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Olyan sokoldalú, mint 
ügyfeleink igényei: 

Az Optimo 
termékeinek világa



Nem kell, hogy tudomány legyen a jó alvás. Legalábbis az Op-
timo ügyfelei számára nem. Mert az Optimo tudja, hogy mit 
szeretne Ön a hosszú nap végén: „Egyszerűen csak aludni.”

„Made in Austria” minőség –
szakértelem és tapasztalat 1954 óta
Az Optimo Schlafsysteme GmbH, melynek székhelye az Inn 
partján, a felső-Ausztriai Branauban található, Ausztria egyik 
vezető vállalata a teljes rendszerek gyártói között, és az egyet-
len olyan gyártó, amely Ausztriában gyártja az ágyrácsokat 
és a rugózatokat. Az 1954-ben alapított vállalat az évtizedek 
során fokozatosan bővítette a szakértelmét az ergonómiai 
szempontból megfelelő, egészséges és fekvési kényelem te-
rületén. 
Ma az Optimo Schlafsysteme az innovatív alvással kapcsola-
tos termékek egyik vezető gyártója Ausztriában. 

Az Optimo alvással kapcsolatos termékei összességében 
több mint 60 éves tapasztalatot, újítószellemet, valamint az 
ergonómia és az alvás területén folytatott kutatások legújabb 

eredményeit rejtik. A legjobb kompetenciaközpontok tudo-
mányos ismereteiben bízunk, mint pl. az EIM Ergonomie Insti-
tut München, a Regensburgi Alvásgyógyászati Kutatóközpont 
stb.

Az alvási típusnak megfelelően optimalizálva – 
áttekinthető módon bemutatva
Az Optimo termékskálája széles, azonban a vállalat fi lozófi -
ájával – „egyszerűen csak aludni” – összhangban világos 
iránymutatást kínál a megfelelő alvással kapcsolatos termé-
kek kiválasztásához. A kiváló minőségű alapanyagok, az er-
gonómiailag optimális kialakítás és a zónákhoz való pontos 
illeszkedés szolgáltatják az alapot a tartós regenerálódáshoz.

Ausztria 1. számú 
matracai az álomszerű 
alvásért 
Az Optimo termékeket választva tökéletesen összehangolt, „Made in 
Austria“ minőségű alvással kapcsolatos termékekbe helyezi bizalmát.

Találja meg az Ön számára 
optimális alvással kapcsolatos 
termékeket a következő oldalakon!

A megfelelő matrac kiválasztásához hasznos 
tippeket a www.optimo.at/schlafkonfi gurator 
weboldalon is talál. 
Találja meg az optimális alvással kapcsolatos 
termékeket öt egyszerű lépésben!
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Impulsa R 500 matrac
• A nyitott cellás, lélegző, 7 zónás hideghab a nagyfokú pontrugalmasság 

miatt tökéletesen csökkenti a nyomást.
• A nyitott cellás szerkezet kellemes átszellőzést garantál.
• A kocka alakú bemetszéseknek köszönhetően tökéletesen illeszkedik 

a testhez a fej, a nyak, a csípő és a medence tájékán, így optimális 
alátámasztást biztosít.

• A csepp alakú bemetszések elősegítik a matrac átszellőzését, 
és megteremtik az ideális alvókörnyezet feltételeit.

• Huzat: lélegző, bőrbarát tencelből és természetes 
szálakból készült kétrétegű szövet

Gloria E 500 matrac
• A nyitott cellás, lélegző és kiváló minőségű EMC hideghab tökéletes 

nyomáscsökkentést biztosít minden ponton.
• A különösen idomuló, SMT technológiával készült felületi bemetszések 

ergonomikus fekvési kényelmet és a lehető legjobb alátámasztást 
biztosítanak.

• A nagy térfogatsúly olyan fekvési kényelmet garantál, mely 
tartósan állandó marad.

• Az optimális légcsere révén a speciális bemetszések 
is hozzájárulnak a kényelmes alvókörnyezethez.

• Huzat: lélegző, bőrbarát tencelből és 
természetes szálakból készült 
kétrétegű szövet

Compakt S
• Nem állítható

Compakt EL
• Elektronikusan állítható

fej-, hát- és lábrész

Compakt ágyrács
• 28 mozgatható, dupla sapkákkal ellátott rugalmas 

léc gondoskodik róla, hogy az ágyrács kiválóan 
illeszkedjen a testhez. 

• Kiváló minőségű, többrétegű ragasztott fából 
készült keret a nagyobb stabilitás érdekében 

• 5 db egyedileg állítható, medencetáji komfortzóna

Compakt KF
• Manuálisan állítható fej-

és lábrész
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Florena E 700 matrac

