
GIVING TRAVELERS  
A GOOD NIGHT´S SLEEP

HOTEL COLLECTION



Probudit se odpočatí a plní sil je důležité nejen pro ty, kteří 
si pobyt v hotelech užívají na dovolené, ale také pro ty, 
kteří pracují daleko od domova a hotel se jim tak stává 
druhým domovem.

Projekt Hotel Collection je pro všechny z nich. Hotel 
Collection je – díky komplexnímu pojetí a velkým 
možnostem individuální úpravy nabídky – vhodný jak pro 
velké, střední i malé hotelové provozy, tak také pro 
penziony, apartmány, hostely i ubytovací zařízení a koleje. 
Hotel Collection má řešení pro všechny. Dokážeme 
nabídnout řešení též pro hospici, lázeňská a wellness 
zařízení.

Výrobky Hilding Anders Hotel Collection naleznete 
v mnoha renomovaných hotelech a ubytovacích zařízeních.

Prebudiť sa odpočinutí a plný síl je dôležité nielen pre tých, 
ktorí si pobyt v hoteloch užívajú počas dovolenky, ale tiež 
pre tých, ktorí pracujú ďaleko od domova a hotel sa im tak 
stane druhým domovom.

Projekt Hotel Collection je pre každého z nich. Hotel 
Collection je – vďaka komplexnému poňatiu a veľkým 
možnostiam individuálnej úpravy ponuky – vhodný ako pre 
veľké, stredné i malé hotelové prevádzky, tak aj pre 
penzióny, apartmány, hostely, či ubytovacie zariadenia 
a internáty. Hotel Collection má riešenie pre všetkých. 
Dokážeme ponúknuť riešenie tiež pre hospice, kúpeľné 
a wellness zariadenia.

Výrobky Hilding Anders Hotel Collection nájdete v mnohých 
renomovaných hoteloch a ubytovacích zariadeniach.

Kvalitní spánek je nezbytný, 
ať už jste kdekoli

Kvalitný spánok je 
nevyhnutný, nech už ste 
kdekoľvek
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Skupina Hilding Anders je předním výrobcem matrací a postelí v Evropě a v Asii, vedení 
společnosti se nachází ve švédském městě Malmö. Společnost byla založena v roce 1939 ve 
Švédsku a v současné době je aktivní ve více jak 40 zemích, s více než 7600 zaměstnanci.

Prostřednictvím tradičních značek dokáže skupina Hilding Anders nabídnout matrace a postele 
pro každého přesně podle jeho potřeb. Pracujeme každý den s cílem dát světu lepší spánek 
a stát se světovým dodavatelem číslo 1 v oblasti zdravého spaní.

Hilding Anders – silné partnerství Hilding Anders – silné partnerstvo
Skupina Hilding Anders je predným výrobcom matracov a postelí v Európe a v Ázii, vedenie 
spoločnosti sa nachádza vo švédskom meste Malmö. Spoločnosť bola založená v roku 1939 vo 
Švédsku a v súčasnej dobe je aktívna vo viac ako 40 krajinách, s viac než 7600 zamestnancami.

Prostredníctvom tradičných značiek dokáže skupina Hilding Anders ponúknuť matrace 
a postele pre každého presne podľa jeho potrieb. Pracujeme každý deň s cieľom dať svetu lepší 
spánok a stať sa svetovým dodávateľom číslo 1 v oblasti zdravého spania.
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Hilding Anders Česká republika a. s. je největším výrobcem 
matrací a doplňků pro zdravé spaní na českém a slovenském 
trhu. Prostřednictvím renomovaných značek Tropico, 
Slumberland, Curem a Jensen nabízí klasická i nadčasová 
řešení pro spánek každého z nás.

Společnost byla založena v roce 2000 jako Tropico, tradiční 
výrobce českých matrací. V roce 2007 se Tropico spojila 
s Hilding Anders, předním výrobcem postelí a matrací na 
evropském a asijském trhu. Náš závod se nachází v malé 
obci Roztoky u Jilemnice a je obklopen krásnou přírodou 
Krkonoš. Je umístěný v budově bývalého textilního závodu, 
a pracuje zde více než 90 lidí.

Díky silnému zázemí nadnárodní společnosti, dlouholetým 
zkušenostem a nepřetržitému vývoji nových technologií si 
společnost Hilding Anders Česká republika a. s. vydobyla 
přední místo na českém i slovenském trhu.

Tropico – tradice, kvalita, spolehlivost
Díky naší dokonalé znalosti trhu a síly, kterou nám 
poskytuje zázemí mezinárodní společnosti, jsme schopni 
nabídnout individuální přístup a najít řešení pro každého 
zákazníka.

Naše výrobky kombinují tradiční českou řemeslnost 
s moderními výrobními technikami. Výsledkem je vysoce 
kvalitní portfolio.

Zaujmout individuální přístup je základem na malém trhu. 
To určuje způsob, jakým se dostáváme do interakce s našimi 
zákazníky. Společně diskutujeme o návrzích nových 
produktů, dostáváme rady a doporučení, a vždy se snažíme 
najít co nejlepší produkt a strategii na trhu pro každého 
zákazníka.

Tropico – tradícia, kvalita a spoľahlivosť
Hilding Anders Česká republika a. s. je najväčším výrobcom 
matracov a doplnkov pre zdravý spánok na českom 
a slovenskom trhu. Prostredníctvom renomovaných značiek 
Tropico, Slumberland, Curem a Jensen ponúka klasické 
i nadčasové riešenia pre spánok každého z nás.

Spoločnosť bola založená v roku 2000 ako Tropico, tradičný 
výrobca českých matracov. V roku 2007 sa Tropico spojila 
s Hilding Anders, predným výrobcom postelí a matracov na 
európskom a ázijskom trhu. Náš závod sa nachádza v malej 
obci Roztoky u Jilemnice a je obklopený krásnou prírodou 
Krkonôš. Je umiestený v budove bývalého textilného závodu, 
a pracuje v ňom viac než 90 ľudí.

Vďaka silnému zázemiu nadnárodnej spoločnosti, 
dlhoročným skúsenostiam a nepretržitému vývoju nových 
technológií si spoločnosť Hilding Anders Česká republika a. s. 
vydobyla predné miesto na českom i slovenskom trhu.

Vďaka našej dokonalej znalosti trhu a sily, ktorú nám 
poskytuje zázemie medzinárodnej spoločnosti, sme schopní 
ponúknuť individuálny prístup a nájsť riešenie pre každého 
zákazníka.

Naše výrobky kombinujú tradičné české remeselníctvo 
s modernými výrobnými technikami. Výsledkom je vysoko 
kvalitné portfólio.

Zaujať individuálny prístup je základom na malom trhu. To 
určuje spôsob, akým sa dostávame do interakcie s našimi 
zákazníkmi. Spoločne diskutujeme o návrhoch nových 
produktov, dostávame rady a odporučenia, a vždy sa 
snažíme nájsť pre každého zákazníka čo najlepší produkt 
a stratégiu na trhu.
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Všechny toppery (vchní krycí matrace) jsou opatřeny 
prodyšnými potahy, pratelnými na 60 °C, což je teplota 
dostatečná pro zachování hygieny lůžka. V nabídce 
naleznete také chrániče na matrace, které lze prát na 
vyvářku – 95°C. Materiálové složení, důkladné prošívání 
a konstrukce šitých spojů over-lock zaručují dlouhou 
životnost při zachování možnosti častého čištění a praní.

Pro snadnou manipulaci a možnost nepřetržitého používání 
matrace s pratelným potahem či topperu jsou potahy 
vyrobeny z 2 samostatných částí (oddělitelné díky zipu 
dokola celé matrace).

Vzdušnost a izolaci zajišťují klimatizační vrstvy dutého 
vlákna – díky nim je odváděna nahromaděná vzdušná 
vlhkost a pot, čímž si lůžko zachovává přirozeně vysokou 
hygienu. Navíc, díky klimatizačním vrstvám nedochází 
k přehřívání (ocení zejména muži) a zároveň ani 
k ochlazování (ocení zejména ženy).

Všetky toppery (vrchný krycí matrac) sú opatrené 
priedušnými poťahmi, prateľnými na 60 °C, čo je teplota 
dostatočná na zachovanie hygieny lôžka. V ponuke nájdete 
tiež chrániče na matrace, ktoré sa dajú vyvárať na 95°C. 
Materiálové zloženie, dôkladné prešívanie a konštrukcia 
šitých spojov over-lock zaručujú dlhú životnosť pri zachovaní 
možnosti častého čistenia a prania.

Pre ľahkú manipuláciu a možnosť nepretržitého používania 
matraca s prateľným poťahom, či toppera, sú poťahy 
vyrobené z 2 samostatných častí (oddeliteľné vďaka zipsu 
okolo celého matraca).

Vzdušnosť a izoláciu zaisťujú klimatizačné vrstvy dutého 
vlákna, vďaka ktorým je odvádzaná nahromadená vzdušná 
vlhkosť a pot, čím si lôžko zachováva prirodzene vysokú 
hygienu. Navyše, vďaka klimatizačným vrstvám nedochádza 
k prehrievaniu (ocenia najmä muži), a zároveň ani 
k ochladzovaniu (ocenia najmä ženy).

Pohodlí pro tělo i duši
Naše filozofie kvalitního spánku se skládá z několika 
specifických prvků. Prvním z nich jsou ergonomie, klima 
a hygiena. Ty vytváří komfort matrace. Pak je tu design, 
trvanlivost a vliv na životní prostředí. Ty jsou spojeny s tím, 
jak se cítíte ve vaší posteli.

Naše postele a matrace jsou navrhovány tak, aby se vám 
v nich nejen dobře spalo, ale aby rovněž vypadaly dobře, 
a tím umožnily tělu dokonalou relaxaci. Vzhledem k tomu, 
že naše výrobky jsou odolné, mohou naši zákazníci usínat 
v klidu s vědomím, že se jim bude dobře spát i po mnoho 
dalších let.

V neposlední řadě je nutno zmínit, že naše postele 
a matrace jsou vyráběny tak, aby v minimální míře 
zatěžovaly životní prostředí. S vědomím, že děláme něco pro 
naši planetu, můžeme pak všichni lépe spát.

Naša filozofia kvalitného spánku sa skladá z niekoľkých 
špecifických prvkov. Prvým z nich je ergonómia, klíma 
a hygiena. Tie vytvárajú komfort matraca. Potom tu je 
dizajn, trvanlivosť a vplyv na životné prostredie. Ten je 
spojený s tým, ako sa cítite vo vašej posteli.

Naše postele a matrace sú navrhované tak, aby sa vám 
v nich nielen dobre spalo, ale aby tiež vyzerali dobre, a tým 
umožnili telu dokonalú relaxáciu. Vzhľadom na to, že naše 
výrobky sú odolné, môžu naši zákazníci usínať pokojne 
s vedomím, že sa im bude dobre spať aj počas mnohých 
ďalších rokov.

V neposlednom rade je treba spomenúť, že naše postele 
a matrace sú vyrábané tak, aby minimálnou mierou 
zaťažovali životné prostredie. S vedomím, že robíme niečo 
pre našu planétu, môžeme potom všetci lepšie spať.

Uvědomujeme si, jak důležitá je vysoká hygiena  
 a snadná efektivní údržba.
 Uvedomujeme si, ako je dôležitá vysoká hygiena  
 a ľahká efektívna údržba.

Pohodlie pre telo i dušu Údržba Údržba
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*** CLASSIC

Sestava Hotel Collection Classic

Vyobrazená konfigurace: Klasické řešení základny 
jednoduché konstrukce (hotelový box Classic s pěnovou 
roznášecí vrstvou), matrace (řada Classic nabízí několik typů 
pružinových matrací systému bonell i pěnových matrací) 
a topperu (vrchní krycí matrace) v provedení z pružné pěny 
Flexifoam® (na výběr klasické masivní provedení nebo verze 
s masážní profilací). Hotelové boxy kontinentální konstrukce 
(tj. boxy bez úložného prostoru, zaměřené na dokonalý 
komfort spánku, reagující a roznášející tlak a zátěž v každé 
vrstvě) je možno dodat v různých čalounických látkách. 
Rozměry jsou možné jak typické, tak atypické u většiny 
komponent. Je možno dodat s čelem i bez čela (více 
možností a informací o provedení čel v zadní části katalogu).

Zostava Hotel Collection Classic

Vyobrazená konfigurácia: Klasické riešenie základne 
jednoduchej konštrukcie (hotelový box Classic s penovou 
roznášacou vrstvou), matrac (rad Classic ponúka niekoľko 
typov pružinových matracov systému bonell i penových 
matracov) a topper (vrchný krycí matrac) v prevedení 
z pružnej peny Flexifoam® (na výber klasické masívne 
prevedenie alebo verzia s masážnou profiláciou). Hotelové 
boxy kontinentálnej konštrukcie (tzn. boxy bez úložného 
priestoru, zamerané na dokonalý komfort spánku, reagujúce 
a roznášajúce tlak a záťaž v každej vrstve) je možné dodať 
v rôznych čalúnnických látkach. Rozmery sú možné ako 
typické, tak atypické pri väčšine komponentov. Je možné 
dodať s čelom i bez čela (viac možností a informácií 
o prevedení čiel v zadnej časti katalógu).

Box Classic

Základní verze hotelového boxu (základny). Odolný rám 
z masivního dřeva se zafrézovaným laťovým roštem. Nosná 
vrstva: pružná pěna Flexifoam® 25 kg/m3.

Základná verzia hotelového boxu (základne). Odolný rám 
z masívneho dreva s nafrézovaným latovým roštom. Nosná 
vrstva: pružná pena Flexifoam® 25 kg/m3.

Použití: Doporučujeme k použití s pěnovou matrací 
nebo pružinovou matrací systému 
bonell z řady Classic a topperem (vrchní krycí 
matrací) Flexi. Při použití s matrací 
a topperem doporučujeme použít nožičky 
nižší a střední výšky, při použití pouze 
s topperem je vhodné užití vysokých nožiček.

Použitie: Odporúčame na použitie s penovým 
matracom alebo pružinovým matracom 
systému bonell z radu Classic a topperom 
(vrchný krycí matrac) Flexi. Pri 
použití s matracom a topperomm 
odporúčame použiť nožičky nižšej a strednej 
výšky, pri použití iba s topperom je vhodné 
použitie vysokých nožičiek.

Povrch: Vrchní část: bílá látka (běžná nebo se 
sníženou hořlavostí) – viz vzorník.

Čalounická látka: volitelná dle vzorníku látek, 
v provedení běžná nebo se sníženou 
hořlavostí.

Povrch: Vrchná časť: biela látka (bežná alebo so 
zníženou horľavosťou) – viď vzorkovník.

Čalúnnická látka: voliteľná podľa vzorkovníku 
látok, v prevedení bežná alebo so zníženou 
horľavosťou.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Větší rozměry lůžka (nad 
šíři 120 cm) jsou dodávány vždy jako 2 ks 
hotelový box v rozměru jednolůžka + matrace 
v rozměru dvojlůžka (celistvost konstrukce + 
snazší manipulace). Atypické provedení na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Väčšie rozmery lôžka 
(nad 
šírku 120 cm) sú dodávané vždy ako 2 ks 
hotelový box v rozmere jednolôžka + matrac 
v rozmere dvojlôžka (celistvosť konštrukcie + 
ľahšia manipulácia). Atypické prevedenie na 
vyžiadanie.

Výška 
(cca):

17 cm (bez nožiček) Výška (cca): 17 cm (bez nožičiek)

Box Superior 28 cm

Box Excellent 26 cm

Box Classic 17 cm

Universal Korpus 32 cm
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*** CLASSIC

Classic BONELL PLUSClassic BONELL

Oboustranná odolná matrace s vysokou prodyšností díky 
pružinovému jádru bonell (4 závitové, tl. drátu 2,2 mm, 
112 pružin/m2). Komfort a ortopedické vlastnosti zajišťuje na 
obou stranách matrace pěna Flexifoam® střední tuhosti 
(25 kg/m3). Pružinové jádro je izolováno plstěnou vrstvou.

