KATALÓG

DEŇ PLNÝ ENERGIE
ZAČÍNA NOCOU
DOBRÉHO SPÁNKU!

MATRACOV

KATALÓG MATRACOV,
ROŠTOV A DOPLNKOV

Firma D.P.V. bola založená v roku 2001. Od svojho vzniku sa úspešne venuje výrobe
matracov, ktoré sú svojou kvalitou porovnateľné s európskou konkurenciou. Počas svojej
existencie sa prepracovala medzi najväčších výrobcov matracov v Českej republike. Vývoj
materiálov, rozmanitosť prevedení, rôzne typy prierezov jednotlivých matracov a používanie
pien s vysokou gramážou zaručujú zákazníkom dlhú životnosť matracov a poťahov.
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MATRACE, KTORÉ
UDÝCHAJÚ
I TÚ NAJVYŠŠIU ZÁŤAŽ

MATRACE
KVALITNÁ ČESKÁ VÝROBA
Správna voľba matraca vám zabezpečí dokonalý spánok a absolútnu regeneráciu.
Peny, ktoré používa český výrobca matracov D.P.V. sa dokážu dokonale prispôsobiť tvaru
a potrebám ľudského tela. K výberu toho najvhodnejšieho matraca vám ponúkame možnosť
voľby zo širokej škály materiálov.
Kvalitné materiály od renomovaných firiem a moderné technológie výroby nám dovoľujú
na väčšinu matracov poskytovať dlhšie záručné lehoty. Každý používaný materiál dôkladne
vyberáme a testujeme. Prepracované konštrukcie a skladby jednotlivých matracov zaručujú
oporu tela v každom bode. Matrace upravené technológiou ŘEŠETO sú maximálne
priedušné a spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na hygienu matraca.
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ŘEŠETO MATRACE

CELLPUR

CELLPUR
UNIKÁTNE VLASTNOSTI
Najnovšia pena Cellpur od firmy Eurofoam otvára novú dimenziu
v hygiene a komforte. Prvýkrát sa podarilo priamo do peny
zakomponovať prášok Tencel®, ktorý má unikátne vlastnosti. Ide
o celulózu v práškovej forme. Vďaka svojej mikroštruktúre pohlcuje
vlhkosť uvoľňujúcu sa počas spánku, ktorú následne rýchlo uvoľní.
Zabudovaním Tencelu vo forme prášku sa zlepšuje absorpčná
schopnosť peny. Celulóza vyrobená z prírodného materiálu (drevo)
spolu s priedušnou penou vytvára suché a príjemné prostredie
spánku. To je však nepriaznivé pre existenciu roztočov, a preto
sú tieto materiály vhodné pre alergikov.
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CELLPUR

MAAT

NUT

NUT5

NUT9

Matrac svojou vrstvenou – lamelovou konštrukciou
a celkovou výškou 22 cm zabezpečí pohodlné ležanie pre
každého spáča. V konštrukcii sú využité rôzne profilačné
úpravy na oboch stranách matraca a horizontálne vrstvenie
rozdielne tuhých materiálov (Cellpur 5225, 5235, 5245).

Sedemzónový a dvojtuhostný matrac vďaka vysokým
objemovým hmotnostiam Cellpur peny (5235, 5245) dáva
užívateľovi možnosť voľby povrchovej mäkkosti bez vplyvu
na celkovú nosnosť matraca.

Ventilačná schopnosť peny Cellpur a vertikálne otvory
v roznášacej vrstve sú zárukou kľudného spánku bez pocitu
potenia. Voľne vložená vrstva viscoelastickej peny (4,5 cm)
dáva užívateľovi možnosť voľby povrchovej mäkkosti.

Voľne vložená roznášacia vrstva viscoelastickej peny (9 cm)
dáva užívateľovi možnosť voľby povrchovej mäkkosti bez
vplyvu na celkovú nosnosť matraca. Je to vďaka vysokým
objemovým hmotnostiam pien Cellpur (5235, 5245)
a Visco (5025).

810 €

641 €

755 €

870 €

Zloženie

Cellpur studená pena a Visco

Zloženie

Cellpur studená pena a Visco

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Výška

22 cm

Výška

18 cm

Výška

22 cm

Výška

26 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Dodávané v poťahu

Tencel

Dodávané v poťahu

Tencel

Dodávané v poťahu

Tencel

Dodávané v poťahu

Tencel

Možnosť voľby poťahu

ActiPro, Atlantis

Možnosť voľby poťahu

ActiPro, Atlantis

Možnosť voľby poťahu

ActiPro, Atlantis

Možnosť voľby poťahu

ActiPro, Atlantis

Technológia ŘEŠETO

nie

Technológia ŘEŠETO

nie

Technológia ŘEŠETO

áno

Technológia ŘEŠETO

áno
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4
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Odporúčané uloženie
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TY
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MOŽNO OTÁČAŤ

V
KO
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5R
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GAR

4

TUHOSŤ

Odporúčané uloženie

V
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3

TUHOSŤ

MOŽNO OTÁČAŤ

GAR

C I A K VA
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UKA O

V
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5
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Odporúčané uloženie

GAR

10

3

TUHOSŤ

GAR

2

TUHOSŤ

5R
UKA O

V
KO

Odporúčané uloženie

ZÁR

Cellpur studená pena

ZÁR

Zloženie

ZÁR

Cellpur studená pena

ZÁR

Zloženie

C I A K VA
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ŘEŠETO MATRACE

ANTIBAKTERIÁLNE

ANTIBAKTERIÁLNE
PENY
SANITIZED® CERTIFIKÁCIA
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.
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ANTIBAKTERIÁLNE

BLOK DUO

BLOK DUO VISCO SOFT

BLOK DUO VISCO HARD

Luxusný sedemzónový matrac z antibakteriálnych
certifikovaných pien (soft/hard) je konštruovaný bez
použitia lepidla s možnosťou voľby tuhšej a mäkšej strany.

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.

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.

