení dochází k rovnoměrnému rozložení tlaku na matraci, což má 
pozitivní vliv na krevní oběh a regeneraci svalů. Tato matrace 
je vrcholem spojení kvality a komfortu a je 
často používána v pobytových a zdravotnických 
zařízeních. Je také zalistována u zdravotních 
pojišťoven České republiky, které na ni přispívají 
pacientům k domácímu užívání. Záruka 7 let 
na jádro matrace. Vyobrazená matrace 
je v provedení hard. Provedení soft se liší 
pouze horní vrstvou, která je z měkčí bílé VISCO pěny.

ERGONOMIC
SOFT, HARD

LAZY
SOFT, HARD

Komfortní matrace, která díky spojení dvou typů pěn uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Nosná část 
jádra matrace ze studené HR pěny o výšce 13 cm dodává matraci potřebnou 

pevnost a pružnost. Vrchní vrstva VISCO pěny 
o výšce 7 cm je unikátní tím, že ideálně 

rozkládá tělesnou hmotnost a zaručí 
tak nerušený odpočinek a regeneraci svalů 

během spánku. Lze si vybrat ze dvou tuhostních 
variant, čímž je matrace vhodná pro vyznavače 

měkčího i tužšího spánku. Vyobrazená matrace 
je v provedení hard. Provedení soft se liší 

pouze horní vrstvou, která je z měkčí bílé VISCO pěny.
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5

Výrobek oceněný
cenou veletrhu 
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Měkčí matrace pro náročné uživatele, preferující vlastnosti latexových materiálů, kde se spolu snoubí vysoká 
elasticita, optimální tuhost a vysoká životnost matrace. Průběžné otvory v jádru matrace zajišťují skvělé 
odvětrávání a ideální cirkulaci vzduchu. Matrace je vhodná pro klienty se zvýšenou 
potivostí a vyznavače spíše měkčího spaní. Matrace je oboustranná 
a pravidelným otáčením se zvyšuje její 
životnost. Vhodná k uložení 
na laťkový rošt.

TORINO

ASTEN
Vícevrstvá komfortní matrace, ideální pro zákazníka pečující o své zdraví, který vyhledává moderní a zajímavé 

materiály. Pružné jádro matrace poskytuje odpovídající podporu pro vyrovnání křivek lidského těla a tím i lepší 
regeneraci unavených svalů během spánku. Horní prořezávaná latexová deska zajišťuje větší 

životnost, lepší cirkulaci vzduchu, důležitou prevenci proti otlakům 
a proleženinám a celkově lepší ortopedické 
vlastnosti matrace. Tato matrace je vhodná 

zejména pro uživatele, kterým nevyhovují 
vlastnosti VISCO pěny a kteří kladou důraz 
na dobré ortopedické vlastnosti matrace.
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LATEXOVÉ MATRACE
Latexové matrace mají řadu nesporných výhod, jako jsou konzistentní vlastnosti
v celé matraci. Toho je dosaženo vyléváním směsi ze 100 % přírodního latexu 
s přidáním latexu průmyslového. Materiál je oblíbený díky své vysoké 
bodové elasticitě, tedy stlačení pouze v místě zatížení bez výrazného stlačení 
okolního prostoru. Matrace z latexu tedy pomáhá tělu při obracení, vstávání 
a má tu jedinečnou vlastnost, že se díky své prodyšnosti a případnému 
perforování jádra tzv. nepřehřeje, což je ceněno zejména v horkých letních 
dnech. Díky svým vyšším objemovým hmotnostem je latexové jádro prakticky 
nezničitelné a nedeformuje se, což na druhou stranu znamená nevýhodu
ve vyšší hmotnosti matrace.

nost matrace. Průběžné otvory v jádru matrace zajišťují skvělé 
Matrace je vhodná pro klienty se zvýšenou 
ní. Matrace je oboustranná

Vícevrstvá komfortní matrace, ideální pro zákazníka pečující o své
materiály. Pružné jádro matrace poskytuje odpovídající podporu pro

regeneraci unavených svalů během spánku. Hor
životnost, lepší cirkulac
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Vysoce kvalitní matrace, splňující nejvyšší nároky na zdravý a komfortní spánek. Matrace je složena z vrstvy 
nosné PUR pěny o výšce 12 cm a unikátní vylévané 4G pěny o výšce 6 cm. Díky vylévané 
4G pěně se matrace rychle přizpůsobí křivkám vašeho těla a tím 
zajistí dokonalý a nepřerušovaný krevní 
oběh. Tak je podpořena regenerace 
organismu a předchází se tím vzniku 
otlaků a proleženin. Vybrat si můžete 
ze dvou tuhostních variant, lišících 
se tuhostí a barvou spodní PUR pěny. 
Světle modrá barva provedení soft 
a šedá provedení hard.

Vysoce kvalitní matrace, splňující nejvyšší nároky na zdravý a komfortní spánek. Matrace je 
složena z vrstvy nosné PUR pěny o výšce 12 cm a unikátní vylévané 

4G pěny o výšce 6 cm. Díky vylévané 4G pěně 
se matrace rychle přizpůsobí křivkám vašeho 

těla a tím zajistí dokonalý a nepřerušovaný 
krevní oběh. Tak je podpořena regenerace 
organismu a předchází se tím vzniku otlaků 

a proleženin. Vybrat si můžete ze dvou 
tuhostních variant, lišících se tuhostí a barvou 

spodní PUR pěny. Světle modrá barva provedení
soft a šedá provedení hard.

LUXURA
SOFT, HARD

QUADRA
SOFT, HARD

roky na zdravý a komfortní spánek. Matrace je složena z vrstvy 
ylévané 4G pěny o výšce 6 cm. Díky vylévané 
m vašeho těla a tím 
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Vysoce kvalitní matrace, splňující nejvyšší náro
složena z vrstvy nosné
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VYLÉVANÁ 4G PĚNA
4G pěna je pěna tzv. 4. generace a je spojením inovace, luxusu a hygieny. 
Tato novinka v oblasti termoaktivních pěn je používána jako vrchní 
pěna matrací, která přichází přímo do styku s lidským tělem. I když má 
vlastnosti líné pěny, je výborně prodyšná. 4G pěna je vyráběna nejmodernější 
technologií vylévání do forem, což má nespornou výhodu v jejím mimořádně 
hladkém a otíratelném povrchu. Jemné profi ly působí blahodárně na lidskou 
pokožku, umožňují její lepší prokrvení, zmenšují trnutí končetin včetně 
tzv. „mravenčení“, snižují riziko vzniku otlaků a tím i proleženin. Tato 
speciální pěna je vhodná zejména pro alergiky a astmatiky, jelikož se na rozdíl 
od ostatních pěn při výrobě neřeže z bloku, tím nevznikají žádné mikročástice, 
které na sebe mohou vázat prach a roztoče.



Moderní matrace z vysoce kvalitních pěn. Spodní deska ze studené HR pěny a vrchní deska z unikátní prodyšné 
vylévané 4G pěny, dodávají této matraci požadované vlastnosti. Matrace nabízí tři tuhostní varianty, lišící se výškou 
použité 4G pěny (soft 8 cm, medium 6 cm a hard 4 cm). Tato pěna reaguje na teplotu 
lidského těla a dokonale se tak přizpůsobuje nejvíce namáhaným partiím. 
Dokonalá pružnost, vysoká pevnost, odolnost 
a prodyšnost celé matrace dělají z matrace 
Amica Lux komplexní produkt vhodný 
do Vašeho lůžka.

