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Zdravý spánok
od D.P.V.
Zdravý spánok a dokonalá regenerácia je základom pre šťastný
život. Ako jeden z popredných českých výrobcov inovatívnych,
vysoko kvalitných spánkových systémov D.P.V ponúkame
širokú škálu matracov, lamelových roštov, postelí a doplnkov
pre Vaše individuálne priania a požiadavky. D.P.V. je skratka pre
perfektnú kombináciu designu, technológie a ergonómie naozaj
výnimočného pohodlia pre každý typ spánku.

Spánok – prameň mladosti pre telo i dušu
Spánok dodáva telu novú životnú energiu, vitalitu a rovnováhu.
V dlhodobom horizonte trvalého nedostatku spánku vyzeráme
starší, uvanení a menej odolní proti chorobám. Najčastejšou
príčinou nedostatku spánku sú profesionálne a súkromné stresy,
ťažké a mastné jedlo, nedostatok pohybu a veľké množstvo
alkoholu a nikotínu. Preto je životne dôležitý zdravý spánok.
V posteli strávime asi jednu tretinu nášho života.

Spánok je náš zdroj energie
Režim spánku je fáza regenerácie, bez ktorej človek a jeho
organizmus nie je schopný života. Počas spánku telo zapne
regeneračné funkcie. To znamená, že sa zníži krvný tlak,
srdcová frekvencia a teplota, dýchanie je pozoruhodne kľudné
a dochádza k uvoľneniu svalov. V priebehu spánku sa naše telo
zbavuje stresov a spracováva problémy každodenného života.
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Rady pre správny výber zdravého lôžka
Optimálne lôžko musí byť zložené z kvalitného matraca a z lamelového roštu. Táto kombinácia
najlepšie udržuje chrbticu v prirodzenej polohe. Lamelový rošt je hneď po matraci druhou
najdôležitejšou súčasťou lôžka. Okrem správnej polohy chrbtice je pre zdravý a kvalitný spánok
tiež dôležitá cirkulácia vzduchu. Použitie roštu súčasne predlžuje životnosť matraca.
Široká škála materiálov ponúka veľký výber matracov pre každého. Použité materiály: PUR peny,
HR studené peny, „tzv. lenivé“ Visco peny, antibakteriálne peny, latexové peny, Bonell pružinové
a taštičkové jadrá. Momentálne sú svetovou novinkou luxusné matrace z CELLPUR pien v rade Cellpur
collection. Rozdielne vlastnosti pien a ich kombinácie tiež určujú prednosti jednotlivých matracov.
Skupina matracov ŘEŠETO je vyrobená z kvalitných antibakteriálnych pien. Antibakteriálna pena
dokáže eliminovať výskyt baktérií a má vynikajúcu odolnosť proti vzniku pliesní. Veľmi kvalitné
a neustále zdokonaľované materiály používané pri výrobe matracov využívajú poznatky z anatómie
a potrieb ľudského tela.
Pre výber správneho matraca a roštu odporúčame navštíviť kamenné predajne, kde Vám
preškolení predajci pomôžu s výberom toho najvhodnejšieho matraca. Aktuálny zoznam našich
predajcov nájdete na www.dpv-matrace.sk a www.reseto.sk. Výber matraca nepodceňujte.
Matrace sú rozdelené podľa váhových kategórií a podla tuhosti: máme 5 stupňov tuhostí
matracov, pričom tvrdosť 1 je najmäkkšia a 5 je najtužšia varianta.
Na kvalitnom matraci sa musíte cítiť pohodlne, chrbtica musí byť v rovine.
Poťahy matracov je možné vyberať z niekoľkých možných typov. Všetky poťahové materiály
spĺňajú najnáročnejšie požiadavky užívateľov. Poťahy sú prateľné na 60 °C - 90 °C podľa typov
poťahov, vďaka čomu sa zvyšuje hygiena lôžka.
Ako matrac do dvojlôžka odporúčame voliť dva samostatné matrace. Matrac je možné
samostatne polohovať, ponúka možnosť výberu vhodnej strany, lepšiu manipuláciu pri otáčaní,
jednoduchšiu manipuláciu s poťahom a zamedzenie rušivého pohybu pri otáčaní partnera.
Matrace označené logom ZDRAVOTNÉ MATRACE prešli dôkladnými skúškami a bol na nich
vydaný certifikát „Klinické hodnocení zdravotnického prostředku“ vo Fakultnej nemocnici Brno.

Matrac sa odporúča vymeniť každých 5-7 rokov z ergonomických a hygienických dôvodov.
Matrace vyrábame ve všetkých typizovaných i atypických rozmeroch.
Na matraci sa vyplatí nešetriť. Investujte do kúpy kvalitného matraca a Váš chrbát to pocíti.
Ceny uvedené u matracov platia do rozmeru 90x200.cm (atypické rozmery do šírky 90.cm
a dĺžky 200.cm sú bez príplatku). Ceny k ostatným rozmerom žiadajte u svojho predajcu.
Všetky produkty firmy D.P.V. sa pýšia známkou Český výrobek.

Zdravý spánok od D.P.V.

Penové matrace musia byť uložené na kvalitnom lamelovom rošte. Pružinové a taštičkové
matrace odporúčame položiť na pevný odvetrávaný podklad. Latkové rošty nesmú mať
medzery medzi latkami väčšie ako 40 mm, inak môže dochádzať k deformácii matraca.
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Legenda
Vysvetlivky k piktogramom

130 Kg

Odporúčaná nosnosť

Jadro bez použitia lepidiel

Počet anatomických zón

Partnerský matrac

21

HR (high-resilient) studená pena

cm
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Antibakteriálna pena

Výška matraca v poťahu
(výška podľa typu poťahu)

Tvrdosť matraca 1-5 (mäkký - tuhý)

Poťah prešitý rúnom

Visco - termoaktívna viscoelastická pena

Odnímateľný poťah

Dryfeel ventilačná pena

Rozdelenie poťahu na dve časti

PUR – polyuretánová pena

Možnosť prania

RE – rekonštituovaná pena

Lamelový rošt nepolohovateľný

Taštičkové pružiny

Lamelový rošt polohovateľný

Bonell pružinové jadro

Lamelový rošt motorový

Antidekubitné jadro

Pevný podklad s odvetrávaním

ga

Zámkový spoj – nelepené jadro

Rošty

Vankúše

r

an

y

Latexová pena

lit

Krycie matrace

Detské matrace

Matrace

Poťahy

TUHOSŤ

cia k va

Predĺžená záruka na jadro
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Pre vaše zdravie

Vysvetlivky k piktogramom
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PUR pena Sleepfoam
Spoločnosť D.P.V., s.r.o. pre výrobu matracov a doplnkov používa vysoko odolné a priedušné
PUR peny Sleepfoam. Sleepfoam pena vyniká svojou výbornou elasticitou, tvarovou stálosťou
a dlhou životnosťou.

HR – Studená pena
Studené peny (typ HR) sa vyznačujú vysokou elasticitou, tvarovou stálosťou a dlhou životnosťou.
Tieto peny sú narozdiel od klasických pien zhotovené najmodernejšou technológiou s použitím
vysoko kvalitných materiálov.

Poťahy

Vysoko pružná HR pena je bunkový materiál s hladkou textúrou nepravidelnej štruktúry.
Vysoká flexibilita týchto pien umožňuje dynamicky reagovať na váhové zaťaženie, čo zaisťuje
vynikajúce pohodlie. HR peny majú výbornú priedušnosť a sú povrchovo chladnejšie, tým
dokonalo odvádzajú teplo od tela a zabraňujú prehriatiu organizmu.

