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Sedmizónová  matrace s v˘born˘mi ortopedic-
k˘mi vlastnostmi sloÏená ze dvou elastick˘ch
pûn MediFoam. U této matrace se nabízí volba
dvojí tuhosti, kdy v˘bûr té správné strany záleÏí
jen na vás. Nosnou vrstvu matrace tvofií pûny
MediFoam tvarované do masáÏních nopÛ, které
zabezpeãují dokonal˘ oddych v prÛbûhu celé
noci. Je vhodná pro v‰echny typy lamelov˘ch
ro‰tÛ. Celková v˘‰ka je cca 20 cm.

tvrdost

tvrdost

120
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

Monaco...............3.890,-

Úplet • Aloe Vera
Vysoce kvalitní potahy jsou pro‰ité dut˘m vláknem tfiízónov˘m zpÛsobem. Potahy jsou vel-
mi pfiíjemné na dotek, v˘bornû odvádûjí vlhkost z tûla a rychle vysychají. Potah Aloe Vera
obsahuje v˘taÏek ze známé rostliny, která má pozitivní vliv na pokoÏku lidského tûla a pÛso-
bí antibakteriálnû. V‰echny námi nabízené potahy je moÏné prát na 60 °C. Pro snadnûj-
‰í praní a manipulaci je potah dûliteln˘ zipem na dvû ãásti.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ standardní potahy



Partnerská matrace s oboustrannou viscoelas-
tickou pûnou a jádrem tvofien˘m z elastick˘ch
pûn MediFoam. AÈ uÏ se rozhodnete pro tuÏ‰í
nebo mûkãí stranu matrace, její anatomické tva-
rování vám napomÛÏe k celkové relaxaci. Pou-
Ïitá viscoelastická pûna ideálnû reaguje na tlak
a teplotu a optimálnû se tak pfiizpÛsobí tvaru lid-
ského tûla. Celková v˘‰ka matrace je cca 20
cm.

tvrdost

tvrdost

130
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

Malta............... 4.990,-

tvrdost

tvrdost

Luxusní matrace s rozdílnou tuhostí lehacích
ploch. Stfied jádra matrace tvofií studené/HR
pûny rozdíln˘ch tuhostí s pfiídavkem soji. VloÏe-
né válce ze studen˘ch/HR pûn rÛzn˘ch tuhostí
napomáhají anatomickému drÏení tûla. Zatím-
co pod rameny a patami oceníte mûkãí zóny,
pod bedry je potfieba mít pevnûj‰í podklad. Nos-
né vrstvy tvofií viscoelastické pûny rozdíln˘ch
tuhostí tvarované do masáÏních nopkÛ. Proto je
matrace vhodná pro ‰iroké spektrum uÏivatelÛ.
Matraci je vhodné poloÏit na pevn˘ nebo polo-
hovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace je
cca 20 cm. 

120
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

Andorra................5.590,-

LÍNÁ PĚNA

LÍNÁ PĚNA

tvrdost

tvrdost

Tato matrace je vyrobena z vysoce kvalitní anti-
bakteriální pûny a elastické pûny MediFoam.
Antibakteriální pûna Sanitized eliminuje v˘skyt
roztoãÛ a bakterií. Vlnkovit˘ fiez jádra zajistí
dokonalou vzdu‰nost. Obû nosné vrstvy jsou tva-
rovány do masáÏních nopÛ, ãímÏ pfiispívají
k uvolnûní svalstva bûhem spánku. Celková v˘‰-
ka matrace je cca 18 cm.

120
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

Mallorca................4.435,-
STOP BAKTERIÍM!

antibakteriální pûna



NEJVY··Í KVALITA
VYBRAN¯CH MATERIÁLÒ

V této matraci se snoubí unikátní vlastnosti spe-
ciálních materiálÛ. OranÏová plocha je vyrobena
z líné pûny, která obsahuje extrakt ze sóji. Je
tvarovaná do masáÏních vlnek a dokonale kopí-
ruje nerovnosti tûla. Zelenou plochu tvofií stu-
dená/HR pûna s pfiídavkem Aloe Vera, které má
pfiízniv˘ vliv na lidsk˘ organizmus. Jádro matra-
ce tvofií elastické pûny MediFoam. Tato matra-
ce vás zaujme sv˘m unikátním spojením mûkãí
a tvrd‰í strany, mÛÏete si tak kdykoliv zvolit
tuhost lÛÏka. V˘‰ka matrace je cca 20 cm.

