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Matrace SNOOZE partner představují kvalitní a vysoce 
variabilní matracový systém, který nabízí měkčí, 

tvrdší i kombinované varianty matrací. 

Nelepená konstrukce „základní + roznášecí mat-
race“ umožňuje individuální nastavení pohodlí 

matrace i v průběhu jejího užívání. 

Matrace SNOOZE partner jsou vyrobeny z kvalitních 
značkových PUR pěn Premiocel, Premiocel visco 

a Duren®. Matrace mají výbornou elasticitu, prodyš-
nost i  dlouhou životnost. Každá matrace SNOOZE 

partner zajistí při ležení optimální podpěru těla 
a nabízí i výtečné provzdušnění a hygienu lůžka. 

Všechny matrace SNOOZE partner mají výšku cca 
20 cm (výška jádra 18 cm). 

 www.snooze.cz



Základní matrace GINA je vyrobena ze značkové studené pěny Premio-
cel (střední tvrdost). Povrch tvoří roznášecí matrace ELLA z paměťové 
pěny Premiocel visco (výška 6 cm), která reaguje na tělesnou teplotu 
a  zatížení a  podepře tělo rovnoměrně rozloženým tlakem. Matrace 
GINA ELLA nabízí příjemné a velmi pohodlné ležení s komfortní povr-
chovou vrstvou. 

•  Váhová kategorie: do 85 kg  
•  Výška matrace: 20 cm včetně potahu (výška jádra 12 + 6 cm)
•  Nelepená konstrukce  „základní + roznášecí matrace“ 

matrace

střední tvrdost – měkký povrch 

měkký
povrch do 85 kg

GINA ELLA

anatomických 
zón
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Základní matrace JUDITA je vyrobena z PUR pěny Duren® (tužší jádro). 
Povrch tvoří roznášecí matrace ELLA z paměťové pěny Premiocel visco 
(výška 6 cm), která reaguje na tělesnou teplotu a zatížení a podepře 
tělo rovnoměrně rozloženým tlakem. Matrace JUDITA ELLA nabízí pří-
jemné a velmi pohodlné ležení s komfortní povrchovou vrstvou.  

•  Váhová kategorie: do 120 kg  
•  Výška matrace: 20 cm včetně potahu (výška jádra 12 + 6 cm)
•  Nelepená konstrukce  „základní + roznášecí matrace“  

matrace

pevnější podpěra – měkký povrch

JUDITA ELLA

měkký
povrch do 120 kg
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matrace

střední tvrdost – pružný povrch  

GINA LOREN

Základní matrace GINA je vyrobena ze značkové studené pěny Pre-
miocel (střední tvrdost). Povrch tvoří roznášecí matrace LOREN z pěny 
Premiocel. Matrace má výraznou povrchovou příčně-podélnou 
pro� laci. Matrace GINA LOREN nabízí příjemné a  pohodlné ležení, 
vysokou pružnost a výtečnou hygienu a provzdušnění lůžka. 

•  Váhová kategorie: do 100 kg  
•  Výška matrace: 20 cm včetně potahu (výška jádra 12 + 6 cm)  
•  Nelepená konstrukce  „základní + roznášecí matrace“ 

 středně tvrdý 
povrch do 100 kg
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Matrace CARMEN ANNE představuje variabilní lehací systém s možností 
nastavení čtyř variant povrchové tvrdosti matrace. Základní matrace 
CARMEN má dvouvrstvou konstrukci, kterou tvoří pěna Premiocel 
a  PUR pěna Duren®. Matrace tak nabízí z  každé strany jinou tvrdost. 
Roznášecí matrace ANNE je vyrobena z  paměťové pěny Premiocel 
visco (výška 4 cm), která reaguje na tělesnou teplotu a zatížení a pode-
pře tělo rovnoměrně rozloženým tlakem.    