443 €

Antibakteriálna pena

Zloženie

Antibakteriálna a Visco pena

Zloženie

Antibakteriálna a Visco pena

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Výška

17 cm

Výška

22 cm

Výška

22 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Dodávané v poťahu

Atlantis

Dodávané v poťahu

Atlantis

Dodávané v poťahu

Atlantis

Možnosť voľby poťahu

ActiPro, Tencel

Možnosť voľby poťahu ActiPro, Tencel

Možnosť voľby poťahu ActiPro, Tencel

Technológia ŘEŠETO

áno

Technológia ŘEŠETO

Technológia ŘEŠETO

3

TUHOSŤ

3

TUHOSŤ

4
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5R
UKA O

5

AN

LI

C I A K VA

Odporúčané uloženie
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GAR
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4
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GAR

3

TUHOSŤ

ZÁR

Zloženie

Odporúčané uloženie

14

413 €

TY

303 €

C I A K VA
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ŘEŠETO MATRACE

STUDENÉ PENY

STUDENÉ PENY
HR – STUDENÁ PENA
Studené peny sa vyznačujú vysokou elasticitou, tvarovou stálosťou
a dlhou životnosťou. Vysoko pružná HR pena s otvorenou štruktúrou
buniek dôkladne reaguje na váhové zaťaženie a je veľmi komfortná.
HR peny majú výbornú priedušnosť a sú povrchovo chladnejšie,
čím dokonale odvádzajú teplo od tela a zabraňujú prehriatiu
ľudského organizmu.
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STUDENÉ PENY

PALLAS 150

JOVIS

HADES HR

SIGE

Extra tuhý matrac vyrobený z materiálov Eurofoam
Comfort s vysokou gramážou 55 kg/m3. Táto pena
dosahuje vynikajúce ortopedické vlastnosti pre osoby
s vyššou hmotnosťou.

Dvojtuhostný matrac zdôraznený originálnym prierezom
v oblasti ramennej kolísky zaisťuje vynikajúce ortopedické
vlastnosti a vysoký komfort spánku. Horizontálne prieduchy
zaručujú dokonalé odvetrávanie jadra matraca.

Matrac je zložený z dômyselne prepracovaných dielcov
zo studenej peny Eurofoam s vysokými objemovými
hmotnosťami. Pre maximálny komfort je jednostranne
doplnený studenou penou s najmodernejšou povrchovou
úpravou AirFlow.

Konštrukcia s lamelovým prierezom a bedrovým
vystužením zabezpečuje optimálne pohodlie a dokonalé
prevzdušnenie pre každú časť ľudského tela.

401 €

275 €

Zloženie

studená pena Eurofoam

Zloženie

studená pena Eurofoam

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

5

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

5

Výška

20 cm

Výška

20 cm

Výška

21 cm

Výška

19 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Dodávané v poťahu

Atlantis

Dodávané v poťahu

ActiPro

Dodávané v poťahu

ActiPro

Dodávané v poťahu

Tencel

Možnosť voľby poťahu

ActiPro, Tencel

Možnosť voľby poťahu

Atlantis, Tencel

Možnosť voľby poťahu

Atlantis, Tencel

Možnosť voľby poťahu

Atlantis, ActiPro

Technológia ŘEŠETO

áno

Technológia ŘEŠETO

nie

Technológia ŘEŠETO

áno

Technológia ŘEŠETO

nie
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5
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V
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Odporúčané uloženie

ZÁR

studená pena Eurofoam

ZÁR

Zloženie

ZÁR

studená pena Eurofoam

ZÁR

Zloženie

TY

339 €

LI

683 €

C I A K VA
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ŘEŠETO MATRACE

VISCO PENY

VISCO
VISCOELASTICKÁ PENA
Viscoelastická pena, často označovaná ako „pamäťová“ alebo
„lenivá“, bola vyvinutá v roku 1970 vo výskumnom stredisku NASA
v USA. Jej hlavnou funkciou bolo neutralizovať negatívne vplyvy
dlhodobého sedenia a ležania v obmedzenom priestore, a taktiež
vstrebanie energie vzniknutej pri štarte a pristátí rakety. Dokonalo
sa prispôsobuje anatómii tela. To má zásadný vplyv na kvalitu
spánku, krvný obeh a zmiernenie bolesti chrbtice.
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VISCO PENY

ASTARA

HADES VISCO

MEISSA VISCO

Originálny matrac s výraznou prelamovanou konštrukciou
vytvára ideálne podmienky pre správne držanie chrbtice.
Materiály Eurofoam Comfort so štruktúrou „včelích
plástov“ zaručujú vysokú elasticitu a priedušnosť.

Prepracovaný matrac z dielcov zo studených pien Eurofoam
s vysokými objemovými hmotnosťami. Jednostranné
doplnenie pamäťovou Visco penou s najmodernejšou
úpravou AirFlow zvyšuje funkčnosť matraca.

Veľmi komfortný antidekubitný matrac doplnený Visco
penou v ramennej oblasti. Povrch s antidekubitným
prierezom sa používa v zdravotníctve a slúži proti vzniku
dekubitov – preležanín. Priečne a pozdĺžne profilovanie
povrchu lepšie odvádza vlhkosť a prebytočné teplo.

Výška

20 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Dodávané v poťahu

ActiPro

Možnosť voľby poťahu

Atlantis, Tencel

Technológia ŘEŠETO

áno

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Výška

21 cm

Výška

22 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Dodávané v poťahu

ActiPro

Dodávané v poťahu

Tencel

Možnosť voľby poťahu

Atlantis, Tencel

Možnosť voľby poťahu

Atlantis, ActiPro

Technológia ŘEŠETO

áno

Technológia ŘEŠETO

nie

TY

LI

4

TUHOSŤ

5

AN

Odporúčané uloženie

C I A K VA

1
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2
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GAR

5
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V
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V
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3
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GAR

2

TUHOSŤ

studená pena a Visco

TY

7

Zloženie

ZÁR

Anatomické zóny

peny Eurofoam a Visco

TY

130 kg

Zloženie

LI

Odporúčaná nosnosť

301 €

ZÁR

peny Eurofoam Comfort
a Viscoline

ZÁR

Zloženie

Odporúčané uloženie

22

423 €

LI

585 €

C I A K VA
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ŘEŠETO MATRACE

LATEXOVÉ

LATEX
LATEXOVÉ JADRÁ
Latexové jadrá patria medzi najkvalitnejšie výrobky pre zdravé
spanie. Latex ponúka vysoký komfort pri ležaní vďaka svojej
mäkkosti, elasticite a tvarovej stálosti. Je odolný proti prachu
a roztočom.
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LATEXOVÉ

NATURA LATEX

NATURA SPECIAL

Luxusný latexový monoblokový matrac s premenlivým
profilovaním povrchu ponúka vysoký komfort spánku.
Latexové matrace sú charakteristické svojou mäkkosťou
a dlhou životnosťou. Perfektne kopírujú tvar ľudského
tela a majú vynikajúce ortopedické vlastnosti.