Eterno XL LKF
• Hosszú, manuálisan állítható fej- és 

lábrész
• Állítható fejrész a refl uxtünetek 

enyhítésére

Ultimo Top KF
• Manuálisan állítható fej-

és lábrész

Eterno XL S
• Nem állítható

Ultimo Top S
• Nem állítható

Eterno XL ágyrács
• Fóliázott, megerősített, rétegelt bükkfából készült keret
• Csúszkák segítségével állítható, bővített, 8 lécből álló 

medencetáji komfortzóna-megerősítés
• Erős igénybevételhez, 160 kg testsúlyig 
• A sapka anyaga tartósan rugalmas, 

tartós tectelből készült
• Még a rács szélein is 

kényelmes fekvést biztosít

Florena E 500 matrac
• A lélegző, nyitott cellás és kiváló minőségű, 7 zónás EMC hideghab optimális 

nyomáscsökkentést és kellemesen száraz alvókörnyezetet biztosít. 
• A háromdimenziós kocka alakú bemetszések ergonómiai szempontból optimális 

fekvési kényelmet garantálnak.
• A matrac magjában lévő keresztirányú csatornák növelik a matrac 

testhez idomulását az érzékeny nyaktáji részen.
• A kifejezett nyak-, derék- és medencetáji rész a tökéletes 

alátámasztást és az optimális nyomáscsökkentést kombinálja.
• Huzat: lélegző, tencelből és természetes szálakból készült 

kétrétegű szövet elasztán funkcionális szállal és 
körbefutó komfortszalaggal 

• Az exkluzív háromrétegű matrac a testhez való tökéletes illeszkedés, valamint az optimális 
alátámasztás ötvözése miatt meggyőző.

• A nyitott cellás, lélegző, 7 zónás EMC hideghabból készült matracok 
tökéletes nyomáscsökkentést biztosítanak.

• Kiegyensúlyozott vágási technológia, valamint merev EMC hideghab a 
magközpontban az ergonomikus fekvési kényelem és a kiegészítő 
átszellőzés érdekében.

• A kocka alakú bemetszések miatt tökéletesen idomul a testhez.
• Huzat: lélegző, tencelből és természetes szálakból készült 

kétrétegű szövet elasztán funkcionális szállal és 
körbefutó komfortszalaggal 

Erős
igénybevételhez

160 
kg-ig

Ultimo Top ágyrács
• 28 mozgatható, dupla takarósapkákkal ellátott rugalmas léc 

gondoskodik róla, hogy az ágyrács kiválóan illeszkedjen a testhez 
és még a széleken is rugalmas fekvési kényelmet biztosítson.

• Kiváló minőségű, többrétegű ragasztott fából készült 
keret a nagyobb stabilitás érdekében

• 5 db egyedileg állítható, 
medencetáji komfortzóna

H4-ES 
KEMÉNYSÉGBEN IS

használható: 
160 kg-ig

a köv. 
keménységben is:

H4
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Euphora Duo V 500 matrac
• A prémium minőségű, többrétegű matrac két kiváló minőségű maganyag előnyös tulajdonságait 

egyesíti: a szabadon választható komfortfokozatoknál használt viszkoelasztikus, vagy hideghab.
• A viszkoelasztikus habból készült fekvőfelület tökéletesen illeszkedik a testhez.
• A testsúly egyenletes elosztása a súlytalanság érzetét kelti.
• A nyitott cellás, lélegző, 7 zónás hideghabból készült fekvőfelület a kiegyensúlyozott 

vágási technológiának köszönhetően kicsit keményebb fekvési kényelmet 
biztosít, a test körvonalához pontosan illeszkedve és a lehető legjobb 
átszellőzés mellett.

• Huzat: lélegző, tencelből és természetes szálakból készült 
kétrétegű szövet körbefutó komfortszalaggal

Ergosan E 500 matrac
• A lélegző, nyitott cellás, 7 zónás EMC hideghab minden ponton tökéletes fekvési kényelmet és 

kellemesen száraz alvókörnyezetet biztosít.
• A speciális háromdimenziós, kocka alakú bemetszéseknek köszönhetően tökéletesen 

illeszkedik a testhez.
• A medencetáji zónába beépített komforthabnak köszönhetően a gerinc alátámasztása 

ergonómiai szempontból ideális, az átszellőzés pedig a lehető legjobb.
• A számos csepp alakú bemetszés elősegíti a légcserét.
• A nagy térfogatsúly olyan fekvési kényelmet biztosít, mely állandó marad.
• Huzat: lélegző, tencelből és természetes szálakból készült 

kétrétegű szövet elasztán funkcionális szállal és 
körbefutó komfortszalaggal

Aviono S
• Nem állítható

Aviono LKF
• Hosszú, manuálisan állítható fej- és lábrész
• Állítható fejrész a refl uxtünetek enyhítésére

Aviono Master
• Elektronikusan, fokozatosan állítható 

hát- és lábrész
• Manuálisan állítható fejrész
• A lábrész szabadon felhajtható

Aviono ágyrács 
• 28 mozgatható, dupla takarósapkákkal ellátott rugalmas léc gondoskodik róla, 

hogy az ágyrács kiválóan illeszkedjen a testhez és még a széleken is rugalmas 
fekvési kényelmet biztosítson.

• Kiváló minőségű, többrétegű, ragasztott, burkolattal ellátott bükkfából készült keret 
a nagyobb stabilitás érdekében.

• A rugalmas válltájéki süllyesztésnek köszönhetően a vállak ergonómiai szempontból 
ideálisan besüllyednek.

• Önszabályozó medencetájéki komfortzóna: 
intelligensen és önállóan illeszkedik 
minden fekvőhelyzethez.

