Zoznámte sa s novou exkluzívnou kolekciou matracov, kde sa odpočinok
stáva zážitkom. Našim cieľom nie je len snaha o kvalitný a zdravý spánok,
ale aj to, aby ste ráno vstávali s radosťou a večer sa tešili naspäť do postele.
Aby ste sa prebúdzali plný energie a svoj život prežili naplno. Kolekcia matracov
Exclusive je výsledkom dlhodobých skúseností vo vývoji matracov.
Táto kolekcia kombinuje iba výberové materiály. A to či sa už jedná o peny,
z ktorých sú vyrobené jadrá matracov, alebo o látky, z ktorých sú vyrobené
poťahy matracov. Poťahy vďaka prešitiu s lenivou penou dodávajú matracom
exkluzívny komfort. Týmto katalógom sa Vám dostáva do rúk ucelená rada
výrobkov pre Váš zdravý a regenerujúci spánok,
kde každý nájde ten správny matrac.

„Poznajte radosť zo spánku“

MAGNIFICO POLARGEL

ZLOŽENIE JADRA MATRACA
– 2 cm peny POLARGEL
– 10 cm pamäťovej peny MINDFOAM
– 12 cm studenej HR-peny

JADRO MATRACA
MAGNIFICO POLARGEL je matrac vytvorený pre tých, ktorí pri hľadaní maximálneho relaxu a najvyššej kvality nepripúšťajú žiadne
kompromisy. Vrchná vrstva matraca je vytvorená veľmi vzdušnou penou POLARGEL, ktorá zabezpečuje príjemnú sviežosť a eliminuje
prípadné potenie. Ortopedickú oporu a dokonalé kopírovanie chrbtice zaisťuje značková pamäťová pena MINDFOAM s hustotou až
85 kg/m3. Táto hustota je zárukou dlhej životnosti a to aj pri extrémnom zaťažení. Vysoká vrstva tejto peny sa prispôsobí tvaru tela,
poskytne oporu v najprirodzenejšej polohe a zredukuje tlakové body, ktoré môžu viesť k potrebe sa behom noci otáčať. Jej významnou
vlastnosťou je funkčnosť aj pri nízkych teplotách, keď už bežné pamäťové peny tuhnú.
POŤAH MATRACA
Poťah ART CLIMATIC pôsobí nielen luxusne, ale je aj plne funkčný. Látka bez prešitia zabezpečuje bezprostredný kontakt tela s pamäťovou
penou a nechá tak vyniknúť jej ortopedické vlastnosti. Vysoký podiel viskózy robí poťah príjemne hebkým a šetrným k pokožke. Boky a celá
spodná strana tohto poťahu je z materiálu 3D PRESSLESS, vďaka nemu je matrac dobre odvetraný.

Výška: 24 cm

Nosnosť: do 150 kg

Tuhosť: mäkšia/tvrdšia strana

Záruka: 7 rokov

polargelfoam

MAGNIFICO

ZLOŽENIE JADRA MATRACA
– 10 cm pamäťovej peny MINDFOAM
– 14 cm studenej HR-peny

JADRO MATRACA
MAGNIFICO patrí medzi súčasný vrchol medzi matracmi s podielom pamäťových pien, ktoré poskytujú správnu ortopedickú oporu
chrbtice pri spánku. Matrac využíva špičkovú značkovú pamäťovú penu MINDFOAM s veľmi vysokou hustotou – 85 kg/m3. Tá je zárukou
dlhej životnosti, a to aj pri extrémnej záťaži. Vysoká vrstva tejto peny sa dokonale prispôsobí tvaru tela, poskytne oporu v najpohodlnejšej
polohe a zredukuje tlakové body, ktoré môžu viesť k potrebe sa počas spánku otáčať. Významnou vlastnosťou peny MINDFOAM je jej
funkčnosť aj pri nízkych teplotách, kedy už bežné pamäťové peny tuhnú.
POŤAH MATRACA
Poťah ART CLIMATIC pôsobí nielen luxusne, ale je aj plne funkčný. Látka bez prešitia zabezpečuje bezprostredný kontakt tela s pamäťovou
penou a nechá tak vyniknúť jej ortopedické vlastnosti. Vysoký podiel viskózy robí poťah príjemne hebkým a šetrným k pokožke. Boky a celá
spodná strana tohto poťahu je z materiálu 3D PRESSLESS, vďaka nemu je matrac dobre odvetraný.