tvrdost

tvrdost

130
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

Elba....................

bio pûna
Sójov˘ extrakt, ze kterého jsou vyrábûné matrace, má nejen pfiízniv˘ vliv
na lidsk˘ organizmus, ale také ‰etfií ná‰ ekosystém – sniÏuje spotfiebu
nerostn˘ch surovin.
Sója je jiÏ po tisíce let cenûnou surovinou zemí Dálného v˘chodu pro svÛj
pomûrnû vysok˘ podíl lecitinu. Lecitin zvy‰uje intenzitu d˘chání lidské kÛÏe,
ovlivÀuje její pruÏnost. Reguluje pH-hodnotu kÛÏe a podporuje pfiirozen˘
ochrann˘ plá‰È proti agresivním vlivÛm prostfiedí.
PouÏití pfiírodní suroviny má unikátní vliv na v˘sledné vlastnosti matrace.
Materiál nabízí v˘bornou elasticitu a sniÏuje se riziko pfiípadné deformace.
Zvy‰uje se jeho pruÏnost.
Pfii konstrukci jader matrací ze sójového extraktu vycházíme z ovûfien˘ch
zku‰eností a pfiedev‰ím z kladné odezvy spokojen˘ch zákazníkÛ.

Jádro matrace je tvofieno kombinací desek dvou
elastick˘ch pûn MediFoam s odli‰nou tuhostí.
Stfied jádra tvofií pfiíãné prÛduchy, které zaji‰Èu-
jí provzdu‰nûní matrace. Nosné vrstvy jsou
oboustrannû tvofieny ze studené/HR pûny s pfií-
mûsí oleje ze skoãce obecného v rÛzn˘ch tuhos-
tech. Vrstvy jsou tvarované do masáÏních nopÛ
v sedmi zónách. Matraci je vhodné poloÏit na
pevn˘ nebo polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková
v˘‰ka matrace je cca 20 cm. 

tvrdost

tvrdost

125
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

Korfu...............

LÍNÁ PĚNA

5.120,-

3.990,-



Pevn˘ lamelov˘ ro‰t
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry

200 � 90 a 200 � 80 cm

Systema Fix...............1.360,-

Polohovací motorov˘ lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• polohování ro‰tÛ pomocí 2 motorÛ
• nezávislé zvednutí hlavové a noÏní ãásti
• v˘‰ka 17 cm vãetnû motoru
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry 200 � 90 a 200 � 80 cm

Systema Flex Motor...............4.820,-

Polohovací lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry

200 � 90 a 200 � 80 cm

Systema Flex...............1.990,-

www.drevocal.cz

Potahy z kvalitních látek jsou dûlitelné na dva díly a pratelné na 60 °C. U v‰ech matrací nabízíme moÏnost v˘bûru potahové látky. Stan-
dardní potah je ÚPLET, u ALOE VERA není pfiíplatek. Antibakteriální potahy SANITIZED, LYOCELL a MEDICOTT jsou s pfiíplatkem 550,- Kã. 
Uvedené ceny jsou vãetnû DPH a platí do rozmûru 200 x 90 cm.

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

SNÍMATELN¯ POTAH

PRATELN¯ POTAH

5 ZÓN

7 ZÓN

PARTNERSKÉ MATRACE

TVRDOST MATRACE – MùKKÁ

TVRDOST MATRACE – ST¤EDNÍ

TVRDOST MATRACE – TVRDÁ

TVRDOST M. – EXTRA TVRDÁ

PRODLOUÎENÁ ZÁRUKA
NA JÁDRO MATRACE

ANTIBAKTERIÁLNÍ

KLINICKY TESTOVÁNO

kg

60°C

partnerská

tvrdost

tvrdost

tvrdost

tvrdost

záruka

roky

Sendviãová matrace s jádrem z pojeného poly-
uretanu. Nosnou vrstvu matrace tvofií polyure-
tanová/PUR pûna tvarovaná do masáÏních
nopÛ. Profilovaná vrstva polyuretanové/PUR
pûny zaji‰Èuje dokonalé provzdu‰nûní matrace.
Je vhodná na pevn˘ i polohovací lamelov˘ ro‰t.
Celková v˘‰ka matrace je cca 16 cm. 

