
Kolekcia „sleep in HARMONY“ ...symbol liečivej energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cítite úplný kľud a uvoľnenie celého tela a mysle, telo pociťuje prísun 
pozitívnej energie a vaše telo sa úplne uvoľní, zrelaxuje a vy zistíte, že život na 
tomto svete je radosť.   

Kolekcia „sleep in HARMONY“  prináša do Vášho života rovnováhu 
a vyrovnanosť,  pomáha osviežiť vaše telo , bojovať proti stresu a pohodlie 
poskytované počas spánku dodáva pozitívny vplyv pre každodenný život. Snažiť 
sa držať krok s tempom moderného života môže mať svoju daň na vašom tele, aj 
mysli. Ideálne riešenie na zmiernenie vyčerpania a zabezpečenie toho, aby 
všetky funkcie tela boli normálne a zdravé, je zdravý spánok. Každý spánok  na 
matraci z kolekcie „sleep in HARMONY“  sa zmení na meditatívnu cestu, ako 
keby ste robili jogu v srdci prírody a ráno sa zobudíte plný energie a svieži, proste 
spánok v duchu harmónie. 

 



Matrac FRAGRANCE LEMON ...pre  harmóniu, relax a pohodu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éterické oleje látky FRAGRANCE LEMON posilňujú harmóniu a pohodu tela, mysle a ducha. 
Aktívne zložky rastlín sa vstrebávajú z nášho tela a pôsobia priamo na našu psychiku. Preto 
často hovoríme o nálade, pocitoch, ako je harmónia, relax a pohoda. Použité prírodné oleje sú 
uzavreté v malých škrupinách, ktoré sa nazývajú mikrokapsule. Vďaka tejto technológii môžu 
tieto mikrokapsule chrániť prirodzené esencie pred silným priemyselným namáhaním tkanín 
počas normálneho štandardného procesu konečnej úpravy textilu, ktorý môže odolávať 
vysokým teplotám, ale môže byť ľahko uvoľnený ľahkým pohybom.  

Obľúbený luxusný sendvičový 7-zónový matrac Fragrance LEMON je vyrobený z 
kvalitných pien s ideálnou podporou pre telo.  

Jadro matraca tvorí v hornej časti pamäťová memoDreamPUR pena profilovaná do 
tvaru masážnych nopiek, ktorá zabezpečuje optimálnu polohu chrbtice pri zachovaní 
príjemnej celkovej mäkkosti matraca, v strednej vrstve zosilnené ortopedickou DreamPUR 
penou vyššej tvrdosti. V spodnej časti je jadro zmäkčené vrstvou zónovo zarezávanej peny pre 
komfortnejší spánok a prípadné polohovanie matraca. Obe strany jadra matraca zaisťujú väčší 
komfort a pohodlie, uvoľnenie svalstva počas spánku a v neposlednom rade tiež vzdušnosť 
matraca.  

Príjemný elastický poťah z látky FRAGRANCE LEMON krémovo-zlatý, prešívaný do tvaru 
srdiečok, je snímateľný s 2 zipsami ozdobenými zlatými výpustkami, na bokoch s 3D lemom 
v bielej farbe pre dokonalé odvetranie matraca. Celková výška matraca 22 cm. Antiroztočový 
a hypoalergénny. 

Výška Tvrdosť Nosnosť Polohovateľnosť Zips Pranie 
22 cm 4 130 kg Áno (do 60°) Áno Áno 