Špeciálne nosné jadro využíva vysoko pružné
Antibakteriálne HR peny s anatomickým tvarovaním
a nopové latexové dosky s perforáciou. Matrac ponúka
maximálne pohodlie a odvetrávanie vďaka unikátnemu
profilovaniu stredového jadra.

373 €

VÝHODY LATEXU
Matrace z latexu sú vyrobené z prírodného alebo
syntetického latexového materiálu. Užívatelia si ho
vyberajú pre vysokú tvarovú stálosť. Jeho bunková
štruktúra zabezpečuje cirkuláciu vzduchu, a preto
je vhodný pre astmatikov a alergikov. V kombinácií
s lamelovým roštom sa prejavia jeho ortopedické
vlastnosti. Latexový matrac nemusí byť vhodný pre tých,
ktorí preferujú vyššiu tvrdosť. Vďaka svojej mäkkosti je
však veľmi vyhovujúci na polohovacie rošty.

368 €

Zloženie

100% latex

Zloženie

HR pena a latex

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Výška

18 cm

Výška

22 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Dodávané v poťahu

Tencel

Dodávané v poťahu

Tencel

Možnosť voľby poťahu

ActiPro, Atlantis

Možnosť voľby poťahu

ActiPro, Atlantis

Technológia ŘEŠETO

nie

Technológia ŘEŠETO

nie

Odporúčané uloženie

2

TUHOSŤ

26

Odporúčané uloženie

4

TUHOSŤ
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ŘEŠETO MATRACE

TAŠTIČKOVÉ

TAŠTIČKOVÉ
MATRACE
TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY
Taštičkové matrace pozostávajú z veľkého počtu pružín. Každá
pružina je jednotlivo zabalená do takzvanej „taštičky“ z netkanej
textílie, a vďaka tomu dokáže samostatne reagovať na zaťaženie.
Tým sú dosiahnuté optimálne ortopedické vlastnosti. Taštičkové
matrace sú charakteristické veľkou pružnosťou, vzdušnosťou
a životnosťou.

29

TAŠTIČKOVÉ

PREMIUM SPRING VISCO

PREMIUM SPRING

HELIO 1000

KALIOPE

Vysoký matrac s jadrom zo stoviek taštičkových pružín
v kombinácií s vysoko komfortnou Visco a HR studenou
penou. Reakcia Visco peny na teplotu ľudského tela
zaručuje unikátny pocit pri ležaní. Dokonalé odvetrávanie
je docielené vďaka dierovaniu technológiou ŘEŠETO.

Vysoký matrac s jadrom zo stoviek taštičkových pružín
v kombinácií s vysoko komfortnými HR studenými penami.
Tie zabezpečujú dokonalý komfort a hygienu spánku.
Vrchné dosky sú upravené technológiou ŘEŠETO pre
dokonalé odvetrávanie jadra matraca.

Luxusný matrac s jadrom z taštičkových pružín (približne
1000 ks), ktorý je kombinovaný s vysoko komfortnou Visco
penou a kvalitnou studenou HR penou s povrchovou úpravou
AirFlow, ktorá zvyšuje jej funkčnosť.

Matrac s jadrom z taštičkových pružín v kombinácií
so studenými HR penami. Povrch jadra s antidekubitným
prierezom slúži ako prevencia proti vzniku preležanín.

505 €

274 €

Zloženie

taštičkové pružiny, HR
a Visco pena Eurofoam

Zloženie

taštičkové pružiny,
HR pena Eurofoam

Zloženie

taštičkové pružiny, HR
a Visco pena Eurofoam

Zloženie

taštičkové pružiny
a studená HR pena

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

5

Anatomické zóny

5

Výška

25 cm

Výška

25 cm

Výška

23 cm

Výška

23 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Dodávané v poťahu

Atlantis

Dodávané v poťahu

Atlantis

Dodávané v poťahu

ActiPro

Dodávané v poťahu

ActiPro

Možnosť voľby poťahu

ActiPro, Tencel

Možnosť voľby poťahu

ActiPro, Tencel

Možnosť voľby poťahu

Atlantis, Tencel

Možnosť voľby poťahu

Atlantis, Tencel

Technológia ŘEŠETO

áno

Technológia ŘEŠETO

áno

Technológia ŘEŠETO

nie

Technológia ŘEŠETO

nie
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3

TUHOSŤ

GAR

2

TUHOSŤ

ZÁR

Odporúčané uloženie

TY

373 €

LI

393 €

C I A K VA
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ŘEŠETO MATRACE

PRUŽINOVÉ

BONELL
PRUŽINOVÉ MATRACE
Pružinové matrace patria k najznámejším a najstarším typom
matracov. Vyznačujú sa vysokou vzdušnosťou, pružnosťou
a dlhou životnosťou. Bonell pružiny sú vyrobené z drôtu
s priemerom 2,4 mm. Pružinové matrace odporúčame
do postelí s pevným podkladom.
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PRUŽINOVÉ

LEILA
Kvalitný Bonell matrac je zhotovený z pružinového jadra,
nosnej vrstvy Jeparol 800 g/m2 s polypropylenovou
tkaninou a polyuretánovými doskami. Matrac je veľmi
priedušný a má vynikajúce ortopedické vlastnosti.

