MAGASSÁGA HUZATTAL
EGYÜTT: kb. 20 cm

Ha maximális gondoskodást igényel és hátgerince egészsége
érdekében a legjobbat szeretné,
akkor biztosan sikerül választania a következő matracok közül.
Egyedülálló
kidolgozásuknak
és nagyfokú keménységüknek
köszönhetően valóban alátámasztják hátgerincét, s így ezek
a matracok Önnek igazi támaszai
lesznek. Egyedülálló tulajdonságaikat elsősorban az idősebb korosztály, vagy éppen ellenkezőleg,
a legaktívabb korosztály értékeli.

URANOS HN 12V

exkluzív, kiváló minőségű, állítható, lamellás ágyrács
42 fóliázott lamella, különösen érzékeny kaucsuktokba ágyazva
a sok lamella a matracforma tökéletes lemásolására szolgál
7 keménységi zóna
a merevség beállítása az ágyrács középső részén történik
120 kg alatti testsúlyú személyek részére
kiváló minőségű latexés habmatracokhoz ajánljuk

TRITON HN 5V

PRECÍZ KÉNYEZTETÉS
A HÁT SZÁMÁRA
Egyéni "méretre szabott" matracmegoldás, anatómiai táskarugókkal.
A felhasználó testének anatómiája, magassága és testsúlya alapján
lehet választani a különböző keménységű változatokból és
zónakialakításokból.
minden változat 3 különböző típusú és merevségű tasak (6 menettel)
kombinációja
az egyes táskarugók optimálisan reagálnak a terhelésre a különböző
anatómiai zónákban, és biztosítják a testsúly egyenletes elosztását
kétoldalas magvédelem a rugók kinyomódása ellen:
teherelosztó, nem szőtt textíliából és masszírozó csomókkal ellátott,
fokozottan rugalmas HR-habból („hideg habból” 30 kg/m3)
egyedülálló matracfelépítés: a saját huzattal rendelkező teherhordó
magnak és a levehető, magas komfortérzetet biztosító felső kényelmi
rétegnek (a matrac teherelosztó rétegének) a kombinációja
kielégíti a nagyfokú terhelhetőséggel szemben támasztott
igényeket: nagy testsúlyú felhasználók számára is ajánlott
exkluzív ajánlat, kizárólag a Gumotex cég kollekciójában
standard matrachuzat – TENCEL®

COMPACTA
MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 23 cm

40 ÉV ALATTIAK RÉSZÉRE

Rendkívül rugalmas matrac, természetes HR-habból
szójaolaj kivonattal.
kiváló minőségű „hideg hab“ (50 kg/m3)
nyitott anyagszerkezet: optimális légáramlás, kiváló
elaszticitás és tartósság
7 anatómiai zóna
kétoldalas, szigetszerű antidekubitor kialakítás: ágyhoz
kötött fekvőbetegek részére is ajánljuk
természetes anyaghasználat 20 cm-es magasságban: bio
trend, a környezetet érő negatív hatások korlátozása
keményebb (alacsonyabb "szigetek" profiljával ellátott) és
puhább matracoldal
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat – Millenium

GONDOSKODÁS A HÁTGERINC EGÉSZSÉGÉRŐL

Kettő az egyben – egyedülálló matrac Dual Latexből, magas
komfortérzetet nyújtó Smart Latex viszkolatex réteggel.
2 különböző típusú, eltérő sűrűségű és merevségű latex
egy magba történő habosítása (ragasztás nélkül)
aktuális technológiai újdonság kettős funkcióval: merev
megtámasztás (alsó réteg) és egyedülálló puhaság (felső,
viszkoelasztikus réteg)
Smart Latex: kényelmes felső réteg alakmemóriával,
a megterhelt testpontokról máshová helyezi a nyomást és
ideálisan ellazítja az izmokat
kitűnő ortopédiai tulajdonságok: ágyhoz kötött fekvőbetegek
részére is ajánljuk
nyitott sejtstruktúrájú latex: hatékony légáramlás és a nedvesség
kiküszöbölése
keményebb és puhább matracoldal
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat – TENCEL®