Matrac  BIORYTMIC ... pre regeneráciu tela a duše počas spánku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudské telo je zázračný mechanizmus zložený z tkanív a orgánov, ktoré sú životne dôležité v 
dôsledku radu chemických a fyzikálnych javov. Zdravé, synchrónne a dobre vyvážené telo je 
výsledkom prebiehajúcej komunikácie našich systémov. Pocit ospalosti, stresu, únavy a 
vyhorenia je často znakom poruchy, alebo zlej komunikácie medzi našimi systémami tela. Na 
druhej strane zlepšená komunikácia medzi našimi systémami tela vedie k zlepšeniu výkonu, 
motivácie, koncentrácie a radosti zo života. Pre  dosiahnutie lepšieho zdravia, vitality a 
omladenia prostredníctvom optimálnej komunikácie v tele bola vyvinutá látka Biorytmic Sleep 
s cieľom zlepšiť komunikáciu a relaxáciu pomocou špeciálnych minerálov nachádzajúcich sa v 
prírode.  Cieľom látky BIORYTMIC SLEEP je zlepšovať regeneráciu tela a duše počas spánku. 
Výber minerálov špeciálne aplikovaných do látky  rozptyľuje vibračnú energiu, ktorá aktivuje 
meridiány tela prostredníctvom impulzov pre lepší spánok, pomáha znižovať stres počas 
spánku a regulovať prirodzený biorytmus tela, zlepšuje relaxáciu a omladenie. Účinky 
Biorytmic Sleep, boli sledované metódou EDA (Electrodermal Activity), ktorá potvrdila 
účinnosť tejto látky pri znižovaní stresu. 

Jadro matraca  BIORYTMIC vo výške 20 cm je konštruované zo 7-zónovo zarezávanými 
stranami rôznej tvrdosti s vystuženým stredom. Z jednej strany príjemná vysokopružná 
studená flexDreamPUR pena (mäkšia strana) a z druhej strany ortopedická DreamPUR pena 
vysokej hustoty (tvrdšia strana), aby ste si mohli vybrať tú stranu matraca, ktorá je Vám 
príjemnejšia pri spánku. Plastické prešitie elastického poťahu s bielo-modro-zeleným logom – 
na zips, ktorého stred lemuje 3D pás s dvojfarebnou potlačou (modrá/zelená) pre dokonalú 
priedušnosť matraca.  

Celková výška matraca 23 cm. Antiroztočový a hypoalergénny. 
Výška Tvrdosť Nosnosť Polohovateľnosť Zips Pranie 
23 cm 3 a 4 110 a 130 kg Áno (do 60°) Áno Áno 



Matrac YLANG ... pre pozitívnu životnú energiu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YLANG – YLANG znamená kvet kvetov a táto voňavá rastlina z oblasti Malajzie a Indonézie má 
okrem vône aj výnimočné liečebné účinky. Použité prírodné oleje sú v látke uzavreté v malých 
obaloch – mikrokapsulách, z ktorých sa postupne uvoľňujú a ich vôňa filtruje negatívnu 
energiu, obnovuje sebadôveru, pozitívnu životnú energiu  a umožňuje duchovné naladenie.  
Silice tiež pomáhajú odstraňovať svalové napätie, pomáha pri bolestiach hlavy a migréne.   

Základom tohto luxusného, vysokého, tvrdšieho a zároveň veľmi komfortného matraca 
YLANG-YLANG je jemne profilovaná platňa tvrdšej verzie pamäťovej peny memoDreamPUR, 
zosilnená nosnou vrstvou ortopedickej peny DreamPUR v spodnej časti zónovo zarezávanou, 
ktorá jemne podopiera telo tak, aby matrac poskytoval správnu rovnováhu medzi 
mäkkosťou, tuhosťou a polohovateľnosťou.  

Poťah z plasticky nadýchanej prešívanej elastickej látky YANG-YANG  je krémovo- 
zelený, snímateľný, so svetlozeleným zipsom.  

Celková výška matraca 22 cm. Antiroztočový a hypoalergénny. 

Výška Tvrdosť Nosnosť Polohovateľnosť Zips Pranie 
22 cm 4 130 kg Áno (do 60°) Áno Áno 

 

  



Matrac JASMINE... pre povznesenie ducha a uvoľnenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasmín je jeden z najvýznamnejších olejov na nervové ukľudnenie a proti depresii, uvoľňuje 
strach, napätie, nekľud a úzkosť, povznáša ducha, harmonizuje menštruáciu, ako tonikum 
maternice pomáha pri pôrode, podporuje sexuálnu túžbu. Elastická snímateľná poťahová látka 
JASMINE s krémovo-zeleno-fialovým logom s mikrokapsulami, ktoré uvoľňujú prírodné 
esencie a oleje a posilňujú harmóniu a pohodu tela, mysle a ducha. 