Obojstranný odolný matrac s vysokou priedušnosťou vďaka 
pružinovému jadru bonell (4 závitové, hrúbka drôtu 2,2 mm, 
112 pružín/m2). Komfort a ortopedické vlastnosti zaisťuje na 
oboch stranách matraca pena Flexifoam® strednej tuhosti 
(25 kg/m3). Pružinové jadro je izolované plstenou vrstvou.

Použití: Vhodná pro použití s hotelovými boxy, 
běžnými i čalouněnými lůžky. Doporučené 
uložení na pevný podklad (box, pevná deska, 
laťkový rošt).

Použitie: Vhodný na použitie s hotelovými boxmi, 
bežnými i čalúnenými lôžkami. Odporučené 
uloženie na pevný podklad (box, pevná 
doska, latkový rošt).

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky. Praktické uši na obou 
stranách pro snadnou manipulaci.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné poťahy: 
Boston, Borneo Pyro. Viac informácií viď 
Poťahové látky. Praktické uši na oboch 
stranách pre ľahkú manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

STŘEDNÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

STREDNÁ TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

16, 20, 24 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

16, 20, 24 cm

Max. 
nosnost:

100 kg Max. 
nosnosť:

100 kg

Oboustranná odolná matrace výztuhami z kokosových vláken 
a vysokou prodyšností díky pružinovému jádru bonell 
(4 závitové, tl. drátu 2,2 mm, 112 pružin/m2). Komfort 
a ortopedické vlastnosti zajišťuje na obou stranách matrace 
pěna Flexifoam® střední tuhosti (25 kg/m3). Přirozenou tuhost 
dávají konstrukci kokos-latexové vrstvy (2 x 0,5 cm). Pružinové 
jádro je izolováno plstěnou vrstvou.

Obojstranný odolný matrac s výstuhami z kokosových vlákien 
a s vysokou priedušnosťou vďaka pružinovému jadru bonell 
(4 závitové, hrúbka drôtu 2,2 mm, 112 pružín/m2). Komfort 
a ortopedické vlastnosti zaisťuje na oboch stranách matraca 
pena Flexifoam® strednej tuhosti (25 kg/m3). Prirodzenú 
tuhosť dávajú konštrukcii kokosovo-latexové vrstvy (2 x 
0,5 cm). Pružinové jadro je izolované plstenou vrstvou.

Použití: Vhodná pro použití s hotelovými boxy, 
běžnými i čalouněnými lůžky. Doporučené 
uložení na pevný podklad (box, pevná deska, 
laťkový rošt).

Použitie: Vhodný na použitie s hotelovými boxmi, 
bežnými i čalúnenými lôžkami. Odporučené 
uloženie na pevný podklad (box, pevná 
doska, latkový rošt).

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky. Praktické uši na obou 
stranách pro snadnou manipulaci.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné poťahy: 
Boston, Borneo Pyro. Viac informácií viď 
Poťahové látky. Praktické uši na oboch 
stranách pre ľahkú manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

VYŠŠÍ STŘEDNÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

VYŠŠIA STREDNÁ TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

16, 20, 24 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

16, 20, 24 cm

Max. 
nosnost:

130 kg Max. 
nosnosť:

130 kg

KOKOS

Hotel Expert | 12 Hotel Expert | 13



*** CLASSIC

Classic FOAMClassic BONELL KOKOS

Oboustranná matrace se zvýšenou tuhostí a odolností. 
Masivní výztuhy z kokosových vláken, vysoká prodyšnost 
a nosnost. Pružinové jádro bonell (4 závitové, tl. drátu 2,2 mm, 
112 pružin/m2). Komfort a ortopedické vlastnosti zajišťuje na 
obou stranách matrace pěna Flexifoam® vyšší tuhosti 
(30 kg/m3). Přirozenou tuhost dávají konstrukci kokos-
latexové vrstvy (2x 2 cm). Pružinové jádro je izolováno 
plstěnou vrstvou.

Obojstranný matrac so zvýšenou tuhosťou a odolnosťou. 
Masívne výstuhy z kokosových vlákien, vysoká priedušnosť 
a nosnosť. Pružinové jadro bonell (4 závitové, hrúbka drôtu 
2,2 mm, 112 pružín/m2). Komfort a ortopedické vlastnosti 
zaisťuje na oboch stranách matraca pena Flexifoam® vyššej 
tuhosti (30 kg/m3). Prirodzenú tuhosť dávajú konštrukcii 
kokosovo-latexové vrstvy (2x 2 cm). Pružinové jadro je 
izolované plstenou vrstvou.

Použití: Vhodná pro použití s hotelovými boxy, 
běžnými i čalouněnými lůžky. Doporučené 
uložení na pevný podklad (box, pevná deska, 
laťkový rošt).

Použitie: Vhodný na použitie s hotelovými boxmi, 
bežnými i čalúnenými lôžkami. Odporučené 
uloženie na pevný podklad (box, pevná 
doska, latkový rošt).

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky. Praktické uši na obou 
stranách pro snadnou manipulaci.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné poťahy: 
Boston, Borneo Pyro. Viac informácií viď 
Poťahové látky. Praktické uši na oboch 
stranách pre ľahkú manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

VYŠŠÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

VYŠŠIA TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

20, 24 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

20, 24 cm

Max. 
nosnost:

150 kg Max. 
nosnosť:

150 kg

Oboustranná matrace s jemnou relaxační profilací na obou 
stranách. Rozdílná tuhost stran. Robustní středová vrstva 
tlakově pojené pěny Flexifoam® velmi vysoké objemové 
hmotnosti 25/28/72 kg/m3 (tuhost, odolnost, stabilita).

Obojstranný matrac s jemnou relaxačnou profiláciou na 
oboch stranách. Rozdielna tuhosť strán. Robustná stredová 
vrstva tlakom spojenej peny Flexifoam® veľmi vysokej 
objemovej hmotnosti 25/28/72 kg/m3 (tuhosť, odolnosť, 
stabilita).

Použití: Vhodná pro použití s hotelovými boxy, 
běžnými i čalouněnými lůžky. Doporučené 
uložení: box, laťkový či lamelový pevný nebo 
polohovatelný rošt, možno použít i na 
provětranou pevnou desku.

Použitie: Vhodný na použitie s hotelovými boxmi, 
bežnými i čalúnenými lôžkami. Odporučené 
uloženie: box, latkový či lamelový pevný 
alebo polohovateľný rošt, možno použiť i na 
prevetranú pevnú dosku.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky. Praktické uši na obou 
stranách pro snadnou manipulaci.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné poťahy: 
Boston, Borneo Pyro. Viac informácií viď 
Poťahové látky. Praktické uši na oboch 
stranách pre ľahkú manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

STŘEDNÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

STREDNÁ TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

16, 20, 24 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

16, 20, 24 cm

Max. 
nosnost:

130 kg Max. 
nosnosť:

130 kg

KOKOS
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*** CLASSIC

Classic TOPPER FLEXI 5Classic FOAM PLUS

Oboustranná matrace se zvýšenou tuhostí a jemnou relaxační 
profilací na obou stranách. Výztuha z kokosových vláken na 
obou stranách (2x 1 cm). Rozdílná tuhost stran. Robustní 
středová vrstva tlakově pojené pěny Flexifoam® velmi vysoké 
objemové hmotnosti 25/28/72 kg/m3 (tuhost, odolnost, 
stabilita).

Obojstranný matrac so zvýšenou tuhosťou a jemnou 
relaxačnou profiláciou na oboch stranách. Výstuha 
z kokosových vlákien na oboch stranách (2x 1 cm). Rozdielna 
tuhosť strán. Robustná stredová vrstva tlakom spojenej peny 
Flexifoam® veľmi vysokej objemovej hmotnosti 
25/28/72 kg/m3 (tuhosť, odolnosť, stabilita).

Použití: Vhodná pro použití s hotelovými boxy, 
běžnými i čalouněnými lůžky. Doporučené 
uložení: box, laťkový či lamelový pevný nebo 
mechanicky polohovatelný rošt, možno 
použít i na provětranou pevnou desku.

Použitie: Vhodný na použitie s hotelovými boxmi, 
bežnými i čalúnenými lôžkami. Odporučené 
uloženie: box, latkový či lamelový pevný 
alebo mechanicky polohovateľný rošt, 
možno použiť i na prevetranú pevnú dosku.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky. Praktické uši na obou 
stranách pro snadnou manipulaci.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné poťahy: 
Boston, Borneo Pyro. Viac informácií viď 
Poťahové látky. Praktické uši na oboch 
stranách pre ľahkú manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

VYŠŠÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

VYŠŠIA TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

16, 20, 24 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

16, 20, 24 cm

Max. 
nosnost:

150 kg Max. 
nosnosť:

150 kg

Topper (vrchní krycí matrace) z pružné pěny Flexifoam® vyšší 
střední tuhosti (30 kg/m3). Vyrábí se ve dvou volitelných 
provedeních (rovná, masivní neprofilovaná pěna nebo jemná 
masážní a relaxační profilace po celé ploše).

Topper (vrchný krycí matrac) z pružnej peny Flexifoam® vyššej 
strednej tuhosti (30 kg/m3). Vyrába sa v dvoch voliteľných 
prevedeniach (rovná, masívna, neprofilovaná pena alebo 
jemná s masážnou a relaxačnou profiláciou po celej ploche).

Použití: Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ 
matrace, především pro hotelová lůžka „box“ 
a kontinentální postele. Topperem zvýšíte 
komfort, výšku lůžka a jeho variabilitu.

Použitie: Vynikajúci doplnok pre každý konštrukčný 
typ matraca, predovšetkým pre hotelové 
lôžka „box“ a kontinentálne postele. 
Topperom zvýšite komfort, výšku lôžka 
a jeho variabilitu.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné poťahy: 
Boston, Borneo Pyro. Viac informácií viď 
Poťahové látky.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Relaxtic, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Výška 
topperu 
(cm cca):

5 cm Výška 
topperu  
(cm cca):

5 cm

KOKOS
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**** EXCELLENT

Sestava Hotel Collection Excellent

Vyobrazená konfigurace: Pokročilé řešení pružinové základny 
vzdušné konstrukce (hotelový box Excellent s roznášecí 
vrstvou pružin bonell), matrace (řada Excellent nabízí 
několik typů pružinových matrací s taškovými pružinami 
i ortopedických pěnových matrací a topperu (vrchní krycí 
matrace; na výběr klasické masivní provedení nebo verze 
s masážní profilací; verze Flexi nebo Visco – s paměťovou 
pěnou).

Hotelové boxy kontinentální konstrukce (tj. boxy bez 
úložného prostoru, ve verzi Expert s roznášecí bonell 
pružinou, zaměřené na dokonalý komfort spánku, reagující 
a roznášející tlak a zátěž v každé vrstvě) je možno dodat 
v různých čalounických látkách. Rozměry jsou možné jak 
typické, tak atypické u většiny komponent. Je možno dodat 
s čelem i bez čela (více možností a informací o provedení čel 
v zadní části katalogu).

Zostava Hotel Collection Excellent

Vyobrazená konfigurácia: Pokročilé riešenie pružinovej 
základne vzdušnej konštrukcie (hotelový box Excellent 
s roznášacou vrstvou pružín bonell), matrac (rad Excellent 
ponúka niekoľko typov pružinových matracov s taštičkovými 
pružinami, ako i ortopedických penových matracov 
a topperov (vrchný krycí matrac; na výber klasické masívne 
prevedenie alebo verzia s masážnou profiláciou; verzia Flexi 
alebo Visco – s pamäťovou penou).

Hotelové boxy kontinentálnej konštrukcie (tzn. boxy bez 
úložného priestoru, vo verzii Expert s roznášacou bonell 
pružinou, zamerané na dokonalý komfort spánku, reagujúce 
a roznášajúce tlak a záťaž v každej vrstve) je možné dodať 
v rôznych čalúnnických látkach. Rozmery sú možné ako 
typické, tak i atypické pri väčšine komponentov. Je možné 
dodať s čelom, i bez čela (viac možností a informácií 
o prevedení čiel v zadnej časti katalógu).

Box Excellent

Hotelový box (základna) s masivním a tuhým jádrem z pružin 
bonell. Ideální pro hotelová lůžka systému box a jako základna 
ke kontinentálním postelím. Odolný rám z masivního dřeva se 
zafrézovaným laťovým roštem. Nosná vrstva: pružiny bonell: 
4 závitové, tl. drátu 2,2 mm, 111 pružin/m2), pružná pěna 
Flexifoam® 25 kg/m3.

Hotelový box (základňa) s masívnym a tuhým jadrom z pružín 
bonell. Ideálny pre hotelové lôžka systému box a ako základňa 
ku kontinentálnym posteliam. Odolný rám z masívneho dreva 
s nafrézovaným latovým roštom. Nosná vrstva: pružiny bonell: 
4 závitové, hrúbka drôtu 2,2 mm, 111 pružín/m2), pružná pena 
Flexifoam® 25 kg/m3.

Použití: Ideálně s ortopedickými pěnovými nebo 
taškovými matracemi z řady Excellent 
a topperem (vrchní krycí matrací) Flexi nebo 
Visco. Při použití s matrací a topperem 
doporučujeme použít nožičky nižší a střední 
výšky, při použití pouze s topperem pak 
středně vysoké či vysoké nožičky.

Použitie: Ideálne s ortopedickými penovými alebo 
taštičkovými matracmi z radu Excellent 
a topperom (vrchný krycí matrac) Flexi alebo 
Visco. Pri použití s matracom a topperom 
odporúčame použiť nožičky nižšej a strednej 
výšky, pri použití iba s topperom potom 
stredne vysoké, či vysoké nožičky.

Povrch: Vrchní část: bílá látka (běžná nebo se 
sníženou hořlavostí) – viz vzorník.

Čalounická látka: volitelná dle vzorníku látek, 
v provedení běžná nebo se sníženou 
hořlavostí.

Povrch: Vrchná časť: biela látka (bežná alebo so 
zníženou horľavosťou) – viď vzorkovník.

Čalúnnická látka: voliteľná podľa vzorkovníka 
látok, v prevedení bežná alebo so zníženou 
horľavosťou.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Větší rozměry lůžka (nad 
šíři 120 cm) jsou dodávány vždy jako 2 ks 
hotelový box v rozměru jednolůžka + matrace 
v rozměru dvojlůžka (celistvost konstrukce + 
snazší manipulace). Atypické provedení na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Väčšie rozmery lôžka 
(nad šírku 120 cm) sú dodávané vždy ako 
2 ks hotelový box v rozmere jednolôžka + 
matrac v rozmere dvojlôžka (celistvosť 
konštrukcie + ľahšia manipulácia). Atypické 
prevedenie na vyžiadanie.

Výška 
(cca):

26 cm (bez nožiček) Výška (cca): 26 cm (bez nožičiek)

Box Superior 28 cm

Box Excellent 26 cm

Box Classic 17 cm

Universal Korpus 32 cm
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**** EXCELLENT

Excellent POCKET PLUSExcellent POCKET

Oboustranná ortopedická matrace s jádrem se zónově 
uspořádanými taškovými pružinami – každá reaguje 
samostatně (248 pružin/m2; průměr drátu 1,8/1,6 mm). 
Komfort a ortopedické vlastnosti zajišťuje na obou stranách 
matrace pěna Flexifoam® střední tuhosti (25 kg/m3) s jemnou 
masážní profilací. Pružinové jádro je izolováno na obou 
stranách dvěma vrstvami plstěné a netkané textilie.

Obojstranný ortopedický matrac s jadrom so zónovo 
usporiadanými taštičkovými pružinami – každá reaguje 
samostatne (248 pružín/m2; priemer drôtu 1,8/1,6 mm). 
Komfort a ortopedické vlastnosti zaisťuje na oboch stranách 
matraca pena Flexifoam® strednej tuhosti (25 kg/m3) 
s jemnou masážnou profiláciou. Pružinové jadro je izolované 
na oboch stranách dvomi vrstvami plstenej a netkanej textílie.