Výška: 24 cm

Nosnosť: do 150 kg

Tuhosť: mäkšia/tvrdšia strana

Záruka: 7 rokov

DA VINCI SWISS

ZLOŽENIE JADRA MATRACA
– 3 cm peny NEROLI
– švajčiarska pena Evo Pore HRC, sivá pena
– švajčiarska pena Avent 02, fialová pena
– pena ELIOCELL, svetlo-modrá pena

JADRO MATRACA
DA VINCI SWISS je zhmotnením sofistikovanej a veľmi dômyselnej profilácie jadra matraca. Systém skladby a tvarov jednotlivých vrstiev
peny dáva tomuto matracu fantastické ortopedické vlastnosti. Spôsob, akým vás bude matrac „kopírovať“, vás ohromí. Jednotlivé vrstvy
sú tvorené vysokokvalitnou švajčiarskou penou Evo Pore HRC. Nová štruktúra buniek v Evo Pore HRC sa vyznačuje dynamickými a
elastickými vlastnosťami a zároveň je extrémne stabilná a konzistentná. Je to pena s revolučnou stálosťou všetkých parametrov a to aj pri
pôsobení vlhka, tepla a tlaku, čo sú faktory, ktoré majú výrazný vplyv na stálosť peny. Evo Pore HRC je míľnik v histórii vývoja pien. Je to
spojenie inovácie a technológie. Vrcholom komfortu je zapracovanie peny NEROLI do odnímateľného topu. NEROLI obsahuje výťažok z
kvetov pomarančovníkov a okrem aromaterapeutických vlastností má aj veľmi dlhú životnosť a to vďaka svojej vysokej objemovej hustote
až 60 kg/m3. Takáto hustota je v oblasti studených pien unikátna. Ďalšou výhodou profilu jadra je jeho vynikajúca vzdušnosť. Matrac je
predurčený na posteľ kontinentálneho typu alebo posteľ, kde nie je matrac zapustený v ráme postele, pretože spodná strana matraca je
vyrobená zo špeciálnej protišmykovej látky. Tá zabraňuje pohybu matraca po podklade.
DA VINCI SWISS je matrac bez kompromisov.

Výška: 28 cm

Nosnosť: do 150 kg

Tuhosť: mäkšia/tvrdšia strana

Záruka: 10 rokov

POŤAH MATRACA
Poťah BIORYTMIC je unikátny vďaka obsahu prírodných
minerálov, ktoré vyžarovaním prirodzenej energie pozitívne
ovplyvňujú „vnútrotelovú komunikáciu“ a prúdenie
energetických tokov. Tie sú zodpovedné za správne fungovanie
organizmu, čo je základný predpoklad predchádzania
chorobám a udržania si zdravia. Účinky minerálnej terapie si
môžete na sebe overiť pomocou jednoduchého balančného
testu. Pôsobením minerálov sa budete cítiť omladení, zníži
sa úroveň stresu, váš organizmus bude lepšie fungovať,
regenerovať a budete sa cítiť lepšie. Budete vstávať svieži,
odpočinutí a vaše telo bude plné sily a energie.

BIORYTMIC
Ozdravný systém funkčnosti poťahu
BIORYTMIC vychádza zo stáročia známych
princípov čínskej medicíny, ktoré sa
nezameriavajú na liečbu chorôb, ale na
ich prevenciu. Ľudský organizmus je veľmi
komplexný systém, v ktorom dochádza
k interakcii jednotlivých orgánov a tkanív.
Správne fungovanie je závislé na komunikácii,
ktoré prebieha prostredníctvom meridiánov.
Sú to komunikačné kanály, ktoré sa nachádzajú
na povrchu tela. Táto komunikácia je
narušovaná faktormi ako sú stres, pracovná
preťaženosť, nedostatok spánku a nezdravý
životný štýl, čo z dlhodobého hľadiska
podporuje vznik chorôb.

Alternatívne liečebné postupy ako sú
akupunktúra alebo terapia liečivými
kameňmi, sa už po stáročia zameriavajú
na spriechodnenie meridiánov.
Poťah BIORYTMIC funguje na rovnakom
princípe. Liečivé minerály boli napustené
do matracovej látky. Tieto minerály vyžarujú
energiu, ktorá blahodárne pôsobí na
meridiány a zabezpečuje ich priechodnosť.
Cieľom je zlepšenie zdravia, vitality
a celkové omladenie, vďaka lepšej
komunikácii vo vnútri ľudského tela.

