Vynikající vzdušnost
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Stop pocení
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AIRSPRING polargel
polargelfoam svěží a prodyšná pěna

ULTIMATE

F R E SH N E S S

Z výzkumu koloidních systémů se zrodila pěna POLARGEL.
Jedná se o zcela netoxickou pěnu bez jakýchkoliv nestálých těkavých substancí.
POLARGEL pěna je svěží a prodyšná. Je vysoce elastická a maximálně komfortní.
Při použití jako vrchní vrstva jádra matrace zajistí tato pěna neopakovatelný
pocit svěžesti. Spánek na matraci s pěnou PolarGel bude jedinečnou
osvěžující relaxací.

antibakteriální
pěna
Chrání před houbami a plísněmi a navíc
dokáže ochránit pěnu před nepříjemným
zápachem způsobeným těmito organismy.
Ochrana SANITIZED zaručí delší životnost
matrace a lepší prostředí pro spánek.
Více informací o SANITIZED najdete
na www.sanitized.com.
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%

12422Kč

7950 Kč

60°C

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

25 cm

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

VÝŠKA

5 let

ZÁRUKA

vrchní deska: pěna POLARGEL
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

www.materasso.eu

ventilační 3D mřížka

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

150 kg

NOSNOST

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

LYOCELL - základem této luxusní matracové látky je celulóza, která jí dodává sametovou
jemnost na dotek a zároveň zaručuje pevnost a odolnost. Důležitou vlastností materiálu je to,
že absorbuje a odvádí vlhkost a tím umožňuje udržovat hygienické, suché prostředí na povrchu
matrace. Tento potah je vybaven speciálním ventilačním pásem (tzv. 3D mřížkou), který
zajišťuje mnohem lepší cirkulaci vzduchu v matraci a tím lepší tepelnou regulaci.

●

Vysoký komfort

●

Úleva pro vaše klouby

GALAXY viscostar
LAZY-FOAM viscoelastická "líná" pěna
Jedinečné vlastnosti VISCOELASTICKÉ PĚNY (známé také jako LÍNÁ PĚNA) jsou zárukou
maximálního komfortu spánku. Díky své schopnosti reagovat na tlak a teplo se dokáže
optimálně přizpůsobit tvaru lidského těla. Nedochází proto k narušení krevního oběhu
a ke vzniku proleženin. Svalstvo je během spánku naprosto uvolněné, což přispívá
k celkové relaxaci organismu. Matrace z VISCOELASTICKÉ PĚNY lze doporučit všem,
kteří vyžadují vysoký komfort a pohodlí.

60°C

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

25 cm

VÝŠKA

6 let

ZÁRUKA
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vrchní deska: viscoelastická
– líná pěna o hustotě 50 kg/m3;
komfortní značková pěna ELIOCELL
o hustotě 25 kg/m3; spodní profil: tužší
antidekubitní deska ze značkové pěny ELIOCELL
o hustotě 28 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti
Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

10873Kč

6850 Kč

140 kg

NOSNOST

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

Antidekubitní profil jádra matrace
zabraňující vzniku proleženin

ALGUA je nový produkt na trhu. Odolná, tradiční vlákna s velmi dobrou absorbcí
vlhkosti byla navíc obohacena speciálními mikrokapslemi obsahujícími extrakt
z mořských řas Spirulina. V průběhu spánku mikrokapsle postupně uvolňují vitamíny,
minerální látky, aminokyseliny, betakaroten, železo, antioxidanty a proteiny které
jsou obsaženy v mořských řasách, a to má příznivý vliv na lidskou pokožku. Pomáhají
také zvyšovat imunitu, uklidňují premenstruační syndromy, pozitivně ovlivňují vzhled
vlasů i nehtů. Matracový potah lze prát do teploty 60°C a to bez obav z poškození
mikrokapslí. Ty jsou chráněny proti vysokým teplotám i vlhkosti.

Váš prodejce:

www.materasso.eu

