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Tudjuk nagyon jól, hogy vannak 

helyzetek, amikor kevésből kell 

kihozni a legtöbbet. Portfóliónkban 

Comfort Sleep márkacsaládunk 

ugyan a belépő szintet jelöli, de csak 

az árakban, ugyanis fekvéskomfort, 

alapanyagminőség és kidolgozottság 

tekintetében évek óta a Comfort Sleep 

az egyik közkedvelt márka az alacsony 

árfekvésű matracok piacán.

Comfort
Sleep
Komfort és minőség,
barátságos áron

Bio-Textima
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•  levehető és mosógépben 
mosható matrachuzat

•  12 cm hab magrész

Alfa VM
monozónás habmatrac, 
vákuumcsomagolt

70 kg

13 cm

• levehető és mosógépben 
is mosható matrachuzat

• 16 cm hab magrész

KÖZEPESEN KEMÉNY

90 kg

17 cm

Alfa Plus VM
monozónás habmatrac, 
vákuumcsomagolt

Matracainkat egy ügyes gép segítségével összepréseljük, majd az elvékonyított matracot henger alakúra tekerjük. Így kisebb helyet foglal, szállítása pedig egyszerűbb és olcsóbb.

KÖZEPESEN KEMÉNY

•  levehető és mosógépben 
mosható matrachuzat

•  9 cm hab
•  9 cm keményített hab

Apollo VM
oldalanként eltérő keménységű 
habmatrac, vákuumcsomagolt

110 kg

19 cm

•  levehető és mosógépben 
mosható matrachuzat

•  2 cm memóriahab
•  12 cm hab

Dream VM
memóriahab fekvőfelületű 
habmatrac, vákuumcsomagolt

•  levehető és mosógépben 
mosható matrachuzat

• 6 cm hab
• 4 cm keményített hab
• 6 cm hab

Trio Plus VM
monozónás habmatrac, 
vákuumcsomagolt

100 kg

17 cm

80 kg

15 cm

KÖZEPESEN KEMÉNYKÖZEPESEN KEMÉNY KEMÉNY KÖZEPESEN KEMÉNY
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Lineanatura

Szerintünk a körültekintő és gondos 

alapanyagválasztás, a több évtizedes 

gyártói tapasztalat és a minőségi 

munka, vásárlóink szerint pedig 

a minőséghez képest kedvező 

árfekvés, a széles  kínálat és a gyors 

szállítás tette sikeressé Lineanatura 

termékcsaládunkat.

Legyen bármelyik is szimpatikus vagy 

fontos számodra, az ország többszáz 

szaküzletében elérhető kínálatunkból 

biztosan megtalálod a magadhoz illőt!

Ébredj új életre!

Bio-Textima
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Alvásklíma
• Vastag, kellemes tapintású matrachuzatok  

kiváló  nedvesség- és  hőszabályozó képességgel 

(levehető, mosógépben is mosható kivitelben)

• Antiallergén klímaszál steppelés

• Speciális kínálat: kiválóan átszellőző, nedvesség 

és hőszabályozó klímahabbal vagy speciális 

memóriahabbal rendelhető modellek

Alváskomfort 
• Akár 5 ergonómiai zónára osztott fekvőfelület, 

testfelszínt stimuláló felületkialakítással

Gerincalátámasztás 
• Nagyrugalmasságú, réteges ortopedikus hab 

magrész kókuszrost merevítő rétegekkel,  

monozónás hab magrész

Választható funkcionális 
matrachuzatok

Cipzáras-mosható
matrachuzat

Réteges
felépítés

Mit kínálnak számodra a Bio-Textima Lineanatura 
matracok?

BIO-TEXTIMA – LINEANATURA
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Lineanatura 
szövetprogram

A matrac huzata ma már nem csupán 

fix, vagy levehető, esetleg mosógépben 

is mosható lehet! Az úgynevezett 

funkcionális huzatok elterjedésével 

már arra is van lehetőséged, hogy 

a matrac alján elhelyezett AntiSlip, 

azaz speciális, csúszásmentes 

matrachuzaton túl elvárásaid szerint 

választhass a hőmérséklet-, nedvesség- 

és páraszabályozó, illetve antiallergén 

funkciójú matrachuzataink közül.

2020-tól bővült funkcionális 
matrachuzat-kínálatunk is!
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TENCEL® SMART CLIMA®
nedvesség- és hőszabályozó 
matrachuzat

nedvesség- és hőszabályozó 
matrachuzat hűtő funkcióval

A farost cellulózából készített Tencel® 
huzat extra nedvszívó képességé-
nek köszönhetően optimális bőr- és 
alvásklímát teremt. A Tencel® szálak 
apró rostokból állnak, amelyek kö-
zött szubmikroszkópikus csatornák 
vannak. Ezek a csatornák képesek 
felszínvni és elszállítani a nedvessé-
get, aminek elpárologtatásával a bőr 
felülete automatikusan lehül. Mind-
eközben nincs bőrirritáció: a Tencel® 
szálak felülete teljesen sima, így 
simább és lágyabb érzéssel kényez-
teti a bőrt és a testfelületet. A Tencel® 
huzat természetesen gondoskodik a  
higiéniáról is: a nedvesség azonnal a 
szálak belsejébe kerül, nem alakul ki 
felületükön ún. nedvességfólia, amely 
fenntarthatná a baktériumok növe-
kedését. Antibakteriális hatását tehát 
abszolút természetesen, kemikáliák 
alkalmazása nélkül fejti ki.

