
KATALOG MATRACÍ 

PRECIZNÍ PŘÍSTUP K SPÁNKU
Jsou to skuteční profesionálové, kteří vědí, co udělat pro dokonalé 

pohodlí. Překvapí vás svým vysoce kvalitním zpracováním, které 

je propracované do posledního detailu a díky svému unikátnímu 

tvarování výrazně zlepšují i kvalitu vašeho spánku. Toto ideální 

spojení komfortu a pohodlí je zárukou maximálního pocitu pohody.

MORAVIA COMFORT



matraceMAIA AIR

MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a , 690 02  Břeclav
Zákaznický servis: +420  515 534 682 (683)

www.moravia-comfort.cz

1. VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena  otevřenou buněčnou strukturou studené pěny                     
s extraktem sojového oleje poskytující větší pohodlí.

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

3. Unikátní KARDIO středové tvarování jádra poskytuje 
neustálé odvětrávání, odvod vlhkosti a stabilizaci teploty. 

4. Jednotlivé vrstvy matrace do sebe zapadají BEZ 
LEPENÍ,       s možností praktického rozložení jednotlivých 
dílů při čištění.

5. Navrhli jsme SEDM SAMOSTATNÝCH      ANATOMICKÝCH 
ZÓN abychom zajistili, že se vždy přizpůsobí vašemu pohybu a 

udržují vaše tělo v dokonale poloze, navazující spánek.

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 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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MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a , 690 02  Břeclav
Zákaznický servis: +420  515 534 682 (683)

www.moravia-comfort.cz

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:

Všechny naše zkušenosti jsme vložili do ortopedické partnerské matrace s použitím mimořádně pružné HR pěny s 
extraktem sójového oleje. 

Jádro tvoří odolná � exibilní pěna opatřená oboustrannou 7zónovou pro� lací s rozdílnou tuhostí ložných ploch. Každá 
jednotlivá zóna poskytuje potřebné nastavení správné polohy zad. Díky unikátnímu prořezu KARDIO dochází k neustálému 
odvětrávaní, odvodu vlhkosti a stabilizaci teploty. Všechny jednotlivé vrstvy zapadají do sebe bez použití lepidel. MAIA AIR 
vás nebude omezovat.



matraceARTEMIS BIO
1. Pěnová pryž LATEX  v  horní vrstvě poskytuje optimální klima a  díky své  výrazné 

elasticitě dokonale kopíruje tvar lidského těla.

2. Přírodních materiálu se nebojíme, a  proto v naší matraci naleznete i KOKOSOVÉ 
VLÁKNO v podobě zpevňující kokosové desky podporující vysoké zatížení jádra.

3. 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. 

4. 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.

MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a , 690 02  Břeclav
Zákaznický servis: +420  515 534 682 (683)

www.moravia-comfort.cz

2. Přírodních materiálu se nebojíme, a  proto v naší matraci naleznete i 
VLÁKNO v podobě zpevňující kokosové desky podporující vysoké zatížení jádra.

3. Potah
exkluzivní pletené látky s vysokým obsahem přírodní 

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:

Exkluzivní jádro z pěnové pryže (latexu) s příměsí přírodního kaučuku, které je ve střední vrstvě dvojnásobně
vyztuženo a významně zpevněno kokosovými � exideskami. 

Vyniká výbornou pružností,   prostupností vzduchu (otevřená struktura buněk a perforace latexu),  antibakteriálními 
vlastnostmi a díky charakteristické bodové elasticitě se dokonale přizpůsobuje křivkám lidského těla – poskytuje mu 
zaručenou podporu v místech,  kde to nejvíce potřebuje.  Díky dobrým ortopedickým vlastnostem je matrace  vhodná i  pro 
osoby dlouhodobě upoutané na lůžko. ARTEMIS BIO  vám  zajistí pohodlný spánek a relaxaci s dotekem přírody.



matraceFORTUNA BIO
1. VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena otevřenou buněčnou strukturou STUDENÉ PĚNY

poskytující  větší  pohodlí.  Použitím příměsí PŘÍRODNÍHO SOJOVÉHO OLEJE v  pěně 
následujeme aktuální bio trendy a výrazně omezujeme možné negativní dopady na 
životní prostředí.

