
KVALITNÍ SNÍMATELNÉ POTAHY DĚLITELNÉ NA 2 POLOVINY

       Bamboo        vysoký podíl viskózy zajišťující zvýšený odvod vlhkosti,       
                                 praní na 60°C,  zvýšená odolnost potahu proti oděru,  
                                 dělitelný na 2 poloviny

      Silver Style    antibakteriální úprava (obsahuje ionty stříbra), praní  
                                 na 60°C, zvýšená odolnost proti oděru, dělitelný
                                 na 2 poloviny

Matrace pro Váš zdravý spánek

Matrace USNU Perfect poskytují vysokou kvalitu materiálu a zpracování. Disponují 

variabilním nastavením do měkčí nebo tvrdší varianty. Vybírat můžete z několika 

výšek matrace. Matrace USNU Perfect jsou vyrobeny z prvotřídních značkových 

pěn VitalPUR a Orthocell nebo latexové pěny. Všechny pěny mají mezinárodní 

certifikaci Öko-tex Standard 100, která garantuje materiály bez škodlivých látek. 

Každá matrace USNU Perfect je speciálně navržena pro určitou skupinu uživatelů, 

a tak ručíme za její “VHODNOST“.

Provedení matrací USNU Comfort zajišťuje kvalitní odpočinek a relaxaci, 

výtečné provzdušnění a maximální hygienu lůžka.

www.usnu.cz

Váš prodejce:

České výrobky Materiály nejvyšší 
kvality

Certifikovaný
prodejce

Bez škodlivých
látek

USNU Perfect
ROSAMUNDA
EMMA

Matrace



- NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE
  PODLE VÁHY UŽIVATELE:

  Vhodné pro uživatele 50 - 120 kg

  

- DVOUTVRDOSTNÍ PROVEDENÍ MATRACE
   (MĚKČÍ A TVRDŠÍ STRANA) 

Dvoutvrdostní pěnová matrace střední a tvrdé 
tuhosti se zvýšeným odvodem vlhkosti.

ROSAMUNDA
Dvoutvrdostní pěnová matrace
střední a tvrdé tuhosti.

EMMA

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

Vhodnost matrace
Nastavení tvrdosti matrace 
podle váhy uživatele.

roky 
Prodloužená
záruka.3 Certifikát OEKO-TEX

Zaručující nepřítomnost zdraví 
škodlivých látek v matraci.

Tvrdší strana matrace
VitalPur

Měkčí strana matrace
VitalPur

Tvrdší strana matrace
VitalPur

Měkčí strana matrace
VitalPur

- KVALITNÍ SNÍMATELNÉ POTAHY
  DĚLITELNÉ NA 2 POLOVINY

- VHODNÝ PODKLAD: DŘEVĚNÝ,
  NEBO LAMELOVÝ ŘOŠT

- ZVÝŠENÁ PRODYŠNOST
  A ODVOD VLHKOSTI 

- VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU):
  18, 22, 26 CM

- NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE
  PODLE VÁHY UŽIVATELE:

  Vhodné pro uživatele 50 - 120 kg

  

  - DVOUTVRDOSTNÍ PROVEDENÍ
     MATRACE (MĚKČÍ A TVRDŠÍ STRANA)

- KVALITNÍ SNÍMATELNÉ POTAHY
  DĚLITELNÉ NA 2 POLOVINY

- VHODNÝ PODKLAD: DŘEVĚNÝ,
  NEBO LAMELOVÝ ŘOŠT

- 7 ANATOMICKÝCH ZÓN PRO OPTIMÁLNÍ
  PODPĚRU TĚLA (U VÝŠKY MATRACE 16 A 18 CM)

- VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU):
  14, 16, 18 CM

Certifikát Kvality USNU
Zaručující nejvyšší kvalitu použitého 
materiálu k výrobě matrace.

Největší předností matrace Rosamunda je její 2 tvrdostní provedení a výborná prodyšnost. Jedna strana 
poskytuje tvrdší a druhá strana středně tvrdou tuhost. V průběhu užívání je tak možné volit mezi dvěmi 
variantami tuhosti. Matrace se vyrábí ze značkových pěn VitalPur 35 - 40 kg/m3, které zajišťují dlouhou 
životnost. Výrazná vnitřní profilace jádra napomáhá k provzdušnění matrace a zvyšuje tím její výtečný 
odvod vlhkosti. Matrace je vhodná také pro děti.

Největší předností matrace Rosamunda je její 2 tvrdostní provedení a použití kvalitních materiálů. Jedna 
strana poskytuje tvrdší a druhá strana středně tvrdou tuhost. V průběhu užívání je tak možné volit mezi 
dvěmi variantami tuhosti. Matrace se vyrábí ze značkových pěn VitalPur 35 kg/m3, které zajišťují dlouhou 
životnost matrace. Matrace je vhodná také pro děti.

Výška matrace (vč. potahu) 18 cm Výška matrace (vč. potahu) 22 cm Výška matrace (vč. potahu) 26 cm Výška matrace (vč. potahu) 14 cm Výška matrace (vč. potahu) 16 cm Výška matrace (vč. potahu) 18 cm