Az optimális bőr- és alvásklímát 
biztosító Smart Temp technológia a 
testfelülettel akár közvetlenül érint-
kező textíliákra lett kifejlesztve. A 
svájci HeiQ által jegyzett innovatív, 
hidrofunkciós eljárásnak köszönhe-
tően a matrac huzata dinamikusan 
reagál a pihenő test hőjére. 
A matrachuzat hűtési funkciója 
csak akkor aktiválódik, amikor a test 
közvetlen környezetében forróság 
és pára jelentkezik, s a hűtés leáll, 
amikor a testfelületi hőmérsék-
let és páratartalom újra a normál 
tartományba kerül. Ráadásul a test 
hőjéhez alkalmazkodó, bőrbarát 
és antiallergén Smart Clima® huzat 
hűtési hatékonysága még 40 mosás 
után is 100%-os marad.

SILVER PROTECT®

Az Argentum Plus nanotechnoló-
giával készített matrachuzat ezüst- 
ionokkal készül, amelyek védelmet 
nyújtanak a matrac mikrobiális 
szennyeződése ellen. Az ezüst 
ugyanis megakadályozza a baktériu-
mok, a gombák és a vírusok szapo-
rodását, inaktivizálja azokat, ezáltal 
egészségesebb alvási környezetet 
biztosít. Emellett a szövet viszkóz 
és poliészter szálainak köszönhe-
tően nem csupán lágy és kellemes 
tapintású, hanem képes elvezetni 
a test által termelt nedvességet is, 
így antibakteriális hatása  mellett 
kiváló nedvesség- és hőszabályozó 
képességgel rendelkezik.

antibakteriális és nedvességszabályozó 
matrachuzat

SANITIZED®

A Sanitized® antimikrobiális kezelés-
sel ellátott matrachuzat meggátolja 
a baktériumok, a penészgombák, 
az atkák és az algák elterjedését, 
illetve azok szaporodását, valamint 
meggátolja a nemkívánatos szagok 
és foltok kialakulását is. Az ezüst-io-
nokkal és egyéb anyagokkal történő 
kezelés a szövetbe integráltan 
történik, azaz beágyazódik abba, 
így az nem kopik le, és többszöri 
mosás mellett sem mosódik ki a 
matrac huzatából. A svájci Sanitized 
fertőtlenítő technológia további 
előnye, hogy nem változtatja meg 
a kezelésen átesett matracszövet 
felületét, ezáltal a matrac huzatának 
tapintása nem változik. 
Emellett bőrgyógyászatilag tesztelt, 
100% bőrbarát és antiallergén.

antiallergén és antibakteriális 
matrachuzat
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- mert a megfelelő alvásklíma fontosabb,
mint hinnéd

A nap végeztével, amikor az elalváshoz 

készülődünk, szervezetünkben beindul egy 

hűtési mechanizmus, ami egészen kora 

hajnalig tart. Ezt követően az ébredés, 

a napközbeni aktivitás irányába haladva 

testünk hőmérséklete folyamatosan 

emelkedni kezd. Majd mikor újra elérkezik 

a késő délután, testhőmérsékletünk ismét 

csökkenni kezd.  Ez a ciklikusan ismétlődő, 

hűtési és felmelegedési folyamat 

sokkal nagyobb hatással van alvásunk 

minőségére, mint ahogy eddig gondoltuk!

Speciális modellkínálat
a Lineanaturától
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A testhőmérséklet napi változása



9BIO-TEXTIMA – LINEANATURA 9

Ugyanis a test hőmérséklete és a megfe-

lelően pihentető alvás szoros összefüg-

gésben állnak egymással. Szokásainkon, 

az alváshoz használt kellékeinken keresz-

tül ugyanakkor mi magunk is hatással 

lehetünk e folyamatra. Nem csak azzal 

hátráltatjuk például szervezetünk regene-

rálódását, ha túl későn fekszünk ágyba, 

hanem azzal is, ha akadályozzuk az ideális 

testhőmérséklet, az ideális mikroklíma 

kialakulását. Egészségünk és vitalitásunk 

megőrzésének szempontjából tehát egy-

általán nem mindegy, hogy milyen hő-

mérsékletű környezetben, milyen anyagok 

társaságában töltjük az éjszakát!

Újgenerációs alapanyagokkal 
a tökéletesebb alvásklímáért 

 

A takaró alatti mikroklíma fontosságáról 

szerzett ismeretek a matracgyártásban 

használt anyagok szintjén is elindítottak 

egy fejlesztési-fejlődési folyamatot. Ennek 

köszönhetően nem csupán a kiváló ned-

vesség- és hőelvezető tulajdonságokkal 

bíró matrachuzatok, hanem azok az újge-

nerációs hideghabok és memóriahabok is 

megjelentek, amelyek a megfelelő átszellő-

zés mellett hatékony felületi hőelvezetést 

biztosítanak.

Az alvásklíma, azaz a testfelszínen és 

annak közelében kialakított és fenn-

tartott ideális mikroklíma fontosságát 

felismerve a teljes termékkínálatunkon 

átívelő programot hoztunk létre. A 

magyar piacon elsőként, a matraca-

inkhoz választható klímahuzatoktól a 

fedőmatracként, vagy komfortrétegként 

választható klímahabokon és a megfele-

lő klimatizáltságot biztosító memóriaha-

bokon keresztül a mosható klímapárnáig 

kialakítottunk egy speciális termékkíná-

latot, amellyel a korábbiakhoz képest is 

magasabbra tudjuk emelni az éjszakai 

pihenés minőségét.

