Ágytakaró töltet: 100 % poliészter

Az éjjeliszekrény mérete:
kb. 60 x 42 x 43 cm

Az ágytakaró mérete:
230 × 210 cm

A fekvőhely mérete:
200 × 180 cm

A párna mérete:
henger 40 cm
négyzet 40 × 40 cm

White

Beige

Terra

Black

SILVIA
Modern ágy, minőségi tömör bükkfából, vagy lucfenyőből – lakkozott, színezés lehetősége pácolással (cseresznye).
Kínálatunkban éjjeliszekrények is találhatók (a VITALIA típussal kombinálhatók).

A párna mérete:
kb. 60 x 35 x 11/10 cm
kb. 70 x 35 x 13 cm

Az ágy mérete:
oldalmagasság: kb. 42 cm, fejvég
magassága: kb. 85 cm (a fejvég vastagsága
kb. 4 cm)

Huzat: kötött textília, Aloe Verás hidratálással
(akár 60 °C-on is mosható)

Az éjjeliszekrény
mérete:
kb. 50 x 35 x 42 cm

ERGO BIO

A fekvőhely mérete:
200 x 90 cm
200 x 160 cm
200 x 180 cm

VITALIA
Modern ágy, pácolt tömör bükkfából, vagy lucfenyőből (cseresznye) – lakkozott, természetes bükkfa, vagy lucfenyő kivitelezésben is.
Kínálatunkban éjjeliszekrények is találhatók (a SILVIA típussal kombinálhatók).
Az ágy mérete:
oldalmagasság: kb. 40 cm, fejvég magassága: kb. 84 cm
(a fejvég vastagsága kb. 3 cm)
Az éjjeliszekrény
mérete:
kb. 45 x 35 x 40 cm

COTTON
Dekoratív pamut ágytakarók, vonzó
designválasztékban.
Kellemes anyag, praktikus kezelés. Az ágytakarók
40 °C-os vízben moshatók.

Ágytakaró töltet: 100 % poliészter
Az ágytakaró mérete:
200 x 135 cm
230 × 210 cm

Crystal
Green

Crystal
Brown

Crystal
Blue

Andora
Terra

Huzat: kötött textília, Aloe Verás hidratálással
(akár 60 °C-on is mosható)

ERGOFLEX

Andora
Brown

TENCEL®

SATIN

COTTON

Luxus paplan- és párnahuzatkészletek, természetes TENCEL® cellulózszálakból.
Rendkívül finom és puha anyag, 100%-ban természetes farostkivonatból. Kiváló hőszabályzós
tulajdonságával tűnik ki – alvás közben a paplan alatti hőmérséklet emelkedik, a TENCEL® szálak
„megnyílnak“ és a felesleges hő elvezetésével megakadályozzák a test túlmelegedését. Tökéletesen felszívja a keletkező nedvességet (akár 50 %-al is többet, mint a pamut) és nem engedi, hogy
az emberi bőrön izzadságfoltok alakuljanak ki. Száraz és kellemes alvási mikroklímást hoz létre, és
véd a testre tapadó nedves-ruha érzéssel szemben. Az ágynemű 60 °C-os vízben mosható.

Selyemfényű szatén párna- és paplanhuzat kollekció.
100%-ban természetes anyagból, finom pamut fésűsfonalból. Lágy és kellemes tapintású. Kiválóan
felszívja a keletkező testnedvességet és tökéletes ágyhigiéniát biztosít az alváshoz. Az Easy Care
(ápolásmegkönnyítő) kikészítésnek köszönhetően az ágynemű könnyen vasalható és 60 °C-os vízben
mosható.

Klasszikus pamut paplan- és párnahuzatkészletek, vonzó designválasztékban.
Kellemes anyag, praktikus kezelés és jó testnedvesség felszívó képesség. Az ágynemű 60 °C-os
vízben mosható.

Teljes design és színkínálat – információ az értékesítőnél.

Textília összetétele: 100 % pamut (krepp)

Teljes design és színkínálat – információ az értékesítőnél.

