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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. Viac informácií, osvedčenia a certifikáty nájdete na www.reseto.sk
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ANTIBAKTERIÁLNE
MATRACE
ANTIBAKTERIÁLNE PENY PATRIA MEDZI 
NAJMODERNEJŠIE MATERIÁLY PRE 
VÝROBU MATRACOV
Na prvom mieste je kvalita použitých materiálov a zvýšené nároky na hygienu lôžka. 
Antibakteriálna pena dokáže eliminovať výskyt roztočov a má vynikajúcu odolnosť 
proti vzniku plesní a húb. Táto antibakteriálna pena je certifikovaná firmou Sanitized® 
Švajčiarsko s hodnotením EXCELENTNÁ. Odporúčame pre osoby s nadmerným 
potením a osoby vyžadujúce zvýšenú hygienu lôžka.

Matrac BLOK DUO VISCO SOFT
  492 €  393 €

Matrac BLOK DUO VISCO HARD
  536 €  428 €

UŠETRÍTE
99 €

UŠETRÍTE
108 €

Antibakteriálna a Visco pena. Jadro matraca ŘEŠETO Blok 
Duo je možné kombinovať s vysokou vrstvou Visco peny 
Soft. Nelepený systém umožňuje otočenie základného 
jadra, čím dosiahneme vyššiu životnosť celého matraca.
POŤAH ATLANTIS

Antibakteriálna a Visco pena. Jadro matraca ŘEŠETO Blok 
Duo je možné kombinovať s vysokou vrstvou Visco peny 
Hard. Nelepený systém umožňuje otočenie základného 
jadra, čím dosiahneme vyššiu životnosť celého matraca.
POŤAH ATLANTIS

EXTRA 
PONUKA

-20%

LAMELOVÉ 
A LATOVÉ ROŠTY

Ceny akčných roštov 
platia pre rozmery

80 x 200 cm

90 x 200 cm

Norma FIX
  54 €

Norma FLEX
  82 €

Norma MOT
  240 €

  69 €

Príplatok 
za bezdrôtové 
ovládanie

Relaxačné vankúše s vôňou
  72 €

Antistresový vankúš
citrusová esencia

Ukľudňujúci vankúš
levanduľová esencia

Masiv FIX
  41 €

Masiv FLEX
  69 €

Masiv SIDE
  99 €

Vysoko priedušné vankúše z VISCO peny s pamäťovým efektom 
na báze vody. Vďaka dobrej ergonómii sa ľahko prispôsobia a tým 
vám doprajú príjemnú relaxáciu. Sú chránené proti roztočom 
a obohatené o ukľudňujúcu arómu. POŤAH SILVER SAFE

Užitočný doplnok

Rýdzo česká firma
ĎAKUJEME VÁM, ŽE PODPORUJETE

ČESKÉHO VÝROBCU

5zónový matrac z kvalitných studených HR pien. Dômyselné prerezanie so štruktúrovaným povrchom v oblasti ramien, 
bedier a panvy garantuje vynikajúce prispôsobenie sa telu a optimálne prúdenie vzduchu.
POŤAH ALOE VERA

Antidekubitný matrac HELLEN
  227 €
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3

23
cm130 kgTUHOSŤ
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Poťah Dry Fast
Pomáha udržiavať Váš matrac v suchu i v priebehu tých najteplejších nocí. 
Vďaka cool technológii zostáva matrac v priebehu spánku príjemne chladný. 
Antibakteriálna úprava zabraňuje množeniu roztočov. Hebký materiál je 
príjemný na dotyk a zvyšuje mäkkosť a poddajnosť matraca.

VISCO
MATRACE S PAMÄŤOVOU PENOU
V akčnej ponuke vyberáme matrace s VISCO penou v kombinácii so studenou HR penou. Visco elastická pena ponúka unikátny 
pocit pri ležaní. Táto jedinečná pena reaguje na teplotu a dokonalo sa prispôsobuje ľudskému telu, čo má priaznivý vplyv na 
zmiernenie bolesti chrbtice. Matrac nevytvára protitlak a zabraňuje preležaninám. Jadro je naviac dokonalo priedušné.

