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LUXUSNÉ TAŠTIČKOVÉ MATRACECOLLECTION BY ŘEŠETO

matrac TOP SPRING LATEX
  279 €

Vysoko komfortný matrac pozostávajúci z taštičkových pružín a kvalitných pien. Jednu 
stranu matraca tvorí perforovaná latexová doska a na druhej strane sa nachádza vysoko 
kvalitná studená pena ULTRA FRESH. Pre dokonalú vzdušnosť sú peny upravené najnovšou 
technológiou „ŘEŠETO“. Matrac je vhodný aj pre vyššie váhové zaťaženie a zabezpečí 
maximálne pohodlie s dokonalou relaxáciou. 
POŤAH BIORYTMUS
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Kvalitné masívne latové rošty sú vhodným riešením pre tuhšie matrace 
alebo matrace s vyšším váhovým zaťažením. Odporúčame ich k pružinovým, 
taštičkovým a vyšším penovým matracom. Konštrukcia zaručuje vysokú 
nosnosť, pevnosť a zároveň dostatočné odvetrávanie matraca. Na pevnom 
ráme z vrstveného dreva sa nachádza 15 kusov smrekových lát.

LATOVÉ ROŠTY

Ceny akčných roštov 
platia pre rozmery

80 x 200 cm

90 x 200 cm

Masiv FIX
  41 €

Masiv FLEX
  69 €

Masiv SIDE
  99 €

Prečo práve taštičkový matrac? Jadro je zložené z veľkého počtu 
pružín, ktoré sú samostatne zabalené do „taštičky“ z netkanej 
textílie. Každá pružinka dokáže presne reagovať na záťaž. 
Tento typ matracov je vhodný aj pre vyššiu váhovú kategóriu. 
Vyznačuje sa veľkou pružnosťou, vzdušnosťou a životnosťou.

Váš predajca:

PLATNOSŤ AKČNEJ PONUKY je od 1. 4. do 31. 8. 2021. Ceny matracov sú uvedené do rozmeru 90 x 200 cm. Matrace sú vybavené 
prateľným, zónovo prešitým poťahom. Výška matraca je uvedená vrátane poťahu. Poťah je súčasťou uvedených cien matracov. Uvedené ceny sú 
vrátane DPH. Zmena doby platnosti ponuky je vyhradená. Fotografie sú ilustračné. Za chyby v tlači neručíme. Osvedčenia a certifikáty nájdete na
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4
TUHOSŤ
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Taštičkový matrac TOP SPRING VISCO
  292 €

Luxusný matrac TOP SPRING
  242 €

Zosilnený matrac TOP SPRING HARD
  344 €

poťah BIORYTMUS
  ZDARMA exkluzívne k matracom SPRING

TOP TOPPER VISCO
  137 €

TOP TOPPER
  89 €

Luxusný matrac je zložený z taštičkových pružín 
a kvalitných pien. Jednu stranu matraca tvorí VISCO 
elastická pena, ktorá sa prispôsobuje teplote ľudského 
tela. Druhá strana pozostáva z vysoko kvalitnej 
studenej peny ULTRA FRESH. Pre dokonalú vzdušnosť 
sú peny upravené najnovšou technológiou „ŘEŠETO“. 
Matrac je vhodný aj pre vyššie váhové zaťaženie 
a zabezpečí maximálny komfort s dokonalou relaxáciou. 
POŤAH BIORYTMUS

Jadro matraca pozostáva z taštičkových pružín. Na 
oboch stranách sa nachádza vysoko kvalitná studená 
pena ULTRA FRESH, ktorá dokáže eliminovať výskyt 
roztočov a má vynikajúcu odolnosť voči vzniku húb 
a plesní. Pre dokonalú vzdušnosť sú peny upravené 
najnovšou technológiou „ŘEŠETO“. Matrac je vhodný 
aj pre vyššie váhové zaťaženie a zabezpečí maximálny 
komfort s dokonalou relaxáciou. 
POŤAH BIORYTMUS

Matracové jadro pozostávajúce zo zosilnených 
taštičkových pružín zabezpečuje nosnosť až 
do 170 kg. Na oboch stranách sa nachádzajú 
vysokogramážne studené HR peny. Kombinácia 
studených HR pien a taštičkového jadra zvyšuje 
priedušnosť a životnosť matraca. Je vhodný pre 
osoby preferujúce tvrdší povrch matracov. 
POŤAH BIORYTMUS

Obsahuje prírodné minerály, ktoré blahodárne 
pôsobia na ľudský organizmus, majú omladzujúce 
schopnosti a znižujú hladinu stresu. Moderný prešiv 
poťahu BIORYTMUS s vysokou gramážou má 
antibakteriálne vlastnosti a je vhodný pre alergikov.

LUXUSNÉ TAŠTIČKOVÉ MATRACECOLLECTION BY ŘEŠETO

Odporúčané uloženie

www.reseto.sk

Topper - praktický doplnok

Krycie matrace
Krycie matrace z HR / VISCO peny slúžia pre spríjemnenie povrchu, dodávajú 
matracom vyšší komfort a poskytujú oporu chrbtice. Krycím matracom spríjemníte 
povrch sedacej súpravy pri nečakanej návšteve hostí. Taktiež ich je možné využiť 
na nevyhovujúci alebo tvrdý matrac. Pre dokonalú vzdušnosť sú peny upravené 
najnovšou technológiou „ŘEŠETO“ a spĺňajú najnáročnejšie hygienické požiadavky.
POŤAH BIORYTMUS

Pozrite sa 
na širšiu ponuku

Navštívte náš e-shop
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