BIO-TEXTIMA – LINEANATURA

Smart Clima 
klímaszövet

 Next 2.0 
klímahab

Airsense 
memory

Coolgel 
memory

Hydrogel 
memory

Tencel 
klímaszövet
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Memory Bianco
újgenerációs, hűsítő és 
légáteresztő fekvőfelületű 
memóriahab klímamatrac

KÖZEPESEN KEMÉNY

130 kg

20 cm

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
20,50 kg

• választható matracszövet 
(6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
• 4 cm vastag COOLGEL 

MEMORY® újgenerációs, 
hűsítő és légáteresztő 
memóriahab komfortréteg

• 4 cm vastag PU 
merevítőréteg

• 2 cm vastag  
ortopedikus hab 

• 4 cm vastag PU 
merevítőréteg

• 4 cm vastag  
ortopedikus hab

• AntiSlip csúszásmentes 
matracszövet

120 kg

20 cm

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
18,70 kg

KÖZEPESEN KEMÉNY

RelaxME 
újgenerációs, hűsítő és 
légáteresztő memóriahab 
klímamatrac, latexált  
kókusz merevítéssel

• választható matracszövet  
(6-7. oldal)

• klímaszál steppelőanyag
• belső matrachuzat
• 4 cm vastag COOLGEL 

MEMORY® újgenerációs, 
hűsítő és légáteresztő 
memóriahab 
komfortréteg

• 4 cm vastag  
ortopedikus hab

• 6 cm vastag latexált 
kókuszréteg

• 4 cm vastag  
ortopedikus hab

• AntiSlip csúszásgátló 
matracszövet

Klímakollekció
RelaxCOOL 
újgenerációs, hűsítő és 
légáteresztő memóriahab 
klímamatrac, latexált  
kókusz merevítéssel

140 kg

25 cm

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
22,30 kg

KÖZEPESEN KEMÉNY

• választható matracszövet  
(6-7. oldal)

• klímaszál steppelőanyag
• belső matrachuzat
• 4 cm vastag COOLGEL 

MEMORY® újgenerációs, 
hűsítő és légáteresztő 
memóriahab komfortréteg

• 4 cm vastag  
ortopedikus hab

• 4 cm heterogén hab  
merevítő réteg

• 3 cm vastag latexált 
kókuszréteg

• 8 cm vastag  
ortopedikus hab

• AntiSlip csúszásgátló 
matracszövet

Fitness Max-M
újgenerációs, hűsítő és 
légáteresztő fekvőfelületű 
memoriahab klímamatrac 
latexált kókusz merevítéssel

• választható matracszövet  
(6-7. oldal)

• klímaszál steppelőanyag
• belső matrachuzat
• 4 cm vastag COOLGEL 

MEMORY® újgenerációs, 
hűsítő és légáteresztő 
memóriahab komfortréteg

• 4 cm vastag  
ortopedikus hab

• 2 cm vastag latexált 
kókuszréteg

• 8 cm vastag  
ortopedikus hab

• 2 cm vastag PU 
merevítőréteg

• 4 cm vastag  
ortopedikus hab

• AntiSlip csúszásmentes 
matracszövet

140 kg

26 cm

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
20,90 kg

KÖZEPESEN KEMÉNY

 

Fitness-4MCOOL

újgenerációs, hűsítő és 
légáteresztő fekvőfelületű 
memoriahab klímamatrac  
latexált kókusz merevítéssel

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
16,60 kg

• választható matracszövet  
(6-7. oldal)

• klímaszál steppelőanyag
• belső matrachuzat
• 4 cm vastag COOLGEL 

MEMORY® újgenerációs, hűsítő 
és légáteresztő memóriahab 
komfortréteg

• 4 cm vastag  
ortopedikus hideghab

• 1 cm vastag kókusz  
merevítő réteg

• 4 cm vastag  
ortopedikus hideghab

• 1 cm vastag kókusz  
merevítő réteg

• 4 cm vastag  
ortopedikus hideghab

• AntiSlip csúszásmentes 
matracszövet

135 kg

20 cm

KÖZEPESEN KEMÉNY

 

FitnessAirPlus

újgenerációs ortopedikus 
hideghab matrac   
klímahab fekvőfelülettel

130 kg

18 cm

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
13,60 kg

• cipzáras, mosható  
Smart Clima matracszövet 
hűtő funkcióval

• klímaszál steppelőanyag
• belső matrachuzat
• 2 cm vastag Next® 2.0 

Medium újgenerációs 
klímahab fekvőfelület

• 4 cm vastag  
ortopedikus hideghab

• 1 cm vastag kókusz 
merevítő réteg

• 4 cm vastag  
ortopedikus hideghab

• 1 cm vastag kókusz 
merevítő réteg

• 4 cm vastag  
ortopedikus hideghab

• AntiSlip csúszásmentes 
matracszövet

KÖZEPESEN KEMÉNY

- elsőként Magyarországon
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• thermoaktív, kiváló  
alakkövető tulajdonsággal 
rendelkező, légáteresztő, 
mosógépben is mosható 
memóriahab test

• Sanitized® antiallergén és 
antibakteriális huzat

• thermoaktív, kiváló alakkövető 
tulajdonsággal rendelkező 
memóriahab oldal, illetve hűsítő gél 
bevonattal ellátott oldal

• kiváló hűsítő hatás: 3-4 Celsius-
fokkal alacsonyabb fekvőfelületi 
hőmérséklet

• bőrrel akár közvetlenül érintkezhető, 
dermatológiailag tesztelt,  
bőrbarát anyag

• Sanitized® antiallergén és 
antibakteriális huzat

AIRSENSE MEMORY® memóriahab párna HYDROGEL MEMORY® memóriahab párna
légáteresztő és mosható kivitelben hűsítő gél bevonattal ellátott kivitelben

73 x 42 x 
13 cm

• antiallergén klímaszállal  
steppelt kivitel

• extra nedvszívó képességű, 
optimális bőr- és alvásklímát 
biztosító Tencel® matracszövet

• szegett szélek, rögzítőpántok 
a sarkokon

• akár egyedi méretben is rendelhető

TENCEL®
matracvédő
nedvesség- és hőszabályozó 
funkcióval

1 cm

• antiallergén klímaszállal  
steppelt kivitel

• innovatív, hidrofunkciós 
eljárással készített nedvesség- 
és hőszabályozó Smart Clima® 
matracszövet hűtő funkcióval