•  Váhová kategorie: do 110 kg  
•  Výška matrace: 20 cm včetně potahu (výška jádra 14 + 4 cm)  
•  Nelepená konstrukce  „základní + roznášecí matrace“  

matrace

4 tvrdosti matrace v jedné

CARMEN ANNE
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Základní matrace REGINA je vyrobena z  PUR pěny Duren® (tužší 
jádro). Povrch matrace tvoří roznášecí matrace ANNE z paměťové pěny 
Premiocel visco (výška 4 cm) – pěna reaguje na tělesnou teplotu 
a  zatížení a  podepře tělo rovnoměrně rozloženým tlakem. Matrace 
REGINA ANNE nabízí příjemné a pohodlné ležení při zachování pev-
nější podpěry těla.

•  Váhová kategorie: do 120 kg  
•  Výška matrace: 20 cm včetně potahu (výška jádra 14 + 4 cm)  
•  Nelepená konstrukce  „základní + roznášecí matrace“ 

matrace

pevnější podpěra těla – měkčí povrch

REGINA ANNE

měkký
povrch do 120 kg
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Základní matrace REGINA je vyrobena z  PUR pěny Duren® (tužší 
jádro). Povrch matrace tvoří roznášecí matrace JANE ze značkové pěny 
Premiocel (výška 4 cm, středně tvrdá). Matrace REGINA JANE nabízí 
příjemné ležení při zachování pevnější podpěry těla s  povrchovou 
vrstvou ze studené pěny. Matrace má vysokou pružnost a zajistí i výteč-
nou hygienu lůžka.    

•  Váhová kategorie: do 120 kg  
•  Výška matrace: 20 cm včetně potahu (výška jádra 14 + 4 cm)  
•  Nelepená konstrukce  „základní + roznášecí matrace“  

matrace

pevnější podpěra těla – tužší povrch

REGINA JANE

střední 
povrch do 120 kg

anatomických 
zón

7

PARTNER



Potahy na matrace SNOOZE jsou vyrobeny z  vy-
soce kvalitních textilií s  důrazem na jejich výteč-
né užitné vlastnosti a  dlouhou životnost. Pota-
hy jsou snímatelné s  možností praní nebo je lze 
chemicky čistit (dle typu). Potahy jsou vyrobeny ze 
dvou samostatných částí spojených zdrhovadlem po 
celém obvodu matrace – manipulace s potahy a jejich 
údržba je tak jednodušší.

SNOOZE Silver a  SNOOZE Comfort jsou vyso-
ce kvalitní potahy, které obsahují ionty stříbra 
a  mají antibakteriální vlastnosti. Možnost praní do 
60  °C. SNOOZE Visco je luxusní potah s  efektním 
designem. Látka je z jedné strany prošita s paměťovou 
pěnou – ležení na matraci je vysoce komfortní. Potah 
SNOOZE Visco lze prát do 40 °C.  

MEDICOTT® je vysoce kvalitní potah. Obsahuje ionty stří-
bra, které zajišťují jeho antibakteriální vlastnosti. Speciál-
ní úprava potahu umožňuje jeho praní až do 90 °C.

TENCEL® je vysoce kvalitní potah, který obsahuje pří-
rodní celulózu – matrace velmi dobře odvádí vlhkost 
a zajistí příjemné klima při spánku. Složení potahu za-
braňuje tvorbě plísní a růstu roztočů. Potah má vyso-
kou odolnost proti oděru a žmolkování. Možnost praní 
do 60 °C.

NOON® Premio 3D je potah s boční ventilační mřížkou, 
která napomáhá výtečnému odvětrání matrace a odvodu 
vlhkosti. Potah obsahuje přírodní celulózu – velmi dobře 
odvádí vlhkost a nabízí příjemné klima při spánku. Slože-
ní potahu zabraňuje tvorbě plísní a růstu roztočů. Potah 
má vysokou odolnost proti oděru a žmolkování. Potah lze 
prát do 60 °C. 

CELSIO® a  GALAXY jsou vysoce kvalitní elastic-
ké potahy bez prošité výplně. Potahy mají moderní 
design a  jsou velmi příjemný na dotek. Je to ideální 
volba pro matrace, které mají na povrchu viscoelastic-
kou nebo latexovou pěnu – potah zachovává při ležení 
maximální paměťový efekt matrace. Možnost praní do 
60 °C.  

ní úprava potahu umožňuje jeho praní až do 90 °C.

do 60 °C.
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