AVIATIC May 22
Pružinová matrace z kvalitních taštičkových mikropružin s komfortním
povrchem ze značkové pěny Orthocell.
Luxusní taštičková pružinová matrace Aviatic May 22 v oblíbené středně tvrdé tuhosti nabízí optimální podpěru těla,
skvělou prodyšnost, antialergické vlastnosti a příjemný pohodlný povrch matrace z vysoce komfortního materiálu
ORTHOCEL. Podle rozměru matrace se vyrábí až z 1 000 kusů špičkových taštičkových mikropružin, které svou přesnou
bodovou podpěrou zajistí správnou přirozenou polohu těla při ležení. Na povrchu pružinového jádra jsou použity značkové
pěny VitalPur 35 kg/m³. Snímatelnou horní lehací plochu tvoří nelepená novodobá speciální pěna Orthocell objemové
hustoty 40 kg/m³ (výšky 4 cm), která se postará o maximální pohodlí a výborný odvod vlhkosti.

- VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU):
22 CM (4 CM ORTHOCELL)
- 7 ANATOMICKÝCH ZÓN PRO OPTIMÁLNÍ
PODPORU TĚLA

Potah Bamboo

Potah Silver Style

- praní do 60°C
- 40% vláken Bambus
- výborný odvod vlhkosti
- antialergické provedení
- zvýšená odolnost proti oděru
- výplň proševu: duté vlákno

- praní do 60°C
- 40% vláken Tencel, ionty stříbra
- výborný odvod vlhkosti
- antialergické a antibakteriální
provedení
- zvýšená odolnost proti oděru
- výplň proševu: duté vlákno

- NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE
PODLE VÁHY UŽIVATELE
- VHODNÉ PRO UŽIVATELE 50 - 120 KG
- DVOUTVRDOSTNÍ PROVEDENÍ MATRACE
- VHODNÝ PODKLAD: DŘEVĚNÝ ROŠT
(MATRACI NELZE POLOHOVAT)
- KVALITNÍ SNÍMATELNÉ POTAHY
S MOŽNÝM ROZDĚLENÍM NA 2 POLOVINY

Měkčí strana matrace
Orthocell - May

- NELEPENÁ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ
A ROZNÁŠECÍ MATRACE
- 100% VYUŽITÍ VŠECH DÍLŮ MATRACE
- ZVÝŠENÁ PRODYŠNOST A ODVOD VLHKOSTI
- PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI MATRACE
VÝMĚNOU ČÁSTI MATRACE

Tvrdší strana matrace
VitalPur

5

let

Antialergenní matrace

Vhodnost matrace

Certiﬁkát OEKO-TEX

Certiﬁkát Kvality USNU

Prodloužená
záruka.

Matrace jsou vhodné pro všechny
alergiky, astmatiky a uživatele
s citlivou pokožkou.

Nastavení tvrdosti matrace
podle váhy uživatele.

Zaručující nepřítomnost zdraví
škodlivých látek v matraci.

Zaručující nejvyšší kvalitu použitého
materiálu k výrobě matrace.

www.usnu.cz

AVIATIC Ann 22
Pružinová matrace ze značkových taštičkových mikropružin s vysoce
komfortním povrchem z paměťové pěny VitalPUR visco.
Luxusní taštičková pružinová matrace Aviatic Ann 22 v oblíbené středně tvrdé tuhosti nabízí optimální podpěru těla,
skvělou prodyšnost, antialergické vlastnosti a příjemný pohodlný povrch matrace z vysoce komfortní paměťové pěny
VitalPUR visco. Podle rozměru matrace se vyrábí až z 1 000 kusů špičkových taštičkových mikropružin, které svou přesnou
bodovou podpěrou zajistí správnou přirozenou polohu těla při ležení. Na povrchu pružinového jádra jsou použity značkové
pěny VitalPur 35 kg/m³. Snímatelnou horní lehací plochu tvoří nelepená značková paměťová pěna VitalPUR visco objemové
hustoty 40 kg/m³ (výšky 4 cm), která se postará o optimální rozložení tlaků na tělo a vysoké pohodlí při ležení.

- VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU):
22 CM (4 CM VITALPUR VISCO)
- 7 ANATOMICKÝCH ZÓN PRO OPTIMÁLNÍ
PODPORU TĚLA

Potah Bamboo

Potah Silver Style

- praní do 60°C
- 40% vláken Bambus
- výborný odvod vlhkosti
- antialergické provedení
- zvýšená odolnost proti oděru
- výplň proševu: duté vlákno

- praní do 60°C
- 40% vláken Tencel, ionty stříbra
- výborný odvod vlhkosti
- antialergické a antibakteriální
provedení
- zvýšená odolnost proti oděru
- výplň proševu: duté vlákno

- NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE
PODLE VÁHY UŽIVATELE
- VHODNÉ PRO UŽIVATELE 50 - 120 KG
- DVOUTVRDOSTNÍ PROVEDENÍ MATRACE
- VHODNÝ PODKLAD: DŘEVĚNÝ ROŠT
(MATRACI NELZE POLOHOVAT)
- KVALITNÍ SNÍMATELNÉ POTAHY
S MOŽNÝM ROZDĚLENÍM NA 2 POLOVINY

Měkčí strana matrace
VitalPur visco - Ann

- NELEPENÁ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ
A ROZNÁŠECÍ MATRACE
- 100% VYUŽITÍ VŠECH DÍLŮ MATRACE
- ZVÝŠENÁ PRODYŠNOST A ODVOD VLHKOSTI
- PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI MATRACE
VÝMĚNOU ČÁSTI MATRACE

Tvrdší strana matrace
VitalPur

5

let

Antialergenní matrace

Vhodnost matrace

Certiﬁkát OEKO-TEX

Certiﬁkát Kvality USNU

Prodloužená
záruka.

Matrace jsou vhodné pro všechny
alergiky, astmatiky a uživatele
s citlivou pokožkou.

Nastavení tvrdosti matrace
podle váhy uživatele.

Zaručující nepřítomnost zdraví
škodlivých látek v matraci.

Zaručující nejvyšší kvalitu použitého
materiálu k výrobě matrace.

www.usnu.cz