AMICA LUX
SOFT, MEDIUM, HARD

AMICA STANDARD
SOFT, MEDIUM, HARD

Moderní matrace z vysoce kvalitních pěn. Spodní deska z PUR pěny a vrchní deska z unikátní prodyšné vylévané 
4G pěny, dodávají této matraci požadované vlastnosti. Matrace nabízí tři tuhostní varianty, lišící se výškou 

použité 4G pěny (soft 8 cm, medium 6 cm a hard 4 cm). Tato pěna reaguje 
na teplotu lidského těla a dokonale se tak přizpůsobuje 

nejvíce namáhaným partiím. Dokonalá 
pružnost, vysoká pevnost, odolnost 

a prodyšnost celé matrace dělají 
z matrace Amica Standard komplexní 

produkt vhodný do Vašeho lůžka.
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dované vlastnosti. Matrace nabízí tři tuhostní varianty, lišící se výškou
hard 4 cm). Tato pěna reaguje na teplotu 
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Moderní matrace z vysoce kvalitních pěn. Spodní deska z PUR pěny a
4G pěny, dodávají této matraci požadované vlastnosti. Matrace

použité 4G pěny (soft 8 cm, medi
na teplotu lids



PEARL

Oboustranná vyšší matrace je složená z několika druhů kvalitních pěn, které zaručují kvalitu zdravého 
spánku. Jednotlivé strany se liší svými tuhostmi a otočením si můžete zvolit 
tuhost, která vám bude vyhovovat lépe. Matrace je tedy 
vhodná jak pro vyznavače měkčího, 
tak i tužšího spánku. Střed matrace je 
tvořen vrstvou speciálně a do tzv. kanálků 
prořezávané pěny, která zajišťuje unikátní 
vzdušnost a provzdušnění celé matrace, 
tedy ideální mikroklima uvnitř celé matrace. 
Vyobrazená matrace je v provedení hard, 
varianta soft se liší pouze horní vrstvou 
z měkčí VISCO pěny bílé barvy. 

Speciální matrace s jádrem z profi lů a kanálkovým systémem, který umožňuje lepší cirkulaci vzduchu 
a výborné odvětrávání. Tím je tvořeno ideální mikroklima uvnitř matrace a zároveň se tím 

zvyšuje i hygiena celého lůžka. Vrchní vrstvu tvoří VISCO pěna o výšce 2 cm, 
která ideálně rozkládá tlak lidského těla a poskytuje 

tím regeneraci vašemu organismu
během spánku. 

VZDUŠNOST
Matrace s ideální vzdušností a prodyšností jsou vhodné 
zejména pro potící se osoby, pro které je nezbytný rychlý 
odvod vlhkosti, což je důležitá vlastnost pro udržení 
optimálního stupně hygieny celého lůžka. Správnou vzdušnost 
matrace zajišťují dostatečně prodyšné pěny a také vzdušná 
konstrukce jádra ze speciálních profi lů. Tyto profi ly jsou 
speciálně prořezávány do kanálkových průduchů a otvorů, 
které umožňují lepší cirkulaci vzduchu uvnitř jádra, výborně 
odvětrávají a tím optimálně odvádí vlhkost od těla spící osoby.
Tak se vytváří optimální mikroklima uvnitř matrace a podporuje 
se hygiena lůžka. Odvětrávací kanálky či průduchy mají různé 
tvary, velikost a často tvoří anatomické zóny.
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EUNIKA
SOFT, MEDIUM, HARD

AMENITY GREEN
Komfortnější a uživateli velice oblíbená matrace pevnějšího charakteru s optimální nosností a elasticitou. 

Komfort zvyšuje horní vrstva VISCO pěny o výšce 3,5 cm, která zajistí uvolnění svalstva během spánku a zlepší 
tak regeneraci vašeho organismu. VISCO pěna také ideálně rozkládá tlak lidského těla, 

který se rovnoměrně rozkládá po celé matraci. Nosnou část matrace 
tvoří pružná PUR pěna o výšce 14,5 cm. 

ra
u

a 
ád

AMEN
Komfortnější a uživateli velice oblíbená matrace pevnějšího chaKomfortnější a uživateli velice oblíbená matrace pevnějšího cha

Komfort zvyšuje horní vrstva VISCO pěny o výšce 3,5 cm, která zajistí 
tak regeneraci vašeho organismu. VISCO pěna

který se rovnoměrně rozklá

Zákazníky velmi oblíbená matrace Eunika je specifi cká tím, že jednotlivé vrstvy pěn do sebe dokonale zapadají a je zde 
použito lepidlo jen bodově k zamezení případnému vybočení vrstev pěn při dlouhodobém užívání 
matrace. Matrace je složena ze tří druhů pěn, přičemž spodní PUR 
a HR pěna tvoří nosnou část matrace. 
Vrchní vrstva z komfortní VISCO pěny 
o různé tuhosti umožňuje zákazníkovi 
vybrat si až ze tří provedení. Varianta 
soft z měkčí pěny bílé barvy, medium 
z pěny žluté barvy a nejtvrdší varianta 
pěny hard červené barvy. Speciální 
tvarování matrace umožňuje vysoce 
komfortní spánek i na nepružném podkladu. 

a je specifi cká tím, že jednotlivé vrstvy pěn do sebe dokonale zapadají a je zde
případnému vybočení vrstev pěn při dlouhodobém užívání 
ů pěn, přičemž spodní PUR 

du.

LEPENÍ MATRACÍ
Při procesu výroby matrací jsou jednotlivé vrstvy většinou k sobě lepeny po celé ploše 
speciálními lepidly. Výjimkou jsou matrace, které jsou konstruovány tak, že jednotlivé 
vrstvy pěn do sebe dokonale zapadají a je zde použito lepidlo jen minimálně bodově, 
aby se zamezilo případnému vybočení vrstev pěn při dlouhodobém užívání. U všech 
našich matrací používáme k lepení speciální přírodní lepidla na vodní bázi, která jsou 
zdravotně nezávadná a splňují nejpřísnější normy zdravotní nezávadnosti. Každé naše 
použité lepidlo má tuto vlastnost náležitě certifi kovanou (certifi kát ECO PASSPORT). 
Při výrobě matrací tedy myslíme i na alergiky, astmatiky a všechny osoby citlivé 
na chemická lepidla, která by mohla působit jakkoliv dráždivě. 
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Matrace s vyšší nosností z kvalitních pěn, které dodávají matraci optimální tuhost, elasticitu a dlouhou životnost. 
Nosnou část matrace tvoří studená HR pěna o výšce 14 cm. Pro zvýšení komfortu je ložná plocha tvořena zónovanou 
VISCO pěnou s nopkovou úpravou, která poskytuje jemný masážní účinek. VISCO pěna také reaguje na teplotu 
lidského těla a přizpůsobuje se tak dokonale uživateli. Člověk se tak probouzí dokonale 
odpočatý a plný sil do nového dne.

ORCA

NARA
Uživatelsky oblíbená matrace sendvičového typu. Horní vrstva z tzv. masážních nopků je zónována do sedmi 

anatomických zón. Střed matrace je tvořen pojenou RE pěnou, která je díky vyšší objemové hmotnosti nositelem 
pevnosti a tuhosti. Vrchní strany matrace jsou vyrobeny z PUR pěny a vysoce prodyšné a pružné 

studené HR pěny,  což umožňuje volbu zvolit si tu variantu, která vám  
momentálně více vyhovuje. Doporučujeme 

matraci také pravidelně otáčet, zvyšuje 
se tak životnost a hygiena lůžka. 

ý ý j p
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Uživatelsky oblíbená matrace sendvičového typu. Horní vrstva z tzv. m
d
z

žň
o

Uživatelsky oblíbená matrace sendvičového typu. Horní vrstva z tzv. 
anatomických zón. Střed matrace je tvořen pojenou RE pěnou, která je d

pevnosti a tuhosti. Vrchní strany matrace jsou vyrobeny 
studené HR pěny,  což umož

mo

NOPKOVÁ ÚPRAVA
Matrace s tzv. masážními nopky jsou specifi cké tím, že je 
tělo podepíráno plochou, která umožňuje lepší cirkulaci vzduchu 
pod potahem, mezi potahem a tělem ležící osoby. Nopková 
úprava tedy částečně odvádí vlhkost a udržuje optimální 
mikroklima uvnitř lůžka. Pokud je matrace opatřena nopky 
oboustranně, pak pravidelné otáčení a obracení zvyšuje i její 
životnost. Nopky mohou být navíc ještě řazeny do anatomických 
zón, případně je při jejich výrobě použita viscoelastická pěna. 
To je pak skvělá investice do vlastního zdraví, klidného spánku 
a načerpání sil do nového dne.



Matrace sendvičového typu s rozdílnou tuhostí jednotlivých stran. Horní vrstva matrace je vyrobena z VISCO pěny, 
která podporuje uvolnění a regeneraci organismu během spánku. Střed matrace tvoří pojená RE pěna, která je 
díky vyšší objemové hmotnosti nositelem pevnosti a tuhosti. Druhá strana matrace je ze studené HR pěny 
a je určena pro vyznavače tužšího spánku. Matrace je díky své konstrukci vhodná i pro vyšší váhové kategorie. 
Doporučujeme matraci také pravidelně otáčet, zvyšuje se tak životnost a hygiena lůžka. 