Rošty

Vankúše

Krycie matrace

Detské matrace

Matrace

Viscoelastická pena
Viscoelastická pena často označovaná ako „pamäťová pena“ alebo „lenivá pena“, bola vynájdená
v roku 1970 vo výskumnom stredisku NASA v USA. Jej hlavnou funkciou bolo neutralizovať
negatívne vplyvy dlhodobého sedenia a ležania v obmedzenom priestore a tiež absorbcia
energie vzniknutej pri štarte a pristátí.
Viscoelastická pena je unikátny typ polyuretánovej peny s otvorenou bunkovou štruktúrou,
ktorá mení svoju tvrdosť v závislosti na teplote. Lenivé peny ponúkajú unikátny pocit pri
ležaní z dôvodu reakcie tejto jedinečnej peny na teplotu a dokonalo sa prispôsobujú anatómii
ľudského tela. To má zásadný vplyv na kvalitu spánku, krvný obeh a zmiernenie bolesti chrbtice.
Matrac, vďaka pomalému sa vracaniu do pôvodného stavu, nevytvára protitlak a zabraňuje
tak preležaninám. Pamäťový efekt eliminuje mikroprebudenie, ktoré narušuje spánkové cyklusy
a prispieva tak k hlbšiemu spánku.

Antibakteriálna pena
Antibakteriálne peny patria medzi najmodernejšie materiály pre výrobu matracov, kde na prvom
mieste je kvalita použitých materiálov a zvýšené nároky na hygienu lôžka. Antibakteriálna pena
dokáže eliminovať výskyt roztočov a má vynikajúcu odolnosť proti vzniku pliesní
a húb. Táto antibakteriálna pena je certifikovaná firmou SANITIZED® Švajčiarsko
s hodnotením EXCELENTNÁ. Túto penu odporúčame osobám s nadmerným
potením a osobám, ktoré vyžadujú zvýšenú hygienu na lôžko.

Cellpur
Nová pena Cellpur od Eurofoamu otvára novú dimenziu v hygiene a komforte. Po prvý krát
sa podarilo zabudovať do peny prášok TENCEL® s jeho unikátnymi vlastnosťami. Jedná sa
o celulózu v práškovej forme, ktorá vďaka svojej unikátnej mikroštruktúre pohlcuje vlhkosť
uvoľňujúcu sa v priebehu spánku, ktorú potom následne rýchlo uvoľní. Vďaka dokonalému
spolupôsobeniu TENCEL®u a PUR peny s cellpurom dosahujeme vynikajúcu úroveň prostredia
pre spánok.
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100% GREEN Latex
Patrí medzi najkvalitnejšie latexové výrobky na svete. GREEN latex ponúka vysoký komfort pri
ležaní vďaka svojej mäkkosti, elasticite a tvarovej stálosti a je tiež vysoko odolný proti prachu
a roztočom. 100% GREEN latex je inšpirovaný prírodou a obsahuje veľké množstvo prírodného
latexu z Guatemaly. Výroba GREEN latexu je veľmi šetrná k životnému prostrediu.

Taštičkové pružiny
Taštičkové pružiny sa skládajů z veľkého počtu malých pružín, ktoré sú samostatne zabalené
do taštičky z netkanej textílie. Vďaka tomu dokáže každá pružinka samostatne reagovať
na zaťaženie, čím sú dosiahnuté optimálne ortopedické vlastnosti. Taštičkové matrace sa
vyznačujú veľkou pružnosťou a vzdušnosťou.

Bonell Pružinové matrace
Pružinové matrace patria k najznámejším a najstarším typom matracov. Tieto matrace sa
vyznačujú vysokou vzdušnosťou, pružnosťou a dlhou životnosťou. Bonell pružiny sú vyrobené
z drôtu s priemerom 2,4 mm. Pružinové matrace odporúčame do postelí s pevným podkladom.

Vyvinuté pre vaše pohodlie
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Řešeto
naleniu funkčnosti matracov.
D.P.V. je tak prvým a jediným vlastníkom novej technológie
„ŘEŠETO“ pre úpravu a dierovanie matracov v Čechách
a na Slovensku. Ide o celkom novú technológiu dierovania matracov vertikálne, ale i medzi jednotlivými vrstvami.
Úroveň výroby matracov a ich úžitku sa tak posúva o krok
ďalej.

Vďaka priedušnému matracu ŘEŠETO dochádza k eliminácii vlhkosti a prostredie na lôžku je dokonale hygienické.
Na matracoch ŘEŠETO sa prebúdzate svieži a dokonale
odpočinutí pre Váš aktívny deň.

dokonalé odvetrávanie matraca

eliminácia vlhkosti

zabraňuje prehrievaniu
organizmu

dlhšia živostnosť

Matrace
Detské matrace
Krycie matrace
Vankúše

organizmu. Vďaka perforácii sú zvýraznené aj jednotlivé
zóny matraca.

zónové vertikálne otvory
dvoch rôznych priemerov

Zdravotné
matrace
Matrace označené logom Zdravotní matrace prešli náročnými skúškami vo Fakultnej nemocnici
v Brne. Vďaka kvalite našich výrobkov a premyslenej konštrukcii matracov dostali naše matrace
certifikát: „Klinické hodnocení zdravotnického prostředku“ podľa zákona 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích.

Rošty

Matrac prederavený technológiou ŘEŠETO je maximálne
priedušný, spĺňa najnáročnejšie požiadavky na hygienu
a predlžuje jeho životnosť. Otvory jadro matraca lepšie
odvetrávajú, takže nedochádza k prehrievaniu ľudského

preukázateľná funkcia

Poťahy

Technológie

Materiály

V roku 2011 sme prišli ako jediní v Európe na český trh
s unikátnou novinkou – dierovaným matracom s príznačným názvom ŘEŠETO. Týmto krokom dochádza k zdoko-

dokonalá hygiena lôžka
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Pre Vaše zdravie

Pre Vaše zdravie
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Poťahové materiály
Naše zdravie začína dobrým odpočinkom. Ohľadne spánku bol v roku 1960 v USA vykonaný výskum u 3000 dospelých.
Tento výskum stanovil priemernú dobu spánku na 8 až 9 hodín denne. V rovnakom výskume, ktorý prebiehal v minulých
rokoch, bola doba spánku už len 7 hodín. Náš spánok sa neustále skracuje. O dôvod naviac, prečo náš spánok naplno využiť.

Materiály

V priebehu spánku vylúčime približne 350.ml telesnej tekutiny. Väčšinu potu vylučujeme z nôh a podpazušia. Toto množstvo
je zanedbateľné. Ale po 10 rokoch spánku je to okolo 1200 l!!!!!!!! Okrem tekutín tiež strácame odumretú kožu. Priemerne
denne 1,5.g, tj. 500.g ročne.
Telesná vlhkosť a odumretá koža spoločne vytvárajú ideálnu živnú pôdu pre roztočoe. Tieto roztoče žijú v našich kobercoch
a matracoch, kde sa im veľmi dobre darí, a vďaka tomu sa tiež rýchlejšie rozmnožujú. Prostredie môže byť veľmi hygienické,
ale roztočom sa nevyhneme. Roztoče žijú priemerne 2-3 mesiace. Ak však majú dobrý zdroj potravy, dokážu sa za túto dobu

Rošty

Vankúše

Krycie matrace

Detské matrace

Matrace

Poťahy

Technológie

veľmi rýchlo rozmnožiť. V normálnom matraci tak žije okolo 2 miliónov roztočov.
Roztoče sú voľným okom neviditeľné, avšak škodlivé látky v ich natrávenej potrave a z ich výlučkov môžu spôsobiť závažné
zdravotné problémy a tiež môžu vyvolávať alergické reakcie. Astmatici by sa im mali úplne vyhýbať.
Nemali by ste dať roztočom najmenšiu šancu rušiť Váš život a spánok. Samozrejme existujú rýchle riešenia v boji proti nim,
ako je časté vetranie spálne, pranie pri vysokej teplote atd. Tieto metódy však nie sú dostatočne účinné a niektoré sa musia
denne opakovať. Na takéto veci v dnešnej spoločnosti, kde sme veľmi zaneprázdnení, nie je čas. Preto firma D.P.V. ponúka tie
najluxusnejšie poťahy, které sa dokážu s nežiadúcimi roztočmi vysporiadať.

