
Matrace SANTI vám poskytne zdravé držení těla v průběhu spánku, a to díky VISCOR pěně 
použité v horní části. Její 7zónové anatomické profilování může napomoci lepšímu prokrvení 
vaší pokožky a dosažení uvolnění páteře po celou noc. Matrace SANTI v sobě ukrývá vysokou 
prodyšnost, elasticitu díky vyvážené kombinaci studené pěny a KOMFORTAN pěny. SANTI 
znamená pohodlí.

Díky unikátní kombinaci flexibilních pěn a kokosové desky je matrace KAREN pevná  
a pohodlná zároveň. Horní 7zónová profilace napomáhá lepšímu prokrvení kůže, díky tomu 
se vzbudíte svěžejší a spokojenější. Navíc každá z těchto zón se stará o správnou polohu 
vašich zad. To vše zabaleno v potahu CULTURE.

Nedáte dopustit na pohodlí a kvalitní spánek. Tak právě pro vás jsme navrhli matraci 
POLO. Vrchní latexová vrstva vytváří optimální klima vhodné pro spánek. Abychom dosáhli 
dostatečného odvětrání a umocnili pocit tvrdého spánku, použili jsme pro nosnou část 
matrace speciální pěnu KOMFORTAN, která zajistí dostatečné odvětrávání a stabilitu po 
celou noc. Jádro je navíc rozděleno do 5 anatomických zón pro uvolnění svalového napětí. 
Matrace POLO je tím pravý řešením.

Partnerská matrace se středovým vlnitým tvarováním zapadající do sebe bez lepení 
podtrhující ortopedické vlastnosti matrace. NAVI v sobě ukrývá pěny KOMFORTAN o 
různých tuhostech, umocňující ortopedické vlastnosti, které se přizpůsobují jednotlivě 
každé části těla. Vysoké odvzdušnění středu jádra je podpořeno provzdušňujícími kanálky, 
které při pohybu zajišťují dostatečnou cirkulaci vzduchu. Pro zajištění maximální hygieny 
lůžka je možné díky nelepenému středu jádra matraci rozložit. To vše spojeno do funkční 
matrace poskytující různé tuhosti stran, v kombinaci zvýšené nosnosti a výšky. NAVI je váš 
partner  na cestě spánkem.

Máme pro vás partnerskou matraci MONTE, která neobsahuje žádný lepený spoj. Jedinečné 
tzv. zipové tvarování středu jádra zajišťuje dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu a odvod 
vlhkosti. Jednotlivé díly se dají od sebe samostatně oddělit a matraci lze lépe vyvětrat. 
Matrace MONTE je vysoce prodyšná díky použití studené pěny a flexibilní KOMFORTAN 
pěny. Je vhodná pro alergiky i nerozhodné jedince, kteří si můžou vybrat mezi středně tuhou  
a tvrdou stranou matrace.

SEAQUAL™ vlákno vzniká:

Námořní společnosti ze dna oceánu 
vyzvednou plastový odpad.

Plasty se vytřídí a projdou zpětnou recyklací.

Z recyklovaných plastů v podobě kuliček se dále výrobním 
procesem vytvoří polyesterové vlákno. 

Toto vlákno je následně zpracováno do textilie, z které 
vzniká náš potah.

Rozkládací křeslo BONGO se rychle adaptuje 
do pohodlného příležitostného lůžka. Stane se 

praktickou součástí vašich pokojů. V nabídce potahů 
je několik barevných provedení, tak křeslu dodáte 

vzhled, který vyhovuje vám i vaší domácnosti. 

Barevné provedení: champagne, modrá, oranžová

Rozměry křesla: cca 81 × 79 × 68 cm  
(rozložené cca 185 × 81 cm)
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Pomáhá s budováním lepší budoucnosti pro nás všechny. SEAQUAL™ je jedinečnou iniciativou, která zahrnuje spolupráci nevládních 
organizací, rybářů, výzkumných pracovníku, vědců, úřadů a soukromých subjektů při čištění dna a povrchu oceánů, řek, pláží a pobřeží 
od plastu. 

MEZI HLAVNÍ CÍLE PATŘÍ:

ČIŠTĚNÍ: našich oceánů a celého mořského prostředí.
UDRŽITELNOST: pomoc místním společnostem při přechodu k udržitelnějšímu způsobu života, k oběhové ekonomice působící 
“globálně“.
UDRŽITELNÉ PRODUKTY: vývoj udržitelných výrobků pro každodenní použití, které obsahují 100% recyklovaný materiál z mořského 
plastového odpadu.

Věříme ve změnu SEAQUAL™ 

Příběh našich oceánů není pohádkou se
šťastným koncem. Věříme však, že se to může změnit. Proto jsme se rozhodli být 
nápomocni a přinášíme do naší široké nabídky matrací inovativní textilii s použitím 
recyklovaného vlákna SEAQUAL™.

