
Zlepšujeme to, co včera bylo dokonalé. 
Akce 1+1 vám dává mimořádnou šanci 
jak si dopřát sladký spánek na kvalitních 
matracích. Vyzkoušejte novou matraci Zetta.

www.reseto.cz

NABÍDKA 1+1 
ZDARMA!

NOVINKA - matrace ZETTA

KUPTE 1 MATRACI
DRUHOU ZÍSKÁTE

ZDARMA

České matrace s možností 

volby výšky jádra
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Doporučené uložení

Doporučené uložení

Novinka

Potah Dry Fast
Pomáhá udržovat vaši matraci v suchu i během těch nejteplejších nocí. 
Díky cool technologii zůstává matrace během spánku příjemně chladná. 
Antibakteriální úprava zabraňuje množení roztočů. Hebký materiál je 
příjemný na dotyk a zvyšuje měkkost a poddajnost matrace.

Pěnová matrace TESSIE PLUS

Nová  matrace ZETTA PLUS

VISCO vrstva nabízí unikátní pocit při ležení díky reakci 
pěny na tělesnou teplotu a dokonale se přizpůsobuje. 
Povrch není rozdělen na zóny a matrace je tak vhodná 
pro uživatele často měnící spánkovou polohu. 7zónová 
strana z HR studené pěny nabízí originální prořez, který 
garantuje ideální ortopedické vlastnosti. 
POTAH DRY FAST

Speciální polyuretanové pěny SLEEPFOAM vynikají 
výbornou elasticitou, která zajišťuje dlouhou životnost. 
Důmyslná profilace zaručuje dokonalé odvětrání. Tyto 
matrace jsou skvělé pro páry - partneři mají totožné 
matrace, ale každý z nich si zvolí oblíbenou tvrdost. 
POTAH ALOE VERA

Potahové materiály

Potah Aloe Vera
Zamilujete si ho nejen kvůli hebkému povrchu, ale také díky příměsi ALOE VERA, která je známá 
svými léčivými účinky. Obsahuje totiž enzymy, minerály a vitamíny a má příznivý vliv na pokožku. 
O suché a příjemné spánkové klima se postarají hydrofilní přísady, které zlepšují odvod vlhkosti. 
Tento dělitelný a zónově prošitý potah lze prát na 60 °C.

PLATNOST AKČNÍ NABÍDKY je od 1. 6. do 30. 9. 2021. Ceny matrací uvedeny do rozměru 90 x 200 cm. Matrace jsou opatřeny pratelným, 
zónově prošitým potahem. Výška matrace se uvádí včetně potahu. Potah je součástí uvedených cen matrací. Ceny uvedeny včetně DPH. 
Změna doby platnosti vyhrazena. Foto pouze ilustrační. Chyby v tisku vyhrazeny. Více informací, osvědčení a certifikace naleznete na 
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TESSIE PLUS 22
  12 470 Kč za 2 ks

ZETTA PLUS 18
  8 370 Kč za 2 ks

TESSIE PLUS 24
  13 290 Kč za 2 ks

ZETTA PLUS 20
  9 090 Kč za 2 ks

TESSIE PLUS 26
  14 070 Kč za 2 ks

ZETTA PLUS 22
  9 810 Kč za 2 ks


