MATRAC KATALÓGUS 2018

Pocket Spring Collection

Multi Spring Collection

Passion

Diamond

A különleges kényelemre vágyók matraca a Passion.
Ezt az egyedi Passion érzést a matrac két legfontosabb rétege eredményezi. Az alátámasztó réteg táskarugókból épül fel, a rugótestek egymástól függetlenül
képesek elmozdulni, nem tapasztalható áthullámzás,
kiélvezheti a pontrugózás luxusélményét.
A lágy alámerülés a matrac felső rétegének köszönhető. 6 cm
vastagságú Memory foam, azaz emlékező hab található itt, mely felveszi
a test alakját, körülöleli azt. A végeredmény ez a különleges és elegáns matrac.

Különleges, Herkules rugós rendszerrel gyártott
kiváló minőségű matrac.
Mint a neve is sugallja, a matrac egyedülálló,
kiemelten kemény fekvőfelülettel rendelkezik, amely
megakadályozza a test besüllyedését, segíti az izmok
ellazulását, miközben természetes gerincvonalat tart.
Keménységét a kisebb, erősebb rugóknak köszönheti, amelyek
felépítése biztosítja a hosszú élettartamot. A Diamond matrac téli és nyári
oldallal is rendelkezik, így minden évszakban maximális kényelmet nyújt.
8 db légkapszula vezeti el az alvás során keletkező párát, így biztosítja az izzadásmentes, nyugalmas pihenést. Szállítását, forgatását 4 hordozófül teszi könnyeddé.
Konfor Antiallergén matracvédő huzat megóvja a matrac huzatát és megőrzi a tisztaságát,
annak eredeti állapotát.

Konfor Antiallergén matracvédő huzat megóvja a matrac huzatát és hosszú ideig
megőrzi a tisztaságát, annak eredeti állapotát.

keménység

magasság: 31±1 cm
súlykorlát: 120 kg
garancia: 10 év

keménység

magasság: 25±1 cm
súlykorlát: 120 kg
garancia: 10 év

Pocket 5 Zone
A Pocket 5 Zone matrac a nyugodt alvás és energikus ébredés elérhető luxusa. Kiemelt ortopéd
tulajdonságai a matrac szerkezetében rejlienek.
Zsákrugói öt zónára lettek osztva, hogy minden
testrészünk megkülönböztetett figyelmet kapjon,
így a természetes alvás, megfelelő, fájdalommentes
pihenés ne csak egy álom maradjon.
Természetbarát, higiénikus és antiallergén pamut huzat az
alapja ennek a kiváló ortopéd terméknek. Klímacsatornája lehetővé
teszi a zónák közötti, alvás során keletkező pára elvezetését. Téli és nyári
oldallal is rendelkezik, így minden évszakban maximális kényelmet nyújt.
Konfor Antiallergén matracvédő huzat megóvja a matrac huzatát és hosszú ideig megőrzi a
tisztaságát, annak eredeti állapotát.

magasság: 25±1 cm
súlykorlát: 160 kg
garancia: 10 év

Beal

Efidel
Kiemelt magassága, különböző kétoldali keménysége,
kiemelt kényelmi rétege, klímacsatornája, mely biztosítja
a matrac megfelelő szellőzését és a 4 db hordozófül
garantálja a matrac hosszú élettartamát és kiemelkedő ortopéd
tulajdonságait. Természetbarát, higiénikus, E-Vitamin kapszulái és antiallergén pamut huzat az alapja, ennek a kiváló ortopéd terméknek.
Az EFIDEL matracot pároknak ajánljuk, akik különböző keménységű matracot szeretnének egy felületen. Felépítése zsákrugó, azaz minden egyes rugótest egy-egy zsákocskában van elhelyezve, ezáltal egymástól függetlenül tud mozogni. Így biztosítják, hogy a rugók
ne legyenek képesek a mozgást átadni egymásnak és a matrac felületi hullámzását is kizárja. A kor
tudománya által ismert legmagasabb minőségű rugózat. A hagyományos rendszerekhez képest több
mint kétszer annyi mennyiségű rugót tartalmaz. Rendkívül rugalmas, alkalmazkodik testünk súlypontjaihoz (pontrugózás), elősegítve gerincoszlopunk természetes tartását.

