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TECHNOLOGIE OCTASPRING®

Octaspring® je revoluční inovace, první a jediná svého druhu. Pěnové pružiny – dynamická flexibilita  
a nepřekonatelná opora. Struktura Octaspring® připomíná včelí plástve a přináší nebývalé 
pohodlí. Každá pěnová pružina má osm výztuh, řadu větracích otvorů po obvodu a jeden ve svém 
středu, jež umožňují vlhkému vzduchu, aby otvory prošel a odpařil se. Konečným výsledkem je 
luxusní dynamický povrch na spaní, který je 8x prodyšnější než paměťová pěna.

MATERIÁLY A OŠETŘENÍ
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OTOČNÉ JÁDRO
Matrace je oboustranná s jednou tvrdší a druhou měkčí stranou. Díky tomu si můžete vybrat 
tvrdost, kterou chcete nebo potřebujete.

OTOČNÉ DVOJITÉ JÁDRO
Dvojité matrace mají dvě samostatná otočná dvojitá jádra v jednom potahu na matraci. Každý 
partner si tak může zvolit svoji tvrdost. Navíc nedochází k žádnému přenosu pohybu  
z jedné strany na druhou, když spíte na stejné matraci.  

TŘI ZÓNY 
V horní části zad, v bederní části a v oblasti nohou. Její design zaručuje různě pevnou oporu pro 
klíčové oblasti těla a dokáže se výborně přizpůsobit jeho tvaru a hmotnosti.

PĚT ZÓN
Zóny podpírají vaše ramena a krk, spodní část zad, boky, stehna a kolena. Nabízí oporu na míru 
a pomáhá držet vaši páteř v ideální poloze.

PRATELNÝ A SNÍMATELNÝ POTAH
Což znamená, že zajišťuje čistší, svěžejší a hygieničtější prostředí. Díky možnosti potah sundat  
a vyprat je vaše prostředí pro spánek dokonale čísté, svěží a hygienické.

HYPOALERGENNÍ
U všech našich matrací jsou testovány jejich hypoalergenní vlastnosti. Produkty jsou 
podrobeny přísnému vědeckému testování. Díky tomu mají naši zákazníci jedinečnou možnost 
si s důvěrou zvolit matraci, která jim pomůže snížit množství alergenů v jejich ložnici.

VODĚODOLNÝ POTAH
Potah je odolný vůči špíně a jemný k vaší pokožce. Jelikož nepropouští vodu, představuje skvělé 
řešení pro rodiče s malými dětmi, vážně nemocné osoby nebo pro osoby, které se ve spánku 
nadměrně potí. Pomůže vám udržovat maximální hygienu a ochranu matrace.

VYLEPŠENÁ PRODYŠNOST
Díky unikátnímu systému ventilace pružin, který zabezpečuje nepřetržité proudění vzduchu, 
má matrace lepší prodyšnosdt a vy si tak můžete být jisti, že prostředí, ve kterém spíte, bude 
noc co noc svěží. 

TERMOREGULACE
Matrace podporuje samovolnou termoregulaci vašeho těla, tj. schopnost organizmu udržovat 
stálou optimální tělesnou teplotu. 

AIRX SYSTÉM 
AirX systém zajišťuje optimální proudění vzduchu v našich výrobcích. Unikátní perforace odvádí 
přebytečnou vlhkost a proudění vzduchu zaručí, že vaše lůžko bude vždy svěží a suché.

TENCEL
Díky hladkému povrchu vláken je TENCEL® ideální pro citlivou pokožku, má vynikající  
absorpční vlastnosti a vytváří chladivý osvěžující efekt.

ADAPTIVE
Inovativní švýcarská technologie ADAPTIVE® zajišťuje dynamicky se měnící teplotu potahu 
matrace podle teploty těla pro optimální a příjemné spaní.

