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MATERASSO Slovakia s.r.o.

Po ceste za vytýčeným cieľom, kto-
rým je spokojný zákazník, kráčame už 
viac ako 20 rokov. Za ten čas sme sa 
dokázali presadiť okrem domáceho 
na mnohých európskych aj svetových 
trhoch. Sledovaním výsledkov naj-
novších výskumov v oblasti zdravého 
spania a ich aplikovaním do výroby, za 
použitia najmodernejších technoló-
gii, prinášame na trh výrobky s vyso-
kou úžitkovou hodnotou. Pre splnenie 
požiadaviek najvyššieho komfortu a 
dlhodobo stabilných vlastností našich 
výrobkov používame tie najkvalitnej-
šie certifikované materiály od popred-
ných európskych dodávateľov. Veľký 
dôraz kladieme tiež na ekológiu, ako 
u používaných materiálov, tak pri sa-
motnom procese výroby. Celý proces 
výroby podlieha režimu riadenia kva-
lity ISO 9001. Našou snahou je trvale 
prispievať k tomu, aby dnešný človek, 
vystavený mnohým nepriaznivým 
vplyvom súčasného životného štýlu, 
mohol čo najlepšie odpočívať, relaxo-
vať a regenerovať svoje sily.



60°C

60°C

130 kg130 NOSNOSŤ

130 kg130 NOSNOSŤ

Pena ALOE VERA – novinka kolekcie 2019/2020

NATURA stretch

NATURA airgel

Pena ALOE VERA – inovatívny materiál 
s pridanou hodnotou v podobe výťažkov 
z rastliny ALOE VERA. Blahodarné účinky 
látok tejto rastliny  sú známe už od nepa-
mäti. Vďaka pozitívnym účinkom na ľudskú 
pokožku nachádza už mnoho rokov uplat-
nenie v kozmetike.  Jej príjemná vôňa je 
tiež využívaná pri arómaterapii. Pena ALOE 
VERA je tak výsledkom skĺbenia najnovších 
technologických poznatkov a dávno zná-
mych prírodných liečebných postupov. 
Tento materiál ponúka vysoký komfort 
spania a prirodzené detoxikačné vlastnosti 
zároveň. Veľmi vhodné zapracovanie peny 
ALOE VERA, do novovyvinutých matracov, 
je zárukou stabilných úžitkových vlastností, 
elasticity a príjemného  komfortu. Ďalším 
benefitom týchto matracov je veľmi de-
centná arómaterapia.

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
21 cm

vrchné dosky: pena AIRGEL; viscoelastická LAZY–FOAM 
pena ORANGE;  jadro matraca: profilovaná pena NIGHTFLY; 
spodná doska: pena ALOE VERA; FYZIOSYSTÉM – 7 zón 
rozloženia hmotnosti;  doporučený rošt – lamelový, pevný

1. Pena s obsahom  mikro-kapsúl ALOE VERA

2. Pena v matraci po zaťažovaní
s aktivovanými mikro-kapsulami ALOE VERA

3. Ošetrená pena obsahom 
mikro-kapsúl ALOE VERA -  vytvorenie prostredia 
nevhodného pre baktérie a roztoče

vrchný profil: studená (HR) pena s hustotou 45 kg/m3 
so špeciálnym prerezávaním; jadro matraca: pena ALOE VERA;

spodný profil: profilovaná pena NIGHTFLY; FYZIOSYSTÉM – 7 zón 
rozloženia hmotnosti; doporučený rošt – lamelový, pevný

poťah ALOE VERA lemovaný 3D BLACK,
prešitý s PES vláknom
– gramáž 300 g/m2

poťah ALOE VERA prešitý 
s PES vláknom – gramáž 
200 g/m2

špecialny "naťahovací  profil" 
pre uvoľnenie platničiek

Tuhosť:
tvrdšia strana – 
mäkšia strana – 

Výška:
20 cm

„špeciálny naťahovací profil“  matrac pozitívne pôsobí pri problémoch 
s chrbticou a s chrbtovým svalstvom – počas spánku jemne naťahuje chrbticu, uvoľňuje 

platničky a takto dochádza k lepšej výžive platničiek a regenerácii chrbtice počas spánku

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE

5  rokov5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE



Predstavujeme Vám modernú matracovú textíliu THER-
MOBALANCE, pracujúcu na rovnakom princípe, ako 
ľudská pokožka. Ide o jedinečné riešenie, ako zabezpečiť 
rôzny tepelný komfort pri spaní podľa toho, čo potrebuje 
daný človek. Je to ideálna voľba pre partnerské matra-
ce, nakoľko sa táto tkanina prispôsobuje vášmu telu len 
na ploche, na ktorej ležíte. Dokáže tak na jednej časti 
matraca „hriať“ a na druhej „chladiť“. Vlákna CUSTO-
MOOD vytvárajú v poťahu otvorenú – priedušnú, alebo 
zatvorenú - nepriedušnú väzbu. Vo chvíli, keď teplota 
pri spaní stúpne mimo komfortnú oblasť pre človeka, 
štruktúra tkaniny sa otvorí. Vzniká priedušná štruktú-
ra, umožňujúca odviesť prebytočné teplo  produkované 
ľudským telom. Po znížení teploty sa štruktúra tkaniny 
znovu uzatvorí.

60°C

150 kg150 NOSNOSŤ

partnerský matrac ponúkajúci v dvojmatraci 
na každej polovici inú tuhosť a rôzny tepelný komfortSPINAL duo

THERMOBALANCE – technológia inšpirovaná prírodou a životom

poťah THERMOBALANCE prešitý s PES vláknom – gramáž 300 g/m2; 
v boku všitá 3D textília a uši na uchopenie

špecialny "naťahovací  profil" 
pre uvoľnenie platničiek

vrchná doska: vysokopružná pena GREENGEL; 
stredná doska: pena NIGHTFLY s rozdielnym prerezávaním 
jednej polovice matraca oproti druhej zabezpečí oporu chrbtice 
v každej polohe aj pre partnerov s rozdielnymi hmotnosťami;
spodná doska: komfortná studená HR-pena s vysokou hustotou 45 kg/m3; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti;  doporučený rošt – lamelový, pevný

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Výška:
27 cm

tvrdšia strana – T4

Vlákno v suchom prostredí

Znížená priedušnosť

Teplo

Teplo
Pot Pot

PolyesterPolyester

CUSTOMOOD
CUSTOMOODPokožka Pokožka

UZAVRETÉ OTVORENÉ

Zvýšená 
priedušnosť

Vlákno vo vlhkom prostredí

mäkšia strana – T3

 T3  T4

VERZIA DUO

THERM   BALANCE5  rokov5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE



160 kg160 NOSNOSŤ7  rokov7  rokov
ZÁRUKA

60°C

60°C

60°C

4  roky4  ZÁRUKA

partnerský matrac ponúkajúci v dvojmatraci 
na každej polovici inú tuhosť a rôzny tepelný komfort

AIRGEL

PREZIDENT polargel

DYNAMIC flex

GREENGEL, AIRGEL – svieže a priedušné peny

GREENGEL

Naša firma pracuje s revolučným, patentom 
chráneným, prírodným švajčiarskym lepidlom 
SIMALFA. Toto lepidlo je úplne ekologické a 
spĺňa aj tie najprísnejšie normy zdravotnej ne-
závadnosti. 

GREENGEL – Pena Greengel je špeciálna HR-
-pena, ktorá má vynikajúcu odolnosť, je vyso-
ko elastická výnimočne mäkká a prispôsobivá. 
Vyznačuje sa aj perfektnou odolnosťou v ťahu. 
V štruktúre peny je množstvo veľmi veľkých 
buniek. Otvorená štruktúra veľkých  buniek 
podporuje excelentný odvod vlhkosti a preby-
točného tepla z matraca. Pri použití ako vrch-
ná vrstva matraca zabezpečí pocit sviežosti. V 
kombinácii s lenivou penou svojou vzdušnosťou 
eliminuje pocit hrejivosti lenivej peny.

