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Matrace, které umí bojovat s roztoči!
Kolekce byla sestavena na základě dlouholetých zkušeností výroby matrací. Jde o dokonalé 
spojení antibakteriální pěny, která byla certifikovaná firmou SANITIZED ve Švýcarsku 
a úpravou technologií ŘEŠETO. Matrace vyhovují nejpřísnějším hygienickým požadavkům, 
jsou dokonale odvětrané a jsou tak právem volbou nejnáročnějších zákazníků.

BLUE MEDIC VISCO
  11 690 Kč  8 680 Kč

Luxusní 7zónová matrace. Antibakteriální a SILVER FOAM pěny eliminují výskyt roztočů 
a zamezují výskytu plísní a hub. Roznášecí vrstva z VISCO pěny se dokonale přizpůsobí 
tlaku i teplotě těla. Paměťový efekt eliminuje mikroprobuzení, což napomáhá klidnějšímu 
spánku. Jádro matrace je upraveno nejmodernější technologií ŘEŠETO, která zvyšuje 
prodyšnost, vytváří jednotlivé zónování a prodlužuje životnost celé matrace. 
POTAH ACTIPRO

www.reseto.cz

Platnost od 1. 6. do 30. 9. 2021. Ceny matrací uvedeny do rozměru 90 x 200 cm. Matrace jsou opatřeny pratelným, zónově prošitým potahem. 
Výška matrace se uvádí včetně potahu. Potah je součástí uvedených cen matrací. Ceny uvedeny včetně DPH. Změna doby platnosti vyhrazena. 
Foto pouze ilustrační. Chyby v tisku vyhrazeny. Více informací, osvědčení a certifikace naleznete na www.reseto.cz

Váš prodejce:

9
12

10
26

28

SPRÁVNÁ VOLBA POTAHU 
NÁSOBÍ FUNKČNOST
MATRACÍ

POTAH ACTIPRO
ACTIPRO nezahubí roztoče, ale soustředí se na zničení jejich 
potravy. Na Actipro potah je naneseno na 1 m2 kolem 5000 
probiotických jednotek. Tyto pozitivní bakterie se dají nejlépe 
srovnat s aktivními složkami v jogurtu, které se přednostně 
soustředí na náš imunitní systém. Probiotika se starají o to, 
aby se zdroj potravy roztočů snížil na minimum. Díky tomu 
se pozitivní bakterie rozmnožují rychleji než ty negativní.

Šance na přežití roztočů se tak velmi snižuje, až úplně 
eliminuje a riziko alergií se výrazně zmenšuje.

Bylo prokázáno, že ACTIPRO, vedle pozitivních výsledků 
v souvislosti s roztoči, bojuje zároveň proti nežádoucím 
bakteriím a houbám. Tím se díky ACTIPRO potahu můžeme 
vyvarovat i zápachům.

Jestliže chcete spát klidně a bez alergií, pak nejlépe 
na ŘEŠETO matraci s ACTIPRO potahem:

 potah je vhodný pro alergiky

 potah s moderním proševem o vysoké gramáži 
(200g/m2)

 potah lze rozdělit na dvě části pro jednodušší 
manipulaci a praní 

TOP PRODUKT

BLUE KOLEKCE
Antibakteriální
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BLUE TOPPER VISCO
  5 490 Kč  4 130 Kč

Krycí matrace z HR pěny/VISCO pěny slouží pro zpříjemnění povrchu, dodává 
matraci větší komfort a poskytne lepší oporu páteře. Lze ji použít i na nevyhovující či 
tvrdou matraci. Pěna je upravena nejmodernější technologií ŘEŠETO, která zajišťuje 
dostatečnou prodyšnost a splňuje nejnáročnější hygienické požadavky. Krycí matrací 
zpříjemníte povrch sedací soupravy při návštěvě nečekaných hostů.
POTAH ACTIPRO

BLUE TOPPER
  3 790 Kč  2 780 Kč

Topper - praktický doplněk
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Matrace BLUE MEDIC
  9 690 Kč  7 140 Kč

Matrace BLUE MEDIC SENIOR VISCO
  12 590 Kč  9 370 Kč

Matrace BLUE MEDIC JUNIOR
  7 590 Kč  5 610 Kč

Matrace BLUE MEDIC SENIOR
  10 990 Kč  8 180 Kč
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Komfortní 7zónová antibakteriální matrace. Roznášecí vrstvy ze SILVER FOAM dodávají povrchu matrace příjemnou 
měkkost. Antibakteriální pěna nejen eliminuje výskyt roztočů, ale také zamezuje výskytu plísní a hub. Jádro matrace 
je provzdušněno nejmodernější technologií ŘEŠETO. Matrace splňuje požadavky nejnáročnějších zákazníků.

Antidekubitní 7zónová matrace. Roznášecí vrstva z VISCO pěny se dokonale přizpůsobí tlaku a teplotě těla. Paměťový 
efekt eliminuje mikroprobuzení, což napomáhá klidnějšímu spánku. Středové jádro s VISCO pěnou je navíc upravené 
nejmodernější technologií ŘEŠETO. Antibakteriální a Silver Foam pěny eliminují výskyt roztočů, zamezují výskytu 
plísní a hub. Strukturovaný povrch v oblasti ramen, beder a pánve garantuje dokonalé přizpůsobení tělu. 
Vyztužené bočnice zpevňují hrany matrace a slouží pro komfortnější vstávání seniorů z postele.

Antibakteriální matrace do dětských a studentských pokojů je vyrobená z antibakteriální a SILVER FOAM pěny, bez 
zónování. Povrch matrace je rovný bez nopků a prořezů, které nejsou vhodné pro děti. Spojení antibakteriálních pěn 
a technologie ŘEŠETO přináší dokonalou hygienu a vysoký komfort spánku pro vaše ratolesti.

Antidekubitní 7zónová matrace. Antibakteriální a Silver Foam pěny eliminují výskyt roztočů a zamezují výskytu 
plísní a hub. Antidekubitní profilace se strukturovaným povrchem v oblasti ramen, beder a pánve garantuje dokonalé 
přizpůsobení se tělu a optimální proudění vzduchu. Středové jádro je navíc upravené nejmodernější technologií ŘEŠETO. 
Vyztužené bočnice zpevňují hrany matrace a slouží pro komfortnější vstávání seniorů z postele.
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