Textília összetétele: 100 % pamut (szatén)

Textília összetétele: 100 % lyocell

Ágynemű méret:
200 x 140 cm (paplan), 90 × 70 cm (párna)
220 x 140 cm (paplan), 90 × 70 cm (párna)

Ágynemű méret:
200 x 140 cm (paplan), 90 × 70 cm (párna)
220 x 140 cm (paplan), 90 × 70 cm (párna)

Ágynemű méret:
200 x 140 cm (paplan), 90 × 70 cm (párna)
220 x 140 cm (paplan), 90 × 70 cm (párna)

100% természetes latexből készült párna,
a természet érintésével való alváshoz.
A habgumi egyedülálló tulajdonságait
használja ki – kitűnő pontelaszticitás,
alaktartás, légáteresztés, hosszú élettartam és antibakteriális tulajdonságok.
A nyomáspontok redukciójának köszönhetően optimálisan puha fejtámaszként
szolgál és kellő mértékben megtámasztja
a nyaki részt. A teljesen természetes anyagok
használatával az aktuális biotrendeket követi,
és jelentős mértékben korlátozza a környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
A párna mérete: kb. 60 × 40 × 15,5 cm

A fekvőhely mérete:
200 x 90 cm
200 x 160 cm
200 x 180 cm

A textília összetétele: 100 % pamut (krepp)

Rendkívüli mértékben alkalmazkodó párnák, természetes viszkoelasztikus habból
és Aloe Vera kivonattal.
A „memória hab“ a testhőmérséklettől függően megváltoztatja keménységét, rugalmasan alkalmazkodik a testhez és lassan tér vissza
az alaphelyzetébe. Minimalizálja és eloszlatja
a kifejtett nyomást, és ezáltal segít a nyakrész
feszültségének enyhítésében. Ugyanakkor stabilizálja is a fejet az alváshoz – ideális megoldás
érzékenyebb állapotokban is (migrén, fejsérülés, daganat stb. esetén).
Az Aloe Vera kivonat a hab szabadalmazott gyártási receptjének részét képezi.
Szukkulens növény leveléből nyerik – gyógyító hatásának köszönhetően régóta alkalmazzák a gyógyszer- és kozmetikaiparban is.
Természetes antibakteriális hatásának köszönhetően hatásos védelmet nyújt az atkák, baktériumok és gombák ellen.

A Gumotex részvénytársaság a legnagyobb cseh matracgyártó.
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.

Az ágy mérete:
oldalmagasság: kb. 42 cm, fejvég magassága: kb. 85 cm

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

Textília összetétele: 100 % pamut (szatén)

Luxus ágy, minőségi tömör bükkfából és furnérlemezből – olajjal felületkezelt.
Kínálatunkban éjjeliszekrények is találhatók.

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

Dekoratív, selyemfényű, szatén ágytakarók és párnák.
100%-ban természetes anyagból, finom pamut fésűsfonalból. Lágy és kellemes tapintású.
Az ágytakarók 40 °C-os vízben moshatók.

FYZIOFLEX BIO
FYZIO BIO

www.matrace-gumotex.cz

ESSENCIA

SATIN

Fokozottan rugalmas latexpárna a mindennapi relaxációhoz és pihenéshez.
Függőleges légcsatornákkal van ellátva,
melyek az optimális hőszabályozást és
a légáteresztést biztosítják. Váltakozó
magasságának köszönhetően természetesen veszi fel a váll formáját és hatásosan támasztja meg a fej- és nyakrészt.
A párna kiválóan hozzáidomul a felhasználó
anatómiájához, és segít megelőzni a hát- és
nyakcsigolya-fájdalmakat.
A párna mérete: kb. 65 × 40 × 10 cm
Huzat: kötött textília, Aloe Verás hidratálással
(akár 60 °C-on is mosható)

Teljes design és színkínálat – információ az értékesítőnél.