Použití: Vhodná pro použití s hotelovými boxy, 
běžnými i čalouněnými lůžky. Doporučené 
uložení na pevný či polohovatelný podklad 
(box, pevná deska, laťkový rošt, lamelový rošt 
pevný nebo mechanicky polohovatelný).

Použitie: Vhodný na použitie s hotelovými boxmi, 
bežnými i čalúnenými lôžkami. Odporučené 
uloženie na pevný či polohovateľný podklad 
(box, pevná doska, latkový rošt, lamelový 
rošt pevný alebo mechanicky 
polohovateľný).

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
potahy: Boston, Borneo Pyro. Více informací 
viz Potahové látky. Praktické uši na obou 
stranách pro snadnou manipulaci.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky. Praktické uši na oboch 
stranách pre ľahkú manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

STŘEDNÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

STREDNÁ TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

20, 24, 28 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

20, 24, 28 cm

Max. 
nosnost:

110 kg Max. 
nosnosť:

110 kg

Oboustranná ortopedická matrace se zvýšenou tuhostí 
a nosností (výztužné vrstvy z kokosových vláken, pojených 
latexovým mlékem 2x 0,5 cm) a jádrem se zónově 
uspořádanými taškovými pružinami – každá reaguje 
samostatně (248 pružin/m2; průměr drátu 1,8/1,6 mm). 
Komfort a ortopedické vlastnosti zajišťuje na obou stranách 
matrace pěna Flexifoam® střední tuhosti (25 kg/m3) s jemnou 
masážní profilací. Pružinové jádro je izolováno na obou 
stranách dvěma vrstvami textilie.

Obojstranný ortopedický matrac so zvýšenou tuhosťou 
a nosnosťou (výstužné vrstvy z kokosových vlákien, spojené 
latexovým mliekom 2x 0,5 cm) a jadrom so zónovo 
usporiadanými taštičkovými pružinami – každá reaguje 
samostatne (248 pružín/m2; priemer drôtu 1,8/1,6 mm). 
Komfort a ortopedické vlastnosti zaisťuje na oboch stranách 
matraca pena Flexifoam® strednej tuhosti (25 kg/m3) s jemnou 
masážnou profiláciou. Pružinové jadro je izolované na oboch 
stranách dvomi vrstvami textílie.

Použití: Vhodná pro použití s hotelovými boxy, 
běžnými i čalouněnými lůžky. Doporučené 
uložení na pevný či polohovatelný podklad 
(box, pevná deska, laťkový rošt, lamelový rošt 
pevný nebo mechanicky polohovatelný).

Použitie: Vhodný na použitie s hotelovými boxmi, 
bežnými i čalúnenými lôžkami. Odporučené 
uloženie na pevný či polohovateľný podklad 
(box, pevná doska, latkový rošt, lamelový 
rošt pevný alebo mechanicky 
polohovateľný).

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
potahy: Boston, Borneo Pyro. Více informací 
viz Potahové látky. Praktické uši na obou 
stranách pro snadnou manipulaci.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky. Praktické uši na oboch 
stranách pre ľahkú manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

VYŠŠÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

VYŠŠIA TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

20, 24, 28 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

20, 24, 28 cm

Max. 
nosnost:

130 kg Max. 
nosnosť:

130 kg

KOKOS
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**** EXCELLENT

Excellent FLEXIExcellent POCKET KOKOS

Oboustranná ortopedická matrace s vysokou tuhostí 
a nosností (extra masivní výztužné vrstvy z kokosových vláken, 
pojených latexovým mlékem 2x 2 cm) a jádrem se zónově 
uspořádanými taškovými pružinami – každá reaguje 
samostatně (248 pružin/m2; průměr drátu 1,8/1,6 mm). 
Komfort a ortopedické vlastnosti zajišťuje na obou stranách 
matrace pěna Flexifoam® střední tuhosti (30 kg/m3) s jemnou 
masážní profilací. Pružinové jádro je izolováno na obou 
stranách dvěma vrstvami textilie.

Obojstranný ortopedický matrac s vysokou tuhosťou 
a nosnosťou (extra masívne výstužné vrstvy z kokosových 
vlákien, spojených latexovým mliekom 2x 2 cm) a s jadrom so 
zónovo usporiadanými taštičkovými pružinami – každá reaguje 
samostatne (248 pružín/m2; priemer drôtu 1,8/1,6 mm). 
Komfort a ortopedické vlastnosti zaisťuje na oboch stranách 
matraca pena Flexifoam® strednej tuhosti (30 kg/m3) 
s jemnou masážnou profiláciou. Pružinové jadro je izolované 
na oboch stranách dvomi vrstvami textílie.

Použití: Vhodná pro použití s hotelovými boxy, 
běžnými i čalouněnými lůžky. Doporučené 
uložení na pevný podklad (box, pevná deska, 
laťkový rošt, lamelový pevný rošt).

Použitie: Vhodný na použitie s hotelovými boxmi, 
bežnými i čalúnenými lôžkami. Odporučené 
uloženie na pevný podklad (box, pevná 
doska, latkový rošt, lamelový pevný rošt).

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
potahy: Boston, Borneo Pyro. Více informací 
viz Potahové látky. Praktické uši na obou 
stranách pro snadnou manipulaci.

Poťah: Vhodný na použitie s hotelovými boxmi, 
bežnými i čalúnenými lôžkami. Odporučené 
uloženie na pevný podklad (box, pevná 
doska, latkový rošt, lamelový pevný rošt).

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

VYSOKÁ TUHOST Tuhosť 
matraca:

VYSOKÁ TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

20, 24, 28 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

20, 24, 28 cm

Max. 
nosnost:

150 kg Max. 
nosnosť:

150 kg

Oboustranná ortopedická 3- zónová matrace z pěn 
Flexifoam® rozdílných tuhostí střední a vyšší objemové 
hmotnosti (25 – 31 kg/m3). Anatomická profilace. Rovná 
neprofilovaná a masážní relaxační strana. Rozdílná tuhost 
stran. Sendvičová konstrukce s tlakově pojenou pěnou 
Flexifoam® velmi vysoké objemové hmotnosti (72 kg/m3 pro 
tuhost, odolnost, stabilitu).

Obojstranný ortopedický 3- zónový matrac z pien Flexifoam® 
rozdielnych tuhostí strednej a vyššej objemovej hmotnosti (25 – 
31 kg/m3). Anatomická profilácia. Rovná neprofilovaná 
a masážna relaxačná strana. Rozdielna tuhosť strán. Sendvičová 
konštrukcia s tlakom spojenej peny Flexifoam® veľmi vysokej 
objemovej hmotnosti (72 kg/m3 pre tuhosť, odolnosť, stabilitu).

Použití: Vhodná pro použití s hotelovými boxy, 
běžnými i čalouněnými lůžky. Doporučené 
uložení: box, laťkový či lamelový pevný nebo 
polohovatelný rošt.

Použitie: Vhodný na použitie s hotelovými boxmi, 
bežnými i čalúnenými lôžkami. Odporučené 
uloženie: box, latkový či lamelový pevný 
alebo polohovateľný rošt.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
potahy: Boston, Borneo Pyro. Více informací 
viz Potahové látky. Praktické uši na obou 
stranách pro snadnou manipulaci.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky. Praktické uchá na oboch 
stranách pre ľahkú manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

VYŠŠÍ STŘEDNÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

VYŠŠIA STREDNÁ TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

20, 24, 28 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

20, 24, 28 cm

Max. 
nosnost:

130 kg Max. 
nosnosť:

130 kg

KOKOS
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**** EXCELLENT

Excellent TOPPER FLEXI 7Excellent FLEXI PLUS

Oboustranná ortopedická matrace se zvýšenou tuhostí, 
masivní robustní konstrukcí s 2 cm výztuhou z kokosového 
vlákna. Stabilitu, prodyšnost a komfort zajišťují pěny 
Flexifoam® rozdílných tuhostí střední a vyšší objemové 
hmotnosti (28 – 31 kg/m3). Anatomická profilace s profilací 
CubeCare (vyvinutá pro zdravotní matrace – napomáhá 
předcházet otlakům těla). Druhá strana s velice jemným 
masážním profilem. Rozdílná tuhost stran. Sendvičová 
konstrukce.

Obojstranný ortopedický matrac so zvýšenou tuhosťou, 
masívnou robustnou konštrukciou s 2 cm výstuhou 
z kokosového vlákna. Stabilitu, priedušnosť a komfort zaisťujú 
peny Flexifoam® rozdielnych tuhostí strednej a vyššej 
objemovej hmotnosti (28 – 31 kg/m3). Anatomická profilácia 
s profiláciou CubeCare (vyvinutá pre zdravotné matrace – 
napomáha predchádzať otlakom tela). Druhá strana s veľmi 
jemným masážnym profilom. Rozdielna tuhosť strán. 
Sendvičová konštrukcia.

Použití: Vhodná pro použití s hotelovými boxy, 
běžnými i čalouněnými lůžky. Doporučené 
uložení: box, laťkový či lamelový pevný nebo 
mechanicky polohovatelný rošt.

Použitie: Vhodný na použitie s hotelovými boxmi, 
bežnými i čalúnenými lôžkami. Odporučené 
uloženie: box, latkový či lamelový pevný 
alebo mechanicky polohovateľný rošt.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
potahy: Boston, Borneo Pyro. Více informací 
viz Potahové látky. Praktické uši na obou 
stranách pro snadnou manipulaci.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky. Praktické uchá na oboch 
stranách pre ľahkú manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

VYSOKÁ TUHOST Tuhosť 
matraca:

VYSOKÁ TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

20, 24, 28 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

20, 24, 28 cm

Max. 
nosnost:

150 kg Max. 
nosnosť:

150 kg

Topper (vrchní krycí matrace) z pružné pěny Flexifoam® vyšší 
střední tuhosti (30 kg/m3). Vyrábí se ve dvou volitelných 
provedeních (rovná, masivní neprofilovaná pěna nebo jemná 
masážní a relaxační profilace po celé ploše).

Topper (vrchný krycí matrac) z pružnej peny Flexifoam® vyššej 
strednej tuhosti (30 kg/m3). Vyrába sa v dvoch voliteľných 
prevedeniach (rovná, masívna neprofilovaná pena alebo jemná 
masážna a relaxačná profilácia po celej ploche).

Použití: Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ 
matrace, především pro hotelová lůžka „box“ 
a kontinentální postele. Topperem zvýšíte 
komfort, výšku lůžka a jeho variabilitu.

Použitie: Vynikajúci doplnok pre každý konštrukčný 
typ matraca, predovšetkým pre hotelové 
lôžka „box“ a kontinentálne postele. 
Topperom zvýšite komfort, výšku lôžka 
a jeho variabilitu.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
potahy: Boston, Borneo Pyro. Více informací 
viz Potahové látky.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Výška 
topperu 
(cm cca):

7 cm Výška 
topperu  
(cm cca):

7 cm

KOKOS
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**** EXCELLENT

Excellent TOPPER VISCO 5

Topper (vrchní krycí matrace) z paměťové (visco) pěny 
(50 kg/m3). Přináší dokonalé dokreslení komfortu, relaxace 
a úlevy pro pohybový aparát pro jakýkoli typ matrace či 
sestavu postele. Vyrábí se ve dvou volitelných provedeních 
(rovná, masivní neprofilovaná pěna nebo jemná masážní 
a relaxační profilace po celé ploše).

Topper (vrchný krycí matrac) z pamäťovej (visco) peny 
(50 kg/m3). Prináša dokonalé dokreslenie komfortu, relaxáciu 
a úľavu pre pohybový aparát pri akomkoľvek type matraca, či 
zostave postele. Vyrába sa v dvoch voliteľných prevedeniach 
(rovná, masívna neprofilovaná pena alebo jemná masážna 
a relaxačná profilácia po celej ploche).

Použití: Špičkový doplněk pro každý konstrukční typ 
matrace, především pro hotelová lůžka „box“ 
a kontinentální postele. Paměťovým 
topperem dosáhnete maximálního komfortu, 
zvýšíte výšku lůžka a jeho variabilitu. Hosté si 
jej zamilují.

Použitie: Špičkový doplnok pre každý konštrukčný typ 
matraca, predovšetkým pre hotelové lôžka 
„box“ a kontinentálne postele. Pamäťovým 
topperom dosiahnete maximálny komfort, 
zvýšite výšku lôžka a jeho variabilitu. Hostia 
ho budú milovať.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
potahy: Boston, Borneo Pyro. Více informací 
viz Potahové látky.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Cashmere, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Výška 
topperu 
(cm cca):

5 cm Výška 
topperu (cm 
cca):

5 cm

VISCO
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***** SUPERIOR

Sestava Hotel Collection Superior

Vyobrazená konfigurace: Špičkové řešení základny vzdušné 
a ortopedické konstrukce (hotelový box Superior s roznášecí 
vrstvou se zónovými taškovými pružinami), vysoká 
ortopedická matrace (řada Superior nabízí několik typů 
pružinových matrací se systémem MultiPocket (v jedné 
jednolůžkové matraci je přes 700 samostatně reagujících 
taškových pružin !). Superior nabízí též dokonalé pěnové 
matrace s paměťovým efektem a vysokou vzdušností 
(technologie AirForce) a toppery (vrchní krycí matrace; na 
výběr klasické masivní provedení nebo verze s masážní 
profilací; verze Visco – s paměťovou pěnou nebo nejvyšší 
třídu spaní – speciální Latexový topper odlitý jako 
monoblok).

Hotelové boxy kontinentální konstrukce – zaměřené na 
dokonalý komfort spánku, reagující a roznášející tlak a zátěž 
v každé vrstvě – je možno dodat v různých čalounických 
látkách, s čely v různých dezénech, či bez čela, atp. Rozměry 
typické i atypické. Díky individuálnímu přístupu si můžete 
výrobky řady Superior zcela přizpůsobit potřebám, účelu 
a vizuálního ladění ubytovacího zařízení.

Zostava Hotel Collection Superior

Vyobrazená konfigurácia: Špičkové riešenie základne 
vzdušnej a ortopedickej konštrukcie (hotelový box Superior 
s roznášacou vrstvou so zónovými taštičkovými pružinami), 
vysoký ortopedický matrac (rad Superior ponúka niekoľko 
typov ružinových matracov so systémom MultiPocket – 
v jednom jednolôžkovom matraci je cez 700 samostatne 
reagujúcich taštičkových pružín !). Superior ponúka tiež 
dokonalé penové matrace s pamäťovým efektom a vysokou 
vzdušnosťou (technológia AirForce) a toppery (vrchný krycí 
matrac; na výber klasické masívne prevedenie alebo verzia 
s masážnou profiláciou; verzia Visco – s pamäťovou penou 
alebo najvyššiu triedu spania – špeciálny Latexový topper 
odliaty ako monoblok).

Hotelové boxy kontinentálnej konštrukcie – zamerané na 
dokonalý komfort spánku, reagujúce a roznášajúce tlak 
a záťaž v každej vrstve – je možné dodať v rôznych 
čalúnnických látkach, s čelami v rôznych dezénoch, či bez 
čela, a pod. Rozmery typické i atypické. Vďaka 
individuálnemu prístupu si môžete výrobky radu Superior 
celkom prispôsobiť potrebám, účelu a vizuálnemu ladeniu 
ubytovacieho zariadenia.

Box Superior

Hotelový box (základna) s masivním a tuhým jádrem 
z taškových zónových pružin (každá reaguje samostatně). 
Komfort a ortopedické vlastnosti zajišťuje pěna Flexifoam® 
střední tuhosti (25 kg/m3). Ideální pro spaní „high-end“ 
kategorie; pro hotelová lůžka systému box a jako základna ke 
kontinentálním postelím. Odolný rám z masivního dřeva se 
zafrézovaným laťovým roštem. Nosná vrstva: taškové zónové 
pružiny (248 pružin/m2; průměr drátu 1,8/1,6 mm), pružná 
pěna Flexifoam® 25 kg/m3.