PUR PENY
PENOVÉ MATRACE
Jadro penových matracov pozostáva z jednej alebo viacerých vrstiev polyuretánových pien. Sú charakteristické svojou 
priedušnosťou, vysokou elasticitou, tvarovou stálosťou a dlhou životnosťou. Výrazná profilácia povrchu má za úlohu odľahčenie 
exponovaných miest na tele, uvoľnenie svalov a zlepšuje prekrvenie pokožky. Vďaka tomu sa znižuje potreba meniť spánkovú 
polohu a samotný spánok je pokojnejší.

MONOBLOK
MATRAC Z JEDNÉHO KUSA
Jadro matraca tvorí jeden druh peny. To znamená, že má z oboch strán rovnakú tvrdosť, je bez spojov a bez použitia lepidiel. 
Monoblokové matrace s výbornou elasticitou a priedušnosťou vynikajú tvarovou stálosťou a dlhou životnosťou. Jadro je 
dostatočne odvetrané, dochádza k optimálnemu prúdeniu vzduchu a tým je zabezpečené idelálne spánkové prostredie 
a nedochádza k prehriatiu organizmu. 

Monoblokový matrac EVELINE
  222 €

Penový matrac LENNA
  142 €

Komfortný matrac ADELL
  167 €

Luxusný matrac AKASHA
  281 €

Penový matrac SABINA
  116 €

Monoblokový matrac AIR MONO
  157 €

SLEEPFOAM pena je jedinečná svojou výbornou 
elasticitou, tvarovou stálosťou a dlhou životnosťou. 
Jadro je odvetrané vďaka najmodernejšej technológii 
ŘEŠETO. Povrch jadra je bez zónovania, matrac je vhodný 
pre užívateľov často meniacich spánkovú polohu.
POŤAH ÚPLET

Špeciálne štruktúrovaný antidekubitný povrch 
v oblasti ramien, bedier a panvy garantuje vynikajúce 
prispôsobenie sa telu. Dômyselným prerezaním je 
dosiahnuté optimálne prevzdušnenie, ktoré slúži ako 
prevencia proti vzniku dekubitov – preležanín. 
POŤAH DRY FAST

Špeciálne jadro tvoria dva dômyselne rezané diely 
z kvalitných SLEEPFOAM pien. Pri spánku umožňuje tento 
matrac bez lepidiel pohyb pien vďaka voľnému uloženiu 
a tým vyhovuje individuálnym potrebám užívateľa.   
POŤAH ÚPLET

Jadro matraca je vyrobené z vysoko kvalitnej 
a priedušnej SLEEPFOAM peny. Dokonalo odvetrané diely 
s horizontálnymi prieduchmi sa vďaka výraznému prierezu 
dokážu dokonalo prispôsobiť obrysom ľudského tela. 
POŤAH DRY FAST

Jadro je vytvorené zámkovým spojom z dvoch studených 
pien. Visco vrstva elastickej peny je prederavená 
najnovšiou technológiou ŘEŠETO. Strana z HR studenej 
peny má antidekubitný prierez. 
POŤAH ALOE VERA

Jadro matraca je zložené z kvalitného pojeného odľahčeného 
polyuretanu. 5zónové masážne dosky z vysoko kvalitnej 
peny majú rovnakú tvrdosť z oboch strán. 
POŤAH ÚPLET

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 delitelný a zónovo prešitý poťah je prateľný v práčke pri 60 °C.
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Širšiu ponuku
penových matracov

nájdete tu

Širšiu ponuku
matracov
nájdete tu

Sendvičový matrac VENDY
  168 €

5zónový matrac pozostáva z výrazne profilovaných vrstiev 
polyuretánových pien, medzi ktoré je pre zvýšenú nosnosť 
matraca vložená doska z RE peny. Profilovanie umožňuje 
odľahčenie exponovaných miest na tele, uvoľnenie svalov 
a zreteľne zvyšuje prekrvenie pokožky.
POŤAH ALOE VERA

Kvalitný matrac ZAFIRA
  261 €

Matrac má z obidvoch strán VISCO peny rôznych tuhostí. 
Jadro je zložené zámkovým spojom z dvoch typov veľmi 
kvalitných studených pien. Výrazná profilácia povrchu 
zabezpečuje odľahčenie exponovaných miest na tele.
POŤAH DRY FAST

Širšiu ponuku
VISCO matracov

nájdete tu