TENCEL®
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S TENCELom začína nová doba vo vláknovej technológii.
Základom je prírodná surovina - TENCEL® sa získava
zo surového dreva a je 100% biologicky opracovateľný.
TENCEL® je jemný ako hodváb, silný ako polyester,
chladivý ako ľan, teplý ako vlna a priedušný ako bavlna.
Voda je základ života - z toho TENCEL® vychádza.
Celkom prirodzene naberá prebytočnú vlhkosť a zase ju
rýchlo odvádza do ovzdušia.

Tencel® je dobrou voľbou pre citlivú kožu. Vďaka
kombinácii
hladkého
povrchu
a
výnimočného

Optimálny transport vlhkosti TENCEL®u je oproti
syntetickým vláknam jedinečný. Nanotechnológia

vstrebávania vlhkosti umožňuje pozitívne prostredie pre
pokožku. Tým zmierňuje problémy s citlivou pokožkou.

TENCEL®u podporuje túto prirodzenú vlastnosť vlákna
- čím je zaručené optimálne spánkové prostredie.

Bez chemických látok

TENCEL® prijíma o 50% viac vlhkosti ako bavlna.

Celkom bez chemických látok zabraňuje TENCEL® úplne

Výroba TENCEL®u je revolučná. Výroba je založená

prirodzene rastu baktérií. U umelých vlákien stúpa rast
baktérií oproti TENCEL®u až 2000 krát.

na rozpúšťadle + spriadacom postupe. Revolučné na
tomto procese je takmer úplný kolobeh rozpúšťadla -

Hygiena na úplne prirodzenej báze

to sa z 99,5% získava späť a minimálne zostatky emisií
sú odbúrané v biologických čističkách. Tento výrobný
proces získal európsku cenu za životné prostredie.

Kožný senzor Tencel®
Koža je najväčším ľudským dýchacím orgánom - chráni
nás a reguluje telesnú teplotu. TENCEL® tieto funkcie
podporuje a funguje tak ako druhá koža. TENCEL® má
výnimočne hladkú povrchovú štruktúru - tým garantuje
jemný pocit na koži.

Pri

porovnaní

povrchu

vlákien

bavlny,

vlny

a

TENCEL®u je jasne vidieť rozdiel. Vlna má veľmi šupinatý
povrch a bavlna nepravidelne hrubý povrch. TENCEL® je
hladký a jemný.

Pri vzniku vlhkosti je táto vlhkosť priamo odvádzaná
do stredu vlákna. Preto nevzniká žiadna mokrá škvrna
na koži, v ktorej by sa mohli množiť baktérie.

Vo dne v noci v najlepšej forme
TENCEL® zlepšuje prirodzene Váš spánok. Naše telo
vydá v priebehu spáku 0,4 l vodnej pary - vlhkosti.
Vynikajúce spracovanie vlhkosti TENCEL®u zaručuje
príjemné, suché spánkové prostredie.

Zdravie a odpočinok

Tencel® - jednoducho príjemné

Vďaka TENCEL®u môže naša koža nepretržite dýchať!
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Intense

Technológie

Ľudské telo je veľké pole napätia, ktoré sa vďaka dotyku
alebo treniu s inými látkami neustále nabíja elektrónmi.
Intense toto napätie v priebehu spánku odvádza.
V priebehu spánku je telo neustále v kontakte
s pyžamom, perinou, matracom apod. To znamená, že
tak ako telo, i predmety v okolí sa neustále nabíjajú (až
30 000 voltov!). Ak chceme kľudne spať, je dôležité

Matrace

Poťahy

urýchliť vybíjanie pri nízkom napätí a bez uzemnenia.
Riešením je INTENSE. Do poťahov z Intense je vtkané
uhlíkové vlákno. Je to ultra jemné, mnoho vláknité
dvojzložkové vlákno. Každé vlákno má vodivé jadro
s nylonovým ochranným obalom. Vďaka indukcii nasaje
uhlíkové vlákno elektróny z látok, ktoré ho obklopujú
a prenesie ich pri nízkom napätí (uz od 4 000 voltov)
do vzduchu. Tak doslova skĺzne z človeka napätie.
Spánok je hlbší a kľudnejší. Patentované uhlíkové vlákno
nielenže znižuje elektrické napätie, ale súčasne pôsobí

Detské matrace
Krycie matrace
Vankúše

Štúdie spánku ukázali, že ak je zrýchlené vybíjanie
statickej elektriny, potrebujeme za jednu noc o 20 minút
menej spánku. Uhlíkové vlákna v poťahoch Intense
prijímajú elektróny, čo zmenšuje napätie.

Kvalita spánku = kvalita života

proti prachu a baktériám.

Pre moderného človeka je kvalita života stále dôležitejšia.
Náš spánok má veľký vplyv na túto kvalitu. Čím

Intenzívnejší spánok

kľudnejšie a intenzívnejšie spíme, tým si môžeme dlhšie
a intenzívnejšie užívať život.Poťah Intense náš spánok

Intense zbavuje telo statického napätia. Vďaka tomu je

Rošty

Vedecky dokázané

spánok skutočne intenzívnejší. Vzhľadom k tomu, že sa
zlepšuje kvalita spánku, sme i lepšie odpočinutí.

podporuje. Ľudia, ktorí spia na poťahu Intense, nie sú
len lepšie oddýchnutí, ale súčasne potrebujú v priemere
o 20 až 21 minút menej spánku za noc.

Fyzika

poťah je vhodný pre alergikov

Intense je založený na jednoduchom prírodnom zákone:
ak dokážeme telo oslobodiť od statickej elektriny,

poťah s moderným prešitím s vysokou gramážou
(400 g/m2)

dosiahneme lepší odpočinok, čiže:
Čím menej statickej energie, tým lepšia kvalita spánku.

poťah je vylepšený ventilačnou mriežkou, vďaka
ktorej môže jadro matraca lepšie dýchať

Atlantis

13

s úpravou Frix

Atlantis® poťahy kombinujú základnú čistotu a sviežosť
s nepoškvrnenou bielou. Atlantis® je prateľný pri
vysokých teplotách, aby si svoju čistotu a sviežosť mohol
udržať niekoľko rokov.

Hygienicky čisté
Atlantis® je látka vyrobená zo 100% polyesteru.
Polyesterové tkaniny sa veľmi ľahko udržujú čisté (napr.
oproti bavlne), sú menej náchylné na rozmnožovanie
roztočov a na dotyk sú veľmi jemné.

Čistý a svieži
Látka Atlantis® prechádza veľmi intenzívnym pracím
procesom, ktorý sa nazýva „mikro čistenie“. Tento
proces je veľmi šetrný k životnému protrediu. Výsledkom
procesu je neskutočne čistá a svieža látka, v ktorej
nemajú roztoče šancu prežiť.