Hotelový box (základňa) s masívnym a tuhým jadrom 
z taštičkových zónových pružín (každá reaguje samostatne). 
Komfort a ortopedické vlastnosti zaisťuje pena Flexifoam® 
strednej tuhosti (25 kg/m3). Ideálny na spanie „high-end“ 
kategórie; pre hotelové lôžka systému box a ako základňa ku 
kontinentálnym posteliam. Odolný rám z masívneho dreva 
s nafrézovaným latovým roštom. Nosná vrstva: taštičkové 
zónové pružiny (248 pružín/m2; priemer drôtu 1,8/1,6 mm), 
pružná pena Flexifoam® 25 kg/m3.

Použití: Ideálně s ortopedickými pěnovými nebo 
taškovými matracemi z řady Superior (pro 
docílení maximálního komfortu) a topperem 
(vrchní krycí matrací) Visco nebo Latex. Při 
použití s matrací a topperem doporučujeme 
použít nožičky nižší a střední výšky, při použití 
pouze s topperem pak středně vysoké či 
vysoké nožičky.

Použitie: Ideálne s ortopedickými penovými alebo 
taštičkovými matracmi z radu Superior (na 
docielenie maximálneho komfortu) 
a s topperom (vrchný krycí matrac) Visco 
alebo Latex. Pri použití s matracom 
a topperom odporúčame použiť nožičky 
nižšej a strednej výšky, pri použití iba 
s topperom potom stredne vysoké či vysoké 
nožičky.

Povrch: Vrchní část: bílá látka (běžná nebo se 
sníženou hořlavostí) – viz vzorník.

Čalounická látka: volitelná dle vzorníku látek, 
v provedení běžná nebo se sníženou 
hořlavostí.

Povrch: Vrchná časť: biela látka (bežná alebo so 
zníženou horľavosťou) – viď vzorkovník.

Čalúnnická látka: voliteľná podľa vzorkovníku 
látok, v prevedení bežná alebo so zníženou 
horľavosťou.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Větší rozměry lůžka (nad 
šíři 120 cm) jsou dodávány vždy jako 2 ks 
hotelový box v rozměru jednolůžka + matrace 
v rozměru dvojlůžka (celistvost konstrukce + 
snazší manipulace). Atypické provedení na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Väčšie rozmery lôžka 
(nad šírku 120 cm) sú dodávané vždy ako 
2 ks – hotelový box v rozmere jednolôžka + 
matrac v rozmere dvojlôžka (celistvosť 
konštrukcie + ľahšia manipulácia). Atypické 
prevedenie na vyžiadanie.

Výška 
(cca):

28 cm (bez nožiček) Výška (cca): 28 cm (bez nožičiek)

Box Superior 28 cm

Box Excellent 26 cm

Box Classic 17 cm

Universal Korpus 32 cm
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***** SUPERIOR

Superior MULTIPOCKET PLUSSuperior MULTIPOCKET

Špičková oboustranná ortopedická matrace s jádrem se 
zónově uspořádanými taškovými pružinami systému 
MultiPocket – každá reaguje samostatně (512 pružin/m2; 
průměr drátu 1,6/1,4 mm). Velké množství individuálně 
reagujících pružin zaručuje nejvyšší možný komfort 
a ortopedické vlastnosti. Dokonalé provzdušnění je podpořeno 
pěnami AirForce Flexifoam® vyšší tuhosti (30 kg/m3), 
s vertikálními a horizontálními ventilačními průduchy 
(dokonalá hygiena, komfort a minimální nároky na údržbu). 
Pružinové jádro je izolováno na obou stranách dvěma vrstvami 
pružné textilie.

Špičkový obojstranný ortopedický matrac s jadrom so zónovo 
usporiadanými taštičkovými pružinami systému MultiPocket – 
každá reaguje samostatne (512 pružín/m2; priemer drôtu 
1,6/1,4 mm). Veľké množstvo individuálne reagujúcich pružín 
zaručuje najvyšší možný komfort a ortopedické vlastnosti. 
Dokonalé prevzdušnenie je podporené penami AirForce 
Flexifoam® vyššej tuhosti (30 kg/m3), s vertikálnymi 
a horizontálnymi ventilačnými prieduchmi (dokonalá hygiena, 
komfort a minimálne nároky na údržbu). Pružinové jadro je 
izolované na oboch stranách dvomi vrstvami pružnej textílie.

Použití: Vhodná pro použití se všemi systémy; 
hotelovými boxy, běžnými i čalouněnými 
lůžky. Doporučené uložení na pevný či 
polohovatelný podklad (box, pevná deska, 
laťkový rošt, lamelový rošt pevný nebo 
polohovatelný).

Použitie: Vhodný na použitie so všetkými systémami; 
hotelovými boxmi, bežnými i čalúnenými 
lôžkami. Odporučené uloženie na pevný či 
polohovateľný podklad (box, pevná doska, 
latkový rošt, lamelový rošt pevný alebo 
polohovateľný).

Potah: Vhodná pro použití se všemi systémy; 
hotelovými boxy, běžnými i čalouněnými 
lůžky. Doporučené uložení na pevný či 
polohovatelný podklad (box, pevná deska, 
laťkový rošt, lamelový rošt pevný nebo 
polohovatelný).

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Wellness, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky. Poťah robustnej 
konštrukcie je opatrený 4 uchami pre ľahkú 
manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

STŘEDNÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

STREDNÁ TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

20, 25, 30 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

20, 25, 30 cm

Max. 
nosnost:

130 kg Max. 
nosnosť:

130 kg

Špičková oboustranná ortopedická matrace s paměťovou 
(visco) pěnou 50 kg/m3, zvýšenou tuhostí a nosností a jádrem 
se zónově uspořádanými taškovými pružinami systému 
MultiPocket – každá reaguje samostatně (512 pružin/m2; 
průměr drátu 1,6/1,4 mm). Kokos-latexové vrstvy (2x 0,5 cm) 
v jádru dodávají matraci přirozenou tuhost a zvýšenou 
nosnost při zachování ortopedického komfortu. Dokonalé 
pohodlí díky visco pěně, pěně Flexifoam (r) 30 kg/m3 a multi-
pocket pružinám. Pružinové jádro je izolováno na obou 
stranách dvěma vrstvami pružné textilie.

Špičkový obojstranný ortopedický matrac s pamäťovou (visco) 
penou 50 kg/m3, zvýšenou tuhosťou a nosnosťou a jadrom so 
zónovo usporiadanými taštičkovými pružinami systému 
MultiPocket – každá reaguje samostatne (512 pružín/m2; 
priemer drôtu 1,6/1,4 mm). Kokosovo-latexové vrstvy 
(2x 0,5 cm) v jadre dodávajú matracu prirodzenú tuhosť 
a zvýšenú nosnosť pri zachovaní ortopedického komfortu. 
Dokonalé pohodlie vďaka visco pene, pene Flexifoam (r) 
30 kg/m3 a multi-pocket pružinám. Pružinové jadro je izolované 
na oboch stranách dvomi vrstvami pružnej textílie.

Použití: Vhodná pro použití se všemi systémy; 
hotelovými boxy, běžnými i čalouněnými 
lůžky. Doporučené uložení na pevný či 
polohovatelný podklad (box, pevná deska, 
laťkový rošt, lamelový rošt pevný nebo 
polohovatelný). Pokud Vám záleží na tom, 
aby se k vám hosté rádi vraceli.

Použitie: Vhodný na použitie so všetkými systémami; 
hotelovými boxmi, bežnými i čalúnenými 
lôžkami. Odporučené uloženie na pevný či 
polohovateľný podklad (box, pevná doska, 
latkový rošt, lamelový rošt pevný alebo 
polohovateľný). Pokiaľ Vám záleží na tom, 
aby sa k vám hostia radi vracali.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Wellness, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky. Potah robustní konstrukce je 
opatřen 4 uchy pro snadnou manipulaci.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Wellness, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky. Poťah robustnej 
konštrukcie je opatrený 4 uchami pre ľahkú 
manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Wellness, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky. Potah robustní konstrukce je 
opatřen 4 uchy pro snadnou manipulaci.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

VYŠŠÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

VYŠŠIA TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

20, 25, 30 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

20, 25, 30 cm

Max. 
nosnost:

140 kg Max. 
nosnosť:

140 kg

KOKOSVISCO
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***** SUPERIOR

Superior VISCOSuperior MULTIPOCKET LATEX

Špičková oboustranná ortopedická matrace s maximálním 
komfortem spánku díky použití speciálních latexových 
65 kg/m3 nosných vrstev. Jádro se zónově uspořádanými 
taškovými pružinami systému MultiPocket – každá reaguje 
samostatně (512 pružin/m2; průměr drátu 1,6/1,4 mm). Kokos-
latexové vrstvy (2x 0,5 cm) v jádru dodávají matraci 
přirozenou tuhost a zvýšenou nosnost. Dokonalé provzdušnění 
díky jemné perforaci latexových vrstev a přirozené vzdušnosti 
jádra z taškových pružin systému MultiPocket. Hygiena, 
komfort a minimální nároky na údržbu. Pružinové jádro je 
izolováno na obou stranách dvěma vrstvami pružné textilie.

Špičkový obojstranný ortopedický matrac s maximálnym 
komfortom spánku vďaka použitiu špeciálnych latexových 
65 kg/m3 nosných vrstiev. Jadro so zónovo usporiadanými 
taštičkovými pružinami systému MultiPocket – každá reaguje 
samostatne (512 pružín/m2; priemer drôtu 1,6/1,4 mm). 
Kokosovo-latexové vrstvy (2x 0,5 cm) v jadre dodávajú matracu 
prirodzenú tuhosť a zvýšenú nosnosť. Dokonalé prevzdušnenie 
vďaka jemnej perforácii latexových vrstiev a prirodzenej 
vzdušnosti jadra z taštičkových pružín systému MultiPocket. 
Hygiena, komfort a minimálne nároky na údržbu. Pružinové jadro 
je izolované na oboch stranách dvomi vrstvami pružnej textílie.

Použití: Vhodná pro použití se všemi systémy; 
hotelovými boxy, běžnými i čalouněnými 
lůžky. Doporučené uložení na pevný či 
polohovatelný podklad (box, pevná deska, 
laťkový rošt, lamelový rošt pevný nebo 
polohovatelný). Pokud Vám záleží na tom, 
aby se k vám hosté rádi vraceli.

Použitie: Vhodný na použitie so všetkými systémami; 
hotelovými boxmi, bežnými i čalúnenými 
lôžkami. Odporučené uloženie na pevný či 
polohovateľný podklad (box, pevná doska, 
latkový rošt, lamelový rošt pevný alebo 
polohovateľný). Pokiaľ Vám záleží na tom, 
aby sa k vám hostia radi vracali.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Wellness, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky. Potah robustní konstrukce je 
opatřen 4 uchy pro snadnou manipulaci.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Wellness, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky. Poťah robustnej 
konštrukcie je opatrený 4 uchami pre ľahkú 
manipuláciu.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

VYŠŠÍ STŘEDNÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

VYŠŠIA STREDNÁ TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

20, 25, 30 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

20, 25, 30 cm

Max. 
nosnost:

140 kg Max. 
nosnosť:

140 kg

Oboustranná ortopedická paměťová matrace sendvičové 
konstrukce. Nosná, ale jemná a precizně reagující paměťová 
(visco) pěna (4 cm, 50 kg/m3) a robustní základna z pěny 
Flexifoam® vyšší objemové hmotnosti (30 kg/m3). Strana 
VISCO a strana FLEXI se speciální profilací CubeCare, 
vyvinutou pro zdravotní matrace (omezuje tlak na tělo). 
Rozdílná tuhost stran.

Obojstranný ortopedický pamäťový matrac sendvičovej 
konštrukcie. Nosná, ale jemná a precízne reagujúca pamäťová 
(visco) pena (4 cm, 50 kg/m3) a robustná základňa z peny 
Flexifoam® vyššej objemovej hmotnosti (30 kg/m3). Strana 
VISCO a strana FLEXI so špeciálnou profiláciou CubeCare, 
vyvinutou pre zdravotné matrace (obmedzuje tlak na telo). 
Rozdielna tuhosť strán.

Použití: Vhodná pro použití se všemi systémy; 
hotelovými boxy, běžnými i čalouněnými 
lůžky. Doporučené uložení na pevný či 
polohovatelný podklad (box, pevná deska, 
laťkový rošt, lamelový rošt pevný nebo 
polohovatelný). Pokud Vám záleží na tom, 
aby se k vám hosté rádi vraceli.

Použitie: Vhodný na použitie so všetkými systémami; 
hotelovými boxmi, bežnými i čalúnenými 
lôžkami. Odporučené uloženie na pevný či 
polohovateľný podklad (box, pevná doska, 
latkový rošt, lamelový rošt pevný alebo 
polohovateľný). Pokiaľ Vám záleží na tom, 
aby sa k vám hostia radi vracali.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Wellness, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Wellness, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

VYŠŠÍ STŘEDNÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

VYŠŠIA STREDNÁ TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

20, 25, 30 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

20, 25, 30 cm

Max. 
nosnost:

135 kg Max. 
nosnosť:

135 kg

KOKOSLATEX VISCO
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***** SUPERIOR

Superior TOPPER VISCO 7Superior VISCO PLUS

Špičková oboustranná ortopedická paměťová matrace 
sendvičové konstrukce s vynikajícím provzdušněním díky 
systému AirForce (vertikální a horizontální spojité kanálky, 
rozdělené do 17 zón zajišťují dokonalý odvod vlhkosti na obou 
stranách matrace). Nosná, ale jemná a precizně reagující 
paměťová (visco) pěna (4 cm, 50 kg/m3) a robustní základna 
z pěn Flexifoam® vyšší objemové hmotnosti (30/31 kg/m3). 
Strana VISCO a strana FLEXI se speciální 7 zónovou 
anatomickou profilací uvnitř jádra (šetrná k tělu spáče).

Špičkový obojstranný ortopedický pamäťový matrac 
sendvičovej konštrukcie s vynikajúcim prevzdušnením vďaka 
systému AirForce (vertikálne a horizontálne spojité kanáliky, 
rozdelené do 17 zón zaisťujú dokonalý odvod vlhkosti na 
oboch stranách matraca). Nosná, ale jemná a precízne 
reagujúca pamäťová (visco) pena (4 cm, 50 kg/m3) a robustná 
základňa z pien Flexifoam® vyššej objemovej hmotnosti 
(30/31 kg/m3). Strana VISCO a strana FLEXI so špeciálnou 
7 zónovou anatomickou profiláciou vo vnútri jadra (šetrná 
k telu spáča).

Použití: Vhodná pro použití se všemi systémy; 
hotelovými boxy, běžnými i čalouněnými 
lůžky. Doporučené uložení na pevný či 
polohovatelný podklad (box, pevná deska, 
laťkový rošt, lamelový rošt pevný nebo 
polohovatelný). Pokud Vám záleží na tom, 
aby se k vám hosté rádi vraceli.

Použitie: Vhodný na použitie so všetkými systémami; 
hotelovými boxmi, bežnými i čalúnenými 
lôžkami. Odporučené uloženie na pevný či 
polohovateľný podklad (box, pevná doska, 
latkový rošt, lamelový rošt pevný alebo 
polohovateľný). Pokiaľ Vám záleží na tom, 
aby sa k vám hostia radi vracali.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Wellness, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Wellness, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Tuhost 
matrace:

VYŠŠÍ TUHOST Tuhosť 
matraca:

VYŠŠIA TUHOSŤ

Výška 
matrace 
(cm cca):

20, 25, 30 cm Výška 
matraca 
(cm cca):

20, 25, 30 cm

Max. 
nosnost:

150 kg Max. 
nosnosť:

150 kg

Luxusní, extra vysoký topper (vrchní krycí matrace) 
z paměťové (visco) pěny (50 kg/m3). Přináší dokonalé 
dokreslení komfortu, relaxace a úlevy pro pohybový aparát 
pro jakýkoli typ matrace či sestavu postele. Vyrábí se ve dvou 
volitelných provedeních (rovná, masivní neprofilovaná pěna 
nebo jemná masážní a relaxační profilace po celé ploše).