Aviono EL
• Elektronikusan állítható

fej-, hát- és lábrész

Nincsenek lefelé 
kiálló motorrészek
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Lamona E 700 matrac

Vaneo S
• Nem állítható

Vaneo LKF
• Hosszú, manuálisan állítható fej- 

és lábrész
• Állítható fejrész a refl uxtünetek 

enyhítésére

Vaneo EL 4 Funk/Memory
• Elektronikusan, fokozatok nélkül és külön-külön állítható fej-, 

hát-, láb- és sarokrész az egyéni 
kényelmes helyzet beállítása érdekében (EL 4)

• Memóriafunkció a 3 kedvenc pozíció 
elmentéséhez

Vaneo ágyrács 
• 28 mozgatható, tartósan rugalmas, tectelből készült takarósapkákkal ellátott 

rugalmas léc gondoskodik róla, hogy az ágyrács kiválóan idomuljon a testhez és 
még a széleken is rugalmas fekvési kényelmet biztosítson.

• Kiváló minőségű, többrétegű, ragasztott, burkolattal ellátott bükkfából készült 
keret a nagyobb stabilitás érdekében.

• A rugalmas válltájéki süllyesztésnek köszönhetően a vállak ergonómiai szempontból
 ideálisan besüllyednek.

• A fi noman beállítható ágyéktáji illeszkedés 
tökéletesen pontos alátámasztást kínál.

• Önszabályozó medencetájéki komfortzóna: 
intelligensen és önállóan idomul minden 
fekvőhelyzethez, a keménység beállításához 
használható klipszekkel a még fi nomabb, 
egyedi beállításhoz.

• Az EMC hideghabból készült exkluzív matrac a hosszantartó kényelem, a test optimális 
alátámasztása és a tökéletes nyomáselosztás miatt meggyőző.

• A rendkívül nagy térfogatsúly, valamint a rugalmasság és a fl exibilitás tökéletes 
kombinációja tartósan pihentető alvást garantál.

• Az SMT vágási technológiának köszönhetően a matrac tökéletesen idomul a test körvonalához.
• Az egyedülálló felületi szerkezet optimális szellőzést biztosít a kellemes 

alvókörnyezet érdekében.
• Az érzékeny válltájéki zóna fi nombeállítását puhább EMC hideghabból 

készült betét segíti elő.
• Az ágyéki részen merevebb hideghab gondoskodik az ergonómiai 

szempontból tökéletes alátámasztásról.
• Huzat: lélegző, tencelből és természetes szálakból, elasztán 

funkcionális szállal és exkluzív bordűr technikával készült 
kétrétegű szövet

Sensual fedőmatrac
• A lélegző, nyitott cellás, lágy hideghabnak köszönhetően a fedőmatrac tökéletes idomul a 

testhez, így tartósan biztosítja mind a tökéletes nyomáscsökkentést, mind a testnek 
szükséges alátámasztást.

• A nyitott cellás szerkezet optimális lég- és nedvességkeringésről gondoskodik, 
amivel ideális és higiénikus alvókörnyezetet biztosít.

• Huzat: könnyen kezelhető, steppelt, lélegző hőmérséklet-kiegyenlítő 
szálakból álló kétrétegű szövet a kellemesen száraz alvókörnyezet 
és a tökéletes higiénia érdekében.

Lélegző,
lágy hideghab

Vaneo EL
• Elektronikusan, fokozatosan állítható 

hát- és lábrész
• Manuálisan állítható fejrész

használható:
160 kg-ig

H4

Azonos 
szerkezeti 

magasságú 
komfortváltozatok – 

az összes kivitel
tetszés szerint 
kombinálható 
egymással.
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Cremosa M 500 matrac
• A prémium minőségű, többrétegű matrac egyesíti a legkiválóbb 

minőségű hideghab előnyös tulajdonságait a habok teljesen új 
dimenziójával, a Cremosa habbal.

• Az alapként használt, alátámasztó hideghab tartós és az alvási 
típusnak megfelelő kényelmet kínál.

• A Cremosa hab a puha és rugalmas helyreállásának
köszönhetően azonnal kiegyenlíti az alvási 
pozíció bármilyen változását.

• A Cremosa hab szenzációs, 
hőmérséklettől független hajlékonysága 
a súlytalanság érzetét kelti, miközben 
kiválóan csökkenti a nyomást.

• Huzat: nehéz tencelből és természetes 
szálakból készült innovatív KlimaTherm 
huzat oldalsó komfortzónával a nagy 
légáteresztő képesség érdekében

Cremosa TF 700 matrac
• A prémium minőségű, zsákrugós matrac egyesíti a legkiválóbb minőségű 

hideghab és az 1000 zsákrugó* előnyös tulajdonságait a habok teljesen új 
dimenziójával, a Cremosa habbal.

• Az egyenként zsákokba varrt, különböző rugóerejű rugók tökéletesen
 illeszkednek a test zónáihoz.

• A közbenső rétegként használt, alátámasztó hideghab tartós 
és az alvási típusnak megfelelő kényelmet kínál.

• A Cremosa hab a puha és rugalmas helyreállásának
köszönhetően azonnal kiegyenlíti 
az alvási pozíció bármilyen változását.

• A Cremosa hab szenzációs,  
hőmérséklettől független hajlékonysága 
a súlytalanság érzetét kelti, miközben 
kiválóan csökkenti a nyomást.