ZITA

TRIO VISCO
Kvalitní a oblíbená matrace s dokladem o klinickém testování se právem označuje jako matrace zdravotní. 

Jedna strana matrace je tvořena VISCO  pěnou, která podporuje uvolnění svalstva během spánku a díky které 
se budete probouzet odpočatí a plni sil. Střed matrace je tvořen studenou HR pěnou,

která je důležitou a nosnou částí matrace. Druhá strana matrace je vyrobena
z PUR pěny, profi lované do  sedmi anatomických zón.
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čet, zvyšuje se tak životnost a hygiena lůžka. 
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Kvalitní a uživatelsky žádaná matrace s nopkovou úpravou. Jádro matrace a jedna ze stran je tvořena kvalitní 
a prodyšnou PUR pěnou, zatímco druhá strana matrace je tvořena profi lovanou VISCO pěnou, která ideálně 
rozkládá tlak lidského těla a díky které se podpoří regenerace vašich unavených svalů. 
Matrace je oboustranná a jejím pravidelným otáčením se zvyšuje její životnost.

FIONA

MARY
Oboustranná matrace s rozdílnou tuhostí u lehacích stran je vyrobena z kvalitních PUR pěn a studené HR 

pěny. Jednotlivé strany matrace se liší svou tuhostí a i svými vlastnostmi. Otočením si zvolíte právě tu tuhost, 
která vyhovuje vašim aktuálním potřebám. Je tedy vhodná jak pro vyznavače měkčího, tak i tužšího spánku.

Vhodná zejména do manželského dvojlůžka.

Oboustranná matrace s rozdílnou tuhostí u lehacích stran je vyrobe
ost
vyz
dn

Oboustranná matrace s rozdílnou tuhostí u lehacích stran je vyro
pěny. Jednotlivé strany matrace se liší svou tuhostí a i svými vlastno
která vyhovuje vašim aktuálním potřebám. Je tedy vhodná jak pro 

Vho

s nopkovou úpravou. Jádro matrace a jedna ze stran je tvořena kvalitní 
há strana matrace je tvořena profi lovanou VISCO pěnou, která ideálně 
é
d

há strana matrace je tvořena profi lovanou VISCO pěnou, která ideálně 
é se podpoří regenerace vašich unavených svalů. 
delným otáčením se zvyšuje její životnost.

OBOUSTRANNÉ MATRACE
Pojem oboustranná matrace znamená, že matrace má dvě funkční plochy, 
které můžete libovolně otáčet a střídat. Největší výhodou tohoto typu 
matrací je bezesporu dlouhá životnost, která se prodlužuje pravidelným 
obrácením a otáčením. Do každého manželského dvojlůžka doporučujeme 
tzv. partnerské matrace, tedy oboustranné matrace, které mají také rozdílné 
tuhosti lehacích ploch. Fyziologie muže a ženy se od sebe podstatně liší, 
tělo muže nebo ženy zatěžuje matraci jinak a jinde. Stačí pak matrace uložit 
do manželského dvojlůžka dle individuálních pocitů a požadavků při zachování 
stejné výšky obou matrací.



Oblíbená oboustranná sendvičová matrace s pevným jádrem z pojené RE pěny, která je díky své vyšší objemové 
hmotnosti nositelem tuhosti a pevnosti matrace. Spodní a horní vrstva o výšce 2 cm je vyrobena z PUR pěny 
s nopkovou úpravou, která poskytuje jemný masážní efekt. Matrace je oblíbená zejména pro své užitné vlastnosti 
a díky optimálnímu poměru kvality a ceny.

DANIELA

ROLLBLOCK
Jednoduchá monobloková matrace je vyrobena z prodyšné, studené HR pěny. Povrch této matrace je oboustranně 

profi lovaný, což poskytuje jemný masážní efekt. Matrace je primárně určena k příležitostnému přespávání. 
Dodává se volně nebo v komprimovaném stavu, kdy zejména pro využití přepravních kapacit se matrace

může dodávat i v komprimovaném (srolovaném) balení, což je praktické řešení,
když potřebujete matraci doručit na chatu nebo na chalupu. 

14

Dodává se volně nebo v komprimovaném stavu, kdy zejména 
může dodávat i v komprimovaném (sr

když potřebujete m

asážní efekt. Matrace je oblíbená zejména pro své užitné vlastnosti 

MATRACE

V KOMPRIMOVANÉM

STAVU

MM

VV

SS



15

Oboustranná zdravotně certifi kovaná matrace je vyrobena z vysoce elastické komfortní HR studené pěny 
s antidekubitní úpravou, která ideálně rozkládá hmotnost a tlak lidského těla, a to zejména díky speciálně 
prořezávané horní vrstvě pěny. 

LUX

LUX DUO
Oboustranná zdravotně certifi kovaná matrace je vyrobena z vysoce elastických komfortních pěn 

s antidekubitní úpravou. Díky speciálně prořezávané horní vrstvě studené HR pěny se ideálně 
rozkládá hmotnost a tlak lidského těla. U zdravotní matrace Lux Duo jsou 

lehací strany matrace odlišně tuhé, je proto ideální 
do manželského dvojlůžka. 

matrace je vyrobena z vysoce elastické komfortní HR studené pěny 
zklá

j y y p y
ádá hmotnost a tlak lidského těla, a to zejména díky speciálně 

Oboustranná zdravotně certifi kovaná matrace je vyro
s antidekubitní úpravou. Díky speciálně prořezáva

rozkládá hmotnost a tlak lidsk
lehací s

ANATOMICKÉ OSTRŮVKY
Speciálně profi lovaná jádra matrací do tzv. anatomických ostrůvků nabízí 
mnoho variant řešení. Tím nejdůležitějším jsou však podélný a příčný 
prořez materiálů do ostrůvků, které se pod zátěží těla pohybují a uhýbají 
ve všech směrech. To je ve spojitosti s anatomickým zónováním lehací 
plochy charakteristickým rysem pro antidekubitní matrace, které se používají 
například v nemocnicích nebo LDN. Navíc tento speciální příčně podélný 
prořez ještě garantuje lepší cirkulaci vzduchu a odvětrávání jádra matrace 
pod potahem.  



Uživatelsky oblíbená a zdravotně certifi kovaná matrace vyrobena ze dvou druhů pěn s antidekubitní 
úpravou. Lux Visco je tvrdší typ matrace, spíše pro vyznavače tužšího spánku. Nosná část zdravotní matrace 
je vyrobena ze studené HR pěny a desky VISCO pěny o výšce 3 cm, reagující na tělesnou teplotu uživatele.
VISCO pěna mění své vlastnosti tak, že se poddává lidskému tělu a stabilizuje ho v optimální poloze.

LUX VISCO

LUX DUO VISCO
Oboustranná zdravotně certifi kovaná matrace s antidekubitní úpravou. Jedna strana je 

vyrobena z VISCO pěny o výšce 3 cm, která zajišťuje uvolnění svalstva během spánku. Střed matrace je tvořen 
nosnou HR studenou pěnou, která stabilizuje jádro a je zárukou proti proležení. Druhá strana je 

tvořena kvalitní PUR pěnou o výšce 4 cm. Vzhledem k možnosti volby 
rozdílných tuhostí stran této zdravotní matrace, 

vyhovuje tento typ jak vyznavačům měkčího, 
tak i tužšího spánku. 
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vyrobena z VISCO pěny o výšce 3 cm, která zajišťuje uvolnění sval
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Na základě opakujících se požadavků jsme připravili matraci pro uživatele s vyšší hmotností až do 170 kg.
Matrace je konstrukčně vyvinuta a vyrobena tak, že je dvakrát vyztužena dvěma kokosovými deskami
v kombinaci s tuhými a kvalitními pěnami, které jsou díky vyšším objemovým 
hmotnostem nositelem tuhosti a pevnosti. Matrace je 
oboustranná a jejím pravidelným otáčením 
se prodlužuje její životnost. Je vhodná 
spíše pro vyznavače tvrdšího spánku.