ISABELA
Speciális anatómiai V zónás matrac HR-habból.
forradalmi szerkezeti megoldás: nagyfokú
elaszticitás és maximális alkalmazkodás az
emberi test anatómiájához
V-zónabordák: a levegő optimális áramlása és az emberi test
által kibocsátott nedvesség elvezetése (a bordák a fej és
a csípő alatt futnak össze)
horizontális (alsó réteg 45 kg/m3) és átlós zónákra tagolás
(felső réteg 40 kg/m3)
keményebb és puhább matracoldal: eltérő rétegek minőségi
„hideg habból“
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat – Flora

HEDVIKA
Rendkívül tartós szendvicsmatrac,
megerősített oldalrészekkel és
viszkoelasztikus habbal.
4 cm „memória hab“ (85 kg/m3) minőségi, fokozottan rugalmas
HR-habbal kombinálva („hideg habok“ 43 – 50 kg/m3)
ún. lassított visszatérés effektus: a matrac egyenletes nyomásterhelése
az emberi testre (pozitív hatása van a vérkeringésre, javítja az alvás
minőségét és enyhíti a hátfájást)
a matrac két hosszanti oldala 40 %-kal nagyobb mértékben ellenáll
az ülés okozta benyomódásnak, mint a hagyományos matracok esetén
(A matrac szélének tartóssági vizsgája a ČSN EN 1725 norma alapján.)
állítható, az ágyrács segítségével
ágyhoz kötött fekvőbetegek részére is ajánljuk
standard matrachuzat – Flora
MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

DARINA

merevítő szegmensek és formázott hasábok kombinációja
különféle típusú „hideg habokból“ (HR-habok 38 – 50 kg/m3):
építőkocka szerű elrendezés a PUR tartó-keretben
maximális szellőzésű, 7 zónás mag: egyéni módon reagál a felhasználó anatómiai sajátosságaira és magas szintű alváskomfortot biztosít
a felső, csomós réteg kiváló minőségű és rugalmas HR-habból készült
(35 kg/m3)
keményebb és puhább matracoldal
a legapróbb részletekig kidolgozott magrész: a saját huzattal rendelkező teherhordó magnak és a levehető, magas komfortérzetet
biztosító felső kényelmi rétegnek (a matrac teherelosztó rétegének)
a kombinációja
kielégíti a nagyfokú terhelhetőséggel szemben támasztott igényeket: nagy testsúlyú felhasználók számára is ajánlott
exkluzív ajánlat, kizárólag a Gumotex cég kollekciójában
standard matrachuzat – TENCEL®

Felhasználóbarát és megbízható matrac
fokozottan rugalmas HR-habból.
fő jellemzője az új generációs „hideg hab”
(40 kg/m3) rendkívüli elaszticitása és alaktartása
7 anatómiai zóna
speciális kétoldalas kialakítás: tökéletes szellőzés és optimális
keménység minden egyes testrésznél
állítható, az ágyrács segítségével
ágyhoz kötött fekvőbetegek részére is ajánljuk
standard matrachuzat – Flora
MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

ATHÉNA PLUS
Komfortos szendvicsmatrac, 7 cm vastag
viszkoelasztikus réteggel.
a „memória hab“ a „besüppedés” kellemes
érzését és az optimális helyzetben való
kényelmes elhelyezkedést biztosítja
7 anatómiai zóna
az alsó réteg minőségi, fokozottan rugalmas HR-habból
készült („hideg-hab“ 38 kg/m3)
különleges kialakítással megvalósított összeillesztés
(ragasztás nélkül): a szükséges szellőzés biztosítása érdekében
állítható, az ágyrács segítségével
ágyhoz kötött fekvőbetegek részére is ajánljuk
standard matrachuzat – Flora

ZLATA PLUS

MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

Klasszikus matrac, táskarugókkal.
rugórendszer (6 menetes), a rugók önálló
textiltasakokba vannak bevarrva (377 db
200 × 90 cm-es méret esetén)
mindegyik rugós tasak egyénileg reagál: a terheléstől és
alaktól függően dinamikusan hozzásimul az érintkező
testrészekhez (ún. pontelaszticitás), ami optimális
testsúlyelosztást biztosít a matracon
5 anatómiai zóna
a külső profillemezek minőségi PUR-habból készültek
elhelyezési feltétel: stabil, jól szellőző alátét vagy
fix ágyrács
standard matrachuzat – Puppy
MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 21 cm