Tuhosť: Nosnosť:
do 125 kg

Výška:
23 cm

vrchná pena AIR GEL;  jadro komfortná mäkčená pena ELIOCELL 
s hustotou 28 kg/m3, v strede doplnená antibakteriálna pena s úpravou 
SANITIZED; doporučený rošt – lamelový, pevný

 vysokopružná pena GREENGEL; pena ELIOCELL s hustotou 35 kg/m3; kokosové vlákno;
pena ELIOCELL s hustotou 35 kg/m3; doporučený rošt – lamelový  nepolohovateľný, pevný

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
19 cm

poťah BAMBOO prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 
200 g/m2

poťah SILVER DIZAJN LEM, prešitý 
s dutým PES vláknom 
– gramáž 300 g/m2

AIRGEL – pena výnimočná svojou prispôsobi-
vosťou a veľkou štruktúrou buniek. Pre svoju 
vzdušnosť sa používa ako vrchná vrstva matra-
ca, pretože excelentne odvádza vlhkosť a udržuje 
suchú klímu v matraci.

vysokopružná pena GREENGEL; komfortná pena NIGHTFLY;  špeciálne 
profilovaná pena ELIOCELL s hustotou 35 kg/m3;  doporučený rošt – lamelový, pevný

poťah LYOCELL prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 300 g/m2,
v boku všitá 3D textília

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Nosnosť:
do 140 kg

Výška:
22 cm

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Bamboo

Silver Protect

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE
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EKOLOGICKÉ
LEPENIE



Poťah OLIVA používa jedno z najúčinnejších liečiv, kto-
ré vytvorila príroda. Olivy obsahujú vitamíny E, A, D a 
K, ktoré spomaľujú proces starnutia ľudského tela. Po-
ťah Oliva získal tie isté vlastnosti využitím technológie 
mikrokapsúl, z ktorých sa postupne uvoľňujú  užitočné 
látky a pokožka je tak pružnejšia a odolnejšia voči mik-
ropoškodeniam. Poťah bol navrhnutý tak, aby uľahčo-
val dýchanie celým povrchom pokožky a zároveň z nej 
odoberá nadbytočné teplo a vlhkosť. Úžitková hodno-
ta poťahu sa nestratí ani opakovaným praním, ktoré je 
doporučené pri teplotách do 60°C.

5  rokov5  ZÁRUKA 160 kg160 NOSNOSŤ

170 kg170 NOSNOSŤ

60°C

60°C

LAVENDER duo

LAVENDER maxi

OLIVA – zdravie z prírody,  SILKTOUCH – látka príjemná na dotyk

vrchny profil: LEVANDUĽOVÁ pena 
s obsahom esenciálneho oleja 
s výťažkami z Levandule s hustotou 
40 kg/m3; stredná doska: antibakterialna 
PUR-pena s upravou SANITIZED; 
spodný profil: komfortná pena NIGHTFLY;  
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

vrchná a spodná doska LEVANDUĽOVÁ pena s obsahom 
esenciálneho oleja s výťažkami z Levandule s hustotou 40 kg/m3; 

2x vrstva kokosového vlákna; v strede studená HR-pena s hustotou 45 kg/m3; 
doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný, pevný

Tuhosť:
tvrdšia  strana – 
mäkšia strana – 

Výška:
24 cm

poťah OLIVA prešitý s PES vláknom – gramáž 
300 g/m2; v boku všitá 3D textília 
a uši na uchopenie

poťah SILVER prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž
300 g/m2

Tuhosť: Výška:
24 cm

Matracový poťah SILK TOUCH je výsledkom najnovších 
výskumov a technologických riešení v oblasti výroby 
textílií. Poťah je nielen elegantne lesklý, ale je tiež hod-
vábne jemný, nadýchaný, veľmi ľahký a predovšetkým 
veľmi trvanlivý. Štruktúra látky je zárukou tej najlepšej 
absorpcie vlhkosti a jej rýchleho odstraňovania. Na po-
ťahu prevláda suchá mikroklíma vhodná pre naše telo. 
Vo výsledku sa povrch matraca nezahrieva, čo vedie 
k zdokonaleniu kvality spánku. Je to rozhodne jedna 
z najkvalitnejších matracových látok, dostupných na 
trhu. Poťah je vhodný aj pre alergikov, pretože štruk-
túra vlákien látky je zabezpečená proti rastu plesní, 
mykóz, baktérií a množeniu roztočov. Tento matracový 
poťah je možné prať až do 60°C.

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE5  rokov5  ZÁRUKASilver Protect



5  rokov5  ZÁRUKA

8  rokov8  ZÁRUKA

60°C

60°C

Thermo + Silver =

THERMO silver

NEROLI

NEROLI – nová dimenzia odpočinku, THERMOSILVER 

aromatizovaná HR pena NEROLI® s hustotou 
60 kg/m3; žltá pena: studená HR-pena; 
červená pena: antibakteriálna pena SANITIZED; 
spodná doska: pena THERMOSILVER; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

vrchný profil: pena THERMOSILVER;
stredný profil: studená HR-pena s hustotou 40 kg/m3;
spodný profil: pena EvoPoreHRC ; FYZIOSYSTÉM 

– 7 zón tuhosti; doporučený rošt – lamelový, pevný

Spojením technológií Thermo + Silver  vznikla unikátna 
pena s výnimočnými vlastnosťami, ktorá splní požia-
davky aj tých najnáročnejších spotrebiteľov. Thermo-
Silver je pamäťová pena so schopnosťou termoregu-
lácie zón, ktoré sú v kontakte s telom, čím sa vytvára 
ideálna mikroklíma. Pena je vyrobená s mikrokapsu-
lami nazývanými PCM - „Phase Changing Material – 
materiál meniaci skupenstvo“.

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Nosnosť:
do 140 kg

Výška:
25 cm

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Nosnosť:
do 140 kg

Výška:
24 cm

zóna pre
 ramená

zóna pre
 ramená

poťah SILKTOUCH prešitý 
s PES vláknom – gramáž 300 g/m2; 
v boku všitá 3D textília

NEROLI je esenciálny olej, ktorý sa lúhuje z kvetov hor-
kého pomarančovníka. Olej sa vyrába vodnou desti-
láciou z jemných čerstvých kvetov, ktoré sa zbierajú 
ručne, aby nedošlo k poškodeniu lístkov. Je považova-
ný za jeden z najdrahších olejov na svete a je vyhľadá-
vaný pre svoje ukľudňujúce účinky na nervový systém. 
Pomáha pri úľave od psychického napätia, zlepšuje 
cirkuláciu krvného obehu a pôsobí ako antidepresí-
vum. Jeho vlastnosti uľahčujú boj s nespavosťou a ne-
kľudným spánkom. Zapracovaním oleja  do HR peny 
NEROLI vznikol výnimočný produkt, ktorý v matracoch 
MATERASSO prináša do vášho odpočinku novú dimen-
ziu – AROMA-TERAPIU.

poťah SILVER prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textília

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Silver Protect



60°C

60°C

170 kg170 NOSNOSŤ

SILVER – poťah pre alergikov, LAVENDER – poťah s ukľudňujúcimi účinkami

SWISS duospring

SWISS flex
EKOLOGICKÉ

LEPENIE7  rokov7  rokov
ZÁRUKA

pena EvoPoreHRC ; prírodná pena BIOGREEN;  
prírodné kokosové vlákno ohybné - polohovateľné; 

LEVANDUĽOVÁ pena s obsahom esenciálneho oleja 
s výťažkami z Levandule s hustotou 40 kg/m3;

komfortná studená HR-pena s vysokou hustotou 
45 kg/m3; doporučený rošt – lamelový, pevný

vrchná doska: pena EvoPoreHRC ; 
pružinka mini-pocket; prírodné 
SEACELL vlákno; jadro matraca: 
taštičková  pružina – SYSTÉM 1000; 
prírodné SEACELL vlákno;
spodná doska: pena ALOE VERA;  
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; 
doporučený rošt – pevný s menšími medzerami

Silu prírody využíva náš matracový poťah LAVENDER. 
Vlákna látky  sú napustené levanduľovým olejom, ktorá 
je tak 100% antibakteriálne zabezpečená. Jej aromate-
rapeutický účinok, má priaznivý vplyv na našu pokož-
ku a významne ovplyvňuje nervový systém. Uvoľnená 
vôňa levandule počas spánku znižuje množstvo stresu, 
čím obmedzuje príznaky neurózy, napätia, bolesti hla-
vy, migrén, nespavosti a búšenia srdca. Poťah LAVEN-
DER je odporúčaný osobám, ktoré trpia "civilizačnými 
chorobami": depresiami a nespavosťou, pretože má 
upokojujúci a relaxačný účinok. Poťah je veľmi hygie-
nický a odolný, s možnosťou prania pri teplote 60°C.

doska 
z vlnitého
kokosového vlákna 

poťah LEVANDUĽA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 300 g/m2

SILVER PROTECT je matracová látka, ktorá vznikla 
s cieľom eliminovať tvorbu škodlivých mikroorganiz-
mov a baktérií na minimum. Tento cieľ bol dosiahnutý  
procesom ionizácie vlákien látky striebrom. Striebro 
ovplyvňuje "zánik" väčšiny nákazlivých zárodkov bak-
térií. V  prípade tkaniny zabraňuje  množeniu roztočov, 
vzniku plesní a obmedzuje tak nepríjemný zápach spô-
sobený týmito mikroorganizmami. Preto sú naše mat-
racové poťahy Silver Protect  určené predovšetkým 
pre alergikov. V závislosti na verzii prešitia môžete 
poťah len prať (pre verzie s pamäťovou penou - max. 
teplota 30C°), alebo prať a žmýkať (bez pamäťovej 
peny - max. teplota 60°C).