SUPER W

DORKA XL
Oblíbená oboustranná sendvičová matrace s jádrem z pojené RE pěny, která je díky své vyšší objemové hmotnosti 

nositelem tuhosti a pevnosti matrace. Spodní a horní vrstva o výšce 2 cm je vyrobena z PUR pěny s nopkovou 
úpravou, která nám při ležení  poskytuje jemný masážní efekt. Matrace je oblíbená zejména díky svým užitným 

vlastnostem a optimálnímu poměru kvality a ceny.

ZVÝŠENÁ NOSNOST
Pro osoby vyšších váhových kategorií jsou určeny speciálně konstrukčně řešené matrace 
s vyztuženým a zpevněným jádrem.  Na základě opakujících se požadavků spotřebitelů 
jsme připravili matrace pro uživatele vyšších váhových kategorií až do 170 kg. Nejnovější 
studie ukazují, že nejen u středoevropské populace je stále více urostlých a mohutných 
mužů, roste také počet žen a dětí s nadváhou. Tyto matrace se zvýšenou nosností by měly 
být pro oboustranné používání, tužší a s kvalitními pevnými potahy. Upřednostňují je také 
osoby, které potřebují díky svým zdravotním omezením tvrdší a pevnější oporu ve spánku 
a při vstávání z lůžka.

p p p y g
ena tak, že je dvakrát vyztužena dvěma kokosovými deskami

mi, které jsou díky vyšším objemovým 
sti. Matrace je 
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Vysoká taštičková matrace ve spojení s několika druhy kvalitních pěn. Horní vrstva ze speciální pěny VISCOGEL o vysoké 
objemové hmotnosti a výšce 3 cm, pod kterou je uložena pružná PUR pěna, zajišťující ideální rozložení 
tlaku po celém povrchu matrace. Jádro matrace tvoří taštičky s 550 pružinami 
na m2, které je speciálně zónováno do 7 anatomických 
zón. Spodní vrstvu tvoří pružná a prodyšná 
HR pěna o výšce 6 cm. Výška matrace 
v potahu je 29 cm. Prošívaný potah 
Stressfree s rozepínatelným a oddělitelným 
zipem, což zajištuje snadnou údržbu a tím 
pomáhá udržovat optimální hygienu lůžka.
Potah je pratelný na 60 °C. 

POCKETROLL
SOFT, MEDIUM, HARD

Cenově výhodná a praktická matrace, která se skládá z taštičkového jádra speciálně zónovaného do 7 anatomických 
zón o výšce 14 cm a dvou vrstev prodyšné a elastické PUR pěny s otevřenou strukturou o výšce 2 cm každé vrstvy. 
Výška matrace v potahu je 20 cm. Matrace se dodává ve srolovaném stavu, což značně zjednodušuje manipulaci 

a transport matrace. Rozměry kartónu jsou 39 x 39 x 100 cm (pro rozměr 200 x 90 cm). Pletený 
potah Jersey s rozepínatelným a oddělitelným zipem, 

který zajištuje snadnou údržbu a pomáhá 
udržovat optimální hygienu lůžka.

Potah je pratelný na 60 °C. 
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TOPAS LUX
SOFT, HARD
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PRUŽINOVÉ MATRACE
Ke klasice patří často nedoceňované pružinové a taštičkové matrace, přitom tyto matrace 
za celou dobu své historie zaznamenaly nejvíce změn a inovací. Výsadou a výhodou 
těchto matrací je jejich dokonalé pružení a výborné ortopedické vlastnosti. Správně 
zvolená tuhost v kombinaci s charakteristickou pružností napomáhají při obracení 
se na lůžku, ráno pak při pohodlném vstávání. Tyto matrace dokonale odvětrávají, 
jsou vhodné i do vlhčího prostředí, jako jsou chaty a chalupy. Možné je jednoduché 
uložení na pevnou podložku nebo laťkový rošt. Do pružinových a taštičkových matrací 
se dnes běžně používají ty nejmodernější pěny včetně latexu, desek z přírodních 
materiálů a výsledkem jsou pak dokonalé, vysoké a luxusní matrace pro vyznavače 
kvalitního spánku. 

MATRACE

V KOMPRIMOVANÉM

STAVU

MM

VV

SSTSST



DĚTSKÉ MATRACE
Matrace určeny do dětských postýlek pro věk dítěte do 3 let. 
Správně tuhá a stabilní matrace je nezbytná pro správný vývoj 
páteře malého dítěte už od narození. Pokud chcete pro vaše dítě 
jen to nejlepší, vyberte si pro své nejmenší kvalitní dětskou matraci 
a odměnou vám bude spokojené a zdravé dítě. Doporučujeme 
matraci kombinovat s potahem Basic, pratelným do 60 °C. 
Vyráběné rozměry do postýlek pro malé děti jsou 120 x 60 cm 
a 140 x 70 cm. 

DONA BABY

HOSPITAL BABY
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Pevná a stabilní matrace, zhotovena z pružné a prodyšné PUR pěny a pojené RE pěny, která je díky své vyšší 
objemové hmotnosti nositelem pevnosti a tuhosti. Použitá PUR pěna s nopkovou úpravou otočenou 
ke středu matrace optimálně změkčuje plochu, na níž miminko leží. Matrace je 
vhodná k oboustrannému používání, čímž se zároveň 
zvyšuje životnost matrace a hygiena dětské 
postýlky. 

Ve zdravotnictví ověřená a bezpečná matrace Hospital baby s nosným jádrem z HR studené pěny. Jádro matrace je 
profi lováno a podélně zpevněno bočnicemi. Profi lování slouží k lepší cirkulaci vzduchu a odvětrávání matrace. Podélné 

bočnice s optimální tuhostí zpevňují hrany matrace. Lehací plocha je ideálně vzdušná díky použité 3D mřížce, 
díky níž může dítě bezpečně spát i na bříšku. Tato speciální mřížka optimálně rozkládá tlak 

po celé ploše matrace a ideálně tlumí nárazy. Matrace je konstruována 
a vyvíjena tak, že jsou použity prvky vysoce hodnocené 

odborníky v oblasti
zdravého spánku.



PODLOŽKY
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Oboustranná podložka s výškou jádra 4 cm, která je z tužší VISCO pěny vyšší objemové hmotnosti. 
Standardně se dodává v potahu Kwatro.

MEMORY

AMICA
Podložku Amica tvoří jádro o výšce 5 cm, spojeno ze dvou druhů pěn. Horní deska z termoaktivní VISCO pěny 

a spodní deska z nosné HR pěny, která se označuje také jako studená. Standardně se dodává v potahu 
Mercedes s protiskluzovou vrstvou Nonskid.

ka s výškou jádra 4 cm, která je z tužší VISCO pěny vyšší objemové hmotnosti.
vá v potahu Kwatro.

oakt
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Podložku Amica tvoří jádro o výšce 5 cm, spojeno ze dvou druhů pěn. Horní deska z term
a spodní deska z nosné HR pěny, která se označuje také jako studená. Standardně 

Mercedes s protiskluzov

PODLOŽKY
Podložky neboli toppery jsou vhodným doplňkem, který upravuje vlastnosti 
matrace. Pokud Vám tedy vaše matrace po určitém čase přestane vyhovovat, 
můžete si vybrat jen podložku, která zajistí opět vaši spokojenost a komfortní 
spánek. Podložky zvyšují výšku ložné plochy, což přidává lůžku na eleganci.
Plní také funkci ochranou, jelikož chrání matraci před jejím ušpiněním.
Můžete si vybrat z několika variant složení podložek, přesně pro vaši 
spokojenost. Pravidelná údržba podložek je opravdu snadná a umožňuje 
udržovat zásady hygieny prostředí, ve kterém spíme. Podložky se dodávají 
ve snímatelném a pratelném potahu. Dělitelná varianta zipu umožňuje 
snadnou manipulaci při snímání potahu před praním.
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FLEX
Oboustranná podložka s jádrem o výšce 4 cm z HR pěny, která se označuje také

jako studená. Standardně se dodává v potahu Kwatro.

Oboustranná podložka s jádrem o výšce 4 cm z klasické PUR pěny. Standardně se dodává
v potahu TC 37 °C s protiskluzovou vrstvou Nonskid.