Jadro pohodlného luxusného matraca poskytuje dokonalú podporu tela s hrubou 
vrstvou pamäťovej peny memoDreamPUR - na vrchnej strane mäkšou (2 cm), v druhej vrstve 
s tvrdšou (4 cm) a s nosnou časťou jadra z ortopedickej peny DreamPur zo spodnej strany 7-
zónovo priečne zarezávanej, ktorá poskytuje  vhodnú ortopedickú podporu chrbtici.  

Príjemný elastický poťah z látky JASMINE krémovo-ružovo-zelený, moderne prešívaný 
do, je snímateľný so zipsom ozdobeným ružovou výpustkou, s 3D  lemom v bielej farbe pre 
dokonalé odvetranie matraca. 

Celková výška matraca 22 cm. Antiroztočový a hypoalergénny. 

Výška Tvrdosť Nosnosť Polohovateľnosť Zips Pranie 
22 cm 3 120 kg Áno (do 30°) Áno Áno 

 



Matrac LACTIVE .. pre fyzickú pohodu a vitalitu s účinkom ozónovej terapie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Čím viac energie potrebuje telo, tým viac kyslíka budete potrebovať. K zhromažďovaniu 
kyseliny mliečnej dochádza vo svaloch, ktoré nedostávajú dostatočné množstvo energie, čo 
vedie k únave. Kvôli únave sa kvalita spánku zhoršuje a telo nedokáže získať dostatočný 
odpočinok a deň začínate unavený. Tento stav má nepriaznivý vplyv na naše celé fyzické a 
duševné činnosti. Metóda ozónovej terapie sa používa na zníženie množstva kyseliny mliečnej 
akumulovanej v tele a na zvýšenie hladiny kyslíka, ktorú telo potrebuje. Poťah LACTIVE, 
rovnako ako pri liečbe ozónom, ponúka kyslík potrebný pre telo a pozitívne prispieva k 
odstráneniu únavy svalov, prispieva k zvýšeniu množstva aktívneho iónu v tele, zvyšuje 
hladinu kyslíka v tele , znižuje množstvo kyseliny mliečnej spôsobenej únavou, pomáha telu  
odpočívať a zostať svieži. Vďaka kryštalickým soliam v kompozícii poťahu matraca sa aktívne 
ióny dostávajú do okolia. Tieto ióny vstupujú do tela dýchaním a zvyšujú hladinu kyslíka. 
Množstvo energie potrebné na výrobu energie sa teda zodpovedajúcim spôsobom zvyšuje. 
Nakoniec sa zníži hladina kyseliny mliečnej spôsobujúca únavu. Vďaka aktívnemu poťahu 
matraca sa v tele zvyšuje množstvo kyslíka, zatiaľ čo tvorba kyseliny mliečnej je znížená. Týmto 
spôsobom prispieva telo k optimálnemu odpočinku počas spánku. To vám umožní začať nový 
deň s novou dávkou energie.  

Jadro matraca tvorí 18 cm vrstva ortopedickej DreamPUR peny s obojstranným vlnitým 
zónovým profilovaním. Antidekubitný prierez zabezpečuje dokonalé prevzdušnenie a 
optimálnu regeneráciu organizmu. Matrac je charakteristický vynikajúcou elasticitou a 
tvarovou stálosťou, ponúka vynikajúce ortopedické vlastnosti a potrebné prúdenie a výmenu 
vzduchu.  

Poťah matraca LActive je prešívaný, snímateľný, bielo-modrý s modrým zipsom. 
Celková výška matraca je 20 cm. Antiroztočový a hypoalergénny. 

