PODLE
VAŠICH PŘEDSTAV
Ideální matrace pro každého
Vyberte si tu svou i Vy
Nebděte, ale spěte!
Desatero zdravého spaní

www.ahorn.cz

POUZE MATRACE NESTAČÍ!
Správná matrace je nejdůležitějším prvkem
celého lůžka, k pohodlnému a bezbolestnému spaní přispívá z 60 %. Nepostradatelným
doplňkem matrace je lamelový rošt, který
ovlivňuje kvalitu spánku z 25 % a prodlužuje
životnost matrace. Z dalších 15 % působí na
hodnotu spánku polštář a jiné doplňky.

INVESTICE DO ZDRAVÍ
- VYMĚŇTE STAROU MATRACI.
Pořiďte si novou matraci po 7 – 10 letech.
Při výběru zohledněte pohlaví, věk a váhu.
Obecně platí, čím vyšší váha, tím tužší matrace. S ohledem na Vaše klouby s přibývajícím
věkem volte měkčí matraci.

TRÁPÍ VÁS BOLESTI ZAD
A KLOUBŮ?
Ideální volba pro Vás je matrace s vrstvou líné
pěny. Líná pěna nevytváří tlak na citlivá místa
a mimořádně se přizpůsobí tělu.

MÁTE S PARTNEREM ODLIŠNÉ
PŘEDSTAVY O TUHOSTI LŮŽKA?
Řešením jsou partnerské matrace, kdy pouhým přetočením matrace si vyberete tuhost,
která vyhovuje Vašim potřebám.

DOPŘEJTE SI DOSTATEK
PROSTORU.
Získejte matraci přímo na míru.
• Optimální délka matrace – o 20 až 30 cm
delší než tělo spáče.
• Optimální šířka matrace – pro 1 spáče minimálně 90 cm, u dvoulůžka nejméně 160 cm.
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MATRACE NAD POLOHOVACÍ
ROŠT?
Optimální volbou jsou latexové matrace, které
se vyznačují extrémní pružností a tvarovou
stálostí materiálu, proto nedojde k jejich deformaci ani při polohování.

POSTEL MUSÍ DÝCHAT!
Každé lůžko musí být vzdušné, aby se nevytvářelo prostředí pro výskyt roztočů, bakterií
a plísní, které negativně ovlivňuji zdravotní
stav. Matraci doplňte vhodným lamelovým
roštem, který umožňuje proudění vzduchu
napříč celou postelí.

TRPÍTE ALERGIEMI?
Nutností je velmi prodyšný materiál, vyhněte
se lepeným matracím. Vyberte si snímatelný
a pratelný potah matrace s antibakteriální
úpravou.

STAROSTI DO LOŽNICE NEPATŘÍ.
Stres a práce jsou největší příčiny nespavosti,
proto je zanechte za dveřmi ložnice a dopřejte si před spaním uvolnění mysli například
poslechem relaxační hudby.

Aby měl spánek správné osvěžující
účinky, minimalizujte v ložnici světlo,
hluk a další rušivé faktory, na noc
nejezte, ani příliš nepijte.
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Ceny, příplatky, rozměry

MATRACE
cm
190
200
210
220

70
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100

120

140

160

180

Cena s DPH uvedená v katalogu platí pro standardní
rozměry matrace: šířka 80/90 a délka 190/200 cm.
U atypických rozměrů se připočítává příplatek dle
platného ceníku (informace u prodejce). Možné rozměry
matrace jsou uvedeny v tabulce (délka ve svislém a šířka
ve vodorovném sloupci).

3

LUCIDA

ŠETŘÍM ZÁDA I PENĚŽENKU

Matraci ocení spáči, kteří dávají přednost tužšímu lůžku. Díky dobré opoře těla, optimální výšce
a správnému provětrání matrace můžete každý den příjemně spát a probouzet se ﬁt. Matrace navíc
nabízí výhodný poměr kvality a ceny.