LEONA

ÁGYRÁCS MAGASSÁG: kb. 8,5 cm

luxus kategóriájú kiváló minőségű lamellás ágyrács, lengőgolyókkal, állítható
a merevség teljes beállításának lehetősége
28 fóliázott lamella, speciális, lengőgolyós tokba ágyazva
7 keménységi zóna
puhább vállrész kisebb merevségű golyók segítségével
a merevség beállítása az ágyrács középső részén történik
puhítás a lamellák kimarásával
stabilizáló középheveder
120 kg alatti testsúlyú személyek részére
kiváló minőségű latex- és
habmatracokhoz ajánljuk

PARIS HN 6V

ÁGYRÁCS MAGASSÁG: kb. 8 cm

kiváló minőségű, állítható lamellás ágyrács
28 fóliázott lamella, lengő kaucsuktokba ágyazva
a merevség beállítása az ágyrács középső részén történik
stabilizáló középheveder
130 kg alatti testsúlyú személyek részére
minőségi latex- és habmatracokhoz ajánljuk

DANIEL HN 5V

MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

Individuális megoldású, „méretre szabott“ szendvicsmatrac, anatómiai zónákkal. A felhasználó testének anatómiája, magassága és testsúlya alapján lehet választani a különböző keménységű változatokból és
zónakialakításokból.

40 ÉV FELETTIEK RÉSZÉRE

ÁGYRÁCS MAGASSÁG: kb. 8 cm

ÁGYRÁCS MAGASSÁG: kb. 5 cm

minőségi, állítható lamellás ágyrács
28 lamella, rugalmas kaucsuktokba ágyazva
a merevség beállítása az ágyrács középső részén történik
stabilizáló középheveder
120 kg alatti testsúlyú személyek részére
latex- és habmatracokhoz ajánljuk

ALEX HN 5V

ÁGYRÁCS MAGASSÁG: kb. 6 cm

lamellás ágyrács, állítható
26 lamella, stabil tokba ágyazva
a merevség beállítása az ágyrács középső részén történik
100 kg alatti testsúlyú személyek részére
latex- és habmatracokhoz ajánljuk

OSKAR 5V

ÁGYRÁCS MAGASSÁG: kb. 6 cm

fix lamellás ágyrács
15 lamella, stabil tokba ágyazva
a merevség beállítása az ágyrács középső részén történik
100 kg alatti testsúlyú személyek részére
hab-, szendvics-, rugós és táskarugós matracokhoz
ajánljuk

Kényelmes matrac, habgumiból (latexből).
fokozott elaszticitás és alaktartás
optimális puhaság és a testrészek megfelelő
megtámasztása
egyedülálló alváskomfort:
rugalmasan simul a test vonalaihoz
kitűnő ortopédiai tulajdonságok
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat – Puppy
MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 13 cm

A Gumotex részvénytársaság a legnagyobb cseh matracgyártó
cég. A piacon már 1952 óta jelen van és az egyik legjelentősebb
cseh exportőr - termékeit elsősorban az Európai Unió és az USA
piacaira szállítja. A társaság az ISO 9001 minőségirányítási és az
ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványainak birtokosa. A társaság aktív tagja a Kárpitosok és Dekoratőrök Kamarájának, valamint a Cseh Bútorgyártók Szövetségének.

KALLISTÓ
SMART

GUMOTEX, akciová společnost
Mládežnická 3A, č. p. 3062, 690 75 Břeclav (CZ)

MAGASSÁGA HUZATTAL
EGYÜTT: kb. 22 cm

Kis túlzással azt mondhatjuk,
hogy a következő csoport matracai a precíz gondoskodás szakértői. Ezek a matracok igazi profik,
és tudják, hogy mit kell tenni a
tökéletes kényelem megteremtése érdekében. Kiváló rugalmasságukkal, optimális keménységükkel és alaktartósságukkal
tűnnek ki. Ezeken a matracokon
mindig maximálisan ellazulhat
alvás közben, és frissen ébredve
kezdheti el a sok energiát igénylő hétköznapokat.

Tel.: (+420) 519 314 198, (+420) 519 314 153, (+420) 519 314 189
Fax: (+420) 519 314 152, (+420) 519 322 909
E-mail: info@gumotex.cz

MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 23 cm

FORTUNA
BIO

www.matrace-gumotex.cz

ANATOMICA

Kollekció 2010–2011
MATR ACOK ÉS ÁGYR ÁCSOK
A Gumotex kollekció teljes ágyrács kínálatát a www.matrace-gumotex.cz weboldalon találja.

