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Chrániče na matrace 
Kvalitný chránič na matrac s praktickou gumičkou slúži na zvýšenie komfortu spánku. 
Sú určené k inštalácii priamo na matrac.

Chrániče odporúčame  používať z nasledovných dôvodov:

→ výrazne zvyšujú hygienu a životnosť matracov
→ chránia  matrace pred nadmerným opotrebením a znečistením
→ sú príjemné na dotyk
→ zvyšujú pohodlie ležania a komfort spánku
→ vytvárajú vyvážený pocit tepla

Podložka pod matrac 
Podložka pod matrac proti vlhkosti minimalizuje vplyv vlhkosti a prašnos-
ti na matrac. Je vyrobená z polypropylénových a polyesterových vlákien, 
ktoré spĺňajú požiadavky kladené na antibakteriálnu úpravu tkanín.

Podložka pod matrac je určená k ochrane matraca pred jeho plesnením. 
Pri znečistení podložky pod matrac plesňou, dôsledne vyvetrajte a vysuš-
te matrac a šetrne vyčistite posteľ a rošty prípravkom proti plesni. Znečis-
tenú podložku pod matrac nahraďte novou podložkou. 

Použitie:  všade tam, kde je v prostredí zvýšená vlhkosť 
Spôsob uchytenia:  voľne pod matracom alebo pomocou popruhov
 na podložke
Štandardné rozmery:  80-85-90 x 200 cm
 160-170-180 x 200 cm
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Chránič LEO
Pevný a odolný chránič z kvalitnej, prešívanej poťahovej látky,  príjemnej na dotyk.

Použité materiály: 
povrch 65% Polyester, 35% Bavlna 
výplň 100% Polyester

Chránič PEGASUS
Pevný a odolný chránič z kvalitnej, prešívanej poťahovej látky.

Z jednej strany je použitá látka upravená špeciálnou technológiou  SCENSIC lemon. 
Obsah mikrokapsulí s vôňou Lemon sa z látky počas spánku  postupne uvoľňuje  
a  zabezpečí  Vám príjemný pocit sviežosti.

Použité materiály :  
vrchná strana 100% Polyester
spodná strana: 
65% Polyester 35% Bavlna
výplň 100% Polyester

Chránič ORION
Antialergický chránič na matrac vyrobený z príjemnej prešívanej poťahovej  látky MIKROFÁZA, 
zvlášť vhodný pre astmatikov a alergikov, alergických na  roztoče a prach.

Použité materiály: 
mikrofáza (100% Polyester), 
výplň 100% Polyester


