EVOLUTION
COLLECTION

EVOLUČNÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ KVALITNÝ SPÁNOK

Poťah SILVER SAFE
s VISCO penou
Poťah Silver Safe vystihuje najmodernejšiu technológiu
spracovania poťahov. Vďaka hladkému povrchu a VISCO pene,
ktorá je všitá priamo do poťahu garantuje vysoký komfort spánku.
Ventilačná 3D mriežka slúži na odvetranie matracového jadra.
Silver Safe vytvára priaznivé prostredie pre ľudské telo a je
vhodný aj pre alergikov. Poťah spĺňa OEKO-TEX Standard 100
pre hygienu a sviežosť.

veľmi príjemný povrch
poťahu Silver Safe

dômyselné bočné
odvetrávanie poťahu
s praktickým úchopom

Matrace prvotriednej kvality
v unikátnych poťahoch

Evolution

Unikátny matrac EVO SILVER+
Ceny EVO SILVER+

Pre tuhší komfort
ležania je matrac
možné otočiť.

TUHOSŤ

DOUBLE & SINGLE SIZE

4

TUHOSŤ

130 kg

23

80 x 200 cm

409 €

90 x 200 cm

409 €

100 x 200 cm

449 €

140 x 200 cm

689 €

160 x 200 cm

818 €

180 x 200 cm

818 €

antistresový vankúš

ukľudňujúci vankúš
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Matrac upravený technológiou ŘEŠETO je maximálne
priedušný, spĺňa najnáročnejšie hygienické požiadavky
a má predĺženú životnosť. Otvory jadro matraca
odvetrávajú a nedochádza k prehrievaniu ľudského
organizmu. Vďaka vzdušným matracom ŘEŠETO
dochádza k odstráneniu vlhkosti a lôžkové prostredie
je dokonalo hygienické.

V
KO

Odporúčané uloženie

2

cena

GAR

Matrac EVO Silver+ ponúka vrátane výnimočného dizajnu aj nadštandardné použitie HR studených a Hypersoft pien. Hypersoft
peny s otvorenou bunkovou štruktúrou a jedinečnou mäkkosťou zaručujú maximálnu relaxáciu pri spánku a v kombinácii s VISCO
penou sa dokonale prispôsobia ľudskému telu. Otvorená štruktúra a ŘEŠETO technológia garantuje vynikajúce odvetrávanie
jadra. Kvalitné materiály použité pre výrobu matraca majú vysokú odolnosť proti preležaniu a dlhú životnosť.

Rozmery

C I A K VA

Kvalitné materiály od renomovaných firiem
a moderné technológie výroby nám dovoľujú
poskytnúť 5 ročnú záručnú dobu. Používané
materiály sú starostlivo vybrané a testované
aj pre tých najnáročnejších zákazníkov.
Prepracovaná konštrukcia a skladba matraca
zaručí oporu tela v každom bode.

cm

Relaxačné vankúše s vôňou
59 €
Vysoko priedušné vankúše z VISCO peny s pamäťovým efektom
na báze vody. Vďaka dobrej ergonómii sa ľahko prispôsobia a tým
vám doprajú príjemnú relaxáciu. Sú chránené proti roztočom
a obohatené o ukľudňujúcu arómu. POŤAH SILVER SAFE

Svieži

Prispôsobivý

citrusová esencia
Vysoko priedušný

Ergonomický

Hygienický

Proti roztočom

Pamäť na báze vody

levanduľová esencia

EVOLUTION
COLLECTION
Matrace prvotriednej kvality
v unikátnych poťahoch

EVOLUČNÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ KVALITNÝ SPÁNOK

Poťah GRAPHENE
s VISCO penou
Vďaka high-tech vláknam poťah odbúrava negatívnu energiu
a odstraňuje statickú elektrinu z tela. Vlákna Graphene teda majú
antistatický a antistresový efekt, čím chránia naše telo pred
nežiaducim vplyvom elektrosmogu, ktorý môže mať negatívny
vplyv na kvalitu spánku a fungovanie ľudského organizmu. Nie len
luxusný dizajn, ale aj inovačné technológie Graphene poskytujú
správne podmienky pre kvalitný spánok. Vďaka hladkému
povrchu a VISCO pene, ktorá je všitá priamo do poťahu matrac
garantuje vysoký komfort spánku. Ventilačná 3D mriežka slúži
na odvetranie matracového jadra.

veľmi príjemný povrch
poťahu Graphene

dômyselné bočné
odvetrávanie poťahu
s praktickým úchopom

Evolution

Antibakteriálny matrac EVO GRAPHENE+
Ceny EVO GRAPHENE+
Rozmery
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Matrac upravený technológiou ŘEŠETO je maximálne
priedušný, spĺňa najnáročnejšie hygienické požiadavky
a má predĺženú životnosť. Otvory jadro matraca
odvetrávajú a nedochádza k prehrievaniu ľudského
organizmu. Vďaka vzdušným matracom ŘEŠETO
dochádza k odstráneniu vlhkosti a lôžkové prostredie
je dokonalo hygienické.

GAR

Luxusný matrac EVO Graphene+ ponúka nadštandardný pocit spánku. Studené HR peny s antibakteriálnym účinkom
a Hypersoft peny patria do skupiny skutočne najkvalitnejších materiálov pre výrobu matracov. Kombinácia VISCO
a Hypersoft pien s otvorenou bunkovou štruktúrou a jedinečnou mäkkosťou zabezpečia pre vaše telo maximálnu relaxáciu.
Otvorená štruktúra a ŘEŠETO technológia garantuje vynikajúce odvetrávanie jadra. Použité antibakteriálne prímesi v penách
dokážu eliminovať výskyt roztočov a zabraňujú vzniku húb a plesní. Kvalitné materiály použité pre výrobu matraca majú
vysokú odolnosť proti preležaniu a dlhú životnosť.

ZÁR

Pre tuhší komfort
ležania je matrac
možné otočiť.

C I A K VA

cena

80 x 200 cm

649 €

90 x 200 cm

649 €

100 x 200 cm

717 €

140 x 200 cm

1.099 €

160 x 200 cm

1.298 €

180 x 200 cm

1.298 €

Kvalitné materiály od renomovaných firiem
a moderné technológie výroby nám dovoľujú
poskytnúť 5 ročnú záručnú dobu. Používané
materiály sú starostlivo vybrané a testované
aj pre tých najnáročnejších zákazníkov.
Prepracovaná konštrukcia a skladba matraca
zaručí oporu tela v každom bode.

Odporúčané uloženie

TUHOSŤ

DOUBLE & SINGLE SIZE

4

TUHOSŤ

140 kg

27
cm

Inovatívna úprava
povrchu ŘEŠETO

Váš predajca:
912001334

2

Nie len inovatívne dizajnové riešenie, ale aj funkčné prevzdušnenie
vrchnej VISCO peny dáva povrchu matraca nadštandardný komfort
pri spánku.
Ceny matracov sú uvedené do rozmeru 90 x 200 cm. Matrace sú vybavené prateľným, zónovo prešitým poťahom. Výška matraca
je uvedená vrátane poťahu. Poťah je súčasťou uvedených cien matracov. Uvedené ceny sú vrátane DPH. Zmena doby platnosti
ponuky je vyhradená. Fotografie sú ilustračné. Za chyby v tlači neručíme. Viac informácií, osvedčenia a certifikáty nájdete na

www.reseto.sk