Prateľná

Príjemne svieža
Látka s úpravou Frix obsahuje mikrokapsule, ktoré
neutralizujú nepríjemný odér, zatiaľ čo vy spíte. Tak si
matrac v poťahu Frix udržuje sviežu a príjemnú vôňu.

Jemný závan mäty
Frix nielenže zneutralizuje zápach, ale mikrokapsule
rozprášia vôňu mentolu.
poťah je vhodný pre alergikov

Látka Atlantis® je prateľná, takže Vaše matrace zostávajú

poťah s moderným prešitím s vysokou gramážou
(400g/m2)

čisté a svieže po dlhý čas. Poťahy vyrobené z Atlantisu
sú prateľné na 90 °C.

poťah je vylepšený ventilačnou mriežkou, vďaka
ktorej môže jadro matraca lepšie dýchať

Zdravie a odpočinok

Poťahy DryFast Argentum sú kombináciou veľmi efektívnej technológie regulácie vlhkosti a inovácie antibakteriálneho spracovania strieborných iontov. Počas Vášho
spánku zostáva matrac chladný, svieži a suchý. Súčasne
oceníte pohodlnú poddajnosť matraca.

Zostať suchý a chladný
Argentum+® poťahy sú vybavené najnovšou chladiacou
(Cool) technológiou. Vďaka svojim jedinečným hydrofilným vlastnostiam zlepšujú reguláciu vlhkosti – vlhkosť

Hebká na dotyk

je rýchlo absorbovaná a odvádzaná z matraca. Ideálne
chladné a suché prostredie pre pohodlnú noc.

nostňujú ľudia hebké poťahy. Argentum+® poťahy sú
vybavené silikónovou technológiou tak, aby zaručili

Svieži a antibakteriálny

Nezávisle na technických kvalitách matracov, upred-

matracu jeho mäkkosť a poddajnosť.

Roztočom sa vďaka telesným tekutinám a teplu darí roz-

Dlhá životnosť

množovať a vytvárajú nepríjemné zápachy. Argentum+®
poťahy obsahujú strieborné ionty s antibakteriálnymi
vlastnosťami. Strieborné častice zabraňujú rozmnožova-

Poťahy Argentum+® majú vynikajúce dlhotrvajúce
hydrofilné vlastnosti. Užívajte si túto jedinečnú kombi-

niu roztočov.

náciu regulácie vlhkosti a antibakteriálnych vlastností
Argentum+® poťahov noc čo noc niekoľko rokov.

Úvod
Krycie matrace

Detské matrace

Matrace

Poťahy

Technológie

Materiály

Legenda

Dry Fast Argentum

Poťahové materiály na našich matracoch sú certifikované v Textilním
zkušebním úřadě v Brne. Poťahy vyhovujú všetkým hygienickým požiadavkom

Vankúše

a nepredstavujú zdravotné riziko. Poťah pre detské matrace Happy kids je
vhodný pre deti do 3 rokov podľa vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.
84/2001 Sb. O hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku

Rošty

do 3 let.

Organic Cotton
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V dnešnej dobe rastie dopyt po čistom a „úprimnom“
materiále. Preto sme zahrnuli do nášho sortimentu poťahy na matrace vyrobené z biologicky pestovanej bavlny.
Názov tohto poťahu je Organic Cotton – BIO Bavlna,
pretože je vyrobený zo 100% ekologicky pestovanej bavlnenej priadze.
Ekologické pestovanie bavlny samozrejme v žiadnom
smere neznižuje kvalitu bavlny. Aj táto bavlna je mäkká, pevná a priedušná. Niekedy počúvame argumenty

Priateľský k životnému prostrediu

typu: „Bavlnu nejeme ani nepijeme, tak prečo by sme
mali premýšľať o jej pestovaní?“ Ale stále lepšie informovaný spotrebiteľ kladie dôraz na životné prostredie.

kom pestovaní bavlny sa používa veľa pesticídov. To sa
často deje vďaka neinformovanosti miestnych poľno-

Ľudia chcú vychovávať svoje deti, i tak už stále citlivejšie
na alergie apod., v čistom prostredí.

Používanie BIO bavlny je stále na vzostupe. Pri klasic-

hospodárov. Faktom je, že pesticídy znečisťujú spodnú
vodu a pôdu a to je pre ľudí a zvieratá škodlivé.

Spánok v čistej bavlne

Poťahy z BIO bavlny sú poťahy, ktoré sú vyrobené z ekologicky pestovanej bavlny. Namiesto tradičních pesticí-

Biologická bavlna je vynikajúci produkt pre výrobu poťa-

dov sa používajú ekologické hnojivá.

hov na matrace a oblečenia. Je to predsa príjemný pocit,
že nespíte na rôznych pesticídoch.

V BIO bavlne si môžeme užívať kľudný spánok. Je to
vynikajúca príležitosť, ako prispieť k lepšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Kvalita bavlny sa ale pri
ekologickom pestovaní zachováva. BIO bavlna je ideálna surovina pre poťah, ktorý je hebký, čistý, ekologický
a antialergický.

Zdravie a odpočinok

Úvod
Legenda
Materiály
Technológie

3

TUHOSŤ

7-zónový matrac je výnimočný nielen svojou výškou,
celkovou konštrukciou, ale i použitým nosným Cellpur
materiálom.
Matrac
svojou
vrstvenou,
lamelovou
konštrukciou a celkovou výškou cca 22 cm zaistí pohodlné
ležanie pre každého spáča. V konštrukcii sú využité jednak
rôzne profilačné úpravy na oboch stranách matraca, jednak
horizontálne vrstvenie rôzne tuhých materiálov (Cellpur
5225, 5235, 5245). Každý užívateľ si tak môže nájsť svoju

Odporúčané uloženie

rokov

an

y

polohu a svoj ideálny matrac. Matrac je samozrejme zónový,
spĺňa všetky ergonomické zásady. Matrac je vyrobený
z vysoko elastickej studenej Cellpur peny s otvorenou
štruktúrou buniek, ktorej absorpčné ventilačné schopnosti
znásobujú Tencel® mikročiastočky. Tencel® je garanciou

lit

Poťahy
Matrace
Detské matrace
Krycie matrace

2

TUHOSŤ

r

Vankúše

641 €

ga

Rošty

MAAT Cellpur

cia k va

priedušnosti lôžka a maximálnej hygieny. Matrac je vhodný
na lamelový pevný alebo polohovateľný rošt.

Možnosť voľby poťahu:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

Štandardne dodávané:

Tencel

Možnosť voľby poťahu:

Intense

22

130 Kg

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

cm

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

17

NUT Cellpur
505 €
4

TUHOSŤ

3

TUHOSŤ

Ventilačné schopnosti v spojení so schopnosťou CELLPURU
absorbovať výšenú vlhkosť sú zárukou kľudného spánku bez
pocitu potenia. Matrac je dvojtuhostný a vďaka vysokým
objemovým hmotnostiam CELLPUR (5235, 5245) peny, dáva
užívateľovi možnosť voľby povrchovej mäkkosti bez vplyvu

r

lit

rokov

an

y

Odporúčané uloženie

ga

na celkovú nosnosť matraca. Matrac je zónový a spĺňa všetky
ergonomické požiadavky. Matrac je vhodný na lamelový
pevný alebo polohovateľný rošt. Celkový výška matraca
v poťahu je cca 18 cm.

cia k va
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130 Kg

Možnosť voľby poťahu:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

Štandardne dodávané:

Tencel

Možnosť voľby poťahu:

Intense

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

cm

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

Prvé matrace, ktoré dýchajú

7-zónový matrac s povrchovou i jadrovou profiláciou vytvára
výborné podmienky nielen pre priedušnost lôžka, ale i pre
optimálne tvarovanie matraca voči telu spiaceho človeka.