Cena:

TIP

Ideální kombinace

1

4

LEPŠÍ ODVOD POTU
PRO KVALITNÍ SPÁNEK?
Speciální prořez pěny pro
cirkulaci vzduchu a odvod potu
Zdravé a hygienické klima lůžka
Zpevňující deska pro vyšší
nosnost a správnou oporu těla

Vyřešte své spaní prakticky - rošt Primaﬂex podpoří zdravé spaní.
Matrace je vhodná pro pevné i ručně polohovací rošty.

2

3 810,- Kč

CHCETE JEDNODUCHOU
ÚDRŽBU?
Potah Minimitch pro snadnou
údržbu
Prodyšný materiál
Snímatelný a pratelný
Pro snadnou údržbu lze potah
rozdělit na 2 části

ZAJÍMAVÁ MOŽNOST VOLBY
PARTNERSKÝCH MATRACÍ

DARA

Nemůžete se s partnerem shodnout na výběru matrace? Pak jistě oceníte oboustrannou matraci.
Podle potřeby si pouhým přetočením matrace Vy i Váš partner vyberete ideální tuhost, která odpovídá Vašim nárokům na lůžko. Svým provedením Vám garantuje spokojenost s výběrem na spoustu
příjemných nocí.

150,- Kč

1

LEPŠÍ CIRKULACE VZDUCHU
- BRÁNÍ VZNIKU
NEPŘÍJEMNÉHO ZÁPACHU
Provzdušnění pro odvod potu
a vlhkosti
Průřez pěny pruží a přizpůsobí
se páteři

2

CHCETE JEDNODUCHOU
ÚDRŽBU?
Potah Minimitch pro snadnou
údržbu
Prodyšný materiál
Snímatelný a pratelný
Pro snadnou údržbu lze potah
rozdělit na 2 části

3

ZNEPŘÍJEMŇUJE
VÁM PRACH DÝCHÁNÍ?
Nelepené jádro matrace
Nedráždí – vhodná pro alergiky
a astmatiky
Možnost praktického rozložení
jednotlivých vrstev pro čištění
Jednotlivé vrstvy jsou spojeny
díky speciálním prořezům

4

MYSLETE NA SVOJI
BUDOUCNOST
V průběhu života se mění
potřeby na tuhost lůžka
Volba měkčí a tužší strany
Pouhým přetočením získáte
potřebnou tuhost
Ideální volba pro páry

TIP

Ulevte svým
ý unaveným
ý nohám - rošt Primaﬂex HN s ručním polohováním hlavy a nohou.
Matrace jje vhodná p
pro p
pevné,, ručně p
polohovací i motor
motorové
or
rošty.
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Ideální kombinace

Cena: 4

SAGITA

ODPOVĚĎ NA VYSOKÉ NÁROKY
KVALITY A FUNKČNOSTI

Matrace nabízí řešení mnoha náročných požadavků na partnerské matrace. Splňuje vysoké nároky
na kvalitu, prodyšnost, životnost a pohodlí během spánku. S matrací si užijete zdravé spaní a potřebnou regeneraci.

TIP

Ideální kombinace

Cena:

6

5 310,- Kč

1

SPÍTE NA BOKU A TLAČÍ
VÁS RAMENA?
Pružná ramenní zóna poskytuje
potřebné změkčení v oblasti
ramen
Umožňuje uvolnění krčních svalů
Zmírňuje otlačení ramen při
poloze na boku
Fixuje páteř ve svém přirozeném
tvaru

2

TRÁPÍ VÁS ALERGIE?
MÁME ŘEŠENÍ
Potah Sanitized je velmi vhodný
pro alergiky
Redukuje výskyt roztočů,
bakterií a plísní
Snímatelný a pratelný
Pro snadnou údržbu lze potah
rozdělit na 2 části

3

ZNEPŘÍJEMŇUJE VÁM
PRACH DÝCHÁNÍ?
Nelepené jádro matrace
Nedráždí – vhodná pro alergiky
a astmatiky
Možnost praktického rozložení
jednotlivých vrstev pro čištění
Jednotlivé vrstvy jsou spojeny
díky speciálním prořezům

4

MYSLETE NA SVOJI
BUDOUCNOST
V průběhu života se mění
potřeby na tuhost lůžka
Volba měkčí a tužší strany
Pouhým přetočením získáte
potřebnou tuhost
Ideální volba pro páry

Každý den a noc v nejlepší formě – rošt Duostar spolu s matrací vhodně reaguje na zátěž různých částí těla.
Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové rošty.