2. Speciální  oboustranné  tvarování do  tzv.  ostrůvků  
rozdělujících  jádro do 7 ANATOMICKÝCH ZÓN, které 

se maximálně přizpůsobují jednotlivým částem 
lidského těla

3. PARTNERSKÁ MATRACE neboli jádro o 
dvou rozdílných tuhostech. Matrace se přizpůsobí 
na míru vašemu spánku.

4. 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. 

5. 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.

1. VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena otevřenou buněčnou strukturou 
poskytující  větší  pohodlí.  Použitím příměsí 
následujeme aktuální bio trendy a výrazně omezujeme možné negativní dopady na 
životní prostředí.

2. Speciální  oboustranné  tvarování do  tzv.  ostrůvků  
rozdělujících  jádro do

4. 
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. 

5. 3D MŘÍŽKA všitá do potahu MORAVIA je v dokonalé symbióze s jádrem 
matrace, podtrhující cirkulaci vzduchu. Potah je dělitelný na dvě samostatné části, kdy 
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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:

Partnerská matrace z mimořádně pružné HR pěny s extraktem sójového oleje.

Matrace nabízí unikátní možnost volby tvrdší (� alová pěna) a měkčí (žlutá pěna) strany matrace. Speciální oboustranné 
tvarování do tzv. ostrůvků rozděluje jádro do 7 anatomických zón, které se maximálně přizpůsobují jednotlivým částem 
lidského těla. Použitím přírodního materiálu ve výšce 20 cm reaguje matrace na aktuální bio trendy a výrazně omezuje 
možné negativní dopady na životní prostředí. Díky otevřené struktuře vysoce kvalitní HR pěny (studené pěny) je dosaženo 
optimálního proudění vzduchu v matraci, je elastická a trvanlivá. FORTUNA BIO se o vaše tělo bude starat po celou noc.
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matraceMÉDEA PLUS
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. VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena otevřenou buněčnou strukturou STUDENÉ PĚNY
poskytující větší pohodlí. 

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

4. Unikátní 7 ZÓNOVÉ TVAROVÁNÍ horní 
vrstvy z líné pěny matrace rovnoměrně rozkládá tlak 
v jednotlivých tělesných zónách. 

5. ZIPOVÉ  TVAROVÁNÍ střed jádra spojen bez 
lepení s možností praktického rozložení na dvě poloviy 

pro lepší čištění.

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.

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

2. VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena otevřenou buněčnou strukturou
poskytující větší pohodlí. 

3. 
SANITIZED

5. 
lepení s možností praktického rozložení na dvě poloviy 

pro lepší čištění.

6. Potah MORAVIA
pletené látky s vysokým obsahem přírodní viskózy, je výjimečně měkký a 

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

Luxusní matrace poskytující komfortní spánek s použitím VISCOR® pěny (líné pěny) s proměnlivou výškou.

Díky unikátnímu 7zónovému tvarování horní vrstvy z líné pěny matrace rovnoměrně rozkládá tlak v jednotlivých tělesných 
zónách, což pozitivně ovlivňuje krevní oběh, zlepšuje kvalitu spánku a přispívá ke zmírnění bolesti zad. VISCOR® pěna (líná 
pěna) v horní vrstvě matrace poskytuje vynikající komfort a ideální podporu těla při spaní. Tzv. zipové tvarování spodní vrstvy 
poskytuje dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu uvnitř jádra matrace. Pěna ve spodní části matrace je navíc ošetřena 
antimikrobiální úpravou Sanitized®. MÉDEA PLUS vám dopřeje maximální pohodlí.



MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a , 690 02  Břeclav
Zákaznický servis: +420  515 534 682 (683)

www.moravia-comfort.cz

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.

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

2. KOMFORTAN® s  účinnou  antibakteriální  úpravou SANITIZED
mikrobů. 

5. 
procházejícími napříč jádrem

6. Potah MORAVIA
pletené látky s vysokým obsahem přírodní viskózy, je výjimečně měkký a 

příjemně hebký, proto ho používáme pro matrace z naší luxusní řady. 
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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.
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matraceMETIS
1. Vrchní LATEXOVÁ VRSTVA S PŘÍMĚSÍ GELOVÝCH ČÁSTIC  zajišťuje optimální klima 

vhodné  pro váš spánek  a   zároveň  má mírně chladivý efekt, oblíbený zejména v 
parném létě.

2. Pěnová pryž LATEX ve spodní vrstvě poskytuje optimální klima a  díky své  výrazné 
elasticitě dokonale kopíruje tvar lidského těla. 

