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ČESKÉ KOMFORTNÍ MATRACE



ČESKÉ KOMFORTNÍ MATRACE

Novinková kolekce komfortních matrací od českého výrobce SNOOZE. Vyberte si matraci z materiálu, který Vám bude 

vyhovovat. Sestavte si kombinaci, na které se Vám bude nejlépe spát. 

Spánek je individuální záležitost. Každý jsme jiný a každý potřebujeme jinou matraci. U nás si můžete vybrat - náš vyškolený 

personál Vám s výběrem poradí. Nabízíme to nejlepší. 

Provedení matrací SNOOZE Premio vychází z mnohaletých zkušeností vývoje 
a  výroby matracových systémů. Vývoj matrací doplňujeme klinickým testováním 
a spolupracujeme s odborníky, jejichž obor souvisí se zdravým spánkem.

Spánek je pro naše tělo základní regenerační proces. Věnujte mu proto dosta-
tečnou péči a dopřejte si správnou a kvalitní „výbavu“ pro spánek. Matrace je 
jedním z faktorů, které mají bezprostřední vliv na kvalitu spánku. Základem zdravé-
ho spaní jsou anatomicky správná podpěra těla a správná hygiena lůžka - jen tak si 
může naše tělo dobře odpočinout. 

Kvalitní matrace je nezbytnou investicí do vlastního zdraví.

Optimální matrace zajistí správnou opěru těla 
při ležení - páteř je ve všech polohách pode-
pírána ve svém přirozeně vyvinutém tvaru.



SESTAVTE SI SVOJI MATRACI

SNOOZE Premio je značková řada matrací, která nabízí širokou škálu materiálů a individuální sestavení matrace. 
Systém „matrace + roznášecí matrace“ nabízí jednoduchou a efektivní možnost, jak si sestavit matraci podle svých 
představ a požadavků. 

Matrace a roznášecí matrace jsou umístěny v jednom potahu. Provedení složených matrací je nelepené - matrace 
nabízejí velkou variabilitu a různé kombinace provedení. Bonusem je výtečná hygiena, provzdušnění lůžka i snadná 
údržba. Možnost otáčení nebo výměny jednotlivých dílů matrace prodlouží její životnost. Matrace si po dlouhou dobu 
zachovávají svoji plnou funkčnost - zajistí anatomicky správnou podpěru těla při ležení a příjemný spánek.

roznášecí matrace - výška 4 cm

matrace - výška 16 cm

lamelový rošt
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LADY QUEEN

Matrace LADY QUEEN je vyrobena ze značkové studené pěny Premiocel a viscoelastické pěny Premiocel Memory.

Premiocel je vysoce kvalitní studená pěna, která se vyznačuje vysokou elasticitou a výbornou prodyšností. Matrace 
při ležení zajistí anatomicky správnou podpěru těla. Díky vysoké objemové hustotě pěny (40 - 55 kg/m3 - dle tvrdosti) 
má matrace dlouhodobou tvarovou stálost a dlouhou životnost. Povrchová profilace jádra LADY zajistí lepší odvod 
vlhkosti i větší komfort při ležení. Materiál je alergicky neutrální. 
Premiocel Memory je vysoce kvalitní viscoelastická (paměťová) 
pěna. Materiál reaguje na tělesnou teplotu a zatížení a podepře 
tělo rovnoměrně rozloženým tlakem. Spánek  na matraci je velmi 
příjemný a pohodlný. 
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7-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 150 kg (v tvrdosti X)

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: lamelový nebo dřevěný rošt 

3 tvrdosti matrace: S do 85 kg, T do 120 kg, 
X nad 120 kg

matraci lze dobře polohovat

vývoj,
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matrace pro celou rodinu



Matrace LADY GALA má povrch ze studené pěny Premiocel Medico. Elastická pěna má antibakteriální vlastnosti. 
Kombinace dvou studených pěn dává matraci příjemnou elasticitu. 