MEDI VITA
PLUS 20

POHODLÍ BEZ KOMPROMISŮ
PRO RŮZNÉ POLOHY

Díky vysoké pružnosti, dlouhé životnosti a tvarové stálosti Vám poskytne stálé pohodlí. Matrace
udržuje páteř ve správné poloze, tím zmírňuje bolesti a nemoci zad. Pro svou extrémní pružnost je
výborně polohovatelná i na motorovém roštu. Oboustrannou latexovou matraci s vrstvou kokosovo-latexové desky ocení uživatelé s nároky na variabilitu tuhosti lůžka.

Cena: 10

720,, Kč

MEDI VITA PLUS 18

200,- Kč

1

PRODYŠNÉ SPANÍ – ODOLÁVÁ
PLÍSNÍM A BAKTERIÍM
Jádro je provzdušněno odvětrávacími kanálky
Výborný odvod vlhkosti a potu
Odolná proti plísním, bakteriím
a roztočům
Svěží a hygienické lůžko
Ideální pro alergiky

2

OMEZUJE VZNIK BAKTERIÍ
A NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ
Potah Silver Guard s příměsí
stříbrných vláken
Omezuje výskyt bakterií
a nepříjemných pachů
Snímatelný a pratelný
Pro snadnou údržbu lze potah
rozdělit na 2 části

3

FLEXIBILNÍ V KAŽDÉ POLOZE?
Extrémně pružná
Maximálně se přizpůsobí
jakékoliv poloze těla
Nedeformuje se – dlouhá
životnost
Vhodná pro polohovací rošty

4

ROZMANITÉ ŘEŠENÍ
PRO OBA PARTNERY
Kokosovo-latexová deska umístěná v 1/3 výšky matrace nabízí
tužší spaní
Volba měkčí a tužší strany
Pouhým přetočením získáte
potřebnou tuhost
Ideální volba pro páry

TIP

Stabilní podpora pro každodenní odpočinek – rošt Portoﬂex Motor s přístupem k úložnému prostoru.
Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové rošty.
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Ideální kombinace

Cena: 10

FLEXONA

PRO POCIT LEŽENÍ JAKO NA OBLÁČKU

Matrace z velmi přizpůsobivé líné pěny Vám dopřeje pocit, jako byste spali v oblacích. Poskytne
odlehčení celému svalstvu a dokonale se poddá každé poloze těla, čímž zmírňuje otlačení a bolesti
zad, kloubů a krční páteře.

TIP

Ideální kombinace

Cena: 6
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230,- Kč

1

SPÍTE NA BOKU A TLAČÍ
VÁS RAMENA?
Pružná ramenní zóna poskytuje
potřebné změkčení v oblasti
ramen
Umožňuje uvolnění krčních svalů
Zmírňuje otlačení ramen při
poloze na boku
Fixuje páteř ve svém přirozeném
tvaru

2

JSTE RÁNO ZTUHLÍ, OTLAČENÍ
A VŠECHNO VÁS BOLÍ?
Horní vrstva z líné pěny se
poddá tvaru Vašeho těla
Snižuje tlak v jednotlivých
bodech těla
Zmírňuje bolesti zad, kloubů,
kolen

3

ZNEPŘÍJEMŇUJE VÁM
PRACH DÝCHÁNÍ?
Nelepené jádro matrace
Nedráždí – vhodná pro alergiky
a astmatiky
Možnost praktického rozložení
jednotlivých vrstev pro čištění
Jednotlivé vrstvy jsou spojeny
díky speciálním prořezům

4

POTÍTE SE V NOCI?
Potah TENCEL přirozeně chladí
Dokonale odvádí vlhkost
Zabraňuje růstu bakterií
Snímatelný a pratelný
Pro snadnou údržbu lze potah
rozdělit na 2 části

Dopřejte svým krčním svalům a ramenům ještě více uvolněn
uvolnění – rošt Lussoﬂex s ramenní kolébkou.
Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové rošt
rošty.