• szegett szélek, rögzítőpántok  
a sarkokon

• akár egyedi méretben is rendelhető

SMART CLIMA® 
matracvédő
nedvesség- és hőszabályozó (hűtő) 
funkcióval

1 cm

• 4 cm vastag, újgenerációs, 
hűsítő géllel kevert, légáteresztő 
COOLGEL MEMORY® memóriahab 
komfortréteg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• rögzítést könnyítő gumipántok  
a sarkokon

COOLGEL MEMORY® 
fedőmatrac
hűsítő és légáteresztő 
memóriahab fekvőfelülettel

4 cm

• 3 cm vastag, újgenerációs, 
légáteresztő és mosható AIRSENSE® 
memóriahab komfortréteg

• 2 cm vastag ortopedikus  
hideghab magrész

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• rögzítést könnyítő gumipántok  
a sarkokon

AIRSENSE MEMORY® 
fedőmatrac
légáteresztő és mosható 
memóriahab fekvőfelülettel

5 cm

73 x 42 x 
13 cm
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• 2 cm memóriahabbal steppelt, 
fix tisztítható, Silver Protect® 
matrachuzat

• 3 cm memóriahab komfortréteg
• 14 cm vastag, alaktartó  

ELIOCELL® magrész
• AntiSlip csúszásmentes 

matracszövet

DeLuxe Memory VM 
memóriahab fekvőfelületű hideghab 
matrac, vákuumcsomagolt

130 kg

20 cm

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
12,60 kg

TÉLI OLDAL:
• klímaszállal steppelt  

merinói gyapjú
• 16 cm vastag, alaktartó  

ELIOCELL® magrész
NYÁRI OLDAL:

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

Anatoflex-18 VM
téli és nyári oldalkialakítású hideghab 
matrac, vákuumcsomagolt

120 kg

18 cm

KÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
10,60 kg

• 2 cm memóriahabbal steppelt, 
fix, tiszítható, Silver Protect® 
matrachuzat

• 16 cm vastag, alaktartó  
ELIOCELL® magrész

• AntiSlip csúszásmentes 
matracszövet

Basic Memory Plus VM
memóriahab fekvőfelületű hideghab 
matrac, vákuumcsomagolt

130 kg

19 cm

KÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
11,80 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag
KÖZEPESEN KEMÉNY OLDAL:

• 8 cm vastag, alaktartó ELIOCELL® 
magrész közepes keménységgel
KEMÉNY OLDAL:

 • 8 cm vastag, alaktartó ELIOCELL® 
magrész megnövelt keménységgel

DuoSleep VM
oldalanként eltérő keménységű 
hideghab matrac, vákuumcsomagolt

130 kg

18 cm

KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
11,70 kg

Felhasznált alapanyagaink, munkánk, s ezen keresztül termékeink minőségében megbízunk, ezért matracainkra típustól függően 2+10 év év garanciát vállalunk.

Modellkínálatunk

KÖZEPESEN KEMÉNY

2020/2021

KÖZEPESEN KEMÉNY
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Fitness PlusOrthomassage VM
pontrugalmas és zónásított 
fekvőfelületű ortopedikus  
hideghab matrac, vákuumcsomagolt  

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
14,10 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• klímaszál steppelőanyag
• belső matrachuzat
• 4 cm vastag, 5 zónás  

ortopedikus hab
• 2 cm vastag ortopedikus hab
• 1 cm vastag kókusz merevítő réteg
• 2 cm vastag heterogén hab 

merevítő réteg
• 10 cm vastag ortopedikus hab

130 kg

21 cm

Fitness
ortopedikus hideghab matrac 
kókuszrost merevítő rétegekkel

FitnessAirPlus

újgenerációs ortopedikus hideghab 
matrac klímahab fekvőfelülettel

KÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
12,30 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
• 4 cm vastag ortopedikus hideghab
• 1 cm vastag kókusz merevítő réteg
• 4 cm vastag ortopedikus hideghab
• 1 cm vastag kókusz merevítő réteg
• 4 cm vastag ortopedikus hideghab

130 kg

16 cm

KEMÉNYKÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
13,60 kg

130 kg

18 cm

• cipzáras, mosható Smart Clima 
matracszövet hűtő funkcióval

• klímaszál steppelőanyag
• belső matrachuzat
• 2 cm vastag Next® 2.0 Medium 

újgenerációs klímahab fekvőfelület
• 4 cm vastag ortopedikus hideghab
• 1 cm vastag kókusz merevítő réteg
• 4 cm vastag ortopedikus hideghab
• 1 cm vastag kókusz merevítő réteg
• 4 cm vastag ortopedikus hideghab
• AntiSlip csúszásmentes 

matracszövet

ortopedikus hideghab matrac 
kókuszrost merevítő rétegekkel,  
5 zónás fekvőfelülettel

KÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
14,60 kg

135kg

20cm

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
• 4 cm vastag, 5 zónás  

ortopédikus hab 
• 4 cm vastag ortopedikus hab
• 1 cm vastag kókuszréteg
• 4 cm vastag ortopedikus hab
• 1 cm vastag kókuszréteg
• 4 cm vastag ortopedikus hab

KÖZEPESEN KEMÉNY

A 80/90/100/120/140/160/180/200 x 200 cm-es standard méretek mellett matracainkat egyedi méretben is elkészítjük!
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Sirius Maxi
ortopedikus hideghab matrac latexált 
kókusz merevítéssel

KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
25,80 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
• 4 cm vastag, erősített  

ortopedikus hab
• 4 cm vastag ortopedikus hab
• 4.5 cm vastag, speciális 

hullámkókusz magrész
• 4 cm vastag, erősített  

ortopedikus hab
• 4 cm vastag ortopedikus hab

145kg

22,5cm

Fitness Max
ortopedikus hideghab matrac latexált 
kókusz merevítéssel, oldalanként eltérő 
keménységgel

KEMÉNYKÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
17,20 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
KEMÉNY OLDAL:

• 4 cm vastag ortopedikus hab
• 2 cm vastag kókuszréteg
• 8 cm vastag ortopedikus  

hab magrész
KÖZEPESEN KEMÉNY OLDAL:

• 2 cm vastag PU merevítőréteg
• 4 cm vastag ortopedikus hab

140 kg

22 cm

Orient
ortopedikus hideghab matrac 
forgatható kivitelben

KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
19,20 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
• 6 cm vastag ortopedikus hab
• 8 cm vastag PU matracmag
• 4 cm vastag erősített  

ortopedikus hab

135 kg

20 cm

Sirius Big
ortopedikus hideghab matrac 
latexált kókusz merevítéssel, nagy 
terhelhetőséggel

KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
36,00 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
• 7 cm vastag, erősített  

ortopedikus hab
• 4 cm vastag PU merevítőréteg
• 4.5 cm vastag, speciális 

hullámkókusz magrész
• 4 cm vastag PU merevítőréteg
• 7 cm vastag ortopedikus hab

160 kg

28,5 cm

Matracaink vastag, kellemes tapintású huzattal készülnek. A cipzárral ellátott modellek huzata könnyen levehető és mosógépben is tisztítható.
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Nobile-3K
ortopedikus hideghab matrac 
oldalanként eltérő keménységgel, 
latexált kókusz merevítéssel

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
13,10 kg

135 kg

17 cm

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag 

• belső matrachuzat
• 4 cm vastag ortopedikus hab
• 3 cm vastag kókuszréteg
• 8 cm vastag ortopedikus hab

RelaxME
újgenerációs, hűsítő és légáteresztő 
memóriahab klímamatrac, latexált 
kókusz merevítéssel

KÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
18,70 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• klímaszál steppelőanyag
• belső matrachuzat
• 4 cm vastag COOLGEL 

MEMORY® újgenerációs, hűsítő 
és légáteresztő memóriahab 
komfortréteg

• 4 cm vastag ortopedikus hab
• 6 cm vastag latexált kókuszréteg
• 4 cm vastag ortopedikus hab
• AntiSlip csúszásgátló 

matracszövet

120 kg

20 cm

Fitness-4MCOOL

újgenerációs, hűsítő és légáteresztő 
fekvőfelületű memoriahab klímamatrac 
latexált kókusz merevítéssel

KÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
16,60 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• klímaszál steppelőanyag
• belső matrachuzat
• 4 cm vastag COOLGEL 

MEMORY® újgenerációs, hűsítő 
és légáteresztő memóriahab 
komfortréteg

• 4 cm vastag ortopedikus hideghab
• 1 cm vastag kókusz merevítő réteg
• 4 cm vastag ortopedikus hideghab
• 1 cm vastag kókusz merevítő réteg
• 4 cm vastag ortopedikus hideghab
• AntiSlip csúszásmentes 

matracszövet

135 kg

20 cm

Fitness Max-M
újgenerációs, hűsítő és légáteresztő 
fekvőfelületű memoriahab klímamatrac 
latexált kókusz merevítéssel

KÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
20,90 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• klímaszál steppelőanyag
• belső matrachuzat
• 4 cm vastag COOLGEL 

MEMORY® újgenerációs, hűsítő 
és légáteresztő memóriahab 
komfortréteg

• 4 cm vastag ortopedikus hab
• 2 cm vastag latexált kókuszréteg
• 8 cm vastag ortopedikus hab
• 2 cm vastag PU merevítőréteg
• 4 cm vastag ortopedikus hab
• AntiSlip csúszásmentes 

matracszövet

140 kg

26 cm

KEMÉNY KÖZEPESEN KEMÉNY

A 80/90/100/120/140/160/180/200 x 200 cm-es standard méretek mellett matracainkat egyedi méretben is elkészítjük!
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Royal-4L
zónásított fekvőfelületű latex matrac 
forgatható kivitelben, latexált kókuszrost 
merevítéssel

KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
25,00 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
• 4 cm vastag 5 zónás gumilatex 

komfortréteg
• 4 cm vastag ortopedikus hab
• 4.5 cm vastag speciális 

hullámkókusz merevítő réteg
• 4 cm vastag ortopedikus hab

130 kg

18 cm

Memory Bianco
újgenerációs, hűsítő és légáteresztő 
fekvőfelületű memóriahab klímamatrac

RelaxCOOL
újgenerációs, hűsítő és légáteresztő 
memóriahab klímamatrac, latexált 
kókusz merevítéssel

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
22,30 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• klímaszál steppelőanyag
• belső matrachuzat
• 4 cm vastag COOLGEL 

MEMORY® újgenerációs, hűsítő 
és légáteresztő memóriahab 
komfortréteg

• 4 cm vastag ortopedikus hab
• 4 cm vastag PU merevítőréteg
• 3 cm vastag latexált kókuszréteg
• 8 cm vastag ortopedikus hab
• AntiSlip csúszásgátló 

matracszövet

140 kg

25 cm

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
20,50 kg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
• 4 cm vastag COOLGEL 

MEMORY® újgenerációs, hűsítő 
és légáteresztő memóriahab 
komfortréteg

• 4 cm vastag PU merevítőréteg
• 2 cm vastag ortopedikus hab 
• 4 cm vastag PU merevítőréteg
• 4 cm vastag ortopedikus hab
• AntiSlip csúszásmentes 

matracszövet

130 kg

20 cm

Fitness Natural
zónásított fekvőfelületű latex matrac 
latexált kókuszrost merevítéssel, 
forgatható kivitelben

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
16,20 kg

KÖZEPESEN KEMÉNY

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
• 3 cm vastag 5 zónás gumilatex 

komfortréteg
• 1 cm vastag latexált kókuszréteg
• 8 cm vastag ortopedikus hab 
• 1 cm vastag latexált kókuszréteg
• 4 cm vastag ortopedikus hab