Luxusný, extra vysoký topper (vrchný krycí matrac) 
z pamäťovej (visco) peny (50 kg/m3). Prináša dokonalé 
dokreslenie komfortu, relaxácie a úľavy pre pohybový aparát 
pri akomkoľvek type matraca či zostave postele. Vyrába sa 
v dvoch voliteľných prevedeniach (rovná, masívna 
neprofilovaná pena alebo jemná masážna a relaxačná 
profilácia po celej ploche).

Použití: Špičkový doplněk pro každý konstrukční typ 
matrace, především pro hotelová lůžka „box“ 
a kontinentální postele. Paměťovým 
topperem dosáhnete maximálního komfortu, 
zvýšíte výšku lůžka a jeho variabilitu. 
Dokonalý doplněk k vaší dokonalé matraci.

Použitie: Špičkový doplnok pre každý konštrukčný typ 
matraca, predovšetkým pre hotelové lôžka 
„box“ a kontinentálne postele. Pamäťovým 
topperom dosiahnete maximálneho 
komfortu, zvýšite výšku lôžka a jeho 
variabilitu. Dokonalý doplnok k vášmu 
dokonalému matracu.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Wellness, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Wellness, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Výška 
topperu 
(cm cca):

7 cm Výška 
topperu  
(cm cca):

7 cm

VISCO VISCO
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***** SUPERIOR

Superior TOPPER LATEX

Pružný, pohodlný, tělo objímající luxus spánku, jaký dokáže jen 
latexový Topper Latex. Vrchní krycí matrace z nejjemnějšího 
latexu vysoké hustoty 65 kg/m3 s jemnou perforací (vysoká 
vzdušnost). Přináší dokonalé dokreslení komfortu, relaxace 
a úlevy pro pohybový aparát pro jakýkoli typ matrace či 
sestavu postele.

Pružný, pohodlný, telo objímajúci luxus spánku, aký dokáže len 
latexový Topper Latex. Vrchný krycí matrac z najjemnejšieho 
latexu vysokej hustoty 65 kg/m3 s jemnou perforáciou (vysoká 
vzdušnosť). Prináša dokonalé dokreslenie komfortu, relaxácie 
a úľavy pre pohybový aparát pri akomkoľvek type matraca či 
zostave postele.

Použití: Špičkový, dokonale se tvarující doplněk pro 
každý typ matrace, především pro hotelová 
lůžka „box“ a kontinentální postele. Přináší 
dokonalý komfort. Použitím také zvýšíte 
výšku lůžka a jeho variabilitu. Dokonalý 
doplněk pro dokonalé řešení spánku.

Použitie: Špičkový, dokonale sa tvarujúci doplnok pre 
každý typ matraca, predovšetkým pre 
hotelové lôžka „box“ a kontinentálne 
postele. Prináša ideálny komfort. Použitím 
tiež zvýšite výšku lôžka a jeho variabilitu. 
Dokonalý doplnok pre dokonalé riešenie 
spánku.

Potah: Volitelný pevný nebo pratelný; Pratelné 
potahy: Wellness, Helena Pyro; pevné potahy: 
Boston, Borneo Pyro. Více informací viz 
Potahové látky.

Poťah: Voliteľný pevný alebo prateľný; Prateľné 
poťahy: Wellness, Helena Pyro; pevné 
poťahy: Boston, Borneo Pyro. Viac informácií 
viď Poťahové látky.

Dodávané 
rozměry 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnost prodloužení na 210 nebo 
220 cm za příplatek. Atypické rozměry na 
vyžádání.

Dodávané 
rozmery 
(cm):

90x200, 80x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200. Možnosť predĺženia na 210 alebo 
220 cm za príplatok. Atypické rozmery na 
vyžiadanie.

Výška 
topperu 
(cm cca):

5 cm Výška 
topperu  
(cm cca):

5 cm

LATEX
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UNIVERSAL

Sestava Universal Korpus

Vyobrazená konfigurace: Univerzální řešení systému 
s „volným boxem“ (tzv. korpusem – základnou s volným 
prostorem nabízí možnost využití lamelových pevných, 
polohovacích i motorových roštů. Do sestavy Universal 
Korpus je možno použít všechny uvedené lamelové rošty 
Hotel Collection, jakož i všechny zde nabízené matrace 
a toppery z řad *** Classic, **** Excellent i ***** Superior. 
Samozřejmostí jsou volitelné nožičky a čalounické látky 
(stejně, jako u hotelových boxů Classic/Excellent/Superior) – 
vybavení ubytovacího zařízení je tak možno kombinovat 
libovolně, dle potřeby každého pokoje či apartmánu bez 
toho aniž by došlo k jakékoli újmě na užitných vlastnostech 
či vzhledu kompletu.

Zostava Universal Korpus

Vyobrazená konfigurácia: Univerzálne riešenie systému 
s „voľným boxom“, tzv. korpusom – základňa, s voľným 
priestorom ponúka možnosť využitia lamelových pevných, 
polohovacích i motorových roštov. Do zostavy Universal 
Korpus je možné použiť všetky uvedené lamelové rošty 
Hotel Collection, ako aj všetky tu ponúkané matrace 
a toppery z radov *** Classic, **** Excellent i ***** 
Superior. Samozrejmosťou sú voliteľné nožičky a čalúnnické 
látky (rovnako, ako pri hotelových boxoch Classic/Excellent/
Superior) – vybavenie ubytovacieho zariadenia je tak možné 
kombinovať ľubovoľne, podľa potrieb každej izby, či 
apartmánu bez toho, aby prišlo k akejkoľvek ujme na 
úžitkových vlastnostiach, či vzhľade kompletu.

Základna Universal Korpus ZÁKLADŇA UNIVERSAL KORPUS

Masivní lamino s čalouněnými boky a jedním, případně oběma 
čely (možnost individualizace provedení dle potřeby). Dodává 
se jako jednolůžko (do šíře ložné plochy 120 cm včetně) či 
dvojlůžko (od šíře ložné plochy 121 cm se skládá 
z 2 samostatných korpusů, které mají vnitřní strany bez 
čalounění; tyto strany jsou snížené, tak, aby bylo možno 
použít lamelové rošty i laťové rošty jednolůžkové či v celé šíři). 
Volitelné čalounické látky, možnost použití s libovolným 
roštem, možnost kombinace nožiček, matrací, topperů, čel. 
U základny je nutno počítat s tím, že při použití lamelového 
roštů je matrace zapuštěna cca 5 cm v korpusu, při užití 
laťkového roštu je zapuštěna cca 7 cm. Výška korpusu bez 
nožiček: 32 cm.

Masívne lamino s čalúnenými bokmi a jedným, prípadne 
obidvoma čelami (možnosť individualizácie prevedenia podľa 
potrieb). Dodáva sa ako jednolôžko (do šírky ložnej plochy 
120 cm vrátane), či dvojlôžko (od šírky ložnej plochy 121 cm sa 
skladá z 2 samostatných korpusov, ktoré majú vnútorné strany 
bez čalúnenia; tieto strany sú znížené, tak, aby bolo možné 
použiť lamelové rošty i latové rošty jednolôžkové či v celej 
šírke). Voliteľné čalúnnické látky, možnosť použitia 
s ľubovoľným roštom, možnosť kombinácie nožičiek, 
matracov, topperov, čiel. Pri základni je treba počítať s tým, že 
pri použití lamelového roštu je matrac zapustený cca 5 cm 
v korpuse, pri použití latkového roštu je zapustený cca 7 cm. 
Výška korpusu bez nožičiek: 32 cm.

Box Superior 28 cm

Box Excellent 26 cm

Box Classic 17 cm

Universal Korpus 32 cm
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UNIVERSAL

Sestava Universal Lamino

Vyobrazená konfigurace: Univerzální řešení systému 
s „volným boxem“ (tzv. korpusem – základnou s volným 
prostorem nabízí možnost využití lamelových pevných, 
polohovacích i motorových roštů. Do sestavy Universal 
Lamino je možno použít všechny uvedené lamelové rošty 
Hotel Collection, jakož i všechny zde nabízené matrace 
a toppery z řad *** Classic, **** Excellent i ***** Superior. 
Korpusy Lamino jsou nečalouněné, v barvě a dekoru lamina 
dle požadavku. Sestavu Universal Lamino „ušijeme“ přesně 
na míru Vašemu ubytovacímu zařízení, ať už bude vybavení 
komplet Universal Lamino či v kombinaci s jakýmkoli dalším 
produktem z katalogu Hotel Collection. U základny je nutno 
počítat s tím, že při použití lamelového roštů je matrace 
zapuštěna cca 7 cm v korpusu, při užití laťkového roštu je 
zapuštěna cca 10 cm.

Zostava Universal Lamino

Vyobrazená konfigurácia: Univerzálne riešenie systému 
s „voľným boxom“, tzv. korpusom – základňou, s voľným 
priestorom ponúka možnosť využitia lamelových pevných, 
polohovacích i motorových roštov. Do zostavy Universal 
Lamino je možné použiť všetky uvedené lamelové rošty 
Hotel Collection, ako aj všetky tu ponúkané matrace 
a toppery z radov *** Classic, **** Excellent i ***** 
Superior. Korpusy Lamino nie sú čalúnené, vo farbe a dekóre 
lamina podľa požiadavky. Zostavu Universal Lamino 
„ušijeme“ presne na mieru Vášmu ubytovaciemu zariadeniu, 
či už bude vybavenie komplet Universal Lamino, či 
v kombinácii s akýmkoľvek ďalším produktom z katalógu 
Hotel Collection. Pri základni je treba počítať s tým, že pri 
použití lamelového roštu je matrac zapustený cca 7 cm 
v korpuse, pri použití latkového roštu je zapustený cca 10 cm.

Sestava Universal Wood

Přejete-li si vybavit Vaše ubytovací zařízení klasickým 
masivním dřevěným nábytkem (samozřejmostí je výběr 
z tvrdého i měkkého masivu), jsme Vám, jakožto Hotel 
Collection plně k dispozici. Vzhledem k nepřebernému 
množství možností jsme pojali i kategorii výrobků Universal 
Wood jako vysoce individuální – návrh a doporučení řeší 
vždy s klientem přímo na místě obchodní zástupce 
a technolog výroby.

Zostava Universal Wood

Ak si želáte vybaviť Vaše ubytovacie zariadenie klasickým 
masívnym dreveným nábytkom (samozrejmosťou je výber 
z tvrdého i mäkkého masívu), sme Vám, ako Hotel 
Collection plne k dispozícii. Vzhľadom k nespočetnému 
množstvu možností sme poňali aj kategóriu výrobkov 
Universal Wood ako vysoko individuálnu – návrh 
a odporučenie rieši vždy s klientom priamo na mieste 
obchodný zástupca a technológ výroby.
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DOPLŇKY

HILLS

Popis, 
konstrukce:

Čelo moderního střihu. Kónické a přitom 
decentní provedení s možností volby 
čalounické látky.

Popis, 
konštrukcia:

Čelo moderného strihu. Kónické a pritom 
decentné prevedenie s možnosťou voľby 
čalúnnickej látky.

Rozměry: Výška 116 cm / tloušťka 16 cm (dole), 6 cm 
(nahoře). Šířky typické dle lůžka i atypické 
(na vyžádání).

Rozmery: Výška 116 cm / hrúbka 16 cm (dole), 6 cm 
(hore). Šírky typické podľa lôžka i atypické 
(na vyžiadanie).

CUBES

Popis, 
konstrukce:

Moderní čelo s jednoduchým nadčasovým 
vzorem. Masivní konstruce s možností volby 
čalounické látky.

Popis, 
konštrukcia:

Moderné čelo s jednoduchým nadčasovým 
vzorom. Masívna konštrukcia s možnosťou 
voľby čalúnnickej látky.

Rozměry: Výška 114 cm / tloušťka 10 cm. Šířky typické 
dle lůžka i atypické (na vyžádání).

Rozmery: Výška 114 cm / hrúbka 10 cm. Šírky typické 
podľa lôžka i atypické (na vyžiadanie).

CITY

Popis, 
konstrukce:

Klasické vysoké kontinentální čelo, které 
nevyjde z módy. Na každé straně lůžka 
přesahuje o 3 cm, čímž dodává posteli na 
majestátnosti. Decentní prošívání a luxusní 
vzhled. Možnost volby čalounické látky.

Popis, 
konštrukcia:

Klasické vysoké kontinentálne čelo, ktoré 
nevyjde z módy. Na každej strane lôžka 
presahuje o 3 cm, čím dodáva posteli na 
majestátnosti. Decentné prešívanie a luxusný 
vzhľad. Možnosť voľby čalúnnickej látky.

Rozměry: Výška 125 cm / tloušťka 12 cm. Šířky typické 
dle lůžka (např. dvojpostel šířky 180 cm má 
čelo CITY 186 cm) i atypické (na vyžádání).

Rozmery: Výška 125 cm / hrúbka 12 cm. Šírky typické 
podľa lôžka (napr. dvojposteľ šírky 180 cm 
má čelo CITY 186 cm) i atypické 
(na vyžiadanie).

ČELA / ČELÁ

Lze kombinovat se všemi řadami Hotel boxů (***Classic, **** 
Excellent, *****Superior), jakož i s řadou Universal Korpus.

Čela pro řadu Universal jsou v designu shodná s čely pro 
hotelové sestavy řady *** Classic, **** Excellent i ***** 
Superior. Tím máte zaručeno, že můžete své ubytovací zařízení 
vybavit různou kombinací produktů z katalogu Hotel 
Collection (například dle komfortu jednotlivých pokojů či 
apartmá) bez toho, aniž byste „rozbourali“ design koncept 
svého hotelu či penzionu. Možnost typického i atypického 
provedení (na vyžádání přizpůsobíme design, rozměr, 
prošívání, opatříme design všivkou s logem Vašeho 
ubytovacího zařízení, atp.).

Dajú sa kombinovať so všetkými radmi Hotel boxov 
(***Classic, **** Excellent, *****Superior), ako i s radom 
Universal Korpus.

Čelá pre rad Universal sú v dizajne zhodné s čelami pre 
hotelové zostavy radov *** Classic, **** Excellent i ***** 
Superior. Tým máte zaručené, že môžete svoje ubytovacie 
zariadenie vybaviť rôznou kombináciou produktov z katalógu 
Hotel Collection (napríklad podľa komfortu jednotlivých izieb, 
či apartmánov) bez toho, aby ste „rozbúrali“ dizajn koncept 
svojho hotelu, či penziónu. Možnosť typického i atypického 
prevedenia (na vyžiadanie prispôsobíme dizajn, rozmer, 
prešívanie, opatríme dizajn všitím s logom Vášho ubytovacieho 
zariadenia, a pod.).

OTOMANY

Lze kombinovat se všemi řadami Hotel boxů (***Classic, **** 
Excellence, *****Superior), jakož i s řadou Universal Korpus.

Jedná se o úložný prostor, který je zároveň designovým 
doplňkem. Dodává se v šíři dvojlůžka (standardně v šíři 160 
a 180 cm). Rozměry 160/180 x 43 x 45 cm. Nožičky 
doporučujeme stejné, jako u zvoleného lůžka.

Lze kombinovat se všemi řadami Hotel boxů (***Classic, **** 
Excellence, *****Superior), jakož i s řadou Universal Korpus.

Jedná se o úložný prostor, který je zároveň designovým 
doplňkem. Dodává se v šíři dvojlůžka (standardně v šíři 160 
a 180 cm). Rozměry 160/180 x 43 x 45 cm. Nožičky 
doporučujeme stejné, jako u zvoleného lůžka.

HILLS CUBES CITY
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DOPLŇKY

FAMILY BUK

Vhodné pro základny Classic, Excellent, Superior, 
Universal Korpus. Masivní kulaté bukové nožičky. 
Průměr 50 mm.

Vhodné pre základne Classic, Excellent, Superior, 
Universal Korpus. Masívne guľaté bukové nožičky. 
Priemer 50 mm.

