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LUXUSNÉ TAŠTIČKOVÉ MATRACE

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.

COLLECTION BY ŘEŠETO

matrac TOP SPRING VISCO
  254 €

Luxusný matrac zložený z taštičkových pružín a kvalitných pien. Jednu stranu matraca tvorí 
VISCO elastická pena, ktorá sa prispôsobuje teplote ľudského tela. Druhá strana je 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
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Ceny matracov sú uvedené do rozmeru 90 x 200 cm. Výška matraca je uvedená vrátane poťahu. Poťah je súčasťou uvedených cien matracov. Ceny 
sú vrátane DPH. Zmena doby platnosti ponuky je vyhradená. Fotografie sú ilustračné. Za chyby v tlači neručíme. Osvedčenia a certifikáty nájdete na

Váš predajca:

Luxusný matrac TOP SPRING
  211 €

Latový rošt MASIV FIX
  39 €

poťah BIORYTMUS
  ZDARMA exkluzívne k matracom SPRING

Jadro matraca pozostáva z taštičkových pružín a na 
oboch stranách je 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. 
POTAH BIORYTMUS

Kvalitný masívny latový rošt je vhodným riešením pre 
matrace s vyššou tuhosťou a vyšším váhovým zaťažením. 
Latový rošt odporúčame pre pružinové, taštičkové 
a vyššie penové matrace. Konštrukcia zaručuje vysokú 
nosnosť, pevnosť a zároveň aj dostatočné odvetrávanie 
matraca. Na pevnom ráme z vrstveného dreva je 15 kusov 
smrekových latí. Cena platí pre rozmery 80, 90 x 200 cm.

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.
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