
60°C

150 kg150 NOSNOST

25 cm25 VÝŠKA

25 cm25 VÝŠKA

60°C

140 kg140 NOSNOST

140 kg140 NOSNOST

60°C

AIRSPRING polargel

GALAXY viscostar

• matrace • rošty • ƉŽůƓƚĄƎĞ
AKCE 1/

20
20

�zE�D/�

6  let6  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

6  let6  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

vrchní deska: p!na POLARGEL/GREENGEL 
o hustot! 55 kg/m3" p!na NIGHTFLY" 
jádro matrace: p!nové pru#iny AIRSPRING 
– zna$ková p!na ELIOCELL o hustot! 35 kg/m3" 
spodní deska: antibakteriální p!na SANITIZED" 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

AIRSPRING – unikátní 
ƐǇƐƚĠŵ�ͣƉĢŶŽǀǉĐŚ�ƉƌƵǎŝŶ͕͞�

ĞǆĐĞůĞŶƚŶş�ǀǌĚƵƓŶŽƐƚ�ũĄĚƌĂ�ŵĂƚƌĂĐĞ͕��
ĚĞƚĂŝůŶş�ŬŽƉşƌŽǀĄŶş�ƚĢůĂ

potah LYOCELL pro%it& s PES 
vláknem – gramá# 300 g/m2" 
v boku  v%itá 3D textílie
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vrchní deska: viscoelastická – líná p!na 
o hustot! 50 kg/m3" komfortní zna$ková p!na ELIOCELL 

o hustot! 28 kg/m3" spodní pro'l: tu#%í antidekubitní 
deska ze zna$kové p!ny ELIOCELL o hustot! 28 kg/m3"  

FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

potah ALGUA pro%it& 
s PES vláknem – gramá#
200 g/m2

�ŶƟĚĞŬƵďŝƚŶş�ƉƌŽĮů�ũĄĚƌĂ�ŵĂƚƌĂĐĞ�
ǌĂďƌĂŸƵũşĐş�ǀǌŶŝŬƵ�ƉƌŽůĞǎĞŶŝŶ

vrchní deska: p!na GREENGEL; 
st(ední deska: p!na NIGHTFLY;

spodní pro'l: zna$ková p!na ELIOCELL o hustot! 35 kg/m3

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

potah LYOCELL pro%it& s PES vláknem 
– gramá# 300 g/m2" v boku  v%itá 3D textílie

ǀĞůŵŝ�ŶŽƐŶĄ�ƉĢŶĂ�
ELIOCELL Ͳ�ƐƉĞĐŝĄůŶş�ƉƌŽĮů�
Ɛ�ƌĂŵĞŶŶşŵ�ǌŵĢŬēĞŶşŵ�

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

Vysok! komfort!

Maximální vzdu"nost!

Stop pocení!

10490K!
6990!K"

12430K!
7950!K"

10930K!
6990!K"

22 cm22 VÝŠKA

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

+���ŭ��Ĝ��F�
������ŕŭ���ü��ŚĜ



60°C

60°C

60°C

60°C

140 kg140 NOSNOST

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

�Yh�d/� mineral

�KD&KZd
ĂŶƟďĂĐƚĞƌŝĂů

WZ/D�dKZ bio-ex

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

4  roky4  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

4  roky4  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

GREENGEL bio-ex

�ſŶŽǀĄŶş�
Ͳ�ϳ�ǌŽŶ

vrchní a spodní pro'l: studená HR-p!na 
o hustot! 40 kg/m3;  chráni$ pru#iny: 
T3 – p(írodní SEACELL vlákno, 
T4 – p(írodní kokosové vlákno; 
st(ed: ta%ti$ková pru#ina; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
T3 – 
T4 – 

