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1. KOMFORTAN® pěna garantující  optimální pružení a sloužící k správné podpoře lidského těla a 
jako nosná část komfortu.

2. ECOREPUR® pěna respektující obnovitelnost materiálu a ochranu životního prostředí. Splňuje 
vysoké požadavky na vysokou stabilitu  a odolnost matrace.

3. VYSOKÉ PROVZDUŠNĚNÍ podpořeno středovými kanálky procházejícími napříč jádrem.

4. Navrhli jsme SEDM SAMOSTATNÝCH ANATOMICKÝCH 
ZÓN, abychom zajistili, že se vždy přizpůsobí vašemu 

pohybu a udržují vaše tělo v dokonale poloze, navazující 
spánek.

5. UNIKÁTNÍ  TVAROVÁNÍ středové vrstvy spojené  
bez lepení s možností praktického rozložení při čištění.

6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ až 140 kg je zajištěno díky 
kombinaci více na sebe navrstvených materiálů, zaručující dobrý 

spánek v jakékoliv poloze a váze. 

7. Potah SEAQUAL™, pomáhá s budováním lepší budoucnosti pro   nás 
všechny. SEAQUAL™ je jedinečnou iniciativou,   která zahrnuje spolupráci nevládních 

organizací, rybářů, výzkumných pracovníku,  vědců, úřadu a soukromých subjektu při čištění dna 
a povrchu oceánu, řek, pláží a pobřeží od plastu.

2. ECOREPUR pěna respektující obnovitelnost materiálu a ochranu životního prostředí. Splňuje 
vysoké požadavky na vysokou stabilitu  a odolnost matrace.

3. VYSOKÉ PROVZDUŠNĚNÍ podpořeno středovými kanálky procházejícími napříč jádrem.
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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

ECOREPUR®:  Zpětná obnovitelnost materiál u 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.

Námořní společnosti ze dna oceánu 
vyzvednou plastový odpad.

Plasty se vytřídí a projdou zpětnou recyklací.

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

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

Vlákno SEAQUALTM  vzniká:

POPIS MATRACE:

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™.

Potah SEAQUAL™
Pomáhá s budováním lepší budoucnosti pro nás všechny. SEAQUAL™ je jedinečnou iniciativou, která zahrnuje spolupráci 
nevládních organizací, rybářů, výzkumných pracovníku, vědců, úřadu a soukromých subjektu při čištění dna a povrchu 
oceánu, rek, pláží a pobřeží od plastu.