A MATRACVÁLASZTÁS MOST IGAZI ÖRÖM
Minden üzletben tízesével talál matracokat. De milyet válasszon?
Különbözőek a kidolgozásuk, a felhasznált anyagok, felületük és még
egy sor más jellemző tekintetében. Végül előfordulhat, hogy olyan
matraccal távozik, amelyik mégsem felel majd meg igényeinek.
A Gumotex társaság ezért elvégzett egy kutatást, melyből kiderült,
hogy Önöknek milyen matracra van szükségük. Több mint 1000
háztartásban kérdeztük meg, hogy milyen paraméterek alapján
választanak matracot, és ezen eredmények alapján csak olyan
matracokat gyártottunk, amilyeneket Önök valóban szeretnének.
Ennek köszönhetően most új katalógusunkból olyan matracot
választhat, amilyet keres. Röviden azt a matracot, amit pontosan
Önre szabtak. A katalógus mellé egy ügyes segédeszközt is
mellékelünk, egy papírkorongot, ami könnyű és egyszerű segítséget
nyújt a helyes matrac kiválasztásához.

ARTEMIS
BIO

Ön fiatal és szereti a kényelmet?
Akkor válasszon a következő
matracok közül. Meglepetést
okoz modern megmunkálásuk
és a legapróbb részletekre is kiterjedő kidolgozásuk. A puha,
de kiváló minőségű matrac
a minőségi pihenést nyújtja egy nehéz nap után, vagy
egyszerűen csak a lustálkodás
lehetőségét, ha éppen nincs
kedve semmit csinálni.

MAGASSÁGA HUZATTAL
EGYÜTT: kb. 20 cm

MÉDEA
PLUS
MAGASSÁGA HUZATTAL
EGYÜTT: kb. 20 cm

Egy kellemes ébredés a jó és
sikeres nap előfeltétele. Ezért
kellene olyan alvást biztosítania magának, mely után igazán
kipihentnek érzi majd magát.
Ennek a csoportnak a matracai elaszticitásukkal tűnnek ki,
mely garantálja a „besüppedés“
érzését és a puha elhelyezkedést. Ennek köszönhetően optimális helyzetben fog elaludni
és minden reggel mosollyal az
arcán ébredni.

GAIA
MAGASSÁGA HUZATTAL
EGYÜTT: kb. 20 cm

Ha olyan matracot keres, ami az
egészséges alvásra és a kényelemes lustálkodásra is lehetőséget
nyújt, akkor biztosan tud választani a következők közül. Meglepetést okoz kiváló minőségű
megmunkálásuk, a legapróbb
részletekre is kiterjedő kidolgozásuk, és egyedülálló kialakításukkal
jelentősen javítják alvása minőségét is. A komfort és a kényelem
ezen ideális szövetsége a maximális kényelemérzetet garantálja.

OLYMPIA
MAGASSÁGA HUZATTAL
EGYÜTT: kb. 20 cm

Az ágy az a hely, ahol alszunk, lustálkodunk, vagy éppen csak pihenünk.
Ahhoz, hogy olyan hely is legyen,
ahová mindig örömmel térünk viszsza, remekül kell magunkat éreznünk
benne. A következő csoport matracai
rugalmasan alkalmazkodnak testünk
felépítéséhez, így nemcsak a minőségi pihenés, de az egészséges alvás
garanciáját is jelentik. Ennek köszönhetően az ágyunk nemcsak a mindennapos pihenés helyszíne lesz, hanem egy olyan hely is, ahonnan majd
nem lesz kedvünk soha kibújni.

MINŐSÉGI PIHENÉS
Termékeink kiváló minőségének garanciája a gyártmányfejlesztés és
alapanyaggyártás több éves hagyománya és rengeteg tapasztalata.
Paramétereink megfelelnek a legszigorúbb európai normáknak
is, és a kutatások szerint az egészségi problémák kialakulásának
megelőzésére is alkalmasak. A Gumotex márkanév alatt nemcsak
matracok széles kínálatát találja, hanem ágyrácsok, valamint az
egészséges alvást és a kényelmes pihenést szolgáló tartozékok bő
választékát is. Akár a márkanevünket viselő matracon, vagy éppen
egy párnán alszik is, biztos lehet benne, hogy a mi termékeinkkel
mindig minőségi alvásban lesz része.