100
tvrdost

60°C záruka

roky

Haiti...................2.890,-

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ lamelové ro‰ty



L
ÍN

Á PĚN
A

LÍNÁ PĚNA

Kvalitní sedmizónová matrace s jádrem sloÏe-
n˘m ze dvou elastick˘ch pûn MediFoam rÛzn˘ch
tuhostí, které umoÏÀují volbu tuÏ‰í a mûkãí stra-
ny. Promy‰len˘ vlnkovit˘ fiez jádra ideálnû rozlo-
Ïí váhové zatíÏení a zajistí dokonalou propust-
nost vzduchu. Povrch matrace tvofií oblíbená
viscoelastická pûna tvarovaná do nopÛ, které
zlep‰ují prokrvení pokoÏky a uvolnûní svalÛ
bûhem spánku. Je vhodná pro v‰echny typy
lamelov˘ch ro‰tÛ. Celková v˘‰ka matrace cca
18 cm.

tvrdost

tvrdost

120
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

Sofia...........

Matrace je tvofiena kombinací desek z visco-
elastické pûny a jádrem z elastické pûny Medi-
Foam, které je provzdu‰nûno otvory zaruãující-
mi optimální ventilaci a zmûkãení v oblasti
ramen. Nosné vrstvy matrace jsou tvofieny po
obou stranách nopy z viscoelastické pûny rÛz-
n˘ch tuhostí. Líná pûna tvarovaná do nopÛ pfií-
jemnû masíruje svaly a napomáhá prokrvení
pokoÏky v prÛbûhu spánku. Tato vrstva je roz-
dûlena do sedmi anatomick˘ch zón. Nopy nad-
zvedávají potah a tím odvûtrávají prostor mezi
jádrem matrace a potahem. Matraci je vhodné
poloÏit na pevn˘ nebo polohovací lamelov˘ ro‰t.
Celková v˘‰ka matrace cca 18 cm.

tvrdost

tvrdost

110
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

Verona....... 3.990,-

4.190,-

2014
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L
ÍN

Á PĚN
A

LÍNÁ PĚNA

Jádro této matrace tvofií tvrzená pûna MediFo-
am s pfiíãn˘mi otvory, které zaruãují dokonalou
vzdu‰nost. Nosné vrstvy tvofií kombinace polyu-
retanov˘ch a viscoelastick˘ch pûn odli‰n˘ch
tuhostí, které jsou tvarované do masáÏních
nopÛ v sedmi zónách. Stfiedová ãást nopÛ
s rÛÏovou línou pûnou je urãena pro muÏe, Ïlu-
tá líná pûna pro Ïeny. Nopy napomáhají prokr-
vení pokoÏky a uvolnûní svalÛ. Celková v˘‰ka
matrace cca 20 cm.

tvrdost

tvrdost

120
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

Ankara...............3.990,-

tvrdost

tvrdost

Tato sedmizónová matrace je tvofiena ze dvou
elastick˘ch pûn MediFoam rÛzn˘ch objemov˘ch
tuhostí. Tyto pûny zabezpeãují elasticitu a tva-
rovou stálost matrace. Nosné vrstvy jsou ideál-
nû provzdu‰nûné díky speciálnímu pfiíãnému
a podélnému prÛfiezu a zaruãují tak optimální
pohodlí pro kaÏdou ãást tûla. Matrace je vhod-
ná pro pevn˘ i polohovací lamelov˘ ro‰t. Celko-
vá v˘‰ka matrace cca 20 cm.

130
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

Manet................3.590,-

ANTIBAKTERIÁLNÍ

Jádro této matrace tvofií tvrzená pûna MediFoam
s pfiíãn˘mi otvory, které zaruãují dokonalou vzdu‰-
nost. Îlutozelená antibakteriální pûna eliminuje
tvorbu bakterií a v˘skyt roztoãÛ. Tato strana je
oznaãena ‰títkem v potahu. Zelená elastická
pûna je tvarovaná do masáÏních nopÛ v 7 zó-
nách. Matrace je vhodná pro alergiky. MÛÏe b˘t
poloÏena na v‰echny typy ro‰tÛ i na pevn˘ pod-
klad. Celková v˘‰ka matrace cca 20 cm.

