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matraceANTIGÓNA
1. Zažijte stav „bez tíže“  s  pěnou kterou vyvinula samotná NASA. VISCOR® pěna při 

kontaktu s tělesným teplem měkne, díky čemuž  se dokáže přizpůsobit     jakýmkoliv 
křivkám. Jednoduše na míru pro vás. 

2. KOMFORTAN® s  účinnou  antibakteriální  úpravou SANITIZED®, omezující   rozmnožování 
mikrobů. 

3. KOMFORTAN® pěna garantující  optimální 
pružení a sloužící k správné podpoře lidského těla a 

jako nosná část komfortu.

4. Unikátní 7ZÓNOVÉ TVAROVÁNÍ matrace 
rovnoměrně rozkládá tlak v jednotlivých tělesných 
zónách. 

5. VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena kanálky 
procházejícími napříč jádrem. 

6. Potah MORAVIA s antibakteriální úpravou je vyrobený z exkluzivní 
pletené látky s vysokým obsahem přírodní viskózy, je výjimečně měkký a 

příjemně hebký, proto ho používáme pro matrace z naší luxusní řady. 

7. 3D MŘÍŽKA všitá do potahu MORAVIA je v dokonalé symbióze s jádrem matrace, 
podtrhující cirkulaci vzduchu. Potah je dělitelný na dvě samostatné části, kdy zip je po 
celém obvodu potahu.
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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

S antibakteriální úpravou je vyrobený z exkluzivní pletené látky s vysokým obsahem 
přírodní viskózy, je výjimečně měkký a příjemně hebký, proto ho používáme pro matrace 
z naší luxusní řady. Přírodní viskóza, jejíž základní surovinou pro výrobu je celulóza získaná 
ze dřeva jehličnatých stromů, dodává látce potřebnou prodyšnost, výborně odvádí vlhkost, 
a vytváří tak optimální mikroklima pro váš zdravý spánek. 

• Složení: 60 % polyester, 37 % viskóza, 2 % polyamid, 1 % elastan
• Potah je dělitelný na dvě samostatné části, kdy zip je po celém obvodu potahu
• 3D mřížka podtrhující cirkulaci vzduchu vně matrace. 

POTAH MORAVIA:

POPIS MATRACE:

Extrémní pohodlí díky � exibilní  VISCOR® pěně.

Působením tělesného tepla  VISCOR®  pěna (líná pěna) měkne a pružně se přizpůsobuje tvaru těla, které se pozvolna                                    
a příjemně zanoří do matrace. Efekt pomalého vracení do původní polohy zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku matrace 
na lidské  tělo,  což má pozitivní vliv  na krevní oběh,   zlepšuje kvalitu spánku a přispívá ke zmírnění bolesti zad.  Střední 
nosná vrstva matrace je  tvořena  pěnou s  antimikrobiální úpravou Sanitized®,  poskytující stabilitu  a  vysokou  prodyšnost     
matrace bez nečistot. ANTIGÓNA vám dopřeje spánek, při kterém si uvolníte celé tělo.