• Huzat: nehéz tencelből és természetes 
szálakból készült innovatív KlimaTherm huzat 
oldalsó komfortzónával a nagy légáteresztő képesség érdekében

Cremosa M 700 matrac
• A prémium minőségű, többrétegű matrac egyesíti a legkiválóbb minőségű 

hideghab előnyös tulajdonságait a habok teljesen új dimenziójával, a 
Cremosa habbal.

• Az alapként használt akár 65 kg/m³ térfogatsúlyú alátámasztó 
EMC hideghab tartós és az alvási típusnak megfelelő 
kényelmet kínál. A Cremosa hab a puha és rugalmas 
helyreállásának köszönhetően azonnal kiegyenlíti az 
alvási pozíció bármilyen változását.

• A Cremosa hab szenzációs,  
hőmérséklettől független hajlékonysága 
a súlytalanság érzetét kelti, miközben 
kiválóan csökkenti a nyomást.

• Huzat: nehéz tencelből és természetes 
szálakból készült innovatív KlimaTherm 
huzat oldalsó komfortzónával a nagy 
légáteresztő képesség érdekében

Cremosa
fedőmatrac

Lágy válltájéki 
komfortzóna

Cremosa
fedőmatrac

Lágy válltájéki 
komfortzóna

Cremosa 
fedőmatrac

Zsákrugós mag,
mely tökéletesen illeszkedik a 

test egyes zónáihoz
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Aviono Flex S
• Nem állítható

Aviono Flex LKF
• Hosszú, manuálisan állítható 

fej- és lábrész
• Állítható fejrész a refl uxtünetek 

enyhítésére

Aviono Flex Master
• Elektronikusan, fokozatosan állítható 

hát- és lábrész
• Manuálisan állítható fejrész
• A lábrész szabadon felhajtható

Aviono Flex EL
• Elektronikusan állítható

fej-, hát- és lábrész

Aviono Flex rugózat 
• Az 55 db (a Master kivitelnél 60 db) rendkívül rugalmas, tartósan elasztikus 

tectelből készült rugóelem maximális tartósságot garantál.
• Kiváló minőségű, többrétegű, ragasztott, burkolattal ellátott bükkfából készült 

keret a nagyobb stabilitás érdekében.
• A 220 db (a Master kivitelnél 240 db) egyedi felfekvési pont az adott súlyteher 

és a mozgás függvényében kiválóan illeszkedik a test körvonalához.
• A vállrészen elhelyezett puhább rugóelemek nagyon 

jó nyomáscsökkentést biztosítanak, az ágyéki és 
medencetáji részen elhelyezett merevebb 
rugóelemek pedig megfelelő alátámasztást 
kínálnak.

• A rugóelemek elrendezése elősegíti 
a matrac optimális átszellőzését a 
higiénikus és friss alvókörnyezet 
érdekében.

Cremosa TF 550 fedőmatrac
• Ez a Cremosa habból készült fedőmatrac tökéletes kiegészítője az Ön 

matracának – a Cremosa hab szenzációs, hőmérséklettől független 
hajlékonysága a súlytalanság érzetét kelti, miközben kiválóan csökkenti 
az érzékeny testrészeket, a vállakat, a medencét és a 
sarkakat érő nyomást, így elősegíti a kiegyensúlyozott alvást.

• Kiváló minőségű, tencelből és természetes szálakból 
készült szövetből álló huzat.

CREMOSA
HAB

Nincsenek lefelé kiálló motorrészek
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Viscotherm V 300 matrac
• A többrétegű felépítés a lebegés érzetét nyújtja, és kiváló alátámasztást biztosít.
• A két intelligens fokozatú viszkoelasztikus hab érzékenyen reagál a test 

nyomására és melegére, és tökéletesen, egyedülállóan hozzáidomul.
• A testsúly egyenletes elosztása a súlytalanság érzetét kelti, 

miközben nagymértékben csökken a nyomás.
• A rétegek közé elhelyezett, újonnan kifejlesztett, kikészített habból 

készült komfortzóna nedvesség-szabályozó hatású.
• A nyitott cellás és lélegző, 9 cm-es hideghabból készült 

alap a testnek megfelelő alátámasztást biztosít, és a 
felette elhelyezkedő komfortzónával együtt 
tökéletes átszellőzésről gondoskodik.

• Huzat: nehéz tencelből és természetes 
szálakból készült innovatív 
KlimaTherm huzat oldalsó 
komfortzónával a nagy légáteresztő 
képesség érdekében 

Viscotherm V 500 matrac
• Luxus minőségű többzónás, réteges matrac két intelligens, egymással 

összehangolt, viszkoelasztikus habból álló réteggel, valamint egy nyitott cellás, 
lélegző hideghabból álló alappal két különböző keménységű kivitelben. 

• A nagyvonalúan megmunkált, viszkoelasztikus hab egyedülálló 
módon idomul a testhez.

• A testsúly teljes fekvőfelület mentén való egyenletes elosztása 
a súlytalanság érzetét kelti, miközben nagymértékben 
csökken a nyomás.

• A nyitott cellás és lélegző, 8 cm-es, ergonómiailag 
optimálisan elosztott, különböző keménységű 
hideghabból készült alap a testnek 
megfelelő alátámasztást biztosít, és 
a felette elhelyezkedő 
komfortzónával együtt tökéletes 
átszellőzésről gondoskodik.

