matrace co umí
bojovat s roztoči

Antibakteriální
BLUE KOLEKCE
novinka

Potah ActiPRO
Z výzkumů, které provedly renomované belgické a holandské laboratoře vyplynulo, že roztoči se v matracích vyskytují ve
velké míře. Hlavním důvodem je vlhko, teplo a tma pod peřinou, dále pak odumřelá kůže, která je ideální živnou půdou pro
roztoče, neboť se na ni váží enzymy negativních bakterií.
Jestliže chcete spát klidně a bez alergií, pak nejlépe na
ŘEŠETO matraci s Actipro potahem.
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potah lze rozdělit na dvě části pro jednodušší
manipulaci a praní
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potah s moderním proševem o vysoké gramáži
(200 g/m2)
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potah je vhodný pro alergiky
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ACTIPRO nezahubí roztoče, ale soustředí se na zničení
jejich potravy. Na Actipro potah je naneseno na m2 kolem
5000 probiotických jednotek. Tyto pozitivní bakterie se
dají nejlépe srovnat s aktivními složkami v jogurtu, které
se přednostně soustředí na náš imunitní systém. Probiotika se starají o to, aby se zdroj potravy roztočů snížil
na minimum. Díky tomu se pozitivní bakterie rozmnožují
rychleji než ty negativní.
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Šance na přežití roztočů se tak velmi snižuje, až úplně
eliminuje a riziko alergií se výrazně zmenšuje.
Bylo tak prokázáno, že Actipro, vedle pozitivních výsledků
v souvislosti s roztoči, bojuje zároveň proti nežádoucím
bakteriím a houbám. Tím se díky ACTIPRO potahu můžeme vyvarovat i zápachům.

VISCO PĚNA

9 390 Kč

7 090 Kč

Blue Medic Visco

Luxusní dvoutuhostní 7zónová matrace je vyrobená z ANTIBAKTERIÁLNÍCH pěn, které přináší vysokou hygienu
do Vaší ložnice. Pro roznášecí vrstvu je použita vysoce kvalitní VISCO pěna a pěna s částečky stříbra SILVER FOAM. Visco
pěna reaguje na teplotu těla a tlak, kterým tělo na matraci působí a dokonale se přizpůsobuje. Paměťový efekt eliminuje
mikroprobuzení, která narušují spánkové cykly a přispívá k hlubšímu spánku. Pěna SILVER FOAM díky stříbrným částečkám nabízí zvýšené hygienické požadavky a díky své měkkosti dodává vysoký komfort při spánku. Jádro matrace je upraveno nejmodernější technologií ŘEŠETO, která zvyšuje prodyšnost, vytváří jednotlivé zónování a prodlužuje životnost celé
matrace. Matrace je dokonale odvětrávaná a splňuje hygienické požadavky nejnáročnějších zákazníků.

Váš prodejce:

Doporučené uložení

22
cm

TRA

CE

D

I

RESETO Antibakterial_CZ 911902333.indd 1

A

ČE

911902333/2019

www.reseto.cz

Á VÝRO
B
SK

01

130 kg

20

4

TVRDOST

OD ROK

U

3

TVRDOST

07.01.19 11:12

KA 4 RO
RU

R

Y
IT

GA

4

AN

KY

ZÁ

Kolekce byla sestavena na základě dlouholetých zkušeností výroby matrací. Dalším kritériem byly
zvýšené hygienické požadavky našich zákazníků. Tato kolekce je vyrobena z unikátní SILVER
FOAM a ANTIBAKTERIÁLNÍ pěny, která byla certifikovaná firmou SANITIZED Švýcarsko. Pěna
SILVER FOAM má v sobě částečky stříbra, které dokáží eliminovat výskyt roztočů a ANTIBAKTERIÁLNÍ pěna nejen eliminuje výskyt roztočů, ale také zamezuje výskytu plísní a hub. Dokonalé
spojení antibakteriálních pěn a technologie ŘEŠETO přináší do Vaší ložnice dokonalou hygienu
a vysoký komfort spánku.
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7 690 Kč

Blue Medic

5 630 Kč

Luxusní 7-zónová matrace je vyrobená z ANTIBAKTERIÁLNÍ pěny a dvou roznášecích vrstev ze SILVER
FOAM, které přináší vysokou hygienu do Vaší ložnice. Pěna SILVER FOAM díky stříbrným částečkám nabízí zvýšené
hygienické požadavky a díky své měkkosti dodává vysoký komfort při spánku. Jádro matrace je upraveno technologií
ŘEŠETO, která zvyšuje prodyšnost, vytváří jednotlivé zónování a prodlužuje životnost celé matrace. Matrace je dokonale
odvětrávaná a splňuje hygienické požadavky nejnáročnějších zákazníků.

3 190 Kč

Blue Topper

2 350 Kč

Krycí matrace slouží pro zpříjemnění povrchu, dodává matraci větší komfort a poskytne lepší oporu páteře. Krycí
matrace lze použít i na nevyhovující či tvrdou matraci. Krycí matrací zpříjemníte povrch sedací soupravy při návštěvě
nečekaných hostů. Krycí matrace z antibakteriální SILVER FOAM
Úprava technologií ŘEŠETO – vertikální děrování
Dokonalá hygiena a prodyšnost
Výška cca 6 cm
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