CLEANEFFECT® 
CleanEffect® je speciální impregnace látky, jenž zvyšuje ochranu proti roztočům, bakteriím  
a nepříjemným pachům. Díky tomu jsou matrace Dormeo vhodné pro osoby se sklonem  
k alergiím a pro ty, kteří dbají na hygienické prostředí při spánku.
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ALOE VERA

•  Potah je obohacen o výtažek z aloe vera, který zklidňuje, hydratuje 
a regeneruje pokožku.

• Vyniká svou pevností, ale zároveň má měkký a hebký potah.
•  Značková pěna Ecocell® má otevřenou třírozměrnou buněčnou strukturu 

pro skvělou prodyšnost a zároveň poskytuje výbornou oporu a komfort.
•  Perfektní adaptace a optimální opora páteře během spánku.
•  Vynikající odvětrávání a prodyšnost pro úžasně pohodlný spánek.
•  Díky antibakteriální ochraně CleanEffect® je matrace ideální  

i pro alergiky či astmatiky.
• 4 úchyty pro snadnou manipulaci.
• Testována do 140 kg.

Pevná matrace s uklidňujícím výtažkem z aloe vera je 
perfektním řešením pro bolavá záda  
a citlivou pokožku!

od 5 290 Kč
MĚKKÁ TVRDÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

10
LET NA VYZKOUŠENÍ

30
NOCÍ

výška 
16 cm

cena platí pro rozměr 80 x 190 cm



ALOE VERA PLUS

•   Potah je obohacen o výtažek z aloe vera, který zklidňuje, hydratuje 
a regeneruje pokožku.

• Vyniká svou pevností, ale zároveň má měkký a hebký potah.
•  Značková pěna Ecocell® má otevřenou třírozměrnou buněčnou strukturu 

pro skvělou prodyšnost a zároveň poskytuje výbornou oporu a komfort.
•  Perfektní adaptace a optimální opora páteře během spánku.
•  Vynikající odvětrávání a prodyšnost pro úžasně pohodlný spánek.
•  Díky antibakteriální ochraně CleanEffect® je matrace ideální  

i pro alergiky či astmatiky.
•  4 úchyty pro snadnou manipulaci.
• Testována do 140 kg.

Naslouchali jsme potřebám zákazníků a vytvořili Aloe 
Vera Plus, která má všechny benefity a je  
o 2 cm vyšší!

od 5 690 Kč

Pevná matrace s uklidňujícím výtažkem z aloe vera je 
perfektním řešením pro bolavá záda  
a citlivou pokožku!

MĚKKÁ TVRDÁ

STUPEŇ TVRDOSTI

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

10
LET NA VYZKOUŠENÍ

30
NOCÍ

výška 
18cm

cena platí pro rozměr 80 x 190 cm cena platí pro rozměr 80 x 190 cm



Naslouchali jsme potřebám zákazníků a vytvořili Aloe 
Vera Plus, která má všechny benefity a je  
o 2 cm vyšší!

FRESH PRIMA II

•  Revoluční technologie pěnových pružin Octaspring® poskytuje pohodlí 
a oporu v jedné matraci. 

•   Díky ošetření CleanEffect® je vhodná i pro alergiky a astmatiky. 
•  Stříbro přirozeně dezinfikuje a čistí povrch lůžka, zároveň poskytuje 

ochranu proti množení bakterií a má protizápachové vlastnosti.
•  3 zóny komfortu poskytují potřebnou oporu.  
•   Značková pěna Ecocell® má otevřenou třírozměrnou buněčnou strukturu 

pro skvělou prodyšnost a zároveň poskytuje výbornou oporu a komfort. 
• Snímatelný potah lze prát v pračce.
• Testována do 140 kg.

od 7 690 Kč
MĚKKÁ TVRDÁ

STUPEŇ TVRDOSTI3

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET NA VYZKOUŠENÍ

60
NOCÍ

TECHNOLOGIE 
OCTASPRING®

výška 
18cm

cena platí pro rozměr 80 x 190 cm cena platí pro rozměr 80 x 190 cm

Inovativní patentovaná technologie Octaspring®  
v cenově dostupné matraci!



iMEMORY SILVER

•  Máte dilema? Měkkou, nebo tvrdou matraci? Matrace iMemory Silver 
s revolučním systémem 4 v 1 je oboustranná - má speciální jádro, které je 
na jedné straně tvrdší a na druhé měkčí. 