LADY MAGIC

LADY GALA

Povrch matrace LADY MAGIC tvoří latexová gelová pěna Latex Pearl. Matrace nabízí vysokou elasticitu i pohodlné 
ležení. Gelové kuličky obsažené v pěně svými termoregulačními účinky napomáhají udržovat konstantní tělesnou 
teplotu a udržovat příjemný tepelný komfort v lůžku.

7-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 150 kg (v tvrdosti X)

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: lamelový nebo dřevěný rošt 

3 tvrdosti matrace: S do 85 kg, T do 120 kg, 
X nad 120 kg

matraci lze dobře polohovat

7-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 150 kg (v tvrdosti X)

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: lamelový nebo dřevěný rošt 

3 tvrdosti matrace: S do 85 kg, T do 120 kg, 
X nad 120 kg

matraci lze dobře polohovat



SIESTA MAGIC

Matrace SIESTA MAGIC kombinuje dvě latexové pěny vysoké kvality. Matrace se vyznačuje vysokou pružností a bodovou 
elasticitou. Při ležení se dokonale přizpůsobí tělu a zajistí anatomicky správnou podpěru těla ve všech pozicích. Matrace 
má výborné hygienické vlastnosti, velmi dobrou prodyšnost a dlouhou životnost. 

Latexové matrace jsou vhodné i pro alergiky. Latex má velmi dobré termoregulační vlastnosti - matrace se nepřehřeje, 
protože latex má tendenci rychle chladnout. Povrch matrace SIESTA MAGIC tvoří unikátní latexová pěna Latex Pearl. 
Gelové kuličky obsažené v latexové pěně napomáhají udržovat konstantní tělesnou teplotu a udržovat příjemný tepelný 
komfort v lůžku. 

5-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 120 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: lamelový nebo dřevěný rošt 

matraci lze dobře polohovat

DOTEK PŘÍRODY. Matrace obsahuje přírodní kaučuk, který se získává 
z kaučukovníku. Z pryskyřice vzniká po zaschnutí velmi měkká 
pórovitá hmota. Přírodní kaučuk se používá jako součást přírodních 
matrací pro svoji prodyšnost, vodoodpudivost a pružnost. Přírodní 
kaučuk je hypoalergenní a má velmi dobré termoregulační vlastnosti.
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Matrace SIESTA  GALA má povrch ze studené pěny Premiocel Medico. Elastická pěna má antibakteriální vlastnosti. 
Studená pěna dodává matraci příjemný pocit při ležení při zachování bodové elasticity latexu.

5-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 120 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: lamelový nebo dřevěný rošt 

matraci lze dobře polohovat

SIESTA QUEEN

SIESTA GALA

Kombinace latexového jádra a povrchu z paměťové pěny dodávají matraci SIESTA QUEEN velmi vysoký stupeň pohodlí. 
Premiocel Memory je vysoce kvalitní viscoelastická (paměťová) pěna. Materiál reaguje na tělesnou teplotu a zatížení 
a podepře tělo rovnoměrně rozloženým tlakem. 

5-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 120 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: lamelový nebo dřevěný rošt 

matraci lze dobře polohovat



DANIA MAGIC

Matrace DANIA MAGIC spojila ve své konstrukci tři typy materiálů, které jí dodávají výtečnou pružnost a vyšší nosnost. 
Matrace nabízí pevnější podpěru při ležení a velmi dobrou prodyšnost.  

Základ tvoří značková pěna Duren kombinovaná s latexovou pěnou. Povrch matrace je tvořen unikátní latexovou 
pěnou Latex Pearl. Gelové kuličky obsažené v pěně svými termoregulačními účinky napomáhají udržovat konstantní 
tělesnou teplotu a udržovat příjemný tepelný komfort v lůžku. 

7-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 150 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: lamelový nebo dřevěný rošt 

matraci lze dobře polohovat

SNOOZE
kvalita

7 let
záruka

SNOOZE 
prodyšnost 

údržba

nelepené 
složené 

provedení

SNOOZE 
variabilita

individuální 
přizpůsobení

SNOOZE 
design

atraktivní 
funkční 
potahy

SNOOZE 
zdravý 
spánek 

optimální 
podpěra 

těla 

SNOOZE 
odbornost

vývoj,
testování
matrací

4 matrace v jedné



Matrace DANIA GALA má povrch ze studené pěny Premiocel Medico. Elastická pěna má antibakteriální vlastnosti. 
Matraci ocení vyznavači tužších matrací.

