
TŘEŠEŇ BUK OŘECH

barevné
varianty

volba jednolůžko
nebo dvoulůžko

montáž
bez nářadí

VÝŠKA POSTELE 
OD ZEMĚ
hlavové čelo 90 cm
nízké nožní čelo 47 cm
výška bočnice 45 cm

výškově stavitelné kování
pro uložení roštu

středová lišta pro uložení roštu 
šíře: 7 cm, síla 4 cm + noha

MATERIÁL
masivní buk, síla 4 cm

ROZMĚRY POSTELÍ
200 x 140 cm
200 x 160 cm
200 x 180 cm

KOVÁNÍ POSTELE
HETTICH zubové

Váš prodejce:

Norma Fix
1 290 Kč

postel Libra
12 810 Kč
Součástí postele nejsou lamelové rošty.

Norma Flex
1 980 Kč

Norma Mot
5 570 Kč
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Varianta roštu
s bezdrátovým ovládáním 

7 380 Kč

police závěsná
1 060 Kč
Odkládací prostor nahrazující noční stolek.
Jednoduše nasadíte, nic se nemusí montovat.

MATERIÁL ROZMĚRY
masivní buk, síla 4 cm 35 x 35 cm

5zónová luxusní antidekubitní matrace z kvalitních studených pěn. Důmyslný prořez se strukturovaným povrchem v oblasti ramen, 
beder a pánve garantuje vynikající přizpůsobení se tělu a optimální proudění vzduchu a tím zaručuje optimální spánkové klima. Antide-
kubitní prořez slouží jako prevence proti vzniku dekubitů – proleženin. Matrace vhodná na pevný a polohovací lamelový rošt, je určena pro 
váhovou kategorii do 130 kg. Matrace je opatřena pratelným, zónově prošitým potahem. Celková výška matrace v potahu je cca 18 cm. 
POTAH ÚPLET

Antidekubitní matrace Hellen 4 070 Kč
6
cm120 kg

5
cm120 kg

5
cm120 kg

Ceny matrací uvedeny do rozměru 200 x 90 cm. Ceny uvedeny včetně DPH. Změna doby platnosti vyhrazena. Foto pouze ilustrační. Chyby v tisku vyhrazeny.PLATNOST AKČNÍ NABÍDKY OD 1. 3. 2017 DO 31. 8. 2017 www.reseto.cz | www.dpv-matrace.cz

VISCO PĚNA

Anatomický polštář Jimm
DOKONALE SE PŘIZPŮSOBÍ
Anatomický polštář z VISCO elastické pěny, tvarující se v reakci na teplotu 
lidského těla, s dokonalým přizpůsobením se obrysům hlavy, krku a šíje. 
Tím je dosaženo optimální polohy horní části těla a výsledkem je příjemná 
relaxace. Polštář je opatřen snímatelným, pratelným potahem, který zajišťuje 
snadnou a hygienickou údržbu. POTAH ÚPLET

680 Kč

18
cm130 kgTVRDOST
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České matrace
pro kvalitní

spánek
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Ceny akčních roštů platí pro rozměry 80 x 200 a 90 x 200 cm.



VISCO PĚNA

VISCO PĚNA VISCO PĚNA

VISCO PĚNA

Luxusní taštičková matrace Linea
ANTIBAKTERIÁLNÍ PĚTIZÓNOVÁ

Taštičková matrace Linea Visco
KVALITNÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ PĚNA A VISCO

Pěnová matrace Carlla
DVA TYPY KVALITNÍCH STUDENÝCH PĚN

Nezónová matrace Selina
KOMBINACE STUDENÝCH PĚN A VISCO

Komfortní matrace Adell
VELMI KVALITNÍ PĚTIZÓNOVÁ MATRACE

Monobloková matrace Air Mono
ODOLNÁ A PRODYŠNÁ SLEEPFOAM PĚNAMatrace Ritta s originálním prořezem

VÝBORNĚ SE PŘIZPŮSOBÍ TĚLU

7zónová matrace Tarra
PROMĚNLIVÉ PROFILOVÁNÍ POVRCHU

Luxusní matrace Loora
ANTIBAKTERIÁLNÍ PĚNA A VISCO

Vysoce luxusní matrace Akasha
KOMBINACE STUDENÝCH PĚN A VISCO

Kvalitní pěnová matrace Sabina
VELMI DOBRÝ SPÁNKOVÝ KOMFORT

Jádro tvoří 5zónové taštičkové jádro (dva různé průměry drátu) v kombinaci 
s kvalitní antibakteriální pěnou. Antibakteriální pěna eliminuje výskyt roztočů 
a má vynikající odolnost proti vzniku plísní a hub. Matrace vhodná pro 
vyšší váhové zatížení při zachování maximálního komfortu a dokonalé 
relaxace. Součástí jádra matrace je separační potah pro maximální využití 
speciálních vlastností snímatelného, pratelného, zónově prošitého potahu. 
Matrace zaručuje vysokou prodyšnost a životnost. Je vhodná na lamelový 
rošt pevný, laťkový a pevný podklad s odvětráváním. POTAH ÚPLET

