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artemIs bIo

mÉdea plus

gaIa

•	exkluzivní	jádro	z	naturální	pěnové	pryže	(latex)	
z	přírodního	kaučuku,	které	je	ve	střední	vrstvě	
dvojnásobně	vyztuženo	a	významně	zpevněno	kokosovými	
flexideskami

•	výborná	pružnost,	prostupnost	vzduchu,	antibakteriální	
vlastnosti	a	tzv.	bodová	elasticita:	dokonalé	přizpůsobení	
křivkám	lidského	těla

•	dobré	ortopedické	vlastnosti:	vhodná	i	pro	osoby	
dlouhodobě	upoutané	na	lůžko

•	standardní	potah	active,	zdrhovadlo	do	4	stran,	pratelný	
až	na	40	°C	

•	unikátní	7zónové	tvarování	horní	vrstvy	z	líné	pěny:	
matrace	rovnoměrně	rozkládá	tlak	v	jednotlivých	
tělesných	zónách

•	tzv.	zipové	spodní	tvarování	jádra	matrace,	poskytuje	
dostatečný	prostor	pro	cirkulaci	vzduchu	uvnitř	matrace

•	antibakteriálnost	matrace	zajištěna	díky	použití	HD	PUR	
pěny	s	antibakteriální	úpravou

•	matraci	je	možné	polohovat	pomocí	roštů	a	je	vhodná	také	
pro	osoby	dlouhodobě	upoutané	na	lůžko	

•	standardní	potah	ACTIVE,	zdrhovadlo	do	4	stran,	pratelný	
až	na	40	°C

•	jádro	je	rozčleněno	do	5	zón,	které	jsou	tvořeny	třemi	
odlišnými	hustotami	materiálu

•	vytváří	tak	optimálně	vyváženou	podporu	v	oblasti	hlavy	
a	ramen,	velmi	tuhou	podporu	ve	střední	části	matrace	
s	vyšším	zatížením	zad,	kyčlí	a	opět	vyváženou	podporu	
v	zóně	nohou	

•	jedná	se	o	vysoce	kvalitní	pěnovou	pryž	s	antibakteriálními	
vlastnostmi	a	dlouhou	životností,	výbornou	prodyšností,	
vysokou	flexibilitou	a	pružností	

•	díky	dobrým	ortopedickým	vlastnostem	je	vhodná	i	pro	
osoby	dlouhodobě	upoutané	na	lůžko

•	standardní	potah	ACTIVE,	zdrhovadlo	do	4	stran,	pratelný	
až	na	40	°C	

Latexová zdravotní matrace ve styLu moderních biotrendů vhodná pro Lidi s vyšší hmotností. 

zdravotní matrace poskytující komfort spánku s použitím viscoeLastické pěny s proměnLivou výškou.

výjimečná matrace s pěti anatomickými zónami, s odLišnými tuhostmi. 
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olympIa jolana

fortuna bIo krIstyna

kallIstÓ smart atHÉna Hard

•	vrchní	vrstvy	tvořeny	z	„líné	pěny“	ve	dvou	rozdílných	
tuhostech	a	celkové	extrémní	výšce	6	cm

•	při	kontaktu	s	tělesným	teplem	líná	pěna	měkne	a	pružně	
se	přizpůsobuje	anatomii	těla,	které	se	pozvolna	
a	výrazným	způsobem	zanořuje	do	matrace	

•	tzv.	efekt	pomalého	vracení	do	původní	polohy	zajišťuje	
rovnoměrné	rozložení	tlaku	na	lidské	tělo	(pozitivní	vliv	
na	krevní	oběh,	zlepšuje	kvalitu	spánku	a	zmírňuje	bolesti	
zad)

•	spodní	vlnitě	tvarovaná	vrstva	z	kvalitní,	antibakteriální	
HD	PUR	pěny	(o	vysoké	objemové	hmotnosti)

•	standardní	potah	ACTIVE,	zdrhovadlo	do	4	stran,	pratelný	
až	na	40	°C	

•	nelepené	jádro	matrace	propracované	důmyslně	
z	elastické	HR	pěny	(studená	pěna)	a	HD	pěny	vytváří	
ideální	podporu	pro	tělo	