MEDICAL
odložka s jádrem o výšce 4 cm z klasické PUR pěny. Standardně se dodává
°C s protiskluzovou vrstvou Nonskid.

Oboustranná podložka s jádrem o výšce 4 cm z HR pěny, kt
jako studená. Standardně se dodá

Podložka z vylévané 4G pěny o výšce 6 cm. Tato unikátní pěna se vyznačuje svou vysokou prodyšností
a vysokou bodovou elasticitou. 

QUADRA



VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM

Viscoelastická pěna 4. generace,
vylévaná do forem Viscoelastická, tzv. líná pěna

Viscogel Pěna xdura®

Vysoce elastická, tzv. studená pěna
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Pojená rekonstituovaná pěna,
také nazývaná “Rebonded”

Nopky

Kokosová zpevňující deska

Speciálně prořezaná horní vrstva
do tzv. „anatomických ostrůvků“

Záruka na jádro matrace 5 let

Zapouzdřené pružiny, tzv. tašticky

Anatomické zónování, kde může být 3, 5 a 7 zón

Maximální hmotnost uživatele v kg

Pružiny

Prevence proti proleženinám,
antidekubitní úprava jádra matrace

Unikátní konstrukce jádra

Latex

Výška jádra matrace v cm

Dvojitý potah

Polyuretanová pěna

Oboustranná matrace

Multizónování

3D mřížka

Zdravotní matrace s atestem
o klinickém testování
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Anatomicky tvarovaný polštář Luxura z paměťové 4G pěny, která se dokonale tvarově
přizpůsobí lidskému tělu. Je ideální pro alergiky a pomáhá dokonalé relaxaci, 
odpočinku a regeneraci těla během spánku.

Rozměry: 53 x 33 x 11 cm

Ortopedický polštář Quadra Small z vylévané pamětové 4G pěny, které se dokonale tvarově 
přizpůsobí lidskému tělu. Je ideální pro alergiky a pomáhá dokonalé relaxaci, odpočinku 
a regeneraci těla během spánku. 

Rozměry: 58 x 39 x 12 cm

LUXURA PILLOW
SOFT, HARD

QUADRA SMALL
SOFT, HARD

va
nk
arově 
ku

ORTOPEDICKÉ POLŠTÁŘE
Polštáře s vyššími nároky na zdravý a komfortní spánek. Polštář je vyroben 
ze speciálního materiálu díky inovované technologii vylévané viskoelastické pěny, 
která zabezpečuje optimální měkkost a přizpůsobení lidskému tělu. Výhody této technologie 
jsou zejména vysoká prodyšnost a hygienické vlastnosti. Proto můžou být polštáře vhodné
i pro alergiky a uživatele, kteří kladou důraz na regeneraci organismu během spánku 
a kterým není lhostejná hygiena lůžka. Při správném výběru polštáře můžete ulevit vaší 
krční páteři a můžete být osvobozeni od nepohodlí nebo bolesti hlavy tím, že polštář 
zajistí optimální polohu hlavy a podpoří správné držení krční páteře během spánku. 
Se správným ortopedickým polštářem zlepšujete kvalitu celého spánku. Dodávají
se standardně v potahu Vitalfeel se zipem, který je pratelný na 60 °C.

QUADRA BIG
SOFT, HARD

Ortopedický polštář Quadra Big z vylévané pamětové 4G pěny, které se dokonale 
tvarově přizpůsobí lidskému tělu. Je ideální pro alergiky a pomáhá dokonalé relaxaci, 
odpočinku a regeneraci těla během spánku. 

Rozměry: 70 x 35 x 14 cm

QUADRA SMALL
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Oboustranný prošívaný chránič matrace. Vrchní a spodní vrstva je z prodyšného mikrovlákna.
Výplň uvnitř je z polyesterových vláken. Vše v moderním proševu v provedení se 4 gumovými úchyty,
které se přetahují přes roh matrace. Snadno pratelný na 60 °C.

Vyrábí se pro výšku matrace 10 – 20 cm (varianta L) a dále pro 21 - 28 cm (varianta XL).

CHRÁNIČ MATRACE MICRO

Prostěradlo a chránič matrace 2 v 1.

Unikátní ochrana matrace s paropropustným PUR zátěrem, který nepropouští tekutiny, ale propouští vzduch, čímž matrace dýchá 
a nezatuchá. Dokonalá kombinace pohodlí, optimální tloušťka materiálu, hedvábného omaku a absorbce vlhkosti s použitím přírodních 
vláken TENCEL®. Vhodný doplněk pro dětské postýlky, jednolůžka i dvojlůžka.
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Prostěradlo a chránič matrace 2 v 1.

Unikátní ochrana matrace díky tenké, prodyšné a nepropustné membráně PUR ve formě zátěru. Kontrola a samoregulace
teploty lidského těla díky vysoké schopnosti zachycovat vlhkost. Vhodný doplněk pro dětské postýlky, jednolůžka i dvojlůžka.

Vodonepropustná podložka pod prostěradlo s PU membránou pro ochranu matrace. Vysoce hygienická, účinně brání proniknutí 
tekutin do jádra lůžka. Podložka je pratelná do 95 °C. Materiál froté (80 % bavlna, 20 % polyester) a 100% PUR. 

INTERLOCK

KLINIPUR

CHRÁÁNIČČ MATRACE MICRO

CHRÁNIČE MATRACÍ
Chrániče jsou praktickým doplňkem vašeho lůžka, který je určen k tomu, 
aby matraci chránil zejména před jejím ušpiněním a mechanickým 
poškozením, čímž tyto chrániče výrazně prodlužují životnost celé matrace. 
Důležitým doplňkem jsou zejména pro osoby, které jsou upoutány 
na lůžko a trpí inkontinencí. Vhodné jsou také pro malé děti, které mohou 
lehce znečistit matraci nebo dětskou postýlku. Chrániče matrací jsou lehce 
snímatelné a občasným praním zvýšíte hygienu Vašeho lůžka a prostředí, 
ve kterém trávíte podstatnou část života.

NEPROMOKAVÁ

PRODYŠNÁ

DERMOFRESH TENCEL®

Voděodolnost Přirozená prevence 
proti alergii, růstu 

bakterií

Voděodolné 
a současně 
absorbuje

Prodyšnost 
a vzdušnost

Termoregulace
teploty těla

Vysoce elastický
a ohebný materiál EUROPEAN PRODUCT

100%

NEPROMOKAVÁ

PRODYŠNÁ

EUROPEAN PRODUCT
100%

Voděodolnost Přirozená prevence 
proti alergii, růstu 

bakterií

Voděodolné 
a současně 
absorbuje

Prodyšnost 
a vzdušnost

Termoregulace
teploty těla

Vysoce elastický
a ohebný materiál
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Při výrobě řady lůžkovin Aloe Vera byla použita tkanina z jemného mikrovlákna s podílem 
extraktu tekutiny z rostliny Aloe Vera, známá jako elixír zdraví. Blahodárně působí na kůži 
a posiluje relaxační účinky spánku, je alergicky neutrální. Náplň polštáře je z jemných 
polyesterových „kuliček“ uložených ve vaku, který může být se zipem a tím je zajištěna regulace 
množství náplně polštáře dle volby uživatele a hlavně také pohodlí při praní. 
Náplň přikrývky tvoří značkové tvarované duté polyesterové 
vlákno Fibre HCS, které dodává přikrývce hřejivost, 
lehkost a vzdušnost. Polštáře i přikrývky se vyrábí 
v mnoha velikostech a gramážích dle přání zákazníka. 
Čištění: Pratelné do 60 °C.

ALOE VERA

SILVER LINE
Moderní ložní souprava Silver Line je spojením nanotechnologie stříbra s tkaninou a představuje novou 
a světově unikátní generaci výrobků do lůžek. Ložní souprava nabízí výjimečné vlastnosti širokospektrální 

protibakteriální a protiplísňové ochrany. Jemná bavlněná tkanina s obsahem 0,2 % stříbra v nanočásticích 
zakomponovaných v bavlněném vlákně vyniká antibakteriálními vlastnostmi, také vysokou propustností 

vzduchu a účinným odvodem potu od těla. Náplní polštáře je směs trvale pružných polyesterových 
„kuliček“ a polyuretanových tyčinek, garantujících vzdušnost a minimální sležení. 