Minerálna terapia BIORYTMIC spôsobuje:
– väčšiu silu a rovnováhu
– omladenie organizmu a väčšiu imunitu
– relaxáciu a sviežosť
– lepšiu stabilitu a koordináciu pohybov
– zníženie stresu
Účinky tejto terapie je možné si overiť behom niekoľkých minút
pomocou balančného testu. Sami si porovnáte schopnosti Vášho
tela pred a po pôsobení minerálnej terapie BIORYTMIC.
Regulujte svoj biorytmus!

DA VINCI TRIPLE DECKER

ZLOŽENIE JADRA MATRACA
– 2 cm lenivej peny v poťahu
– 3 cm švajčiarskej peny Evo Pore HRC
– mikrotaštička
– taštičková pružina so 7 zónami tuhosti z oboch strán obalená
značkovou penou NIGHTFLY
– mikrotaštička
– 3 cm značkovej peny NIGHTFLY
JADRO MATRACA
DA VINCI TRIPLE DECKER je revolučná novinka v segmente matracov s taštičkovou pružinou. Systém trojitého pruženia je progresívny
v tom, že matrac bude vyhovovať širokému spektru zákazníkov. Pod užívateľom nižšej hmotnosti pracujú nízke pružiny, pri väčšom
zaťažení sa do procesu kopírovania zapojí aj hlavná stredová pružina. Matrac preto detailne kopíruje užívateľov rôznej hmotnosti
a telesných proporcií. V matraci je až 2500 pružín, takže môžeme hovoriť o skutočnom bodovom snímaní tela. Preložením jednotlivých
vrstiev taštičkových pružín penami NIGHTFLY a Evo Pore HRC je zabránené nežiadúcemu „hojdavému“ pocitu, známemu z bežných
pružinových matracov. Do snímateľného poťahu bola použitá pamäťová pena MINDFOAM, ktorá ešte umocní už aj tak vynikajúci
komfort. Je to pena výbornej vzdušnosti, ktorá v kategórii pamäťových pien nemá konkurenciu a spolu s taštičkovým jadrom tvorí
veľmi vzdušný celok. Matrac je predurčený na posteľ kontinentálneho typu alebo posteľ, kde nie je matrac zapustený v ráme postele,
pretože spodná strana matraca je vyrobená zo špeciálnej protišmykovej látky.
Tá zabraňuje pohybu matraca po podklade.

Výška: 32 cm

Nosnosť: do 150 kg

Tuhosť: mäkšia/tvrdšia strana

Záruka: 5 rokov

POŤAH MATRACA
Poťah BIORYTMIC je unikátny vďaka obsahu prírodných
minerálov, ktoré vyžarovaním prirodzenej energie pozitívne
ovplyvňujú „vnútrotelovú komunikáciu“ a prúdenie
energetických tokov. Tie sú zodpovedné za správne fungovanie
organizmu, čo je základný predpoklad predchádzania
chorobám a udržania si zdravia. Účinky minerálnej terapie si
môžete na sebe overiť pomocou jednoduchého balančného
testu. Pôsobením minerálov sa budete cítiť omladení, zníži
sa úroveň stresu, váš organizmus bude lepšie fungovať,
regenerovať a budete sa cítiť lepšie. Budete vstávať svieži,
odpočinutí a vaše telo bude plné sily a energie.

NATURA

ZLOŽENIE JADRA MATRACA
– 4 cm TALALAY LATEXU
– 3 cm švajčiarskej peny Evo Pore HRC
– 15 cm HYDROLATEXU
– 3 cm švajčiarskej peny Evo Pore HRC

