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60°C

  vrchní deska: pěna VISCOGREEN; 
spodní deska: pěna BIOGREEN

vrchní potah EUCALYSS prošitý 
s viscoelastickou – línou pěnou; v boku všitá
3D textílie,  spodní potah EUCALYSS prošitý 
s PES vláknem – gramáž 300 g/m2

60°C

Tuhost: Výška:
21 cm

pěna POLARGEL;  pěna ELIOCELL
o hustotě 35 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 5 zón tuhosti 

Tuhost: Výška:
20 cm

potah ALOE VERA prošitý s PES vláknem 
– gramáž  200 g/m2

aromatizovaná HR pěna NEROLI® o hustotě 60 kg/m3;
žlutá pěna: studená HR-pěna; 
červená pěna: antibakteriální pěna SANITIZED; 
spodní deska: pěna THERMOSILVER

potah SILKTOUCH prošitý s viscoelastickou – línou 
pěnou a PES vláknem – gramáž  100 g/m2; v boku 
všitá látka GOLDTOUCH;  spodní potah SILKTOUCH 
prošitý s PES vláknem – gramáž 300 g/m2

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 140 kg

Výška:
28 cm

Rozměry: 60 x 43 x 10 – 11 – PARIS Herbal
72 x 42 x 12 cm – LONDON Herbal
Potahová látka: odnímatelný potah VELUR, možnost praní
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60°C

SWISS prestige 1000

PRIMÁTOR bio-ex

AMERIKA

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní desky: viscoelastická – líná pěna  MINDFOAM® 
a pěna EvoPoreHRC  ;  střed: taštičková  pružina – SYSTÉM 1000; 
spodní deska: pěna AventO2 

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
26 cm

60°C

potah SILKTOUCH prošitý s viscoelastickou – línou 
pěnou a PES vláknem – gramáž  100 g/m2;  
v boku všitá látka GOLDTOUCH;  spodní potah 
SILKTOUCH  prošitý s PES vláknem – gramáž 
300 g/m2

Tuhost: Nosnost:
do 120 kg

Výška:
26 cm

potah LYOCELL prošitý 
s PES vláknem – gramáž 300 g/m2; 
v boku všitá 3D textílie

vrchní profil: viscoelastická – líná pěna 
a hydrolatexová deska; střed: taštičková pružina – SYSTÉM 1000; 

spodní deska: hydrolatexová deska; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

vrchní a spodní profil: 
studená (HR) pěna o hustotě 40 kg/m3; 

chránič pružiny: T3 – přírodní SEACELL vlákno, T4 – přírodní kokosové vlákno; 
střed: taštičková pružina; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
T3 – 
T4 – 

Nosnost:
T3 – do 110 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
22 cm

potah BAMBOO prošitý 
s PES vláknem – gramáž 
200 g/m2; -25
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5760 Kč
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60°C

60°C

WELLNESS visco

AQUATIC mineral

SPINALIS ortopedic

4  roky4  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

4  roky4  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní deska: viscoelastická  – líná pěna o hustotě 50 kg/m3;  
spodní deska: značková pěna ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3 

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
22 cm

potah SILVER prošitý s viscoelastickou –línou
pěnou a PES vláknem – gramáž 100 g/m2;  

na spodní straně potah prošitý  PES vláknem  
– gramáž 300 g/m2

60°C

 vrchní profil: značková pěna NIGHTFLY; roznášecí mezivrstva
 z pěny ELIOCELL; profil Spinalis ze značkové studené (HR) pěny; 

roznášecí mezivrstva z pěny ELIOCELL ; spodní profil: pěna ELIOCELL vyšší tuhosti

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

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
25 cm

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
22 cm

vrchní profil: antibakteriální komfortní pěna SANITIZED; jádro matrace: 
komfortní značková pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3 – měkčená, komfortní 

značková pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3; spodní profil: značková pěna 
ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3;  FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

potah ALGUA prošitý s pěnou 
Supersoft  a PES vláknem 
– gramáž 100 g/m2

potah SILKTOUCH prošitý s viscoelastickou – línou 
pěnou a PES vláknem – gramáž  100 g/m2;  
v boku všitá látka GOLDTOUCH;  spodní potah 
SILKTOUCH  prošitý s PES vláknem – gramáž 
300 g/m2
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Cenová bomba!

akční cena

6410 Kč

Silver Protect

greentex
active probiotics



60°C

60°C

LONDON herbal/PARIS herbalLONDON/PARIS

TERMOPUR

THERMO adaptive

PŘISTÝLKA visco

MÉDEO plus

2  roky2  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

60°C

potah ALOE VERA prošitý s PES vláknem 
– gramáž  200 g/m2

 viscoelastická  –líná 
pěna o hustotě 50 kg/m3 

Rozměry: 60 x 43 x 10 – 11 – PARIS,
72 x 42 x12 cm – LONDON
Potahová látka: odnímatelný potah VELUR, možnost praní

Typizované rozměry: 60 x 39 x 11 – 6 – 8
Potahová látka: odnímatelný potah VELUR, možnost praní

Rozměry: 60 x 43 x 10 – 11 – PARIS Herbal
72 x 42 x 12 cm – LONDON Herbal
Potahová látka: odnímatelný potah VELUR, možnost praní

potah ANTIALERGIC 
prošitý s PES vláknem 

– gramáž  200 g/m2 

zóna pro
 ramena

zóna pro 
ramena

vrchní deska: pěna THERMOSILVER; střední deska:
studená HR-pěna o hustotě 40 kg/m3; spodní deska:
pěna EvoPoreHRC ; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

potah SILVER prošitý s PES vláknem – gramáž 300 g/m2; 
v boku všitá 3D textílie PRESSLESS

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 140 kg

Výška:
25 cm

vrchní profil: viscoelastická – líná pěna o hustotě 50 kg/m3; 
střední profil: studená (HR) pěna o hustotě 45 kg/m3;
spodní profil: studená (HR) pěna o hustotě 40 kg/m3; 

 FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
měkčí strana – 
tvrdší strana – 

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
20 cm
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11600 Kč
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akční cena

1040 Kč

akční cena 6 cm

2410 Kč

akční cena 8 cm

2830 Kč

akční cena

1430 Kč
akční cena

1990 Kčakční cena

1230 Kč
akční cena

1850 Kč
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Silver Protect


