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matraceSENIORA
1. Horní ANTIDEKUBITNÍ 5ZÓNOVÉ TVAROVÁNÍ dělá z matrace volbu i pro ty , kteří 

jsou upoutání dlouhodobě na lůžko. 

2. VYZTUŽENÉ BOČNICE MATRACE  výrazně zpevňují hrany ložné plochy a jsou 
odolnější proti sesezení, než je tomu u standardních matrací.

3. Důmyslné PROFILOVANÉ DÍLY s vodorovnými průduchy 
vedenými napříč jádrem zabezpečují dokonalé odvětrávání.

4. Díky použití rozdílných typů pěn KOMFORTAN®
v jednotlivých vrstvách se vám matrace přizpůsobí, 
a tím zvýší váš komfort spánku. 

5. Potah OLYMPIC je kombinací elegantního 
designu s antibakteriální úpravou, která jej ochrání 

před nežádoucími vlivy mikrobů.

2. VYZTUŽENÉ BOČNICE MATRACE 
odolnější proti sesezení, než je tomu u standardních matrací.

3. Důmyslné PROFILOVANÉ DÍLY
vedenými napříč jádrem zabezpečují dokonalé odvětrávání.

4. 
v jednotlivých vrstvách se vám matrace přizpůsobí, 
a tím zvýší váš komfort spánku. 

5. 
designu s antibakteriální úpravou, která jej ochrání 

před nežádoucími vlivy mikrobů.
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Autorem fotogra� í, textů atd. (dále jen „materiály“) je společnost MORAVIA COMFORT, s.r.o.,  IČ 293 68 243 (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. Tiskové chyby vyhrazeny.

POZNÁMKY:

O FIRMĚ: 

Jsme přední český výrobce matrací s dlouholetou tradicí. Historie naší � rmy sahá až do roku 1975, kdy se v Břeclavi zrodily 
první matrace. Nabízíme matrace a výrobky pro zdravý spánek širokému sektoru uživatelů od nemocnic, hotelů, penzionů, 
lázní, léčeben dlouhodobě nemocných až po vaše domovy.  Díky našim dlouholetým zkušenostem vám  můžeme  zaručit, 
že  vám  zůstaneme  nablízku a  budeme i nadále zdokonalovat naše  matrace s respektem k vašim přáním. 

Naše produkty splňují 
přísná kritéria výrobních 
norem. Pod důkladnou 

kontrolu spadá i 
nezávadnost materiálů, 

které při výrobě 
používáme.

CERTIFIKÁTY

Při jednání se zákazníky 
upřednostňujeme 

individuální přístup, kdy 
se snažíme vždy vyhovět 
všem vašim požadavkům.

INDIVIDUÁLNÍ
 PŘÍSTUP

Jsme výrobce s 
dlouholetou praxí. Kvalita 

dodávaných výrobků a 
bezpečnost práce je naší 

prioritou.

KVALITA

Za kvalitou svých 
produktů si stojíme, proto 

vám nabízíme 
prodlouženou záruku.

 

Díky dlouholetým 
zkušenostem s výrobou 

matrací vám umíme 
připravit matrace přímo 

na míru.

VÝROBKY NA
MÍRU

Do naší nabídky 
začleňujeme tradiční 

materiály až po novinky 
uváděné na trh, jako je 

EKOMFORTAN® a 
ECOREPUR® .

MATERIÁLY

Potah OLYMPIC je kombinací elegantního designu s antibakteriální úpravou, která jej 
ochrání před nežádoucími vlivy mikrobů. Potah se velmi snadno udržuje čistý, je odolný 
vůči množení roztočů a navíc je příjemně jemný na dotek.

• Složení: 100 % polyester
• Potah je dělitelný na dvě samostatné části, kdy zip je po celém obvodu potahu

POTAH OLYMPIC:

POPIS MATRACE:

Vysoce odolná sendvičová matrace se zpevněnými bočnicemi.

Horní antidekubitní tvarování dělá z matrace volbu i pro ty, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko. Vyztužené bočnice 
matrace výrazně zpevňují hrany ložné plochy a jsou odolnější proti sesezení, než je tomu u běžných matrací. Důmyslně 
pro� lované díly s vodorovnými průduchy vedenými napříč jádrem zabezpečují dokonalé odvětrání. Díky použití rozdílných 
objemových hmotností v jednotlivých vrstvách se vám matrace přizpůsobí, a tím zvýší komfort spánku.