 
Výška Tvrdosť Nosnosť Polohovateľnosť Zips Pranie 
20 cm 3 130 kg Áno (do 60°) Áno Áno 

  



Matrac STRESSFREE... pre bezstarostný a šťastný život ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderný život prináša určité pohodlie spolu s každodenným stresom. Ľudské telo je počas dňa 
vystavené stresu a únave. Na relaxáciu a omladenie nepotrebuje nič iné ako zdravý spánok. 
Poťahová látka StressFree pomáha udržať stres a negatívnu energiu mimo tela pomocou 
zabudovaného antistresového a antistatického účinku. StressFree tkanina pomáha obnoviť 
telo a myseľ počas spánku, a tak prináša iný level spánku - spánkovú terapiu odstraňovaním 
negatívnych účinkov stresu z mysle a tela. Pomáha udržiavať stres a negatívnu energiu mimo 
tela. Pomáha obnovovať telo a myseľ pri udržiavaní každodennej činnosti.  

Nesnímateľný poťah z elastickej krémovej látky StressFree je vo vrchnej časti prešívaný 
veľkým nadýchaným vzorom s 2 cm vrstvou visco peny memoDreamPUR v kombinácii s dutým 
vláknom. Vrstva pamäťovej peny všitá do poťahu matraca zmierňuje záťaž na tlakové body a 
prispieva k uvoľneniu svalstva. Poskytuje príjemný pocit a umožňuje spať v dokonalej harmónii 
bez  neustáleho hľadania správnej polohy. Druhá strana matraca je prešívaná s 2 cm vrstvou 
peny DreamPUR v kombinácii s dutým vláknom. Dokonalé odvetranie matraca zabezpečuje na 
bočnej strane 3D biely pásik s logom StressFree. Jadro matraca je z tvrdej ortopedickej 
DreamPUR peny. Celková výška matraca 21 cm. Antiroztočový a hypoalergénny. 

Výška Tvrdosť Nosnosť Polohovateľnosť Zips Pranie 
21 cm 3 a 4 130 kg Áno (do 30°) Nie Nie 

Matrac STRESSFREE XL – výška 29cm 

 

  



Matrac ULTRAFRESH... pre zdravšie prostredie pri spánku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baktérie, plesne a prachové roztoče môžu  negatívne pôsobiť na váš spánok a spôsobiť veľa 
rôznych zdravotných problémov. Inovatívna technológia Ultra-Fresh  aplikovaná do látky 
poskytuje zdravšie prostredie pre spánok. Antimikrobiálna ochrana  vášho matraca poskytnutá 
technológiou Ultra-Fresh zaisťuje hygienické prostredie pre spánok reguláciou nežiaducich 
mikróbov a zabraňuje nepríjemným zápachom.  

Ortopedický matrac UltraFresh je určený pre všetky vekové skupiny a je vyrobený v 
tuhšej verzii pre extrémne pohodlie a regeneráciu tela počas spánku. Jadro matraca je 
z ortopedickej DreamPUR peny, ktoré poskytuje vhodnú ortopedickú podporu tela.  

Atraktívny nesnímateľný poťah z látky ULTRAFRESH – bielo / zelená. Dokonalé 
odvetranie matraca zabezpečuje na bočnej strane 3D biely pásik.  

Celková výška matraca je 17 cm. Antiroztočový a  hypoalergénny. 

 

Výška Tvrdosť Nosnosť Polohovateľnosť Zips Pranie 
17 cm 5 130 kg Áno (do 30°) Nie Nie 

 

 

  



Matrac EcoDREAM...  pre kvalitný spánok a príjemné ráno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrac EcoDream je určený pre občasné používanie (chaty, internáty, ubytovacie zariadenia) 
ako aj bežné používanie (hlavne pre deti). Jadro matraca tvorí tuhšia DreamPUR pena s 
ortopedickými vlastnosťami. Matrac poskytuje kvalitnú oporu chrbtici a svalom zaisťuje 
dostatočnú relaxáciu.  

Nesnímateľný poťah je z bielej elastickej  látky a poťah je lemovaný sivobielym lemom. 
Celková výška matraca 15 cm. Antiroztočový a hypoalergénny. 