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

V!"ka:
22 cm

potah BAMBOO pro%it& 
s PES vláknem – gramá# 
200 g/m2

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

Nosnost:
do 130 kg

V!"ka:
22 cm

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

Nosnost:
do 135 kg

V!"ka:
21 cm

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

V!"ka:
22 cm

vrchní pro'l: antibakteriální komfortní p!na 
SANITIZED; jádro matrace: komfortní zna$ková
p!na ELIOCELL o hustot! 25 kg/m3 – m!k$ená, 
komfortní zna$ková p!na ELIOCELL o hustot! 
25 kg/m3; spodní pro'l: zna$ková p!na
ELIOCELL o hustot! 28 kg/m3; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

potah ALGUA pro%it& s p!nou Supersoft
a PES vláknem – gramá# 100 g/m2

�ŶƟĚĞŬƵďŝƚŶş�ƉƌŽĮů�
ǌĂďƌĂŸƵũşĐş�ǀǌŶŝŬƵ�

ƉƌŽůĞǎĞŶŝŶ

vrchní deska: viscoelastická – líná p!na (6 cm) 
o hustot! 50 kg/m3; st(ední deska: antibakteriální 

p!na SANITIZED; spodní pro'l: p!na NIGHTFLY 
se speciálním pro(ezem; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

potah – na v&b!r OLIVA / SILKTOUCH 
pro%it&  s PES vláknem 
– gramá#  300 g/m2

vrchní desky: p!na GREENGEL; 
p!na NIGHTFLY; st(ed: ta%ti$ková pru#ina; 
spodní deska: antibakteriální komfortní 
p!na SANITIZED; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

potah ALGUA pro%it& 
s PES vláknem – gramá#
200 g/m2

ak!ní cena

6860!K"

9890K!
6990!K"

v potahu OLIVA

10590K!
7490!K"

v potahu SILKTOUCH

8230K!
6160!K"

8790K!
5990!K"



60°C

60°C

60°C

60°C

AIRSPRING ŵĞŵŽƌǇ

s/^�K^d�Z

W�ZdE�Z biogreen

�Ed/���d�Z/�L 
visco vakuo

6  let6  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

4  roky4  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

V!"ka: 18/22/24 cm

V!"ka: 16/20/24 cm

V!"ka: 18/20/24 cm

vrchní pro'l: viscoelastická - líná p!na ORANGE; 
spodní  pro'l: antidekubitní deska ze zna$kové p!ny ELIOCELL 

o hustot! 28 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozlo#ení hmotnosti

potah BAMBOO pro%it&
 s PES vláknem – gramá#  
200 g/m2

potah BAMBOO pro%it& s PES vláknem 
– gramá#  200 g/m2

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

Nosnost:
do 130 kg

vrchní pro'l: p(írodní p!na BIOGREEN; jádro 
matrace: zna$ková p!na ELIOCELL o hustot! 35 kg/m3; 
spodní pro'l: p(írodní p!na BIOGREEN; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozlo#ení 
hmotnosti

potah LYOCELL pro%it& s PES 
vláknem – gramá# 300 g/m2

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

Nosnost:
do 130 kg

vrchní pro'l: antibakteriální komfortní p!na SANITIZED; 
jádro matrace: komfortní  zna$ková p!na ELIOCELL o hustot! 25 kg/m3; 

spodní deska: viscoelastická  – líná p!na o hustot! 50 kg/m3; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost: Nosnost:
do 130 kg

potah ALOE VERA pro%it& 
s PES vláknem – gramá# 
200 g/m2

vrchní desky: viscoelastická – líná p!na ORANGE; 
zna$ková p!na NIGHTFLY;  jádro matrace: zna$ková p!na 
ELIOCELL o hustot! 35 kg/m3" spodní deska: zna$ková 
p!na ELIOCELL o hustot! 28 kg/m3"
FYZIOSYSTÉM – 5 zón tuhosti

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

Nosnost:
do 130 kg

V!"ka:
22 cm

AIRSPRING – unikátní 
ƐǇƐƚĠŵ�ͣƉĢŶŽǀǉĐŚ�ƉƌƵǎŝŶ͕͞�
ĞǆĐĞůĞŶƚŶş�ǀǌĚƵƓŶŽƐƚ�ũĄĚƌĂ�
ŵĂƚƌĂĐĞ͕�ĚĞƚĂŝůŶş�
ŬŽƉşƌŽǀĄŶş�ƚĢůĂ

1+1
 za 2 ks

13110!K"