•	spojení	vrstev	bez	použití	lepidel	zajišťuje	dokonalé	
provzdušnění	jádra	a	snadnou	údržbu	s	možností	
praktického	rozložení	jednotlivých	dílů	při	čištění

•	v	závislosti	na	tělesné	hmotnosti	nebo	přání	uživatele	lze	
volit	mezi	měkčí	a	tvrdší	stranou	matrace

•	standardní	potah	GREENFIRST®,	zdrhovadlo	do	4	stran,	
pratelný	až	na	60	°C

•	horní	vrstva	viscolatexu	zajišťuje	optimální	pohodlí	při	
spánku	a	vyniká	tvarovou	pamětí	–	ustupuje	tlaku	těla	
v	nejvíce	namáhaných	bodech	a	poskytuje	ideální	uvolnění	
svalům

•	materiál	se	vyznačuje	antibakteriálními	vlastnostmi	a	díky	
výrazné	elasticitě	dokonale	kopíruje	tvar	lidského	těla	

•	otevřená	struktura	latexových	buněk	a	oboustranná	
perforace	jádra	podporují	účinnou	cirkulaci	vzduchu	
a	zabraňují	zadržování	vlhkosti

•	KAllISTó	SmART	v	sobě	spojuje	výhody	materiálů	
s	efektem	pomalého	vracení	(viscoelastické	pěny)	a	latexu

•	standardní	potah	ACTIVE,	zdrhovadlo	do	4	stran,	pratelný	
až	na	40	°C	

•	vrstvy	jádra	matrace	jsou	spojeny	zvláštním	tvarováním,	
které	dodává	jádru	potřebnou	vzdušnost	

•	využitím	viscoelastické	pěny	matrace	zajišťuje	
pocit	„vnoření“,	pohodlné	uložení	v	optimální	poloze	
a	rozprostření	tlaku	těla	po	celé	ložné	ploše

•	jádro	plně	respektuje	anatomii	těla	rozdělením	do	7	zón	

•	spodní	strana	matrace	je	vyrobena	z	kvalitní	HD	PUR	pěny	
pro	větší	zpevnění	podpory	

•	standardní	potah	GREENFIRST®,	zdrhovadlo	do	4	stran,	
pratelný	až	na	60	°C

•	matrace	nabízí	unikátní	možnost	volby	tvrdší	(fialová	
pěna)	a	měkčí	(žlutá	pěna)	strany	matrace	

•	díky	otevřené	struktuře	vysoce	kvalitní	HR	pěny	(studené	
pěny)	je	dosaženo	optimálního	proudění	vzduchu	
v	matraci,	je	elastická	a	trvanlivá

•	oboustranné	antidekubitní	tvarování	do	„ostrůvků“:	
vhodná	i	pro	osoby	dlouhodobě	upoutané	na	lůžko

•	použitím	přírodního	materiálu	ve	výšce	20	cm	reaguje	
matrace	na	aktuální	biotrendy	a	výrazně	omezuje	možné	
negativní	dopady	na	životní	prostředí

•	standardní	potah	ACTIVE,	zdrhovadlo	do	4	stran,	pratelný	
až	na	40	°C	

•	nezvykle	pružné	antibakteriální	jádro,	které	poskytuje	
odpovídající	úroveň	podpory	pro	rozdílné	křivky	lidského	
těla

•	ideální	materiál	pro	uživatele	pečující	o	své	zdraví,	
hledající	tělesnou	a	duševní	rovnováhu	–	potřebný	
odpočinek	a	regeneraci	po	celodenním	shonu

•	dobré	ortopedické	vlastnosti:	vhodná	i	pro	osoby	
dlouhodobě	upoutané	na	lůžko

•	standardní	potah	GREENFIRST®,	zdrhovadlo	do	4	stran,	
pratelný	až	na	60	°C	

extrémního pohodLí dosaženo díky viscoeLastické pěně. praktická sendvičová matrace z hr pěny vhodná pro aLergiky.

partnerská zdravotní matrace z mimořádně pružné přírodní hr pěny s extraktem sójového oLeje. propracovaná Latexová matrace s pěti anatomickými zónami. 

zdravotní matrace 2 v 1 – dvoutuhostní matrace s vysoce komfortní 
viscoLatexovou vrstvou smart Latexu. komfortní sendvičová matrace se 7 cm vysokou viscoeLastickou vrstvou. 