poťah SILVER dizajn JUMP, prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž  300 g/m2; v boku 
všitá dizajnová poťahová látka 
a uši na uchopenieTuhosť:

mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Nosnosť:
do 140 kg

Výška:
26 cm

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
24 cm

Lavender

Silver Protect

5  rokov5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE



60°C

60°C

SILVER – poťah pre alergikov, LAVENDER – poťah s ukľudňujúcimi účinkami

SWISS comfort

SWISS magic

EKOLOGICKÉ
LEPENIE7  rokov7  rokov

ZÁRUKA

EvoPoreHRC, Avent O2 – švajčiarska kvalita

EvoPoreHRC  – inovatívna švajčiarska pena, ktorá 
je výsledkom intenzívneho výskumu. HRC (High Re-
silience Climate), je pena, ktorej revolučná štruktúra 
zmiešaných pórov je až o 40 % stabilnejšia, než u bež-
nej HR-peny, alebo latexovej peny. Pružnosť, a tým aj 
schopnosť správneho kopírovania, sa pri štandard-
ných materiáloch časom výrazne znižuje, EvoPoreHrc 
si zachováva stálosť všetkých parametrov aj pri súbe-
žnom pôsobení viacerých nepriaznivých vplyvov -tlak, 
teplo, vlhkosť, ktorými pôsobíme na matrac.
Najdôležitejšie výhody EvoPoreHrc:
- najvyššia úroveň stability a podpory tela po celú noc
- regulácia teploty a vlhkosti
- vysoká úroveň flexibility pre presnú anatomickú 
  podporu tela
- prirodzená ventilácia, pre zachovanie optimálnej 
  klímy

AventO2   – je pena EvoPoreHrc obohatená prida-
ním aktívnych prírodných zložiek – ukľudňujúcej levan-
dule a liečivých švajčiarskych byliniek priamo do peny 
pri jej výrobe.

prírodná pena AventO2  – antidekubitný prierez; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; 

doporučený rošt – lamelový

prírodná pena AventO2 ; 
v strede komfortná mäkčená 
pena  NIGHTFLY – T3; 
značková pena ELIOCELL
s hustotou 35 kg/m³ - T4; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia 
hmotnosti; doporučený rošt – lamelový,
pevný

Tuhosť: Nosnosť:
130 kg

Výška:
20 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
22cm

poťah LEVANDUĽA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 
300 g/m2

poťah LEVANDUĽA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 300 g/m2

Pr
ot

ect our Future

Friendly

10 rokov10 ZÁRUKA

Lavender

Lavender



5  rokov5  ZÁRUKA

170 kg170 NOSNOSŤ

60°C

LYOCELL – poťah z drevnej celulózy, EUCALYSS – poťah odpudzujúci hmyz

VISCOGREEN lux

PARTNER biogreen

VÁKUO viscogreen

Vákuový matrac 
s možnosťou

dodávky do 48 h

komfortná viscoelastická pena 
VISCOGREEN; komfortná pena BIOGREEN; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

vrchná doska: prírodná pena BIOGREEN – tvrdšia;
 jadro matraca: značková pena ELIOCELL s hustotou 35 kg/m3; 

spodná doska: prírodná pena BIOGREEN – mäkšia; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

Tuhosť:
tvrdšia strana – 
mäkšia strana – 

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
20 cm

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
21 cm

Základom luxusnej poťahovej látky LYOCELL je drev-
ná celulóza. Je to materiál, ktorý výborne absorbuje 
a odvádza vlhkosť, takže udržuje suchú klímu na po-
vrchu matraca. Táto vlastnosť je dôležitá napr. pre 
užívateľov so sklonmi k poteniu, trpiacich hyperten-
ziou. Celulóza je prirodzene antibakteriálny materiál. 
Väčšina matracov, štandardne vybavených týmto  
poťahom, má aj špeciálny ventilačný pás, ktorý zais-
ťuje oveľa lepšiu cirkuláciu vzduchu v matraci a lepšiu 
tepelnú výmenu. Poťah možno z matraca ľahko stiah-
nuť a prať na 60°C.

poťah LYOCELL prešitý  s dutým
PES vláknom – gramáž 
300 g/m2

poťah EUCALYSS prešitý s viscoelastickou penou LAZY-FOAM a PES vláknom – gramáž
100 g/m2;  v boku všitá 3D textília;  spodný poťah 
EUCALYSS prešitý  s PES vláknom 
– gramáž 300 g/m2

60°C

 T3  T4

VERZIA DUO

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

5  rokov5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EUCALYSS, luxusná látka používaná predovšetkým 
v prvotriednych matracoch, ktorá je dodatočne 
obohatená 100% extraktom z eukalyptu citriodora. 
Podporuje hojenie rán, pôsobí tiež ako inhalátor pri 
ochoreniach dýchacích ciest. Preto je veľmi bezpeč-
ným riešením pre ľudí, ktorí trpia astmou. Tiež má 
schopnosť odpudzovať nepríjemný hmyz. Táto vlast-
nosť látky bola potvrdená skúškami v renomovanom 
laboratóriu Anglet vo Francúzsku.Matracový poťah 
Eucalyss je na jednej strane štandardne prešívaný s 
jemnou visco (lenivou) penou a na druhej strane s du-
tým PES vláknom. Pre dokonalé odvetrávanie matra-
ca je doplnený ventilačným pásom z 3D textílie. Poťah 
je snímateľný a možno ho prať do 60°C (pri prešití s 
lenivou penou v teplote 30°C, bez odstreďovania).



5  rokov-T45  ZÁRUKA3  roky-T33  ZÁRUKA

170 kg170 NOSNOSŤ

60°C

60°C

LYOCELL – poťah z drevnej celulózy, EUCALYSS – poťah odpudzujúci hmyz

BIOGREEN duo

NATUR biogreen

EKOLOGICKÉ
LEPENIE7  rokov7  rokov

ZÁRUKA

BIOGREEN, VISCOGREEN – pravé talianske prírodné peny

komfortná tvarovaná prírodná 
pena BIOGREEN; FYZIOSYSTÉM – 7 zón 
rozloženia hmotnosti; doporučený 
rošt – lamelový,  pevný

vrchný profil: prirodná pena BIOGREEN – mäkší;
stredný profil: LEVANDUĽOVÁ PENA s obsahom esenciálneho 

oleja s výťažkami z Levandule s hustotou 40 kg/m3; 
spodný profil: BIOGREEN – tvrdší; 

doporučený rošt – lamelový, pevný

VISCOGREEN – je pamäťová ( „lenivá“ ) pena, pri 
výrobe ktorej je využitý prírodný ricínový olej. Je to 
teda pena BIOGREEN s pamäťovými vlastnosťami. 
Svojou jedinečnou tvarovou pamäťou lepšie reaguje 
na zmeny teploty a tlaku, a tým sa rýchlejšie prispô-
sobuje zmenám polohy tela počas spánku. 

BIOGREEN – spojenie najmodernejších technológií a 
obnoviteľných prírodných zdrojov je možné aj v ob-
lasti výroby matracov. Suroviny vyrábané z ropy sú v 
tejto pene nahradené prírodným materiálom – ricíno-
vým olejom.  BIOGREEN je  navyše napustený výťaž-
kom z ALOE VERA, ktorý prirodzene zvyšuje hygienu 
matraca,  likviduje roztoče a baktérie. Vyznačuje sa 
špecifickou mramorovou štruktúrou. V prípade peny 
BIOGREEN máte istotu dlhej životnosti, tvarovej stá-
losti, vysokej elasticity. Pena BIOGREEN je v ponuke 
našej spoločnosti už niekoľko rokov a jej kvalita je 
teda náležite overená. Spoločnosť MATERASSO je 
výhradným dovozcom originálnej peny BIOGREEN na 
Slovensko a do Českej republiky.

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
22 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 110 kg
T4 – do 150 kg

Výška:
20 cm

poťah OLIVA prešitý s PES vláknom
 – gramáž  300 g/m2; v boku
všitá 3D textília

poťah LYOCELL prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 300 g/m2; 
v boku všitá 3D textília

 T3  T4

VERZIA DUO



5  rokov5  ZÁRUKA

7  rokov7  rokov
ZÁRUKA

180 kg180 NOSNOSŤ

60°C

60°C

BAMBOO – poťah hodvábne mäkký, príjemný na dotyk

HYDROLATEX 
polargel maxi

SULTÁN hydrolatex plus

CELLFLEX hydrolatex
VÁKUO cellflex hydrolatex

priedušné hydrolatexové platne; v strede značková 
pena CELLFLEX s hustotou 55 kg/m³; FYZIOSYSTÉM – 5 zón
 rozloženia hmotnosti; doporučený rošt – lamelový, pevný

priedušné hydrolatexové jadro, FYZIOSYSTÉM – 5 zón 
rozloženia hmotnosti; v strede prírodné kokosové vlákno; 

doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný, pevný

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 110 kg
T4 – do 150 kg

Výška:
18 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 110 kg
T4 – do 140 kg

Výška:
20 cm

Vákuový matrac
s možnosťou
dodávky do 48 h

poťah ALOE VERA prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 200 g/m2

poťah ALGUA prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 200 g/m²

Matracový poťah BAMBOO je vyrábaný na báze 
celulózy, získanej z bambusových vlákien. Okrem 
prirodzenej schopnosti celulózy ničiť alergény z roz-
točov, plesní, peľu a baktérií, má tiež neuveriteľnú 
schopnosť absorbovať vlhkosť. Bavlna obsiahnutá 
v poťahu poskytuje vynikajúcu ventiláciu a udržuje 
suchú mikroklímu na povrchu matraca. Je hodváb-
ne jemný a prateľný pri teplote do 60°C.

