




Zoznámte sa s novou exkluzívnou kolekciou matracov,

 kde sa odpoèinok stáva zá�itkom. Na�im cie¾om nie je 

len snaha o kvalitný a zdravý spánok, ale aj to, aby ste

 ráno vstávali s rados�ou a veèer sa te�ili spä� do postele. 

Aby ste sa prebúdzali plný energie a svoj �ivot pre�ili naplno.

Kolekcia matracov Exclusive je výsledkom dlhodobých skúseností 

vo vývoji matracov. Táto kolekcia kombinuje výberové materiály,

 a to èi sa jedná o peny, z ktorých sú vyrobené jadrá matracov,

 alebo o látky, z ktorých �ijeme matracové po�ahy. 

Po�ahy pre�ívané s lenivou penou dodávajú matracom

exkluzívny komfort. Týmto katalógom sa Vám dostáva do rúk 

ucelená rada výrobkov pre Vá� zdravý a regenerujúci spánok, 

kde ka�dý nájde pre seba ten správny matrac.

�Poznajte rados� zo spánku�



LUGANO

JADRO MATRACA 
LUGANO je zhmotnením sofistikovanej a ve¾mi 

dômyselnej profilácie jadra matraca. Systém skladby 

a tvarov jednotlivých vrstiev peny dáva tomuto 

matracu fantastické ortopedické vlastnosti. Spôsob, 

akým vás bude matrac �kopírova��, vás ohromí. 

Jednotlivé vrstvy sú tvorené vysokokvalitnou �vaj-

èiarskou penou EvoPoreHRC. Nová �truktúra buniek    

v EvoPoreHRC sa vyznaèuje dynamickými a elas-

tickými vlastnos�ami a zároveò je extrémne stabilná    

a konzistentná. Je to pena s revoluènou stálos�ou 

v�etkých parametrov a to aj pri pôsobení vlhka, tepla 

a tlaku, èo sú faktory, ktoré majú výrazný vplyv na 

stálos� peny. EvoPoreHRC je mí¾nik v histórii vývoja 

pien. Je to spojenie inovácie a technológie. Komfort 

dovr�uje pena Neroli tvoriaca hornú vrstvu jadra 

matraca. NEROLI obsahuje vý�a�ok z kvetov horkého 

pomaranèovníka a okrem aromaterapeutických 

vlastností má aj ve¾mi dlhú �ivotnos� a to vïaka svojej 

vysokej objemovej hustote a� 60 kg/m³. Takáto 

hustota je v oblasti studených pien unikátna. Ïal�ou 

výhodou profilu jadra je jeho vynikajúca vzdu�nos�. 

LUGANO je matrac bez kompromisov.

POŤAH MATRACA
Po�ah BIORYTMIC je unikátny vïaka obsahu 

prírodných minerálov, ktoré vy�arovaním prirodze-   

nej energie pozitívne ovplyvòujú �vnútrotelovú 

komunikáciu� a prúdenie energetických tokov. Tie     

sú zodpovedné za správne fungovanie organizmu, 

èo je základný predpoklad predchádzania cho-

robám a udr�ania si zdravia. Úèinky minerálnej 

terapie si mô�ete na sebe overi� pomocou jedno-

duchého balanèného testu. Pôsobením minerálov sa 

budete cíti� omladení, zní�i sa úroveò stresu, vá� 

organizmus bude lep�ie fungova�, regenerova�           

a budete sa cíti� lep�ie. Budete vstáva� svie�i,
odpoèinutí a va�e telo bude plné sily a energie.    

Po�ah je navy�e vybavený manipulaènými úchytmi.
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Záruka: 10 rokov

Nosnosť:

28 cm

150 kg

Výška:

Tuhosť:



ZLOŽENIE JADRA MATRACA
� 3 cm peny NEROLI

� �peciálny profil �vajèiarskych pien EvoPoreHRC a AventO2

� 6 cm profil z peny LAVENDER

   s obsahom esenciálneho oleja s vý�a�kami z lieèivej levandule



BERGAMO

JADRO MATRACA
Matrac plne funkèný z oboch strán, s rozdielnou 

funkènos�ou a komfortom na ka�dej strane. Hrubý 

profil strednej èasti zo znaèkovej, studenej peny 

CELLFLEX je vo verzii T2 prerezávaný výraznej�ie, aby 

zabezpeèil dokonalé prispôsobenie sa matraca         

s hlb�ím zaborením aj u�ívate¾om s ni��ou hmot-

nos�ou. Profilácia zároveò excelentne odvetrá celé 

jadro. Pri výbere strany, na ktorej ho budeme vyu�í-   

va� máme mo�nosti si zvoli�: strana s GREENGEL 

penou, ktorá je charakteristická vysokou pru�nos�ou 

a reakciou aj na najmen�í tlak, ponúka spanie �ako 

vo vatièke� / opaèná strana poskytuje pevnej�iu 

oporu a pripôsobenie pevnej�ieho charakteru, kde 

funkèný profil jemne �na�ahuje chrbticu� pre uvo¾-

nenie platnièiek a regeneráciu celej chrbtice po-   

èas spánku. Obe verzie matraca padnú ako uliate 

v�etkým, ktorí h¾adajú matrace s pru�ným a pris-

pôsobivým jadrom.
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T2

T3

Záruka: 7 rokov

Nosnosť:

26 cm

150 kg

Výška:

Tuhosť:

1    2  3       4    5





POŤAH BIORYTMIC 

Minerálna terapia BIORYTMIC spôsobuje:

� väè�iu silu a rovnováhu

� omladenie organizmu a väè�iu imunitu

� relaxáciu a svie�os�

� lep�iu stabilitu a koordináciu pohybov

� zní�enie stresu

Úèinky tejto terapie je mo�né si overi� behom nieko¾kých 

minút pomocou balanèného testu. Sami si porovnáte 

schopnosti Vá�ho tela pred a po pôsobení minerálnej 

terapie BIORYTMIC. Regulujte svoj biorytmus!

Alternatívne lieèebné postupy, ako sú akupunktúra alebo terapia 

lieèivými kameòmi, sa u� po stároèia zameriavajú na spriechod-

nenie meridiánov. Po�ah BIORYTMIC funguje na rovnakom 

princípe. Lieèivé minerály boli napustené do matracovej látky. 

Tieto minerály vy�arujú energiu, ktorá blahodárne pôsobí                  

na meridiány a zabezpeèuje ich priechodnos�. Cie¾om je 

zlep�enie zdravia, vitality a celkové omladenie, vïaka lep�ej 

komunikácii vo vnútri ¾udského tela.

Ozdravný systém funkènosti po�ahu BIORYTMIC vychádza zo stároèia známych princípov èínskej medicíny, ktoré sa nezameria-

vajú na lieèbu chorôb, ale na ich prevenciu. ¼udský organizmus je ve¾mi komplexný systém, v ktorom dochádza k interakcii 

jednotlivých orgánov a tkanív. Správne fungovanie je závislé na komunikácii, ktoré prebieha prostredníctvom meridiánov.            

Sú to komunikaèné kanály, ktoré sa nachádzajú na povrchu tela. Táto komunikácia je naru�ovaná faktormi ako sú stres, pracovná 

pre�a�enos�, nedostatok spánku a nezdravý �ivotný �týl, èo z dlhodobého h¾adiska podporuje vznik chorôb. 





DA VINCI TRIPLE DECKER 

JADRO MATRACA
DA VINCI TRIPLE DECKER je revoluèná novinka v segmente 

matracov s ta�tièkovou pru�inou. Systém trojitého pru�enia   

je progresívny v tom, �e matrac bude vyhovova� �irokému 

spektru zákazníkov. Pod u�ívate¾om ni��ej hmotnosti pracujú 

nízke pru�iny, pri väè�om za�a�ení sa do procesu kopírovania 

zapojí aj hlavná stredová pru�ina. Matrac preto detailne 

kopíruje u�ívate¾ov rôznej hmotnosti a telesných proporcií.    

V matraci je a� 2500 pru�ín, tak�e mô�eme hovori� o sku-

toènom bodovom snímaní tela. Prelo�ením jednotlivých 

vrstiev ta�tièkových pru�ín penami NIGHTFLY a EvoPoreHRC   

je zabránené ne�iadúcemu �hojdavému� pocitu, známemu 

z be�ných pru�inových matracov. Do snímate¾ného po�ahu 

bola ako výplò v�itá pamä�ová pena MINDFOAM, ktorá      

e�te umocní u� aj tak vynikajúci komfort. Je to pena              

výbornej vzdu�nosti, ktorá v kategórii pamä�ových pien    

nemá konkurenciu a spolu s ta�tièkovým jadrom tvorí      

ve¾mi vzdu�ný celok.