JADRO MATRACA
Optimálna voľba pre zákazníkov, ktorí hľadajú podiel prírodných materiálov vo svojom matraci. LATEX TALALAY v kombinácii so
švajčiarskou penou Evo Pore HRC sú tvorcovia nenapodobiteľného komfortu. Unikátnou technológiou výroby (vulkanizácia a prudké
zmrazovanie hmoty) sú dosiahnuté nenapodobiteľné vlastnosti TALALAY LATEXU. Ten je maximálne elastický a ako jediný typ latexu má
otvorenú bunkovú štruktúru, takže je maximálne vzdušný. Taktiež je nadštandardný podiel prírodných zložiek. Pena Evo pore HRC je známa
svojou prispôsobiteľnosťou, pružnosťou a vzdušnosťou. Ale hlavne tým, že si svoje jedinečné vlastnosti zachováva v nemennej podobe.
Nosnosť, oporu a dodatočnú pružnosť matracu dodáva pena HYDROLATEX, použitá v strede jadra. Matrac je unikátny tým, že bude
vyhovovať užívateľom od 40 kg do 190 kg. To je dosiahnuté postupným zvyšovaním tuhosti matraca od ložnej plochy, smerom ku
stredu jadra. Vrchné plochy poskytnú maximálny komfort a čím sa užívateľ „zaborí“ do matraca hlbšie, tým viac vníma zvyšujúcu sa tuhosť.
Postupne sa tak navyšuje opora, ktorú matrac našej chrbtici poskytuje. Výnimočná kvalita použitých
materiálov umožňuje poskytnúť matracu NATURA záruku 10 rokov.

Výška: 27 cm

Nosnosť: do 190 kg

Tuhosť: mäkšia/tvrdšia strana

Záruka: 10 rokov

POŤAH MATRACA
ORGANIC COTTON– bavlna je celosvetovo najobľúbenejšia
tkanina. Je príjemná, komfortná, hypoalergénna, nedráždi
pokožku a nevyvoláva alergie. Bavlna je stopercentne prírodný
produkt, je veľmi vzdušná a výborne odvádza vlhkosť, čím sa
udržuje suchá klíma. Má tiež schopnosť odvádzať telesné teplo
a znižovať potenie. Organická bavlna sa pestuje prirodzeným
spôsobom, bez využitia pesticídov, herbicídov, chemických
hnojív a insekticídov. Používaním výrobkov z organickej bavlny
pomáhame chrániť životné prostredie a zdravie ľudí
v rozvojových krajinách.

BERGAMO

ZLOŽENIE JADRA MATRACA
– 6 cm platňa z extra jemnej a komfortnej peny GREENGEL
– 12 cm profil značkovej peny CELLFLEX,
T2 – s väčším prerezaním, T3 – s jemnejším prerezaním
– 5 cm studenej peny vysokej hustoty s naťahovacím profilom

JADRO MATRACA
Matrac plne funkčný z oboch strán, s rozdielnou funkčnosťou a komfortom na každej strane. Hrubý profil strednej časti zo značkovej,
studenej peny CELLFLEX je vo verzii T2 prerezávaný výraznejšie, aby zabezpečil dokonalé prispôsobenie sa matraca s hlbším zaborením
aj užívateľom s nižšou hmotnosťou. Profilácia zároveň excelentne odvetrá celé jadro. Pri výbere strany, na ktorej ho budeme využívať
máme možnosti si zvoliť. Strana s GREENGEL penou, ktorá je charakteristická vysokou pružnosťou a reakciou aj na najmenší tlak, ponúka
spanie „ako vo vatičke“. Opačná strana poskytuje pevnejšiu oporu a pripôsobenie pevnejšieho charakteru, kde funkčný profil jemne
„naťahuje chrbticu“ pre uvoľnenie platničiek a regeneráciu celej chrbtice počas spánku. Obe verzie matraca padnú ako uliate všetkým,
ktorí hľadajú matrace s pružným a prispôsobivým jadrom.

Výška: 26 cm

Nosnosť: do 150 kg

Tuhosť: T2 – mäkký; T3 – mäkký/stredne tvrdý

Záruka: 7 rokov

POŤAH MATRACA
Poťah BIORYTMIC je unikátny vďaka obsahu prírodných
minerálov, ktoré vyžarovaním prirodzenej energie pozitívne
ovplyvňujú „vnútrotelovú komunikáciu“ a prúdenie
energetických tokov. Tie sú zodpovedné za správne fungovanie
organizmu, čo je základný predpoklad predchádzania
chorobám a udržania si zdravia. Účinky minerálnej terapie si
môžete na sebe overiť pomocou jednoduchého balančného
testu. Pôsobením minerálov sa budete cítiť omladení, zníži
sa úroveň stresu, váš organizmus bude lepšie fungovať,
regenerovať a budete sa cítiť lepšie. Budete vstávať svieži,
odpočinutí a vaše telo bude plné sily a energie.