CAPELLA

VAŠE ZÁDA A KLOUBY TO OCENÍ

Matrace garantuje vysoký komfort a kvalitu. Jádro je složené z 3 různě tuhých vrstev, které poskytují
optimální podporu pro tělo. Horní vrstva z líné pěny se maximálně přizpůsobí tvaru těla a snižuje tlak
na klouby a páteř. Tím Vám dopřeje příjemný spánek bez bolesti a otlačení.

7 910,- Kč

1

SPÍTE NA BOKU A TLAČÍ
VÁS RAMENA?
Pružná ramenní zóna poskytuje
potřebné změkčení v oblasti
ramen
Umožňuje uvolnění krčních svalů
Zmírňuje otlačení ramen při
poloze na boku
Fixuje páteř ve svém přirozeném
tvaru

2

JSTE RÁNO ZTUHLÍ, OTLAČENÍ
A VŠECHNO VÁS BOLÍ?
Horní vrstva z líné pěny se
poddá tvaru Vašeho těla
Snižuje tlak v jednotlivých
bodech těla
Zmírňuje bolesti zad, kloubů,
kolen

3

ZNEPŘÍJEMŇUJE VÁM
PRACH DÝCHÁNÍ?
Nelepené jádro matrace
Nedráždí – vhodná pro alergiky
a astmatiky
Možnost praktického rozložení
jednotlivých vrstev pro čištění
Jednotlivé vrstvy jsou spojeny
díky speciálním prořezům

4

POTÍTE SE V NOCI?
Potah TENCEL přirozeně chladí
Dokonale odvádí vlhkost
Zabraňuje růstu bakterií
Snímatelný a pratelný
Pro snadnou údržbu lze potah
rozdělit na 2 části

TIP

Znásobte si pohodlí - motorový polohovací rošt Lussoﬂex Motor s ramenní kolébkou.
Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové rošty.

9

Ideální kombinace

Cena:

MALVA H2

PŘEDCHÁZÍ PROLEŽENINÁM

Matrace svým důmyslným prořezem umožňuje cirkulaci vzduchu pod tělem spáče a odvádí vlhkost.
Preventivně tak působí proti vzniku proleženin. Husté průřezy pod rameny a koleny zmírňují otlačení
těchto partií.

Cena: 7

910,- Kč

TIP

Ideální kombinace

MALVA H3
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1

SPÍTE NA BOKU A TLAČÍ
VÁS RAMENA?
Hluboké výřezy poskytují potřebné změkčení v oblasti ramen
Umožňuje uvolnění krčních svalů
Zmírňuje otlačení ramen
při poloze na boku
Fixuje páteř ve svém přirozeném
tvaru

2

ZAMEZTE VZNIKU
PROLEŽENIN
Antidekubitní prořez - přivádí
vzduch pod tělo
Pomáhá zamezit vzniku
proleženin

Cena: 7

3

910,- Kč

OMEZUJE VZNIK BAKTERIÍ
A NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ
Potah Silver Guard s příměsí
stříbrných vláken
Omezuje výskyt bakterií
a nepříjemných pachů
Snímatelný a pratelný
Pro snadnou údržbu lze potah
rozdělit na 2 části

Dopřejte si postel, která může dýchat - nerušené spaní po celou noc s roštem Duostar.
Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové rošty.

VĚTŠÍ KOMFORT PŘI SPANÍ
I ČASTÉM SEZENÍ

MAIA

Čtete si často v sedě nebo sledujete TV v posteli? Pak je pro Vás ideální volbou matrace s vyztužením bederní oblasti - při sezení se nebudete bořit. Navíc otlačení ramen a kolen uleví vrstva paměťové
pěny.