3. 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. 

4. 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.

parném létě.

2. Pěnová pryž LATEX ve spodní vrstvě poskytuje optimální klima a  díky své  výrazné 
elasticitě dokonale kopíruje tvar lidského těla. 

3. 
vyrobený z exkluzivní pletené látky s vysokým 

4. 
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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MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a , 690 02  Břeclav
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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:

Unikátní matrace s vysoce komfortní vrstvou gel latexu.

Vrchní latexová vrstva matrace s příměsí gelových částic zajišťuje optimální klima vhodné pro váš spánek a zároveň má 
mírně chladivý efekt, oblíbený zejména v parném létě. Díky výrazné elasticitě dokonale kopíruje tvar lidského těla. Otevřená 
struktura latexových buněk a oboustranná perforace jádra podporují účinnou cirkulaci vzduchu a zabraňují zadržování 
vlhkosti. Matrace METIS se stane důležitou součástí vašeho života.
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matraceSENIORA
1. Horní ANTIDEKUBITNÍ 5ZÓNOVÉ TVAROVÁNÍ dělá z matrace volbu i pro ty , kteří jsou 

upoutání dlohoudobě 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 odvětrvávání.

4. Díky použití rozdilných 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  výrazně zpevňují hrany ložné plochy a jsou odolnější 
proti sesezení, než je tomu u standardních matrací.

  
3. Důmyslné PROFILOVANÉ DÍLY

napříč jádrem zabezpečují dokonalé odvětrvávání.

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

5. 
s antibakteriální úpravou, která jej ochrání před 

nežádoucími vlivy mikrobů. 

3
2
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MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a , 690 02  Břeclav
Zákaznický servis: +420  515 534 682 (683)

www.moravia-comfort.cz

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. 
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matraceJOLANA
1. VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena otevřenou buněčnou strukturou STUDENÉ PĚNY

poskytující  větší  pohodlí.  

2. NELEPENÉ JÁDRO  speciální tvarování a spojení vrstev bez použití lepidel zajišťuje 
dokonalé provzdušnění jádra a snadnou údržbu s možností praktického rozložení 

jednotlivých dílů při čištění.
  

3. PARTNERSKÁ MATRACE neboli jádro o dvou 
rozdílných tuhostech. Matrace se přizpůsobí na míru 
vašemu spánku. 

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

nosná část komfortu.

5. Oboustranné  tvarování rozdělující  jádro do
7 ANATOMICKÝCH ZÓN, které se maximálně přizpůsobují 

jednotlivým částem lidského těla.

6. Potah OLYMPIC  je kombinací elegantního designu s antibakteriální úpravou, 
která jej ochrání před nežádoucími vlivy mikrobů. 

2. NELEPENÉ JÁDRO  speciální tvarování a spojení vrstev bez použití lepidel zajišťuje 
dokonalé provzdušnění jádra a snadnou údržbu s možností praktického rozložení 

jednotlivých dílů při čištění.
  

3. 

nosná část komfortu.

5. Oboustranné  tvarování rozdělující  jádro do
7 ANATOMICKÝCH ZÓN

jednotlivým částem lidského těla

6. Potah OLYMPIC  je kombinací elegantního designu s antibakteriální úpravou, 
která jej ochrání před nežádoucími vlivy mikrobů. 
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MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a , 690 02  Břeclav
Zákaznický servis: +420  515 534 682 (683)

www.moravia-comfort.cz

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:

Praktická sendvičová matrace ze „studené pěny“ vhodná pro alergiky.

Nelepené jádro důmyslně propracované matrace  z  elastické HR  pěny a  KOMFORTAN® pěny vytváří ideální podporu 
pro tělo. Speciální tvarování a spojení vrstev bez použití lepidel zajišťuje dokonalé provzdušnění jádra a snadnou údržbu                             
s možností praktického rozložení jednotlivých dílů při čištění. V závislosti na tělesné hmotnosti nebo přání uživatele lze volit 
mezi měkčí (oranžová pěna) a tvrdší (modrá pěna) stranou matrace.



MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a , 690 02  Břeclav
Zákaznický servis: +420  515 534 682 (683)

www.moravia-comfort.cz

matraceEURIDIKA
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. VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena kanálky procházejícími napříč jádrem.

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

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

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

nežádoucími vlivy mikrobů.