keménység

Herkulesrugó rendszerének köszönhetően egy
igazán egyedi matrac, hiszen itt 1 m2 -en több
kisebb átmérőjű rugó szolgálja az ön kényelmét,
ezzel a test súlyát egyenletesen osztja el a
matrac felületen.
A matrac mindkét fekvőfelületen kiemelt kényelmi réteggel rendelkezik, mely különleges élményre
változtatja az alvást az ön hálószobájában.
A téli-nyári oldal kiválóan alkalmazkodik az ön igényeihez,
így évszaknak megfelelően forgathatja a matracot.
A Beal matrac higiénikus és természetbarát, így csökkenti az allergiás
problémák kialakulását.
Konfor Antiallergén matracvédő huzat megóvja a matrac huzatát és hosszú ideig
megőrzi a tisztaságát, annak eredeti állapotát.

keménység

magasság: 24±1 cm
súlykorlát: 160 kg
garancia: 10 év

Niké
Az energiával teli nap elkezdéséhez fontos a nyugodt alvás. Kifejezetten a magyar piacra tervezett,
kategóriájában legnépszerűbb, kemény fekvőfelülettel
rendelkezik Niké matracunk.
keménység

magasság: 24±1 cm
súlykorlát: 120 kg
garancia: 10 év

Kiváló stabilitása, kényelme és nagyon jó szellőzési tulajdonsága emeli
magas szintre ezt a remek ár-érték arányú matracot.
Tökéletes ortopédiai alátámasztás nyújt magasabb terhelés esetén is
a legújabb B-Springs Orthopedic Technology-nak köszönhetően.
Elegáns formatervezése, esztétikus külső megjelenése a kiváló minőségű TED
Balance antisztatikus ás antiallergén textíliának köszönhető.

keménység

magasság: 22±1 cm
súlykorlát: 140 kg
garancia: 5 év

Multi Packet Spring Collection
Favourite Nova
Praktikus és kényelmes – ennek a matrackategóriának a legkelendőbb modellje, a németországi
független LGA laboratórium 100 ponttal tüntette
ki a minőséget. Négyzetméterenként több mint 500
egymástól független multipocket típusú rugó reagál
minden mozgásra anélkül, hogy átvinné azt a szomszédos
pontokra.
A kiváló minőségű TED Balance bambuszszálas textíliával bélelt memória réteg
antisztatikus kezeléssel maximális kényelmet és puhaságot nyújt a testnek.

Astrea „Strong”

keménység

magasság: 20±1 cm
súlykorlát: 120 kg
garancia: 5 év

Astrea matracunk nevében is tükrözi, hogy egy
különlegesen egyedi, kemény matrac kínálatunkban.
A matrac magját négyzetméterenként 500 db, egymástól
független Multi Pocket rugó rendszer alkotja. Astrea matracunk
pontrugalmassága mellett, kemény fekvőfelülettel rendelkezik.
Kiemelkedő opciója ezenkívül, hogy a fekvő felületi steppelt huzat levehető,
mely könnyű kezelést és higiénikus alvást biztosít. Antiallergén huzata kellemes
tapintású, természetbarát így maximális kényelmet nyújt a testnek. Hordozófüleinek
köszönhetően egyszerű a forgatása és szállítása. Ideális termék párok számára is.
Vásároljon matracot Európa egyik legnagyobb, leginnovatívabb gyártójától!

keménység

magasság: 23±1 cm
súlykorlát: 120 kg
garancia: 5 év

Bonell Spring Collection

Memory Foam Collection

Memory Gold

Class

Luxus matrac az igazán tökéletes alvás érdekében. Az
emberi test melege hatására tökéletesen illeszkedik
annak formájához úgy, hogy az megfelelő alátámasztásban részesüljön.

Kényelem, minőség és kedvező ár. Ez a három legfontosabb tulajdonsága, melyek népszerűvé tették.
A bonell rugó rendszer biztosítja a matrac kellemes rugózását,
hosszú élettartamát és a rugótestek egymáshoz rögzítése garantálja, hogy a matrac hosszú évek során sem fog deformálódni.
Hipoallergén és antibakteriális huzat, amely nem generál allergiás reakciókat, egy
masszív felépítésű nagyszerű ortopéd termék alapja. 4 db klíma csatorna mellett a 4 db
hordozófül teszi könnyen kezelhetővé a matracot.
Konfor antiallergén matracvédő huzat megóvja a matrac huzatát és hosszú
ideig megőrzi a tisztaságát, annak eredeti állapotát.

keménység

magasság: 21±1 cm
súlykorlát: 120 kg
garancia: 5 év

A test teljes súlyát a teljes fekvőfelületen egyenletesen elosztva különlegesen könnyű, légies alvást, igazán
tökéletes pihenést biztosít. A matrac antiallergén huzata véd az
allergiás problémák kialakulásától.
Az antisztatikus huzat elvezeti az elektromos töltéseket, így biztosítja a
nyugodt alvást, a tökéletes pihenést.

keménység

Vákuumcsomagolt
magasság: 20±1 cm
súlykorlát: 150 kg
garancia: 8 év

HR Foam Extra Collection
Aloe Memo
Novaflex és Memory Foam kombinációjú matrac.