VERZIA DUO

 T3  T4

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

5  rokov5  ZÁRUKA



3  roky3  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

60°C

60°C

LATEX, HYDROLATEX

SULTÁN latex 
eco plus

SULTÁN latex

priedušná latexová doska; pojená RE-pena 
s hustotou 70 kg/m3; prírodné kokosové vlákno; 

doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný

vysokopružná pena GREENGEL; viscoelastická 
pena MINDFOAM s vysokou hustotou; priedušná 

hydrolatexová doska; v strede prírodné kokosové vlákno; 
priedušná hydrolatexová doska; FYZIOSYSTÉM – 5 zón 

rozloženia hmotnosti;  doporučený rošt – lamelový 
nepolohovateľný, pevný

priedušné latexové jadro; FYZIOSYSTÉM – 7 zón 
rozloženia hmotnosti; doporučený rošt – lamelový; 

IDEÁLNY MATRAC NA ELEKTRICKY POLOHOVATEĽNÉ ROŠTY

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
15 cm

Tuhosť: Nosnosť:
do 120 kg

Výška:
16 cm

poťah DAMAŠEK prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 200 g/m2 

HYDROLATEX je pokrokový materiál, vyrobený 
kombináciou komfortnej peny a latexu. Spája v 
sebe výhody oboch materiálov, pričom si zachová-
va prirodzenú tuhosť a dlhú životnosť. Je priečne 
perforovaný, čím je dosiahnutá výborná vzdušnosť. 
HYDROLATEX má v súčasnej dobe jednu z najdlh-
ších tvarových stálostí spomedzi všetkých materiá-
lov, a to aj pri zvýšenom zaťažení.

LATEX – pena, ktorej základom je prírodný produkt 
– kaučukové mlieko.  Zmiešaním „čistého“ prírod-
ného a syntetického kaučuku vzniká pena veľmi 
odolná voči zaťažovaniu – preležaniu s vynikajúcimi 
ortopedickými vlastnosťami a dlhodobou stabilitou 
vlastností. Vysoká elasticita latexu vytvára pocit 
maximálneho pohodlia s  dokonalou podporou  
tela. Latex je pre svoje  pozitívne vlastnosti a tiež 
vysokú hustotu (až 80 kg/m3),   vynikajúci mate-
riál na výrobu matracov. Jeho vlastnosti  vyniknú 
pri polohovaní na elektrických  polohovateľných 
roštoch.

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
22 cm

poťah LYOCELL prešitý s dutým PES vláknom
– gramáž 300 g/m2; v boku všitá  3D textília

poťah BAMBOO prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž
200 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Bamboo



3  roky3  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

5  rokov5  ZÁRUKA

150 kg150 NOSNOSŤ

60°C

60°C

BIORYTMIC – poťah s liečivými minerálmi

DAVINCI
biodynamic

CELLFLEX prestige

PREZIDENT antibakterial

horná a spodná platňa: komfortná antibakteriálna pena 
s úpravou SANITIZED; 2x platňa z prírodného kokosového vlákna; 

v strede PUR-pena s hustotou 28 kg/m3; doporučeny rošt – lamelový 
nepolohovateľný

značková pena CELLFLEX s hustotou 55 kg/m3; 
HR-pena  s hustotou 45 kg/m3 so špeciálnym odvetrávacím 

systémom a zónami tuhosti; značková pena CELLFLEX;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; 

doporučený rošt – lamelový, pevný

Tuhosť: Nosnosť:
do 110 kg

Výška:
14 cm

Tuhosť: Výška:
21 cm

Matracový poťah BIORYTMIC  je výsledkom syner-
gie modernej vedy s tradičnou čínskou ľudovou 
medicínou.  Látka je vyrobená z vlákien rastlin-
ného pôvodu, v ktorých sú obsiahnuté vo forme 
mikročastíc  minerály používané v čínskej medicí-
ne. Tieto minerály zlepšujú tok energie v ľudskom 
tele .Osoby, spiace na matraci vybaveným týmto 
nádherným poťahom, si všimnú zníženie počtu ne-
gatívnych myšlienok, zníženie stresu a výrazného 
zlepšenia nálady počas dňa. Čo sa naozaj deje, je 
výrazné posilnenie odolnosti proti infekciám a ná-
kazám za účelom prevencie chorôb. Tieto vlastnosti 
ovplyvňujú aj kvalitu spánku – spíme hlbším, nepre-
rušeným spánkom. Vynikajúca absorpcia vlhkosti z 
ľudského tela a udržiavanie konštantnej, suchej klí-
my na povrchu matraca, má vplyv aj na regenerá-
ciu pokožky. Poťah je prateľný  až do 60°C.

„špeciálny naťahovací profil“ 
 matrac pozitívne pôsobí pri 
problémoch s chrbticou a s chrbtovým 
svalstvom – počas spánku jemne naťahuje 
chrbticu, uvoľňuje platničky a takto 
dochádza k lepšej výžive platničiek 
a regenerácii chrbtice počas spánku

poťah ALGUA prešitý s dutým PES 
vláknom – gramáž  200 g/m²

poťah GREENTEX prešitý s viscoelastickou 
penou LAZY-FOAM a PES vláknom
– gramáž 100 g/m2; zospodu prešitý
 s PES vláknom – gramáž 200 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

greentex
active probiotics



2  roky2  ZÁRUKA

150 kg150 NOSNOSŤ

60°C

60°C

60°C

LEVANDUĽOVÁ PENA, HR-PENA; CELLFLEX

DAVINCI
biodynamic

PREMIÉR clima

ANTIDEKUBIT fresh

HR-PENA – tiež označovaná ako „studená pena“, 
je dokonale elastická, priedušná s otvorenou bun-
kovou štruktúrou.  Matrace vyrobené zo studenej 
peny sa pružne prispôsobia každému pohybu a vy-
nikajú  cirkuláciou vzduchu, čím sú výborne odvet-
rané a odvádzajú ľudské teplo. HR peny potrebujú  
pre dlhodobú  odolnosť podstatne  vyššiu objemo-
vú hustotu  ako PUR peny. V našich výrobkoch po-
užívame hustoty od 40 do 60 kg/m3.Matrace z HR 
peny sú vzdušnejšie, komfortnejšie a dlhodobo si 
zachovajú svoje vlastnosti výrazne nezmenené.

CELLFLEX – značková HR – „studená“ pena s vy-
sokou hustotou, až 55 kg/m3. Je to pena , ktorá je 
tuhá, ale zároveň pružná. Používa sa aj v exkluzív-
nych matracoch.

horná a spodná doska: komfortná
HR-pena s hustotou 45kg/m3; v strede 

komfortná PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 – T3, 
ELIOCELL pena s hustotou 35 kg/m3 – T4; FYZIOSYSTEM

– 7 zón rozloženia hmotnosti; doporučeny rošt – lamelový

LEVANDUĽOVÁ pena s obsahom esenciálneho oleja
s výťažkami z Levandule s hustotou 40 kg/m3 
s antidekubitným prierezom; FYZIOSYSTÉM – 7 zón 
rozloženia hmotnosti; doporučený rošt – lamelový, pevný

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 100 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
17 cm

Tuhosť: Nosnosť:
do 140 kg

Výška:
22 cm

vrchný a spodný profil: studená HR-pena s hustotou 
45 kg/m3 so špeciálnym prerezávaním; pod profilmi pena 
EvoPoreHRC ; v strede: studená (HR) pena s hustotou 45 kg/m3; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti;  doporučený rošt – lamelový, pevný

poťah Biorytmic prešitý s PES vláknom  – gramáž 300 g/m2; 
v boku všitá 3D textília a uši na uchopenie

Tuhosť: Výška:
23 cm

poťah GREENFIRST prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž
200 g/m2

poťah GREENFIRST prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 200 g/m2

"LEVANDUĽOVÁ PENA"  v sebe skrýva spojenie 
bylinkárstva, liečiteľstva a modernej technológie.
Prostredníctvom impregnácie 100% levanduľo-
vým olejom Vám prinášame kúsok prírody a liečivé 
vlastnosti levandule do Vašich spálni a Vy si môžete 
vychutnávať relax a pokojný spánok. Aromaterapia 
levanduľou ukľudňuje a potláča bolesti hlavy. Túto 
unikátnu PUR s hustotou až 40 kg/m3 používa v re-
gióne  iba spoločnosť Materasso.

