
Zlepšujeme to, čo včera bolo dokonalé. 
Akcia 1+1 vám dáva mimoriadnu šancu 
dopriať si sladký spánok na kvalitných 
matracoch. Vyskúšajte nový matrac Zetta.

www.reseto.sk

NOVINKA - matrac ZETTA
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PONUKA 1+1 
ZADARMO!

KÚPTE 1 MATRAC
DRUHÝ ZÍSKÁTE

ZADARMA

České matrace s možnost'ou 

vol'by výšky jadra



Novinka
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Odporúčané uloženie

Odporúčané uloženie

Poťah Dry Fast
Kombinácia efektívnej technológie regulácie vlhkosti a inovatívneho 
antibakteriálneho spracovania. Počas Vášho spánku zostáva matrac chladný, 
svieži a suchý. Poťahy sú vybavené silikónovou technológiou tak, aby zaručili 
matracu jeho mäkkosť a poddajnosť. Zároveň oceníte vynikajúce dlhotrvajúce 
hydrofilné vlastnosti.

Penový matrac TESSIE PLUS

Nový  matrac ZETTA PLUS

VISCO vrstva ponúka unikátny pocit pri ležaní vďaka 
reakcii peny na telesnú teplotu a dokonalo sa prispôsobuje. 
Povrch nie je rozdelený na zóny a matrac je tak vhodný 
pre užívateľov často meniacich spánkovú polohu.
7zónová strana z HR studenej peny ponúka originálne 
prerezanie, ktoré garantuje ideálne ortopedické vlastnosti. 
POŤAH DRY FAST

Špeciálne polyuretánové peny SLEEPFOAM sú jedinečné 
vďaka výbornej elasticite, ktorá garantuje dlhú životnosť. 
Dômyselná profilácia zaručuje dokonalé odvetranie. 
Tieto matrace sú skvelé pre páry – partneri majú totožné 
matrace, ale každý si z nich zvolí obľúbenú tvrdosť. 
POŤAH ALOE VERA

Poťahové materiály

Poťah Aloe Vera
Zamilujete si ho nielen kvôli hebkému povrchu, ale i vďaka prímesi ALOE VERA, ktorá je známa 
svojimi liečivými účinkami. Obsahuje totiž enzýmy, minerály a vitamíny a má priaznivý vplyv na 
pokožku. O suché a príjemné spánkové prostredie sa postarajú hydrofilné prísady, ktoré zlepšujú 
odvod vlhkosti. Tento deliteľný a zónovo prešitý poťah je prateľný v práčke pri 60 °C.

www.reseto.sk

Váš predajca:

TESSIE PLUS 22
  508 € za 2 ks

ZETTA PLUS 18
  340 € za 2 ks

TESSIE PLUS 24
  540 € za 2 ks

ZETTA PLUS 20
  370 € za 2 ks

TESSIE PLUS 26
  572 € za 2 ks

ZETTA PLUS 22
  399 € za 2 ks

PLATNOSŤ AKČNEJ PONUKY je od 1. 6. do 30. 9. 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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