ORTHOFLEX
ORTHO
Komfortos párnák viszkoelasztikus habból, az egészséges kényelemért.
Speciális „memória hab“, ami a testhőmérséklettől függően rugalmasan
hozzásimul a test vonalához és optimális
helyzetben stabilizálja a fejet az alváshoz.
Ugyanakkor egyenletes nyomáselosztást biztosít, ami a nyakizmok jelentős ellazulásához
vezet és segíthet a fej- és nyakfájás megelőzésében.
A párna mérete:
kb. 50 × 30 × 8/10 cm
kb. 55 × 40 × 11/9 cm
Huzat: kötött textília, Aloe Verás hidratálással
(akár 60 °C-on is mosható)

THERMO
Vision
Blue

Flower
Garden

Termoreaktív párna a maximális komfort
eléréséhez, „memória habból“.
A viszkoelasztikus hab változó magasságú
anatómiai kialakítása a testhőmérséklet
hatására – és a testhőmérséklettől függően – változtatja meg a keménységét, és
egyenletes nyomáselosztást biztosít. A hab
alaphelyzetbe való ún. lassított visszatérése
csökkenti a nyaki izmok feszültségét, és enyhítheti az egészségügyi panaszokat – a fejfájást és
a nyakmerevségi problémákat.

Crystal
Brown

Vision
Terra

Crystal
Blue

Fern
Beige

A párna mérete: kb. 58 x 34 x 10,5 cm

Ornament
Black

Oriental Black

Fern Green

Ornament Green

Andora
Terra

Soul Beige

Crystal Green

Huzat: kötött textília, Aloe Verás hidratálással
(akár 60 °C-on is mosható)

Andora Brown

A Gumotex kollekció tartozékainak teljes kínálatát
a www.matrace-gumotex.cz weboldalon találja.

Kollekció 2010–2011
HÁLÓSZOBÁK ÉS TARTOZÉKOK

COTTON

MINDEN, AMI AZ EGÉSZSÉGES
ALVÁSHOZ KELL

Klasszikus pamut paplan- és párnahuzatkészletek, vonzó designválasztékban.
Kellemes anyag, praktikus kezelés és
jó testnedvesség felszívó képesség. Az
ágynemű 60 °C-os vízben mosható.

Minden üzletben talál széles matrackínálatot. De valóban ez minden, ami az alváshoz szükséges? Az összes termék beszerzése rengeteg időt vesz igénybe. Árban és minőségben is különböznek, és
végül előfordulhat, hogy nem lesz megelégedve a vásárolt áruval.

Teljes design- és színkínálat – információ az
értékesítőnél.
Textília összetétel: 100 % pamut
Ágynemű méret:
200 x 140 cm (paplan), 90 × 70 cm (párna)
220 x 140 cm (paplan), 90 × 70 cm (párna)

A Gumotex társaság teljes kínálatában mindent megtalál, amire az
egészséges alváshoz és minőségi pihenéshez szüksége van. Tehát
nem csak matracokat, de ágyrácsokat, anatómiai párnákat, paplanés párnakollekciókat, ágyneműket, ágyakat, ülőalkalmatosságokat,
és egy sor kiegészítő terméket és tartozékot is.
A Hálószobák és tartozékok katalógusban biztosan felkelti érdeklődését a minőségi ágyak kínálata, vagy például a bioviszkoelasztikus
habból vagy természetes latexből készült anatómiai párnák kollekciójának újdonságai. A matrac és az ágyrács kiválasztásához
kérje a Matracok és ágyrácsok katalógust.

Ant Yellow

Bízunk benne, hogy új katalógusunkban megtalálja azt, amit
keres. Röviden mindazt, amire
az egészséges alváshoz valóban
szüksége van. A Gumotex termékek a kiváló minőséget garantálják, és kutatások támasztják
alá, hogy egészségi problémák
felmerülésének megelőzésében
is segíthetnek.

BONGO

GYERMEK
MATRACOK

METALLIC WHITE, METALLIC BLACK

Luxus paplan- és párnakollekció, természetes TENCEL® cellulózszálakból.
100%-ban természetes anyag farostkivonatból, rendkívül finom és puha antibakteriális
szálak formájában, melyek az évszaktól függően kettős hatású hőszabályozóként működnek. Nyáron a szálak „megnyílnak“, ami biztosítja a nedvesség és felesleges hő tökéletes elvezetését (ilyenkor a szálak kellemesen hűtenek). Télen viszont a szálak „bezárnak“ és kellemesen fűtenek. A TENCEL® tökéletesen felszívja a keletkező nedvességet
(akár 50 %-al is többet, mint a pamut), és azonnal elvezeti a szálak belsejébe. Száraz és
kellemes alvási mikroklímát hoz létre, ezáltal megakadályozza a baktériumok elszaporodását és abszolút ágyhigiéniát biztosít. A paplanok és párnák 60 °C-os vízben moshatók.