10 cm / 15 cm / 23 cm 10 cm / 15 cm / 23 cm

SELECT DUB

Vhodné pro základny Classic, Excellent, Superior, 
Universal Korpus. Masivní čtyřhranné dubové 
nožičky. Rozměr 60 x 60 cm. Opatřeny design 
páskem z broušeného hliníku.

Vhodné pre základne Classic, Excellent, Superior, 
Universal Korpus. Masívne štvorhranné dubové 
nožičky. Rozmer 60 x 60 cm. Opatrené dizajn 
pásikom z brúseného hliníka.

10 cm / 15 cm / 23 cm 10 cm / 15 cm / 23 cm

ORIGINAL DUB

Vhodné pro základny Classic, Excellent, Superior, 
Universal Korpus. Masivní kónické čtyřhranné 
dubové nožičky. Rozměr 60 x 60 cm.

Vhodné pre základne Classic, Excellent, Superior, 
Universal Korpus. Masívne kónické štvorhranné 
dubové nožičky. Rozmer 60 x 60 cm.

10 cm / 15 cm / 23 cm 10 cm / 15 cm / 23 cm

ORIGINAL WHEEL

Vhodné pro základny Classic, Excellent, Superior, 
Universal Korpus. Masivní kulaté bukové nožičky, 
opatřené kolečkem s brzdou. Usnadňují manipulaci 
a tím údržbu na pokojích (postel snadno 
odsunete). Průměr 50 mm.

Vhodné pre základne Classic, Excellent, Superior, 
Universal Korpus. Masívne guľaté bukové 
nožičky, opatrené kolieskom s brzdou. Uľahčujú 
manipuláciu, a tým i údržbu v izbách (posteľ ľahko 
odsuniete). Priemer 50 mm.

10 cm / 15 cm / 23 cm 10 cm / 15 cm / 23 cm

NOŽIČKY

Lze kombinovat se všemi řadami Hotel boxů (***Classic, **** 
Excellence, *****Superior), jakož i s řadou Universal Korpus.

Při volbě nožiček dbejte na celkovou výšku sestavy ! 
Doporučujeme vždy volit tak, aby celková výška byla 
minimálně 50 cm, maximální výšku doporučujeme cca do 
80 cm (v případě luxusního „vysokého“ či „kontinentálního“ 
nebo též „amerického“ spaní).

Je možné kombinovať so všetkými radmi Hotel boxov 
(***Classic, **** Excellence, *****Superior), ako aj s radom 
Universal Korpus.

Pri voľbe nožičiek dbajte na celkovú výšku zostavy ! 
Odporúčame vždy voliť tak, aby celková výška bola minimálne 
50 cm, maximálnu výšku odporúčame cca do 80 cm 
(v prípade luxusného „vysokého“, či „kontinentálneho“ alebo 
tiež „amerického“ spania).

ANTRACIT Antracitová barva třpytivé noci. Pevná, 
odolná, moderní. 381 g/m2, 100 % Polyester.

Antracitová farba trblietavej noci. Pevná, 
odolná, moderná. 381 g/m2, 100 % Polyester.

CAMEL Podmanivá barva saharského písku. Pevná, 
odolná, moderní. 381 g/m2, 100 % Polyester.

Podmanivá farba saharského piesku. Pevná, 
odolná, moderná. 381 g/m2, 100 % Polyester.

PAPYRUS Přírodní jemně šedo-hnědá barva navozující 
klid. Velice pevná, silná a odolná. 502 g/m2, 
100 % Polyester.

Přírodní jemně šedo-hnědá barva navozující 
klid. Velice pevná, silná a odolná. 502 g/m2, 
100 % Polyester.

BRAVO Elegance v hnědém odstínu. Pevná, odolná, 
moderní. 381 g/m2, 100 % Polyester.

Elegancia v hnedom odtieni. Pevná, odolná, 
moderná. 381 g/m2, 100 % Polyester.

ČALOUNICKÉ LÁTKY ČALÚNNICKÉ LÁTKY

Pro všechny boxy a čela z kolekcí *** Classic, **** Excellent, 
***** Superior a Universal Korpus.

Moderní, příjemné látky západoevropské provenience 
s vysokou odolností a kvalitou zpracování. Žádejte aktuální 
vzorník pro precizní výběr. Na přání zajistíme čalounění 
i v jiných, než vyobrazených čalounických látkách – 
uvědomujeme si, jak důležitý je individuální ráz a vizuální 
účinek na hosta, který se rád vrací.

Odolné proti vzplanutí (certifikace dle normy BS5852 část 1,0 
& 1). Látky splňují přísná kritéria na kvalitu zpracování 
a dlouhou životnosti; Certifikace pevnosti dle ISO13934-1/
ISO13937-3, odolnost proti otěru certifikována dle ISO12947-
2:1998, stálobarevné (certifikace dle ISO 105X12 a ISO 105-
BO2), odolnost proti žmolkování dle BS5811-1986, test na 
sníženou nasákavost látky (odolnost proti vodě/ušpinění) dle 
ISO 105-E01. Samozřejmostí je certifikace nezávadnosti látek 
dle Öko-Tex Standard 100.

Čalounění lze čistit tradičními postupy (vysávání, tepování – 
suchá pěna, pára, atp.).

Pre všetky boxy a čelá z kolekcií *** Classic, **** Excellent, 
***** Superior a Universal Korpus.

Moderné, príjemné látky západoeurópskej proveniencie, 
s vysokou odolnosťou a kvalitou spracovania. Žiadajte 
aktuálny vzorkovník pre precízny výber. Na želanie zaistíme 
čalúnenie aj v iných, než vyobrazených čalúnnických látkach – 
uvedomujeme si, ako je dôležitý individuálny ráz a vizuálny 
účinok na hosťa, ktorý sa rád vracia.

Odolné proti vzplanutiu (certifikácia podľa normy BS5852 časť 
1,0 & 1). Látky spĺňajú prísne kritériá na kvalitu spracovania 
a dlhú životnosť; Certifikácia pevnosti podľa ISO13934-1/
ISO13937-3, odolnosť proti oteru certifikovaná podľa 
ISO12947-2:1998, stálofarebné (certifikácia podľa ISO 105X12 
a ISO 105-BO2), odolnosť proti žmolkovaniu podľa BS5811-
1986, test na znížené vsakovanie látky (odolnosť proti vode/
ušpineniu) podľa ISO 105-E01. Samozrejmosťou je certifikácia 
na nezávadnosť látok podľa Öko-Tex Standard 100.

Čalúnenie je možné čistiť tradičnými postupmi (vysávanie, 
tepovanie – suchá pena, para, a pod.)
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LAŤKOVÝ ROŠT LATKOVÝ ROŠT

Pro výrobky řady Universal Korpus, Universal Lamino 
a Universal Wood.

Klasický laťkový rošt ze smrkového masivu. Tloušťka latí cca 
1,8 cm. Laťky jsou pro vyšší stabilitu spojeny popruhem na 
obou stranách. Rošt je pro snazší manipulaci vyroben z 2 částí. 
Nosnost roštu do 120 kg.

Pre výrobky radu Universal Korpus, Universal Lamino 
a Universal Wood.

Klasický latkový rošt zo smrekového masívu. Hrúbka lát cca 
1,8 cm. Latky sú pre vyššiu stabilitu spojené popruhom na 
oboch stranách. Rošt je pre ľahšiu manipuláciu vyrobený 
z 2 častí. Nosnosť roštu do 120 kg.

LAMELOVÝ ROŠT PEVNÝ

Pro výrobky řady Universal Korpus, Universal Lamino 
a Universal Wood.

Masivní a moderní, pevný lamelový rošt s 28 lamelami šíře 
38 mm. Lamely jsou uloženy ve výkyvných gumových 
pouzdrech. V oblasti beder mají 5 lamel s možností nastavení 
tuhosti pružení podle hmotnosti uživatele. Středový popruh je 
zdvojený, což zvyšuje stabilitu a zajišťuje vyšší elasticitu 
a životnost roštů. Tento rošt je vhodný pro všechny typy 
matrací. Nosnost roštu do 130 kg. Výška roštu cca 5 cm.

Pre výrobky radu Universal Korpus, Universal Lamino 
a Universal Wood.

Masívny a moderný, pevný lamelový rošt s 28 lamelami šírky 
38 mm. Lamely sú uložené vo výkyvných gumových puzdrách. 
V oblasti bedier majú 5 lamiel s možnosťou nastavenia tuhosti 
pruženia podľa hmotnosti užívateľa. Stredový popruh je 
zdvojený, čo zvyšuje stabilitu a zaisťuje vyššiu elasticitu 
a životnosť roštov. Tento rošt je vhodný pre všetky typy 
matracov. Nosnosť roštu do 130 kg. Výška roštu cca 5 cm.

LAMELOVÝ ROŠT S MECHANICKÝM POLOHOVÁNÍM POLOHOVANÍM

LAMELOVÝ ROŠT S MOTOROVÝM POLOHOVÁNÍM POLOHOVANÍM

Pro výrobky řady Universal Korpus a Universal Lamino 
a Universal Wood.

Masivní a moderní, lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou. 
Kování zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy 
a 5 poloh v oblasti noh. Lamely jsou uloženy ve výkyvných 
gumových pouzdrech. V oblasti beder mají 5 lamel s možností 
nastavení tuhosti pružení podle hmotnosti uživatele. Střadový 
popruh je zdvojený, což zvyšuje stabilitu a zajišťuje vyšší 
elasticitu a životnost roštů. Tento rošt je vhodný pro všechny 
typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové). 
Nosnost do 130 kg. Výška roštu cca 5 cm.

Pre výrobky radu Universal Korpus a Universal Lamino 
a Universal Wood.

Masívny a moderný, lamelový rošt s polohovaním hlavy a nôh. 
Kovanie zaisťujúce polohovanie má 13 polôh v oblasti hlavy 
a 5 polôh v oblasti nôh. Lamely sú uložené vo výkyvných 
gumových puzdrách. V oblasti bedier majú 5 lamiel s možnosťou 
nastavenia tuhosti pruženia podľa hmotnosti užívateľa. Stredový 
popruh je zdvojený, čo zvyšuje stabilitu a zaisťuje vyššiu elasticitu 
a životnosť roštov. Tento rošt je vhodný pre všetky typy matracov, 
ktoré sa dajú polohovať (latexové, sendvičové). Nosnosť do 130 
kg. Výška roštu cca 5 cm.

Pro výrobky řady Universal Korpus, Universal Lamino 
a Universal Wood.

Masivní lamelový rošt, s polohováním 2 elektromotory 
s dálkovým ovladačem (standardně dodáván v „drátovém“ 
provedení, za příplatek možnost „bezdrátového“ ovládání). 
Rošt je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností 
(ideální pro latexové a profilované sendvičové matrace). 
Nosnost roštu do 120 kg. Výška roštu cca 5,5 cm (měřeno bez 
motoru).

Pre výrobky radu Universal Korpus, Universal Lamino 
a Universal Wood.

Masívny lamelový rošt, s polohovaním dvomi elektromotormi 
diaľkovým ovládačom (štandardne dodávaný s ovládačom 
pripojeným „káblom“, za príplatok možné diaľkové ovládanie 
„bez kábla“). Rošt je vhodný pre matrace s vysokou 
kopírovateľnosťou (ideálny pre latexové a profilované 
sendvičové matrace). Nosnosť roštu do 120 kg. Výška roštu 
cca 5,5 cm (merané bez motora).
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Pro výrobky řady Universal Korpus, Universal Lamino 
a Universal Wood.

Masivní pevný lamelový rošt. Rošt je opatřen plyno-
kapalinovými vzpěrami, které umožňují vyklopení roštu z boční 
strany. Tím je usnadněn přístup k úložnému prostoru pod ním 
– tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací. Umožňuje 
snadný přístup do úložného prostoru. Co je plynokapalinová 
vzpěra ? Její nejznámější použití je u automobilů – ke zvedání 
pátých dveří. V nabídce s pravým výklopem (panty vlevo) 
a s levým výklopem (panty vpravo). Doporučená nosnost do 
130 kg. Max. nosnost při zdvihu je 30 kg. Výška roštu: 5,5 cm 
(ve sklopené poloze)

Pro výrobky řady Universal Korpus, Universal Lamino 
a Universal Wood.

Masivní pevný lamelový rošt. Rošt je opatřen plyno-
kapalinovými vzpěrami, které umožňují vyklopení roštu z boční 
strany. Tím je usnadněn přístup k úložnému prostoru pod ním 
– tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací. Umožňuje 
snadný přístup do úložného prostoru. Co je plynokapalinová 
vzpěra ? Její nejznámější použití je u automobilů – ke zvedání 
pátých dveří. V nabídce s pravým výklopem (panty vlevo) 
a s levým výklopem (panty vpravo). Doporučená nosnost do 
130 kg. Max. nosnost při zdvihu je 30 kg. Výška roštu: 5,5 cm 
(ve sklopené poloze)

Pro výrobky řady Universal Korpus, Universal Lamino 
a Universal Wood.

Masivní výklopný lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou. 
Kování zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy 
a 5 poloh v oblasti nohou. Rošt je opatřen plynokapalinovými 
vzpěrami, které umožňují vyklopení roštu v oblasti nohou, 
a tím usnadňují přístup k prostoru pod ním. Doporučená 
nosnost do 130 kg. Max. nosnost při zdvihu je 30 kg. Výška 
roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze).

Pro výrobky řady Universal Korpus, Universal Lamino 
a Universal Wood.

Masivní výklopný lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou. 
Kování zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy 
a 5 poloh v oblasti nohou. Rošt je opatřen plynokapalinovými 
vzpěrami, které umožňují vyklopení roštu v oblasti 
nohou, a tím usnadňují přístup k prostoru pod ním. 
Doporučená nosnost do 130 kg. Max. nosnost při zdvihu je 
30 kg. Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze).

LAMELOVÝ ROŠT S BOČNÍM VÝKLOPEM S BOČNÝM VÝKLOPOM

LAMELOVÝ ROŠT S NOŽNÍM VÝKLOPEM S NOŽNÝM VÝKLOPOM
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CHRÁNIČ RIZO

Tenký, prodyšný pro vodní páry, nepropustný pro tekutiny. 
Gumové pásky pro uchycení k topperu. Pratelný na 90 °C.

Matracový chránič (prodyšné provedení) je vodě nepropustná 
hygienická podložka. Slouží k ochraně matrací před 
znečištěním tělními nebo jinými tekutinami. V rozích podložky 
jsou všité gumové pásy, které zaručují přichycení chrániče na 
matraci a jeho perfektní přilnutí. Výrobek možno prát do 
90°C. Vrchní strana froté; 20 % polyester / 80 % bavlna; 
spodní nepropustný zátěr: 100 % PU (polyuretan) 105 g/
m2. Certifikace nezávadnosti dle Öko-Tex.

Tenký, priedušný pre vodné pary, nepriepustný pre tekutiny. 
Gumové pásiky na uchytenie k topperu. Prateľný na 90 °C.

Matracový chránič (priedušné prevedenie) je hygienická 
podložka neprepúšťajúca vodu. Slúži na ochranu matracov 
pred znečistením telesnými alebo inými tekutinami. V rohoch 
podložky sú všité gumové pásy, ktoré zaručujú prichytenie 
chrániča k matracu a jeho perfektné priľnutie. Výrobok možno 
prať do 90°C. Vrchná strana froté; 20 % polyester / 80 % 
bavlna; spodná nepriepustný náter: 100 % PU (polyuretán) 
105 g/m2. Certifikácia o nezávadnosti podľa Öko-Tex.

CHRÁNIČ MEDICAL

Prodyšný, prošívaný dutým vláknem, kombinace polyester 
a bavlna, pratelné na vyvářku (95 °C). Gumové pásky pro 
uchycení k topperu.