Kuličky dodávají polštáři potřebnou měkkost, tyčinky jsou nesléhavé 
a polštář je po natřepání tvarově stálý. Náplň je 

uložena ve snímatelném potahu, který je možno prát  
zcela samostatně. Náplň přikrývky tvoří značkové tvarované 

duté polyesterové vlákno Fibre HCS, které dodává přikrývce 
hřejivost, lehkost a vzdušnost. Polštáře a přikrývky se vyrábí 

v mnoha velikostech a gramážích dle přání zákazníka.
Čištění: Pratelné do 60 °C.

POLŠTÁŘE A PŘIKRÝVKY
Aby bylo vaše komfortní spaní dokonalé, je důležité vybrat si 
na míru i lůžkoviny, které jsou nezbytnou součástí příjemného 
a pohodového spánku. Náš široký sortiment polštářů a přikrývek 
uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka. Pokud vás trápí alergie 
nebo kladete důraz na dlouhou životnost lůžkovin, rozmanitost 
materiálů a možnost výběru z mnoha velikostí, určitě si najdete u nás 
to pravé. Použité materiály jsou pratelné a občasným praním udržíte 
tolik důležitou, optimální hygienu vašeho lůžka.

Moderní ložní souprava Silver Line je spo
a světově unikátní generaci výrobků do l

protibakteriální a protiplísňové ochrany. Je
zakomponovaných v bavlněném vlákně

vzduchu a účinným odvodem potu
„kuliček“ a polyu

Kuli

mného mikrovlákna s podílem
ví. Blahodárně působí na kůži 
áplň polštáře je z jemných
zipem a tím je zajištěna regulace
ohodlí při praní. 
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Unikátní ložní souprava z jemného mikrovlákna s 2% podílem karbonových vláken 
napomáhajícím k uvolňování stresu a napětí v lidském organismu, způsobovanému rušivými vlivy 
elektrostatického náboje a tzv. elektromagnetického smogu. Je vhodná zejména pro osoby citlivě 
reagující na tyto negativní vlivy, které dráždí nervovou soustavu a vytváří poruchy klidného spaní. 
Lůžkoviny tohoto typu mají antibakteriální a protiplísňové účinky. Náplní polštáře je 
směs trvale pružných polyesterových „kuliček“ a polyuretanových tyčinek, 
garantujících vzdušnost a minimální sležení. Kuličky dodávají 
polštáři potřebnou měkkost, tyčinky jsou nesléhavé 
a polštář je po natřepání tvarově stálý. Náplň je 
uložena ve snímatelném potahu, který je možno prát 
zcela samostatně. Náplň přikrývky tvoří značkové tvarované 
duté polyesterové vlákno Fibre HCS, které dodává přikrývce 
hřejivost, lehkost a vzdušnost. Polštáře i přikrývky se vyrábí 
v mnoha velikostech a gramážích dle přání zákazníka.
Čištění: Pratelné do 60 °C.

ANTISTRESS

MEDICO
Ložní souprava Medico splňuje základní hygienické požadavky na kvalitu, provedení a životnost 

lůžkovin. Díky kvalitním použitým materiálům z jemné směsové tkaniny 50 % bavlny, 50 % polyesteru 
a konfekčnímu zpracování jsou produkty Medico optimálně odolné a alergicky neutrální. Náplní 

polštáře je směs trvale pružných polyesterových „kuliček“. Kuličky dodávají polštáři 
potřebnou měkkost. Náplň je uložena ve snímatelném potahu, který 

je možno prát zcela samostatně. Náplň přikrývky tvoří 
značkové tvarované duté polyesterové vlákno 

Fibre HCS, které dodává přikrývce hřejivost, lehkost 
a vzdušnost. Polštáře i přikrývky se vyrábí v mnoha 

velikostech a gramážích dle přání zákazníka.
Čištění: Pratelné do 60 °C.

MEDICO LUX
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Ložní souprava Medico Lux splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu provedení a životnost 
při těch nejvyšších požadavcích na hygienu lůžka. Praním za vysokých teplot dochází k likvidaci 
škodlivých látek včetně alergenů. Díky kvalitním použitým materiálům z jemné směsové tkaniny 
50 % bavlny, 50 % polyesteru a konfekčnímu zpracování se výrobky dají prát do 95 °C a sušit 
do 120 °C. Náplní polštáře je směs trvale pružných polyesterových „kuliček“ a polyuretanových 
tyčinek, garantujících vzdušnost a minimální sléhavost. Kuličky dodávají polštáři 
potřebnou měkkost, tyčinky jsou nesléhavé a polštář je po natřepání 
tvarově stálý. Náplň je uložena ve snímatelném potahu, 
který je možno prát zcela samostatně. Náplň přikrývky 
tvoří značkové tvarované duté polyesterové vlákno Fibre 
HCS, které dodává přikrývce hřejivost, lehkost a vzdušnost. 
Polštáře i přikrývky se vyrábí v mnoha velikostech a gramážích 
dle přání zákazníka.
Čištění: Pratelné do 95 °C.
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Vysoce pružný a současně dostatečně pevný úplet je trendy a podpoří hygienu vašeho lůžka. 
Mikrovlákna potahu zajišťují netoxickou a ekologickou formou aktivní 

ochranu před roztoči, bakteriemi, plísněmi 
a brání vzniku alergií. Potah je 
příjemný na dotek a výborně 

odvádí vlhkost od těla po dobu 
spánku. Dělitelná varianta zipu 
umožňuje snadnou manipulaci 

při snímání potahu před 
občasným praním.

Praní až do 60 °C, potah není 
možno sušit v bubnové sušičce.

STIT NIT
Vysoce pružný a současně dostatečně pevný úplet je tren

Mikrovlákna potahu zajišťují neto
ochran

POTAHY
Správně zvolený potah hraje nesmírně důležitou úlohu při výběru matrace. 
Spojili jsme aspekty hygieny, komfortu a praktické manipulace při údržbě 
a připravili jsme tak potahy, které jsou designové, z moderních a kvalitních 
materiálů. Vybírejte nejen očima, ptejte se také po takovém provedení, 
kdy  vlastnosti potahů zůstávají stejné i po mnoha vypráních. Všeobecně 
se doporučuje  potah alespoň dvakrát za rok vyprat a zbavit ho tím roztočů 
a různých jiných nečistot, jako je pot, které se každodenním užíváním 
v lůžku hromadí. Jednoduše snímatelný potah s dělitelným zipem, pratelný 
a na omak příjemný, vyrobený z kvalitních látek vám zpříjemní pobyt na lůžku 
s pocitem, že spíte a odpočíváte v čistém prostředí.

Úplet s vysokou plošnou hmotností je velmi příjemný, měkký, hebký na dotek a díky 31% podílu 
viskózy v kombinaci s PES vlákny je špičkou v nabídce potahů. Moderní 
a zajímavý design, kdy se vzor potahu zajímavě 
střídá na ploše v pruzích je vysoce 
elastický, vystouplý a působí 
luxusně. Vyšší podíl vlákna viskózy 
jako přírodního materiálu dává 
potahu mimořádnou měkkost, 
vyznačuje se nižší mačkavostí 
a savostí. Dělitelná varianta zipu 
umožňuje snadnou manipulaci 
při snímání potahu před občasným 
praním. Praní až do 40 °C, potah není 
možno sušit v bubnové sušičce.  

PT
ostí je

je šp
tahu

ce

zy 

ým 
h nen

e velmi příjemný, měkký, hebký na dotek a díky 31% podílu 
pičkou v nabídce potahů. Moderní 
u zajímavě 

ní 



30

Tento luxusní potah se speciálními vlastnostmi je vytvořený z exkluzivní pleteniny. 
Je to pevný, lesklý a prodyšný materiál s příjemnou speciální 
úpravou, která umí vyrovnávat a udržovat klima 
lůžka při ideální teplotě cca 37 °C. 
Komfortní potah TC 37 optimálně 
reguluje teplotu a vlhkost v lůžku
a je s antibakteriální úpravou.
Funkce regulace je založená na složitém 
mechanismu a působí jako přirozený 
samoregulační proces, který pečuje 
o teplotu a vlhkost lidského organismu v lůžku. 
Gelové mikročástice se pevně přimknou ke struktuře 
vlákna a slouží jako vlastní úschovna vlhkosti. Textilie pracuje 
v podstatě na podobném principu jako lidské tělo, kdy je podstatou ochlazování 
nebo ohřívání. Do potahu je všitý zip po celém obvodu a dá se rozdělit 
na dvě samostatné části. Dělitelná varianta zipu umožňuje snadnou 
manipulaci při snímání potahu před občasným praním. Praní 
až do 60 °C, potah není možno sušit v bubnové sušičce.