 T3  T4

VERZIA DUO

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

prírodná ochrana

proti roztočom
prírodná ochrana

proti roztočom



2  roky2  ZÁRUKA

5  rokov-T45  ZÁRUKA3  roky-T33  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

60°C

60°C

60°C

GREENFIRST s bioaktívnou úpravou, ALOE VERA s relaxačnými účinkami, DAMAŠEK

PRIMÁTOR
VÁKUO primátor

PREZIDENT 
extra lux

SERIÁL

komfortná PUR-pena; doporučený rošt – lamelový pre výšku 12, 16 cm, 
lamelový, pevný len pre výšku 20 cm

komfortná mäkčená pena NIGHTFLY; PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 – T3, 
ELIOCELL pena s hustotou 35 kg/m3 – T4; komfortná mäkčená pena NIGHTFLY; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

komfortná mäkčená pena NIGHTFLY; PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 – T3, 
ELIOCELL pena s hustotou 35 kg/m3 – T4; prírodné kokosové vlákno; do-

poručený rošt – lamelový nepolohovateľný, pevný len pre výšku 20 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 –

Nosnosť:
T3 – do 110 kg
T4 – do 140 kg

Výška:
16 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
16/20 cm

Tuhosť: Nosnosť:
do 100 kg

Výška:
12/16/20 cm

Vákuový matrac
s možnosťou

dodávky do 48 h

Je dôležité, aby aj matracový poťah napomáhal 
k dosiahnutiu úplnej regenerácie počas spánku. 
Práve poťah ALOE VERA je materiál, ktorý vďa-
ka enzýmom, aminokyselinám a minerálnym 
látkam, ktoré obsahuje,  umožňuje našej pokož-
ke rýchlejšie sa regenerovať. Poťah z tejto látky 
je prateľný do 60°C.

GREENFIRST – poťahová látka s bioaktívnou 
úpravou a prírodnou ochranou proti baktéri-
ám a roztočom. Látka je vhodná pre alergikov. 
Vlákna tejto tkaniny nevytvárajú živnú pôdu 
pre nežiadúce mikroorganizmy. Poťah je odzip-
sovateľný a prateľný do 60 °C.

poťah ALGUA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 
200 g/m²

poťah ALOE VERA prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 
200 g/m2

poťah GREENFIRST prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž
200 g/m2

 T3  T4

VERZIA DUO

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

prírodná ochrana

proti roztočom

DAMAŠEK patrí medzi tradičné látky používané 
pri výrobe matracov. Je zložený z polyesteru a 
polypropylénu, vyznačuje sa dlhou životnosťou, 
vysokou odolnosťou voči opotrebeniu. Vyho-
tovuje sa v odzipsovateľnom prevedení, ale aj 
pevne zašitom na jadre matraca s dvoma lema-
mi. Možné je len chemické čistenie.



2  roky2  ZÁRUKA

60°C

60°C

60°C

PUR-PENA, ELIOCELL – komfortné peny, NIGHTFLY

NATURA aloe

PROFIL comfort

KLASIK

PUR-PENA a ELIOCELL PENA patria medzi naj-
používanejšie materiály pre výrobu matracov. 
Ich zloženie zaručuje dobré kopírovanie tela aj 
pri vyššej tuhosti. Kopírovacie vlastnosti sa po 
krátkom čase používania dokonca ešte zlepšia, 
avšak v jej tuhosti môže byť po dlhodobom po-
užívaní výraznejšia zmena. Tento materiál, kto-
rého kvalita prešla v poslednej dobe zásadným 
vývojom , môže byť garantom vášho zdravého 
spania. Je však potrebné dbať na jeho hustotu, 
ktorá by v matracoch nemala byť nižšia ako 25 
kg/m³. Tieto peny majú nižšiu vzdušnosť, preto 
sa nehodia do vlhkého prostredia.

vrchná a spodná platňa: pena ALOE VERA, 
jadro matraca: LEVANDUĽOVÁ PENA s obsahom 
esenciálneho oleja s výťažkami z Levandule s hustotou 40 kg/m3

a špeciálnym prierezom;  doporučený rošt – lamelový, pevný

vrchný a spodný profil: PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 – T3, ELIOCELL pena s hustotou 
35 kg/m3 – T4; stredná doska: PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 ; doporučený rošt – lamelový, pevný

komfortná, masážna PUR-pena s hustotou 25 kg/m3 – T3,
28 kg/m3 – T4; pojená pena s hustotou 70 kg/m3;  FYZIOSYSTÉM – 5 zón 
rozloženia hmotnosti; doporučený rošt – lamelový

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 125 kg

Výška:
18 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 120 kg

Výška:
16 cm

poťah ŠTANDARD prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 
100g/m2

poťah ŠTANDARD prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 
100g/m2

poťah GREENFIRST prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž
200 g/m2

NIGHTFLY – pena špičkových parametrov, 
ktorá sa vyrába exkluzívnou vodnou vypeňo-
vacou metódou (jej výroba je ekologickejšia). 
Vyniká špičkovou elasticitou, výborne kopíruje 
telo,  je mäkšia a pružnejšia ako klasická Pur 
pena, a to aj napriek vyššej hustote až 35 kg/
m3. Jedná sa o materiál, ktorý prekonáva bež-
ný štandard bodovej elasticity. Pena NIGHT-
FLY vyniká komfortom a vysokou odolnosťou 
voči deformáciám. 

Tuhosť: Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
20 cm

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE

2  roky2  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

prírodná ochrana

proti roztočom



7  rokov7  rokov
ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

60°C

60°C

160 kg160 NOSNOSŤ

2  roky2  ZÁRUKA

60°C

GREENTEX – poťah s probiotikami

PRIMÁTOR termopur

NATURA fresh

LAZY ortholux

vysokopružná pena GREENGEL; viscoelastická pena LAZY-FOAM; 
pena ALOE VERA; PUR-pena s hustotou 25 kg/m3; doporučený rošt – lamelový, pevný

viscoelastická pena LAZY-FOAM; LEVANDUĽOVÁ pena s obsahom 
esenciálneho oleja s výťažkami z Levandule s hustotou 40 kg/m3; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

viscoelastická LAZY-FOAM pena ORANGE; pena NIGHTFLY; značková pena ELIOCELL 
s hustotou 35 kg/m3 so špeciálnym odvetrávacím systémom a zónami tuhosti; pena NIGHTFLY;

FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; doporučený rošt – lamelový, pevný

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana –  

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
19 cm

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
24 cm

poťah GREENTEX prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 
200 g/m2 

poťah ALGUA prešitý s viscoelastickou 
LAZY-FOAM penou;  v boku 
všitá 3D textília a uši na 
uchopenie

Látka GREENTEX je priam predurčená pre 
všetky skupiny alergikov a astmatikov.

ŠTANDARDNÝ POŤAH 

POŤAH S PROBIOTICKOU OCHRANOU (GREENTEX)

– priateľské probiotikum

– škodlivý mikroorganizmus

poťah GREENFIRST prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž
200 g/m2

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Nosnosť:
do 120 kg

Výška:
21 cm

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

greentex
active probiotics

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Látka GREENTEX je inovatívny materiál oce-
nený Interzum Award 2009 ako tzv. inteli-
gentný materiál. Je to predovšetkým prírodný 
materiál s vysokou výkonnosťou, čo sa týka 
odstraňovania vlhkosti z poťahu, ktorá sa do-
stáva do matraca pri spaní. Vďaka probiotikám 
obsiahnutým v štruktúre vlákien chráni spiace-
ho človeka od všetkých druhov alergénov, ničí 
roztoče a baktérie. Týmto spôsobom odstraňu-
je faktory škodlivé pre zdravie ľudí s alergiou 
a osôb trpiacich ochoreniami dýchacích ciest, 
vrátane astmy. Elegantné prešívanie, mäkkosť 
a nadýchanosť pozitívne ovplyvní náš zmysel 
pre estetiku a bude zdrojom zmyslových pô-
žitkov. Vo väčšine prípadov je tento matraco-
vý poťah prešívaný s klimatizačnou výplňou z 
dutého vlákna. Používame však aj GREENTEX 
prešitý s lenivou penou, ktorá robí poťah veľmi 
príjemným a mäkkým hneď pri prvom dotyku 
a tvorí dodatočnú komfortnú vrstvu pre telo. 
Poťah je snímateľný a možno ho prať do 60°C 
(pri prešití s lenivou penou v teplote 30°C, bez 
odstreďovania).