•    Vlákna Climalite skvěle odvádí vlhkost.
•  Stříbro přirozeně dezinfikuje a čistí povrch lůžka, zároveň poskytuje 

ochranu proti množení bakterií a má protizápachové vlastnosti.
•  Pěna iMemory se nejen perfektně přizpůsobuje tvaru a tlaku vašeho těla, 

ale také díky mikrokapslím reguluje teplotu.
•  Značková pěna Ecocell® zajišťuje prodyšnost, oporu a komfort. 
•  3 zóny komfortu poskytují potřebnou oporu.  
• Duální jádro již od 140 cm šířky matrace.
• Vhodné pro astmatiky a alergiky.
• Snímatelný potah lze prát v pračce.
• Testována do 140 kg.

4 různé stupně tvrdosti v 1 matraci jsou ideální  
variantou pro páry!

od 7 990 Kč
MĚKKÁ TVRDÁ

4 STUPNĚ TVRDOSTI

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET NA VYZKOUŠENÍ

30
NOCÍ

3

výška 
18cm

cena platí pro rozměr 80 x 190 cm



iMEMORY S PLUS II
8 možností v 1 matraci! Matrace, se kterou se 
nemůžete splést. Díky své variabilitě je vhodná 
i pro páry s odlišnými požadavky.

MĚKKÁ TVRDÁ

8 STUPŇŮ TVRDOSTI

8 RŮZNÝCH MOŽNOSTÍ:
4 stupně tvrdosti a 2 stupně opory

3

výška 
20 cm

TECHNOLOGIE 
OCTASPRING®

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET NA VYZKOUŠENÍ

60
NOCÍ

cena platí pro rozměr 80 x 190 cm

•  Matrace skýtá 8 různých variant – 4 různé stupně tvrdosti  
a navíc každý stupeň poskytuje 2 různé úrovně podpory díky revolučnímu 
S tvaru.

•  Značková pěna Ecocell® má otevřenou třírozměrnou buněčnou strukturu 
pro skvělou prodyšnost a zároveň poskytuje výbornou oporu a komfort.

•     Vlákna Climalite skvěle odvádí vlhkost, a tak zajišťují chladivý pocit na 
povrchu.

•   Stříbro přirozeně dezinfikuje a čistí povrch lůžka, zároveň poskytuje 
ochranu proti množení bakterií a má protizápachové vlastnosti.

•  Potah matrace obsahuje 2cm vrstvu paměťové pěny pro ještě větší komfort 
a noci bez převalování.

•  3 zóny komfortu poskytují potřebnou oporu.  
• Vhodné pro astmatiky a alergiky.
• Snímatelný potah lze prát v pračce.
• Testována do 140 kg.

od 8 990 Kč

4 různé stupně tvrdosti v 1 matraci jsou ideální  
variantou pro páry!

cena platí pro rozměr 80 x 190 cm



• Naše nejluxusnější řada matrací 
• Taštičkové pružiny pro stabilitu a odolnost
• Mezinárodně oceněná technologie Octaspring® 

• 3 zóny pro ergonomickou oporu těla 
• 3D přizpůsobivost – vhodné pro všechny spánkové polohy 
• 100% přírodní mikrovlákna Modal 
• Zvýšená prodyšnost 
• CleanEffect® ochrana antibakteriální a proti prachovým roztočům 
• Hypoalergenní
• Termoregulační ošetření Adaptive
• Snímatelný a pratelný potah
• 100 dní na vyzkoušení a 15 let prodloužená záruka
• Vyrobeno v Evropě
• Nadstandardní výška: 27 cm