SWISS EXCLUSIVE

ZLOŽENIE JADRA MATRACA
– 2 cm lenivej peny v poťahu
– 6 cm pamäťovej peny MINDFOAM
– 15 cm švajčiarskej peny AventO2

JADRO MATRACA
Matrac so zvýšenou nosnosťou a dlhou životnosťou. Základ jadra matraca tvorí exkluzívna švajčiarska pena Avent02, ktorá je ďalším vývojovým
stupňom studených HR pien. Avent02 je pocitovo tuhšia, ale aj napriek tomu má vynikajúcu elasticitu a tvorí ideálnu nosnú časť matraca. Nová
štruktúra buniek v Avent02 pene sa vyznačuje dynamickými a elastickými vlastnosťami. Štrukturovaný mix buniek odoláva vplyvu vlhkosti, tepla a
vysokého tlaku, čo sú faktory, ktoré pôsobia na zmenu vlastností pien a dochádza k zmäknutiu peny. Nezanedbateľnou výhodou peny Avent02 je aj
redukcia emisií CO2 pri výrobe, čím sa prispieva k ochrane životného prostredia. Komfort tu dotvára pamäťová pena MINDFOAM. Celkovú relaxáciu
umocňujú výťažky z levandule a švajčiarskych bylín, ktoré sú pridané do peny Avent02.
POŤAH MATRACA
Poťah LAVENDER je napúšťaný výťažkom z levandule, ktorá účinne odpudzuje hmyz (vrátane molí). Pri spánku na matraci s poťahom LAVENDER
prechádzate aromaterapiou, s mnohými pozitívnymi vplyvmi na vaše telo a dušu. Známe sú pozitívne účinky levandule pri bolestiach hlavy, migréne,
nervovom vypätí a dokonca aj nespavosti. Toto všetko umocňuje celkové uvoľnenie a relaxáciu.

Výška: 24 cm

Nosnosť: do 150 kg

Tuhosť: mäkšia/tvrdšia strana

Záruka: 10 rokov

MONACO DREAM

ZLOŽENIE JADRA MATRACA
– 2 cm lenivej peny v poťahu
– 6 cm pamäťovej peny MINDFOAM
– 7 cm prírodnej peny BIOGREEN SOFT
– 7 cm prírodnej peny BIOGREEN HARD

JADRO MATRACA
Kombinácia prírodných materiálov biogreen a hrubej vrstvy pamäťovej peny MINDFOAM dodáva matracu neuveriteľné relaxačné
vlastnosti. Pružnosť, tvarovú stálosť a hygienu tohto matraca pomáhajú zaisťovať aditíva prírodných látok. Unikátne je použitie dvoch
tuhostí peny BIOGREEN v jadre matraca. Pena BIOGREEN je napustená výťažkom z ALOE VERA, ktorý prirodzene zvyšuje hygienu
matraca tým, že likviduje roztoče a baktérie. Nosná časť matraca sa vyrába z prírodnej peny BIOGREEN dvoch tuhostí.
POŤAH MATRACA
Poťahová látka so špeciálnou úpravou SILVER PROTECT zamedzuje tvorbe škodlivých baktérií. Vysoko kvalitný, striebrom ionizovaný
povrch poťahu má antimikrobiálny účinok. Už do dvoch hodín redukuje počet nebezpečných baktérií až o 90 %. Je preto zvlášť vhodný
pre alergikov. Účinok antimikrobiálnej vrstvy bol testovaný a overený. Na boku poťahu je všitá 3D textília pre maximálny odvod vlhkosti
z jadra matraca.