A modern, metal designban készült antisztatikus paplanok, párnák és matracvédő
tartós védelmet biztosítanak a baktériumok és gombák ellen.
Hatékony antimikrobiális kezelés, ami jelentősen csökkenti az egészségi kockázatokat
alvás közben és véd a nem kívánatos szagok ellen. A paplanok és párnák töltetét az
egyedülálló WellmanHealthGuardTM szálak alkotják, ami kettős védelmet biztosít az atkák ellen és a mikrobák növekedése ellen. Garantálja az egészséges és higiénikus alváskörnyezetet. A paplanok, a párnák és a matracvédő is 60 °C-os vízben moshatók.

A párnák mérete:
90 × 70 cm (1 000 g)
70 × 50 cm (600 g)

MAGASSÁGA HUZATTAL
EGYÜTT: kb. 7 cm

Luxus gyermek habmatrac.
a mag speciális, fokozottan rugalmas HR habból készült („hideg hab“
40 kg/m3)
merev és kemény fekvőhely a növésben lévő kisgyermek hátgerincének
helyes fejlődéséhez
a matrac mindkét oldalán alkalmazott finom hullámprofil elősegíti a bõr jobb vérellátását
a huzatban lévő matrac megfelel a lakótér belső környezetére érvényes, a VOCanyagok kibocsátási határértékeire vonatkozó előírásoknak
az Öko-Tex Standard 100 minősítés egészségügyi követelményeinek megfelel, az I.
osztályba tartozik, így 3 év alatti gyermekek is használhatják (huzatban lévő matrac)
tanúsítvánnyal rendelkező egészségügyi matrac

BAMBINO

MAGASSÁGA HUZATTAL
EGYÜTT: kb. 7 cm

Minőségi, szendvics típusú gyermekmatrac.
a matrac magja PUR hab és heterogén poliuretán habból (RE-habból)
készült középrész kombinációja
a matrac jelentősen merev és kemény
a huzatban lévő matrac megfelel a lakótér belső környezetére érvényes, a VOC-anyagok
kibocsátási határértékeire vonatkozó előírásoknak
az Öko-Tex Standard 100 minősítés egészségügyi követelményeinek megfelel, az I.
osztályba tartozik, így 3 év alatti gyermekek is használhatják (huzatban lévő matrac)

BABY

MAGASSÁGA HUZATTAL
EGYÜTT: kb. 7 cm

Gyermek habmatrac.
a mag minőségi PUR habból (25 kg/m3) készült
klasszikus megoldás a legkisebbek egészséges és nyugodt alvásához
a huzatban lévő matrac megfelel a lakótér belső környezetére érvényes,
a VOC-anyagok kibocsátási határértékeire vonatkozó előírásoknak
az Öko-Tex Standard 100 minősítés egészségügyi követelményeinek megfelel, az I.
osztályba tartozik, így 3 év alatti gyermekek is használhatják (huzatban lévő matrac)

Textília összetétele: 100 % pamut

TENCEL®

Párnatöltet (belső zsák): 100 % poliészter – üreges szál (golyók)
Paplantöltet: 100 % lyocell

MIMI

A fotel mérete: kb. 81 x 79 x 68 cm
(szétnyitott állapotban kb. 185 x 81 cm)

Dark Blue

Huzat: 100 % lyocell

A paplanok mérete:
200 × 135 cm (1 200 g)
220 × 135 cm (1 200 g)

Huzat: 100 % poliészter (mikroszövet)
Párnatöltet: 100 % poliészter – WellmanHealthGuardTM réteg, üreges szál (golyók)
Paplan- és matracvédő-töltet: 100 % poliészter – WellmanHealthGuardTM
A párnák mérete:
90 × 70 cm (1 000 g)
70 × 50 cm (600 g)

