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Doporučené uložení

TAŠTIČKY

LUXUSNÍ TAŠTIČKOVÉ MATRACE

Proč právě taštičková matrace?
Jádro je složeno z velkého počtu pružin, které jsou samostatně 
zabaleny do „taštičky“ z netkané textilie. Každá pružinka dokáže 
přesně reagovat na zatížení. Tyto matrace jsou vhodné pro vyšší 
zatížení. Vyznačují se velkou pružností, vzdušností a životností.

COLLECTION BY ŘEŠETO

matrace TOP SPRING VISCO
  6 930 Kč

Luxusní matrace z taštičkových pružin a kvalitních pěn. Jednu stranu matrace tvoří VISCO 
elastická pěna, která se přizpůsobuje teplotě lidského těla. Druhá strana je z vysoce 
kvalitní studené pěny ULTRA FRESH. Pro dokonalou vzdušnost jsou pěny opatřeny otvory 
nejnovější technologií „ŘEŠETO”. Matrace je vhodná pro vyšší váhové zatížení při zachování 
maximálního komfortu a dokonalé relaxace. 
POTAH BIORYTMUS
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Luxusní matrace TOP SPRING
  5 760 Kč

Laťový rošt MASIV FIX
  1 190 Kč

potah BIORYTMUS
  ZDARMA exkluzivně k matracím SPRING

Matrace s jádrem z taštičkových pružin. Z obou stran 
je opatřená vysoce kvalitní studenou pěnou ULTRA 
FRESH, která dokáže eliminovat výskyt roztočů 
a má vynikající odolnost proti vzniku hub a plísní. 
Pro dokonalou vzdušnost jsou pěny opatřeny otvory 
nejnovější technologií „ŘEŠETO”. Matrace je vhodná 
pro vyšší váhové zatížení při zachování maximálního 
komfortu a dokonalé relaxace. 
POTAH BIORYTMUS

Kvalitní masivní laťový rošt je vhodným řešením pro 
matrace s vyšší tuhostí a vyšším váhovým zatížení. 
Laťový rošt doporučujeme pro pružinové, taštičkové 
a vyšší pěnové matrace. Konstrukce zaručuje vysokou 
nosnost i pevnost, ale zároveň i dostatečné odvětrání 
matrace. Na pevném rámu z vrstveného dřeva je 15 ks 
smrkových latí. Cena platí pro rozměry 80, 90 x 200 cm.

Obsahuje přírodní minerály, které působí blahodárně 
na organismus, mají omlazující schopnosti a snižují 
hladinu stresu. Potah BIORYTMUS s moderním 
proševem o vysoké gramáži má antibakteriální 
schopnosti. Je vhodný pro alergiky.
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PLATNOST AKČNÍ NABÍDKY je od 16. 11. 2020 do 30. 6. 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