Úvod
Legenda
Materiály
Technológie
Poťahy
Matrace

NUT 5 Cellpur
589 €
2

TUHOSŤ

2
4

3

TUHOSŤ
TUHOSŤ

TUHOSŤ

Vankúše

7-zónový matrac s povrchovou úpravou a jadrovou
profiláciou vytvára výborné podmienky nielen pre
priedušnosť matraca, ale i pre optimálne tvarovanie matraca
voči telu spiaceho človeka. Ventilačné schopnosti Cellpuru
(absorbuje zvýšenú vlhkosť) a vertikálne otvory v roznášacej
vrstve sú zárukou kľudného spánku bez pocitu potenia.
Voľne uložená vrstva Viscoelastickej peny (4,5 cm) dáva
užívateľovi možnosť voľby povrchovej mäkkosti bez vplyvu
rokov

an

y

Odporúčané uloženie

lit

na celkovú nosnosť matraca vďaka vysokým objemovým
hmotnostiam Cellpuru (5235, 5245) a Viscoelastickej peny
(5025). Matrac je zónovaný a spĺňa všetky ergonomické
požiadavky. Matrac je vhodný na lamelový rošt pevný alebo
polohovateľný. Celková výška matraca v poťahu je 22 cm.

r

Rošty

VISCO PENA

ga

Krycie matrace

Detské matrace

LZE OTÁČET

cia k va

22

130 Kg

Možnosť voľby poťahu:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

Štandardne dodávané:

Tencel

Možnosť voľby poťahu:

Intense

cm

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton
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NUT 9 Cellpur
667 €
1

TUHOSŤ

4

3

TUHOSŤ

TUHOSŤ

LZE OTÁČET

VISCO PENA

človeka. Ventilačné schopnosti Cellpuru (absorbuje zvýšenú
vlhkosť) a vertikálne otvory v roznášacej vrstve sú zárukou
kľudného spánku bez pocitu potenia. Voľne uložená vrstva
Viscoelastickej peny (9 cm) dáva užívateľovi možnosť
voľby povrchovej mäkkosti bez vplyvu na celkovú nosnosť
r

lit

rokov

an

y

Odporúčané uloženie

ga

matraca vďaka vysokým objemovým hmotnostiam Cellpuru
a Viscoelastickej peny. Matrac je zónovaný a spĺňa všetky
ergonomické požiadavky. Matrac je vhodný na lamelový
rošt pevný alebo polohovateľný. Celková výška
matraca v poťahu je 26 cm.

cia k va
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130 Kg

Možnosť voľby poťahu:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

Štandardne dodávané:

Tencel

Možnosť voľby poťahu:

Intense

cm

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

Prvé matrace, ktoré dýchajú
Prvé matrace, ktoré dýchajú

7-zónový matrac s povrchovou úpravou a jadrovou profiláciou
vytvára výborné podmienky nielen pre priedušnosť lôžka,
ale i pre optimálne tvarovanie matraca voči telu spiaceho

Úvod
Legenda
Materiály

278 €
3

4

TUHOSŤ

TUHOSŤ

Luxusný 7-zónový matrac je vyrobený z antibakteriálnej certifikovanej peny (soft/hard). Konštrukcia tohto
matraca je bez použitia lepidiel a ponúka voľbu tuhšej
a mäkkšej strany. Antibakteriálna pena dokáže eliminovať výskyt roztočov a má vynikajúcu odolnosť proti vzniku pliesní a húb. 7 – zónová konštrukcia matraca vytvára

ga

cia k va

Odporúčané uloženie

Rošty

Vankúše

Krycie matrace

r

an

y

vynikajúce podmienky pre správne držanie chrbtice.

lit

Technológie
Poťahy
Matrace
Detské matrace

Blok Duo

17

130 Kg

cm

7 – zónové jadro matraca
Řešeto Blok Soft je možné
kombinovať s vysokou vrstvou
Visco peny (soft/hard).

Štandardne dodávané:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

Možnosť voľby poťahu:

Tencel

Visco pena je voľne uložená,
vďaka čomu je možné matrac
rozložiť, a tým sa dá jadro
vetrať, popr. vysávať.

Možnosť voľby poťahu:

Intense

Nelepený systém matraca taktiež
umožňuje otočenie základného
jadra, čím dosiahneme vyššiu
životnosť celého matraca.

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

21

Blok Duo
Visco Soft
381 €
2

3

TUHOSŤ

4

TUHOSŤ

TUHOSŤ

LZE OTÁČET

y

VISCO PENA

r

lit

ga
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cia k va

Odporúčané uloženie
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130 Kg

cm

Blok Duo
Visco Hard
408 €
3

4

TUHOSŤ

TUHOSŤ

LZE OTÁČET

y

VISCO PENA

r
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cia k va

Odporúčané uloženie
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130 Kg

Štandardne dodávané:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

Možnosť voľby poťahu:

Tencel

cm

Možnosť voľby poťahu:

Intense

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

Prvé matrace, ktoré dýchajú

3

TUHOSŤ

Úvod
Poťahy

Technológie

Materiály

Legenda

Relaxujte s nami

Astara
454 €
3

2

TUHOSŤ

Originálny matrac vyrobený z materiálov Eurofoam
Comfort a Viscoline, s výraznou prelamovanou
konštrukciou, tvorí vynikajúce podmienky pre správne
držanie chrbtice. Túto skutočnosť zvýrazňuje tiež použitie
Visco pien Viscoline reagujúcich na teplotu tela, ktoré
v mieste ramennej kolísky tvoria ideálne podmienky pre
krčnú chrbticu. Použitie materiálu Eurofoam Comfort so
štruktúrou „včelích plastov“ zaručuje vysokú elasticitu
a priedušnosť (až dvojnásobnú oproti klasickým
polyuretánovým penám).

r

VISCO PENA

y

an

lit

ga

Krycie matrace

Detské matrace

Matrace

TUHOSŤ

cia k va

Odporúčané uloženie

Vankúše
Rošty

20

130 Kg

Možnosť voľby poťahu:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

cm

Možnosť voľby poťahu:

Tencel

Štandardne dodávané:

Intense

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

23

Pallas 150
515 €
4

5

TUHOSŤ

TUHOSŤ

Extra tuhý matrac vyrobený z materiálov Eurofoam
Comfort vysokej gramáže 55kg/m3. Táto pena ponúka
vynikajúce ortopedické vlastnosti pre osoby s vyššou
hmotnosťou. 7-zónové jadro je prevŕtané najnovšou

lit

r

cia k va

Odporúčané uloženie

20

150 Kg

Možnosť voľby poťahu:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

cm

Možnosť voľby poťahu:

Tencel

Štandardne dodávané:

Intense

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

Relaxujte s nami

ga
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y

technológiou Řešeto, ktorá vytvára jednotlivé zóny
a zaručuje vynikajúce odvetranie celého jadra, vďaka
čomu aj osoby s nadmerným potením môžu spať
v suchom a hygienickom prostredí. Použitie materiálu
Eurofoam Comfort so štruktúrou „včelích plastov“
zaručuje vysokú elasticitu a priedušnosť (až dvojnásobnú
v porovnaní s klasickými polyuretánovými penami).

y
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Úvod
Legenda

ga

Hades Visco

cia k va

333 €
2

4

TUHOSŤ

VISCO PENA

Matrac je zložený z dômyselne prepracovaných dielov zo
studených pien Eurofoam vysokých objemových hmotností
a pre maximálny komfort jednostranne doplnený lenivou
VISCO penou. Tá je upravená najmodernejšou povrchovou
úpravou AIRFLOW zvyšujúcou funkčnosť a pohodlie Visco
peny. Špeciálnou prelamovanou konštrukciou a zónovaním
je zaistené pre každú časť ľudského tela optimálne pohodlie
a dokonalé prevzdušnenie.