OKOS MATRACOK =
IQ INTELLIGENT MATTRESSES
Ha valami valóban különlegeset keres, akkor biztosan felkeltik
érdeklődését az Okos matracok. A Gumotex kollekció egy speciális
matrackínálatát alkotják, és az IQ Intelligent Mattresses logó jelöli
őket. Nem részei segédeszközünknek (kis papírkorongok), mivel
olyan matracokról van szó, melyek pontosan az Ön testalkatára
készülnek. Egy speciális szoftver segítségével megtervezzük és
legyártjuk az Okos matracot, mely megfelel az Ön testfelépítésének,
magasságának és testsúlyának.
Az Okos matracok előnyei az exkluzív szolgáltatások és a szerviz
is, ide tartozik például a 10 éves minőségi garancia, a matracok
házhoz szállítása, vagy a 14 napos matractesztelési lehetőség is. Az
Az Okos matracok ideális megoldást jelentenek, melyek minden
egyes felhasználó igényeit és specifikus szükségleteit kielégítik.

PIKTOGRAM JELMAGYARÁZAT

heterogén PUR-hab

táskarugók

nagyrugalmasságú PUR-hab

anatómiai táskarugók

poliuretán hab

Bonell rugók

viszkoelasztikus PUR-hab

megfelel az orvostechnikai
eszközökre vonatkozó
követelményeknek

viszkolatex

kaktuszrost

40 ÉV ALATTIAK RÉSZÉRE

100% természetes, Natural Latex latexmatrac.
exkluzív mag, természetes kaucsukból készült habgumiból
(latex)
kaktusz flexilappal történő kétszeres merevítés és jelentős
mértékű megszilárdítás
a természet érintése kényelmes alvást és relaxációt garantál
kiváló rugalmasság, légáteresztés, antibakteriális
tulajdonságok, valamint az ún. pontelaszticitás: tökéletes
alkalmazkodás a test vonalaihoz
kitűnő ortopédiai tulajdonságok: ágyhoz kötött fekvőbetegek
részére is ajánljuk
teljesen természetes anyagok használata: bio trend
a környezetet érő negatív hatások korlátozása
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat
– Millenium

Minőségi rugós matrac, rendkívül tartós
maggal.
exkluzív BONELL típusú rugók (5 menettel)
a rugók kinyomódása elleni többszörös védelem:
két oldalról (beágyazott ráccsal merevített) nemezelt kókuszrost és heterogén hab borítórétegek
kitűnő rugalmasság, szellőzés és ortopédiai tulajdonságok
elhelyezési feltétel: stabil, jól szellőző alátét vagy
fix ágyrács
keményebb ágybetétet kedvelőknek ajánljuk
standard matrachuzat – Nova
MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 20 cm

garancia a matracra
(mag és huzat)
14 napos matractesztelés

3 éjszakás matractesztelés

kókuszrost

szakértő ajánlásával

nem szőtt textilia

matracok házhoz szállítása

Ágyrácsok
ajánlott teherbírás

állítható ágyrács – fej/láb

fix ágyrács

állítható ágyrács – fej/láb

Ágyrács méretek:
hosszúságok: 193 és 195 cm, a 195 és 200 cm-es matracokhoz és ágyakhoz
szélességek: 79, 89 és 99 cm, a 80, 90 és 100 cm-es matracokhoz és ágyakhoz
+ egyedi méretek
Matrac méretek, huzattal együtt:
egyszemélyes: 195 x 80, 195 x 85, 200 x 80, 200 x 90 és 200 x 100 cm
kétszemélyes: 200 x 140, 200 x 160 és 200 x 180 cm
+ egyedi méretek
Az anyagok színe, és esetleges színváltozása nincs hatással a matracok minőségére és
használati tulajdonságaira.
A nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget.

