Tak vstává
nový člověk
MATRACE STVOŘENÉ KE KAŽDODENNÍMU ZNOVUZROZENÍ

Dáváme
si záležet

Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. byla založena v roce 1989. Specializujeme
se na výrobu čalouněného nábytku, jakou jsou dvoulůžka, válendy všech
typů, moderní postele boxspring, pohovky, matrace a lamelové rošty.
V České republice zaujímáme vedoucí postavení na trhu, v Evropě patříme k nejvýznamnějším výrobcům lehacího nábytku. Naším posláním
je zajistit kvalitní spánek, díky němuž se budete cítit jako znovuzrození.
Základem, jak toho docílit, je kvalitní postel se správně zvoleným roštem
a matrací. Právě proto firma přichází s kolekcí matrací, z nichž budete
vstávat jako nový člověk.

U NAŠICH MATRACÍ SE ŘÍDÍME HESLEM

Nevstávejte

Ožívejte

Správná volba matrace vám zabezpečí kvalitní spánek, tělesnou regeneraci
a dokonalou oporu těla. Materiály, které firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. používá,
jsou pečlivě vybírány a testovány týmem odborníků. Klademe rovněž důraz
na skladbu jednotlivých matrací, jejich prodyšnost a splnění nejnáročnějších
požadavků na hygienické standardy matrací.
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5

Premium
Line
Matrace v řadě Premium Line jsou určeny pro ty nejnáročnější zákazníky,
kteří touží po luxusních matracích s jedinečnými vlastnostmi. Právě výběr
materiálů a jejich skladba dělají matrace této řady výjimečnými. Luxusní
dojem podtrhuje i jejich komfortní výška, která v potahu činí cca 27 cm.
Celek dotváří prémiový potah s nadčasovým designem, stříbrnými vlákny
a unikátními vlastnostmi.
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VILI

VISCO TORRES

PĚNA RESILÉN ZN SX HTS

7 ZÓN

Luxusní matrace Vili je opravdovou špičkou
mezi matracemi. Její jádro je složeno z několika
vrstev pěn s unikátními vlastnostmi, přičemž
všechny obsahují výtažek sójového extraktu.
První, růžovo-fialová, vrstva matrace je vyrobena z inovativního, velmi měkkého a jemného
materiálu Mousse au Neropur, který ale díky
svým elastickým vlastnostem poskytuje vašemu tělu dokonalou oporu.
Díky excelentní pórovitosti a otevřené buněčné
struktuře dokonale větrá a propouští vlhkost,
čímž je zaručen vysoký hygienický standard
matrace a příjemné spánkové klima. Díky příměsi oleje Neroli s vůní divokého pomerančo-
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PREMIUM LINE

vého květu a růžovo-fialové barvě v souladu
s Feng Shui má pěna relaxační účinky, díky nimž
se uživatel cítí klidně, uvolněně a usíná rychleji.
Unikátní pěna Mousse au Neropur je vyrobena
podle „zelené technologie“ a splňuje všechny
evropské normy.
Světle zelenou vrstvu tvoří visco pěna neboli
tzv. líná pěna, která se dokonale přizpůsobuje
tělu uživatele. I v této vrstvě je speciální sójový
extrakt, který má vynikající antioxidační a protizánětlivé vlastnosti.
Z dlouhodobé studie vyplynulo, že na rozdíl od
běžných pěn je líná pěna se sójovým extraktem
mnohem méně citlivá na okolní teplotu a více

reaguje na tělo uživatele, kterému poskytuje
nezbytnou oporu během spánku.
Spodní vrstvy matrace jsou vyrobeny z vysoce
odolných polyuretanových pěn s označením Resilén, které jsou navrženy s důrazem na nejvyšší
kvalitu a ohledem na přírodu, díky čemuž splňují
bezpečnostní normy pro životní prostředí.
Pěny jsou navíc obohaceny o speciální sójový
extrakt, jsou extra elastické a zajišťují optimální
tuhost a podporu vaší páteře, což je nezbytné k
dokonalé relaxaci vašeho těla.

H2

13O

PĚNA RESILÉN ZN SX

Mousse
Neropur

VISCO

HR

5
Vysvětlivky na str. 35

PRVNÍ VRSTVA

Mousse au Neropur

VÝŠKA V POTAHU

27 cm

DRUHÁ VRSTVA

Visco pěna s extraktem sóji TXFS

POTAH

Premium Line Silver

TŘETÍ VRSTVA

Pěna Resilén ZN SX

TUHOST

H2 středně měkká

ČTVRTÁ VRSTVA

Pěna Resilén ZN SX HTS

POLOHOVÁNÍ NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

DOPORUČENÁ NOSNOST

130 kg

MOŽNOST VYUŽITÍ

Jednostranná matrace – jedna funkční ložná plocha

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

Ano

Struktura otevřených buněk zajišťuje optimální
proudění vzduchu a výměnu tepla.
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MAGNI

THOR

Výjimečnost matrace Magni je dána především
unikátní pěnou horní vrstvy matrace označované jako XDURA®. Tato speciální pěna se vyznačuje svou měkkostí, ale zároveň odolností a
vysokou elasticitou. Díky své unikátní struktuře
s otevřenými buňkami je extrémně propustná
a zabraňuje tak nadměrnému hromadění tepla
a vlhkosti, což poskytuje vynikající mikroklima
pro váš spánek.
Středovou vrstvou a základem matrace jsou
taštičkové pružiny samostatně uložené v textilních pouzdrech. Díky systému vysokého počtu
malých pružin je zajištěna bodová elasticita
matracového jádra, výborná cirkulace vzduchu
a ergonomicky správná opora vašeho těla.