Slouží k ochraně matrace před znečištěním a výrazně 
prodlužuje její životnost, dodá lůžku tepelnou izolaci. V rozích 
jsou všité gumové pásy, které zaručují přichycení chrániče na 
matraci a jeho perfektní přilnutí. Náplň tvoří 100 % 
polyesterové rouno v hmotnosti 200 g/m2. Materiály splňují 
přísné normy certifikace Öko-Tex. Vysoká teplota praní 95°C 
eliminuje zdraví škodlivé mikroorganismy. Dodává se 
v praktickém balení. Vhodný pro zařízení s frekventovanou 
potřebou údržby (časté praní, čištění).

Priedušný, prešívaný dutým vláknom, kombinácia polyestru 
a bavlny, prateľný na vyváranie (95 °C). Gumové pásiky na 
uchytenie k topperu.

Slúži na ochranu matraca pred znečistením a výrazne predlžuje 
jeho životnosť, dodá lôžku tepelnú izoláciu. V rohoch sú všité 
gumové pásy, ktoré zaručujú prichytenie chrániča na matrac 
a jeho perfektné priľnutie. Náplň tvorí 100 % polyesterové 
rúno hmotnosti 200 g/m2. Materiály spĺňajú prísne normy 
certifikácie Öko-Tex. Vysoká teplota prania 95°C eliminuje 
zdraviu škodlivé mikroorganizmy. Dodáva sa v praktickom 
balení. Vhodný pre zariadenia s frekventovanou potrebou 
údržby (časté pranie, čistenie).

PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE MEDICAL
PRIKRÝVKY A VANKÚŠE MEDICAL

Komfortní hřejivé, prošívané přikrývky a polštáře z kombinace 
bavlny a polyesteru (snadná údržba, dlouhá životnost) se 
syntetickou náplní. Pratelné na vyvářku (95 °C).

Skvělé užitné vlastnosti. Obsah polyesteru prodlužuje 
životnost výrobku, 48 % obsah bavlny zachovává tkanině 
prodyšnost vodních par. Prošitý polštář je opatřen na boční, 
straně dlouhým zipem a vyjímatelnou vložkou s náplní též na 
zip. Povlak polštáře bez náplně, lze častěji prát a bez problému 
se vejde i do malých praček.

Povrchová tkanina: 52 % Polyester / 48 % Bavlna. Náplň 
polštářů: směs 70 % polyesterové kuličky + 30 % 
polyuretanové tyčinky, vložka polštáře z netkané textilie též na 
zip. Náplň přikrývek: 100 % polyesterové duté silanizované 
rouno. Certifikace nezávadnosti dle Öko-Tex.

Komfortne hrejivé, prešívané prikrývky a vankúše v kombinácii 
bavlny a polyestru (ľahká údržba, dlhá životnosť) so 
syntetickou náplňou. Prateľné na vyváranie (95 °C).

Skvelé úžitkové vlastnosti. Obsah polyestru predlžuje 
životnosť výrobku, 48 % obsah bavlny zachováva tkanine 
priedušnosť vodných pár. Prešitý vankúš je opatrený na bočnej 
strane dlhým zipsom a odnímateľnou vložkou s náplňou, tiež 
na zips. Povlak vankúša bez náplne, dá sa častejšie prať a bez 
problému sa vojde aj do malých pračiek.

Povrchová tkanina: 52 % Polyester / 48 % Bavlna. Náplň 
vankúšov: zmes 70 % polyesterové guľôčky + 30 % 
polyuretánové tyčinky, vložka vankúša z netkanej textílie, tiež 
na zips. Náplň prikrývok: 100 % polyesterové duté 
silanizované rúno. Certifikácia nezávadnosti podľa Öko-Tex.

Polštář: 40 x 60 cm ZIP (400 g náplň) + vložka na zip
50 x 70 cm ZIP (500 g náplň) + vložka na zip
70 x 90 cm ZIP (900 g náplň) + vložka na zip

Vankúš: 40 x 60 cm ZIPS (400 g náplň) + vložka na zips
50 x 70 cm ZIPS (500 g náplň) + vložka na zips
70 x 90 cm ZIPS (900 g náplň) + vložka na zips

Přikrývka: 135 × 200 cm (náplň 1200 g)
135 × 220 cm (náplň 1300 g)
220 x 200 cm (náplň 1750 g)
240 x 220 cm (náplň 2100 g)

Prikrývka: 135 × 200 cm (náplň 1200 g)
135 × 220 cm (náplň 1300 g)
220 x 200 cm (náplň 1750 g)
240 x 220 cm (náplň 2100 g)
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PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE GRAND
PRIKRÝVKY A VANKÚŠE GRAND

Univerzální, středně hřejivé prošívané přikrývky 
a polštáře z kombinace bavlny a polyesteru (snadná údržba, 
dlouhá životnost) se syntetickou náplní. Pratelné na 40°C.

Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, obsah bavlny 
zachovává tkanině prodyšnost vodních par. Prošitý polštář je 
opatřen na boční, straně krátkým zipem. Univerzální použití.

Povrchová tkanina: 65 % Polyester / 35 % Bavlna. Náplň 
polštářů: směs 100 % polyesterové kuličky. Náplň přikrývek: 
100 % polyesterové duté silanizované rouno. Certifikace 
nezávadnosti dle Öko-Tex.

Univerzálne, stredne hrejivé prešívané prikrývky a vankúše 
v kombinácii bavlny a polyestru (ľahká údržba, dlhá životnosť) 
so syntetickou náplňou. Prateľné na 40°C.

Obsah polyestru predlžuje životnosť výrobku, obsah bavlny 
zachováva tkanine priedušnosť vodných pár. Prešitý vankúš je 
opatrený na bočnej strane krátkym zipsom. Univerzálne 
použitie.

Povrchová tkanina: 65 % Polyester / 35 % Bavlna. Náplň 
vankúšov: zmes 100 % polyesterové guľôčky. Náplň prikrývok: 
100 % polyesterové duté silanizované rúno. Certifikácia 
nezávadnosti podľa Öko-Tex.

Polštář: 70 x 90 cm ZIP (1000 g náplň) Vankúš: 70 x 90 cm ZIPS (1000 g náplň)

Přikrývka: 135 × 200 cm (náplň 1100 g) Prikrývka: 135 × 200 cm (náplň 1100 g)

PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE FEATHER  
PRIKRÝVKY A VANKÚŠE FEATHER

Luxusní výrobky s prachovým peřím.

Luxusní přikrývky a polštáře z kolekce Feather z prachového 
peří jsou určeny především pro milovníky klasických přírodních 
materiálů. Povrchová tkanina je velmi hustá, jemná a lehoučká 
sypkovina batist s úpravou super soft. Švy jsou zpevněny 
saténovou paspulkou. Prošívané přikrývky zabraňují klouzání 
péřové náplně a zajišťují ideální rozložení tepla. Dokonalá 
prodyšnost. Celoroční provedení přikrývek, vysoká hřejivost. 
Certifikace nezávadnosti dle Öko-Tex.

Luxusné výrobky s páperím.

Luxusné prikrývky a vankúše z kolekcie Feather z páperia sú 
určené predovšetkým milovníkom klasických prírodných 
materiálov. Povrchová tkanina je veľmi hustá, jemná a ľahučká 
sypkovina batist, s úpravou super soft. Švy sú spevnené 
saténovou kapsulou. Prešívané prikrývky zabraňujú kĺzaniu 
páperovej náplne a zaisťujú ideálne rozloženie tepla. Dokonalá 
priedušnosť. Celoročné prevedenie prikrývok, vysoká hrejivosť. 
Certifikácia nezávadnosti podľa Öko-Tex.

Materiálové 
složení:

• Povrchová tkanina: 100 % bavlna, sypkovina 
super soft batist

• Výplň polštář): 90 % prachové peří / 10 % 
peří

• Výplň přikrývka: 90 % prachové peří / 10 % 
peří

Materiálové 
zloženie:

• Povrchová tkanina: 100 % bavlna, sypkovina 
super soft batist

• Výplň vankúš: 90 % páperie / 10 % perie
• Výplň prikrývka: 90 % páperie / 10 % perie

Polštář: 70 x 90 cm (1100 g náplň) Vankúš: 70 x 90 cm (1100 g náplň)

Přikrývka: 135 x 200 cm (náplň 850 g)
135 x 220 cm (náplň 950 g)
240 x 200 cm (náplň 1500 g)
240 x 220 cm (náplň 1650 g)

Prikrývka: 35 x 200 cm (náplň 850 g)
135 x 220 cm (náplň 950 g)
240 x 200 cm (náplň 1500 g)
240 x 220 cm (náplň 1650 g)
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MATERIÁLY
POTAHOVÉ LÁTKY A KONSTRUKCE POTAHŮ MATRACÍ A TOPPERŮ  
POŤAHOVÉ LÁTKY A KONŠTRUKCIE POŤAHOV NA MATRACOCH A TOPPEROCH

PRATELNÉ (SNÍMATELNÉ) POTAHY  
PRATEĽNÉ (SNÍMATEĽNÉ) POŤAHY

PEVNÉ (NESNÍMATELNÉ) POTAHY
PEVNÉ (NESNÍMATEĽNÉ) POŤAHY

BOSTON Pro řadu *** Classic a **** Excellent. Pevný 
potah, obšitý lemovkou s příčnými pevnými 
uchy pro snadnou manipulaci. Složení 54 % 
Polyester, 46 % Polypropylen, 103 g/m2. Všitá 
ucha pro snadnou manipulaci. Opatřený 
klimatizační vrstvou dutého vlákna, pečlivě 
prošívaný. Snadná údržba díky možnosti 
čištění běžnými postupy (dle instrukcí na 
potahu).

Pro řadu *** Classic a **** Excellent. Pevný 
potah, obšitý lemovkou s příčnými pevnými 
uchy pro snadnou manipulaci. Složení 54 % 
Polyester, 46 % Polypropylen, 103 g/m2. Všitá 
ucha pro snadnou manipulaci. Opatřený 
klimatizační vrstvou dutého vlákna, pečlivě 
prošívaný. Snadná údržba díky možnosti 
čištění běžnými postupy (dle instrukcí na 
potahu).

LEONA Pro řadu ***** Superior. Luxusní potah 
smetanové barvy. Vyrobený ze směsi bavlny 
(36%) a polyesteru (64%), 220 g/m2. Vysoká 
odolnost proti otěru. Pevná konstrukce, 
obšitá lemovkou na všech stranách. Všitá 
ucha pro snadnou manipulaci. Opatřený 
klimatizační vrstvou dutého vlákna, pečlivě 
prošívaný. Snadná údržba díky možnosti 
čištění běžnými postupy (dle instrukcí na 
potahu).

Pre rad ***** Superior. Luxusný poťah 
smotanovej farby. Vyrobený zo zmesi bavlny 
(36%) a polyestru (64%), 220 g/m2. Vysoká 
odolnosť proti oteru. Pevná konštrukcia, 
obšitá lemovkou na všetkých stranách. Všité 
uchá pre ľahkú manipuláciu. Opatrený 
klimatizačnou vrstvou dutého vlákna, 
starostlivo prešívaný. Ľahká údržba vďaka 
možnosti čistenia bežnými postupmi (podľa 
inštrukcií na poťahu).

BORNEO PYRO Pro řadu *** Classic, **** Excellent a ***** 
Superior. Robustní potah přírodní barvy 
(nebělený, přírodní provedení ECRU). 
Vyrobený ze směsi bavlny (57%) a polyesteru 
(43%), 128 g/m2. Zvýšená odolnost proti 
vznícení dle EN 597-1/EN 597-2. Vysoká 
odolnost proti otěru. Pevná konstrukce, 
obšitá lemovkou na všech stranách. Všitá 
ucha pro snadnou manipulaci. Opatřený 
klimatizační vrstvou dutého vlákna, pečlivě 
prošívaný. Snadná údržba díky možnosti 
čištění běžnými postupy (dle instrukcí na 
potahu).

Pre rady *** Classic, **** Excellent a ***** 
Superior. Robustný poťah prírodnej farby 
(nebielený, prírodné prevedenie ECRU). 
Vyrobený zo zmesi bavlny (57%) a polyestru 
(43%), 128 g/m2. Zvýšená odolnosť proti 
vznieteniu podľa EN 597-1/EN 597-2. Vysoká 
odolnosť proti oteru. Pevná konštrukcia, 
obšitá lemovkou na všetkých stranách. Všité 
uchá pre ľahkú manipuláciu. Opatrený 
klimatizačnou vrstvou dutého vlákna, 
starostlivo prešívaný. Ľahká údržba vďaka 
možnosti čistenia bežnými postupmi (podľa 
inštrukcií na poťahu).

RELAXTIC Pro matrace a toppery řady *** Classic. 
Vzdušný, sytě bílý prošívaný potah 
s klimatizační vrstvou dutého vlákna 
a dvojdílnou konstrukcí se zipem a ochrannou 
textilií proševu. Pratelný na 60°C. Vyroben ze 
100 % Polyesteru, 160 g/m2. Všitá ucha ve 
tvaru poutek u zipu, pro snadnou manipulaci. 
Potah je dělitelný na 2 části.

Pre matrace a toppery radu *** Classic. 
Vzdušný, sýto biely prešívaný poťah 
s klimatizačnou vrstvou dutého vlákna 
a dvojdielnou konštrukciou so zipsom 
a ochrannou textíliou prešitia. Prateľný na 
60°C. Vyrobený zo 100 % Polyestru, 
160 g/m2. Všité uchá v tvare pútok pri zipse, pre 
ľahkú manipuláciu. Poťah je deliteľný na 2 časti.

CASHMERE Pro matrace a toppery řady **** Excellent. 
Luxusní prošívaný potah s kašmírovým 
vláknem. Krémový odstín. Jemný, prodyšný 
potah se silnou klimatizační vrstvou dutého 
vlákna a dvojdílnou konstrukcí se zipem 
a ochrannou textilií proševu. Pratelný na 
60°C. Vyroben z 98 % Polyesteru, 2 % 
Viskózy a kašmíru. 205 g/m2. Všitá ucha ve 
tvaru poutek u zipu, pro snadnou manipulaci. 
Potah je dělitelný na 2 části.

Pre matrace a toppery radu **** Excellent. 
Luxusný, prešívaný poťah s kašmírovým 
vláknom. Krémový odtieň. Jemný, priedušný 
poťah so silnou klimatizačnou vrstvou dutého 
vlákna a dvojdielnou konštrukciou so zipsom 
a ochrannou textíliou prešitia. Prateľný na 
60°C. Vyrobený z 98 % Polyestru, 2 % 
Viskózy a kašmíru. 205 g/m2. Všité uchá 
v tvare pútok pri zipse, pre ľahkú manipuláciu. 
Poťah je deliteľný na 2 časti.

WELLNESS Pro matrace a toppery řady ***** Superior. 
Luxusní prošívaný potah s lurexovým 
vláknem, sněhově bílý, jemný a prodyšný. 
Prošitý extra silnou klimatizační vrstvou 
dutého vlákna a dvojdílnou konstrukcí se 
zipem a ochrannou textilií proševu. Pratelný 
na 60°C. Vyroben ze 100 % Polyesteru 
s Lurexovým vláknem, robustní materiál 260 
g/m2. Pružný a odolný. Všitá ucha ve tvaru 
poutek u zipu, pro snadnou manipulaci. Potah 
je dělitelný na 2 části.

Pre matrace a toppery radu ***** Superior. 
Luxusný, prešívaný poťah s lurexovým 
vláknom, snehovo biely, jemný a priedušný. 
Prešitý extra silnou klimatizačnou vrstvou 
dutého vlákna a dvojdielnou konštrukciou so 
zipsom a ochrannou textíliou prešitia. 
Prateľný na 60°C. Vyrobený zo 100 % 
Polyestru s Lurexovým vláknom, robustný 
materiál 260 g/m2. Pružný a odolný. Všité 
uchá v tvare pútok pri zipse, pre ľahkú 
manipuláciu. Poťah je deliteľný na 2 časti.