Zpětná obnovitelnost materiálu není pro nás pouze pojmem, ale i každodenním procesem. Při výrobě našich matrací nám vzniká tzv. 
polyuretanový odpad. Tento odpad neposíláme na skládky, my odpad zpětně zpracováváme.  Polyuretanový odpad roztřídíme, podrtíme 
na malé kousky a zpětně použijeme do naší pěny ECOREPUR. Pěna ECOREPUR má vysoké možnosti použití nejen v našich matracích, ale 
i v jiných průmyslových odvětvích. Je vyhledávána pro svou pevnost a tuhost.
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Matrace GYLFI vám díky efektu pomalého vracení pomůže pozvolna se ponořit do říše snů. 
Její vrstvy jsou spojeny bez použití lepidel s možností praktického rozložení jednotlivých 
dílů při čištění. Navíc si můžete vybrat ze 3 rozdílných výšek jádra. Matraci GYLFI nabízíme  
v kombinaci s potahem SLEEP CULTURE. GYLFI znamená komfort. 

Matrace k dostání ve výškách 18 cm, 21 cm, 24 cm.

NYRA, sendvičová matrace s vnitřním tvarováním, se krásně přizpůsobí vašemu 
tělu a poskytne mu tak prostor potřebný pro regeneraci. NYRA je kombinací 
kvalitní KOMFORTAN pěny a ECOREPUR pěny, jejíž vnitřní tvarování zabezpečuje 
dokonalé provzdušnění jádra. Pěnové jádro je uprostřed zpevněno ECOREPUR 
deskou, která umožňuje vyšší zatížení. To vše zabaleno v potahu LUREX. NYRA je 
prostě tou správnou volbou, kterou si zamilujete. 

Topper neboli chránič pro zvýšený komfort a hygienickou ochranu matrace v pratelném 
potahu s gumovými pásky pro jednoduché přichycení na matraci. Správným zvolením 
topperu můžete upravit nevyhovující nerovnosti a tuhost vaší stávající matrace.  

Houževnatost dokonale vystihuje naši matraci LANA.  Její konstrukce 
a použité materiály umocňují její přizpůsobivost v každé situaci.  
Ramenní a kolenní tvarování uvolňují svalové napětí způsobené 

stresem. Dvě různé funkční strany nabídnou každému páru individuální 
možnost výběru tuhosti. 

NYRA MAX je oboustranná masivní matrace s provzdušňujícím tvarováním. Komfort 
spánku je zajištěn maximální výškou 26 cm a vysokým zatížení 150 kg.  NYRA MAX 
vám přináší pohodlí po náročném dni. 
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Vnitřní deska z kvalitní KOMFORTAN pěny vám poskytne 
pevnou oporu a uleví napětí páteře. 

Vnitřní deska z VISCOR pěny působením tělesného tepla 
měkne a pružně se přizpůsobuje tvaru těla, které se 
pozvolna a příjemně zanoří.

Poskytuje vysokou bodovou elasticitu, tvarovou stálost 
a dlouhou životnost. Zároveň je ideální oporou celému 
tělu, umožňující dosažení maximálního uvolnění svalstva. 

Akce platí pro rozměry matrací a chráničů 200 × 80 cm, 200 × 90 cm, 200 × 140 cm a 200 × 160 cm, 200 × 180 cm. Výrobce 
si vyhrazuje právo změny dekoru a barvy zboží při zajištění ceny a kvality. Tiskové chyby vyhrazeny. Fotografie jsou pouze 
ilustrační. Nabídka zboží je časově omezená na období platnosti letáku nebo do vyprodání zásob. Informace o cenách 
výrobků, slevách a podmínkách prodejů vztahujících se k tomuto letáku jsou  k dispozici v prodejních sítích zapojených 
do akce a na internetových stránkách společnosti (QR kód). 

Autorem fotografií, textů atd. (dále jen „materiály“) je společnost MORAVIA COMFORT, s.r.o., IČ 29368243 
(dále jen společnost). Obsah materiálů je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv kopírování, přepis, šíření, 
další zpřístupňování či využívání materiálů či jejich části, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího 
souhlasu společnosti výslovně zakázáno. Akce platí od 05/2022 do vydání nové nabídky. 

Váš prodejce:

Sendvičová matrace CATANIA je velmi oblíbená pro své 
vnější profilování vrstev, které může napomoci lepšímu 
prokrvení kůže v průběhu spánku. Tato tvrdá matrace má 
výrazné středové zpevnění jádra a je vytvořena kombinací 
KOMFORTAN pěny a ECOREPUR pěny. CATANII si můžete užít  
v potahu, který je pratelný na 60 °C a má zdrhovadlo do 4 stran. 
Po spánku na CATANII budete vstávat s úsměvem na rtech.
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MADA
Partnerská matrace s dvěma funkčními stranami poskytující různý tuhostní komfort v maximální 
výšce 26 cm. Matrace MADA nabízí možnost volby středně tužší (antibakteriální pěna)  
a tvrdší (modrá pěna) strany matrace. Rozdílné antidekubitní tvarování rozděluje 
matraci do 7 anatomických zón, které se maximálně přizpůsobují každé části těla. 
Vysoká vzdušnost je zajištěná díky otevřené buněčné struktuře kvalitní studené 
pěny (HR pěny), je elastická a trvanlivá. Matrace MADA vám přinese harmonii  
a rovnováhu do vaší ložnice.

Snění 
  bez hranic


