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Matrace, ktoré dokážu bojovať s roztočmi! Kolekcia bola zostavená na základe dlhoročných 
skúseností s výrobou matracov. Ide o dokonalé spojenie antibakteriálnej peny, ktorá bola 
certifi kovaná fi rmou SANITIZED vo Švajčiarsku a úpravou technológiou ŘEŠETO. Matrace 
vyhovujú najprísnejším hygienickým požiadavkám, sú dokonalo odvetrávané a vďaka tomu 
sú oprávnene voľbou aj pre tých najnáročnejších zákazníkov.

BLUE MEDIC VISCO
  379�€  287�€

Luxusný 7zónový matrac. Antibakteriálne a SILVER FOAM peny eliminujú výskyt roztočov 
a majú odolnosť voči vzniku húb a plesní. Roznášacia vrstva z VISCO peny sa dokonalo 
prispôsobuje tlaku a teplote tela. Pamäťový efekt eliminuje mikroprebúdzania a tým pomáha 
ku kľudnejšiemu spánku. Jadro matraca je upravené najnovšou technológiou ŘEŠETO, ktorá 
zvyšuje priedušnosť, vytvára jednotlivé zónovania a predlžuje životnosť celého matraca.
POŤAH ACTIPRO

www.reseto.sk

Ceny matracov sú uvedené do rozmeru 90 x 200 cm. Matrace sú vybavené prateľným, zónovo prešitým poťahom. Výška matraca sa uvádza vrátane 
poťahu. Poťah je súčasťou uvedených cien matracov. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Fotografi e sú ilustračné. Chyby v tlačí sú vyhradené.
Viac informácií, osvedčenia a certifi káty nájdete na www.reseto.sk
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Z výskumov, ktoré vykonali renomované belgické a holandské laboratóriá vyplynulo, že roztoče sa v matracoch vyskytujú vo 
veľkej miere. Hlavným dôvodom je vlhko, teplo, tma pod perinou a tiež odumretá koža, ktorá je pre ne ideálnou živnou pôdou, 
pretože sa na ňu viažu enzýmy negatívnych baktérií.

IDEÁLNY POŤAH PRE 
ANTIBAKTERIÁLNE MATRACE
SPRÁVNA VOĽBA POŤAHU
ZNÁSOBUJE FUNKČNOSŤ MATRACA

Ak chceme spať pokojne a bez alergií, najlepšie na 
matraci ŘEŠETO s ACTIPRO poťahom:

 poťah je vhodný pre alergikov

 moderné prešitie poťahu s vysokou gramážou 
(200g/m2)

 pre jednoduchšiu manipuláciu je poťah deliteľný
na dve časti a prateľný pri 60 °C 

TOP PRODUKT

BLUE KOLEKCIA
Antibakteriálna

Poťah ACTIPRO
ACTIPRO nemá za úlohu roztoče zničiť, ale sústredí sa 
na vyhubenie ich potravy. Na 1 m2 poťahu ACTIPRO je 
nanesených približne 5000 probiotických jednotiek. Tieto 
pozitívne baktérie môžeme najlepšie prirovnať k aktívnym 
zložkám v jogurtoch, ktoré sa v prvom rade sústredia na 
náš imunitný systém. Probiotiká sa starajú o to, aby sa 
zdroj potravy rožtočov znížil na minimum. Vďaka tomu sa 
pozitívne baktérie rozmnožujú rýchlejšie než tie negatívne.

Šanca prežitia roztočov sa tak veľmi znižuje, až úplne 
eliminuje a riziko alergií sa výrazne zmenšuje.

Tiež bolo dokázané, že okrem pozitívnych výsledkov 
v súvislosti s roztočmi bojuje ACTIPRO súčasne aj proti 
nežiaducim baktériám a hubám. Vďaka ACTIPRO poťahu 
sa tým môžeme vyvarovať aj nepriaznivým zápachom.
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Matrac BLUE MEDIC
  319�€  227�€

Matrac BLUE MEDIC JUNIOR
  259�€  191�€

BLUE TOPPER
  129�€  96�€
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Komfortný 7zónový antibakteriálny matrac. Roznášacie vrstvy zo SILVER FOAM dodávajú povrchu matraca príjemnú 
mäkkosť. Antibakteriálna pena nielen eliminuje výskyt roztočov, ale tiež zabraňuje výskytu plesní a húb. Jadro matraca
je prevzdušnené najmodernejšou technológiou ŘEŠETO. Matrac spĺňa požiadavky najnáročnejších zákazníkov.

Antibakteriálny matrac do detských a študentských izieb je vyrobený z antibakteriálnej a SILVER FOAM peny bez 
zónovania. Povrch matraca je teda rovný, bez nopov a prierezov, ktoré nie sú vhodné pre deti. Spojenie antibakteriálnych 
pien a technológie ŘEŠETO prináša dokonalú hygienu a vysoký komfort spánku pre vaše ratolesti.

Krycí matrac z antibakteriálnej SILVER FOAM peny slúži na spríjemnenie povrchu, dodáva matracu vyšší komfort 
a poskytne lepšiu oporu chrbtice. Krycí matrac sa môže použiť aj na nevyhovujúci alebo tvrdý pôvodný matrac. 
Pena je upravená najmodernejšou technológiou ŘEŠETO, ktorá zabezpečuje dostatočnú priedušnosť a spĺňa 
najnáročnejšie hygienické požiadavky. Krycím matracom spríjemníte aj povrch sedacej súpravy pri návšteve 
nečakaných hostí.

Novinka

IDEÁLNY
PRE BOJ
S ROZTOČMI
PRVOTRIEDNA KOLEKCIA
MATRACOV BLUE MEDIC
Z ANTIBAKTERIÁLNYCH PIEN

POŤAH ACTIPRO
v cene matraca

POŤAH ACTIPRO
v cene matraca

POŤAH ACTIPRO
v cene matraca