Po 5 minútach Po 1 hodine Po 8 hodinách

Po 5 dňoch

Po 5 minútach Po 1 hodine Po 8 hodinách

Po 5 dňoch

prírodná ochrana

proti roztočom



2  roky2  ZÁRUKA

5  rokov-T45  ZÁRUKA

5  rokov-T45  ZÁRUKA

3  roky-T33  ZÁRUKA

3  roky-T33  ZÁRUKA

60°C

60°C

60°C

LAZY-FOAM – viscoelastická "lenivá" pena, SANITIZED – antibakteriálna pena

ADMIRÁL bio hydrolatex

ANTIBAKTERIAL bio

KLASIK bio deluxe

ANTIBAKTERIÁLNA PENA SANITIZED – anti-
bakteriálna úprava zamedzuje vzniku hubo-
vých baktérií, plesní a mikroorganizmov, doká-
že ochrániť penu pred nepríjemným zápachom, 
spôsobeným týmito organizmami. Znižuje riziko 
alergií.

komfortná PUR-pena s hustotou 28 kg/m3; lisovaná bavlna gramáž 
800 g/m2 – T3; prírodné kokosové vlákno –T4; FYZIOSYSTÉM – pružiny BONELL 
s 5 zónami tuhosti, priemer drôtu 2,2 mm – T3,  2,4 mm – T4;  doporučený rošt – pevný

Tuhosť::
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
19 cm

Tuhosť::
T3 – 
T4 – 

Nosnosť::
T3 – do 95 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
21 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 120 kg

Výška:
17 cm

komfortná, priedušná hydrolatexová doska; 
prírodné SEACELL vlákno – T3, prírodné kokosové vlákno – T4; 
FYZIOSYSTÉM – pružiny BONELL s 5 zónami tuhosti, priemer 
drôtu 2,2 mm – T3,  2,4 mm – T4;  doporučený rošt – pevný

komfortná antibakteriálna pena s úpravou SANITIZED; prírodné SEACELL vlákno – T3; 
prírodné kokosové vlákno – T4; FYZIOSYSTÉM – pružiny BONELL s 5 zónami tuhosti, 

priemer drôtu 2,2 mm – T3, 2,4 mm – T4;  doporučený rošt – pevný

poťah ALOE VERA prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 
200 g/m2

poťah DAMAŠEK prešitý
s PES vláknom – gramáž 
200 g/m2 

poťah OLIVA prešitý s PES vláknom 
– gramáž  300 g/m2;

Jedinečné vlastnosti VISCOELASTICKEJ PENY 
(známej tiež ako „LENIVÁ PENA“) sú zárukou 
maximálneho komfortu spánku. Vďaka svojej 
schopnosti reagovať na tlak a teplo, sa dokáže 
optimálne prispôsobiť tvaru ľudského tela. Pôso-
bením telesnej teploty užívateľa VISCOELASTIC-
KÁ PENA mäkne, čím dochádza k rovnomerné-
mu rozloženiu hmotnosti  užívateľa a k zníženiu 
protitlaku matraca, pôsobiaceho na organiz-
mus. Nedochádza preto k narušeniu krvného 
obehu a k vzniku preležanín. Svalstvo je počas 
spánku úplne uvoľnené, čo prispieva k celkovej 
regenerácii organizmu. Matrace z tejto peny je 
možné doporučiť všetkým užívateľom vyžadu-
júcim vysoký komfort a pohodlie, a taktiež pre 
osoby dlhodobo pripútané na lôžko. 

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE



3  roky3  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

60°C

60°C

60°C

ALGUA – poťah s výtažkami z morských rias

PRIMÁTOR bio-ex royal

ANTIBAKTERIAL 
bio-ex

PREMIÉR bio-ex

komfortná PUR-pena s hustotou 28 kg/m3; prírodné SEACELL vlákno – T3, 
prírodné kokosové vlákno – T4; taštičkové pružiny so 7 zónami – FYZIOSYSTÉM; 
doporučený rošt – pevný

komfortná HR-pena s hustotou 45 kg/m3; prírodné SEACELL vlákno – T3, 
prírodné kokosové vlákno – T4; taštičkové pružiny so 7 zónami – FYZIOSYSTÉM; 
doporučený rošt – pevný

komfortná antibakteriálna pena s úpravou SANITIZED;  prírodné SEACELL vlákno – T3,
 prírodné kokosové vlákno – T4; taštičkové pružiny so 7 zónami – FYZIOSYSTÉM; 

doporučený rošt – pevný

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 90 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
21 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
22 cm

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
T3 – do 95 kg
T4 – do 120 kg

Výška:
20 cm

poťah GREENFIRST prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 
200 g/m2

poťah GREENTEX prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 
200 g/m2 

poťah ALGUA prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 
200 g/m²ALGUA je nový produkt na trhu. Táto vysoko 

kvalitná matracová látka využíva dobrotu Mat-
ky prírody. Odolné, tradičné vlákna s veľmi dob-
rou absorpciou vlhkosti z ľudského tela, tu boli 
obohatené špeciálnymi mikrokapsulami obsa-
hujúcimi extrakt z morských rias Spirulina. V 
priebehu spánku mikrokapsule postupne uvoľ-
ňujú vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, 
betakarotén, železo, antioxidanty a proteíny, 
ktoré obsahujú morské riasy, čo má upokojujú-
ci účinok na ľudskú pokožku. Ani prestieradlo z 
umelých vlákien neobmedzuje pôsobenie tohto 
matracového poťahu. Účinnosť morských rias 
Spirulina bola preukázaná vedecky a pôsobí 
nielen na ľudskú pokožku. Je to tiež prostriedok, 
ktorý zvyšuje imunitu, upokojuje predmen-
štruačné syndrómy, ovplyvňuje vzhľad vlasov 
a nechtov. Takže môžeme povedať, že spať na 
matraci vybavenom poťahom Algua je v istom 
zmysle to isté, ako tráviť čas v malých domá-
cich kúpeľoch. Matracový poťah môžete prať 
a vyžmýkať pri teplote 60°C, bez obavy z  po-
škodenia mikrokapsúl. Sú chránené proti veľmi 
vysokým teplotám a vlhkosti.

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

prírodná ochrana

proti roztočom

greentex
active probiotics



5  rokov5  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

4  roky4  ZÁRUKA

60°C

60°C

60°C

170 kg170 NOSNOSŤ

TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY

Voliteľné 
TOPY

DIPLOMAT

GREENGEL 1000

VARIO latex/cellflex/viscogreen/polargel

Matrace s TAŠTIČKOVOU PRUŽINOU sú špičkou 
medzi pružinovými matracmi. Každá pružina je 
uložená v taštičke, ktorá jej umožňuje samostat-
né (bodové) kopírovanie  záťaže. K vlastnostiam, 
ktoré má klasická bonell pružina, pridáva lepšie 
schopnosti ortopedickej podpory chrbtice, a to 
vďaka väčšiemu počtu pružín a ich rozloženiu do 
siedmych zón tuhosti. Počet taštičkových pružín v 
jadre matraca štandardného rozmeru je 350 ks, v 
exkluzívnych modeloch 1000 ks. Takto vysoký po-
čet samostatne „pracujúcich" ortopedických bo-
dov vám poskytne pocit maximálneho pohodlia, 
ktorý vám prinesie radosť zo spánku. Veľkou výho-
dou taštičkových matracov je ich vzdušnosť.Mat-
race s taštičkovou pružinou sú vhodné na pevný 
latkový rošt s menšími medzerami medzi latkami.

vysokopružná pena GREENGEL; priedušná hydrolatexová doska; 
prírodné kokosové vlákno; taštičkové pružiny so 7 zónami – SYSTÉM 1000 
– FYZIOSYSTÉM;  doporučený rošt – pevný

vymeniteľný, voliteľný TOP: latexová  doska, značková studená pena 
CELLFLEX 55 kg/m3, prírodná pamäťová  pena VISCOGREEN, pena GREENGEL; 
jadro: studená HR-pena s hustotou 45 kg/m3; prírodné SEACELL vlákno – T3, prírodné 
kokosové vlákno – T4; taštičkové pružiny so 7 zónami – FYZIOSYSTÉM;  doporučený rošt – pevný

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
28 cm

viscogreen polargelcellflexlatex

vysokopružná pena GREENGEL; studená HR-pena s hustotou 45 kg/m3; 
taštičkové pružiny so 7 zónami – SYSTÉM 1000 – FYZIOSYSTÉM; doporučený rošt – pevný

Nosnosť:
T3 – do 110 kg
T4 – do 150 kg

Výška:
25 cm

poťah SILVER prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 
300 g/m2 

poťah TOP SILVER prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž
300 g/m2

Tuhosť:
T4 – 

Tuhosť:
T4 – 

Tuhosť:
T4 – 

Tuhosť:
T4 – 

Tuhosť: Nosnosť:
140 kg

Výška:
23cm

poťah THERMOBALANCE prešitý 
s PES vláknom – gramáž 300 g/m2; 
v boku všitá 3D textília

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Silver Protect

Silver Protect

THERM   BALANCE



60°C

60°C

60°C

60°C

DETSKÉ MATRACE, DETSKÝ PROGRAM

DRIEMKO ecoBABY kokos

BABY comfort

BABY swiss

BABY dream

BABY natur

baby PROTECT

VANKÚŠIK, PAPLÓNIK

vankúšik BABY

5  rokov5  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

3  roky3  ZÁRUKA

5  rokov5  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

Rozmery: 
60 x 40 cm – vankúšik

110 x 80 cm, 130 x 90 cm – paplónik
Poťahová látka: zmesová tkanina – bavlna/PES, biela

Termovýplň: Hollow-Fill  vlákno s tvarovou pamäťou, 
gramáž 1200 g/m 2– vankúšik,    450 g/m2 – paplónik

Vyrobený z peny s tvarovou
pamäťou LAZY-FOAM, 

dierovaný pre lepšiu 
priedušnosť

Rozmery: 50 x 23x5 cm 
Poťahová látka: GREENTEX 

Základný detský matrac
 z PUR-peny. Výška 8 cm.