POŤAH MATRACA
Po�ah BIORYTMIC je unikátny vïaka obsahu 

prírodných minerálov, ktoré vy�arovaním prirodze-   

nej energie pozitívne ovplyvòujú �vnútrotelovú 

komunikáciu� a prúdenie energetických tokov. Tie     

sú zodpovedné za správne fungovanie organizmu, 

èo je základný predpoklad predchádzania cho-

robám a udr�ania si zdravia. Úèinky minerálnej 

terapie si mô�ete na sebe overi� pomocou jedno-

duchého balanèného testu. Pôsobením minerálov sa 

budete cíti� omladení, zní�i sa úroveò stresu, vá� 

organizmus bude lep�ie fungova�, regenerova�           

a budete sa cíti� lep�ie. Budete vstáva� svie�i,
odpoèinutí a va�e telo bude plné sily a energie.    

Po�ah je navy�e vybavený manipulaènými úchytmi.
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Záruka: 5 rokov

Nosnosť:

32 cm

150 kg

Výška:

Tuhosť:



ZLOŽENIE JADRA MATRACA
� 2 cm lenivej peny v po�ahu

� 3 cm �vajèiarskej peny EvoPoreHRC

� mikrota�tièka

� ta�tièková pru�ina so 7 zónami tuhosti z oboch strán obalená znaèkovou penou NIGHTFLY

� mikrota�tièka

� 3 cm znaèkovej peny NIGHTFLY



JADRO MATRACA
Optimálna vo¾ba pre zákazníkov, ktorí h¾adajú podiel 

prírodných materiálov vo svojom matraci. LATEX TALALAY     

v kombinácii so �vajèiarskou penou EvoPoreHRC sú 

tvorcovia nenapodobite¾ného komfortu. Unikátnou 

technológiou výroby (vulkanizácia a prudké zmrazo- 

vanie hmoty) sú dosiahnuté nenapodobite¾né vlastnosti 

TALALAY LATEXU. Ten je maximálne elastický a ako jediný 

typ latexu má otvorenú bunkovú �truktúru, tak�e je 

maximálne vzdu�ný. Taktie� je nad�tandardný podiel 

prírodných zlo�iek. Pena EvoporeHRC je známa svojou 

prispôsobivos�ou, pru�nos�ou a vzdu�nos�ou. Tie� hlavne 

tým, �e si svoje jedineèné vlastnosti zachováva v ne-

mennej podobe po dlhé roky. Nosnos�, oporu a doda-

toènú pru�nos� matracu dodáva pena HYDROLATEX, 

pou�itá v strede jadra. Matrac je unikátny tým, �e bude 

vyhovova� u�ívate¾om od 40 kg do 190 kg. To je dosiahnu- 

té postupným zvy�ovaním tuhosti matraca od lo�nej 

plochy, smerom ku stredu jadra. Vrchné plochy poskytnú 

maximálny komfort a èím viac sa u�ívate¾ �zaborí� do 

matraca hlb�ie, tým viac vníma zvy�ujúcu sa tuhos�. 

Postupne sa tak navy�uje opora, ktorú matrac na�ej 

chrbtici poskytuje. Výnimoèná kvalita pou�itých   

materiálov umo�òuje poskytnú� matracu NATURA záruku 

10 rokov.

POŤAH MATRACA
ORGANIC COTTON� bav lna je  ce losvetovo 

najob¾úbenej�ia tkanina. Je príjemná, komfortná, 

hypoalergénna, nedrá�di poko�ku a nevyvoláva 

alergie. Bavlna je stopercentne prírodný produkt,       

je ve¾mi vzdu�ná a výborne odvádza vlhkos�, èím sa
udr�uje suchá klíma. Má tie� schopnos� odvádza� 

telesné teplo a zni�ova� potenie. Organická bavlna   

sa pestuje prirodzeným spôsobom, bez vyu�itia 

pesticídov, herbicídov, chemických hnojív a insek-

ticídov. Pou�ívaním výrobkov z organickej bavlny
pomáhame chráni� �ivotné prostredie a zdravie ¾udí
v rozvojových krajinách. Po�ah je navy�e vybavený 

manipulaènými úchytmi.
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Tuhosť:

Záruka: 10 rokov

Nosnosť:

27 cm

190 kg

Výška:



ZLOŽENIE JADRA MATRACA
� 4 cm TALALAY LATEXU

� 3 cm �vajèiarskej peny EvoPoreHRC

� 15 cm HYDROLATEXU

� 3 cm �vajèiarskej peny EvoPoreHRC



MAGNIFICO POLARGEL 

Záruka: 7 rokov

Nosnosť:

24 cm

150 kg

Výška:

Tuhosť:
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Tuhosť:
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Záruka: 7 rokov

Nosnosť:

24 cm

150 kg

Výška:



SWISS EXCLUSIVE 

Záruka: 7 rokov

Nosnosť:

24 cm

150 kg

Výška:

Tuhosť:
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MONACO DREAM

Záruka: 5 rokov

Nosnosť:

24 cm

150 kg

Výška:

Tuhosť:
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1    2    3    4    5



JADRO MATRACA
Matrac poskytujúci pevnej�iu a stabilnú oporu             

s exkluzívnym komfortom vrchnej plochy na le�anie. 