192 €

INOVÁCIA KLASIKY

Zloženie

Bonell pružina, PUR pena

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Anatomické zóny

0

Výška

20 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Dodávané v poťahu

Tencel

Možnosť voľby poťahu

ActiPro, Atlantis

Technológia ŘEŠETO

nie

3

TY

LI

AN

R
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GA

3

TUHOSŤ

A NA MA
UK

roky
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TR

Odporúčané uloženie

ZÁR

Svet sa vyvíja a modernizuje. Týka sa to aj pružinových
matracov. Od doby svojho vzniku prešli rozsiahlymi
zmenami. Už to nie sú matrace, na ktorých pri každom
otočení sa cítite pružinu a rýchlo sa preležia. Dnešná
podoba pružinových matracov ponúka komfort, oporu
a zaručí vám kvalitný spánok bez bolesti chrbtice.
Moderné materiály výrazne prispeli k zdokonaleniu výroby
pružinových matracov. Tie dnes patria k tým najlepším na
trhu. Klasický pružinový matrac je vhodný na príležitostné
spanie na chate alebo chalupe. Pri každodennom užívaní
sú vhodnejšie taštičkové matrace.

C I A K VA
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ŘEŠETO MATRACE

DETSKÉ

DETSKÉ
MATRACE PRE NAJMENŠÍCH
Taktiež máme deti. Dobre vieme, čo znamená pokojná prespaná
noc a mier so susedmi. Vybrali sme matrace a poťah, pri ktorých
máme istotu, že naši anjelici sa v kľude vyspinkajú a ranný rituál
prebehne bez mrzutosti. Aj deti potrebujú relaxovať, aby nám
potom mohli pekne celý deň organizovať zábavu...
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DETSKÉ

POŤAH HAPPY KIDS

BABY

HAPPY KIDS

Poťah na detské matrace s prešitím.

Kvalitný detský matrac z polyuretánovej peny je vyrobený
z jedného dielu. Luxusný snímateľný poťah so zipsom
zaručuje jednoduché pranie a údržbu. Kombinácia
kvalitných materiálov a príjemný detský design zabezpečí
pokojný a zdravý spánok pre našich najmenších.

Dvojdielna konštrukcia matraca bez použitia lepidla spája
schopnosť materiálu Dryfeel a vynikajúce pevnostné
parametre vysoko elastickej studenej peny. Základným
charakteristickým znakom tohto matraca je 100%
prevzdušnenie a hygiena. Matracový komponent
Dryfeel je možné prepláchnuť.

Poťah je vyrobený z odolného, snímateľného a prateľného
materiálu pre jednoduchú údržbu a spánkovú hygienu.
Má veselý a hravý design. Podľa certifikátu č. 08-041
vydaného Textilným skúšobným ústavom v Brne
zodpovedá hygienickým požiadavkám a je vhodný
i pre deti do 3 rokov.
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49 €

Rozmer 60 x 120 cm

95 €

Rozmer 60 x 120 cm

69 €

Rozmer 70 x 140 cm

124 €

Rozmer 70 x 140 cm

Zloženie

polyuretánová pena

Anatomické zóny

nie

Výška

8 cm

Dodávané v poťahu

Happy Kids

Technológia ŘEŠETO

nie

Zloženie

Dryfeel a HR pena
Eurofoam

Anatomické zóny

nie

Výška

8 cm

Dodávané v poťahu

Happy Kids

Technológia ŘEŠETO

nie
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FUNKČNÉ
A TAK PRÍJEMNÉ
NA DOTYK

POŤAHY
POŤAHOVÉ MATERIÁLY
Naše zdravie začína dobrým odpočinkom. Doba spánku sa neustále skracuje, a preto je
dôležité nepodceňovať výber matraca a správneho poťahu. Dobrým výberom poťahu
zaručíme nášmu spánku suché a hygienické prostredie. Naše poťahy vedia navyše
eliminovať nežiaduce roztoče, a vďaka tomu zvýšiť komfort spánku.

41

POŤAHY

ATLANTIS

TENCEL

ACTIPRO

Poťah Atlantis® kombinuje základnú čistotu a sviežosť
spolu s nepoškvrnenou bielou farbou. Vďaka možnosti
prania pri vysokých teplotách si tieto vlastnosti zachová
niekoľko rokov. Poťah je vhodný pre alergikov.

Tencel je dobrou voľbou pre citlivú kožu. Vďaka kombinácií
hladkého povrchu a výnimočného vstrebávania vlhkosti
vytvára pozitívne prostredie pre kožu.

Ak chcete spať pokojne a bez alergií, tak najlepšie s ActiPro
poťahom. ActiPro obsahuje prírodnú probiotickú mikroflóru,
ktorá odstraňuje alergény produkované roztočmi.

HYGIENICKY ČISTÉ

BEZ CHEMICKÝCH LÁTOK

DOMINANTNÝ ÚČINOK

Látka Atlantis® je vyrobená zo 100% polyesteru.
Tieto tkaniny sa veľmi jednoducho udržiavajú čisté
(napr. v porovnaní s bavlnou), sú menej náchylné na
rozmnožovanie roztočov a veľmi jemné na dotyk.

Tencel zabraňuje rozmnožovaniu baktérií celkom
prirodzene a úplne bez chemických látok. Pri umelých
vláknach stúpa rast baktérií oproti Tencelu až 2000krát.

ŠETRNÉ K TELU I PROSTREDIU

Prostredníctvom Tencelu môže naša koža nepretržite
dýchať. Vzniknutá vlhkosť je odvádzaná priamo do stredu
vlákna. Vďaka tomu na poťahu nevzniká žiadna mokrá
škvrna v ktorej by sa mohli množiť baktérie.

Tieto pozitívne baktérie sa dajú najlepšie prirovnať
k aktívnym zložkám v jogurtoch, ktoré sa v prvom
rade sústredia na náš imunitný systém. Probiotiká sa
starajú o to, aby sa zdroj potravy roztočov znížil na
minimum. Vďaka tomu sa pozitívne baktérie v porovnaní
s negatívnymi množia rýchlejšie. To nazývame
dominantým účinkom.

