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Matrace BMB
Comfort Luna King QueenEco Plus

Velmi komfortní 
matrace z moderních 
a kvalitních materiálů. 
Dolní část z kvalitní 
PUR pěny a horní část 
je kombinace komfortní 
HR pěny a visco pěny 
s paměťovým efektem 
+ profil 7 zón (komfort 
a vzdušnost).
Matrace je z jedné 
strany velmi komfortní 
a z druhé strany je 
středně tvrdá.

Matrace má tvrdost 3/4.

Vhodné i do 
rozkládacích postelí.

Matrace je vyrobená 
z kvalitní PUR pěny 
s profilem 7 zón pro 
zlepšení kopírovatelnosti 
a vzdušnosti. Tato 
matrace je určená pro 
zákazníky, kteří mají 
raději tvrdší matraci.

Matrace má tvrdost 3/4.

Vhodné i do rozkládacích 
postelí.

Matrace s ortopedickou 
HDPU pěnou na 
dolní straně, horní 
stranu matrace tvoří 
kvalitní antialergická, 
antibakteriální pěna 
s vysokou hustotou. 
Struktura a profil 
matrace vytváří 
optimální provzdušnění 
a komfort. Matrace 
má kvalitní snímatelný 
potah vyrobený 
z superstrečové látky 
Tencel, která absorbuje 
a odvádí vlhkost, čím 
zabezpečí vysokou 
hygienu matrace.

Matrace má tvrdost 3/4.

Kvalitní matrace 
s dvěma rozdílnými 
tvrdostmi stran. 
S vrstvou komfortní 
pěny HD soft na jedné 
straně v kombinaci 
s tvrzenou HDPU 
pěnou a 7-zónovaným 
profilováním na 
straně druhé. Pro lepší 
kopírovatelnost je 
v středu matrace vložená 
zónovaná vrstva softplus. 
Matrace sa standardně 
dodává v odnímatelném 
potahu natur tech 
v 3D provedení 
(lepší vzdušnost), 
s úpravou soft+quilt co 
zabezpečuje ještě lepší 
kopírovatelnost na soft 
straně matrace.

Matrace má tvrdost 3/4.

Luxusní matrace 
s taštičkovou pružinou 
a funkční vrchní stranou 
z komfortní HR pěny 
vysoké hustoty, přičemž 
tuto vrstvu ještě více 
činí komfortní exkluzivní 
potah prošitý s vrstvou 
paměťové-visco pěny 
(úprava visco+Q). 
Matrace spĺňuje vysoké 
nároky spotřebitele, 
je dostatečně 
pevná, s výbornými 
ortopedickými 
a antialergickými 
vlastnostmi.

Matrace má tvrdost 3/3.

Matrace ze dvou vrstev 
PU pěny a vrchní 
vrstvy z komfortní HR 
pěny, která zlepšuje 
kopírovatelnost 7 zónová 
matrace Vám zaručí 
pohodlný spánek. Potěší 
zákazníky, kteří mají 
raději středně tvrdou 
matraci.

Matrace má tvrdost 3/4.

Vhodné i do rozkládacích 
postelí.

Matrace Eco, Plus, Comfort se dodávají i jako půlené rovné do rozkládacích postelí.

výška 18 cm
nosnost 130 kg

výška 16 cm
nosnost 130 kg

výška 22 cm
nosnost 130 kg

výška 24 cm
nosnost 130 kg

výška 26 cm
nosnost 130 kg

výška 20 cm
nosnost 130 kg

* Výška matrací je uvedena s potahem.


