EVOLUČNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ KVALITNÍ SPÁNEK

Potah SILVER SAFE
s VISCO pěnou

EVOLUTION
COLLECTION

Potah Silver Safe představuje nejmodernější technologie
zpracování potahů. Díky hladkému povrchu a VISCO pěně, která
je všitá přímo do potahu, zaručuje vysoký komfort spánku. 3D
ventilační mřížka zajišťuje odvětrání jádra matrace. Silver Safe
vytváří pozitivní klima pro lidské tělo a je vhodný pro alergiky.
Potah odpovídá OEKO-TEX Standard 100 pro hygienu a svěžest.

velmi příjemný povrch
potahu Silver Safe

důmyslné boční odvětrání
potahu i s praktickým
úchopem

Prvotřídní kvalita matrací
v unikátních potazích

Evolution

Unikátní matrace EVO SILVER+
Ceny EVO SILVER+
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80 x 200 cm

12.650 Kč

90 x 200 cm

12.650 Kč

100 x 200 cm

13.950 Kč

140 x 200 cm

21.490 Kč

160 x 200 cm

25.300 Kč

180 x 200 cm

25.300 Kč

200 x 200 cm

27.900 Kč

Kvalitní materiály od renomovaných firem
a moderní technologie výroby nám dovolují
poskytnout 5letou záruční lhůtu. Použité
materiály jsou pečlivě vybrané a testované
pro nejnáročnější zákazníky. Propracovaná
konstrukce a skladba matrací zaručují oporu
těla v každém bodě.

cm

Relaxační polštáře s vůní
1.760 Kč

DOUBLE & SINGLE SIZE
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Doporučené uložení

2

Matrace upravená technologií ŘEŠETO je maximálně
prodyšná, splňuje nejnáročnější požadavky na hygienu
a prodlužuje životnost. Otvory jádro matrace odvětrává
a nedochází k přehřívání lidského organismu. Díky
prodyšné matraci ŘEŠETO dochází k eliminaci vlhkosti
a prostředí na lůžku je dokonale hygienické.

GAR

Matrace Evo Silver+ nabízí nejen vyjímečný design, ale i nadstandartní použití HR studených a Hypersoft pěn. Hypersoft pěny
s otevřenou buněčnou strukturou a jedinečnou měkkostí zajišťují maximální relaxaci při spánku. Hypersoft pěna v kombinaci
s VISCO pěnou se dokonale přizpůsobí lidskému tělu. Otevřená struktura a ŘEŠETO technologie zaručuje vynikající odvětrání
jádra. Kvalitní materiály použité pro výrobu matrace mají vynikající odolnost proti proležení a zaručují vysokou životnost.

Z

Pro tužší komfort
ležení je matraci
možné otočit.

Rozměry

Vysoce prodyšné polštáře z VISCO pěny s paměťovým efektem
na bázi vody. Díky dobré ergonomii se lehce přizpůsobí a tím
vám dopřejí příjemnou relaxaci. Jsou chráněny proti roztočům
a obohaceny o uklidňující aroma. POTAH SILVER SAFE

Svěží

Přizpůsobivý

antistresový polštář

citrusová esence
Vysoce prodyšný

Ergonomický

Hygienický

Proti roztočům

Paměť na bázi vody

uklidňující polštář
levandulová esence

EVOLUČNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ KVALITNÍ SPÁNEK

Potah GRAPHENE
s VISCO pěnou

EVOLUTION
COLLECTION

Odstraňuje negativní energii a statickou elektřinu z těla
díky high-tech vláknům. Vlákna Graphene mají antistatický,
antistresový efekt a chrání naše tělo před elektrosmogem,
který může mít negativní vliv na naše tělo během spánku.
Nejen luxusní design, ale i inovační technologie Graphene
poskytují správné podmínky pro kvalitní spánek. Díky hladkému
povrchu a VISCO pěně, která je všitá přímo do potahu, matrace
zaručuje vysoký komfort spánku. 3D ventilační mřížka zaručuje
dokonalé odvětrání jádra matrace.

Prvotřídní kvalita matrací
v unikátních potazích

velmi příjemný povrch
potahu Graphene

důmyslné boční odvětrání
potahu i s praktickým
úchopem

Evolution

Antibakteriální matrace EVO GRAPHENE+
Ceny EVO GRAPHENE+

Doporučené uložení

4

TVRDOST

140 kg
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80 x 200 cm

19.790 Kč

90 x 200 cm

19.790 Kč

100 x 200 cm

21.780 Kč

140 x 200 cm

33.650 Kč

160 x 200 cm

39.580 Kč

180 x 200 cm

39.580 Kč

200 x 200 cm

43.560 Kč

Kvalitní materiály od renomovaných firem
a moderní technologie výroby nám dovolují
poskytnout 5letou záruční lhůtu. Použité
materiály jsou pečlivě vybrané a testované
pro nejnáročnější zákazníky. Propracovaná
konstrukce a skladba matrací zaručují oporu
těla v každém bodě.

27
cm

Inovativní úprava
povrchu ŘEŠETO

DOUBLE & SINGLE SIZE
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Váš prodejce:
912102628
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Matrace upravená technologií ŘEŠETO je maximálně
prodyšná, splňuje nejnáročnější požadavky na hygienu
a prodlužuje životnost. Otvory jádro matrace odvětrává
a nedochází k přehřívání lidského organismu. Díky
prodyšné matraci ŘEŠETO dochází k eliminaci vlhkosti
a prostředí na lůžku je dokonale hygienické.

GAR

Luxusní matrace EVO Graphene+ nabízí nadstandartní pocit při spánku. Studené HR pěny s antibakteriálním účinkem
a Hypersoft pěny se řadí do skupiny těch nejkvalitnějších materiálů pro výrobu matrací. VISCO pěna v kombinaci s Hypersoft
pěnou s otevřenou strukturou a jedinečnou měkkostí zajišťují maximální relaxaci pro Vaše tělo. Otevřená struktura a ŘEŠETO
technologie zaručuje vynikající odvětrání jádra. Antibakteriální příměsi v pěnách dokáží eliminovat výskyt roztočů a zamezují
vzniku hub a plísní. Použité kvalitní materiály mají vynikající odolnost proti proležení a zaručují vysokou životnost.

Z

Pro tužší komfort
ležení je matraci
možné otočit.

Rozměry
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Nejen inovativní designové řešení, ale i funkční provzdušnění vrchní
VISCO pěny dává povrchu matrace nadstandartní komfort při spánku.
Ceny matrací jsou uvedeny do rozměru 90x 200 cm. Matrace jsou opatřeny pratelným, zónově prošitým potahem. Výška matrace se
uvádí včetně potahu. Potah je součástí uvedených cen matrací. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna doby platnosti vyhrazena.
Fotografie jsou pouze ilustrační. Chyby v tisku vyhrazeny. Více informací, osvědčení a certifikace naleznete na www.reseto.cz

www.reseto.cz