TEMPERATURE CONTROL 37 °C

GREENFIRST®

Potah je určený pro náročnější klientelu a vysoké nároky na hygienu. 
Tento biopotah s mezinárodní certifi kací ÖKO-TEX 

Standard 100 je vhodný i pro výrobky určené 
dětem. Bioaktivní úprava na bázi přírodních 

rostlinných esencí z citronu, levandule 
a eukalyptu je vhodná nejen pro alergiky. 

Hlavními výhodami potahu je obsah 
přírodních esencí, které působí jako účinná 

ochrana proti roztočům. Vysoce luxusní potah 
zaručuje vyšší životnost a kvalitu materiálu díky 

využití patentované Greenfi rst® technologii. Podle testu 
držitele patentu je garantována likvidace populace roztočů 

s účinkem 93 % do 1 týdne a 100 % do 6 týdnů. Účinnost je ověřená 
i po 30 cyklech praní při 60 °C. Do potahu je všitý zip po celém obvodu 

a dá se rozdělit na dvě samostatné části. Dělitelná varianta zipu umožňuje 
snadnou manipulaci při snímání potahu před občasným praním.

Praní až do 60 °C, potah není možno sušit v bubnové sušičce.

Zákazníky oblíbená a praktická varianta potahu, který je vyroben z úpletu ze 100% PES vlákna, které je 
charakterizováno jako neutrální materiál. Potah může být vhodný i pro alergiky 
a splňuje nároky na vysokou hygienu lůžka. Potah Lurex je 
zdoben malým vzorem s lurexovým 
vláknem, je velmi moderní 
a u zákazníků oblíbený. 
Do potahu je všitý zip po celém 
obvodu a dá se rozdělit na dvě 
samostatné části. Dělitelná 
varianta zipu umožňuje snadnou 
manipulaci při snímání potahu před 
občasným praním. Praní až do 60 °C, 
potah není možno sušit v bubnové sušičce.
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Standardní a ekonomická varianta provedení potahu. Vzhledově velmi zajímavý vzor a zářivě 
bílá barva použité látky, dodají potahu krásný design. Potah je vyroben 

ze 100% pletené látky z PES vlákna. Snadnou údržbu, 
pratelnost potahu a tím i hygienu 
lůžka zajistí zip všitý po obvodu celé 

matrace. Dělitelná varianta zipu 
umožňuje snadnou manipulaci 

při snímání potahu před praním. 
Praní až do 60 °C, potah není 

možno sušit v bubnové sušičce.

KWATRO

ALOE VERA
Standardní, zákazníky ověřená 
a oblíbená varianta provedení 
potahu s logem Aloe Vera. Potah, 
který je vyroben z pletené látky, 
100% PES vláken je opatřen zipem 
po obvodu celé matrace. Dělitelná 
varianta zipu umožňuje snadnou 
manipulaci při snímání potahu před 
praním. Praní až do 60 °C,
potah není možno sušit v bubnové sušičce.

Zákazníky oblíbená a praktická varianta potahu. Krásně lesklý bílý potah se zajímavým geometrickým vzorem. Potah 
je vyroben z úpletu ze 100% PES vlákna, které je charakterizováno jako neutrální materiál, potah tak může být 

vhodný i pro alergiky a splňuje nároky na vysokou hygienu lůžka. Dělitelná varianta zipu 
umožňuje snadnou manipulaci při snímání potahu před praním.

Praní až o 60 °C, potah není možno sušit
v bubnové sušičce.

TENCEL
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Zákazníky oblíbená a praktická varianta potahu. Krásně lesklý bílý potah se zajímavým 
je vyroben z úpletu ze 100% PES vlákna, které je charakterizováno jako neutrální

vhodný i pro alergiky a splňuje nároky na vysokou hygienu 
umožňuje snadnou manipulaci při s

Praní až o 60
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Moderní varianta komfortního pleteného potahu, který je vyroben
ze 100% PES vlákna v kombinaci s mikrovlákny, 
jež podporují pevnost úpletu 
a zvyšují životnost potahu. 
Potah je příjemný na dotek, 
vyznačuje se vysokou 
absorpcí vlhkosti odváděné 
od lidského těla po dobu spánku, 
jejím pozdějším transportem ven 
z mikroprostředí lůžka a pak následným 
odpařením. Do potahu je všitý zip po celém 
obvodu a dá se rozdělit na dvě samostatné části. 
Praní až do 60 °C, potah není možno sušit v bubnové sušičce.

CHARLOTTE

KÁMEN
Praktický úplet (Jersey) s moderním, zajímavým a zákazníky 

vyhledávaným vzorem. Potah je vyroben 
z úpletu ze 100% PES vlákna, které je 

charakterizováno jako neutrální 
materiál, potah tak může být vhodný 

i pro alergiky a splňuje nároky 
na vysokou hygienu lůžka. Dělitelná 

varianta zipu umožňuje snadnou manipulaci 
při snímání potahu před praním. Praní až do 40 °C, 

potah není možno sušit v bubnové sušičce.

Standardní a ekonomická varianta provedení potahu s jemným květinovým vzorem, který je vyroben z pletené látky, 
je to 100% antialergické PES vlákno. Potah je opatřen zipem po obvodu celé matrace. Dělitelná varianta zipu 
umožňuje snadnou manipulaci při snímání potahu před praním. Praní až do 40 °C, 
potah není možno sušit v bubnové sušičce.

BASIC
anta provedení potahu s jemným květinovým vzorem, který je vyroben z pletené látky,
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ROŠTY



Varianta nepolohovacího roštu Satis. Pro osoby vyšších váhových kategorií se dodává tento rošt 
v zesílené variantě rámu a lamel pod názvem Satis NV Fortis, kde je nosnost roštu 

až do 170 kg (pro standartní rozměry 200 x 90 cm).

Motorová varianta roštu Satis. Možnost postupného polohování díky elektrickému motoru. 
Dvojité zalomení hlavové části roštu zajišťuje dokonalou podporu krční páteře.

SATIS NV

SATIS M

SATIS KF

SATIS PÍSTOVÝ

SATIS
PÍSTOVÝ KF

SATIS
PÍSTOVÝ OD BOKU 

Polohovací varianta roštu Satis. Polohovací varianta v poloze hlava a nohy.

ROŠTY SATIS
Oblíbené celomasivní bukové rošty Satis s 28 bukovými lamelami, 
které jsou pevně přichyceny na bukovém rámu pomocí odpružených 
kaučukových pouzder. Rošty jsou zesíleny v bederní části 
pomocí osmi zdvojených lamel, které zajišťují ideální oporu proti 
přetěžování nejexponovanějšího místa roštu. Tuhost v bederní 
části se nastavuje pomocí posouvání pouzder. Lamely jsou 
chráněny proti přetěžování pomocí středového pásu. Výška rámu 
roštů Satis je 8 cm a nosnost těchto roštů je do 130 kg. 

Varianta n
v z

SATIS KF

M

Zvedání roštů od nohou nebo od boku pomocí pístů.
Varianty provedení roštu:
• Zvedání pístů od boku.
• Zvedání pístů od nohou, možnost polohování v oblasti hlavy (varianta K).
• Zvedání pístů od nohou, možnost polohování v oblasti hlavy a nohou (varianta KF).

SATIS M

SATIS PÍSTOVÝ K

34



Varianta nepolohovacího roštu Expert Klasik. 

Motorová varianta roštu Expert Klasik. Možnost postupného polohování 
díky elektrickému motoru. Dvojité zalomení hlavové části roštu zajišťuje 

dokonalou podporu krční páteře.

EXPERT KLASIK NV

EXPERT KLASIK M

EXPERT KLASIK KF

EXPERT KLASIK PÍSTOVÝ

Polohovací varianta roštu Expert Klasik.  Polohovací varianta v poloze hlava a nohy.