HELENA PYRO Pro matrace a toppery řady *** Classic, **** 
Excellent a ***** Superior. Luxusní prošívaný 
potah šedobílé barvy s jemnou strukturou. 
Odolnost proti hoření dle EN 597-1/EN 597-
2. Pratelný do 60°C. Vyroben ze 100 % 
Polyesteru s Lurexovým vláknem, robustní 
materiál 250 g/m2. Pružný, odolný 
s nadčasovým designem. Všitá ucha ve tvaru 
poutek u zipu, pro snadnou manipulaci. Potah 
je dělitelný na 2 části.

Pre matrace a toppery radu *** Classic, **** 
Excellent a ***** Superior. Luxusný, 
prešívaný poťah šedo-bielej farby s jemnou 
štruktúrou. Ohňovzdorný podľa EN 597-1/EN 
597-2. Prateľný do 60°C. Vyrobený zo 100 % 
Polyestru s Lurexovým vláknom, robustný 
materiál 250 g/m2. Pružný, odolný 
s nadčasovým dizajnom. Všité uchá v tvare 
pútok pri zipse, pre ľahkú manipuláciu. Poťah 
je deliteľný na 2 časti.

PU DAHLIA Potah, odolný tekutinám a pratelný na vyvářku 
(90 °C). Odolný neprošitý potah, splňující 
nejvyšší nároky lázeňských zařízení, jakož 
i nemocničních provozů. Běžně dodáváme se 
zipem s légou. 100 % Polyester (100 g/m2), 
potahovaný vrstvou 100 % Polyuretanu (105 
g/m2; celkem 205 g/m2. Maximální hygiena. 
Odolnost proti hoření dle BS 7175:1989 a EN 
597:1994 – 1&2. Dále certifikovaný dle Öko-
Tex. Vzhledem ke svým vlastnostem není 
prošívaný (hygiena, údržba) a tudíž absencí 
klimatizační vrstvy je celková výška matrace 
o cca 1 – 2 cm nižší.

Poťah, odolný tekutinám a prateľný na 
vyváranie (90 °C). Odolný, neprešitý poťah, 
spĺňajúci najvyššie nároky kúpeľných zariadení, 
ako i nemocničných prevádzok. Bežne 
dodávame so zipsom s légou. 100 % Polyester 
(100 g/m2), poťahovaný vrstvou 100 % 
Polyuretánu (105 g/m2; celkom 205 g/
m2. Maximálna hygiena. Ohňovzdorný podľa 
BS 7175:1989 a EN 597:1994 – 
1&2. Certifikovaný podľa Öko-Tex. Vzhľadom 
k vlastnostiam nie je prešívaný (hygiena, 
údržba), a kvôli absencii klimatizačnej vrstvy je 
celková výška matraca o cca 1 – 2 cm nižšia.

Vyberte si. Pro všechny matrace a toppery ze všech kategorií 
Hotel Collection.

Špičkové látky z moderních materiálů, vyrobené s důrazem na 
kvalitu, dlouhou životnost a snadnou údržbu. Konstrukce 
potahů je na vysoké technické úrovni; Potahy jsou šité 
poctivými stehy OverLock, prošívané pro dokonalou stabilitu, 
pevnost a rovnoměrné rozložení klimatizační vrstvy dutých 
vláken. Materiály vysoké kvality a užitné hodnoty pocházejí 
z Evropské Unie, zejména pak ze západní Evropy.

Vyberte si. Pre všetky matrace a toppery zo všetkých kategórií 
Hotel Collection.

Špičkové látky z moderných materiálov, vyrobené s dôrazom 
na kvalitu, dlhú životnosť a ľahkú údržbu. Konštrukcia poťahov 
je na vysokej technickej úrovni; Poťahy sú šité poctivými 
stehmi OverLock, prešívané pre dokonalú stabilitu, pevnosť 
a rovnomerné rozloženie klimatizačnej vrstvy dutých vlákien. 
Materiály vysokej kvality a úžitkovej hodnoty pochádzajú 
z Európskej Únie, najmä zo západnej Európy.

EN
597-1

BS EN
597-1

EN
597-2

BS EN
597-2
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MATERIÁLY

ZIP PRO SCELENÍ PLOCHY DVOU MATRACÍ V JEDNU
ZIPS NA SCELENIE PLOCHY DVOCH MATRACOV DO JEDNÉHO

Pro dokonalé spojení 2 jednolůžkových matrací – minimální 
pohyb lůžka i při maximálním pohybu uživatelů. Stabilita, 
odolnost, snadná manipulace a údržba. Nabízíme ve verzi 
jednostranné i dvojstranné (maximální možná fixace).

Na dokonalé spojenie 2 jednolôžkových matracov – minimálny 
pohyb lôžka aj pri maximálnom pohybe užívateľov. Stabilita, 
odolnosť, ľahká manipulácia a údržba. Ponúkame vo verzii 
jednostranné aj dvojstranné (maximálna možná fixácia).

DETAILY POTAHŮ MATRACÍ A TOPPERŮ  
DETAILY POŤAHOV NA MATRACOCH A TOPPEROCH
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MATERIÁLY

PĚNA FLEXIFOAM® PENA FLEXIFOAM ®

Za studena tvářená pěna, používaná pro výrobu matrací 
a topperů. Pružná, odolná, prodyšná a cenově dostupná. 
Vyrábí se tzv. „vakuovou technologií“, která není závislá na 
rozmarech počasí (atmosférické vlivy), čímž si pěna 
Flexifoam® zachovává vysokou homogenitu a naprosto 
minimální odchylky mezi šaržemi. Jedná se o velký 
technologický krok kupředu v porovnání s konvenčními 
polyuretanovými a studenými pěnami, vyráběnými pěněním 
na otevřených (tzv. „atmosférických“) pěnících linkách. Pod 
ochrannou známkou společnosti Hilding Anders Česká 
republika a. s. Tato pěna vyhovuje požadavkům na sníženou 
hořlavost a je testována na zdravotní nezávadnost dle Öko-
Tex. Pěny jsou šetrné k životnímu prostředí a neobsahují CFC/
HBFC. Pěny jsou certifikovány dle EN ISO 845; DIN EN ISO 
3386-1 / CV40; DIN EN ISO 2439 / CV40; DIN EN ISO 1856; 
DIN EN ISO 1798; ÖKO-TEX 100; LGA-Schadstoffgeprüft; DIN 
EN 1021-1 (odolnost proti hoření).

Za studena tvarovaná pena, používaná na výrobu matracov 
a topperov. Pružná, odolná, priedušná a cenovo dostupná. 
Vyrába sa tzv. „vákuovou technológiou“, ktorá nie je závislá na 
rozmaroch počasia (atmosférické vplyvy), čím si pena 
Flexifoam® zachováva vysokú homogenitu a úplne minimálne 
odchýlky medzi šaržami. Jedná sa o veľký technologický krok 
dopredu v porovnaní s konvenčnými polyuretánovými 
a studenými penami, vyrábanými penením na otvorených (tzv. 
„atmosférických“) peniacich linkách. Pod ochrannou známkou 
spoločnosti Hilding Anders Česká republika a. s. Táto pena 
vyhovuje požiadavkám na zníženú horľavosť a je testovaná na 
zdravotnú nezávadnosť podľa Öko-Tex. Peny sú šetrné 
k životnému prostrediu a neobsahujú CFC/HBFC. Peny sú 
certifikované podľa EN ISO 845; DIN EN ISO 3386-1 / CV40; 
DIN EN ISO 2439 / CV40; DIN EN ISO 1856; DIN EN ISO 
1798; ÖKO-TEX 100; LGA-Schadstoffgeprüft; DIN EN 1021-1 
(odolnosť proti horeniu).

PRUŽINY BONELL

Kvalitní česká vítkovická ocel, česká výroba. Klasická konvenční 
pružina. Vysoká vzdušnost, dobré ortopedické vlastnosti. 
Nevýhodou konstrukce bonell je „pérování“ celé ložné plochy 
bez bodové elasticity. Používáme pružiny bonell se 111 
pružinami na 1 m2.

Kvalitná česká vítkovická oceľ, česká výroba. Klasická 
konvenčná pružina. Vysoká vzdušnosť, dobré ortopedické 
vlastnosti. Nevýhodou konštrukcie bonell je „pérovanie“ celej 
ložnej plochy bez bodovej elasticity. Používame pružiny bonell 
so 111 pružinami na 1 m2.

PRUŽINY TAŠKOVÉ TAŠTIČKOVÉ

Kvalitní česká a německá pružinová ocel, česká a německá 
výroba. Každá pružina je uložena ve svém textilním pouzdře, 
reaguje tak samostatně a poskytuje vysoký ortopedický 
komfort. Pružiny jsou navíc rozděleny do anatomických zón 
s rozdílnou tuhostí (průměr drátu). Používáme pružiny Pocket 
s 248 pružinami na 1 m2.

Kvalitná česká a nemecká pružinová oceľ, česká a nemecká 
výroba. Každá pružina je uložená vo vlastnom textilnom 
puzdre, reaguje tak samostatne a poskytuje vysoký 
ortopedický komfort. Pružiny sú navyše rozdelené do 
anatomických zón s rozdielnou tuhosťou (priemer drôtu). 
Používame pružiny Pocket s 248 pružinami na 1 m2.

PRUŽINY MULTI-TAŠKOVÉ MULTI-TAŠTIČKOVÉ

Pro maximální ortopedický komfort. Kvalitní německá 
pružinová ocel a výroba. Vysoká četnost precizně reagujících 
pružin. Každá pružina je uložena ve svém textilním pouzdře, 
reaguje tak samostatně a poskytuje vysoký ortopedický 
komfort. Pružiny jsou navíc rozděleny do několika 
opakovaných anatomických zón s rozdílnou tuhostí (průměr 
drátu). Používáme pružiny Multi-Pocket s 512 pružinami na 
1 m2.

Pre maximálny ortopedický komfort. Kvalitná nemecká 
pružinová ocel a výroba. Vysoké množstvo precízne 
reagujúcich pružín. Každá pružina je uložená vo vlastnom 
textilnom puzdre, reaguje tak samostatne a poskytuje vysoký 
ortopedický komfort. Pružiny sú navyše rozdelené do 
niekoľkých opakovaných anatomických zón s rozdielnou 
tuhosťou (priemer drôtu). Používame pružiny Multi-Pocket 
s 512 pružinami na 1 m2.

KOKOSOVÁ VLÁKNA KOKOSOVÉ VLÁKNA

Najdete je v jádru matrace jako mezivrstvu, která napomáhá 
stabilitě jádra (zvyšuje nosnost, odolnost a přirozenou tuhost) 
při současném zachování skvělých ortopedických vlastností 
matrace. Kokosová vrstva je vyrobena z 100 % přírodních 
vláken palmy kokosové, spojených směsí přírodního latexu. 
Nevýhodou může být horší možnost polohování (při použití 
kokosových vrstev tloušťky okolo 2 cm se matrace nehodí na 
motorově/polohovatelné rošty).

Nájdete ich v jadre matraca ako medzivrstvu, ktorá napomáha 
stabilite jadra (zvyšuje nosnosť, odolnosť a prirodzenú tuhosť) 
pri súčasnom zachovaní skvelých ortopedických vlastností 
matraca. Kokosová vrstva je vyrobená zo 100 % prírodných 
vlákien palmy kokosovej, spojených zmesou prírodného 
latexu. Nevýhodou môže byť horšia možnosť polohovania (pri 
použití kokosových vrstiev hrúbky okolo 2 cm sa matrac 
nehodí na motorové/polohovateľné rošty).

PAMĚŤOVÁ PĚNA (VISCO) PAMÄŤOVÁ PENA ®

Známá také jako líná pěna, visco pěna, pěna s pamětí, 
kosmická pěna nebo termoaktivní pěna. Optimalizuje svůj tvar 
podle teploty a zatížení. Paměťová pěna při kontaktu 
s lidským tělem optimalizuje svoji tuhost podle 
absorbovaného tepla, což zaručuje výborné přizpůsobení 
matrace jakékoli váhové kategorii při všech režimech spánku 
(na zádech, na boku). Díky svým vlastnostem nenarušuje 
krevní oběh v průběhu spánku (nedochází k „přeležení“). 
V kombinaci s masážní profilací poskytuje skvělé ortopedické 
vlastnosti a výtečný komfort. Tato pěna vyhovuje běžným 
testům a certifikacím, požadovaným na pěny. Öko-tex 
certifikace na zdravotní nezávadnost.

Známa tiež ako lenivá pena, visco pena, pena s pamäťou, 
kozmická pena alebo termoaktívna pena. Optimalizuje svoj 
tvar podľa teploty a zaťaženia. Pamäťová pena v kontakte 
s ľudským telom optimalizuje svoju tuhosť podľa 
absorbovaného tepla, čo zaručuje výborné prispôsobenie sa 
matraca akejkoľvek váhovej kategórii pri všetkých režimoch 
spánku (na chrbte, na boku). Vďaka týmto vlastnostiam 
nenarúša krvný obeh počas spánku (nedochádza 
k „preležaniu“). V kombinácii s masážnou profiláciou poskytuje 
skvelé ortopedické vlastnosti a vynikajúci komfort. Táto pena 
vyhovuje bežným testom a certifikáciám, požadovaným na 
peny. Öko-tex certifikácia na zdravotnú nezávadnosť.

LATEX

Špičkový komfort, neuvěřitelná výdrž, skvělá pružnost 
a jemnost. Hygienu zaručuje jemná perforace, provzdušňující 
jádro matrace/topperu. Latex CDS je vyroben technologií 
Dunlop z 20 % přírodního latexu (přirozené vlastnosti latexu – 
pružnost, jemnost) a 80 % uměle vyrobného latexu SBR 
(odolnost a prodloužená životnost bez „drobení“ latexové 
hmoty). Certifikace na zdravotní nezávadnost dle Öko-Tex, 
certifikace TFI Aachen – EuroLatex ECO-Standard.

Špičkový komfort, neuveriteľná výdrž, skvelá pružnosť 
a jemnosť. Hygienu zaručuje jemná perforácia, prevzdušňujúca 
jadro matraca/toppera. Latex CDS je vyrobený technológiou 
Dunlop z 20 % prírodného latexu (prirodzené vlastnosti latexu 
– pružnosť, jemnosť) a z 80 % umelo vyrobeného latexu SBR 
(odolnosť a predĺžená životnosť bez „drobenia sa“ latexovej 
hmoty). Certifikácia na zdravotnú nezávadnosť podľa Öko-Tex, 
certifikácia TFI Aachen – EuroLatex ECO-Standard.
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REFERENCE

SleepLab

Jakožto přední výrobce všeho, co se zdravým spaním souvisí, 
bereme kvalitu, ortopedické vlastnosti a komfort spánku, 
jakož i vliv na životní prostředí vážně. Důkazem toho budiž 
spokojenost zákazníků s našimi výrobky, které testujeme ve 
Švýcarsku, v první laboratoři, která se skutečně zabývá všemi 
aspekty, které jsou pro spánek důležité. Od kvality 
zpracování až po spánkové klima na lůžku. Přejeme Vám 
klidný, ničím a nikým nerušený spánek na výrobku 
společnosti Hilding Anders.

SleepLab

Ako predný výrobca všetkého, čo so zdravým spaním súvisí, 
berieme kvalitu, ortopedické vlastnosti a komfort spánku, 
ako aj vplyv na životné prostredie, vážne. Dôkazom toho 
nech je spokojnosť zákazníkov s našimi výrobkami, ktoré 
testujeme vo Švajčiarsku, v prvom laboratóriu, ktoré sa 
skutočne zaoberá všetkými aspektmi, ktoré sú pre spánok 
dôležité. Od kvality spracovania až po spánkové klíma na 
lôžku. Prajeme Vám pokojný, ničím a nikým nerušený 
spánok na výrobku spoločnosti Hilding Anders.

Hilding Anders – silné 
partnerství

Hilding Anders – silné 
partnerstvo
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Česká republika: 
Hilding Anders Česká republika a. s.  
512 31 Roztoky u Jilemnice 215  
www.hildinganders.cz | +420 481 587 410
Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

Slovenská republika: 
Hilding Anders Česká republika a. s.  
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby  
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika 
www.hildinganders.sk | +421 417 003 203
Zmeny a tlačové chyby vyhradené.