21

an

y

Hades HR

r

Detské matrace

cm

ga

Matrace

Poťahy

130 Kg

Krycie matrace

Odporúčané uloženie
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Technológie

Materiály

TUHOSŤ

cia k va

320 €
3

TUHOSŤ

4

TUHOSŤ

Tento matrac je zložený z dômyselne prepracovaných
dielov zo studených pien Eurofoam vysokých objemových
hmotností a pre maximálny komfort jednostranne
doplnený vysoko komfortnou studenou penou, ktorá
je upravená najmodernejšou povrchovou úpravou
AIRFLOW. Vďaka špeciálnej prelamovanej konštrukcii
a zónovaniu je zaistené pre každú časť ľudského tela
optimálne pohodlie a dokonalé prevzdušnenie.

Rošty

Vankúše

Odporúčané uloženie

21

130 Kg

Možnosť voľby poťahu:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

cm

Možnosť voľby poťahu:

Tencel

Štandardne dodávané:

Intense

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton
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ga

Hellio 1000

y

25

cia k va

437 €
2

TUHOSŤ

4

TUHOSŤ

VISCO PENA

Taštičkový matrac Hellio 1000 je luxusný matrac
s jadrom z taštičkových pružín v počte cca 1000ks, ktorý
je kombinovaný s vysoko komfortnou VISCO penou
z jednej strany a kvalitnou studenou HR penou. 5-zónové
taštičkové jadro je zložené z veľkého počtu pružín, ktoré
sú samostatne zabalené do taštičky z netkanej textílie
a vďaka tomu dokáže každá pružinka samostatne
reagovať na zaťaženie, čím sú dosiahnuté optimálne
ortopedické vlastnosti. Tieto matrace sa vyznačujú
veľkou pružnosťou a vzdušnosťou.

23

140 Kg

Možnosť voľby poťahu:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

Možnosť voľby poťahu:

Tencel

cm

Štandardne dodávané:

Intense

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

Relaxujte s nami

Odporúčané uloženie
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Legenda
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Green Latex

cia k va

317 €
2

Technológie

Materiály

TUHOSŤ

Luxusný 100% Green latexový 7-zónový matrac
s premenlivým profilovaním povrchu. Green latex
ponúka vysoký komfort pri ležaní vďaka svojej mäkkosti,
elasticite a tvarovej stálosti a je veľmi odolný proti
prachu a roztočom. 100% GREEN latex je inšpirovaný
prírodou a obsahuje veľké množstvo prírodného latexu
z Guatemaly. Výroba GREEN latexu je veľmi šetrná
k životnému prostrediu.
Odporúčané uloženie

18

Detské matrace
Krycie matrace
Vankúše
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Green Special
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Rošty

cm

ga

Matrace

Poťahy

130 Kg

cia k va

287 €
4

TUHOSŤ

Špeciálne nosné jadro využíva poznatky v kombinácii
materiálov pre výrobu matracov, ako je vysoko pružná
Antibakteriálna HR pena s anatomickým tvarovaním
a nopová GREEN latexová doska s perforáciou. 7-zónový
matrac ponúka maximálne pohodlie a odvetranie, vďaka
unikátnemu profilovaniu stredového jadra. Green latex
ponúka vysoký komfort pri ležaní vďaka svojej mäkkosti,
elasticite a tvarovej stálosti a je veľmi odolný proti prachu
a roztočom.
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130 Kg

Poťah za príplatok:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

Poťah za príplatok:

Tencel

Odporúčané uloženie

cm

Poťah za príplatok:

Intense

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

Štandardne dodávané:

Organic Cotton

r

an

lit

ga

Caresa Soft

y

27
cia k va

203 €
3

TUHOSŤ

2

TUHOSŤ

Dvojtuhostný matrac zložený z dvoch typov kvalitných
studených pien ponúka výber Soft (HR 35kg/m3) a Hard
(40kg/m3) strany. Jadro s vysoko prepracovanou profiláciou je spojené zámkovým spojom bez použitia lepidiel.
Povrch s antidekubitným prierezom sa najčastejšie využíva v oblasti zdravotníctva. Priečne a pozdĺžne profilovanie
povrchu jadra lepšie odvádza vlhkosť a dokonalo kopíruje
tvar tela, vďaka čomu bráni vzniku dekubitov - preležanín.
Odporúčané uloženie

18

130 Kg

r

an

lit

ga

Caresa Hard

y

cm

cia k va

203 €
3

TUHOSŤ

4

TUHOSŤ

Dvojtuhostný matrac zložený z dvoch typov kvalitných
studených pien ponúka výber Soft a Hard strany. Jadro
s vysoko prepracovanou profiláciou je spojené zámkovým
spojom bez použitia lepidiel. Povrch s antidekubitným
prierezom sa najčastejšie využíva v oblasti zdravotníctva.

bráni vzniku dekubitov - preležanín.
Odporúčané uloženie

18

130 Kg

Poťah za príplatok:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

cm

Poťah za príplatok:

Tencel

Poťah za príplatok:

Intense

Štandardne dodávané:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

Relaxujte s nami

Priečne a pozdĺžne profilovanie povrchu jadra lepšie odvádza vlhkosť a dokonalo kopíruje tvar tela, vďaka čomu

y

lit

an

r

Úvod
Legenda

ga

Serena

cia k va

280 €
2

3

TUHOSŤ

Technológie

Materiály

TUHOSŤ

VISCO PENA

Luxusný matrac kombinovaný z kvalitných studených HR
pien a roznášacej vrstvy z VISCO peny. Jadro je vyrobené z dômyselne prepracovaných dielov z dvoch kvalitných studených HR pien vysokej gramáže. Jedna strana
matraca ponúka vysokú vrstvu VISCO peny, v ktorej sú
najnovšou technológiou Řešeto vytvorené otvory, a to až
do stredu základného jadra. Vďaka prepojeniu vertikálnych
a horizontálnych otvorov je jadro dokonalo odvetrané.
Odporúčané uloženie
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130 Kg

Matrace
Detské matrace

lit

an

r

Krycie matrace

ga

Grai

y

Poťahy

cm

cia k va

201 €
3

TUHOSŤ

4

TUHOSŤ

Luxusný 5-zónový profilovaný matrac Grai je zástupcom
výroby matracov bez použitia lepidiel. Špeciálne jadro
matraca tvoria dva dômyselne prerezané diely vysoko
kvalitných HR studených pien. Pri spánku umožňuje tento
matrac bez lepidiel pohyb pien vďaka voľnému uloženiu
a tým vyhovuje individuálnym potrebám každého užívateľa.
Matrac odporúčame do detských alebo študentských izieb.