• Huzat: nehéz tencelből és 
természetes szálakból készült 
innovatív KlimaTherm huzat oldalsó 
komfortzónával a nagy légáteresztő 
képesség érdekében

Lágy memóriahab

Lágy memóriahab

Memóriahab

Memóriahab

Komfortzóna

Komfortzóna
kikészített habból

Hideghab alap

Hideghab 2 különböző, optimálisan 
összehangolt keménységben

Memosoft fedőmatrac
• A viszkoelasztikus hab a nyomásra és a test melegére érzékenyen reagál, úgy, 

hogy tökéletesen a test körvonalához idomul. 
• Így a matraccal érintkező testrészek – vállak, hát, csípő és karok – 

alátámasztása lényegesen jobb, ami elősegíti a mélyebb, 
pihentetőbb alvást.

• Könnyen kezelhető, steppelt, lélegző, hőmérséklet-kiegyenlítő 
szálakból készült, kétrétegű szövet

VISZKO
ELASZTIKUS 
LÁGY HAB
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Clivo Natur  S
• Nem állítható

Clivo Natur KF
• Manuálisan állítható fej-

és lábrész

Clivo Natur ágyrács 
• 28 mozgatható, dupla takarósapkákkal ellátott rugalmas léc gondoskodik 

róla, hogy az ágyrács kiválóan illeszkedjen a testhez és még a széleken 
is rugalmas fekvési kényelmet biztosítson.

• Kiváló minőségű, natúr kivitelű, masszív bükkfából készült 
keret a nagyobb stabilitás érdekében.

• Rugalmas válltájéki zóna a hornyolt rugalmas léceknek 
köszönhetően az ergonómiai szempontból megfelelő, 
oldalsó pozícióban való fekvésért.

• Önszabályozó medencetájéki komfortzóna
a keménység beállításához használható 
kétfokozatú klipszekkel a még 
fi nomabb, egyedi beállításhoz.

• Az ágyrács teljes mértékben 
fém alkatrészek nélkül készül 
a természetes alvási kényelemért.

Ergomed L 300 matrac
• A pontrugalmas, lélegző, 7 zónás latexmag tökéletesen a test 

körvonalának megfelelő nyomáscsökkentést biztosít.
• A rendkívül rugalmas latexmag, valamint a nyak-, medence- és 

lábtájéki részen kialakított, speciális zónabemetszések tökéle-
tes, ergonomikus fekvési kényelemről gondoskodnak.

• Az igényes felületi bemetszések hozzájárulnak a 
különösen kellemes alvókörnyezethez, és általuk 
a matrac rugalmasan idomul a testhez is.

• Huzat: lélegző, bőrbarát tencelből, 
vászonból és természetes szálakból
készült kétrétegű szövet körbefutó 
komfortszalaggal

Ergomed Natur L 700 matrac
• A pontrugalmas, lélegző, 7 zónás, 100%-ban természetes latexből 

készült mag tökéletesen a test körvonalának megfelelő 
nyomáscsökkentést biztosít.

• A természetes latex különlegesen nyitott, cellás szerkezete az 
alvókörnyezet szempontjából tökéletes komfortot garantál.

• Ennek az anyagnak a magas pontrugalmassága miatt a 
matrac ideálisan alátámasztja és tehermentesíti a testet.

• A nyak-, medence- és lábtájéki részek speciális 
zónabeosztása tökéletes, ergonomikus 
fekvési kényelemről gondoskodik.

• Az igényes felületi bemetszések 
révén a matrac rugalmasan a testhez idomul.

• Huzat: lélegző, bőrbarát és természetes 
pamut-, tencel- és vászonszálakból 
készült, hőmérséklet-kiegyenlítő tencel- és 
kukoricaszálakkal gondosan steppelt kétrétegű szövet, 
mely vegytisztítással vagy 30 °C-os kímélő mosással tisztítható



*540 / 
2 m2 40RG2023 H2 H3

2225 45RGH1 H2 H3
*540 / 
2 m2

9,5*430 / 
2 m2

• A zárt, rétegelt bükkfából készült kerettel ellátott, ágykeretbe helyezhető 
rugózat különleges stabilitást garantál.

• 15 mm vastag rétegelt lemezből készült hordozóanyag a hosszú 
távon terhelhető fekvőfelületért, és marásokkal az optimális 
szellőzés érdekében 

• Belső, ergonomikus zónákra osztott zsákrugómag 430 rugóval* 
• Kiváló minőségű, 15 mm magas komforthabos fedőréteg 

vatelin közbéléssel
• Huzat: lélegző, puha és simogató 

multifi lamentfonalból készült huzat
• Választható kiegészítő: Matractartó 

kengyel a láb felőli végen

Callea C 100 matrac
• Zsákrugós matrac 540 db* elasztikus rugóval
• Az egyenként zsákokba varrt, különböző rugóerejű rugók tökéletesen 

illeszkednek a test egyes zónáihoz, ennek köszönhetően a gerinc 
alvás közben ergonómiai szempontból megfelelő helyzetet 
vesz fel. 

• A számos felfekvési ponttal bíró, nyíltpórusú, lélegző 
hideghab fedőrétegek tökéletes nyomáscsökkentést 
és ergonómiai szempontból megfelelő fekvést 
biztosítanak. 