Výška Tvrdosť Nosnosť Polohovateľnosť Zips Pranie 
15cm 5 100 kg Áno (do 30°) Nie Nie 

 

 

  



Topper Aloe-Vera 
Vrchný  matrac MemoDREAM s 5 cm jadrom z pamäťovej peny memoDreamPUR Vám zaručí 
príjemný pocit spania,  ideálnu oporu tela a maximálne pohodlie. Pamäťová pena sa úplne 
prispôsobí tvaru, hmotnosti a teplote Vášho tela. Vrchný matrac je ideálnym riešením na 
spríjemnenie spania na príliš tvrdom matraci, rozťahovacom gauči, na chate, internáte, alebo 
aj ako rýchle riešenie spania pre hostí. Snímateľný poťah sa môže prať v pračke. Na dotyk 
príjemná poťahová látka s podielom viskózy s mikrokapsulami z rastliny Aloe-Vera, ktoré je 
všeobecne známa svojou schopnosťou obnovovať kožné bunky a chrániť pružnosť a pevnosť 
pokožky.  Celková výška vrchného matraca je 5 cm.  Antiroztočový a hypoalergénny. 

Výška Tvrdosť Nosnosť Polohovateľnosť Zips Pranie 
5 cm - - Áno Áno Áno 

Topper UltraFRESH 

Topper (vrchný matrac) UltraFRESH je skvelým riešením pre vytvorenie pocitu jednoliateho 
lôžka, pri spánku na rozťahovacom gauči,  pre lepší spánok na chate, internáte, rozťahovacom 
kresle alebo na vyklápacej posteli. Zaručuje pohodlie a  ideálnu oporu tela. Jadro tvorí 
ortopedická DreamPUR pena 7-zónovo profilovaná do tvaru masážnych nopiek, ktorá 
zabezpečuje optimálnu polohu chrbtice pri zachovaní príjemnej celkovej mäkkosti matraca. 
Nesnímateľný poťah z látky UltraFRESH poskytuje antimikrobiálnu ochranu vášho matraca, 
ktorá je poskytnutá technológiou Ultra-Fresh - zaisťuje hygienické prostredie pre spánok 
reguláciou nežiaducich mikróbov a zabraňuje nepríjemným zápachom. Celková výška 
vrchného matraca DREAM je 6 cm. 

Výška Tvrdosť Nosnosť Polohovateľnosť Zips Pranie 
6 cm - - Áno Nie Nie 

SET BabyDREAM  + darček vrchný matrac na prekrytie monitoru dychu 

BabyDREAM sa skladá zo základného matraca, vrchného matraca a vankúšika pre našich 
najmenších. Základný aj vrchný matrac sú vyrobené z priedušnej DreamPUR peny, ktorá 
zabezpečuje dokonalú ventiláciu matraca a odparovaniu vlhkosti, čím vytvára hypoalergénne 
prostredie, vhodné  pre zdravý vývin dieťaťa. Vrchný matrac má snímateľný poťah zo 
špeciálnej poťahovej látky príjemnej na dotyk a zároveň nepremokavej. Tento set ešte 
obsahuje vankúšik – podložky pod hlavičku, pre mierne vyvýšenie hlavičky dieťaťa v postieľke. 
Matrac je vhodný aj pre alergikov a astmatikov. Pre Vaše novonarodené dieťatko odporúčame 
vždy zakúpiť nový matrac .  

Budete používať monitor dychu pre bábätko?  Monitor dychu sa ukladá pod vrchný matrac, 
na ktorom vaše dieťa spí. Slúži na upozornenie prípadného ohrozenia života dieťaťa a odhaľuje 
rizikové zníženie frekvencie jeho nádychov. Na tento účel vám výborne poslúži vrchný matrac 
do detskej postieľky dodávaný vo výške 3 cm, ktorý položíte na monitor dychu. Dodávame ako 
darček pre Vaše dieťatko pri kúpe matraca BabyDREAM. Matrac a vrchný matrac dodávame 
v rozmere 60x120 cm a 70x140 cm.  