130 kg

19 cm

KÖZEPESEN KEMÉNY KÖZEPESEN KEMÉNY

A gumiszerű ragasztónak köszönhetően a kókuszrost lapok évek múltán is határozott és rugalmas alátámasztást biztosítanak. 
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Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
20,40 kg

KEMÉNYKÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
14,70 kg

Basic-TS

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
• 4 cm vastag ortopedikus hab 

komfortréteg
• 12.5 cm magas, 5 zónás  

táskarugós magrész
• 4 cm vastag ortopedikus hab

táskarugós matrac zónásított 
ortopedikus fekvőfelülettel

120 kg

22 cm

KÖZEPESEN KEMÉNY

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• belső matrachuzat
• 4 cm vastag, 5 zónás  

gumilatex fekvőfelület
• 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
• 10 cm vastag, erősített 

ortopedikus hab magrész
• 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
• 2 cm vastag, 5 zónás gumilatex 

fekvőfelület

Infinity NEXT
zónásított latex matrac kétoldalas, 
forgatható kivitelben, kókuszrost 
merevítő rétegekkel 

130 kg

20 cm

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
18,70 kg

Calypso

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• 4 cm vastag, 5 zónás, 
klímacsatornás ortopédikus hab 
komfortréteg

• 2 cm vastag ortopedikus hab
• 1 cm vastag kókuszréteg
• 12.5 cm magas, 5 zónás  

táskarugós magrész
• 1 cm vastag kókuszréteg
• 2 cm vastag ortopedikus hab
• AntiSlip csúszásmentes 

matracszövet

táskarugós matrac zónásított 
ortopedikus fekvőfelülettel

125 kg

24 cm

KÖZEPESEN KEMÉNY

A HOURGLASS® rugózattal készített táskarugós matracaink az alapváltozatotokhoz képest 2 cm-rel magasabbak és 2,20 kg-mal nehezebbek (90 x 200 cm-es méretben).

Rendelhető 
HOURGLASS® 

táskarugós 
magrésszel

is!

Rendelhető 
HOURGLASS® 

táskarugós 
magrésszel

is!

HOURGLASS®
ergonómiailag továbbfejlesztett, 
progresszív táskarugós magrész

 2020-TÓL VALAMENNYI 
TÁSKARUGÓS MATRACUNK 

RENDELHETŐ EZZEL A
 MAGRÉSSZEL IS!

• progresszív rugótekercselés
• megnövelt ergonómiai élmény: 

lágyabb, kényelmesebb felületi 
testbefogadás, terhelésre növekvő, 
dinamikus és stabil alátámasztás 

• alacsonyabb magsúly, hosszabb 
élettartam: magas széntartalmú, 
hőkezelt acélból készített 
vékonyabb, de ellenállóbb rugózat

• 14 cm-es magasság, 270 rugó/m2

• hagyományos táskarugókhoz 
képest 28%-kal jobb hőelvezető 
képesség
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Admiral-L
zónásított gumilatex fekvőfelületű 
táskarugós matrac

KÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
22,90 kg

130 kg

24 cm

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• 3 cm vastag 5 zónás gumilatex 
komfortréteg

• 2 cm vastag PU merevítőréteg
• 1 cm vastag kókuszréteg
• 12.5 cm magas, 5 zónás  

táskarugós magrész
• 4 cm vastag ortopedikus hab 
• AntiSlip csúszásmentes 

matracszövet

Admiral-M
memóriahab fekvőfelületű  
táskarugós matrac

KÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
22,30 kg

125 kg

24 cm

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• 3 cm vastag memóriahab 
komfortréteg

• 2 cm vastag PU merevítőréteg
• 1 cm vastag kókuszréteg
• 12.5 cm magas, 5 zónás  

táskarugós magrész
• 4 cm vastag ortopedikus hab
• AntiSlip csúszásmentes 

matracszövet

KÖZEPESEN KEMÉNY

• választható matracszövet (6-7 oldal)
• antiallergén klímaszál steppelőanyag
• 4 cm vastag memóriahab 

komfortréteg a topperben
• 2 cm vastag, erősített hab tartóréteg
• 4 cm ortopedikus hab
• 12.5 cm magas, 5 zónás táskarugós 

magrész
• 4 cm vastag ortopedikus hab

Latex fekvőfelülettel is rendelető.

VarioFeel-4M
memóriahab fekvőfelületű zónásított 
táskarugós matrac

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
20,70 kg

140 kg

28 cm

VarioFeel Royal
dupla rugózású táskarugós matrac, 
luxus táskarugós magrésszel

KÖZEPESEN KEMÉNY

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
31,10 kg

145 kg

35 cm

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál steppelőanyag
• 4 cm vastag ortopédikus hab
• 2 cm vastag, erősített  

ortopedikus hab
• tűzött nemez
• 5 cm magas, mini táskarugós 

kényelmi réteg
• 2 cm vastag, erősített hab tartóréteg
• 4 cm vastag ortopedikus hab
• 12.5 cm magas, 5 zónás táskarugós 

magrész
• 4 cm vastag ortopedikus hab
• AntiSlip csúszásmentes 

matracszövet

A HOURGLASS® rugózattal készített táskarugós matracaink az alapváltozatotokhoz képest 2 cm-rel magasabbak és 2,20 kg-mal nehezebbek (90 x 200 cm-es méretben).

Rendelhető 
HOURGLASS® 

táskarugós 
magrésszel

is!

Rendelhető 
HOURGLASS® 

táskarugós 
magrésszel

is!

Rendelhető 
HOURGLASS® 

táskarugós 
magrésszel

is!

Rendelhető 
HOURGLASS® 

táskarugós 
magrésszel

is!
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Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
15,60 kg

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
17,60 kg

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
24,30 kg

Az OPEN-OFFSET LFK® rugózattal készített bonellrugós matracaink az alapváltozatotokhoz képest 2 cm-rel magasabbak és 0,40 kg-mal könnyebbek (90 x 200 cm-es méretben).