• Az oldal mentén beépített ülőperemek 
stabil tartást biztosítanak ülés 
közben, és megkönnyítik a felállást.

• Huzat: lélegző, tencelből és 
természetes szálakból, exkluzív 
bordűr technikával készült kétrétegű szövet

Callea C 300 matrac
• Zsákrugós matrac 540 db* elasztikus rugóval.
• Az egyenként zsákokba varrt, különböző rugóerejű rugók tökéletesen 

illeszkednek a test zónáihoz, így jó körzetet biztosítanak, ennek 
köszönhetően a gerinc alvás közben ergonómiai szempontból 
megfelelő helyzetet vesz fel. 

• A nyitott cellás és lélegző, ergonómiailag optimálisan 
elosztott, különböző keménységű és számos 
felfekvési ponttal bíró EMC hideghabból 
készült fedőrétegek tökéletesen csökkentik 
a nyomást az egyes pontokon.

• Huzat: kézzel varrott, lélegző, a 
legfi nomabb multifi lament fonalból 
készült huzat, körbefutó komfort-
peremmel az optimális átszellőzésért, 
valamint mindkét oldalon körbefutó cipzárral.

Hőmérséklet-
kiegyenlítő huzat

Multifi lament 
fonalból 

készült huzat

Strukturált
hideghab fedőrétegek

Fedőréteg többzónás, 
crush technológiával 

készült EMC hideghabból

Zsákrugós mag

Zsákrugós mag

Oldal mentén beépített ülőperemek

Oldal mentén beépített ülőperemek

Callea B 600 S
• Nem állítható

Callea B 600 EL 2
• Elektronikusan, fokozatok nélkül 

állítható hát- 
és lábrész

Mindkét oldalon körbefutó cipzár: a huzat alsó és felső része 
külön-külön levehető, így könnyebben kezelhető.

Callea B 600 rugózat
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Callea C 500 matrac

Multifi lament 
fonalból 

készült huzat

Viszkózból 
és drell szövetből 

készült huzat

Különböző keménységű 
EMC hideghabok

Fedőréteg többzónás, 
különböző keménységű, 

crush technológiával készült 
EMC hideghabból

Zsákrugós mag

Különböző keménységű 
zsákrugókból álló mag

Oldal mentén 
beépített ülőperemek

Oldal mentén 
beépített ülőperemek

• Hatalmas zsákrugós matrac 1000 db* elasztikus rugóval.
• Az egyenként zsákokba varrt, különböző rugóerejű rugók tökéletesen 

illeszkednek a test zónáihoz, ennek köszönhetően a gerinc alvás 
közben ergonómiai szempontból megfelelő helyzetet vesz fel. 

• A nyitott cellás, különböző keménységű EMC hideghab tökéletes 
alátámasztást, a nagy térfogatsúly pedig olyan fekvési 
kényelmet biztosít, mely sok éven át állandó marad.

• Az EMC hideghab fedőrétegeknek köszönhetően 
a matrac tökéletesen illeszkedik a testhez.

• Huzat: kézzel varrott, lélegző, a 
legfi nomabb multifi lament fonalból 
készült huzat, körbefutó komfort-
peremmel az optimális átszellőzésért, 
valamint mindkét oldalon 
körbefutó cipzárral.

Callea C 700 matrac
• Hatalmas zsákrugós matrac 1000 db* elasztikus rugóval. 
• Az egyenként zsákokba varrt, különböző rugóerejű rugók tökéletesen 

illeszkednek a test zónáihoz, ennek köszönhetően a gerinc alvás közben 
ergonómiai szempontból megfelelő helyzetet vesz fel. 

• A nyitott cellás, különböző keménységű EMC hideghabok 
tökéletes alátámasztást biztosítanak, és a nagy 
térfogatsúly olyan fekvési kényelmet biztosít, 
mely sok éven át állandó marad.

• Az EMC hideghabból készült fedőréteg 
fi noman strukturált felületének köszönhetően 
a matrac tökéletesen illeszkedik a testhez.

• Az oldal mentén beépített ülőperemek 
stabil tartást biztosítanak ülés közben, és 
megkönnyítik a felállást.

• Huzat: selymes, viszkózból és drell szövetből 
készült, kézzel varrott, hőmérséklet-kiegyenlítő szállal 
és exkluzív bordűrtechnikával gondosan steppelt huzat, mindkét 
oldalon körbefutó cipzárral.

Callea T 550 
fedőmatrac

Callea T 750 
fedőmatrac

• Az igényesen kikészített 
Vita Talalay latexből készített mag 
100%-ban természetes latexből áll.

• A nyitott cellás szerkezet optimális lég- 
és nedvességkeringésről gondoskodik, 
amivel ideális és higiénikus 
alvókörnyezetet biztosít.

• Huzat: kézzel varrott, lélegző, a 
legfi nomabb multifi lament fonalból 
készített huzat, mely 60 °C-on mosható.

• Az igényesen kikészített 
Vita Talalay latexből készített 
mag 100%-ban természetes latexből áll.

• A nyitott cellás szerkezet optimális lég- 
és nedvességkeringésről gondoskodik, 
amivel ideális és higiénikus 
alvókörnyezetet biztosít.