Rošty

Vankúše

Odporúčané uloženie

17

130 Kg

Poťah za príplatok:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

cm

Poťah za príplatok:

Tencel

Poťah za príplatok:

Intense

Štandardne dodávané:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

r

an

lit

ga

Kaliope

y

29
cia k va

226 €
2

TUHOSŤ

3

TUHOSŤ

Luxusný matrac s jadrom z taštičkových pružín v kombinácii s vysoko komfortnými studenými HR penami.
Povrch jadra s antidekubitným prierezom slúži ako prevencia proti vzniku preležanín. 5-zónové taštičkové jadro matraca je zložené z veľkého počtu pružín, ktoré
sú samostatne zabalené do taštičky z netkanej textílie
a vďaka tomu každá pružinka dokáže samostatne reagovať na zaťaženie, čím sú dosiahnuté optimálne ortopedické vlastnosti.

Odporúčané uloženie
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150 Kg

cm

Krios
128 €
3

TUHOSŤ

Kvalitný BONELL pružinový matrac je vyrobený z pružinového jadra, nosnej vrstvy Jeparol 800g/m2 s polypropylénovou tkaninou a 5-zónovej nopovej dosky. Vynikajúce
ortopedické vlastnosti tohto matraca ho zaraďujú medzi
dlhodobo obľúbený a žiadaný. Dôvodom je predovšetkým
výrazná pružnosť a priedušnosť tohto matraca.
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110 Kg

Poťah za príplatok:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

cm

Poťah za príplatok:

Tencel

Poťah za príplatok:

Intense

Štandardne dodávané:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

Relaxujte s nami

Odporúčané uloženie

Pre našich najmenších

31

Úvod
Legenda

Baby
rozmer 60.x 120 cm

40 €
55 €
Kvalitný detský matrac BABY z polyuretánovej peny je
vyrobený z jedného dielu. Luxusný odnímateľný poťah
vybavený zipsom zaručuje jednoduché pranie a údržbu.
Kombinácia kvalitných materiálov a príjemný detský
design zaručí kľudný a zdravý spánok tým najmenším.
Pre bezproblémovú manipuláciu s prateľným poťahom
je jadro matraca naviac vybavené separačnou tkaninou.

Rošty

Vankúše

Krycie matrace

Detské matrace

Matrace

Poťahy

Technológie

Materiály

rozmer 70.x 140 cm

Pre našich
najmenších
Tiež máme deti a vieme, čo znamená kľudná, prespatá
noc a mier so susedmi. Vybrali sme matrace i poťah,
u ktorých máme istotu, že naši anjelici sa v kľude
vyspinkajú a ranný rituál prebehne bez mrzutostí. Aj deti
potrebujú relaxovať, aby nám potom mohli pekne celý
deň organizovať zábavu...
Štandardné rozmery matracov: 60 x 120cm a 70 x 140cm

Happy Kids
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rozmer 60 x 120.cm

76 €
rozmer 70 x 140.cm

99 €
Revolučná dvojdielna konštrukcia (bez použitia lepidiel)
tohto detského matraca spája v jedno bezkonkurenčné
ventilačné schopnosti materiálu Dryfeel a vynikajúce pevnostné parametre vysoko elastickej studenej peny. Základným charakteristickým znakom tohto matraca je 100% priedušnosť a hygiena. Matracový komponent z Dryfeelu sa dá
jednoducho vyprať. Použitie dvojcentimetrovej vrstvy Dryfeelu znižuje riziko zaparenia a zabraňuje uduseniu dieťatka
pri polohe na brušku. Matrac je možné používať, podľa požiadavku na prevzdušnenie hornej vrstvy, obojstranne.

Poťah na detské matrace

Happy Kids s prešitím

s prešitím je

vyrobený z odolného odnímateľného prateľného materiálu
pre jednoduchú údržbu a spánkovú hygienu. Poťah má
veselý, hravý design. Výrobok podľa certifikátu č. 08-041
vydaného Textilním zkušebním ústavem v Brne zodpovedá
hygienickým požiadavkám, nepredstavuje zdravotné riziko
a preto je vhodný pre deti vo veku do 3 rokov.

Pre našich najmenších

Poťah na detské matrace HAPPY KIDS

132 €

Úvod
Materiály

Legenda

Topper Visco

VISCO PENA

Krycí matrac z Visco peny
Špeciálna povrchová úprava – frézovanie AIRFLOW

Technológie

Úprava technológiou Řešeto – vertikálne dierovanie
Výška cca 6.cm

6

130 Kg

Rošty

Vankúše

Krycie matrace

Detské matrace

Matrace

Poťahy

cm

Topper HR
121 €

Krycí matrac z HR peny
Špeciálna povrchová úprava – frézovanie AIRFLOW
Úprava technológiou Řešeto – vertikálne dierovanie
Výška cca 6.cm

6

130 Kg

Štandardne dodávané:

Dry Fast Argentum

cm

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton
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Krycí matrac slúži pre spríjemnenie povrchu,
dodáva matracu väčší komfort a poskytne
lepšiu oporu chrbtice. Krycie matrace môžeme
použiť i na už nevyhovujúci či tvrdý matrac.
Krycím matracom spríjemníte povrch sedacej
súpravy pri návšteve nečakaných hostí.

Príjemne zaspávať

Príjemne zaspávať

52 €

Úvod
Technológie

Materiály

Legenda

Vankúš FINN

Anatomický vankúš je vyrobený z VISCO peny s povrchovou úpravou AIRFLOW. Vankúš sa tvaruje v reakcii
na teplotu ľudského tela a dokonalo sa prispôsobuje obrysom hlavy, krku a šije. Tým sa dosiahne optimálna poloha hornej časti tela a výsledkom je príjemná relaxácia.
Rozmer: 58 x 30.cm.

Poťahy

VISCO PENA

60 €

Anatomický vankúš je vyrobený z VISCO peny s úpravou
ŘEŠETO, ktorá sa tvaruje v reakcii na teplotu ľudského
tela a dokonalo sa prispôsobuje obrysom hlavy, krku
a šije. Vankúš je vystužený studenou penou pre zvýšenie
tuhosti a komfortu spánku.
Rozmer: 60 x 37.cm

Rošty

Vankúše

Krycie matrace

Detské matrace

Matrace

Vankúš TEDD

VISCO PENA

Štandardne dodávané:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton
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Vankúš WILL
57 €

Anatomický vankúš je vyrobený z VISCO peny s úpravou
ŘEŠETO, ktorá sa tvaruje v reakcii na teplotu ľudského
tela a dokonalo sa prispôsobuje obrysom hlavy, krku
a šije. Tým sa dosiahne optimálna poloha hornej časti
tela a výsledkom je príjemná relaxácia.
Rozmer: 60 x 37.cm

VISCO PENA

VISCO PENA

Vankúš MAXX
56 €

Vankúš MAXX je vyrobený z Viscoelastickej peny
guľatého tvaru, ktorý dodáva vynikajúce pohodlie
a zaisťuje výbornú oporu hlavy, krku a šije vo všetkých
polohách.

