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vrchní deska: prody!ná p"na 
OXYGEN; jádro matrace: p#írodní 

p"na BIOGREEN se speciálním pro#ezáváním;
spodní deska: zna$ková p"na ELIOCELL o hustot" 

28 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozlo%ení hmotnosti

modrá p"na: 
prody!ná p"na OXYGEN;

 !edá p"na: !v&carská p"na EvoPoreHRC  ; 
'alová p"na: !v&carská p"na AventO2 

potah CARBON pro!it& s PES 
vláknem – gramá% 300 g/m2

provedení T3

potah THERMOBALANCE pro!it& 
s PES vláknem – gramá% 300 g/m2; 
v boku v!itá 3D textílie

Tuhost:

10820K!
7990!K"

14180K!
9990!K"

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

5 let5 ZÁRUKA

7 let7 ZÁRUKA

THERM   BALANCE

22 cm22 VÝŠKA

22 cm22 VÝŠKA
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60°C

�>K��s�Z��–��ƉĢŶĂ�Ɛ�ĂƌŽŵĂƚĞƌĂƉŝş

�Ideální na polohovatelný rošt
E/',d&>z�ʹ�ŬŽŵĨŽƌƚŶş�ƉĢŶĂ

ALOE duo

NIGHTFLY magic

�ŝƌƐƉƌŝŶŐ

WŽƚĂŚ�ƉƌŽ�ĂůĞƌŐŝŬǇ Unikátní systém
�ΗƉĢŶŽǀǉĐŚ�ƉƌƵǎŝŶΗ

WŽƚĂŚ�Ɛ�ǀǉƚĂǎŬǇ�
ǌ�ŵŽƎƐŬǉĐŚ�ƎĂƐ

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

potah SILVER pro!it&  PES
vláknem  – gramá% 300 g/m2( 
v boku v!itá 3D textílie

vrchní deska: p"na ALOE VERA 
s antidekubitním pro#ezem;  jádro matrace: 

p"nové pru%iny AIRSPRING – zna$ková p"na 
ELIOCELL o hustot" 35 kg/m3(  spodní deska: p"na 

ALOE VERA; FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozlo%ení hmotnosti

unikátní systém „p!nov"ch pru#in“, 
excelentní vzdu$nost jádra matrace, 
detailní kopírování t!la

p"na NIGHTFLY – antidekubitní pro#ez; 
FYZIOSYSTÉM – 7 zón  tuhosti

Tuhost:

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

13790K!
8960!K"

8770K!
5990!K"

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

20 cm20 VÝŠKA
5 let5 ZÁRUKA

4 roky4 ZÁRUKA 25 cm25 VÝŠKA

Silver Protect



140 kg140 NOSNOST

140 kg140 NOSNOST

 :ĞĚŝŶĞēŶǉ�ŬŽŵĨŽƌƚ

 :ĞĚŝŶĞēŶǉ�ŬŽŵĨŽƌƚ

SWISS ƉƌĞƐƟŐĞ

NEROLI therapy

ʹ�ƓǀǉĐĂƌƐŬĠ�ƉĢŶǇ

E�ZK>/�ʹ�ŶŽǀĄ�ĚŝŵĞŶǌĞ�ŽĚƉŽēŝŶŬƵ

�ŶƟĚĞŬƵďŝƚ

�ſŶŽǀĄŶş�Ͳ�ϳ�ǌŽŶ

WŽƚĂŚ�
ƉƎşũĞŵŶǉ�
ŶĂ�ĚŽƚĞŬ

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

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

vrchní desky: 
viscoelastická – líná p"na  

MINDFOAM®  a p"na EvoPoreHRC  
st#ed: ta!ti$ková  pru%ina – SYSTÉM 1000; 

spodní deska: p"na AventO2 ;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozlo%ení hmotnosti

potah SILKTOUCH pro!it& s viscoelastickou  – línou p"nou 
a PES vláknem – gramá% 100 g/m2;  v boku v!itá 3D textílie

30°C

aromatizovaná HR p"na 
NEROLI® o hustot" 60 kg/m3;

%lutá p"na: studená HR-p"na; 
$ervená p"na: antibakteriální p"na SANITIZED; 

spodní deska: p"na THERMOSILVER;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozlo%ení hmotnosti

potah SILKTOUCH pro!it& s viscoelastickou 
– línou p"nou a PES vláknem – gramá%  100 g/m2; 
v boku v!itá 3D textílie(  spodní potah SILKTOUCH  
pro!it& s PES vláknem – gramá% 300 g/m2

30°C

antidekubitní pro%l vrchní desky
 zabra&uje vzniku prole#enin

16870K!
14060!K"

17770K!
14810!K"

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ 27 cm27 VÝŠKA

25 cm25 VÝŠKA8 let8 ZÁRUKA

8 let8 ZÁRUKA



140 kg140 NOSNOST

140 kg140 NOSNOST

60°C

60°C

21 cm21 VÝŠKA

 Komfortní partnerská matrace

 Komfort 
  a vzdušnost v jedné matraci

�ŶƟĚĞŬƵďŝƚ

^ǇƐƚĠŵ�ϭϬϬϬ

ALOE comfort

ALOE bio-ex

www.materasso.eu
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Tuhost:
m"k$í strana – 
tvrd!í strana – 

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

vrchní pro'l: 
p"na ALOE VERA( 

jádro matrace: 
ta!ti$ková  pru%ina – SYSTÉM 1000;

spodní deska: p"na ALOE VERA;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozlo%ení hmotnosti

vrchní desky: p"na AIRGEL;
viscoelastická – líná p"na ORANGE;  

jádro matrace: pro'lovaná p"na NIGHTFLY; 
spodní deska: p"na ALOE VERA;

FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozlo%ení hmotnosti

potah ALOE VERA pro!it& 
s PES vláknem – gramá% 
300 g/m2

potah ALOE VERA pro!it& 
s PES vláknem – gramá% 
300 g/m2

pro!ezání  jádra matrace

11490K!
7990!K"

9150K!
5990!K"

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ5 let5 ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ4 roky4 ZÁRUKA

25 cm25 VÝŠKA


