
60°C

150 kg150 NOSNOST

25 cm25 VÝŠKA

25 cm25 VÝŠKA

60°C

140 kg140 NOSNOST

140 kg140 NOSNOST

60°C

AIRSPRING polargel

GALAXY viscostar

• matrace • rošty • polštáře
AKCE 10

/2
02

0

DYNAMIC

6  let6  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

6  let6  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní deska: pěna POLARGEL/GREENGEL 
o hustotě 55 kg/m3; pěna NIGHTFLY; 
jádro matrace: pěnové pružiny AIRSPRING 
– značková pěna ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3; 
spodní deska: antibakteriální pěna SANITIZED; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

AIRSPRING – unikátní 
systém „pěnových pružin“, 

excelentní vzdušnost jádra matrace,  
detailní kopírování těla

potah LYOCELL prošitý s PES 
vláknem – gramáž 300 g/m2; 
v boku  všitá 3D textílie
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vrchní deska: viscoelastická – líná pěna 
o hustotě 50 kg/m3; komfortní značková pěna ELIOCELL 

o hustotě 28 kg/m3; spodní profil: tužší antidekubitní 
deska ze značkové pěny ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3;  

FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

potah ALGUA prošitý 
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2

Antidekubitní profil jádra matrace 
zabraňující vzniku proleženin

Systém umožňující 
přístup do úložného prostoru

Systém umožňující přístup do 
úložného prostoru zdvihnutím polohovací části

vrchní deska: pěna GREENGEL; 
střední deska: pěna NIGHTFLY;

spodní profil: značková pěna ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

potah LYOCELL prošitý s PES vláknem 
– gramáž 300 g/m2; v boku  všitá 3D textílie

velmi nosná pěna 
ELIOCELL - speciální profil 
s ramenním změkčením 

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Vysoký komfort!

Maximální vzdušnost!

Stop pocení!

11020Kč
7340 Kč

13050Kč
8350 Kč

11470Kč
7340 Kč

22 cm22 VÝŠKA

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

Pro chvíle, na kterých záleží



60°C

60°C

60°C

60°C

140 kg140 NOSNOST

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

AQUATIC mineral

COMFORT
antibacterial

PRIMÁTOR bio-ex

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

4  roky4  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

4  roky4  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

GREENGEL bio-ex

Zónování 
- 7 zon

vrchní a spodní profil: studená HR-pěna 
o hustotě 40 kg/m3;  chránič pružiny: 
T3 – přírodní SEACELL vlákno, 
T4 – přírodní kokosové vlákno; 
střed: taštičková pružina; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
T3 – 
T4 – 

Nosnost:
T3 – do 110 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
22 cm

potah BAMBOO prošitý 
s PES vláknem – gramáž 
200 g/m2

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
22 cm

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 135 kg

Výška:
21 cm

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Výška:
22 cm

vrchní profil: antibakteriální komfortní pěna 
SANITIZED; jádro matrace: komfortní značková
pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3 – měkčená, 
komfortní značková pěna ELIOCELL o hustotě 
25 kg/m3; spodní profil: značková pěna
ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

potah ALGUA prošitý s pěnou Supersoft
a PES vláknem – gramáž 100 g/m2

Antidekubitní profil 
zabraňující vzniku 

proleženin

vrchní deska: viscoelastická – líná pěna (6 cm) 
o hustotě 50 kg/m3; střední deska: antibakteriální 

pěna SANITIZED; spodní profil: pěna NIGHTFLY 
se speciálním prořezem; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

potah – na výběr OLIVA / SILKTOUCH 
prošitý  s PES vláknem 
– gramáž  300 g/m2

vrchní desky: pěna GREENGEL; 
pěna NIGHTFLY; střed: taštičková pružina; 
spodní deska: antibakteriální komfortní 
pěna SANITIZED; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

potah ALGUA prošitý 
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2

akční cena

7210 Kč

10390Kč
7340 Kč

v potahu OLIVA

11130Kč
7870 Kč

v potahu SILKTOUCH

8640Kč
6470 Kč

9230Kč
6290 Kč

Bamboo



60°C

60°C

60°C

60°C

AIRSPRING memory

VISCOSTAR

PARTNER biogreen

ANTIBACTERIAL 
visco vakuo

6  let6  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

4  roky4  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

Výška: 18/22/24 cm

Výška: 16/20/24 cm

Výška: 18/20/24 cm

vrchní profil: viscoelastická - líná pěna ORANGE; 
spodní  profil: antidekubitní deska ze značkové pěny ELIOCELL 