Solídny základ jadra matraca tvorí overená pena 

Eliocell hustoty 35 kg/m³. Stredná vrstva z peny 

Lavender (40 kg/m³) vïaka �peciálnej profilácií 

zabezpeèuje dobrý odvod prebytoèného tepla          

a vlhkosti z jadra matraca. Zárukou komfortného 

spánku je potom vrstva peny NIGHTFLY. Tento materiál 

prekonáva be�ný �tandard bodovej elasticity, tak�e 

vyniká schopnos�ou detailne kopírova� telo u�ívate¾a. 

Pena NIGHTFLY disponuje nielen vysokým komfortom, 

ale aj dobrou odolnos�ou voèi trvalým deformáciám. 

Pocit luxusu umocòuje spracovanie po�ahu, ktorý je 

pre�itý s 3 cm ve¾mi jemnej peny Airgel. Tá navy�e 

optimálne "hospodári" s teplom, tak�e bráni nad-

mernému poteniu a prehrievaniu organizmu.

AMALFI

POŤAH MATRACA
LYOCELL - materiál, ktorého vlastnosti ho predurèujú 

na výrobu matracov. Kvalitné vlákno robí túto látku 

zamatovo hebkou, dobre dr�í tvar a pôsobí luxusným 

dojmom. LYOCELL je prírodný produkt, ktorého 

základom je drevná celulóza. LYOCELL dobre 

absorbuje a odvádza vlhkos�, rýchlo odvetráva, èím 

zais�uje vysokú hygienu matraca. Materiál je 

prirodzene antibakteriálny. Po�ah je odnímate¾ný      

a prate¾ný na 60 °C. Po�ah je navy�e vybavený 

manipulaènými úchytmi.

Záruka: 5 rokov

Nosnosť:

23 cm

150 kg

Výška:
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Tuhosť:





SAN MARINO 

Záruka: 5 rokov

Nosnosť:

20 cm

150 kg

Výška:

1    2    3    4    5

T3
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T2
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1    2    3    4    5



SAN REMO

Tuhosť:

1    2    3    4    5

1    2    3 4        5

Záruka: 5 rokov

Nosnosť:

20 cm

150 kg

Výška:



SWISS EXCLUSIVE

MAGNIFICO

MAGNIFICO POLARGEL

MONACO DREAM

7 rokov            

Výška:

150 kgNosnosť:

24cm

Záruka: 

7 rokov          

Výška:

150 kgNosnosť:

24 cm

Záruka: 

10 rokov           

Výška:

150 kgNosnosť:

24 cm

Záruka: 

5 rokov        

Výška:

150 kgNosnosť:

24 cm

Záruka: 

BERGAMO

LUGANO

NATURA

DA VINCI TRIPLE DECKER

10 rokov           

Výška:

150 kgNosnosť:

28 cm

Záruka: 

7 rokov           

Výška:

150 kgNosnosť:

26 cm

Záruka: 

5 rokov         

Výška:

150 kgNosnosť:

32 cm

Záruka: 
tuhosť:      1,5 / 2 

snímateľný poťah BIORYTMIC

10 rokov           

Výška:

190 kgNosnosť:

27 cm

Záruka: 
tuhosť: 3,5 / 4,5

snímateľný poťah ORGANIC COTTON

         

tuhosť:         2 / 3 

snímateľný poťah BIORYTMIC

tuhosť:  -  -       T2 2 / 3    T3  3 / 3,5  

snímateľný poťah BIORYTMIC



SAN REMO

SAN MARINO

AMALFI

5 rokov            

Výška:

150 kgNosnosť:

23 cm

Záruka: 

5 rokov       

Výška:

150 kgNosnosť:

20 cm

Záruka: 

5 rokov          

Výška:

150 kgNosnosť:

20 cm

Záruka: 

tuhosť:    2,5 / 4 

snímateľný poťah ART CLIMATIC

tuhosť:          3 / 3,5 

snímateľný poťah ART CLIMATIC

tuhosť:        2,5 / 3,5 

snímateľný poťah LAVENDER

tuhosť:         2 / 3 

odnímatelný potah SILVER PROTECT

         

tuhosť:           2,5 / 3,5 

snímateľný poťah LYOCELL

tuhosť:  -  -      T2 2 / 2,5    T3  2 / 3,5

snímateľný poťah GREENTEX

tuhosť:        2,5 / 4    

snímateľný poťah ALGUA
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