Zvedání roštů od nohou nebo od boku pomocí pístů.
Varianty provedení roštu:
• Zvedání pístů od boku.
• Zvedání pístů od nohou, možnost polohování v oblasti hlavy (varianta K).
• Zvedání pístů od nohou, možnost polohování v oblasti hlavy a nohou (varianta KF).

ROŠTY EXPERT KLASIK
Celomasivní březové rošty s 28 březovými lamelami,
které jsou pevně přichyceny na březovém rámu 
pomocí odpružených kaučukových pouzder. Rošty 
jsou zesíleny v bederní části pomocí pěti zdvojených 
lamel, které zajišťují ideální oporu proti přetěžování 
nejexponovanějšího místa roštu. Tuhost v bederní části 
se nastavuje pomocí posouvání pouzder. Lamely jsou chráněny 
proti přetěžování pomocí středového pásu. Výška rámu roštů 
Expert Klasik je 6 cm a nosnost těchto roštů je do 120 kg.

Í Ý

35

EXPERT KLASIK
PÍSTOVÝ KF

EXPERT KLASIK
PÍSTOVÝ OD BOKU 

EXPERT KLASIK
PÍSTOVÝ K



Varianta nepolohovacího laťkového roštu. Výška rámu roštu je 6,5 cm.

LAŤKOVÝ ROŠT
V RÁMU NV

LAŤKOVÝ ROŠT
V RÁMU PÍSTOVÝ

LAŤKOVÝ ROŠT
V RÁMU KF

Polohovací varianta laťkového roštu. 
Polohovací varianta v poloze hlava a nohy.

Jednoduchá a ekonomická varianta laťkového roštu. Rošt je vhodný
pod pružinové a taštičkové matrace, také pod matrace do dětských

lůžek pro juniory.

36

LAŤKOVÉ ROŠTY
Laťkové rošty ze smrkového dřeva se skládají ze smrkových latí, 
které jsou pevně připevněny ke smrkovému rámu. Nejčastěji 
se laťkové rošty využívají pod pružinové matrace nebo v případě, 
kdy zákazníkovi vyhovuje tužší pocit z matrace. Výška rámu roštu 
je 7 cm a nosnost laťkových roštů je do 120 kg. Nabízíme také 
variantu rolovacích laťkových roštů bez rámu, kde tento rám 
nahrazují speciální popruhy, které spojují smrkové laťky.

PÍSTOVÝ OD BOKU
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LAŤKOVÝ ROŠT BEZ RÁMU 

Zvedání roštů od nohou nebo od boku pomocí pístů.
Varianty provedení roštu:
• Zvedání pístů od boku.
• Zvedání pístů od nohou, možnost polohování v oblasti hlavy (varianta K).
• Zvedání pístů od nohou, možnost polohování v oblasti hlavy a nohou (varianta KF).

PÍSTOVÝ OD NOHOU K



ROŠTY S VAKY
Pístové rošty s úložným prostorem tzv. vakem. Vak je vytvořen 
ze tkané látky, vhodný na uložení např. lůžkovin do hmotnosti 
až 6 kg. Vak je pevně uchycen pod roštem a jeho dno je ušito 
ze dvou kusů látky tak, že se mezi ně vkládá slabá sololitová deska, 
která vyrovnává a zpevňuje spodní část vaku proti prověšení. Je to
ideální varianta pro ukládání lůžkovin do postelí bez úložného prostoru. 
Možnost výběru roštu s otevíráním od boku a od nohou.

Celomasivní březový rošt ve spojení s úložným prostorem 
tzv. vakem. Celkově 28 březových lamel, z nichž je v bederní 
části 5 zdvojeno, aby zajistily optimální oporu proti přetěžování 
nejexponovanějšího místa roštu. Lamely jsou chráněny proti 
přetěžování pomocí středového pásu.
Výška rámu roštu je 6 cm.
Nosnost roštu je do 120 kg.

EXPERT KLASIK PÍSTOVÝ
OTVÍRÁNÍ OD BOKU

Celomasivní březový rošt ve spojení s úložným prostorem tzv. vakem.
Celkově 28 březových lamel, z nichž je v bederní části 5 zdvojeno, aby zajistily optimální 

oporu proti přetěžování nejexponovanějšího místa roštu. Lamely jsou chráněny proti 
přetěžování pomocí středového pásu. Výška rámu roštu je 6 cm.

Nosnost roštu je do 120 kg.

EXPERT KLASIK PÍSTOVÝ
OTVÍRÁNÍ OD NOHOU
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Rodinná společnost LB BOHEMIA, s. r. o. 

LB BOHEMIA, s. r. o. byla  založena  v  roce 2000 a  již od svého  založení se  specializovala  na  vývoj, výrobu 
a  inovaci převážně pasivních antidekubitních matrací, určených pro pobytová nemocniční zařízení, domovy 
pro seniory, ústavní a sociální péči a další zařízení tohoto typu. Matrace se díky své kvalitě, propracovanosti, 
užitným vlastnostem a  v neposlední řadě i přijatelným cenám postupem času dostaly do povědomí široké 
odborné veřejnosti, odkud to  byl pouze  krok  k masové výrobě matrací, jak  pro  specializovaná pracoviště, 
tak pro domácnosti či ubytovací zařízení různého zaměření. Matrace naší společnosti se během krátké doby 
dočkaly mnoha prestižních ocenění, jak na domácích, tak  také na mezinárodních výstavách, kde si na nich 
odborné hodnotící poroty cenily především jejich užitných vlastností a použitých materiálů.

Když říkáme, že jsme specialisty a opravdu umíme vyrábět zdravotní matrace, tak naše zákazníky neklameme. 
Vycházíme z dlouholetých zkušeností ve zdravotnictví, na které jsme právem hrdí.

Společnost postupně začala své produktové portfolio rozšiřovat i o další produkty – kvalitní masivní lůžka, rošty, 
lůžkoviny, komody, skříně a další příslušenství tak, aby uspokojila i tu nejnáročnější klientelu s vysokými nároky 
na zdravý a komfortní spánek. 

Na základě moderních trendů a poznatků dochází i u nás ke stálému zlepšování, rozšiřování výrobního programu 
a  inovacím. V  současnosti společnost dodává na  trh širokou škálu produktů od luxusních stylových 
lůžek až po standardní postele z různých materiálů, masivního dřeva či lamina. Všechna  lůžka vyrábíme také 
přímo na míru a distribuujeme prostřednictvím vlastních přepravních kapacit.

Věříme, že i Vy si z naší široké nabídky produktů vyberete a budete patřit k našim spokojeným zákazníkům. 

 Společnost LB BOHEMIA, s. r. o. – rodinná tradice již od roku 2000!
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Prodejna matrací LB BOHEMIA, s. r. o.

LB BOHEMIA, s. r. o., nabízí své výrobky matrace a podložky v základních rozměrech 200 x 80 cm, 200 x 90 cm, 200 x 160 cm, 200 x 180 cm a dále atypické rozměry podle 
specifi kace zákazníka. Základní rozměry roštů jsou vždy cca o 1 cm užší a cca o 3 – 5 cm kratší, než je vnitřní rozměr lůžka a rozměr matrace. Informace o možnosti 
dodání atypických rozměrů podle požadavků zákazníků získáte na prodejnách a jejich specifi kace je potvrzena písemně dle možností výroby. Atypické rozměry matrací 
je možné vyrobit dolepením, které nemá vliv na funkční vlastnosti výrobku a nemá vliv na jeho kvalitu. U matrací, podložek, potahů a polštářků věnujte pozornost 
symbolům na údržbu a praní přímo na štítku všitém na potahu. Barevnost, barvy a jejich případné změny u nabízených materiálů a zboží prezentovaného v katalogu 
nemá vliv na kvalitu a funkční vlastnosti výrobku a nejsou předmětem reklamace nebo požadavkem na výměnu zboží. Změna barevnosti vyhrazena. Záruka uvedená 
u matrací se vztahuje pouze na jádro matrace, nikoliv na potah. Záruka na všechny potahy je 2 roky.  Zakoupením většiny výrobků a zboží fi rmy LB BOHEMIA, s. r. o. 
podporujete českou výrobu a podnikání fi rem v ČR. Tiskové chyby vyhrazeny.