DANIA QUEEN

DANIA GALA

Kombinace pěny, latexového jádra a povrchu z paměťové pěny dodávají matraci DANIA QUEEN příjemný stupeň 
pohodlí. Premiocel Memory je vysoce kvalitní viscoelastická (paměťová) pěna. Materiál reaguje na tělesnou teplotu 
a zatížení a podepře tělo rovnoměrně rozloženým tlakem. 

7-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 150 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: lamelový nebo dřevěný rošt 

matraci lze dobře polohovat

7-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 150 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: lamelový nebo dřevěný rošt 

matraci lze dobře polohovat



PRINCESS GALA

PRINCESS GALA je luxusní matrace s jádrem ze značkových taštičkových mikropružin. Horní a dolní vrstvu tvoří vysoce 
kvalitní PUR pěna. Matrace obsahuje až 1000 ks (dle rozměru matrace) kvalitních taštičkových mikropružinek, které 
jsou rozděleny do 7 anatomických zón. Matrace nabízí optimální bodovou podpěru těla a vysoký komfort při ležení. 
Matrace má vynikající prodyšnost a výborně odvádí vlhkost. Kvalitní materiály zaručují dlouhou životnost matrace. 

Povrch matrace tvoří studená pěna Premiocel Medico. Elastická pěna má antibakteriální vlastnosti a dodá matraci 
příjemné pohodlí.

7-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 120 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: dřevěný nebo lamelový rošt 

2 tvrdosti matrace: S do 85 kg, T do 120 kg
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maximální bodová elasticita



Povrch matrace PRINCESS QUEEN z paměťové pěny Premiocel Memory dodávají matraci vysoký stupeň pohodlí. 
Premiocel Memory je vysoce kvalitní viscoelastická (paměťová) pěna. Materiál reaguje na tělesnou teplotu a zatížení 
a podepře tělo rovnoměrně rozloženým tlakem. 

PRINCESS MAGIC

PRINCESS QUEEN

Povrch matrace PRINCESS MAGIC tvoří unikátní latexová pěna Latex Pearl. Gelové kuličky obsažené v pěně svými 
termoregulačními účinky napomáhají udržovat konstantní tělesnou teplotu a udržovat příjemný tepelný komfort v lůžku. 

7-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 120 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: dřevěný nebo lamelový rošt 

2 tvrdosti matrace: S do 85 kg, T do 120 kg

7-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 120 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný typ roštu: dřevěný nebo lamelový rošt 

2 tvrdosti matrace: S do 85 kg, T do 120 kg



YOKO QUEEN

Ortopedická lamelová matrace YOKO QUEEN představuje individuálně nastavitelný matracový systém podle váhy 
spáče a podle požadavku na pohodlí při ležení. 

Matrace YOKO QUEEN zajistí optimální podpěru těla při ležení i výtečnou hygienu lůžka. Povrch matrace tvoří vysoce 
kvalitní viscoelastická pěna Premiocel Memory. Materiál reaguje na tělesnou teplotu a zatížení a podepře tělo 
rovnoměrně rozděleným tlakem. 

5-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 130 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný podklad: pevný dřevěný rošt, 
rovná deska, lamelový rošt

5 tvrdostí matrace: do 65 kg, 66 - 75 kg, 
76 - 90 kg, 91 - 105 kg, 106 - 130 kg

matraci lze dobře polohovat

klinicky testováno
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YOKO GALA

Povrch matrace YOKO MAGIC tvoří unikátní latexová pěna Latex Pearl. Gelové kuličky obsažené v pěně díky svým 
termoregulačním vlastnostem napomáhají udržovat konstantní tělesnou teplotu i příjemný tepelný komfort v lůžku.  