Výška: 24 cm

Nosnosť: do 150 kg

Tuhosť: mäkšia/tvrdšia strana

Záruka: 5 rokov

SAN MARINO

ZLOŽENIE JADRA MATRACA
T2
– 2 cm lenivej peny v poťahu
– 4 cm pamäťovej peny MINDFOAM
– 13 cm značkovej peny NIGHTFLY
T3
JADRO MATRACA
Matrac SAN MARINO rešpektuje vašu výnimočnosť a individuálne potreby a preto ponúka dve tuhosti jadra. Kombinuje v sebe pokrokové
peny pre dosiahnutie maximálneho komfortu. Vrchná vrstva poskytuje absolútny pocit luxusu vďaka pene MINDFOAM. Je to značková
pamäťová pena najnovšej generácie. Poskytuje vysoký komfort aj v chladnom prostredí a výrazne rýchlejšiu prispôsobivosť pri zmene
polohy. Nosná časť matraca sa vyrába vo verziách T2 a T3. Celkový komfort je umocnený poťahom prešitým s pamäťovou penou.
POŤAH MATRACA
Poťah matraca GREENTEX vyniká v ochrane matraca pred alergénmi, vďaka využitiu probiotík, ktoré zbavujú látku alergénov. Pohlcujú
vlhkosť a zabraňujú tak vzniku pliesní, spotrebovávajú potravu roztočom a baktériám, čím efektívne znižujú ich výskyt. Tiež odstraňujú
prípadný nežiadúci zápach. Laboratórne testy renomovaných inštitúcií preukázali, že táto probiotická úprava dokáže látku dlhodobo udržať
bez alergénov. Látka GREENTEX je priamo predurčená pre všetky skupiny alergikov a astmatikov.

Výška: 20 cm

Nosnosť: do 150 kg

Tuhosť: T2 – mäkký; T3 – mäkký/stredne tvrdý

Záruka: 5 rokov

– 2 cm lenivej peny v poťahu
– 4 cm pamäťovej peny MINDFOAM
– 6 cm značkovej peny NIGHTFLY
– 7 cm značkovej peny ELIOCELL

SAN REMO

ZLOŽENIE JADRA MATRACA
– 2 cm lenivej peny v poťahu
– 9 cm značkovej peny NIGHTFLY
– 8 cm značkovej peny ELIOCELL

JADRO MATRACA
Základom matraca SAN REMO je pena NIGHTFLY. Je to materiál, ktorý prekonáva bežný štandard bodovej elasticity, takže vyniká
schopnosťou detailne kopírovať telo užívateľa. Tým je zaistená optimálna opora chrbtice, potrebná pre správnu relaxáciu počas spánku.
Pena NIGHTFLY disponuje nielen vysokým komfortom, ale tiež vysokou odolnosťou voči trvalým deformáciám. Matrac sa vyrába
v prevedení s mäkšou a tvrdšou stranou. Pocitový komfort je umocnený poťahom prešitým s pamäťovou penou.
POŤAH MATRACA
V poťahu ALGUA sú v mikrokapsuliach naviazané výťažky z morských rias Spirulina, ktoré obsahujú 11 prírodných vitamínov, 10 minerálov,
18 aminokyselín, 3 mastné kyseliny, beta-karoten, železo a množstvo antioxidantov a proteínov. Behom spánku dochádza k uvoľňovaniu
týchto látok a tie majú blahodarný účinok na ľudskú pokožku. Jedná sa o „Health&Beauty“ koncept, keď pri spánku podstupujeme
wellness terapiu.

Výška: 20 cm

Nosnosť: do 150 kg

Tuhosť: mäkšia/tvrdšia strana

Záruka: 5 rokov

matrac
výška

MAGNIFICO
POLARGEL 24 cm

MAGNIFICO
24 cm

DA VINCI SWISS
28 cm

DA VINCI TRIPLE
DECKER 32 cm

NATURA
27 cm

tuhosť
nosnosť

mäkšia/tvrdšia strana
do 150 kg

mäkšia/tvrdšia strana
do 150 kg

mäkšia/tvrdšia strana
do 150 kg

mäkšia/tvrdšia strana
do 150 kg

mäkšia/tvrdšia strana
do 190 kg

záruka

7
rokov

7
rokov

10
rokov

5
rokov

10
rokov

poťah

ART CLIMATIC
snímateľný

ART CLIMATIC
snímateľný

BIORYTMIC frame
snímateľný

BIORYTMIC
snímateľný

ORGANIC COTTON
snímateľný

matrac
výška

BERGAMO
26 cm

SWISS EXCLUSIVE
24 cm

MONACO DREAM
24 cm

SAN MARINO
20 cm

SAN REMO
20 cm

tuhosť
nosnosť

T2/T3
do 150 kg

mäkšia/tvrdšia strana
do 150 kg

mäkšia/tvrdšia strana
do 150 kg

T2/T3
do 150 kg

mäkšia/tvrdšia strana
do 150 kg

záruka

7
rokov

10
rokov

5
rokov

5
rokov

5
rokov

poťah

BIORYTMIC
snímateľný

LAVENDER
snímateľný

SILVER PROTECT
snímateľný

GREENTEX
snímateľný

ALGUA
snímateľný

www.materasso.eu
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