OPEN-OFFSET LFK®
ergonómiailag továbbfejlesztett, 
ultra-érzékeny bonellrugós magrész

• nyitott rugóvégek
• ultra-érzékeny fekvőfelület 

dinamikus alátámasztási 
képességgel

• alacsonyabb magsúly, hosszabb 
élettartam: magas széntartalmú, 
hőkezelt acélból készített 
vélonyabb, de ellenállóbb rugózat

• 13 cm-es magasság, 200 rugó/m2

• a hagyományos 
bonellrugózatokhoz képest 28%-
kal jobb hőelvezető képesség

2020-TÓL VALAMENNYI 
BONELLRUGÓS MATRACUNK 

RENDELHETŐ EZZEL A 
MAGRÉSSZEL IS!

Zenit
ortopedikus hideghab matrac luxus mini 
táskarugós fekvőfelülettel 

KÖZEPESEN KEMÉNY

140 kg

25 cm

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• 4 cm vastag, klímacsatornás 
ortopedikus hab

• tűzött nemez
• 5 cm magas mini táskarugós 

kényelmi réteg
• tűzött nemez
• 14 cm vastag ortopedikus 

 hab magrész
• AntiSlip csúszásmentes 

matracszövet

Bonell Relax
bonellrugós matrac ortopedikus 
hideghab fekvőfelülettel

100 kg

21 cm

KEMÉNY KEMÉNY

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• 4 cm vastag ortopédikus hab
• tűzött nemez
• 11 cm magas bonellrugós magrész, 

választható, 2.2 vagy 2.4 mm-es 
acélhuzalból

• tűzött nemez
• 4 cm vastag ortopedikus hab

bonellrugós matrac ortopedikus 
hideghab fekvőfelülettel és kókuszrost 
merevítőrétegekkel

Bonell Premium 
Kokos

115 kg

23 cm

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• 4 cm vastag ortopédikus hab
• 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
• 11 cm magas bonellrugós magrész, 

választható, 2.2 vagy 2.4 mm-es 
acélhuzalból

• 1 cm vastag kókusz merevítőréteg
• 4 cm vastag ortopedikus hab

Rendelhető 
OPEN-

OFFSET LFK® 
bonellrugós 
magrésszel

is!

Rendelhető 
OPEN-

OFFSET LFK® 
bonellrugós 
magrésszel

is!
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• 9 cm vastag nemezelt, rétegelt 
kókuszrost magrész

• klímaszállal steppelt, Sanitized® 
antiallergén matrachuzat

• antiallergén belső burkolóanyag
• akár egyedi méretben is 

rendelhető

• nemezelt kókuszrost 
fekvőfelületek

• klímaszállal steppelt, Sanitized® 
antiallergén matrachuzat

• 4 cm vastag ortopedikus  
hab magrész

• akár egyedi méretben is 
rendelhető

Bonell Ergozone Baby Kokos-6 Baby Kokos-9 Baby Kombi
bonellrugós matrac zónásított 
ortopedikus hideghab 
fekvőfelülettel

csecsemőmatrac csecsemő- és gyerekmatrac csecsemőmatrac ortopedikus hab 
magrésszel

15 kg

7 cm

20 kg

10 cm
15 kg

7 cm

Matrac súlya 
(90 x 200 cm): 
16,10 kg

110 kg

23 cm

KEMÉNY

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• antiallergén klímaszál 
steppelőanyag

• 3 cm vastag, 5 zónás ortopedikus 
hab komfortréteg

• 2 cm vastag ortopédikus hab
• tűzött nemez
• 11 cm magas bonellrugós magrész, 

választható, 2.2 vagy 2.4 mm-es 
acélhuzalból

• tűzött nemez
• 2 cm vastag ortopedikus hab
• 3 cm vastag, 5 zónás ortopedikus 

hab komfortréteg

Gyerekmatracainkat a standard méretek mellett kérésed szerint akár egyedi méretben is elkészítjük neked.

•  6 cm vastag nemezelt, rétegelt 
kókuszrost magrész

• klímaszállal steppelt, Sanitized® 
antiallergén matrachuzat

•  antiallergén belső burkolóanyag
•  akár egyedi méretben is 

rendelhető

Rendelhető 
OPEN-

OFFSET LFK® 
bonellrugós 
magrésszel

is!
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• nemezelt kókuszrost 
fekvőfelületek

• klímaszállal steppelt, Sanitized® 
antiallergén matrachuzat

• 8 cm vastag ortopedikus  
hab magrész

• akár egyedi méretben is 
rendelhető

Baby Kombi Plus
csecsemő- és gyerekmatrac 
ortopedikus hab magrésszel

20 kg

11 cm

• zónásított gumilatex mag
• választható, cipzáras, mosógépben 

mosható huzat (6-7. oldal)
• rögzítést könnyítő gumipántok  

a sarkokon

LATEX
fedőmatrac zónásított fekvőfelülettel

3/4/7
cm

• 3 cm vastag, újgenerációs, 
légáteresztő és mosható 
AIRSENSE MEMORY® memóriahab 
komfortréteg

• 2 cm vastag ortopedikus  
hideghab magrész

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• rögzítést könnyítő gumipántok a 
sarkokon

AIRSENSE MEMORY®
fedőmatrac légáteresztő és mosható 
memóriahab fekvőfelülettel

5 cm 

• 4 cm vastag, újgenerációs, 
hűsítő géllel kevert, légáteresztő 
COOLGEL MEMORY® memóriahab 
komfortréteg

• választható, cipzáras, mosógépben 
mosható huzat (6-7. oldal)

• rögzítést könnyítő gumipántok a 
sarkokon

COOLGEL MEMORY®
fedőmatrac hűsítő és légáteresztő 
fekvőfelülettel

4 cm 

Fedőmatracainkat a standard méretek mellett kérésed szerint akár egyedi méretben is elkészítjük neked.
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Matracvédő használatával nem csupán alváskörnyezetedet tudod tökéletesíteni, 
hanem matracod élettartamát is növelheted. 