• Huzat: selymes, viszkózból és drell 
szövetből készült, kézzel varrott huzat, 
mely vegyileg tisztítható.

A fedőmatrac a 
tépőzár segítségével 

a matrac megfordí-
tásához haszná-
latos hurkokhoz 

rögzíthető, így nem 
csúszik el.

A fedőmatrac a 
tépőzár segítségével 

a matrac megfordí-
tásához haszná-
latos hurkokhoz 

rögzíthető, így nem 
csúszik el.

Mindkét oldalon körbefutó cipzár: a huzat alsó és felső része 
külön-külön levehető, így könnyebben kezelhető.

Mindkét oldalon körbefutó cipzár: a huzat alsó és felső része 
külön-külön levehető, így könnyebben kezelhető.
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extra lapos
kivitel

3,5

Dorma matrac

Global Regular matrac
• A nyitott cellás, 7 zónás komforthabból készült matracok tökéletes 

nyomáscsökkentést biztosítanak, a különleges hullámos keresztmetszet 
pedig feszültségmentes fekvési kényelmet nyújt.

• A zsákrugós mag szintén különböző komfortzónákból áll, melyek tökéletesen 
és ergonomikusan támasztják alá a testet fekvés közben.

• Az oldal mentén beépített ülőperemek stabil tartást biztosítanak, 
és megkönnyítik a felállást.

• A természetes légcsatornák és a lélegző anyagok kombinációja 
különösen kellemes alvókörnyezetet biztosít.

• Huzat: lélegző, bőrbarát tencelből, vászonból és természetes 
szálakból készült kétrétegű szövet körbefutó komfortszalaggal

• A jól bevált, minőségi habból készült, tartósan rugalmas párnázó 
fedőrétegekkel, valamint az egyik oldalon stabil, természetes 
lószőrből és hőmérséklet-kiegyenlítő vatelinből készült borítással 
ellátott masszív bonellrugós mag kellemes fekvési kényelmet biztosít.

• A természetes légcsatornák és a lélegző anyagok kombinációja 
kellemesen száraz alvókörnyezetet biztosít.

• Huzat: kiváló minőségű viszkózszövet, nem levehető, 
különösen kellemes az érintése.

Junior matrac

• A nyitott cellás, lélegző 
hideghab nagyfokú 
pontrugalmasságot
és megfelelő 
alátámasztást is nyújt a 
megfelelő fekvési kényelem érdekében.

• A nagy légáteresztő képesség is kellemesen száraz 
alvókörnyezetet biztosít.

• Huzat: lélegző, bőrbarát tencelből és természetes 
szálakból készült kétrétegű szövet

Junior Med matrac

• A kiváló minőségű, 
nyitott cellás, hideghab 
garantálja a fontos 
alátámasztási funkciót.

• Az egyik oldalán csomós 
kialakítású, lágy habból készült 
fedőréteg pontrugalmas nyomáscsökkentést biztosít.

• A légcsatornák csökkentik annak veszélyét, hogy a 
csecsemők és a kisgyermekek visszalélegezzék a széndioxidot.

• Huzat: lélegző, bőrbarát tencelből és természetes szálakból 
készült kétrétegű szövet

Minimo ágyrács
• Fóliázott, rétegelt bükkfából készült keret
• Kiváló minőségű sapkákban fekvő 26 rugalmas léc
• Egyedileg beállítható medencetájéki komfortzóna
• Lapos kivitelű keret
• Az össz szerkezeti magasság csak 3,5 cm

Minimo S
• Nem állítható
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Epos N 100 matrac

Stabil 18 FL/Zone
• Nem állítható

Stabil S
• Nem állítható

Impulsa R 300 matrac
• A nyitott cellás, lélegző, 7 zónás hideghab a nagyfokú pontrugalmasság miatt 

tökéletesen csökkenti a nyomást, így kellő alátámasztást biztosít a gerincnek.
• A nyitott cellás szerkezet optimális átszellőzést garantál  a kellemesen 

száraz alvókörnyezet érdekében.
• Az érzékeny válltájéki részeken kialakított bemetszések lehetővé teszik, hogy 

a test megfelelően besüllyedjen oldalfekvés esetén.
• Ezenkívül a speciális hullámos keresztmetszet feszültségmentes fekvési 

kényelemről gondoskodik, és növeli a légáteresztő képességet.
• Huzat: könnyen kezelhető, steppelt, lélegző hőmérséklet-

kiegyenlítő szálból készült kétrétegű szövet

• A nyitott cellás, 7 zónás komforthab tökéletes nyomáscsökkentést biztosít.
• A nyitott cellás szerkezet nagy légáteresztő képességet garantál, 

így kellemesen száraz alvókörnyezetet biztosít.
• A nyak-, medence- és lábtájéki részen kialakított, speciális bemetszések 

ergonomikus fekvési kényelemet nyújtanak, és a légkeringést is elősegítik.
• Huzat: könnyen kezelhető, steppelt, lélegző hőmérséklet-

kiegyenlítő szálból készült kétrétegű szövet

Stabil ágyrács

• Kiváló minőségű, többrétegű ragasztott fából készült 
keret a nagyobb stabilitás érdekében