VISCO BAKTERIAL
HD • ANTI- ZÁRUKA
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mImI

baby

bambIno

•	klasické	řešení	pro	zdravý	a	klidný	spánek	těch	nejmenších	

•	jádro	matrace	je	tvořeno	jedním	dílem	kvalitní	PUR	pěny

•	matrace	v	potahu	splňuje	limity	emisí	VOC	látek	pro	vnitřní	prostředí	
pobytových	místností	a	odpovídá	požadavkům	na	zdravotní	nezávadnost	
dle	Öko-Tex	Standard	100,	třída	I	–	vhodný	pro	děti	do	3	let

•	standardní	potah	mIRABEllA,	volitelný	potah	JABA	PUR

•	jádro	je	tvořeno	kombinací	PUR	pěny	(polyuretanová	pěna)	se	střední	
vrstvou	pojeného	lehčeného	polyuretanu	(RE	pěna),	který	matraci	výrazně	
zpevňuje	a	zvyšuje	její	tvrdost	

•	matrace	v	potahu	splňuje	limity	emisí	VOC	látek	pro	vnitřní	prostředí	
pobytových	místností	a	odpovídá	požadavkům	na	zdravotní	nezávadnost	
dle	Öko-Tex	Standard	100,	třída	I	–	vhodný	pro	děti	do	3	let

•	standardní	potah	mIRABEllA,	volitelný	potah	JABA	PUR

dětská pěnová matrace.

kvaLitní dětská matrace sendvičového typu.

norka plus Zlata plus

natalIa

darIna Hard

•	střed	jádra	zpevněn	8cm	deskou	z	pojeného	lehčeného	
polyuretanu	(RE	pěna),	která	je	vložena	mezi	vrstvy	
kvalitní	PUR	pěny	

•	vnitřní	tvarování	vrstev	dodává	jádru	potřebné	
provzdušnění	

•	matrace	je	ceněna	především	pro	vyváženou	kombinaci	
svých	užitných	vlastností.	Je	určena	pro	ty,	kteří	dávají	
přednost	tvrdšímu	lůžku	

•	standardní	potah	AlOE	VERA,	zdrhovadlo	do	4	stran,	
pratelný	až	na	60	°C	

•	jádro	je	tvořeno	systémem	pružin,	které	jsou	samostatně	
zašity	v	textilních	sáčcích

•	každá	jednotlivá	taštička	tak	může	individuálně	reagovat	
–	dynamicky	se	přizpůsobuje	tvaru	i	zátěži	jednotlivých	
tělesných	partií	a	zajišťuje	optimální	rozložení	hmotnosti	
lidského	těla

•	vnější	5zónové	profilování	z	kvalitní	PUR	pěny,	může	
napomoci	lepšímu	prokrvení	kůže	

•	matrace	vyžaduje	pevnou	prodyšnou	podložku	nebo	rošt	
bez	polohování	

•	standardní	potah	AlOE	VERA	,	zdrhovadlo	do	4	stran,	
pratelný	až	na	60	°C

•	jádro	tvoří	speciální	vysoce	pružná	HR	pěna	(„studená	pěna“)	o	vysoké	
objemové	hmotnosti,	která	vytváří	dostatečně	pevný	a	tvrdý	podklad	pro	
správné	tvarování	páteře	rostoucího	miminka

•	jemné	vlnité	tvarování	na	obou	ložných	stranách	matrace	navíc	přispívá	
k	lepšímu	prokrvení	těla

•	matrace	v	potahu	splňuje	limity	emisí	VOC	látek	pro	vnitřní	prostředí	
pobytových	místností	a	odpovídá	požadavkům	na	zdravotní	nezávadnost	
dle	Öko-Tex	Standard	100,	třída	I	–	vhodný	pro	děti	do	3	let

•	standardní	potah	mIRABEllA,	volitelný	potah	JABA	PUR

•	výjimečná	elasticita	„studené	pěny“	nové	generace	s	vyšší	
tuhostí	a	nosností	poskytuje	dokonalý	spací	komfort	
širokému	okruhu	uživatelů