Kashmira Lux
Exkluzív Kashmira huzat és a benne levő extra rugalmas
hideghab teszi igazán különlegessé és egyedivé. Kashmira huzatot
ugyanúgy, mint a Kashmir gyapjút, kellemes megérinteni, nagyon puha és
finom anyag, illetve a leghidegebb téli éjszakákon is melegíti testünket. Luxust, a szépséget és
az eleganciát is hálószobájába varázsolja. A Kashmira matracon a Luxus anyagok garantálják a
hosszú élettartamot, az extra terhelhetőségét és a hosszan tartó ortopéd tulajdonságokat.
Az extra rugalmas hideghab rácsszerkezetű klímacsatornái, biztosítják a matrac tökéletes szellőzését, ami garantálja a megfelelő komfortérzetet.
Testünket minden ponton alátámasztva biztosítja a kellemes, nyugodt alvást.
A Kashmira huzat antiallergén, véd az allergiás problémák kialakulásától.

Tökéletesen alkalmazkodik a matrac a test alakjához úgy,
hogy a gerinc megfelelő alátámasztásban részesüljön.
Aloe Vera huzata lecipzározható, mosható, tetszetős és
praktikus megoldást biztosít.
keménység

A test teljes súlyát egyenletesen elosztva egészen
különleges, könnyű légies alvást, és tökéletes pihenést nyújt.

magasság: 22±1 cm
súlykorlát: 160 kg
garancia: 5 év

keménység

magasság: 18±1 cm
súlykorlát: 110 kg
garancia: 5 év

Memory Topper Collection
Judy
Minőség, trend és hosszú élettartam jellemzi a
Judy matracot. A matrac magja a legjobb minőségű
extra rugalmas HR habból készül, ami lehetővé teszi az extra
terhelést és a kiemelt ortopéd tulajdonságokat.
Az extra rugalmas hideghab rácsszerkezetű klímacsatornái biztosítják a matrac tökéletes szellőzését, garantálja a megfelelő komfortérzetet.
Testünket minden ponton alátámasztva kellemes, nyugodt alvást biztosít.
Anitiallergén és antisztatikus huzata levehető és mosható is.

Memo Topper
keménység

magasság: 20±1 cm
súlykorlát: 140 kg
garancia: 5 év

A kényelem fokozása érdekében kifejlesztett felületjavító topper,
mely javítja a meglévő matrac - vagy kényelmetlen kanapé - fekvőfelületét.
Így csere nélkül egy magasabb minőségű fekhelyen élvezhetjük a
pihenést. A matrac magja 50 kg/m3 sűrűségű Memory habból készül.
A Memory hab a test formájához igazodik, és azt stabilizálja az optimális helyzetbe.
Anti allergén huzat, levehető és mosható.

Rendelhető:
4 ill. 6 cm-es
vastagságban

Vacuum Collection

Multi Foam Collection

Duplo

Hardy Dream

A DUPLO matrac egyik oldalán közepes keménységű, a
másik oldalán a keményebb hab biztosítja, hogy megtalálhassa az igazán megfelelő alátámasztást.
Testünk igénye az idővel változik, így a kényelmi igényünk
is változhat. Önnek is könnyebb változtatni, ha idővel más
felületen élvezné jobban az alvást. DUPLO az optimális megoldás!
A matrac antiallergén huzata véd az allergiás problémák kialakulásától.
Az antisztatikus huzat elvezeti az elektromos töltéseket, így biztosítja a
nyugodt alvást, a tökéletes pihenést.

Nagy teherbírású kétrétegű matrac.
keménység

Vákuumcsomagolt
magasság: 20±1 cm
súlykorlát: 150 kg
garancia: 8 év

Az alsó, heterogén réteg (80 kg/m³) kifejezetten
nagy sűrűségű, teherbírású magból áll. Felső rétegén
egy magas minőségű poliuretán habréteg ötzónás profilozással boztosítja a szabad levegőáramlást és a test kellemes
masszírozását.
A matracra jellemző a fokozott ellenálló képesség, és megnövelt
terhelhetőség. Extra Kemény fekvést biztosít.

keménység

magasság: 15±1 cm
súlykorlát: 120 kg
garancia: 5 év

Vacuum Collection
Wooly
A matrac belső magja a legmodernebb technológiával
kialakított orthopedikus Novaflex mag.
Téli oldalán 100%-os gyapjú réteg biztosítja a kellemes
természetes testhőmérsékletet.
Nyári oldalán 100%-os pamut réteg segíti a test szellőzését, és a steppelés során kialakított szellőzőcsatornák
elvezetik az alvás során keletkező párát.
A matrac antiallergén huzata véd az allergiás problémák kialakulásától.
Az antisztatikus huzat elvezeti az elektromos töltéseket, így biztosítja a
nyugodt alvást, a tökéletes pihenést.