1+1
9790!K" - 16 cm
10960!K" - 20 cm
12270!K" - 24 cm

za 2 ks  

1+1
12270!K" - 18 cm
12980!K" - 20 cm
15470!K" - 24 cm

za 2 ks  

1+1
10040!K" - 18 cm
11170!K" - 22 cm
11930!K" - 24 cm

za 2 ks  



170 kg170 NOSNOST

150 kg150 NOSNOST

170 kg170 NOSNOST

190 kg190 NOSNOST

60°C

60°C

BIOGREEN maxi

E�dhZ� ŚǇĚƌŽůĂƚĞǆ

s/^�K'Z��E lux

POLARGEL 
superior
5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENÍ

MATRACE  S  VYSOKOU  NOSNOSTÍ

vrchní pro'l: p(írodní p!na BIOGREEN;  strední pro'l: 
LAVENDER FOAM; spodní pro'l: p(írodní p!na BIOGREEN; 

FYZIOSYSTÉM  – 7 zón rozlo#ení hmotnosti

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

V!"ka:
22 cm

vrchní deska: p!na VISCOGREEN; 
spodní deska: p!na BIOGREEN

vrchní potah EUCALYSS pro%it& s viscoelastickou – línou p!nou; 
v boku v%itá 3D textílie,  spodní potah EUCALYSS pro%it& 
s PES vláknem – gramá# 300 g/m2

60°C

Tuhost: V!"ka:
21 cm

60°C

potah OLIVA pro%it& 
s PES vláknem – gramá# 
300 g/m2

p!na POLARGEL/GREENGEL;  
p!na ELIOCELL o hustot! 35 kg/m3; 
FYZIOSYSTÉM – 5 zón tuhosti 

Tuhost: V!"ka:
20 cm

potah ALOE VERA pro%it& 
s PES vláknem  – gramá#  200 g/m2

vrchní a spodní deska: p!na HYDROLATEX;
chráni$ pru#iny: T3 – p(írodní SEACELL vlákno, T4 – p(írodní 
kokosové vlákno; st(ed: ta%ti$ková pru#ina; FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

Tuhost:
T3 – 
T4 – 

Nosnost:
T3 – do 120 kg
T4 – do 150 kg

V!"ka:
27 cm

potah ORGANIC COTTON pro%it& 
s PES vláknem – gramá#  
300 g/m2

12140K!
9710!K"

9820K!
7990!K"

7530K!
5980!K"

12020K!
7990!K"

7  let7  let
ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENÍ

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍOrganic 

Cotton



60°C

60°C

60°C

60°C

AIRGEL comfort

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

ERGOFLEX

2  roky2  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

KLASIK plus

2  roky2  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

JUNIOR relax

W\/^d|><� visco
W\/^d|><� ŶŝŐŚƞůǇ

2  roky2  ZÁRUKA
2  roky2  ZÁRUKA

potah ALGUA pro%it& s PES 
vláknem – gramá# 200 g/m2

vrchní deska: p!na AIRGEL; st(ední deska: 
m!k$ená  ELIOCELL p!na hustoty 25 kg/m3;  
spodní deska:  antibakteriální komfortní p!na

30°C

zna$ková m!k$ená p!na ELIOCELL o hustot! 25 kg/m3 ;
zna$ková p!na ELIOCELL o hustot! 28 kg/m3; zna$ková p!na 

ELIOCELL o hustot! 25 kg/m3 ; FYZIOSYSTÉM – 7 zón 
rozlo#ení hmotnosti

potah ANTIALERGIC pro%it& 
s PES vláknem – gramá#
200 g/m2 

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

Nosnost:
do 130 kg

V!"ka: 14/18/22 cm

vrchní pro'l: zna$ková p!na ELIOCELL o hustot! 
28 kg/m3; jádro matrace: zna$ková p!na ELIOCELL
o hustot! 25 kg/m3; spodní pro'l: zna$ková p!na
ELIOCELL o hustot! 25 kg/m3;  FYZIOSYSTÉM – 5 zón 
rozlo#ení hmotnosti

potah STANDARD pro%it& 
s PES vláknem – gramá#  
100 g/m2 

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

Nosnost:
do 120 kg

V!"ka: 16/20/24 cm

vrchní pro'l: zna$ková p!na ELIOCELL o hustot! 28 kg/m3"
spodní pro'l: zna$ková p!na ELIOCELL o hustot! 25 kg/m3

potah STANDARD pro%it& 
s PES vláknem – gramá#  
100 g/m2 

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

Nosnost:
do 100 kg

V!"ka: 13/16/20 cm

viscoelastická  –líná 
p!na o hustot! 50 kg/m3 

komfortní 
p!na NIGHTFLY 

potah ANTIALERGIC pro%it& 
s PES vláknem  – gramá#  200 g/m2 

Tuhost:
m!k$í strana – 
tvrd%í strana – 

Nosnost:
do 130 kg

V!"ka:
20 cm

1+1
 za 2 ks

7980!K"