Cena:

6 230,- Kč

1

VYŠŠÍ POHODLÍ PŘI ČTENÍ
ČI SLEDOVÁNÍ TV V POSTELI?
Zpevňující vrstva ze studené
pěny v oblasti beder
Efektivní opora bederní páteře
a kyčlí při ležení i sezení

2

UVOLNĚTE SI OTLAČENÁ
RAMENA A ZTUHLÝ KRK
Vrstva líné pěny v oblasti ramen
umožňuje uvolnění krčních
svalů
Zmírňuje otlačení ramen při
poloze na boku
Fixuje páteř ve svém přirozeném tvaru

3

ZNEPŘÍJEMŇUJE VÁM PRACH
DÝCHÁNÍ?
Nelepené jádro matrace
Nedráždí – vhodná pro alergiky
a astmatiky
Možnost praktického rozložení
jednotlivých vrstev pro čištění

4

TRÁPÍ VÁS ALERGIE?
MÁME ŘEŠENÍ
Potah Sanitized je velmi vhodný
pro alergiky
Redukuje výskyt roztočů, bakterií a plísní
Snímatelný a pratelný
Pro snadnou údržbu lze potah
rozdělit na 2 části

TIP

Mějte noční stolek stále po ruce – polohovací rošt Trioﬂex Motor Extra s posunem k čelu postele.
Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové rošty.
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Ideální kombinace

3

HERCUL

PORADÍM SI I S PÁR KILY NAVÍC

Matrace vyniká vysokou nosností až do 180 kg a svou konstrukcí je přizpůsobena pro spáče s vyšší
hmotností či milovníky velmi tuhého spaní. I přes vyšší tvrdost nabízí komfortní pohodlí pro regenerační
spánek a potřebnou oporu celého těla.

TIP

Ideální kombinace

Cena: 7

12

1

VYPOŘÁDÁ SE S VYSOKOU
HMOTNOSTÍ
Jádro je vyztuženo kokosovolatexovými deskami - nosnost
až 180 Kg

2

MILUJETE MASÁŽE
A RYCHLOU REGENERACI?
Masážní povrch horní vrstvy
lehací plochy
Podporuje prokrvení svalstva pro
optimální regeneraci
Snazší odvětrávání a odvod
vlhkosti z matrace

3

700,- Kč

OMEZUJE VZNIK BAKTERIÍ
A NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ
Potah Silver Guard s příměsí
stříbrných vláken
Omezuje výskyt bakterií
a nepříjemných pachů
Snímatelný a pratelný
Pro snadnou údržbu lze potah
rozdělit na 2 části

Váha už Vás trápit nemusí - s vyšší zátěží se vypořádá rošt Extraﬂex s nosností do 180 kg.
Matrace je vhodná pro pevné a ručně polohovací rošty.

MEDI VITA 20

POHODLÍ, KTERÉ JSTE DLOUHO HLEDALI

Příjemně měkké spaní a výjimečné přizpůsobení tvaru těla Vám poskytne velmi elastická latexová
matrace. Pro svou pružnost, tvarovou stálost a dlouhodobou životnost je velmi vhodná pro
polohovací rošty.

Cena:

10 200,- Kč

MEDI VITA 18

2

ZBAVTE SE ALERGENŮ
Jádro je provzdušněno odvětrávacími kanálky
Výborný odvod vlhkosti a potu
Odolná proti plísním, bakteriím
a roztočům
Svěží a hygienické lůžko
Ideální pro alergiky

FLEXIBILNÍ V KAŽDÉ POLOZE?
Extrémně pružná
Maximálně se přizpůsobí
jakékoliv poloze těla
Nedeformuje se – dlouhá
životnost
Vhodná pro polohovací rošty

Cena: 9

3

570,- Kč

OMEZUJE VZNIK BAKTERIÍ
A NEPŘÍJEMNÝCH PACHŮ
Potah Silver Guard s příměsí
stříbrných vláken
Omezuje výskyt bakterií
a nepříjemných pachů
Snímatelný a pratelný
Pro snadnou údržbu lze potah
rozdělit na 2 části

TIP

Už si nemusíte pamatovat, jak nejraději odpočíváte - rošt Varion Motor Extra to ví za Vás.
Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové rošty.
rošty
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Ideální kombinace

1

MEDI VITA
KOMBI 20

KOMFORT JAK MÁ BÝT - PÁNEV PODRŽÍ,
POD RAMENEM UHNE

Latexová matrace svou konstrukcí odpovídá rozdílným křivkám lidského těla. V nejvíce zatěžovaných
oblastech okolo pánve vrstva kokosovo-latexové desky poskytne potřebné zpevnění pro správnou
oporu páteře. Naopak v oblasti ramen a kolen je jádro změkčeno tak, aby Vás nic netlačilo. Antibakteriální potah Silver Guard účinně brání vzniku bakterií a plísní.