120
tvrdost

60°C

Kréta................ 3.690,-

antibakteriální pûna

STOP BAKTERIÍM!

Úplet • Aloe Vera
Vysoce kvalitní potahy jsou pro‰ité dut˘m vláknem tfiízónov˘m zpÛsobem. Potahy jsou vel-
mi pfiíjemné na dotek, v˘bornû odvádûjí vlhkost z tûla a rychle vysychají. Potah Aloe Vera
obsahuje v˘taÏek ze známé rostliny, která má pozitivní vliv na pokoÏku lidského tûla a pÛso-
bí antibakteriálnû. V‰echny námi nabízené potahy je moÏné prát na 60 °C. Pro snadnûj-
‰í praní a manipulaci je potah dûliteln˘ zipem na dvû ãásti.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ standardní potahy



Kvalitní sedmizónová matrace s v˘bornou elas-
ticitou. Matrace je tvofiena kombinací nosn˘ch
desek ze studené/HR pûny, vyrábûné na bázi
pfiírodních surovin – sojového extraktu. Spojo-
vacím materiálem tûchto dvou biopûn je 2 cm
vrstva tvrzené pûny zabezpeãující zv˘‰ení a zpev-
nûní jádra. Matrace dvojí tuhosti, která je dopo-
ruãena pro páry s váhov˘m rozdílem. Díky spe-
ciálnímu pfiíãnému a podélnému prÛfiezu je
zaji‰tûno provzdu‰nûní a optimální pohodlí pro
kaÏdou ãást lidského tûla. Matraci je vhodné
poloÏit na pevn˘ nebo polohovací ro‰t. Celková
v˘‰ka matrace cca 16 cm.

110
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

Paris................. 4.250,-

tvrdost

Pûtizónové jádro matrace je sloÏeno ze dvou
polyuretanov˘ch/PUR pûn odli‰n˘ch objemo-
v˘ch hmotností. Samotn˘ prÛfiez matrace umoÏ-
Àuje spojení materiálÛ bez pouÏití lepidla. Mat-
raci je vhodné uloÏit jak na pevn˘, tak i na
polohovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka mat-
race cca 15 cm.

90
tvrdost

60°C
partnerská

Venezia................2.480,-

Anatomick˘ pol‰táfi z viscoelastické pûny. Viscoelastická pûna
se vyznaãuje v˘bornou tvarovou pamûtí. Tato pûna mûní tuhost
v závislosti na absorbovaném teple, ãímÏ tak dosáhneme doko-
nalé opory krãní pátefie a uvolnûní krãního svalstva.

Madrid............... 650,-
LÍNÁ PĚNA

tvrdost

tvrdost

NEJVY··Í KVALITA
VYBRAN¯CH MATERIÁLÒ

bio pûna
Sójov˘ extrakt, ze kterého jsou vyrábûné matrace, má nejen pfiízniv˘ vliv na lidsk˘
organizmus, ale také ‰etfií ná‰ ekosystém – sniÏuje spotfiebu nerostn˘ch surovin.
Sója je jiÏ po tisíce let cenûnou surovinou zemí Dálného v˘chodu pro svÛj pomûrnû
vysok˘ podíl lecitinu. Lecitin zvy‰uje intenzitu d˘chání lidské kÛÏe, ovlivÀuje její pruÏ-
nost. Reguluje pH-hodnotu kÛÏe a podporuje pfiirozen˘ ochrann˘ plá‰È proti agresiv-
ním vlivÛm prostfiedí.
PouÏití pfiírodní suroviny má unikátní vliv na v˘sledné vlastnosti matrace. Materiál
nabízí v˘bornou elasticitu a sniÏuje se riziko pfiípadné deformace. Zvy‰uje se jeho
pruÏnost.
Pfii konstrukci jader matrací ze sójového extraktu vycházíme z ovûfien˘ch zku‰eností
a pfiedev‰ím z kladné odezvy spokojen˘ch zákazníkÛ.



