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MATRACE
VYSOKÉ KVALITY
S PRODLOUÎENOU
ZÁRUâNÍ DOBOU
Zafora...............5

375,-

Á PĚNA
LÍN

Unikátní provzdu‰nûná matrace s chladiv˘m
efektem. Jádro matrace je tvoﬁeno tvrzenou
pûnou MediFoam s pﬁíãn˘mi otvory. Modrá chladivá viscoelastická pûna ArcticFoam zajistí optimální regulaci teploty bûhem spánku a obsahuje pﬁírodní geneticky neupraven˘ sója olej.
Bílá MediFoam pûna je tvrd‰í stranou matrace,
která je provzdu‰nûna speciálním pﬁíãn˘m
a podéln˘m prÛﬁezem.
Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm.
130
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tvrdost

tvrdost

záruka
partnerská

roky

tvrdost

ArcticFoam

Salina............... 5

Á PĚNA
LÍN

tvrdost

170,-

Sedmizónová matrace sloÏená ze dvou elastick˘ch pûn a funkcí chladivého efektu. Stﬁed matrace je zpevnûn a provzdu‰nûn kokosovou plotnou o síle 1,5 cm. Modrou nosnou vrstvu
matrace tvoﬁí líná pûna ArcticFoam, která má
chladiv˘ efekt. Tato pûna je vysoce elastická,
maximálnû komfortní a zajistí optimální regulaci teploty bûhem spánku.
Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm.

tvrdost

ArcticFoam
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Beliza............... 7

180,-

zdarma
1× pol‰táﬁ Luká‰

Jádro matrace tvoﬁí velmi oblíbená polyuretanová pûna s profilováním, které zabezpeãuje
dokonalou vzdu‰nost. Pevnûj‰í stranu matrace
tvoﬁí plotna studené HR bio pûny vyrábûné na
bázi pﬁírodních surovin. Díky pﬁírodním v˘taÏkÛm
má tato pûna v˘bornou elasticitu. Druhou, mûkãí stranu, tvoﬁí poddajná deska ze studené pûny.
Tato pûna má velmi nízk˘ odpor proti stlaãení.
Matrace je vhodná na v‰echny typy námi nabízen˘ch ro‰tÛ, ale i na pevnou desku.
V˘‰ka matrace cca 21 cm.

tvrdost
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Varna...............

7 225,-

Matrace s v˘born˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní vrstva s pﬁíãn˘m
a podéln˘m prÛﬁezem je tvoﬁena studenou/HR bio pûnou, která obsahuje geneticky
neupraven˘ sója olej. Tato bio pûna vyniká svou
elasticitou, prody‰ností, tvarovou stálostí a dlouhou Ïivotností. Stﬁed jádra matrace tvoﬁí studené/HR bio pûny rozdíln˘ch tuhostí. VloÏené válce ze studen˘ch/HR pûn rÛzn˘ch tuhostí
napomáhají anatomickému drÏení tûla. Zatímco pod rameny a boky je mûkãí podklad, pod
bedry oceníte tvrd‰í zónu. Spodní vrstva matrace je tvoﬁena elastickou pûnou Medifoam, která má taktéÏ pﬁíãn˘ a podéln˘ prÛﬁez.
Celková v˘‰ka matrace cca 22 cm.

tvrdost

tvrdost

130

Silba...............

6 355,-

novinka

Luxusní matrace dvojí tuhosti. Mûkãí strana matrace s oznaãením ã. 2 je tvoﬁena speciální studenou nebeskou HR pûnou, která je dokonale
prody‰ná a má pﬁíjemnû hladk˘ povrch. Tato
pûna nevytváﬁí Ïádn˘ zpûtn˘ tlak na tûlo, takÏe
Vám garantujeme spánek jako na obláãku. Tvrd‰í strana matrace s oznaãením ã. 3 je tvoﬁena
vysoce gramáÏní pûnou MediFoam, která zaji‰Èuje pevnou oporu páteﬁe. Stﬁed jádra matrace
je provzdu‰nûn speciálním vlnkovit˘m ﬁezem,
díky kterému vznikají provzdu‰Àující prÛduchy.
Matrace je vhodná pro v‰echny typy lamelov˘ch
ro‰tÛ a lze ji poloÏit i na laÈkov˘ ro‰t.
Celková v˘‰ka matrace cca 21 cm.
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zdarma
1× pol‰táﬁ Luká‰
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standardní potahy

Úplet • Aloe Vera

60°C

P

Vysoce kvalitní potahy jsou pro‰ité dut˘m vláknem. Potahy jsou velmi pﬁíjemné na dotek,
v˘bornû odvádûjí vlhkost z tûla a rychle vysychají. Potah Aloe Vera obsahuje v˘taÏek ze
známé rostliny, která má pozitivní vliv na pokoÏku lidského tûla. V‰echny námi nabízené
potahy je moÏné prát na 60 °C. Pro snadnûj‰í praní a manipulaci je potah dûliteln˘ zipem
na dvû ãásti.