•	speciální	oboustranné	tvarování	rozděluje	jádro	do	
7	anatomických	zón	zajišťujících	optimální	tvrdost	pro	
každou	část	lidského	těla

•	matrace	je	vhodná	i	pro	osoby	dlouhodobě	upoutané	na	
lůžko

•	standardní	potah	GREENFIRST®,	zdrhovadlo	do	4	stran,	
pratelný	až	na	60	°C

•	ceněna	je	především	vzdušnost	jádra,	která	pomáhá	
eliminovat	vlhkost	a	zabraňovat	množení	roztočů	

•	výborně	pružná,	optimálně	tuhá	a	tvarově	stálá	matrace	
z	pěnové	pryže	(latex)

•	zajištění		optimálního	uvolnění	v	průběhu	spánku	

•	díky	dobrým	ortopedickým	vlastnostem	je	vhodná	i	pro	
osoby	dlouhodobě	upoutané	na	lůžko	

•	standardní	potah	GREENFIRST®,	zdrhovadlo	do	4	stran,	
pratelný	až	na	60	°C

matrace ceněná pro svou tuhost a unikátnost jádra. kLasická matrace z taštičkových pružin. 

Luxusní dětská pěnová matrace.

zpevněná Latexová matrace s kokosovou fLexideskou. 

neLepená matrace z vysoce pružné hr pěny s výjimečnou eLasticitou a tvarovou stáLostí. 

PUR • PĚNA RE • PĚNA
ZÁRUKA
2

ROKY
17 cm

120 kg

2

TUHOST

ZÁRUKA
2

ROKY120 kg

2

TUHOSTLATEX
16 cm

ZÁRUKA
2

ROKY120 kg TUHOST

3
HR • PĚNA 18 cm

NETKANÁ
TEXTILIE

PUR • PĚNA
ZÁRUKA
2

ROKY
21 cm

HR • PĚNA

PUR • PĚNA

PUR • PĚNA RE • PĚNA

7 cm

7 cm

5 cm

ZÁRUKA
2

ROKY

ZÁRUKA
2

ROKY

ZÁRUKA
2

ROKY

120 kg

2

TUHOST

dětskÉ matrace
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relaX Hr

relaX vIsco

actIve

aloe vera

jaba pur

mIrabella

greenfIrst®

•	vnitřní	deska	z	HR	pěny	„studená	pěna“	

•	vyniká	praktickým	tvarováním,	které	může	
napomoci	lepšímu	prokrvení	kůže	v	průběhu	spánku

•	standardní	potah	AlOE	VERA,	snímatelný,	pratelný	
až	na	60	°C

•	vnitřní	deska	z	viscoelastické	pěny	„líná	pěna“	

•	vyniká	praktickým	tvarováním,	které	může	
napomoci	lepšímu	prokrvení	kůže	v	průběhu	spánku	

•	standardní	potah	AlOE	VERA,	snímatelný,	pratelný	
až	na	60	°C

•	unikátní	potah	s	použitím	mikročástic	stříbra,	které	aktivně	chrání	hygienu	
vašeho	lůžka

•	technologie	SmartSilverTm™	je	registrována	jako	bezkonkurenční	metoda	
a	antimikrobiální	ochrana	proti	zápachu	-	mezinárodně	certifikována,	
Öko-Tex	Standard	100	

•	nanočástice	stříbra	s	maximální	účinností	potlačují	růst	bakterií	s	minimálním	
dopadem	na	životní	prostředí

•	Složení	textilie:	25	%	viskóza	,	75	%	polyester,	pratelný	až	na	40	°C

•	pletená	textilie	s	úpravou	aloe	vera	ve	svěží	zelenkavé	barvě	je	příjemně	měkká	
a	hýčká	každého	uživatele	

•	aloe	vera	zvyšuje	měkkost	a	hebkost	potahové	látky,	je	všeobecně	známá	pro	
svou	schopnost	regenerace	pokožky	lidského	těla

složení teXtIlIe:	100	%	polyester,	pratelný	až	na	60	°C

	

•	přírodní	materiál	s	dobrou	absorpcí	tělesné	vlhkosti	a	praktickou	
údržbou

složení teXtIlIe:	100	%	bavlna,	praní	až	na	60	°C

*	potah	mIRABEllA	pouze	pro	dětské	matrace

•	aktivně	podporuje	cirkulaci	vzduchu	v	matraci,	aniž	by	došlo	ke	vsáknutí	
tekutin	do	jádra	lůžka	(vysoce	odolná	vůči	působení	potu	a	moči)	

