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Poťah ActiPRO
Z výskumov, ktoré urobili renomované belgické a holandské laboratóriá vyplynulo, že roztoče sa v matracoch vyskytujú vo 
veľkej miere. Hlavným dôvodom je vlhko, teplo, tma pod perionou a taktiež odumretá koža, ktorá je ideálnou živnou pôdou 
pre roztoče, pretože sa na ňu viažu enzýmy negatívnych baktérií.

Blue Medic Visco
Luxusný dvojtuhostný 7zónový matrac je vyrobený z antibakteriálnych pien, ktoré prinášajú vysokú hygienu do
Vašej spálne. Pre roznášaciu vrstvu je použitá vysoko kvalitná VISCO pena a pena s čiastočkami striebra SILVER FOAM. 
Visco pena reaguje na teplotu tela a tlak, ktorým telo na matrac pôsobí a dokonale sa prispôsobuje. Pamäťový efekt 
eliminuje mikroprebúdzania, ktoré narúšajú spánkové cyklusy a prispieva k hlbšiemu spánku. Pena SILVER FOAM vďaka 
strieborným čiastočkám ponúka zvýšené hygienické požiadavky a vďaka svojej mäkkosti dodáva vysoký komfort pri 
spánku. Jadro matraca je upravené najmodernejšou technológiou ŘEŠETO, ktorá zvyšuje priedušnosť, vytvára jednotlivé 
zónovanie a predlžuje životnosť celého matraca. Matrac je dokonalo odvetrávaný a spĺňa hygienické požiadavky najná-
ročnejších zákazníkov.

ActiPRO nezničí roztoče, ale sústredí sa na zničenie ich 
potravy. Na ActiPRO poťah je nanesených na m2 okolo 5000 
probiotických jednotiek. Tieto pozitívne baktérie sa dajú 
najlepšie prirovnať k aktívnym zložkám v jogurtoch, ktoré sa 
v prvom rade sústreďujú na náš imunitný systém. Probiotiká 
sa starajú o to,aby sa zdroj potravy roztočov znížil na mini-
mum. Vďaka tomu sa pozitívne baktérie rozmnožujú rýchlej-
šie ako tie negatívne. To nazývame dominantným účinkom.

Šanca na prežitie roztočov sa tak veľmi znižuje, až úplne
eliminuje a riziko alergií sa výrazne zmenšuje.

Tiež bolo dokázané, že Actipro, okrem pozitívnych výsled-
kov v súvislosti s roztočmi, bojuje súčasne proti nežiadúcim 
baktériám a hubám. Tým sa vďaka Actipro poťahu môžeme 
vyvarovať i zápachom. 

Ak chceme spať kľudne a bez alergií, potom najlepšie 
na ŘEŠETO matraci s ActiPRO poťahom.

 poťah je vhodný pre alergikov

 poťah s moderným prešitím s vysokou gramážou 
(200 g/m2)

 deliteľný poťah, prateľný na 60 °C 
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Váš predajca:

novinka

BLUE KOLEKCIA
Antibakteriálna

matrac, ktorý vie
  bojovať s roztočmi

ČE

SK
Á VÝROBA

T
R
A
D
ÍCIA OD ROKU

20
0
1

VISCO PENA

ZÁ

RUKA 4 ROKY

G
ARANCIA KVALIT

Y4

9
119

0
2
3
3
3
/2
0
19



Kolekcia bola zostavená na základe dlhoročných skúseností výroby matracov. Ďalším kritériom boli 

zvýšené hygienické požiadavky našich zákazníkov. Táto kolekcia je vyrobená z unikátnej SILVER 

FOAM a ANTIBAKTERIÁLNEJ peny, ktorá bola certifikovaná firmou SANITIZED Švajčiarsko. Pena 

SILVER FOAM má v sebe čiastočky striebra, ktoré dokážu eliminovať výskyt roztočov a ANTIBAK-

TERIÁLNA pena nielen eliminuje výskyt roztočov, ale tiež zabraňuje výskytu pliesní a húb. Dokonalé 

spojenie antibakteriálnych pien a technológie ŘEŠETO prináša do Vašej spálne dokonalú hygienu 

a vysoký komfort spánku.

Blue Medic
Luxusný 7zónový matrac je vyrobený z ANTIBAKTERIÁLNEJ peny a dvoch roznášacích vrstiev zo SILVER 
FOAM, ktoré prinášajú vysokú hygienu do Vašej spálne. Pena SILVER FOAM vďaka strieborným čiastočkám ponúka 
zvýšené hygienické požiadavky a vďaka svojej mäkkosti dodáva vysoký komfort pri spánku. Jadro matraca je upravené 
technológiou ŘEŠETO, ktorá zvyšuje priedušnosť, vytvára jednotlivé zónovanie a predlžuje životnosť celého matraca. 
Matrac je dokonalo odvetrávaný a spĺňa hygienické požiadavky najnáročnejších zákazníkov.

Blue Topper
Krycí matrac slúži pre spríjemnenie povrchu, dodáva matracu väčší komfort a poskytne lepšiu oporu chrbtici. 
Krycí matrac sa môže použiť i na nevyhovujúci alebo tvrdý matrac. Krycím matracom spríjemníte povrch sedacej 
súpravy pri návšteve nečakaných hostí. Krycie matrace z antibakteriálnej SILVER FOAM peny.  

 Úprava technológiou ŘEŠETO – vertikálne dierovanie

 Dokonalá hygiena a priedušnosť  

 Výška cca 6 cm
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