Pevn˘ lamelov˘ ro‰t
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry

200 � 90 a 200 � 80 cm

Systema Fix...............1.360,-

Polohovací motorov˘ lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• polohování ro‰tÛ pomocí 2 motorÛ
• nezávislé zvednutí hlavové a noÏní ãásti
• v˘‰ka 17 cm vãetnû motoru
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry 200 � 90 a 200 � 80 cm

Systema Flex Motor...............4.820,-

Polohovací lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry

200 � 90 a 200 � 80 cm

Systema Flex...............1.990,-

Sendviãová matrace s jádrem z pojeného polyu-
retanu ve v˘‰ce 7 cm. Nosné vrstvy tvofií obou-
strannû polyuretanová/PUR pûna ve v˘‰ce 3 cm
tvarovaná do masáÏních nopÛ v sedmi zónách.
Matrace tak garantuje správnou anatomickou
podporu tûla. Je vhodné ji uloÏit na pevn˘ i polo-
hovací lamelov˘ ro‰t. Celková v˘‰ka matrace cca
14 cm.

100
tvrdost

60°C

Neapol................1.990,-

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ lamelové ro‰ty

www.drevocal.cz

Potahy z kvalitních látek jsou dûlitelné na dva díly a pratelné na 60 °C. U v‰ech matrací nabízíme moÏnost v˘bûru potahové látky. Stan-
dardní potah je ÚPLET, u ALOE VERA není pfiíplatek. Antibakteriální potahy SANITIZED, LYOCELL a MEDICOTT jsou s pfiíplatkem 550,- Kã. 
Uvedené ceny jsou vãetnû DPH a platí do rozmûru 200 x 90 cm.

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

SNÍMATELN¯ POTAH

PRATELN¯ POTAH

5 ZÓN

7 ZÓN

PARTNERSKÉ MATRACE

TVRDOST MATRACE – MùKKÁ

TVRDOST MATRACE – ST¤EDNÍ

TVRDOST MATRACE – TVRDÁ

TVRDOST M. – EXTRA TVRDÁ

PRODLOUÎENÁ ZÁRUKA
NA JÁDRO MATRACE

ANTIBAKTERIÁLNÍ

KLINICKY TESTOVÁNO

kg

60°C

partnerská

tvrdost

tvrdost

tvrdost

tvrdost

záruka

roky



MATRACE VYSOKÉ KVALITY
P¤I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA!

2014

Jádro matrace je tvofieno dvûmi elastick˘mi
pûnami MediFoam rÛzn˘ch tvrdostí. Pfiíãné prÛ-
duchy zaji‰Èují vzdu‰nost a zmûkãení matrace
v oblasti ramen a pánve. Nosná vrstva je tvofie-
na ze Ïluté líné pûny tvarované do masáÏních
nopÛ v sedmi zónách (tuhost ãíslo 2 – vhodná
pro Ïeny). PouÏitím této pûny se sniÏuje proti-
tlak matrace na leÏící tûlo. Celková v˘‰ka mat-
race je cca 20 cm.

125
tvrdost

60°C záruka

roky

Riga.................

Jádro matrace je tvofieno dvûmi elastick˘mi
pûnami MediFoam rÛzn˘ch tvrdostí. Pfiíãné prÛ-
duchy zaji‰Èují vzdu‰nost a zmûkãení matrace
v oblasti ramen a pánve. Nosná vrstva je tvofie-
na z rÛÏové líné pûny tvarované do masáÏních
nopÛ v sedmi zónách (tuhost ãíslo 3 – vhodná
pro muÏe). PouÏitím této pûny se sniÏuje proti-
tlak matrace na leÏící tûlo. Celková v˘‰ka mat-
race je cca 20 cm.

125
tvrdost

60°C záruka

roky

Rodos

doporuãujeme!

tvrdost

tvrdost

MOÎNOST VLASTNÍHO V¯BùRU
Z TùCHTO DVOU MATRACÍLÍNÁ PĚNA

7.320,-



Jádro této sedmizónové matrace je tvofieno ze
dvou pûn MediFoam odli‰n˘ch tuhostí, které se
vyznaãují skvûl˘mi ortopedick˘mi vlastnostmi.
Vy‰‰í vrstva modré pûny v kombinaci s rÛÏovou
línou pûnou umoÏÀuje vût‰í zatíÏení, má tvrdost
ãíslo 3 a je ideální pro muÏe. Stfied matrace je
provzdu‰nûn pfiíãn˘mi prÛduchy, které zaruãují
zmûkãení matrace v exponovan˘ch místech. Cel-
ková v˘‰ka matrace je cca 20 cm. 