Duo
keménység

Vákuumcsomagolt
magasság: 20±1 cm
súlykorlát: 120 kg
garancia: 8 év

Milyen legyen a matracom? Lágyabb vagy a keményebb
lenne jobb? Megvan a megoldás!
A Duo matrac egyik oldala lágyabb, míg a másik oldala keményebb
fekvést biztosít. A testünk az idő múlásával változik, igy a kényelmi igényünk
is változhat. Igy Önnek is könnyebb változtatni, ha idővel más minőségű felületen
élvezné jobban az alvást. Duo az optimális megoldás!
A magas minőségű poliuretán habrétegötzónás profilozással biztosítja a szabad levegőáramlást, és a test kellemes masszírozását.
Ajánlott elhelyezés - fix vagy hajlítható farugós ágyrácsra

keménység

Vákuumcsomagolt
magasság: 16±1 cm
súlykorlát: 100 kg
garancia: 5 év

Angel
A kemény orthopéd vákuum matrac magját a Novaflex
hab adja.

Apple

Az Angel matrac széles körben alkalmazott, rendkívül
közkedvelt matrac. A testet teljesen alátámasztja, és
tökéletesen elvezeti az alvás során keletkezett párát.
A matrac antiallergén huzata véd az allergiás problémák
kialakulásától.
Az antisztatikus huzat elvezeti az elektromos töltéseket, így biztosítja
a nyugodt alvást, a tökéletes pihenést.

keménység

Vákuumcsomagolt
magasság: 20±1 cm
súlykorlát: 120 kg
garancia: 8 év

Klasszikus egytestű matrac, ami nagyon közkedvelt.
A matrac magja kiváló minőségű poliuretán habból áll,
egyik oldalon lézeres eljárás révén ötzónás profilozással
van ellátva, amely képes a test minél tökéletesebb alátámasztására, továbbá biztosítja a test jobb véráramellátását
és a matrac jobb átszellőztetését.
A matrac magjának felső oldala ötzónás profilozással van ellátva,
amely az alvás alatt az izomzat fellazulását biztosítja.
Bordázata gyengéden masszírozza a rajta nyugvó testet.
Huzata zippzáros, mosható, tisztítható.
Ajánlott elhelyezés - fix vagy hajlítható farugós ágyrácsra

Ergo
Remek minőségű rendkívül kedvező árfekvésű matrac.
A legmodernebb technológiával kifejlesztett hab tökéletes
alátámasztást nyújt a testnek, és biztosítja a kényelmes
pihenést.
A matrac antiallergén huzata véd az allergiás problémák
kialakulásától.
Az antisztatikus huzat elvezeti az elektromos töltéseket, így biztosítja
a nyugodt alvást, a tökéletes pihenést.

keménység

Vákuumcsomagolt
magasság: 15±1 cm
súlykorlát: 90 kg
garancia: 2 év

keménység

Vákuumcsomagolt
magasság: 10±1 cm
súlykorlát: 90 kg
garancia: 1 év

Ágykeretek

Tömör bükkfából, hossztoldott
végillesztéssel készülő ágyak,
BIO olajjal felületkezelten.

Helsinki

Arwen

Fejvég vastagsága 26 mm,
lábak 80 x 80 mm vastagok.

Méretek:
160 x 200 és 180 x 200 cm

Memory Pillow Collection
3D párna
Memo Dream
Memo Dream párna Memory habból
(50 kg/m³). A párna formája biztosítja a
tökéletes alátámasztást és a nyakizomzat fellazulását,
amely így kellemes pihenést biztosít egész éjszakára.
Méretek: 48 x 32 x 11cm / 70 x 32 x 11 cm

Fehér színű huzata kiváló
minőségű kötött poliészter
anyagból készül, amely 3D-s
lélegző textilt tartalmaz a széleken
a tökéletes légáramlás érdekében.
Üreges poliészter szál töltet a tökéletes
kényelem és nyak alátámasztásáért.
Méret: 40 x 70 cm
3,5 mm-es Audio Jack csatlakozó, hogy csatlakoztathasd a
kedvenc média lejátszódat.

Protector Collection

Antiallergén Steppelt
Matracvédő huzat
100% pamut, töltete 200 gr/m2 szilikonszálas poliészter.
40°C-on mosható termékek.

Az Ön Matrac partnere:

A képek illusztrációk, nem pontos mása a matracoknak!