Atlantis® látka prechádza veľmi intenzívnym pracím
procesom, ktorý sa nazýva „mikro čistenie“. Tento proces
je veľmi šetrný k životnému prostrediu. Jeho výsledkom je
čistá látka, v ktorej nemajú roztoče žiadnu šancu prežiť.
PRÍJEMNE SVIEŽI
Látka s úpravou Frix obsahuje mikrokapsule, ktoré
neutralizujú nepríjemný zápach počas vášho spánku.
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HYGIENA NA PRIRODZENEJ BÁZE

VO DNE V NOCI V NAJLEPŠEJ FORME
Naše telo počas spánku uvoľní 0,4 l vodnej pary – vlhkosti.
Vynikajúce spracovanie vlhkosti Tencelom zaručuje
príjemné a suché spánkové prostredie.

BEZ BAKTÉRIÍ A ZÁPACHU
Tkanina ActiPro je vysoko kvalitná tkanina z Belgicka,
ktorá využíva prirodzené ílovité technológie k zavádzaniu
mikroflóry do tkaniny. ActiPro používa živé a prírodné
zložky pri udržiavaní tkaniny bez nežiadúcich baktérií
a mikroorganizmov. Bráni rastu roztočov, zabraňuje
rozmnožovaniu baktérií, a tým eliminuje zápach.
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VYŠŠÍ KOMFORT
A OPORA

TOPPERY
PRÍJEMNE ZASPÁVAŤ
Krycí matrac slúži na spríjemnenie povrchu, dodáva väčší komfort a poskytuje lepšiu
oporu chrbtice. Môžme ho použiť aj na už nevyhovujúci alebo tvrdý matrac. Krycí matrac
spríjemňuje povrch sedacej súpravy pri návšteve nečakaných hostí.
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TOPPERY

NÁŠ TIP
Toppery predovšetkým slúžia na zmäkčenie tuhého alebo
už nevyhovujúceho matraca. Slovom topper sa označuje
krycí matrac, spravidla o hrúbke niekoľko centimetrov,
ktorý sa umiestni priamo na samotný matrac. Topper
dokonalejšie rozloží hmotnosť užívateľa po ploche matraca
a predĺži jeho životnosť. Navyše sa vďaka nemu časť
odpadových látok, ktoré telo počas spánku produkuje
zachytí nielen v prestieradle, ale aj v poťahu a výplni
toppera. Vďaka tomu je matrac veľmi dobre chránený.
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TOPPER VISCO

TOPPER HR

Krycí matrac z Visco peny so špeciálnou úpravou
frézovaním AirFlow a vertikálnym dierovaním ŘEŠETO.

Krycí matrac zo studenej HR peny so špeciálnou úpravou
frézovaním AirFlow a vertikálnym dierovaním ŘEŠETO.

172 €

153 €

Zloženie

Visco pena Eurofoam

Zloženie

HR pena Eurofoam

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Anatomické zóny

7

Anatomické zóny

7

Výška

7 cm

Výška

7 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Rozmer

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Dodávané v poťahu

ActiPro

Dodávané v poťahu

ActiPro

Možnosť voľby poťahu

nie

Možnosť voľby poťahu

nie

Technológia ŘEŠETO

áno

Technológia ŘEŠETO

áno
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VANKÚŠE
PRE SLADKÉ SNY
Anatomické vankúše z Visco peny sa vytvarujú pri reakcií na teplotu ľudského tela
a dokonale sa prispôsobia obrysom hlavy, krku a šije. Vďaka tomu je dosiahnutá
optimálna poloha hornej časti tela. Výsledkom je príjemná relaxácia.
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VANKÚŠE

FINN

TEDD

WILL

MAXX

Anatomický vankúš je vyrobený z jedného kusa Visco
peny bez použitia lepidla a s povrchovou úpravou AirFlow.

Anatomický vankúš z Visco peny s úpravou ŘEŠETO,
ktorá zabezpečí dokonalé odvetrávanie.

Anatomický vankúš zložený z dvoch dielcov Visco peny.
Spoj je bez použitia lepidla. Odvetrávanie je zabezpečené
úpravou ŘEŠETO.

Vankúš guľatého tvaru dodáva vynikajúce pohodlie
a zabezpečuje výbornú oporu hlavy, krku a šije vo
všetkých polohách.

62 €

71 €

69 €

67 €

Zloženie

Visco pena

Zloženie

Visco a HR pena

Zloženie

Visco pena

Zloženie

Visco pena

Rozmery

58 x 30 cm

Rozmery

60 x 37 cm

Rozmery

60 x 37 cm

Rozmery

67 x 40 cm

Dodávané v poťahu

Atlantis

Dodávané v poťahu

Atlantis

Dodávané v poťahu

Atlantis

Dodávané v poťahu

Atlantis

Možnosť voľby poťahu

nie

Možnosť voľby poťahu

nie

Možnosť voľby poťahu

nie

Možnosť voľby poťahu

nie

Technológia ŘEŠETO

nie

Technológia ŘEŠETO

áno

Technológia ŘEŠETO

áno

Technológia ŘEŠETO

áno
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MATRAC A LAMELOVÝ
ROŠT TVORIA KVALITNÉ
A ZDRAVÉ LÔŽKO

ROŠTY
RAD OPTIMA
Lamelové rošty Optima so zvýšeným počtom lamiel patria medzi najkvalitnejšie
rošty. Lamely sú uchytené vo výkyvných kaučukových puzdrách. Pruženie lamiel a ich
pohyb v puzdrách do strán zabezpečuje ideálne kopírovanie tvaru matraca. Pevný rám
z vrstveného dreva zaručuje vysokú pevnosť a životnosť. V stredovej oblasti je možné
nastaviť tuhosť podľa požiadaviek užívateľa. Rad Optima zahŕňa aj rošty s výklopným
systémom pre jednoduchý prístup do úložného priestoru.
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LAMELOVÉ

OPTIMA FIX

OPTIMA FLEX

OPTIMA DOUBLE FLEX

OPTIMA FLEX UP

Pevný lamelový rošt vhodný pre všetky typy matracov.