130
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

Porto............... 7.190,- LÍNÁ PĚNA

tvrdost

tvrdost

tvrdost

tvrdost

tvrdost

tvrdost

Pûtizónová matrace sloÏená ze dvou elastick˘ch pûn
MediFoam odli‰n˘ch objemov˘ch hmotností nabízí vol-
bu dvojí tvrdosti. Stfied jádra matrace je provzdu‰nûn
pfiíãn˘mi prÛduchy, které zaruãují zmûkãení matrace
v exponovan˘ch místech. Celková v˘‰ka matrace je
cca 18 cm.

110
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

120
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

Nora................ 5.280,-

Kvalitní matrace, jejíÏ oranÏovou nosnou vrstvu tvofií
oblíbená líná bio pûna tvarovaná do masáÏních nopÛ.
Bio pûna obsahuje sójov˘ extrakt, kter˘ má pfiízniv˘
vliv na lidsk˘ organizmus. Stfied jádra je sloÏen ze
dvou elastick˘ch pûn MediFoam odli‰n˘ch objemo-
v˘ch hmotností a je provzdu‰nûn pfiíãn˘mi prÛduchy,
které zaruãují zmûkãení matrace v exponovan˘ch mís-
tech. Celková v˘‰ka matrace cca 20 cm.

Ronda....................

LÍNÁ PĚNA

6.690,-

novinka

Úplet • Aloe Vera
Vysoce kvalitní potahy jsou pro‰ité dut˘m vláknem tfiízónov˘m zpÛsobem. Potahy jsou vel-
mi pfiíjemné na dotek, v˘bornû odvádûjí vlhkost z tûla a rychle vysychají. Potah Aloe Vera
obsahuje v˘taÏek ze známé rostliny, která má pozitivní vliv na pokoÏku lidského tûla a pÛso-
bí antibakteriálnû. V‰echny námi nabízené potahy je moÏné prát na 60 °C. Pro snadnûj-
‰í praní a manipulaci je potah dûliteln˘ zipem na dvû ãásti.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ standardní potahy

LÍNÁ PĚNA



NEJVY··Í KVALITA
VYBRAN¯CH MATERIÁLÒ

Kvalitní sedmizónová matrace, jejíÏ nosné
vrstvy tvofií kombinace studené/HR a oblí-
bené viscoelastické pûny. OranÏová nosná
vrstva tvarovaná do masáÏních nopÛ je tvo-
fiena z viscoelastické pûny obohacené o so-
jov˘ extrakt. PouÏitím této pûny se sniÏuje
protitlak matrace na leÏící tûlo. Zelená nos-
ná vrstva tvarovaná do masáÏních nopÛ je
tvofiena z kvalitní studené/HR pûny s pfií-
davkem Aloe Vera, které má pfiízniv˘ vliv na
pokoÏku. Jádro matrace tvofií elastická pûna
MediFoam, která je provzdu‰nûna otvory
zaruãujícími ventilaci a zmûkãení matrace
v oblasti ramen. Celková v˘‰ka matrace je
cca 18 cm.tvrdost

tvrdost

130
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

Malaga...........

bio pûna
Sójov˘ extrakt, ze kterého jsou vyrábûné matrace, má nejen pfiízniv˘ vliv na lidsk˘
organizmus, ale také ‰etfií ná‰ ekosystém – sniÏuje spotfiebu nerostn˘ch surovin.
Sója je jiÏ po tisíce let cenûnou surovinou zemí Dálného v˘chodu pro svÛj pomûrnû
vysok˘ podíl lecitinu. Lecitin zvy‰uje intenzitu d˘chání lidské kÛÏe, ovlivÀuje její pruÏ-
nost. Reguluje pH-hodnotu kÛÏe a podporuje pfiirozen˘ ochrann˘ plá‰È proti agresiv-
ním vlivÛm prostfiedí.
PouÏití pfiírodní suroviny má unikátní vliv na v˘sledné vlastnosti matrace. Materiál
nabízí v˘bornou elasticitu a sniÏuje se riziko pfiípadné deformace. Zvy‰uje se jeho
pruÏnost.
Pfii konstrukci jader matrací ze sójového extraktu vycházíme z ovûfien˘ch zku‰eností
a pfiedev‰ím z kladné odezvy spokojen˘ch zákazníkÛ.