Vysoko kvalitný 
detský matrac zo značkovej

 HR- peny. Jadro má profil pre lepší
 odvod vlhkosti a tepla pod poťahom.

  Výška 10 cm.

Látka ALOE VERA je príjemná na dotyk 
a je prirodzene antibakteriálna.

Pranie na 60 ˚C. 

Detský matrac 
z PUR-peny s prírodným vzdušným 

kokosovým vláknom. Výška 8 cm.

Najluxusnejší 
detský matrac. Jadro

zo značkovej švajčiarskej 
peny AventO2 s výbornou pružnosťou 

a mimoriadnym komfortom. Na jadre je pod 
poťahom odvetrávacia 3D textília.. Výška 11 cm. 

Matracový chránič sa 
skladá z dvoch vrstiev - vrchná 
sacia a spodná nepremokavá. 

Prešitá bavlna pohltí všetky tekutiny. 
Nepremokavá látka zo spodnej strany zaistí, 

že matrac zostane suchý. 

Detský program je certifikovaný pre bezpečnosť a nezá-
vadnosť výrobkov pre deti a kojencov. Paplónik a vankú-
šik sú vyrobené z antialergických materiálov, s klasickým 
spôsobom uloženia jednotlivých vrstiev. Poťahová látka je 
z mäkkého, nedráždivého materiálu príjemne pôsobiace-
ho na detskú pokožku. Možnosť prania.

–  aby ani kvapka neprenikla

Štandard v detských matracoch. 
Vysoko vzdušné jadro z pružnej studenej 

peny. Matrac je stabilný s dlhou životnosťou. 
Výška 9 cm.

Luxusný detský 
matrac z prírodnej peny 

Biogreen so špeciálnym profilom. 
Hornú vrstvu jadra tvorí veľmi vzdušná 

pena POLARGEL. Výška 11 cm.

 Poťah LYOCELL s výborným 
odvodom tepla a vlhkosti. 

Pranie na 60˚C. 

Nie je to len pohodlie, ktoré je dôležitým parametrom pri výbere ma-
traca pre malé deti. Detské matrace musia byť vzdušné a nesmú mať 
zónovanie, aby nepriaznivo neovplyvnili vývoj chrbtice dieťaťa. 

Pripravili sme pre Vás kolekciu matracov pre deti tak, aby ste mohli 
pre svoje bábätko zvoliť to najlepšie. Sú v nej zastúpené tak štandard-
né materiály, ako aj výnimočné produkty z prírodných pien, či vysoko 
luxusné matrace vyrobené zo švajčiarskej peny AventO2. V našej ko-
lekcii detských matracov sme uprednostnili použitie odzipsovateľných 
poťahov s možnosťou bežného prania.

60°C

Poťah LAVENDER s levanduľovou vôňou pre 
skľudnenie bábätka. V boku poťahu všitá 

odvetrávacia látka PPRESSLESS. 
Možnosť  prania 

na 60˚C. 

Poťah GREENFIRST chráni pred
 roztočmi a baktériami. 

Pranie na 60˚C.

Neodzipsovateľný
 bavlnený poťah.Poťah DRYFAST.

Pranie na 60˚C. 

Lavender

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE



ANATOMICKÉ VANKÚŠE

LONDON herbal/PARIS herbal

LONDON viscogreen/
PARIS viscogreen 

LONDON polargel

LONDON/PARIS

MADRID / POPULAR

TERMOPUR

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA 2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA 2  roky2  ZÁRUKA

Kombinácia viscoelastickej
 peny vylievanej do formy

 a peny POLARGEL, ktorá  zaručuje
 dobrú termoreguláciu.

 Pena POLARGEL je hebká
 a príjemne chladivá.

Vyrobený z peny s tvarovou pamäťou 
LAZY-FOAM, reaguje na teplo a záťaž, čím

 lepšie kopíruje a podopiera chrbticu v oblasti
 krčných stavcov. Priečna perforácia vankúšov zabezpečuje vysokú 

vzdušnosť vankúšov.

Rozmer: 
60 x 39 x 11 – 6 – 8 cm

Poťahová látka: odzipsovateľný 
poťah VELUR, možnosť prania

Vyrobený z peny s tvarovou pamäťou
LAZY-FOAM, reaguje na teplo a záťaž, 

čím lepšie kopíruje a podopiera 
chrbticu v oblasti 
krčných stavcov.

Vankúš je vyrobený 
z novovyvinutej pamäťovej peny 

vypenenej z prírodných materiálov. 
Prírodné zložky sú získané z ricínového oleja, do ktorého je primie šaná jemná 
vôňa rastlinky ALOE VERA. Tento jedinečný materiál dokonale skopíruje vašu 

krčnú chrbticu, čím zabezpečí zdravý a regeneračný spánok.

Nová pena HERBAL-FOAM sa vyznačuje mäkkosťou, ľahkosťou, je homogénna a 
tvarovo stála. Obsahuje výťažky Slezu lesného. Táto rastlinka je symbolom poho-
dy a sladkosti. V starovekom Grécku bola používaná ako všeliek. V nej obsiahnuté 
éterické oleje napomáhajú uvoľneniu dýchania, navodzujú a posilňujú relaxačné 

účinky spánku.

Rozmery: 
72 x 42 x12 cm – LONDON Herbal, 60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS Herbal 

Poťahová látka: odzipsovateľný poťah VELUR, možnosť prania

Rozmery: 
72 x 42 x12 cm – LONDON, 60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS

Poťahová látka: odzipsovateľný poťah VELUR, možnosť prania

Rozmery: 
53 x 32 x6 – 12 cm – MADRID, 

43 x 23 x 11 cm – POPULAR; Poťahová látka:
 odzipsovateľný poťah ALOE VERA, možnosť prania

Rozmery:
 72 x 42 x12 cm – LONDON viscogreen, 

60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS viscogreen
Poťahová látka: odzipsovateľný poťah VELUR, možnosť prania

Rozmer: 
72 x 42 x12 cm 

Poťahová látka: odzipsovateľný
poťah VELUR, možnosť prania

Sú vyrobené z viscoelastickej 
– lenivej peny s tvarovou pamäťou, 

ktorá je vylievaná do foriem. Pri tomto spracovaní 
je dosiahnutý väčší komfort. Vankúš má 
veľkosť, ktorá ho predurčuje k širokému 

využitiu. Je určený pre každoden-
né spanie, ale výborne nahradí

aj funkciu „cestovného“
 vankúša. 

K ortopedickému matracu patrí aj anatomický vankúš.Matrac 
zabezpečí správnu polohu chrbtice pri ležaní, ale nedokáže sko-
pírovať  a  podoprieť 7 krčných stavcov. To dokáže iba anato-
mický vankúš. Ak sa teda  chcete vyhnúť bolestiam chrbtice, 
je potrebné zvoliť si k matracu aj správny  anatomický vankúš. 
V našej ponuke sú anatomické vankúše v dvoch základných 
prevedeniach – netvarované a tvarované. Vankúše z „lenivej 
peny“, ktorá reaguje na teplo a tlak, dokážu poskytnúť maxi-
málnu oporu problémovej krčnej chrbtici s efektom dokonalé-
ho odľahčenia a uvoľnenia. Zabezpečujú dokonalú regeneráciu 
krčného svalstva a stavcov bez pocitu napätia. 

Správnou anatomickou polohou hlavy v spánku prispievajú k lep-
šiemu dýchaniu a v mnohých prípadoch došlo aj k eliminácii neprí-
jemného chrápania. 

Všetky anatomické vankúše sú dodávané v odzipsovateľnom po-
ťahu, čo umožňuje prateľnosť a zvyšuje hygienu.

®



PAPLÓNY A VANKÚŠE, MATRACOVÉ CHRÁNIČE 

KLASIK / KLASIK duo

ALLERGENA

ALOEVERA

DOMESTIC

CLINIC

BAMBOO

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

Extrakty z kaktusu ALOE VERA blahodarne pôsobia 
na pokožku a posilňujú relaxačné účinky spánku. 

Paplón počas používania postupne uvoľňuje extrakty zo svojich vlákien, ktoré
 zabezpečujú ničenie baktérií a roztočov. Úprava ANTIMOSQUITO vás chráni 

pred komármi  a zabezpečuje pokojný a nerušený spánok. 

Letný/zimný paplón, ktorý sa 
vyznačuje svojou ľahkosťou 

a dokonalou priľnavosťou k telu. Zabezpečí dokonalé splynutie paplóna s tvarom 
vášho tela. 

Paplón určený pre alergikov. Je vyrobený z kvalitných
antialergických vlákien. Pranie do 95° C zabezpečuje  

vysoko hygienické prostredie počas spánku. Pri vysokej teplote prania sa dokonale
 zničia všetky baktérie a roztoče.