YOKO MAGIC

Ortopedická lamelová matrace YOKO GALA má povrch ze studené pěny Premiocel Medico. Elastická pěna má 
antibakteriální vlastnosti.  

5-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 130 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný podklad: pevný dřevěný rošt, 
rovná deska, lamelový rošt

5 tvrdostí matrace: do 65 kg, 66 - 75 kg, 
76 - 90 kg, 91 - 105 kg, 106 - 130 kg

matraci lze dobře polohovat

klinicky testováno

5-zónová matrace
nosnost matrace: do cca 130 kg

výška matrace včetně potahu: cca 22 cm 
(výška jádra 20 cm)

vhodný podklad: pevný dřevěný rošt, 
rovná deska, lamelový rošt

5 tvrdostí matrace: do 65 kg, 66 - 75 kg, 
76 - 90 kg, 91 - 105 kg, 106 - 130 kg

matraci lze dobře polohovat

klinicky testováno



Pro potahy na matrace SNOOZE vybíráme jen ty nejkvalitnější textilie. Potah matrace musí být měkký, poddajný 
a zachovávat příznivé klima v lůžku. Proto používáme pouze takové materiály, které dobře odvádějí vlhkost nebo působí 
antibakteriálně. 

A potah by měl být také krásný ...



VYBERTE SI POTAH NA MATRACI 

Potahy na matrace SNOOZE jsou vyrobeny z vysoce kvalitních textilií s důrazem na jejich užitné vlastnosti a dlouhou 
životnost. Potahy jsou snímatelné s možností praní do 60 °C nebo 90 °C nebo je lze chemicky čistit. Potahy jsou 
vyrobeny ze dvou samostatných částí spojených zdrhovadlem po celém obvodu matrace – manipulace s potahy 
a jejich údržba je tak jednodušší.

SNOOZE Silver je kvalitní a zároveň cenově  nejvýhodnější 
typ potahu. Potah obsahuje ionty stříbra - tato úprava 
dodává potahu antibakteriální vlastnosti. Potah má 
výtečné užitné vlastnosti. 

SNOOZE Comfort je kvalitní potah s efektním designem. 
Potah obsahuje ionty stříbra - tato úprava dodává 
potahu antibakteriální vlastnosti. Potah  má výtečné 
užitné vlastnosti. 

SNOOZE Visco je luxusní potah s efektním designem. 
Látka je z jedné strany prošita s paměťovou pěnou – 
ležení na matraci je vysoce komfortní. Potah obsahuje 
obsahuje ionty stříbra - tato úprava dodává potahu 
antibakteriální vlastnosti. Potah má výtečné užitné 
vlastnosti. 

TENCEL® je vysoce kvalitní potah, který obsahuje 
přírodní celulózu – matrace velmi dobře odvádí vlhkost 
a zajistí příjemné klima při spánku. Složení potahu 
zabraňuje tvorbě plísní a růstu roztočů. Potah má 
vysokou odolnost proti oděru a žmolkování.

CELSIO® je vysoce elastický potah bez prošité výplně. 
Potah má moderní design a je velmi příjemný na dotek. 
Je to ideální volba pro matrace, které mají na povrchu 
viscoelastickou pěnu – potah zachovává při ležení 
maximální paměťový efekt matrace. 

MEDICOTT® je vysoce kvalitní potah. Obsahuje ionty 
stříbra, které zajištují jeho antibakteriální vlastnosti. 
Potah velmi dobře odvádí vlhkost. Speciální úprava 
potahu umožnuje jeho praní až do 90 °C.

NOON® Premio 3D je potah s boční ventilační mřížkou, 
která napomáhá výtečnému odvětrání matrace a odvodu 
vlhkosti. Potah obsahuje přírodní celulózu – má vysokou 
absorpční schopnost a nabízí příjemné klima při spánku. 
Složení potahu zabraňuje tvorbě plísní a růstu roztočů. 
Potah má vysokou odolnost proti oděru a žmolkování. 

visco



www.snooze.cz

JEŠTĚ SI CHVILKU ZDŘÍMNOUT...