Jednu stranu matrace tvoří Antibakteriální pěna, která dokáže eliminovat 
výskyt roztočů a má vynikající odolnost proti vzniku plísní a hub. Druhá strana 
matrace nabízí roznášecí vrstvu z VISCO pěny, která poskytuje unikátní pocit 
při ležení z důvodu reakce této pěny na teplotu lidského těla a dokonale se 
přizpůsobuje. Matrace je vhodná pro vyšší váhové zatížení při zachování
maximálního komfortu a dokonalé relaxace. Součástí jádra matrace je 
separační snímatelný potah. Matrace zaručuje vysokou prodyšnost a život-
nost. Celková výška matrace v potahu je cca 21 cm a je vhodná na lamelový 
rošt pevný, laťový a pevný podklad s odvětráním. Matrace zaručuje vysokou 
životnost a je pro váhovou kategorii do 150 kg. POTAH ÚPLET

Jednotuhostní matrace s velmi propracovanou profilací. Jádro je spojeno 
zámkovým spojem bez použití LEPIDEL. Při spánku tato matrace umož-
ňuje pohyb pěn díky volnému uložení a tím vyhovuje individuálním potřebám 
každého uživatele. Matrace je vhodná na lamelový rošt pevný a polohovací. 
Matrace je určena pro váhovou kategorii do 130 kg. Matrace je opatřena 
pratelným, zónově prošitým potahem. Celková výška matrace v potahu je 
19 cm. POTAH ÚPLET

Jádro tvoří profilovaná HR studená pěna s antibakteriální úpravou, která 
zamezuje výskytu roztočů a vzniku hub a plísní. Průduchy v jádru matrace 
zaručují dokonalé odvětrání. Vrchní roznášecí VISCO pěna, s nopovou 
profilací, nabízí unikátní pocit ležení z důvodu reakce pěny na teplotu 
lidského těla a dokonale se přizpůsobuje. Matrace je vhodná pro spánek 
na břiše i pro uživatele často měnící spánkovou polohu. Jádro matrace 
je opatřeno pratelným, zónově prošitým potahem. Matrace je vhodná na 
lamelový rošt pevný a polohovací. Matrace je určena pro váhovou kategorii 
do 130 kg. Celková výška matrace v potahu je 20 cm. POTAH ÚPLET

Dva důmyslně prořezané díly s horizontálními průduchy pro dokonalé 
odvětrání jádra. Jádro matrace je vyrobeno z vysoce kvalitní a prodyšné 
SLEEPFOAM pěny, která vyniká svou výbornou elasticitou, tvarovou stálostí 
a dlouhou životností. Matrace se díky výraznému prořezu dokáže 
dokonale přizpůsobit obrysům lidského těla a tím se zvyšuje komfort 
spánku. Díky rozdílným objemovým hmotnostem pěn poskytuje matrace 
tvrdší a měkčí stranu. Je určena pro váhovou kategorii do 100 kg a je vhodná 
na lamelový rošt pevný i polohovací. Matrace je opatřena pratelným, zónově 
prošitým potahem. Výška matrace včetně potahu je 19 cm. POTAH ÚPLET

SLEEPFOAM pěna vyniká svou výbornou elasticitou, tvarovou stálostí 
a dlouhou životností. Jádro matrace je upraveno nejmodernější technologií 
„ŘEŠETO“. Úprava „ŘEŠETO“ zvyšuje především prodyšnost, hygienu 
i životnost matrace. Díky vyvrtaným otvorům nám jádro lépe odvětrává, 
tím nedochází k přehřátí lidského organismu. Povrch jádra je bez zóno-
vání a matrace je vhodná pro spánek na břiše a také pro uživatele často 
měnící spánkovou polohu. Matrace je opatřena pratelným, zónově prošitým 
potahem, pro dokonalý pocit reakce pěny na lidské tělo. Matrace je vhodná 
na lamelový pevný a polohovací rošt. Díky použití kvalitních pěn zaručuje 
matrace dlouhou životnost a je vhodná pro váhovou kategorii do 110 kg. 
POTAH ÚPLET