Yellow

Green

Blue

Pink

Elf Yellow

Elf Green

KIDDY

Univerzális szétnyitható fotel, alkalomszerű használatra.
Tanulószobák vagy vendégszobák praktikus beltéri eleme, minőségi PUR habból
(25 kg/m3). Egyszerű és gyors szétnyitás.
Ecru

Ant Green

A paplanok mérete:
200 × 135 cm (1 200 g)
220 × 135 cm (1 200 g)

A matracvédő mérete:
200 × 90 cm (160 g/m2)

Kényelmes, gyermek ülőfotel.
Ötletes, beltéri kiegészítő eleme a gyermekszobáknak, minőségi PUR habból. A huzattal bevont fotel megfelel az egészségügyi
követelményeknek az Öko-Tex Standard
100 szerint, I osztályú – 3 éves kor alatti
gyermekek részére is alkalmas.

A fotel mérete: kb. 53 x 37 x 44 cm
Textília összetétele: 100 % pamut

ANTIMICROBIAL
KIDDY

SOFT 95 °C

A speciális paplanok, párnák és matracvédő tartós védelmet biztosítanak az
allergének, baktériumok és gombák ellen.
Levegős és könnyű kidolgozás, hatékony antimikrobiális kezelés, ami garantálja az
egészséges és higiénikus alváskörnyezetet. A paplanok és párnák töltetét az egyedülálló WellmanHealthGuardTM szálak alkotják, ami kettős védelmet biztosít az atkák ellen
(akár 99 %-al is lecsökkenti mennyiségüket 6 hét leforgása alatt) és a mikrobák növekedése ellen. A matracvédő megvédi a matracot a szennyeződésektől. A paplanok, a
párnák és a matracvédő is 60 °C-os vízben moshatók.
Huzat: 100 % poliészter (mikroszövet)

Klasszikus paplanok, párnák, membránok és matracvédő a fokozott ágyhigiéniás igények
érdekében.
Szellős, kellemes és levegős anyag. A párna poliésztergolyókkal van töltve, amelyek garantálják a puhaságot és jelentősen megakadályozzák a párna ellaposodását. A matracvédő megvédi a matracot a szennyeződésektől. A PUR vagy PVC bevonórétegű vízzáró
membránok hatékonyan megakadályozzák a víznek a fekhely belsejébe történő beszivárgását. A paplanokat, párnákat, membránokat és a matracvédőt is 95 °C-os vízben
lehet mosni (megfelelően alkalmazhatók a szállásadó és egészségügyi intézményekben is).
Huzat: 65 % poliészter, 35 % pamut

Párnatöltet: 100 % poliészter – WellmanHealthGuardTM réteg, üreges szál (golyók)
Paplan- és matracvédő-töltet: 100 % poliészter – WellmanHealthGuardTM

Párnatöltet: 100 % poliészter – üreges szál (golyók)
Paplan- és matracvédő-töltet: 100 % poliészter – üreges szál

A párnák mérete:
90 × 70 cm (1 000 g)
70 × 50 cm (600 g)

Membrán: 80 % pamut, 20 % poliészter (frottír) + PUR bevonóréteg vagy PVC bevonóréteg
A párnák mérete:
A paplanok mérete:
A membránok mérete
(PUR vagy PVC
90 × 70 cm (700 g)
200 × 135 cm (540 g)
bevonóréteg):
90 × 70 cm (900 g) – cipzárral 200 × 135 cm (1 000 g)
120 × 60 cm
70 × 50 cm (600 g)
200 × 135 cm (1 200 g)
140 × 70 cm
60 × 40 cm (320 g) – gyermek 220 × 135 cm (1 200 g)
200 × 90 cm
200 × 135 cm (700 + 900 g) –
A matracvédő mérete:
200 × 180 cm
összekapcsolható
200 × 90 cm (160 g/m2)
135 × 100 cm (500 g) – gyermek
220 × 200 cm (1 400 g)
240 × 200 cm (1 700 g)

A paplanok mérete:
200 × 135 cm (1 200 g)
220 × 135 cm (1 200 g)

A matracvédő mérete:
200 × 90 cm (160 g/m2)