KÉNYELMES ALVÁS
A KELLEMES ÉBREDÉSÉRT

40 ÉV FELETTIEK RÉSZÉRE

Luxus szendvicsmatrac, a viszkoelasztikus réteg változó
magasságával.
kiváló kényelem és egyedülálló kialakítás a „memória
habnak“ köszönhetően: egyenletes nyomáseloszlás az egyes
testzónáknál (pozitív hatással lehet a vérkeringésre, javíthatja
az alvás minőségét és enyhítheti a hátfájást)
fokozott rugalmasságú HR-habok („hideg hab“) kombinációja:
közép 40 kg/m3, az alsó tartóréteg 45 kg/m3
hullámos alsó kialakítás: az levegő optimális cirkulációjának
biztosítása a matrac belsejében
7 anatómiai zóna
keményebb és puhább matracoldal
állítható, az ágyrács segítségével
ágyhoz kötött fekvőbetegek részére
is ajánljuk
standard matrachuzat – TENCEL®

OPTIMÁLIS HELY
A NYUGODT ELALVÁSHOZ

40 ÉV ALATTIAK RÉSZÉRE

Egyedülálló matrac, természetes fiziológiai Physio Latex
zónákkal.
szabadalmazott újítás, mely célzottan a kényelemre
és az egész testnek, „a fej búbjától a sarkakig“ történő
megtámasztására irányul: maximálisan illeszkedik az egyéni
testformákhoz, fiziológiához és testfelépítéshez
5 fiziológiai zóna, három különböző anyagsűrűség: a fej- és a
vállrész optimálisan kiegyensúlyozott alátámasztása, merev
támaszték a hát és a csípő nagyobb megterhelésnek kitett
részeinél, egyenletes megtámasztás a lábrésznél
kitűnő ortopédiai tulajdonságok: ágyhoz kötött fekvőbetegek
részére is ajánljuk
kiváló minőségű, antibakteriális habgumi
(latex), hosszú élettartam
kiváló szellőzés (a mag kétoldalas
perforálása és nyitott sejtszerkezet),
nagyfokú flexibilitás és rugalmasság
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat – Millenium

JOLANA

EUROPA PLUS

Matracok

latex

TAPINTATOS KÉNYELEM
A LEGÉDESEBB ÁLMOKÉRT

Hagyományos szendvicsmatrac, 2 cm-es
kaktusz flexilappal.
középén megerősített PUR magrész
a nagyobb teherbírás érdekében
természetes anyagok használata
a felső felület ún. masszírozó csomókkal van ellátva: alvás
közben biztosítja a bőr vérellátásának javítását
egyoldalas belső profilozás: a matracmag levegőztetése
érdekében
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat – Puppy
MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 13 cm

DIANA HARD
Attraktív szendvicsmatrac, latex és fokozottan
rugalmas HR-hab kombinációja.
perforált habgumi lapok (latex)
7 anatómiai zóna
minőségi, nagy rugalmasságú „hideg hab“
a nagyobb mértékű megtámasztás érdekében
(HR-hab 40 kg/m3)
kitűnő elaszticitás és alaktartás
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat – Nova
MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

40 ÉV FELETTIEK RÉSZÉRE

Termoreaktív matrac viszkoelasztikus habbal az extrém kényelem megvalósításához.
6cm-es, extra magasságú „memória hab“: 2 különböző keménységű réteg, magas térfogatsúly 85 kg/m3
kiválóan alkalmazkodik a test anatómiájához, lassú, de jelentős
mértékű „besüppedés“ a matracba
ún. lassított visszatérés effektus: a matrac egyenletes nyomásterhelése az emberi testre (pozitív hatással van a vérkeringésre, javítja az alvás minőségét és enyhíti a hátfájást)
az alsó, hullámos kialakítású réteg minőségi,
fokozottan rugalmas HR-habból készült („hideg hab“ 45 kg/m3)
keményebb és puhább matracoldal
állítható, az ágyrács segítségével
ágyhoz kötött fekvőbetegek részére
is ajánljuk
standard matrachuzat – TENCEL®

ATHÉNA HARD

Praktikus szendvicsmatrac
„hideg habból”.
minden részletében kidolgozott, magas
elaszticitású HR-habból (38 – 45 kg/m3)
7 anatómiai zóna
keményebb és puhább matracoldal
(lásd a képen – a puhább oldal van felül)
a rétegek csatlakoztatása különleges bordázott kialakítással
(ragasztó használata nélkül): a tökéletes szellőzés érdekében
könnyű karbantartás és a rétegek szétválasztásának
lehetősége tisztításkor
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat – Flora