1+1
5990!K" - 14 cm
7420!K" - 18 cm
8950!K" - 22 cm

za 2 ks  

3190!K" - 16cm
3780!K" - 20 cm
4400!K" - 24 cm

ak!ní cena

2300!K" - 13 cm
3210!K" - 16 cm
3930!K" - 20 cm

ak!ní cena

2580!K" - 6 cm
2980!K" - 8 cm

ak!ní cena
2580!K" - 6 cm
2980!K" - 8 cm

ak!ní cena



DOUBLE NV

DOUBLE expert T5

LONDON herbal/
PARIS herbal

LONDON/PARISd�ZDKWhZ

DOUBLE mobil T5

DOUBLE BV

DOUBLE T5

w
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Systém umo#$ující 
p%ístup do úlo#ného prostoru

Systém umo#$ující p%ístup do 
úlo#ného prostoru zdvihnutím polohovací &ásti

V!"ka 
ro"tu

5 cm 

Pouzdra

v&kyvná, 
gumová, 
zdvojená

Maximální 
zát'#

do 120 kg,

(í%ka 
lamel / po&et

36 mm / 28 ks

Doporu&ené
matrace

p!nové, 
latexové

Popis

poloho-
vateln&
s no#ním
v&klopem

V!"ka 
ro"tu

5 cm 

Pouzdra

v&kyvná, 
gumová, 
zdvojená

Maximální 
zát'#

do 120 kg,

(í%ka 
lamel / po&et

36 mm / 28 ks

Doporu&ené
matrace

p!nové, 
latexové

Popis

poloho-
vateln&

V!"ka 
ro"tu

7 cm 

Pouzdra

v&kyvná, 
gumová, 
zdvojená

Maximální 
zát'#

do 120 kg,

(í%ka 
lamel / po&et

36 mm / 28 ks

Doporu&ené
matrace

p!nové, 
latexové

Popis

poloho-
vateln&
s bo$ním
v&klopem

V!"ka 
ro"tu

5 cm 

Pouzdra

v&kyvná, 
gumová, 
zdvojená

Maximální 
zát'#

do 120 kg,

(í%ka 
lamel / po&et

36 mm / 28 ks

Doporu&ené
matrace

p!nové, 
latexové

Popis

poloho-
vateln&
s elektrick&m
pohonem

V!"ka 
ro"tu

5 cm 

Pouzdra

v&kyvná, 
gumová, 
zdvojená

Maximální 
zát'#

do 120 kg,

(í%ka 
lamel / po&et

36 mm / 28 ks

Doporu&ené
matrace

p!nové, 
latexové

Popis

nepolo-
hovateln&

Vá
! p

ro
de

jc
e:

Rozm'ry: 60 x 43 x 10 – 11 – PARIS,
72 x 42 x12 cm – LONDON
Potahová látka: odnímateln& potah VELUR,  mo#nost praní

Typizované rozm'ry: 60 x 39 x 11 – 6 – 8
Potahová látka: odnímateln& potah VELUR, 
mo#nost praní

Rozm'ry: 60 x 43 x 10 – 11 – PARIS Herbal
72 x 42 x 12 cm – LONDON Herbal
Potahová látka: odnímateln& potah VELUR, 
mo#nost praní

ak!ní cena

1170!K"

ak!ní cena

1850!K"

ak!ní cena

2390!K"

ak!ní cena

2390!K"

ak!ní cena

4455!K"

Cenová bomba!

ak!ní cena

1070!K"
ak!ní cena

1480!K" ak!ní cena

2050!K"
ak!ní cena

1270!K" ak!ní cena

1910!K"

®


