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Pěna OXYGEN – novinka kolekce 2020/2021

OXYGEN FOAM – inovativní pěna s výbornou průdušností. Pěna Oxygen je novinkou mezi pěnami,
ve které se snoubí několik jedinečných vlastností. Díky speciální metodě vypěňování má tento materiál
otevřenou strukturu buněk. Velkou část toho co matrace během užívání „vdechne“ vzápětí „vydechne“,
takže nedochází k hromadění vlhkosti a škodlivin v jádru matrace. Dosažení suchého klimatu je zárukou
správné hygieny v matraci a vynikající termoregulace. Následkem toho dochází ke snížení potivosti a
k udržení trvalého tělesného komfortu uživatele. Snížené klimatické namáhání pěny pak napomáhá
k prodloužení životnosti matrace, se stálostí jejich původních vlastností.
Díky přidaným aditivům disponuje pěna Oxygen vynikající elasticitou
THERM BALANCE
a komfortem, takže spánek bude relaxací bez kompromisů.
60°C

●

Výborná prodyšnost

BIOGREEN stretch
5 let

ZÁRUKA

potah THERMOBALANCE prošitý
s PES vláknem – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textílie

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

22 cm

VÝŠKA

vrchní deska: prodyšná pěna
OXYGEN; jádro matrace: přírodní
pěna BIOGREEN se speciálním prořezáváním;
spodní deska: značková pěna ELIOCELL o hustotě
28 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

150 kg

NOSNOST

10820Kč

7990 Kč

carbonio

SWISS oxygen
7 let

ZÁRUKA

Tuhost:
T3 –
T4 –

provedení T3

60°C

potah CARBONIO prošitý s PES
vláknem – gramáž 300 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

22 cm

VÝŠKA

modrá pěna:
prodyšná pěna OXYGEN;
šedá pěna: švýcarská pěna EvoPoreHRC ;
fialová pěna: švýcarská pěna AventO2

150 kg

NOSNOST

14180Kč

9990 Kč

Tuhost:

● Ideální

na polohovatelný rošt

Potah s výtažky
z mořských řas

NIGHTFLY – komfortní pěna

60°C

NIGHTFLY magic
5 let

ZÁRUKA

potah ALGUA prošitý s PES
vláknem – gramáž 200 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

20 cm

VÝŠKA

8770Kč

pěna NIGHTFLY – antidekubitní prořez;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

5990 Kč

Unikátní systém
"pěnových pružin"

●

ALOE VERA – pěna s aromaterapií

ALOE duo
4 roky

ZÁRUKA

Tuhost:

140 kg

NOSNOST

Potah pro alergiky
Silver Protect

60°C

potah SILVER prošitý PES
vláknem – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textílie

25 cm

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

VÝŠKA

vrchní deska: pěna ALOE VERA
s antidekubitním prořezem; jádro matrace:
pěnové pružiny AIRSPRING – značková pěna
ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3; spodní deska: pěna
ALOE VERA; FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

13790Kč

8960 Kč

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Airspring

140 kg

NOSNOST

unikátní systém „pěnových pružin“,
excelentní vzdušnost jádra matrace,
detailní kopírování těla

●

Jedinečný komfort
– švýcarské pěny

SWISS prestige
8 let

ZÁRUKA

30°C

potah SILKTOUCH prošitý s viscoelastickou – línou pěnou
a PES vláknem – gramáž 100 g/m2; v boku všitá 3D textílie

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

25 cm

VÝŠKA

vrchní desky:
viscoelastická – líná pěna
MINDFOAM® a pěna EvoPoreHRC
střed: taštičková pružina – SYSTÉM 1000;
spodní deska: pěna AventO2 ;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

17770Kč

14810 Kč
Zónování - 7 zon

●

Jedinečný komfort

NEROLI – nová dimenze odpočinku

NEROLI therapy
8 let

ZÁRUKA

140 kg

NOSNOST

Potah
příjemný
na dotek

30°C

potah SILKTOUCH prošitý s viscoelastickou
– línou pěnou a PES vláknem – gramáž 100 g/m2;
v boku všitá 3D textílie; spodní potah SILKTOUCH
prošitý s PES vláknem – gramáž 300 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

27 cm

VÝŠKA

aromatizovaná HR pěna
NEROLI® o hustotě 60 kg/m3;
žlutá pěna: studená HR-pěna;
červená pěna: antibakteriální pěna SANITIZED;
spodní deska: pěna THERMOSILVER;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

16870Kč

14060 Kč

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

140 kg

Antidekubit
antidekubitní profil vrchní desky
zabraňuje vzniku proleženin

NOSNOST

●

Komfortní partnerská matrace

60°C

potah ALOE VERA prošitý
s PES vláknem – gramáž
300 g/m2

ALOE bio-ex
5 let

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

25 cm

VÝŠKA

vrchní profil:
pěna ALOE VERA;
jádro matrace:
taštičková pružina – SYSTÉM 1000;
spodní deska: pěna ALOE VERA;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

11490Kč

7990 Kč

140 kg

NOSNOST

Antidekubit

Systém 1000

●

Komfort
a vzdušnost v jedné matraci

60°C

potah ALOE VERA prošitý
s PES vláknem – gramáž
300 g/m2

ALOE comfort
ZÁRUKA

21 cm

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

VÝŠKA

vrchní desky: pěna AIRGEL;
viscoelastická – líná pěna ORANGE;
jádro matrace: profilovaná pěna NIGHTFLY;
spodní deska: pěna ALOE VERA;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

9150Kč

5990 Kč

140 kg

NOSNOST

Váš prodejce:

4 roky

prořezání jádra matrace

www.materasso.cz