• antiallergén klímaszállal 
steppelt kivitel

• antimikrobiális kezeléssel 
készített, antibakteriális hatású 
matracszövet

• szegett szélek, rögzítőpántok  
a sarkokon

• akár egyedi méretben is 
rendelhető

• antiallergén klímaszállal 
steppelt kivitel

• extra nedvszívó képességű, 
optimális bőr- és alvásklímát 
biztosító matracszövet

• szegett szélek, rögzítőpántok  
a sarkokon

• akár egyedi méretben is 
rendelhető

• antiallergén klímaszállal  
steppelt kivitel

• innovatív, hidrofunkciós 
eljárással készített, hűsítő, 
nedvesség- és hőszabályozó 
matracszövet

• szegett szélek, rögzítőpántok  
a sarkokon

• akár egyedi méretben is 
rendelhető

SANITIZED®

TENCEL® SMART CLIMA®

antiallergén és antibakteriális 
matracvédő

nedvesség- és hőszabályozó 
matracvédő

nedvesség- és hőmérsékletszabályozó
matracvédő hűtő funkcióval

1 cm 

1 cm 
1 cm 

• antiallergén klímaszállal 
steppelt kivitel

• Argentum Plus 
nanotechnológiával készített, 
ezüst-ionokat tartalmazó, 
antibakteriális hatású 
matracszövet

• szegett szélek, rögzítőpántok a 
sarkokon

• akár egyedi méretben is 
rendelhető

SILVER PROTECT®
antibakteriális és 
nedvességszabályozó matracvédő

1 cm 

Lécesbetéteink kialakítása, a gumibakok színe a fotón láthatótól gyártmányonként eltérhet!

• stabil gerincalátámasztást 
nyújtó konstrukció  
rétegelt kerettel

• 26 db, többrétegű farugóval
• állítható keménységű vállzóna 

kialakítással

ErgoBase-Fix lécesbetét 

5 cm 

• stabil gerincalátámasztást 
nyújtó konstrukció  
rétegelt kerettel

• 26 db, többrétegű farugóval
• állítható keménységű vállzóna 

kialakítással
• manuálisan emelhető fej- és 

lábrésszel

5 cm 

ErgoBase-FL lécesbetét

• stabil gerincalátámasztást 
nyújtó konstrukció  
rétegelt kerettel

• 16 db, többrétegű farugóval

FlexiBase-16 lécesbetét

5 cm 

állítható keménységgel

állítható keménységű, fej- és lábemelős kivitelben
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 Klimatizáló hatású memóriahab párnáink használatával a nyaki gerincnek megfelelő alátámasztás biztosítása mellett alvásminőséged javításáról is gondoskodhatsz.

• határozott alátámasztást és  
kiváló alakkövetést nyújtó 
memóriahab test

• jobb átszellőzést biztosító, 
habrugós belső kialakítás

• Sanitized® antiallergén és 
antibakteriális huzat

EVOLUTION
újgenerációs habrugós 
memóriahab párna 

66 x 38 
x 10 cm

• thermoaktív, kiváló alakkövető 
tulajdonsággal rendelkező 
memóriahab oldal, illetve hűsítő  
gél bevonattal ellátott oldal

• kiváló hűsítő hatás: 3-4 Celsius-
fokkal alacsonyabb fekvőfelületi 
hőmérséklet

• bőrrel akár közvetlenül érintkezhető, 
bőrbarát anyag

• Sanitized® antiallergén és 
antibakteriális huzat 

HYDROGEL MEMORY®
hűsítő gél bevonattal készített 
memóriahab párna

73 x 42 
x 13 cm 

• thermoaktív, kiváló alakkövető 
tulajdonsággal rendelkező 
memóriahab mag természetes 
levendula kivonattal

• Sanitized® antiallergén és 
antibakteriális huzat 

LAVANDA®
levendula kivonattal kevert 
memóriahab párna

73 x 42 
x 13 cm 

• thermoaktív, kiváló alakkövető 
tulajdonsággal rendelkező 
memóriahab mag 

• Sanitized® antiallergén és 
antibakteriális huzat 

Memory Classic
klasszikus formájú memórahab 
párna kétféle méretben

70 x 42 
x 12 cm 

60 x 31 
x 12 cm 

• thermoaktív, kiváló alakkövető 
tulajdonsággal rendelkező 
memóriahab mag

• anatómiailag előnyös kialakítás
• Sanitized® antiallergén és 

antibakteriális huzat 

Memory Ergo
anatómiai memórahab párna 
kétféle méretben

69 x 41 
x 10/11 

cm

55 x 31 
x 8/11 

cm

• darált, thermoaktív, alakkövető 
memóriahab töltelék

• klasszikus kialakítás
• ultrahanggal steppelt, fix 

pamutvászon huzat 

Sleepy-58
memóriahabbal töltött 
klasszikus párna

58 x 39 
x 12 cm

• darált, thermoaktív,  alakkövető 
memóriahab töltelék

• klasszikus kialakítás
• ultrahanggal steppelt, fix 

pamutvászon huzat 

Sleepy-76
memóriahabbal töltött 
klasszikus párna

76 x 45 
x 15 cm 

• thermoaktív, kiváló alakkövető 
tulajdonsággal rendelkező, 
légáteresztő, mosógépben is 
mosható memóriahab test

• Sanitized® antiallergén és 
antibakteriális huzat 

AIRSENSE MEMORY®
légáteresztő és mosható 
memóriahab párna

73 x 42 
x 13 cm 
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