AIR+ COMFORT
To nejlepší z obou světů v jedné matraci:  
pěnové a taštičkové pružiny!

od 11 390 Kč
MĚKKÁ TVRDÁ

STUPEŇ TVRDOSTI
3

výška 
27 cm

TECHNOLOGIE 
OCTASPRING®

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET NA VYZKOUŠENÍ

100
NOCÍ

cena platí pro rozměr 90 x 190 cm

NOVINKA



• Naše nejluxusnější řada matrací 
• Taštičkové pružiny pro stabilitu a odolnost
• Mezinárodně oceněná technologie Octaspring® 
• 5 zón pro ergonomickou oporu těla 
• Paměťová pěna všitá do potahu 
• 3D přizpůsobivost – vhodné pro všechny spánkové polohy 
• 100% přírodní mikrovlákna Modal 
• Zvýšená prodyšnost 
• CleanEffect® ochrana antibakteriální a proti prachovým roztočům 
• Hypoalergenní
• Termoregulační ošetření Adaptive
• Dvojité jádro od rozměru matrace 160 × 1 90 cm 
• Snímatelný a pratelný potah
• 100 dní na vyzkoušení a 15 let prodloužená záruka
• Vyrobeno v Evropě
• 4 úchyty
• Nadstandardní výška: 27 cm

Inovativní kombinace celotělové opory 
a maximálního pohodlí!

AIR+ SELECT

od 14 390 Kč
MĚKKÁ TVRDÁ
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výška 
27 cm

TECHNOLOGIE 
OCTASPRING®

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

15
LET NA VYZKOUŠENÍ

100
NOCÍ

cena platí pro rozměr 90 x 190 cmcena platí pro rozměr 90 x 190 cm

NOVINKA



cena platí pro rozměr 80 x 190 cm

Inovativní patentovaná technologie Octaspring®  
v cenově dostupné matraci!

PRODEJNY PARTNERŮ DORMEO

Centrum matrací 
U Koruny 292/24 
Hradec Králové 
Tel.: 775 070 077

Profi-Union spol. s r.o.
Petříkovická 186 
Trutnov 
Tel.: 605 735 232

Nábytek Vávrovi 
Lidická 1081 
Strakonice 
Tel.: 601 394 146

Nábytek Jikos 
Budapešťská 2327 
Kladno 
Tel.: 737 211 213

Nábytek Linea 
Zhořelecká 552/7 
Liberec 
Tel.: 481 770 460

Nábytek Panda 
U Plovárny 1262/12 
Děčín 
Tel.: 412 519 740

Matrace Blažek 
Ruská 963 
Litvínov 
Tel.: 602 174 411

Nábytek Migro 
Na Kuchyňce 125 
Kutná Hora 
Tel.: 327 571 005

Nábytek Měsíce 
Chýnovská 574 
Tábor - Měšice 
Tel.: 381 276 888

Moravec a syn 
Chebská 65/53 
Karlovy Vary 
Tel.: 608 300 952

Nábytek Novotný 
Dubno 49, 
Dubno 
Tel.: 728 169 505

Sadílek Nábytek 
Jarošovská 119 
Jindřichův Hradec 
Tel.: 721 956 877

Nábytek PRIMA s.r.o. 
Jihlavská 2094 
Velké Meziříčí 
Tel.: 564 403 037

HOBBY CZ s.r.o. 
Masarykovo náměstí 155 
Vysoké Mýto 4 
Tel.: 777 111 500

AZ Nábytek 
Husova 1499 
Moravské Budějovice 
Tel.: 775 668 445

AZ Nábytek 
Lípová 601 
Jemnice 
Tel.: 775 621 840

Nábytek pohodlí 
Dvorská ulice 924 
Humpolec 
Tel.: 734 808 766

SPANÍČKO s.r.o. 
Buková 7 - Horní Kosov 
Jihlava 
Tel.: 567 300 333