NEJVY··Í KVALITA
VYBRAN¯CH MATERIÁLÒ
bio pûna
Sójov˘ extrakt, ze kterého jsou vyrábûné matrace, má nejen pﬁízniv˘ vliv na lidsk˘
organismus, ale také ‰etﬁí ná‰ ekosystém – sniÏuje spotﬁebu nerostn˘ch surovin.
Sója je jiÏ po tisíce let cenûnou surovinou zemí Dálného v˘chodu pro svÛj pomûrnû
vysok˘ podíl lecitinu. Lecitin zvy‰uje intenzitu d˘chání lidské kÛÏe, ovlivÀuje její pruÏnost. Reguluje pH-hodnotu kÛÏe a podporuje pﬁirozen˘ ochrann˘ plá‰È proti agresivním vlivÛm prostﬁedí.
PouÏití pﬁírodní suroviny má unikátní vliv na v˘sledné vlastnosti matrace. Materiál nabízí v˘bornou elasticitu, sniÏuje se tak riziko pﬁípadné deformace a zvy‰uje se jeho pruÏnost.
Pﬁi konstrukci jader matrací ze sójového extraktu vycházíme z ovûﬁen˘ch zku‰eností
a pﬁedev‰ím z kladné odezvy spokojen˘ch zákazníkÛ.

5 710,Elba....................

Á PĚNA
LÍN

V této matraci se snoubí unikátní vlastnosti speciálních materiálÛ. OranÏová plocha je vyrobena
z líné pûny, která obsahuje extrakt ze sóji. Je
tvarovaná do masáÏních vlnek a dokonale kopíruje nerovnosti tûla. Zelenou plochu tvoﬁí studená/HR pûna s pﬁídavkem Aloe Vera, které má
pﬁízniv˘ vliv na lidsk˘ organismus. Jádro matrace tvoﬁí elastické pûny MediFoam. Tato matrace vás zaujme sv˘m unikátním spojením mûkãí
a tvrd‰í strany, mÛÏete si tak kdykoliv zvolit
tuhost lÛÏka.
Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.
tvrdost

tvrdost

130

Korfu...............
4

záruka

60°C
tvrdost

tvrdost

partnerská

roky

405,-

Jádro matrace je tvoﬁeno kombinací desek dvou
elastick˘ch pûn MediFoam s odli‰nou tuhostí.
Stﬁed jádra tvoﬁí pﬁíãné prÛduchy, které zaji‰Èují provzdu‰nûní matrace. Nosné vrstvy jsou
oboustrannû tvoﬁeny ze studené/HR pûny s pﬁímûsí oleje ze skoãce obecného v rÛzn˘ch tuhostech. Vrstvy jsou tvarované do masáÏních nopÛ
v sedmi zónách. Matraci je vhodné poloÏit na
pevn˘ nebo polohovací lamelov˘ ro‰t.
Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.

tvrdost
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tvrdost

tvrdost

tvrdost
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60°C
partnerská

roky

Á PĚNA
LÍN

Mali........................................ 990,Anatomick˘ pol‰táﬁ tvoﬁen˘ kombinací dvou pûn. Základem pol‰táﬁe je elastická pûna. Vrchní modrou ãást tvoﬁí viscoelastická pûna
ArcticFoam. Jedná se o speciální pamûÈovou pûnu, která vyniká svou
elasticitou, svûÏestí a chladiv˘m efektem.
Rozmûr 60 × 32,5 × 11/7,5/8,5 cm.
ArcticFoam

4
Monaco...............

260,-

Sedmizónová matrace s v˘born˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi sloÏená ze dvou elastick˘ch
pûn MediFoam. U této matrace se nabízí volba
dvojí tuhosti, kdy v˘bûr té správné strany záleÏí
jen na vás. Nosnou vrstvu matrace tvoﬁí pûny
MediFoam tvarované do masáÏních nopÛ, které
zabezpeãují dokonal˘ oddych v prÛbûhu celé
noci. Je vhodná pro v‰echny typy lamelov˘ch
ro‰tÛ.
Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.
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1 430,Systema Fix...............

lamelové ro‰ty
2 105,Systema Flex...............

Pevn˘ lamelov˘ ro‰t
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry
200  90 a 200  80 cm

Polohovací lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry
200  90 a 200  80 cm

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5
Systema Flex Motor...............

465,-

Polohovací motorov˘ lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• polohování ro‰tÛ pomocí 2 motorÛ
• nezávislé zvednutí hlavové a noÏní ãásti
• v˘‰ka 17 cm vãetnû motoru
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry 200  90 a 200  80 cm

tvrdost

tvrdost

tvrdost

kg

TVRDOST MATRACE – MùKKÁ
TVRDOST MATRACE – ST¤EDNÍ
TVRDOST MATRACE – TVRDÁ

ANTIBAKTERIÁLNÍ
60°C

PRATELN¯ POTAH

TVRDOST M. – EXTRA TVRDÁ

V¯ROBEK SE NESMÍ BùLIT

5 ZÓN

BEZ CHEMICKÉHO âI·TùNÍ

7 ZÓN

NEÎEHLIT

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

P CHEMICKÉ âI·TùNÍ

PARTNERSKÉ MATRACE

KLINICKY TESTOVÁNO

partnerská

www.drevocal.cz

záruka

SNÍMATELN¯ POTAH

roky

PRODLOUÎENÁ ZÁRUKA
NA JÁDRO MATRACE

a i 2/019

tvrdost

MF K M

Potahy z kvalitních látek jsou dûlitelné na dva díly a pratelné na 60 °C.
U v‰ech matrací nabízíme moÏnost v˘bûru potahové látky. Standardní
potah je ÚPLET, u ALOE VERA není pﬁíplatek. Antibakteriální potahy
SILVERGUARD, MEDICOTT a potah LYOCELL jsou s pﬁíplatkem 580 Kã.
Uvedené ceny jsou vãetnû DPH a platí do rozmûru 200 × 90 cm.