Cena: 11

340,- Kč
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TIP

Ideální kombinace

Cena: 10

14

720,- Kč

1

ZBAVTE SE ALERGENŮ
Jádro je provzdušněno
odvětrávacími kanálky
Výborný odvod vlhkosti a potu
Odolná proti plísním, bakteriím
a roztočům
Svěží a hygienické lůžko
Ideální pro alergiky

2

ROZMANITÉ
ÉŘ
ŘEŠENÍ
Š Í
PRO OBA PARTNERY
Kokosovo-latexová deska pro
zpevnění nejvíce zatěžovaných
částí těla
Optimální opora těla pro zdravé
spaní bez bolesti zad a kloubů
Volba měkčí a tužší strany
Pouhým přetočením získáte
potřebnou tuhost
Ideální volba pro páry

3

FLEXIBILNÍ V KAŽDÉ POLOZE?
Extrémně pružná
Maximálně se přizpůsobí
jakékoliv poloze těla
Nedeformuje se – dlouhá
životnost
Vhodná pro polohovací rošty

4

SPÍTE NA BOKU A TLAČÍ VÁS
RAMENA?
Ramenní zóna poskytuje potřebné
změkčení v oblasti ramen
Umožňuje uvolnění krčních svalů
Zmírňuje otlačení ramen při
poloze na boku
Fixuje páteř ve svém přirozeném
tvaru

Hýčkejte svá záda - postelový rošt s ručním polohováním Trioﬂex HN, který se Vám stoprocentně přizpůsobí.
Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací i motorové ro
ošt
rošty.

PŘIZPŮSOBIVÝ POLŠTÁŘ

ELASTIC

ÚLEVA PRO VAŠI KRČNÍ PÁTEŘ

Polštář z paměťové pěny - poddá se Vašim křivkám
Udrží přirozenou polohu hlavy - předchází bolestem krční páteře
Uvolní šíjové svaly
Potah Tencel dokonale absorbuje pot, pratelný do 60 °C
Rozměry polštáře: 60 x 36 x 11 cm
Cena: 1

240,- Kč

PRODYŠNÝ POLŠTÁŘ

LEVIO

PRO DLOUHOTRVAJÍCÍ SVĚŽEST

Polštář z vylévané paměťové pěny se přizpůsobí každé
spací poloze
Výborná prodyšnost – nehromadí vlhkost uvnitř polštáře
Uvolní krční páteř – předchází bolestem hlavy a migréně
Omezí ztuhlost krku
Velmi příjemný a měkký
Potah Silver Guard potlačuje bakterie a nepříjemný zápach,
pratelný do 60 °C
Rozměry polštáře: 58 x 38 cm
Cena: 1

760,- Kč

POTAHOVÉ TEXTILIE
Potah MINIMITCH

Jednoduchá
údržba

Praktický potah
Snadná údržba
Dobře prodyšný
Podporuje zdravé spaní
Lze prát do 60 °C

Potah SILVER GUARD

Bakterie
nemají šanci

Potah s obsahem stříbrných iontů
s antibakteriální úpravou
Potlačuje vznik nepříjemného pachu
Omezuje výskyt bakterií
Zachovává příjemnou svěžest ložnice
Lze prát do 60 °C.

Potah SANITIZED

Zatočí s roztoči

Speciální úprava vláken pro
trvalou svěžest lůžka
Vysoce efektivní proti roztočům,
bakteriím a plísním
Vhodný pro alergiky, astmatiky
a náročné uživatele
Lze prát do 60 °C.

Potah TENCEL

Řešení pro
nadměrné pocení

Optimální při nadměrném
pocení – vysoká absorpce
vlhkosti
Dokonalá ochrana proti
bakteriím
Velmi příjemný na dotek
Vhodný pro citlivou pokožku
Lze prát do 60 °C
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AHORN CZ, s.r.o.
Vlkoš 343
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tel.: +420 518 625 050
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