Ručne polohovací lamelový rošt vhodný pre penové
a latexové matrace.

Ručne polohovací lamelový rošt s pevnou stredovou
časťou. Vhodný pre penové a latexové matrace.

Polohovací lamelový rošt s výklopným systémom
pre prístup do úložného priestoru od nôh pomocou
vzduchových piestov.

59 €

89 €

95 €

126 €

Typ roštu

pevný lamelový

Typ roštu

polohovací lamelový

Typ roštu

polohovací lamelový

Typ roštu

polohovací lamelový

Polohovanie

nie

Polohovanie

13 polôh v oblasti hlavy

Polohovanie

13 polôh v oblasti hlavy

Polohovanie

13 polôh v oblasti hlavy

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Počet lamiel

28

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Výška

5 cm

Počet lamiel

28

Počet lamiel

28

Počet lamiel

28

Rozmery

80 x 200 cm

Výška

5 cm

Výška

5 cm

Výška

6 cm

90 x 200 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Nastavenie tuhosti

áno / 5 lamiel

Spevňujúci stredový popruh áno

5 polôh v oblasti nôh

5 polôh v oblasti nôh

90 x 200 cm

ROŠTY

5 polôh v oblasti nôh

90 x 200 cm

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Nastavenie tuhosti

áno / 5 lamiel

Nastavenie tuhosti

áno / 5 lamiel

Nastavenie tuhosti

áno / 5 lamiel
Verzia roštu do 150 kg
OPTIMA MAXI FLEX UP
cena 149 €
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LAMELOVÉ

ROŠTY

OPTIMA MAXI FIX

OPTIMA MAXI FLEX

OPTIMA MOT

OPTIMA SIDE

Spevnený nepolohovací rošt vhodný pre všetky
typy matracov.

Spevnený ručne polohovací lamelový rošt.
Vhodný pre penové a latexové matrace.

Lamelový rošt polohovací pomocou dvoch elektromotorov
s ovládaním (za príplatok možnosť bezdrôtového
ovládania). Vhodný pre penové a latexové matrace.

Pevný lamelový rošt s výklopným systémom pre prístup
do úložného priestoru z boku pomocou plynových piestov.
Pre všetky typy matracov.

89 €

115 €

305 €

116 €

Typ roštu

pevný lamelový

Typ roštu

polohovací lamelový

Typ roštu

polohovací lamelový

Typ roštu

pevný lamelový

Polohovanie

nie

Polohovanie

13 polôh v oblasti hlavy

Polohovanie

13 polôh v oblasti hlavy

Polohovanie

nie

Odporúčaná nosnosť

150 kg

5 polôh v oblasti nôh

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Počet lamiel

28

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Odporúčaná nosnosť

130 kg

Počet lamiel

28

Výška

5 cm

Počet lamiel

28

Počet lamiel

28

Výška

6 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Výška

5 cm

Výška

6 cm

Rozmery

80 x 200 cm

90 x 200 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Nastavenie tuhosti

áno / 8 lamiel

Spevňujúci stredový popruh áno

5 polôh v oblasti nôh

90 x 200 cm

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Nastavenie tuhosti

áno / 6 lamiel

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Nastavenie tuhosti

áno / 8 lamiel

Nastavenie tuhosti

áno / 5 lamiel
Verzia roštu do 150 kg
OPTIMA MAXI MOT
cena 336 €
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90 x 200 cm

Verzia roštu do 150 kg
OPTIMA MAXI SIDE
cena 141 €
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PRÉMIOVÉ LAMELOVÉ
MOTOROVÉ ROŠTY

ROŠTY
RAD PREMIO
Vysoko kvalitné lamelové rošty Premio patria medzi rošty so zvýšeným počtom lamiel.
Bukové lamely a nadštandardné výkyvné puzdrá zaručujú maximálny komfort spánku.
Unikátny plochý motorový systém umožňuje tichý a plynulý chod pri polohovaní. Motorový
systém nemá žiadne prvky, ktoré by vyčnievali pod rám. Rošty sú preto vhodné aj pre
postele s úložným priestorom alebo zásuvkami. Rošty Premio sú s bezdrôtovým ovládaním,
s podsvieteným ovládačom a s osvetlením úložného priestoru.
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LAMELOVÉ

PREMIO MOT

PREMIO SIDE MOT

PREMIO FLEX UP MOT

Lamelový rošt polohovací pomocou dvoch elektromotorov
s bezdrôtovým ovládaním.

Z boku výklopný lamelový rošt s polohovaním pomocou
dvoch elektromotorov s bezdrôtovým ovládaním.

Od nôh výklopný lamelový rošt s polohovaním pomocou
dvoch elektromotorov s bezdrôtovým ovládaním.

573 €

634 €

Typ roštu

polohovací motorový

Polohovanie

áno

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Počet lamiel

28

Výška

10 cm

Rozmery

80 x 200 cm
90 x 200 cm
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ROŠTY

Atypické rozmery

áno

Nastavenie tuhosti

áno / 6 lamiel

634 €

Typ roštu

výklopný rošt
s polohováním

Typ roštu

výklopný rošt
s polohováním

Polohovanie

áno

Polohovanie

áno

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Počet lamiel

28

Počet lamiel

28

Výška

10 cm

Výška

10 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Rozmery

80 x 200 cm

90 x 200 cm

90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno

Atypické rozmery

áno

Nastavenie tuhosti

áno / 6 lamiel

Nastavenie tuhosti

áno / 6 lamiel
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LATOVÉ ROŠTY Z MASÍVU

ROŠTY
RAD MASÍV
Tento rad roštov je vhodným riešením pre matrace s vyššou tuhosťou. Latový rošt
odporúčame pre pružinové, taštičkové a vyššie penové matrace. Rám masívnych roštov
je z vrstveného dreva a laty sú smrekové. Konštrukcia zaručuje vysokú nosnosť, pevnosť
a zároveň i dostatočné odvetrávanie matraca.
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LATOVÉ

MASIV FIX

MASIV FLEX

MASIV DOUBLE FLEX

Pevný latový rošt vhodný pre pružinové, taštičkové
a vysoké penové matrace s vyššou tuhosťou.