Nosné vrstvy této matrace tvofií antibakteriální
pûna a elastická pûna odli‰n˘ch tuhostí. Anti-
bakteriální pûna na povrchu matrace dokáÏe
zamezit tvorbû bakterií. Dokonalé provzdu‰nûní
elastického jádra MediFoam je zabezpeãeno
pfiíãn˘mi otvory uvnitfi matrace a perforací pûn.
Matrace s dvojí tvrdostí, která je vhodná pro
páry s váhov˘m rozdílem. Matrace je vhodná na
v‰echny typy námi nabízen˘ch ro‰tÛ. Celková
v˘‰ka matrace je cca 17 cm. 

110
tvrdost tvrdost

60°C
partnerská

záruka

roky

Ibiza...............7.870,-

Anatomick˘ pol‰táfi z viscoelastické pûny.
Viscoelastická pûna se vyznaãuje v˘bornou
tvarovou pamûtí. Tato pûna mûní tuhost
v závislosti na absorbovaném teple, ãímÏ
tak dosáhneme dokonalé opory krãní páte-
fie a uvolnûní krãního svalstva.

Madrid...............LÍNÁ PĚNA

LÍNÁ PĚNA

1.300,-

tvrdost

tvrdost

STOP BAKTERIÍM!

antibakteriální pûna

ná‰ tip!

7.890,-



Pevn˘ lamelov˘ ro‰t
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry

200 � 90 a 200 � 80 cm

Systema Fix...............1.360,-

Polohovací motorov˘ lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• polohování ro‰tÛ pomocí 2 motorÛ
• nezávislé zvednutí hlavové a noÏní ãásti
• v˘‰ka 17 cm vãetnû motoru
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry 200 � 90 a 200 � 80 cm

Systema Flex Motor...............4.820,-

Polohovací lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry

200 � 90 a 200 � 80 cm

Systema Flex...............1.990,-

www.drevocal.cz

Potahy z kvalitních látek jsou dûlitelné na dva díly a pratelné na 60 °C. U v‰ech matrací nabízíme moÏnost v˘bûru potahové látky. Stan-
dardní potah je ÚPLET, u ALOE VERA není pfiíplatek. Antibakteriální potahy SANITIZED, LYOCELL a MEDICOTT jsou s pfiíplatkem 550,- Kã. 
Uvedené ceny jsou vãetnû DPH a platí do rozmûru 200 x 90 cm.

MAXIMÁLNÍ NOSNOST

SNÍMATELN¯ POTAH

PRATELN¯ POTAH

5 ZÓN

7 ZÓN

PARTNERSKÉ MATRACE

TVRDOST MATRACE – MùKKÁ

TVRDOST MATRACE – ST¤EDNÍ

TVRDOST MATRACE – TVRDÁ

TVRDOST M. – EXTRA TVRDÁ

PRODLOUÎENÁ ZÁRUKA
NA JÁDRO MATRACE

ANTIBAKTERIÁLNÍ

KLINICKY TESTOVÁNO

kg

60°C

partnerská

tvrdost

tvrdost

tvrdost

tvrdost

záruka

roky

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ lamelové ro‰ty

Sedmizónová matrace s vlnkovit˘m jádrem, kte-
ré je tvofieno kombinací dvou elastick˘ch pûn
MediFoam odli‰n˘ch tuhostí. Nosná vrstva je
tvofiena kombinací pûn s odli‰nou tuhostí.
Zatímco pod rameny a patami oceníte mûkãí
zóny, pod bedry je potfieba mít pevnûj‰í podklad.
Nopy napomáhají k relaxaci a prokrvení pokoÏ-
ky bûhem spánku. Celková v˘‰ka matrace je cca
20 cm.

tvrdost

tvrdost

130
tvrdost tvrdost

60°C
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Kariba...............6.990,-
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