•	membrána	je	vyrobena	bez	PVC	a	splňuje	vysoké	nároky	na	hygienu

složení teXtIlIe:	62	%	polyester,	38	%	bavlna	+	PUR	membrána,	praní	až	
na	60	°C

*	potah	JABA	PUR	pouze	pro	dětské	matrace	

•	bioaktivní	úprava	na	bázi	přírodních	rostlinných	látek	s	použitím	esenciálních	
olejů	z	citronu,	levandule	a	eukalyptu

•	je	hypoalergenní,	tedy	vhodný	pro	alergiky	

•	testováno	v	nezávislých	mezinárodních	laboratořích,	antiroztočová	úprava	
textilie	zaručuje	vysoké	užitné	vlastnosti	

•	antiroztočová	úprava,	která	vydrží	až	30	vyprání	na	60	°C	nebo	pět	praní	na	90	°C

složení teXtIlIe: 100	%	polyester,	pratelný	až	na	90		°C

aktivní ochrana Lůžka a maximáLní hygiena s užitím technoLogie 
smartsIlver tm™ i pro ty nejnáročnější uživateLe.

obLíbená moderní varianta pLetené textiLie s úpravou aLoe vera.

kLasická tkaná textiLie s dětskými motivy.

moderní textiLie opatřená pur membránou nepropustnou pro 
vodu, aLe vysoce prodyšnou pro páru.

vysoce účinná přírodní ochrana proti roztočům. 

chránič matrace pro zvýšený komfort  
a hygienickou ochranu matrace. 

chránič matrace pro zvýšený komfort  
a hygienickou ochranu matrace. 

potaHy

cHránIče matrací

VISCO

HR • PĚNA

4 cm
ZÁRUKA
2

ROKY

ZÁRUKA
2

ROKY
4 cm
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polyuretanová	pěna

vysokohustotní	PUR	pěna

HD	PUR	pěna	s	antibakteriálními	účinky,	
s	přídavkem	stříbra	dle	norem:	Certifikát	Öko-Tex	
Standard	100,	laboratorní	testy	dle	norem	SN	195	
920	(ATTC	6538)	a	EN	ISO	846	Section	A

vysoce	pružná	tzv.	„studená	pěna“

pojená	PUR	pěna

viscoelastická	PUR	pěna

latex

kokosové	vlákno

roZměry matrací a cHránIčŮ v potaHu: 

standardní rozměr: 

195	x	80	cm,	195	x	85	cm,	200	x	80	cm,	200	x	90	cm

dvoulůžko:

200	x	140,	200	x	160	a	200	x	180	cm	

+	ATYPICKÉ	ROZmĚRY

Barevnost	materiálu	a	její	případná	změna	nemá	vliv	na	kvalitu	a	funkční	vlastnosti	matrace.	Případné	lepené	spoje	materiálu	nemají	vliv	na	
kvalitu	a	funkční	vlastnosti	matrace.	Atypické	rozměry	jednolůžkových	matrací	delších	než	200	cm	a	dvoulůžkové	matrace	jsou	s	vlepenou	
PUR	pěnou	odpovídající	kvality.

Tiskové	chyby	vyhrazeny.

PUR • PĚNA

HD • PĚNA

BAKTERIAL
HD • ANTI-

HR • PĚNA

RE • PĚNA

VISCO

LATEX

NETKANÁ
TEXTILIE

90 kg

17 cm

ZÁRUKA
2

ROKY

netkaná	textilie

taštičková	pružina

maximální	nosnost

výška	matrace,	roštu

záruka	na	výrobky

snímatelný	potah

zdravotní	matrace

oboustranná	matrace

shoda	s	požadavky	na	zdravotnický	prostředek

vysvětlIvky k pIktogramŮm



kontakt:

gumoteX matrace, s.r.o.

mládežnická	3062/3a
690	75	Břeclav
Tel.:	+420	519	314	198	,	+420	519	314	189
E-mail:	info@gumotex.cz

www.matrace-gumotex.cz