• 14, ill. 18 db fi xen a keretbe, a műanyag sapkákba 
rögzített rugalmas léc**

• Egyedileg beállítható medencetájéki komfortzóna*

• 2 db tömörfából készült (25 x 20 mm-es), oldalról 
a kerethez csavarozott keresztmerevítő

*kivéve a Stabil ágyrácsot
**Stabil ágyrács esetén: 
14 db rugalmas léc

Stabil KF
• Manuálisan állítható

fej-és lábrész

Flexibel fedőmatrac
• A nyitott cellás komforthab az összes ponton tökéletesen 

csökkenti a nyomást.
• A nyitott cellás szerkezet optimális lég- és nedvességkeringésről 

gondoskodik, amivel ideális és higiénikus alvókörnyezetet biztosít.
• Huzat: könnyen kezelhető, steppelt, lélegző hőmérséklet-

kiegyenlítő szálakból álló kétrétegű szövet a kellemesen 
száraz alvókörnyezet és a tökéletes higiénia érdekében

KOMFORT-
HAB



VI
SK

O
SE

FA

SER – KLIMAREGULIER
EN

D
 

Bezug

VI
SK

O
SE

FA

SER – KLIMAREGULIER
EN

D
 

Bezug

VI
SK

O
SE

FA

SER – KLIMAREGULIER
EN

D
 

Bezug

Bezug

Bezug

Bezug

Vitania párna Viscona párna

Variofi t 
visco párna

Variofi t 
talalay párna

Viscona 
soft párna

Variofi t 
pur párna

• A rugalmas, lágy komforthab ergonomikus 
felfekvést biztosít a gerincnek. A speciális forma 
gyengéden alátámasztja a nyakat, és a fej alakjához igazodik.

• A két különböző magasság lehetővég teszi a vállszélességnek 
optimálisan megfelelő fekvőhelyzet felvételét.

• Huzat: bőrbarát, selymes, nem steppelt kétrétegű szövet. 
A viszkózszál száraz higiénikus alvókörnyezetet garantál.

• A viszkoelasztikus, 
lágy hab jól illeszkedik a test 
körvonalához, és csökkenti az érzékeny 
nyaktájékra jutó nyomást.

• A két különböző magasság lehetővég teszi a vállszélességnek 
optimálisan megfelelő fekvőhelyzet felvételét.

• A mag felületén kialakított fi nom bemetszések csökkentik az 
anyagban uralkodó feszültséget, és hozzájárulnak a komforthoz.

• A két kivehető betétszivacs lehetővé teszi a magasság és az 
alátámasztás egyedi beállítását.

• Huzat: bőrbarát, lélegző, tencelből és természetes szálakból 
készült kétrétegű szövet

• A viszkoelasztikus, lágy hab 
jól illeszkedik a test körvonalához, csökkenti az érzékeny 
nyaktájékra jutó nyomást, és formájának köszönhetően 
gyengéden alátámasztja a nyakat.

• A két különböző magasság lehetővég teszi a vállszélességnek 
optimálisan megfelelő fekvőhelyzet felvételét.

• A mag felületén kialakított fi nom bemetszések csökkentik 
az anyagban uralkodó feszültséget, és elősegítik a fi nom 
idomulást.

• Huzat: bőrbarát, selymes, nem steppelt kétrétegű szövet.
A viszkózszál száraz, higiénikus alvókörnyezetet garantál.

• A viszkoelasztikus, lágy hab jól illeszkedik a test 
körvonalához, csökkenti az érzékeny nyaktájékra jutó nyomást, 
és formájának köszönhetően gyengéden alátámasztja a nyakat.

• A mag felületén kialakított fi nom bemetszések csökkentik 
az anyagban uralkodó feszültséget, és elősegítik a fi nom
idomulást.

• Huzat: bőrbarát, selymes, nem steppelt kétrétegű szövet. 
A viszkózszál száraz, higiénikus alvókörnyezetet garantál.

• A lágy, rugalmas Talalay latex az 
optimális alvókörnyezet miatt megnyerő, 
jól illeszkedik a test körvonalához, és csökkenti 
az érzékeny nyaktájékra jutó nyomást.

• A két különböző magasság lehetővég teszi a vállszélességnek 
optimálisan megfelelő fekvőhelyzet felvételét.

• A mag felületén kialakított fi nom bemetszések csökkentik az 
anyagban uralkodó feszültséget, és elősegítik a fi nom idomulást.

• A két kivehető betétszivacs lehetővé teszi a magasság és az 
alátámasztás egyedi beállítását.

• Huzat: bőrbarát, lélegző, tencelből és természetes szálakból 
készült kétrétegű szövet

• A rugalmas, 
lágy hideghab ergonomikus 
felfekvést biztosít a gerincnek. A speciális forma gyengéden 
alátámasztja a nyakat, és a fej formájához igazodik.

• A két különböző magasság lehetővég teszi a vállszélességnek 
optimálisan megfelelő fekvőhelyzet felvételét.

• A mag felületén kialakított fi nom bemetszések csökkentik az 
anyagban uralkodó feszültséget, és hozzájárulnak a komforthoz.

• A két kivehető betétszivacs lehetővé teszi a magasság és az 
alátámasztás egyedi beállítását.

• Huzat: bőrbarát, lélegző, tencelből és természetes szálakból 
készült, steppelés nélküli kétrétegű szövet