Ručne polohovací latový rošt vhodný pre pružinové,
taštičkové a vysoké penové matrace s vyššou tuhosťou.

Ručne polohovací latový rošt s pevnou stredovou časťou.
Rošt je vhodný pre pružinové, taštičkové a vysoké penové
matrace s vyššou tuhosťou.

39 €

67 €

72 €

Typ roštu

pevný latový

Typ roštu

polohovací latový

Typ roštu

polohovací latový

Polohovanie

nie

Polohovanie

13 polôh v oblasti hlavy

Polohovanie

13 polôh v oblasti hlavy

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Počet lát

15

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Výška

6 cm

Počet lát

15

Počet lát

15

Rozmery

80 x 200 cm

Výška

7 cm

Výška

7 cm

90 x 200 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Atypické rozmery

5 polôh v oblasti nôh

áno

5 polôh v oblasti nôh

90 x 200 cm
Atypické rozmery
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ROŠTY

áno

90 x 200 cm
Atypické rozmery

áno
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LATOVÉ

MASIV FLEX UP

MASIV SIDE

MASIV MOT

Polohovací latový rošt s výklopným systémom pre prístup
do úložného priestoru od nôh pomocou plynových piestov.

Pevný latový rošt s výklopným systémom pre prístup do
úložného priestoru zboku pomocou vzduchových piestov.
Rošt je vhodný pre pružinové, taštičkové a vysoké penové
matrace s vyššou tuhosťou.

Latový rošt polohovací pomocou dvoch elektromotorov
s ovládaním (bezdrôtové ovládanie za príplatok). Rošt je
vhodný pre taštičkové a vysoké penové matrace.

113 €

96 €

295 €

Typ roštu

výklopný latový

Typ roštu

výklopný latový

Polohovanie

13 polôh v oblasti hlavy

Polohovanie

nie

5 polôh v oblasti nôh

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Počet lát

15

Počet lát

15

Výška

8 cm

Výška

8 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Rozmery

80 x 200 cm
90 x 200 cm

Atypické rozmery
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ROŠTY

áno

90 x 200 cm
Atypické rozmery

áno

Typ roštu

polohovací latový
motorový

Polohovanie

áno

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Počet lát

15

Výška

8 cm

Rozmery

80 x 200 cm
90 x 200 cm

Atypické rozmery

áno
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LATOVÉ

MASIV MOT OF

MASIV SIDE MOT

MASIV FLEX UP MOT

Latový rošt polohovací pomocou dvoch elektromotorov
s bezdrôtovým ovládaním. Plochý motor. Rošt je vhodný
pre postele s úložným priestorom a zásuvkami.

Latový rošt výklopný zboku s polohovaním pomocou
dvoch elektromotorov s bezdrôtovým ovládaním. Plochý
motor. Rošt je vhodný pre postele s úložným priestorom
a zásuvkami.

Latový rošt výklopný od nôh s polohovaním pomocou
dvoch elektromotorov s bezdrôtovým ovládaním. Plochý
motor. Rošt je vhodný pre postele s úložným priestorom
a zásuvkami.

499 €

598 €

598 €

Typ roštu

polohovací latový
motorový

Typ roštu

výklopný rošt
s polohovaním

Typ roštu

výklopný rošt
s polohovaním

Polohovanie

áno

Polohovanie

áno

Polohovanie

áno

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Odporúčaná nosnosť

150 kg

Počet lát

15

Počet lát

15

Počet lát

15

Výška

10 cm

Výška

10 cm

Výška

10 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Rozmery

80 x 200 cm

Rozmery

80 x 200 cm

90 x 200 cm
Atypické rozmery
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ROŠTY

áno

90 x 200 cm
Atypické rozmery

áno

90 x 200 cm
Atypické rozmery

áno
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VIETE, NA ČOM SPÍTE?

TECHNOLÓGIE
SKÚSENOSTI – INOVÁCIE – GARANCIA
Zdravý spánok a dokonalá regenerácia je základom pre šťastný život. Ako jeden
z popredných českých výrobcov inovatívnych, vysoko kvalitných spánkových systémov
D.P.V., ponúkame širokú škálu matracov, roštov, postelí a doplnkov pre vaše individuálne
priania a požiadavky. D.P.V. je skratka pre perfektnú kombináciu dizajnu, technológie
a ergonómie skutočne unikátneho pohodlia pre každý typ spánku.
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TECHNOLÓGIE

TECHNOLÓGIA ŘEŠETO

TIPY PRE SPRÁVNY VÝBER ZDRAVÉHO LÔŽKA

V roku 2011 sme uviedli na český trh unikátnu novinku – dierovaný matrac s príznačným názvom ŘEŠETO.
Firma D.P.V. je preto prvým a jediným vlastníkom novej technológie ŘEŠETO pre úpravu matracov
dierovaním v Českej republike.

Optimálne lôžko musí pozostávať z kvalitného matraca a lamelového roštu. Táto kombinácia najlepšie
udržiava chrbticu v jej prirodzenej polohe. Lamelový rošt je po matraci druhou najdôležitejšou súčasťou lôžka.
Okrem správnej polohy chrbtice je pre zdravé a kvalitné spanie dôležitá taktiež správna cirkulácia vzduchu.
Použitie vhodného roštu zároveň predlžuje životnosť matraca.