7zónová matrace o dvou tuhostech studených HR pěn zdůrazněná originál-
ním prořezem v oblasti ramenní kolébky a pánevní oblasti. Studené pěny 
jsou dokonale odvětrané a povrchově chladnější než klasické PUR pěny, 
zajišťují dokonalou propustnost vzduchu. Jádro matrace je opatřeno 
separační tkaninou a snímatelným, pratelným zónově prošitým potahem. 
Výška matrace v potahu je 17 cm. Matrace vhodná na lamelový rošt pevný 
i polohovací. Díky použití kvalitních pěn matrace zaručuje vysokou životnost 
a je pro váhovou kategorii do 130 kg. POTAH ÚPLET

Jádro matrace je vyztuženo tvrzenou HR studenou pěnou v kombinaci 
s VISCO elastickou pěnou (VISCOR 50 kg/m3 soft/hard). Výrazné profilování 
povrchu zajišťuje správný a zároveň velmi kvalitní spánkový komfort, díky 
kterému je zaručeno odlehčení exponovaných míst na těle. Toto odlehčení
 zřetelně zlepšuje prokrvení pokožky a uvolnění svalů, tím dělá spánek 
klidnější a snižuje potřebu měnit spánkovou polohu. Matrace s použitím 
Visco pěn nabízí unikátní pocit při ležení z důvodu reakce této jedinečné 
pěny na teplotu lidského těla a dokonale se přizpůsobuje. Jádro matrace 
TARRA je provrtáno vertikálními otvory pro dokonalé provzdušnění a vytváří 
zónování. Perforace „ŘEŠETO“ zvyšuje přizpůsobivost jádra a zároveň 
zvyšuje i životnost matrace. Matrace je opatřena pratelným, zónově pro-
šitým potahem a je vhodná na všechny typy lamelových roštů. Díky použití 
kvalitních pěn matrace zaručuje dlouhou životnost. POTAH ÚPLET

5zónová luxusní matrace, kde jádro je složeno ze dvou typů vysoce 
kvalitních studených pěn (HR 40 a 38 kg/m3) zámkovým spojem. Jedna 
strana matrace nabízí vrstvu VISCO pěny s výraznou zónovou profi lací 
povrchu, která zajišťuje správný a zároveň velmi kvalitní spánkový 
komfort. Druhá strana matrace nabízí roznášecí vrstvu z ANTIBAKTERIÁLNÍ 
pěny, která eliminuje výskyt roztočů a má vynikající odolnost proti vzniku 
plísní. Matrace je opatřena pratelným, zónově prošitým potahem. Výška 
matrace v potahu je cca 17 cm. Matrace je vhodná na všechny typy lamelo-
vých roštů a je určena pro váhovou kategorii do 130 kg. POTAH ÚPLET

5zónová matrace z kvalitních pěn zajišťuje anatomicky správný a velmi dobrý 
spánkový komfort. Oboustranné jádro matrace je složeno z desky kvalitního
pojeného lehčeného polyuretanu a po obou stranách masážní desky 
z vysoce kvalitní pěny tuhosti 25 kg/m3. Matrace je opatřena pratelným 
FROTÉ POTAHEM s proševem. Výška matrace v potahu je cca 15 cm a je 
určena pro váhovou kategorii do 90 kg. Matrace je vhodná na lamelový rošt 
pevný i polohovací. POTAH FROTÉ
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TAŠTIČKY

TAŠTIČKY

Ceny matrací uvedeny do rozměru 200 x 90 cm. Ceny uvedeny včetně DPH. Změna doby platnosti vyhrazena.PLATNOST AKČNÍ NABÍDKY OD 1. 3. 2017 DO 31. 8. 2017 www.reseto.cz | www.dpv-matrace.cz
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Kombinace velmi efektivní technologie regulace vlhkosti a inovativ-
ního antibakteriálního zpracování stříbrných iontů. Během spánku 
zůstává matrace chladná, svěží a suchá. Argentum+® potahy jsou vybaveny 
silikonovou technologií, aby zaručily matraci její měkkost a poddajnost.
Zároveň oceníte vynikající dlouhotrvající hydrofilní vlastnosti.

Potah Dry Fast Argentum®

Příplatek
za potah Dry Fast Argentum®

550 Kč
do rozměru 90 x 200 cm

Jádro je tvořeno zámkovým spojem ze dvou kvalitních studených pěn. 
Jedna strana matrace nabízí vysokou vrstvu VISCO elastické pěny, ve které 
jsou nejnovější technologií „ŘEŠETO” vytvořeny otvory, a to, až do středu 
základního jádra. Díky propojení vertikálních a horizontálních otvorů je jádro 
dokonale prodyšné. Druhá strana matrace nabízí roznášecí vrstvu z HR 
studené pěny s antidekubitním prořezem, kde příčné a podélné profilování 
povrchu jádra lépe kopíruje tvar těla. Matrace je určena pro váhovou kategorii 
do 130 kg a je vhodná na lamelový rošt pevný i polohovací. Výška matrace 
v potahu je cca 19 cm. POTAH ÚPLET
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