o hustotě 28 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

potah BAMBOO prošitý
 s PES vláknem – gramáž  
200 g/m2

potah BAMBOO prošitý s PES vláknem 
– gramáž  200 g/m2

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

vrchní profil: přírodní pěna BIOGREEN; jádro 
matrace: značková pěna ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3; 
spodní profil: přírodní pěna BIOGREEN; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení 
hmotnosti

potah LYOCELL prošitý s PES 
vláknem – gramáž 300 g/m2

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

vrchní profil: antibakteriální komfortní pěna SANITIZED; 
jádro matrace: komfortní  značková pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3; 

spodní deska: viscoelastická  – líná pěna o hustotě 50 kg/m3; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost: Nosnost:
do 130 kg

potah ALOE VERA prošitý 
s PES vláknem – gramáž 
200 g/m2

vrchní desky: viscoelastická – líná pěna ORANGE; 
značková pěna NIGHTFLY;  jádro matrace: značková pěna 
ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3; spodní deska: značková 
pěna ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3;
FYZIOSYSTÉM – 5 zón tuhosti

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
22 cm

AIRSPRING – unikátní 
systém „pěnových pružin“, 
excelentní vzdušnost jádra 
matrace, detailní 
kopírování těla

1+1
 za 2 ks

13760 Kč

1+1
10280 Kč - 16 cm

11510 Kč - 20 cm

12880 Kč - 24 cm

za 2 ks  

1+1
12880 Kč - 18 cm

13630 Kč - 20 cm

16240 Kč - 24 cm

za 2 ks  

1+1
10550 Kč - 18 cm

11730 Kč - 22 cm

12520 Kč - 24 cm

za 2 ks  

Bamboo

Bamboo



170 kg170 NOSNOST

150 kg150 NOSNOST

170 kg170 NOSNOST

190 kg190 NOSNOST

60°C

60°C

BIOGREEN maxi

NATURA hydrolatex

VISCOGREEN lux

POLARGEL 
superior
5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENÍ

MATRACE  S  VYSOKOU  NOSNOSTÍ

vrchní profil: přírodní pěna BIOGREEN;  strední profil: 
LAVENDER FOAM; spodní profil: přírodní pěna BIOGREEN; 

FYZIOSYSTÉM  – 7 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Výška:
22 cm

vrchní deska: pěna VISCOGREEN; 
spodní deska: pěna BIOGREEN

vrchní potah EUCALYSS prošitý s viscoelastickou – línou pěnou; 
v boku všitá 3D textílie,  spodní potah EUCALYSS prošitý 
s PES vláknem – gramáž 300 g/m2

60°C

Tuhost: Výška:
21 cm

60°C

potah OLIVA prošitý 
s PES vláknem – gramáž 
300 g/m2

pěna POLARGEL/GREENGEL;  
pěna ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3; 
FYZIOSYSTÉM – 5 zón tuhosti 

Tuhost: Výška:
20 cm

potah ALOE VERA prošitý 
s PES vláknem  – gramáž  200 g/m2

vrchní a spodní deska: pěna HYDROLATEX;
chránič pružiny: T3 – přírodní SEACELL vlákno, T4 – přírodní 
kokosové vlákno; střed: taštičková pružina; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
T3 – 
T4 – 

Nosnost:
T3 – do 120 kg
T4 – do 150 kg

Výška:
27 cm

potah ORGANIC COTTON prošitý 
s PES vláknem – gramáž  
300 g/m2

12750Kč
10200 Kč

10310Kč
8390 Kč

7910Kč
6280 Kč

12620Kč
8390 Kč

7  let7  let
ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENÍ

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍOrganic 

Cotton



60°C

60°C

60°C

60°C

AIRGEL comfort

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

ERGOFLEX

2  roky2  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

KLASIK plus

2  roky2  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

JUNIOR relax

PŘISTÝLKA visco
PŘISTÝLKA nightfly

2  roky2  ZÁRUKA
2  roky2  ZÁRUKA

potah ALGUA prošitý s PES 
vláknem – gramáž 200 g/m2

vrchní deska: pěna AIRGEL; střední deska: 
měkčená  ELIOCELL pěna hustoty 25 kg/m3;  
spodní deska:  antibakteriální komfortní pěna

30°C

značková měkčená pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3 ;
značková pěna ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3; značková pěna 

ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3 ; FYZIOSYSTÉM – 7 zón 
rozložení hmotnosti

potah ANTIALERGIC prošitý 
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2 

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

Výška: 14/18/22 cm

vrchní profil: značková pěna ELIOCELL o hustotě 
28 kg/m3; jádro matrace: značková pěna ELIOCELL
o hustotě 25 kg/m3; spodní profil: značková pěna
ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3;  FYZIOSYSTÉM – 5 zón 
rozložení hmotnosti

potah STANDARD prošitý 
s PES vláknem – gramáž  
100 g/m2 

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 120 kg

Výška: 16/20/24 cm

vrchní profil: značková pěna ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3;
spodní profil: značková pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3

potah STANDARD prošitý 
s PES vláknem – gramáž  
100 g/m2 

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 100 kg

Výška: 13/16/20 cm

viscoelastická  –líná 
pěna o hustotě 50 kg/m3 

komfortní 
pěna NIGHTFLY 

potah ANTIALERGIC prošitý 
s PES vláknem  – gramáž  200 g/m2 

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
20 cm

1+1
 za 2 ks

8380 Kč

1+1
6290 Kč - 14 cm

7790 Kč - 18 cm

9390 Kč - 22 cm

za 2 ks  

3350 Kč - 16cm

3960 Kč - 20 cm

4620 Kč - 24 cm

akční cena

2410 Kč - 13 cm

3370 Kč - 16 cm

4130 Kč - 20 cm

akční cena

2710 Kč - 6 cm

3130 Kč - 8 cm

akční cena
2710 Kč - 6 cm

3130 Kč - 8 cm

akční cena



DOUBLE NV

DOUBLE expert T5

LONDON herbal/
PARIS herbal

LONDON/PARISTERMOPUR

DOUBLE mobil T5

DOUBLE BV

DOUBLE T5
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Systém umožňující 
přístup do úložného prostoru

Systém umožňující přístup do 
úložného prostoru zdvihnutím polohovací části

Výška 
roštu

5 cm 

Pouzdra

výkyvná, 
gumová, 
zdvojená

Maximální 
zátěž

do 120 kg,

Šířka 
lamel / počet

36 mm / 28 ks

Doporučené
matrace

pěnové, 
latexové

Popis

poloho-
vatelný
s nožním
výklopem

Výška 
roštu

5 cm 

Pouzdra

výkyvná, 
gumová, 
zdvojená

Maximální 
zátěž

do 120 kg,

Šířka 
lamel / počet

36 mm / 28 ks

Doporučené
matrace

pěnové, 
latexové

Popis

poloho-
vatelný

Výška 
roštu

7 cm 

Pouzdra

výkyvná, 
gumová, 
zdvojená

Maximální 
zátěž

do 120 kg,

Šířka 
lamel / počet

36 mm / 28 ks

Doporučené
matrace

pěnové, 
latexové

Popis

poloho-
vatelný
s bočním
výklopem

Výška 
roštu

5 cm 

Pouzdra

výkyvná, 
gumová, 
zdvojená

Maximální 
zátěž

do 120 kg,

Šířka 
lamel / počet

36 mm / 28 ks

Doporučené
matrace

pěnové, 
latexové

Popis

poloho-
vatelný
s elektrickým
pohonem

Výška 
roštu

5 cm 

Pouzdra

výkyvná, 
gumová, 
zdvojená

Maximální 
zátěž

do 120 kg,

Šířka 
lamel / počet

36 mm / 28 ks

Doporučené
matrace

pěnové, 
latexové

Popis

nepolo-
hovatelný

Vá
š 

pr
od

ej
ce

:

Rozměry: 60 x 43 x 10 – 11 – PARIS,
72 x 42 x12 cm – LONDON
Potahová látka: odnímatelný potah VELUR,  možnost praní

Typizované rozměry: 60 x 39 x 11 – 6 – 8
Potahová látka: odnímatelný potah VELUR, 
možnost praní

Rozměry: 60 x 43 x 10 – 11 – PARIS Herbal
72 x 42 x 12 cm – LONDON Herbal
Potahová látka: odnímatelný potah VELUR, 
možnost praní

akční cena

1170 Kč

akční cena

1850 Kč

akční cena

2390 Kč

akční cena

2390 Kč

akční cena

4455 Kč

Cenová bomba!

akční cena

1070 Kč
akční cena

1480 Kč akční cena

2050 Kč
akční cena

1270 Kč akční cena

1910 Kč

®