1. Zažijte stav „bez tíže“  s  pěnou kterou vyvinula samotná NASA. 
kontaktu s tělesným teplem měkne, díky čemuž  se dokáže přizpůsobit     jakýmkoliv 
křivkám. Jednoduše na míru pro vás. 

2. VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena kanálky procházejícími napříč jádrem.

3.  KOMFORTAN
správné podpoře lidského těla a jako nosná část komfortu.

4. 
rozkládá tlak v jednotlivých tělesných zónách. 

5. 
designu s antibakteriální úpravou, která jej ochrání před 

nežádoucími vlivy mikrobů.
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MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a , 690 02  Břeclav
Zákaznický servis: +420  515 534 682 (683)

www.moravia-comfort.cz

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:

Komfortní sendvičová matrace s vrstvou VISCOR® pěny (líné pěny).

Využitím VISCOR® pěny (líné pěny) vám matrace  dodá pocit pomalého vnoření, pohodlné uložení v optimální poloze                                
a rozložení tlaku těla po celé ploše matrace. Horní vlnkové tvarování podporuje prokrvení kůže v průběhu spánku.                              
Vnitřní průřez odvádí absorbované vodní páry a poskytuje dostatečné provzdušnění matrace. Spodní strana matrace                                 
s odvětrávacími kanálky je vyrobena z kvalitní KOMFORTAN® pěny pro větší zpevnění podpory.
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matraceNATALIA

1. Pěnová pryž LATEX ve spodní vrstvě poskytuje optimální klima a  díky své  výrazné 
elasticitě dokonale kopíruje tvar lidského těla. 

2. Přírodních materiálu se nebojíme, a  proto v naší matraci 
naleznete i KOKOSOVÉ VLÁKNO v podobě zpevňující 

kokosové desky podporující vysoké zatížení jádra.

3. SEDM SAMOSTATNÝCH      ANATOMICKÝCH 
ZÓN abychom zajistili, že se vždy přizpůsobí vašemu 
pohybu a udržují vaše tělo v dokonale poloze, 

navazující spánek.

4.  Potah OLYMPIC je kombinací elegantního designu s 
antibakteriální úpravou, která jej ochrání před nežádoucími vlivy 

mikrobů.

1. Pěnová pryž LATEX ve spodní vrstvě poskytuje optimální klima a  díky své  výrazné 
elasticitě dokonale kopíruje tvar lidského těla. 

2. Přírodních materiálu se nebojíme, a  proto v naší matraci 
naleznete i 

navazující spánek.

4.  Potah
antibakteriální úpravou, která jej ochrání před nežádoucími vlivy 

mikrobů.
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MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a , 690 02  Břeclav
Zákaznický servis: +420  515 534 682 (683)

www.moravia-comfort.cz

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:

Zpevněná latexová matrace s kokosovou � exideskou.

Ceněna je především vzdušnost jádra, která pomáhá eliminovat vlhkost a zabraňovat množení roztočů. Výborně pružná, 
optimálně tuhá a tvarově stálá matrace z pěnové pryže (latexu) se zvýšenou nosností. Záruka optimálního uvolnění v 
průběhu spánku a svěžího probuzení pro dny plné energie. Díky dobrým ortopedickým vlastnostem je vhodná i pro osoby 
dlouhodobě upoutané na lůžko.
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matraceDANAÉ
1. PARTNERSKÁ MATRACE neboli jádro o dvou rozdílných tuhostech.  Matrace se 

přizpůsobí na míru vašemu spánku.

2. VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena otevřenou buněčnou strukturou STUDENÉ PĚNY
poskytující větší pohodlí. 

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

část komfortu.

4. SEDM SAMOSTATNÝCH      
ANATOMICKÝCH ZÓN  abychom  zajistili, že se 
vždy přizpůsobí vašemu pohybu a udržují vaše tělo 

v dokonale poloze, navazující spánek.

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

mikrobů.

1. PARTNERSKÁ MATRACE neboli jádro o dvou rozdílných tuhostech.  Matrace se 
přizpůsobí na míru vašemu spánku.

2. VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena otevřenou buněčnou strukturou
poskytující větší pohodlí. 

3.  KOMFORTAN
sloužící k  správné podpoře lidského těla a jako nosná 

5.  Potah
antibakteriální úpravou, která jej ochrání před nežádoucími vlivy 

mikrobů.
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MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a , 690 02  Břeclav
Zákaznický servis: +420  515 534 682 (683)

www.moravia-comfort.cz

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:

Matrace pro partnery v podobě 18 cm vysokého spánkového luxusu. To je DANAÉ.