Preferované
 rozmery: 

200 x 140  cm,
90 x 70 cm – vankúš
Poťahová látka: PES,

ALOEVERA úprava
Termovýplň: 

Hollow-Fill vlákno 
s tvarovou pamäťou, 
gramáž 2 x 200 g/m2

1200 g/m2 – vankúš

Preferované 
rozmery: 

200 x 140  cm,
90 x 70 cm – vankúš

Poťahová látka: PES, biela
Termovýplň: 

Hollow-Fill vlákno 
s tvarovou pamäťou, 
gramáž 2 x 200 g/m2, 

2 x 300 g/m2 – duo, 
1200 g/m2 – vankúš

ANTIMOSQUITO
Paplón obsahuje impregnáciu ANTIMOSQUITO, 
ktorá odpudzuje komáre.

Preferované 
rozmery: 

200 x 140  cm,
90 x 70 cm – vankúš 

ALLERGENA
Poťahová látka: PES, biela

Termovýplň: 
Hollow-Fill vlákno

s tvarovou pamäťou, 
gramáž 2 x 200 g/m2

1200 g/m2 – vankúš

Hrejivosť:

Hrejivosť: Hmotnosť:
1150 g

KLASIK Hrejivosť: Hmotnosť:
1700 g

KLASIK duo

Hrejivosť: Hmotnosť:
1150 g

Chránič CLINIC je vyro-
bený z paropriepustnej textílie, 

neprepúšťajúcej  tekutiny do matraca. 
Vhodný aj do zdravotníckych zariadení.

Hrubý matracový 
chránič vyrobený z prírodných 

bambusových vlákien z matracovej 
pleteniny. Má výborné hydro-regulačné

vlastnosti, dokonale odvádza vlhkosť od tela.   

 Štandardné rozmery chráničov: 80, 90, 160, 180 x 200 cm  

DOMESTIC je štandardný 
matracový chránič, vyrobený z látky

 s vysokým podielom  bavlny s všitým 
PES vláknom s gramážou 100 g/m2 najčastejšie používaný ako 

hygienická pomôcka v domácnostiach a ubytovacích zariadeniach.

Vankúše aj paplóny sú naplnené kvalitným dutým Hollow-Fill vlák-
nom, ktorého guličková štruktúra a silikónová úprava zabezpečuje 
nadýchanosť, jemnosť, vzdušnosť, tvarovateľnosť a objemovú stá-
losť. Paplón sa skladá z dvoch vrstiev tepelného rúna, medzi kto-
rými je vzduchová bublina. Toto vyhotovenie zabezpečuje vysokú 
vzdušnosť, hrejivosť a priľnavosť paplóna. DUO je zimné prevedenie 
paplóna s dvojitou výplňou. Vankúše sú štandardne vyrábané so 
zipsom.

Hygienická podložka určená na ochranu matraca pred 
znečistením a nadmerným opotrebovaním. Matracový 
chránič je alternatívou odzipsovateľného poťahu na mat-
raci. Je to pomôcka na častejšiu a dôkladnejšiu údržbu hy-
gienického prostredia vo vašom lôžku. 
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LAMELOVÉ ROŠTY – masívne, nepolohovateľné, motorové 

MASIV / MASIV buk MASIV v ráme / MASIV v ráme buk

MASIV mobil / MASIV mobil buk  

MASIV BV / MASIV BV buk

MASIV výklop / MASIV výklop buk
MASIV NV / MASIV NV buk

Masív prevedenie smrek

Masív prevedenie buk

FSC® 
CERTIFIKÁT

Šírka lamiel/ počet: 80  mm / 14 ks
Maximálna záťaž: do 120 kg
Doporučené matrace: pružinové, taštičkové

Šířka lamiel/ počet: 60  mm / 16 ks
Maximálna záťaž: do 150 kg
Doporučené matrace: pružinové, taštičkové

Výška roštu: 2 cm

Výška roštu: 6,5 cm

Výška roštu: 6,5 cm

Výška roštu: 6,5 cm

Výška roštu: 6,5 cm

Výška roštu:  9 cm

Certifikácia FSC® je dôveryhodný systém sledovania a garan-
cie pôvodu materiálu. Certifikované spoločnosti tak môžu pre-
ukázať, že ich výrobky pochádzajú zo šetrne obhospodarova-
ných lesov. 

Firma MATERASSO ako prvá v Európe prináša na trh s lamelovými 
roštami jedinečný spôsob impregnácie 100 % prírodného vonného 
oleja do nosnej časti lamelových roštov. Týmto unikátnym spôso-
bom zvyšuje hygienu počas spánku a prináša vám kus prírody pria-
mo do vašich spální. Vyhotovenie roštov s použitím vonných olejov 
je chránené technickým vzorom, výrobným patentom. Levanduľa 
sa veľmi rozšírila pre vynikajúce insekticídno-repelentné vlastnos-
ti, ako aj pre výraznú trvanlivú vôňu. Je účinným odpudzovačom 
hmyzu a nežiadúcich molí, ktoré sa z času načas objavia v každej 
domácnosti. Pomocou vonnej impregnácie roštu, zvýšite hygienu a 
čistotu vášho lôžka. Aromaterapia pôsobí ukľudňujúco na nervovú 
sústavu, používa sa pri depresii, nervovom vypätí a podráždenosti. 



DOUBLE expert

DOUBLE NV

DOUBLE BV / DOUBLE BV maxi 

DOUBLE BVH / 
DOUBLE BVH maxi

DOUBLE expert H /
DOUBLE expert H maxi

DOUBLE mobil 

DOUBLE / DOUBLE maxiDOUBLE prevedenie

FLEX plus

LAMELOVÉ ROŠTY – prevedenie Double, Flex, Super, Klasik

SUPER R6

KLASIK T5

MAXI prevedenie
T8

Systém umožňujúci prístup do 
úložného priestoru zdvihnutím polohovacej časti

Systém umožňujúci prístup do 
úložného priestoru zboku postele zdvihnutím 

polohovacej časti

Šírka lamiel/ počet: 
36 mm / 28 ks
Púzdra: výkyvné, gumové, zdvojené
Doporučené matrace:
penové, latexové

Výška roštu: 
5 cm

Výška roštu: 
5 cm/ 6 cm - MAXI

Výška 
roštu:  5 cm

Výška roštu: 
5 cm/ 6 cm - MAXI

Výška roštu:  
5 cm 

Výška roštu: 7 cm
Šírka lamiel/počet: 36 mm/28 ks
Púzdra: výkyvné, gumové, 
zdvojené
Maximálna záťaž: do 120 kg
Doporučené matrace:
penové, latexové

Výška roštu: 5,5 cm
Šírka lamiel/ počet: 53 mm / 17 ks
Púzdra: pevné, plastové, jednotlivé
Maximálna záťaž: do 110 kg
Doporučené matrace: 
penové, okrem latexových

Výška roštu: 5,5 cm
Šírka lamiel/počet: 36 mm/26 ks
Púzdra: gumové, zdvojené
Maximálna záťaž: do 120 kg
Doporučené matrace: 
penové, latexové

8 kusov zdvojených lamiel
Lamelový rošt so zvýšenou 
nosnosťou 
Maximálna záťaž: do 150 kg

Výška roštu: 
7 cm/ 8 cm - MAXI

Výška roštu: 
7 cm/ 8 cm - MAXI



ŠREK

ŠTART ZV

FLEX expert R6

FLEX prevedenieTRIPLE prevedenie

FLEX R6

FLEX mobilTRIPLE mobil T12

TRIPLE T12

TRIPLE expert T12

LAMELOVÉ ROŠTY – prevedenie Triple, Flex, MASÍVNE POSTELE

EVO mobil

Pevné jednolôžko z masívnej bukovej priebežky; skladom v rozmere 
200 x 90 cm a 200 x 180 cm – ŠTART a 200  x  90 cm – ŠREK

(vnútorný rozmer pre matrac); výška 
bočnice od zeme: 45 cm – ŠTART, 

40 cm – ŠREK

Výška roštu: 7 cm
Šírka lamiel/ počet: 36 mm / 28 ks
Púzdra: výkyvné, gumové, zdvojené
Maximálna záťaž: do 120 kg
Doporučené matrace: penové, latexové

Výška roštu: 9,5 cm
Šírka lamiel/ počet: 36 mm / 28 ks
Púzdra: výkyvné, gumové, zdvojené
Maximálna záťaž: do 130 kg
Doporučené matrace: 
penové, latexové

Výška roštu: 8 cm
Šírka lamiel/ počet: 25 mm / 42 ks
Púzdra: výkyvné, gumové, trojité
Maximálna záťaž: do 120 kg
Doporučené matrace: penové, latexové

Pri modeli EVO mobil nezasahuje
motorová časť do úložného priestoru.



KOLEKCIA 2019/2020.  MATERASSO Slovakia, spol. s r. o. si vyhradzuje právo vykonávať akékoľvek technické zmeny na výrobkoch uvedených v tomto propagačnom materiáli. 
Výrobné rozmerové tolerancie pre matrace: výšková tolerancia: +/– 1 cm, tolerancia šírka x dĺžka: +/– 1 %.   PSK19-01

Váš predajca:

www.materasso.sk
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