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Exkluzivní
ortopedická
matrace s vodní
náplní

Dokonalá přizpůsobivost Díky  
voDní náplni
Využitím přirozených vlastností vody jsme vyvinuli
vodní jádro matrace, které se dokonale přizpůsobí 
všem konturám Vašeho těla a zajistí rovnoměrné 
rozložení váhy.

Ergonomická vrstva z vysocE kvalitní 
stuDEné pěny

Vysoce elastická vrstva ze studené pěny, jež tvoří 
základ matrace, poskytuje tělu přiměřenou oporu,  
a tím zajišťuje během¬ spánku ergonomicky správné 
ležení v každé poloze.

pocit znovuzrozEní po kažDém spánku
Mikrodynamické vlny vznikající ve vodní náplni 
přinášejí celému tělu mimořádně příjemný pocit  
uklidnění a zajišťují ničím nerušený spánek.
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Kvalita z Rakouska 

Matrace Aquabalance
od sileowelle   

aquabalancE
Vychutnejte si novou dimenzi spánku

Matrace Sileowelle Aquabalance v sobě spojují vlast-
nosti¬prémiových matrací s přednostmi vodních pos-
telí, avšak samozřejmě bez jejich nedostatků, jako je 
například náročná manipulace, elektrické ohřívání vody
nebo používání speciálních roštů. 

Unikátní ortopedický tvar matrace zabezpečuje doko-
nalou přizpůsobivost a nejvyšší možný komfort během
spánku.

maDE in austria
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Vyberte si svou matraci

aquabalancE komFort
Výška: cca 22 cm

Vodní náplň: 15-30 l

Volitelná gelová náplň: ano

Systém plnění: manuální

Visco paměťová pěna: za  příplatek

Doplňková výbava: ne

Výroba na míru: ne

aquabalancE DEluxE
Výška: cca 25 cm

Vodní náplň: 15-40 l

Volitelná gelová náplň: ano

Systém plnění: volitelný: hadice  
s vodoměrem

Visco paměťová pěna: za  příplatek

Doplňková výbava: za  příplatek

Výroba na míru: ne

aquabalancE mybalancE!
Výška: cca 25 cm

Vodní náplň: 15-40 l

Volitelná gelová náplň: ano

Systém plnění: volitelný: hadice  
s vodoměrem

Visco paměťová pěna: za  příplatek

Doplňková výbava: za  příplatek

Výroba na míru: ano

 

V závislosti na modelu je možná doplňková výbava jako
například ohřívání, automatická pumpa atd.

Další informace najdete u svého prodejce SileoWelle
nebo na adrese www.sileowelle.cz

Patentovaná technologie vyvinutá rakouskými lékaři

Unikátní technologie jednotlivých speciálních vrstev matrace vyvinutá předními rakouskými lékaři získala patent v Rakousku i v 
Německu. Aquabalance Vám nabízí unikátní řešení, jež v sobě spojuje pozitivní vlastnosti vody s prémiovou kvalitou zpracování. 
Matrace se kompletně vyrábějí v Rakousku, přičemž klademe důraz na nejvyšší kvalitu všech použitých materiálů.

iDEální přizpůsobivost  
pro DokonalÝ spánEk

Matrace SileoWelle Aquabalance poskytuje optimální 
přizpůsobivost Vašemu tělu, které jsme dosáhli pomocí 
speciálního jádra naplněného vodou či gelem.

Naše matrace je vhodná rovněž pro osoby, které čas-
to trpí bolestmi zad či neklidným spánkem a v noci se 
neustále převalují.

spětE zDravě a buDEtE sE cítit lépE

Tělu přizpůsobené vrstvy ze studené pěny poskytují 
jednak ergonomickou oporu (spodní vrstva) a jednak 
neuvěřitelně komfortní spánek (vrchní vrstva).

V případě zájmu může být na přání zákazníka doplněna
vrchní vrstva o tzv. paměťovou visco pěnu.

SPÁNEK V DOKONALÉ ROVNOVÁZE

kompatibilita s kažDÝm roŠtEm

Matrace Aquabalance je kompatibilní s každým běžně
dostupným roštem a rovněž nevyžaduje žádnou spe-
ciální postel.