Týmto krokom dochádza k zdokonaleniu funkčnosti matraca. Ide o úplne novú technológiu vertikálneho
dierovania matracov aj medzi jednotlivými vrstvami. Úroveň výroby matracov a ich úžitku sa tak posúva
o krok ďalej.
Matrac prederavený technológiou ŘEŠETO je maximálne priedušný, spĺňa najnáročnejšie požiadavky
na hygienu a predlžuje sa jeho životnosť. Otvory jadro matraca lepšie odvetrávajú, takže nedochádza
k prehrievaniu ľudského organizmu. Vďaka priedušnosti matracov ŘEŠETO dochádza k eliminácií vlhkosti
a prostredie na lôžku je dokonale hygienické.
preukázateľná funkčnosť

Široká škála materiálov ponúka každému veľký výber matracov. Používané materiály: PUR peny, HR studené
peny, takzvané „lenivé“ Visco peny, antibakteriálne peny, latexové peny, Bonell pružinové a taštičkové
jadrá. Momentálnou svetovou novinkou sú luxusné matrace z Cellpur pien. Rozdielne vlastnosti pien a ich
kombinácie určujú prednosti jednotlivých matracov. Rad matracov ŘEŠETO je vyrobený z kvalitných
antibakteriálnych pien. Tá dokáže eliminovať výskyt baktérií a má vynikajúcu odolnosť voči vzniku plesní
a húb. Veľmi kvalitné a neustále zdokonaľované materiály používané pri výrobe matracov využívajú poznatky
z anatómie a potrieb ľudského tela.
•

Pre výber správneho matraca a roštu odporúčame navštíviť kamenné predajne, kde vám vyškolení
predajcovia pomôžu s výberom toho najvhodnejšieho matraca. Aktuálny zoznam našich predajcov
nájdete na www.reseto.sk. Výberu matraca odporúčame venovať zvýšenú pozornosť.

•

Matrace sú rozdelené podľa váhových kategórií a do 5 stupňov tvrdosti matraca, pričom tvrdosť
1 je myslená ako najmäkšia a tvrdosť 5 ako najtuhšia.

•

Poťahy matracov je možné vyberať z niekoľkých funkčných typov. Všetky poťahové materiály spĺňajú
najnáročnejšie požiadavky užívateľov. Sú prateľné pri 60 °C – 90 °C (podľa typu), a vďaka tomu sa zvyšuje
hygiena lôžka.

•

Do dvojlôžok odporúčame zvoliť dva samostatné matrace. Vďaka tomu je možné individuálne polohovanie,
možnosť výberu vhodnej strany, lepšia manipulácia pri otáčaní, jednoduchšie narábanie s poťahom
a zabránenie rušivého pohybu pri otáčaní partnera.

•

Penové matrace musia byť uložené na kvalitnom lamelovom rošte. Pružinové a taštičkové matrace je
možné uložiť na pevný a odvetrávaný podklad. Latové rošty nesmú mať medzi jednotlivými latami väčšie
medzery ako 40 mm, inak môže dochádzať k deformácii matraca.

•

Odborníci radia výmenu matracov z ergonomických a hygienických dôvodov realizovať každých
5 až 7 rokov.

•

Matrace vyrábame vo všetkých štandardných aj atypických rozmeroch.

•

Na matraci sa neoplatí šetriť. Investujte do kúpy kvalitného matraca a vaša chrbtica to ocení.

•

Ceny uvedené pri matracoch platia do rozmeru 90 x 200 cm (atypické rozmery do šírky 90 cm
a dĺžky 200 cm sú bez príplatku). Ceny k ostatným rozmerom žiadajte u svojho predajcu.

•

Všetky produkty firmy D.P.V. nesú známku Český výrobok.

zónové vertikálne otvory dvoch priemerov
dokonalé odvetrávanie matraca
obmedzenie prehrievania organizmu
eliminácia vlhkosti
dlhšia životnosť
dokonalá hygiena lôžka

ZDRAVOTNÉ MATRACE
Matrace označené logom Zdravotné matrace prešli náročnými skúškami vo Fakultnej nemocnici v Brne.
Vďaka kvalite našich výrobkov a dômyselnej konštrukcii dostali naše matrace certifikát: Klinické hodnocení
zdravotnického prostředku podle zákona 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích.
Naše výrobky sú pravidelne testované a certifikované. Viac informácií získate na našich webových stránkach
www.reseto.sk
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LEGENDA
120 kg

odporúčaná nosnosť

21
cm

výška matraca s poťahom

počet anatomických zón

3

tvrdosť matraca 1–5 (mäkký–tuhý)

HR (high-resilient) studená pena

poťah prešitý rúnom

antibakteriálna pena

snímateľný poťah

latexová pena

rozdelenie poťahu na dve časti

VISCO - termoaktívna
viscoelastická pena

možnosť prania

PUR - polyuretánová pena

lamelový rošt pevný

RE - rekonštituovaná pena

lamelový rošt polohovací

Dryfeel ventilačná pena

latový rošt pevný

taštičkové pružiny

latový rošt polohovací

Bonell pružinové jadro

otváranie – vzduchový piest

antidekubitné jadro

ručne polohovací rošt

zámkový spoj - nelepené jadro

motoricky polohovací rošt

jadro bez použitia lepidla

pevný podklad s odvetrávaním

partnerský matrac
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TUHOSŤ

PÄTORO
KVALITNÉHO
SPÁNKU
Dobrý spánok, to je hotová veda.
Na začiatku je dôležité zamerať sa na päť kľúčových
podmienok, ktorých splnenie vám pomôže k lepšiemu spánku:

2
4

MATRAC
MUSÍ DÝCHAŤ!
Matrac musí zabezpečiť dostatočnú
výmenu vzduchu a odvetrávanie
vlhkosti. Vďaka technológií ŘEŠETO
naše matrace doslova dýchajú.

HLAVNE KVALITNÉ
MATERIÁLY
Matrac nie je každodenná investícia
a musí niečo vydržať. Preto vsádzame
len na tie najkvalitnejšie a hypoalergénne materiály pre váš
najvyšší komfort.

1
3
5

OPORA
JE ZÁKLAD!
Matrac musí dostatočne pevne
a zároveň citlivo kopírovať tvar tela.
Nami používané peny sa dokonale
prispôsobia potrebám ľudského tela.

DOSTATOK
MIESTA!
Každý človek je iný. Niekto je vyšší
a niekto nižší. Ponúkame dostatok
rozmerových variácií matracov pre
pohodlný a zdravý spánok.

ČERSTVÝ VZDUCH
A KĽUD!
Ak nemôžete spať, obmedzte večer
pitie kávy, alkoholických nápojov
alebo fajčenie. Poctivo vyvetraná
spálňa a kvalitný matrac sú základom
kvalitného spánku.
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