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anatomický latexový polštář pro nižší podložení hlavy. Latexová pěna 
s vertikálními otvory je díky své struktuře velmi prodyšná a udržuje správné 
mikroklima. Přírodní latex aktivně působí proti plísním a bakteriím, které 
se mohou podílet na vzniku alergických reakcí. Jádro polštáře je chráněno 
separačním úpletem. Potah je snímatelný a pratelný. Cena v potahu 
Bambus nebo Silver.

měkký anatomický polštář z HR studené pěny EUCAFEEL s vysokou hustotou 
45 kg/m3. Tato HR studená pěna nové generace je velmi elastická a díky své 
otevřené struktuře také neuvěřitelně prodyšná. Profilování na povrchu snižuje 
tlak na pokožku. Jádro je chráněno separačním úpletem. Potah je snímatelný a 
pratelný. Cena v potahu Bambus nebo Silver.

měkčí anatomický polštář z viskoelastické pěny nové generace BREEZE 
pro vyšší podložení hlavy. Viskoelastická-líná pěna s mimořádnou prodyšností 
reaguje na teplotu lidského těla snížením své tuhosti. Paměťová pěna Breeze 
je až 6 × prodyšnější než běžné paměťové pěny na trhu. Jádro je chráněno 
separačním úpletem. Potah je snímatelný a pratelný. Cena v potahu Bambus 
nebo Silver.

polštář z viskoelastické-líné pěny nové generace BREEZE. Tato pěna je 
mimořádně prodyšná, podle měření až 6 × prodyšnější než běžné paměťové 
pěny na trhu. Díky tomu dokonale odvádí vlhkost. Profilace povrchu napomáhá 
k uvolnění krčního svalstva. Tvarování polštáře je z obou stran stejné. 
Jádro je chráněno separačním úpletem. Potah je snímatelný a pratelný. Cena v 
potahu Bambus nebo Silver.
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luxusní vysoký polštář z viskoelastické pěny nové generace BREEZE. 
Polštář je tvarován pro vyšší podložení hlavy a krku. mimořádně prodyšná 
paměťová pěna vytváří ideální podmínky pro uživatele. Příjemně měkký materiál 
se vždy spolehlivě přizpůsobí vašemu tělu, aniž by vytvářel nepříjemný tlak. 
Potah je snímatelný a pratelný. Cena v potahu Bambus nebo Silver.

klasický latexový polštář pro vyšší podložení hlavy. Latexová pěna s vertikálními 
otvory je díky své struktuře velmi prodyšná a udržuje správné mikroklima. 
Přírodní latex aktivně působí proti plísním a bakteriím, které se mohou podílet 
na vzniku alergických reakcí. Jádro polštáře je chráněno separačním úpletem. 
Potah je snímatelný a pratelný. Cena v potahu Bambus nebo Silver.

Velmi měkký anatomický polštář z viskoelastické-líné pěny SILVER pro nižší 
podložení hlavy. Viskoelastická-líná pěna SILVER má vynikající termoregulační 
vlastnosti a působením teploty lidského těla snižuje svou tuhost. Tím se dokáže 
dokonale přizpůsobit tvaru hlavy a krku. Jádro je chráněno separačním 
úpletem. Potah je snímatelný a pratelný. Cena v potahu Bambus nebo Silver.

anatomický polštář z polyuretanové pěny se sníženou tuhostí gramáže 
25 kg/m3. Profilace pěny z obou stran napomáhá k lepšímu přizpůsobení 
uživateli. Polštář pro vyšší podložení hlavy. Snímatelný a pratelný potah 
minimitch. 
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měkký matracový topper z mimořádně prodyšné 
viskoelastické pěny breeze, která je až 6 × prodyšnější 
než běžné viskoelastické pěny. Pratelný potah mitch 
s plošným proševem s bavlnou. Topper je vhodný 
pro změkčení matrace. Pružné pásky pro přichycení 
k matraci. Celková výška 7 cm. Cena za standardní 
rozměr do šířky 100 cm.

tužší matracový topper z mimořádně prodyšné HR 
studené pěny eUcaFeeL gramáže 45 kg/m3. Pratelný 
potah mitch s plošným proševem a bavlnou. Topper je 
vhodný pro tužší ležení. Pružné pásky pro přichycení 
k matraci. Celková výška 7 cm. Cena za standardní 
rozměr do šířky 100 cm.

měkký matracový topper z mimořádně prodyšné 
HR studené pěny eUcaFeeL gramáže 45 kg/m3. 
Pratelný potah mitch s plošným proševem a bavlnou. 
Topper je vhodný pro změkčení matrace. Pružné 
pásky pro přichycení k matraci. Celková výška 7 cm. 
Cena za standardní rozměr do šířky 100 cm.

matracový chránič se pokládá na matraci, kterou chrání před znečištěním 
a opotřebením. Připevní se pomocí gum v rozích k matraci. matracový chránič 
je vyroben z třívrstvé pleteniny s vysokým obsahem bavlny. Chránič je plošně 
prošitý PES rounem. Chránič je pratelný při 60 °C. 
Cena za standardní rozměr do šířky 100 cm.
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