NATALIA
Merevített latexmatrac, kaktusz flexilappal.
kitűnő rugózás, optimális merevség és
alaktartás
garantálja az optimális ellazulást alvás közben
kitűnő ortopédiai tulajdonságok: ágyhoz kötött fekvőbetegek
részére is ajánljuk
a mag szellőzése: nedvesség kiküszöbölése és az atkák
elszaporodásának megakadályozása
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat – Nova

MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

NORKA PLUS

DENISA

KIEGYENSÚLYOZOTT
KÖRNYEZET A MINDENNAPOS
PIHENÉSHEZ

Kedvelt, szendvics típusú matrac
7cm heterogén hablemezzel.
a közepén megerősített magrész a nagyobb
teherbírás érdekében
a külső rétegek minőségi PUR-habból készültek
belső rétegek profilozott kialakítása: az optimális szellőzés
biztosítása érdekében
a használati tulajdonságok kiegyensúlyozott kombinációja
keményebb ágybetétet kedvelőknek ajánljuk
standard matrachuzat – Puppy
MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

Komfortos szendvicsmatrac, 7 cm vastag
viszkoelasztikus réteggel.
a „memória hab“ a „besüppedés” kellemes
érzését és az optimális helyzetben való
kényelmes elhelyezkedést biztosítja
7 anatómiai zóna
az alsó réteg minőségi, fokozottan rugalmas HR-habból
készült a nagyobb mértékű megtámasztás érdekében
(„hideg hab“ 40 kg/m3)
különleges kialakítással megvalósított összeillesztés
(ragasztás nélkül):a szükséges szellőzés biztosítása érdekében
állítható, az ágyrács segítségével
ágyhoz kötött fekvőbetegek részére is ajánljuk
standard matrachuzat – Flora

MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

DARINA HARD
Felhasználóbarát és megbízható matrac
nagy rugalmasságú HR-habból.
az új generációs „hideg hab” (40 kg/m3) rendkívüli
elaszticitása és alaktartása, nagyobb merevséggel
és teherbírással
7 anatómiai zóna
speciális kétoldalas kialakítás: tökéletes szellőzés és optimális
keménység minden egyes testrésznél
állítható, az ágyrács segítségével
ágyhoz kötött fekvőbetegek részére is ajánljuk
standard matrachuzat – Flora

MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

KRISTYNA
A legapróbb részletekig kidolgozott
latexmatrac, 5 anatómiai zónával.
szokatlanul rugalmas, antibakteriális mag:
tökéletesen megtámasztja a különböző
testvonalakat
kitűnő ortopédiai tulajdonságok: ágyhoz kötött
fekvőbetegek részére is ajánljuk
5 anatómiai zóna
kiváló stabilitást biztosító egyoldalas kialakítás
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat – Nova
MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

EMMA
Szerkezetében egyedülálló matrac
cserélhető heterogén hab szegmensekkel.
szabadalmazott mag, mely 3 belső, 7 cm vastag
könnyített poliuretán (RE-hab) szegmensből áll
a szegmensek rendszeresen cserélhetők: a matrac egyenletes
igénybevétele és hosszabb élettartamának biztosítása
érdekében
a mag külső része minőségi PUR-hab: kétoldalas ún.
masszírozó csomók kialakítása
bemetszés a hosszanti oldalakon a szükséges szellőzés
biztosításáért
keményebb ágybetétet kedvelőknek ajánljuk
standard matrachuzat – Puppy

MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 15 cm

DIANA

NORKA

Attraktív szendvicsmatrac, latex és nagy
rugalmasságú HR-hab kombinációja.
perforált habgumi lapok (latex)
7 anatómiai zóna
minőségi, nagy rugalmasságú „hideg hab“
(HR-hab 38 kg/m3)
kitűnő elaszticitás és alaktartás
állítható, az ágyrács segítségével
standard matrachuzat – Nova

Kedvelt, szendvics típusú matrac, 4cm vastag
RE-hablemezzel.
közepén megerősített magrész a nagyobb
teherbírás érdekében
a külső rétegek minőségi PUR-habból készültek
belső rétegek profilolzott kialakítása: az optimális szellőzés
biztosítása érdekében
a használati tulajdonságok kiegyensúlyozott kombinációja
keményebb ágybetétet kedvelőknek ajánljuk
standard matrachuzat – Puppy

MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 16 cm

MAGASSÁGA HUZATTAL EGYÜTT:
kb. 13 cm