Výjimečná elasticita „studené pěny“ s vyšší tuhostí a nosností v kombinaci s PUR pěnou poskytující dokonalý spací komfort 
širokému okruhu uživatelů. Speciální oboustranné tvarování rozděluje jádro do 7 anatomických zón zajišťujících optimální 
tvrdost pro každou část lidského těla. Matrace DANAÉ je vhodná nejen pro aktivní sportovce, ale i pro ty, kteří vyhledávají 
vysoký komfort.
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matraceNORKA PLUS

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.  VYSOKÁ VZDUŠNOST podpořena vnitřním 
tvarováním vrstev.

4.  JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ zajištěno potahem ALOE 
VERA s dělitelným zipem.  Potah se dá rozdělit na dvě 

samostatné části, kdy zip je po celém obvodu potahu.

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.

samostatné části, kdy zip je po celém obvodu potahu.

4

3
2

1

1
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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 ALOE VERA je velmi praktický z hlediska manipulace a praní, čímž umožňuje udržovat 
vysokou hygienu lůžka. Tento potah vás nikdy nezklame, vždy vám poskytne potřebné 
pohodlí pro váš zdravý spánek. ALOE VERA je jednoduché řešení pro každého, zejména pak 
malé děti anebo starší osoby, u kterých je dodržování zvýšené hygieny zcela zásadní. ALOE 
VERA je prostě jistota.

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

POTAH ALOE VERA:

POPIS MATRACE:

Matrace ceněná dospívající mládeží pro svou tuhost a unikátnost jádra.

Střed jádra je zpevněný 8cm deskou z pojeného lehčeného polyuretanu (ECOREPUR® pěny), která je vložena mezi vrstvy 
kvalitní KOMFORTAN® pěny. Vnitřní tvarování vrstev dodává jádru potřebné provzdušnění. Matrace je oblíbená především 
díky vyvážené kombinaci svých užitných vlastností. Je určena pro ty, kteří upřednostňují středně tuhou matraci.
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matraceZLATA PLUS

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

2.  TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY samostatně zašity v  textilních sáčcích 
tzv. taštičkách. Každá jednotlivá taštička tak může individuálně 

reagovat – dynamicky se přizpůsobuje tvaru i zátěži 
jednotlivých tělesných partií a zajišťuje optimální 
rozložení hmotnosti lidského těla.

3. Navrhli  jsme  PĚT SAMOSTATNÝCH 
ANATOMICKÝCH ZÓN, abychom zajistili, že se jádro 
vždy přizpůsobí vašemu pohybu a udrží vaše tělo v 

dokonale poloze, navazující spánek.

4.  JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ zajištěno potahem ALOE VERA s 
dělitelným zipem.  Potah se dá rozdělit na dvě samostatné části, 

kdy zip je po celém obvodu potahu.

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

2.  TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY 
tzv. taštičkách. Každá jednotlivá taštička tak může individuálně 

reagovat – dynamicky se přizpůsobuje tvaru i zátěži 

dokonale poloze, navazující spánek.

4.  JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
dělitelným zipem.  Potah se dá rozdělit 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

Potah ALOE VERA je velmi praktický z hlediska manipulace a praní, čímž umožňuje udržovat 
vysokou hygienu lůžka. Tento potah vás nikdy nezklame, vždy vám poskytne potřebné 
pohodlí pro váš zdravý spánek. ALOE VERA je jednoduché řešení pro každého, zejména pak 
malé děti anebo starší osoby, u kterých je dodržování zvýšené hygieny zcela zásadní. ALOE 
VERA je prostě jistota.

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

POTAH ALOE VERA:

POPIS MATRACE:

Klasická matrace z taštičkových pružin.

Jádro je tvořeno systémem pružin, které jsou samostatně zašity v textilních sáčcích, tzv. taštičkách. Každá jednotlivá taštička 
tak může individuálně reagovat – dynamicky se přizpůsobuje tvaru  i  zátěži jednotlivých  tělesných partií  a  zajišťuje 
optimální rozložení hmotnosti lidského  těla. Nově byly použity vnější 5zónové pro� lované desky z kvalitní KOMFORTAN®  
pěny.   Matrace  vyžaduje prodyšnou podložku nebo rošt bez polohování.