VISCO PENA

Štandardne dodávané:

Poťah Atlantis
s úpravou Frix

Možnosť voľby poťahu:

Dry Fast Argentum

Možnosť voľby poťahu:

Organic Cotton

Príjemne zaspávať

Rozmer: 67 x 40.cm

Lamelové rošty D.P.V.
Ľudia strávia spánkom tretinu svojho života. Po každom rannom prebudení očakávajú, že posteľ opustia s úsmevom a elánom
do nového dňa.
Kvalitné matrace, lamelové rošty a postele od firmy D.P.V. Vám prinášajú vysoký komfort pri spánku. Tento výber nesmieme
podceňovať, pretože matrac spolu s lamelovým roštom tvorí kvalitné a zdravé lôžko. Predpružené lamely z vrstveného dreva
v kombinácii s kvalitným matracom, dokážu reagovať na zaťaženie a tým vytvárajú ideálnu oporu chrbtice. Lamelový rošt
tiež zabezpečuje plynulé prúdenie vzduchu k matracu, čím sa zaisťuje optimálna spánková klíma. Lamelové rošty D.P.V. sú
vhodné pre všetky typy matracov a zároveň predlžujú ich životnosť.
Pevné, nepriedušné podklady a latkové rošty pod kvalitný matrac neodporúčame.
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Legenda
Vysvetlivky k piktogramom

130 kg

Lamelový rošt polohovateľný
+ počet lamiel

Lamelový rošt ručne polohovateľný

Lamelový rošt pevný + počet lamiel

Lamelový rošt elektricky polohovateľný

Pevný podklad s odvetrávaním

Lamelový rošt polohovateľný
diaľkovým ovládaním

Odporúčaná nosnosť

Nastaviteľná tuhosť lamiel

Vzduchový piest pre otváranie
úložného priestoru

Podrobnejšie informácie žiadajte u svojho predajcu. Fotografie v katalógu sú len ilustračné. Zmena údajov vyhradená.

58,50 €

Úvod
Materiály

Legenda

Optima FIX

Komfortný pevný lamelový rošt
28 lamiel uložených vo výkyvných púzdrach

Technológie

Nastavenie tuhosti 5 lamiel v strede roštu
Spevňujúci stredový popruh zvyšuje životnosť
a stabilitu roštu
Výška roštu cca 5.cm
Nosnosť roštu 130.kg
Vhodný pre všetky typy matracov
Cena platí pre rozmer 80/200, 90/200 a 100/200

Krycie matrace

Detské matrace

Matrace

Poťahy

Ceny ďalších rozmerov u predajcu

130 kg

Rad
OPTIMA
Lamelové rošty Optima so zvýšeným počtom lamiel
patria medzi najkvalitnejšie rošty. Lamely sú uchytené
v kvalitných výkyvných kaučukových púzdrach. Pruženie
lamiel a ich pohyb v púzdrach do strán zabezpečuje ideálne kopírovanie tvaru matraca. Pevný rám z vrstveného
dreva zaručuje vysokú pevnosť i životnosť. V stredovej
oblasti je možné nastaviť tuhosť podľa požiadavek.
Rad Optima zahŕňa aj rošty s vyklápacím systémom pre

Rošty

Vankúše

jednoduchý prístup do úložného priestoru.

Optima FLEX
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86,40 €

Komfortný polohovateľný lamelový rošt
13 polôh v oblasti hlavy a 5 v oblasti nôh
28 lamiel uložených vo výkyvných púzdrach
Nastavenie tuhosti 5 lamiel v strede roštu
Spevňujúci stredový popruh zvyšuje životnosť
a stabilitu roštu
Výška roštu cca 5.cm
Nosnosť roštu 130.kg
Vhodný pre penové a latexové matrace
Cena platí pre rozmer 80/200, 90/200 a 100/200
Ceny ďalších rozmerov u predajcu

130 kg

Optima Double FLEX
93,40 €

13 polôh v oblasti hlavy a 5 v oblasti nôh
28 lamiel uložených vo výkyvných púzdrach
Nastavenie tuhosti 5 lamiel v strede roštu
Spevňujúci stredový popruh zvyšuje životnosť
a stabilitu roštu
Výška roštu cca 5.cm
Nosnosť roštu 130.kg
Vhodný pre penové a latexové matrace
Cena platí pre rozmer 80/200, 90/200 a 100/200
Ceny ďalších rozmerov u predajcu

130 kg

Dokonalé prispôsobenie

Polohovateľný lamelový rošt s pevnou stredovou časťou

86,40 €

Úvod
Materiály

Legenda

Optima Maxi FIX

Spevnený pevný lamelový rošt

Technológie

28 zosilnených lamiel uložených vo výkyvných
púzdrach
Nastavenie tuhosti 8 lamiel v strede roštu
Spevňujúci stredový popruh zvyšuje životnosť
a stabilitu roštu
Výška roštu cca 5.cm
Nosnosť roštu 150.kg
Vhodný pre všetky typy matracov
Cena platí pre rozmer 80/200, 90/200 a 100/200

Krycie matrace

Detské matrace

Matrace

Poťahy

Ceny ďalších rozmerov u predajcu

150 kg

Optima Maxi FLEX
111,60 €

Spevnený polohovateľný lamelový rošt
13 polôh v oblasti hlavy a 5 v oblasti nôh
28 lamiel uložených vo výkyvných púzdrach

Vankúše

Nastavenie tuhosti 8 lamiel v strede roštu
Spevňujúci stredový popruh zvyšuje životnosť
a stabilitu roštu
Výška roštu cca 5 cm
Nosnosť roštu 150.kg
Vhodný pre penové a latexové matrace
Cena platí pre rozmer 80/200, 90/200 a 100/200

Rošty

Ceny ďalších rozmerov u predajcu

150 kg
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Optima Flex UP
118,60 €

13 polôh v oblasti hlavy a 5 v oblasti nôh
28 lamiel uložených vo výkyvných púzdrach
Nastavenie tuhosti 5 lamiel v strede roštu
Spevňujúci stredový popruh zvyšuje životnosť a stabilitu roštu
Výška roštu cca 5 cm
Nosnosť roštu 130.kg
Vhodný pre penové a latexové matrace
Cena platí pre rozmer 80/200, 90/200 a 100/200
Ceny ďalších rozmerov u predajcu

130 kg

v ponuke i varianta zosilneného roštu do 150-kg
Optima Maxi Flex UP v cene 145,20 €

Dokonalé prispôsobenie

Polohovateľný lamelový rošt s vyklápacím systémom pre prístup
do úložného priestoru od nôh pomocou vzduchových piestov

Úvod
Legenda
Materiály
Technológie
Poťahy
Matrace
Detské matrace
Krycie matrace

Optima
SIDE
113,80 €

Lamelový rošt s vyklápacím systémom pre prístup
do úložného priestoru z boku pomocou vzduchových piestov
28 lamiel uložených vo výkyvných púzdrach

Vankúše

Nastavenie tuhosti 6 lamiel v strede roštu
Spevňujúci stredový popruh zvyšuje životnosť a stabilitu roštu
Výška roštu cca 6 cm
Nosnosť roštu 130.kg
Vhodný pre všetky typy matracov
Cena platí pre rozmer 80/200, 90/200 a 100/200

Rošty

Ceny ďalších rozmerov u predajcu

130 kg

v ponuke i varianta zosilneného roštu do 150-kg
Optima Maxi Side v cene 138,50 €
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Optima MOT
296,40 €

28 lamiel uložených vo výkyvných púzdrach
Nastavenie tuhosti 5 lamiel v strede roštu
Spevňujúci stredový popruh zvyšuje životnosť a stabilitu roštu
Výška roštu cca 6 cm
Nosnosť roštu 130.kg
Vhodný pre penové a latexové matrace
Cena platí pre rozmer 80/200, 90/200 a 100/200
Ceny ďalších rozmerov u predajcu

130 kg

Dokonalé prispôsobenie

Lamelový rošt polohovateľný pomocou dvoch
elektromotorov s diaľkovým ovládaním
(za príplatok možnosť bezdrôtového ovládania)

Ďakujeme, že ste si vybrali práve náš výrobok.
Pohodlný a kvalitný spánok Vám praje kolektív D.P.V, s.r.o.
Fotografie použité v katalógu sú len ilustračné. Zmena údajov vyhradená.
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Váš predajca:

911603367-02/2016

www.dpv-matrace.sk | www.reseto.sk

