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Lima............. 3

335,-

Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stﬁed jádra matrace je zpevnûn pojen˘m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvoﬁeny
kvalitními elastick˘mi pûnami, které jsou tvarovány do masáÏních nopÛ. Nopy zabezpeãují prokrvení pokoÏky a uvolnûní svalÛ bûhem spánku.
Matrace je vhodná na v‰echny typy ro‰tÛ.
Celková v˘‰ka matrace cca 22 cm.
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Alice................ 2

zdarma
1× pol‰táﬁ Luká‰

990,-

Sedmizónová matrace s volbou dvojí tvrdosti je
sloÏena ze dvou vysoce kvalitních elastick˘ch
pûn tvarovan˘ch do masáÏních nopÛ. Nopy
zabezpeãují prokrvení pokoÏky a uvolnûní svalÛ
bûhem spánku a nadzvedávají potah, ãímÏ
dochází k lep‰ímu provzdu‰nûní matrace. Matrace se vyznaãuje v˘bornou elasticitou a odolností. Je urãena pro ‰irokou ‰kálu uÏivatelÛ a je
vhodná na v‰echny typy ro‰tÛ.
Celková v˘‰ka matrace cca 17 cm.
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novinka

zdarma
1× pol‰táﬁ Luká‰

3 220,Astana..............
Matrace tvoﬁená vysoce gramáÏní pûnou MediFoam. Tuhost celé matrace je oznaãena ãíslem 2, které odpovídá stﬁední tvrdosti. Jedna
strana je dokonale provzdu‰nûna kanálkov˘mi
prÛﬁezy, které zaji‰Èují optimální pohodlí. Druhá
strana je tvarovaná do masáÏních nopÛ, díky
kter ˘m dochází k prokr vení pokoÏky bûhem
spánku. Matrace je vhodná na v‰echny typy
námi nabízen˘ch lamelov˘ch ro‰tÛ.
Celková v˘‰ka matrace cca 15 cm.

tvrdost

120

60°C
tvrdost

4 560,Modena...............
Nosná modrá vrstva je tvoﬁena viscoelastickou
pûnou ArcticFoam tvarovanou do masáÏních
nopÛ. Tato pûna Vám zajistí optimální regulaci
teploty bûhem spánku. Obsahuje pﬁírodní geneticky neupraven˘ sójov˘ olej. Provzdu‰nûné jádro s pﬁíãn˘mi prÛduchy je sloÏené ze dvou elastick˘ch pûn MediFoam odli‰n˘ch objemov˘ch
hmotností. Spodní vrstva je tvoﬁena tvrzenou
pûnou tvarovanou do masáÏních nopÛ.
Celková v˘‰ka matrace cca 23 cm.
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Manet................3

870,-

Tato sedmizónová matrace je tvoﬁena ze dvou
elastick˘ch pûn MediFoam rÛzn˘ch objemov˘ch
hmotností. Tyto pûny zabezpeãují elasticitu
a tvarovou stálost matrace. Nosné vrstvy jsou
ideálnû provzdu‰nûné díky speciálnímu pﬁíãnému a podélnému prÛﬁezu a zaruãují tak optimální pohodlí pro kaÏdou ãást tûla. Matrace je
vhodná pro pevn˘ i polohovací lamelov˘ ro‰t.
Celková v˘‰ka matrace cca 19 cm.
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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.

5 485,Kampala.................
Unikátní provzdu‰nûná matrace. Jádro matrace
je tvoﬁeno tvrzenou pûnou MediFoam s pﬁíãn˘mi otvory. Fialová nosná vrstva, která zabezpeãuje dokonalé odvûtrání, je tvoﬁena studenou
HR bio pûnou vysoké objemové hmotnosti. Tato
bio pûna obsahuje pﬁírodní sója olej, kter˘ zaji‰Èuje vynikající elasticitu materiálu. Bílá nosná
vrstva je tvoﬁena tvrzenou pûnou MediFoam.
Celková v˘‰ka matrace cca 22 cm.

tvrdost

tvrdost
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partnerská

Victoria..........4

zdarma
1× pol‰táﬁ Luká‰

záruka

60°C

roky

840,-

Jádro této pevné matrace tvoﬁí tvrzená polyuretanová pûna s pﬁíãn˘m profilováním, která zaji‰Èuje vzdu‰nost. Nosné vrstvy jsou tvoﬁeny dvûma
elastick˘mi MediFoam pûnami rozdíln˘ch tuhostí. Jejich antidekubitní prÛﬁez zaruãí dokonalé
kopírování tûla a vytváﬁí pevnou oporu páteﬁe
v její pﬁirozené poloze. Matrace je vhodná na
v‰echny typy lamelov˘ch ro‰tÛ i na pevnou desku.
V˘‰ka matrace cca 23 cm.

tvrdost

tvrdost

130
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Madrid...............

60°C
tvrdost

tvrdost

partnerská

650,-

Anatomick˘ pol‰táﬁ z viscoelastické pûny, která se vyznaãuje
v˘bornou tvarovou pamûtí. Tato pûna mûní tuhost v závislosti na
absorbovaném teple, ãímÏ tak dosáhneme dokonalé opory krãní
páteﬁe a uvolnûní krãního svalstva.
Rozmûr 50 × 34 × 10/6/7,5 cm.

Neapol................2

230,-

Sendviãová matrace s jádrem z pojeného polyuretanu ve v˘‰ce 7 cm. Nosné vrstvy tvoﬁí oboustrannû polyuretanová/PUR pûna ve v˘‰ce 3 cm
tvarovaná do masáÏních nopÛ v sedmi zónách.
Matrace tak garantuje správnou anatomickou
podporu tûla. Je vhodné ji uloÏit na pevn˘ i polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca
14 cm.

tvrdost

100

60°C
tvrdost

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.