Dokonalost jádru matrace Thor dodává především pěti centimetrová horní vrstva z viscoelastické paměťové pěny, která uživateli přináší
výjimečný komfort. Tato unikátní pěna dokáže
kopírovat tělo uživatele nejen na základě jeho
hmotnosti, ale i na základě tělesné teploty.
Středovou vrstvou a základem matrace jsou
taštičkové pružiny samostatně uložené v textilních pouzdrech. Díky systému vysokého počtu
malých pružin je zajištěna bodová elasticita
matracového jádra, výborná cirkulace vzduchu
a jedinečná ergonomicky správná opora vašeho těla. Sendvičové uložení jednotlivých pěn na
taštičkové pružině zvyšuje celkovou pevnost a
odolnost matrace.

7 ZÓN

H3

13O

PUR

7 ZÓN

5
Vysvětlivky na str. 35

H2

13O

VISCO

PUR

5
Vysvětlivky na str. 35

PRVNÍ VRSTVA

PUR pěna XDURA®

VÝŠKA V POTAHU

27 cm

PRVNÍ VRSTVA

Visco pěna

VÝŠKA V POTAHU

27 cm

DRUHÁ VRSTVA

PUR pěna

POTAH

Premium Line Silver

DRUHÁ VRSTVA

PUR pěna

POTAH

Premium Line Silver

TŘETÍ VRSTVA

Taštičková pružina

TUHOST

H3 středně tvrdá

TŘETÍ VRSTVA

Taštičková pružina

TUHOST

H2 středně měkká

ČTVRTÁ VRSTVA

PUR pěna, profilovaná do zón, odvětraná

POLOHOVÁNÍ HLAVOVÉ ČÁSTI NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

ČTVRTÁ VRSTVA

PUR pěna, profilovaná do zón, odvětraná

POLOHOVÁNÍ HLAVOVÉ ČÁSTI NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

DOPORUČENÁ NOSNOST

130 kg

MOŽNOST VYUŽITÍ

Jednostranná matrace – jedna funkční ložná plocha

DOPORUČENÁ NOSNOST

130 kg

MOŽNOST VYUŽITÍ

Jednostranná matrace – jedna funkční ložná plocha

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm
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PREMIUM LINE

Ano

Ano
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NANNA

POTAH PREMIUM LINE SILVER

Jádro matrace Nanna je vyrobeno speciální výrobní metodou z unikátní polyuretanové
MEGAcell pěny, která je typická svým vysokým
obsahem buněk. Právě vysoké množství buněk
zlepšuje odvod tepla a vlhkosti, zvyšuje prodyšnost materiálů, díky čemuž matrace vyniká svou
vysokou odolností a dlouhou životností. Jádro
matrace je za pomoci speciálních prořezů rozděleno do sedmi anatomických zón, díky nimž je
zajištěno dokonalé odvětrávání matrace.

7 ZÓN

H3

Megacell
13O

5

30°

Vysvětlivky na str. 35

Vysvětlivky na str. 35

SLOŽENÍ

MEGAcell pěna

TUHOST

DOPORUČENÁ NOSNOST

130 kg

POLOHOVÁNÍ NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

MOŽNOST VYUŽITÍ

Oboustranná matrace – dvě funkční ložné plochy

VÝŠKA V POTAHU

27 cm

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

POTAH

Premium Line Silver
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PREMIUM LINE

Ag

H3 středně tvrdá
Ano

Kvalitní potah vám prodlouží životnost matrace,
zvýší pohodlí, zajistí hygienické prostředí a eliminuje nežádoucí roztoče či bakterie.
Potah matrací řady Premium Line je vyroben
z pletené textilie s přídavkem stříbrných vláken.
Díky iontům stříbra má potah matrace antibakteriální vlastnosti, zabraňuje množení bakterií
a zvyšuje odolnost vůči alergiím. Stříbro navíc
neovlivňuje přirozenou rovnováhu naší kůže.
Potah obsahuje mimo stříbrných vláken také
silikonovou technologii, díky níž je matrace na
dotek příjemně jemná a velmi odolná.

Lidské tělo během spánku produkuje teplo a pot.
Díky speciální technologii nabízí potah výborné
hydrofilní vlastnosti, kdy se vlhkost velmi rychle
vstřebává.
Na obou stranách potahu jsou umístěna textilní
ucha sloužící k lepší manipulaci s matrací, která
jsou vyrobena ze stejného materiálu jako samotný potah matrace.
Potah je rovněž olemován a opatřen zipem, který je umístěn na její horní straně, je snímatelný
a pratelný.

SLOŽENÍ

Úplet Premium Line Silver
72% PES, 27% CV, 1% PA
Úplet prošitý s PES rounem

SNÍMATELNOST

Ano, opatřen zipem

PRATELNOST

Ano
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Excellent
Line
Excellent Line - řada excelentních matrací, ze kterých budete vstávat jako
nový člověk. Matrace v této řadě byly navrženy pro velmi náročné uživatele,
od těch nejmenších až po nejstarší. Všechny matrace mají výšku v potahu
cca 22 cm. Díky kombinaci různých materiálů, které vašim zádům poskytují potřebnou oporu a přizpůsobují se tvaru vašeho těla, zajišťují dokonalý
komfort vašeho spánku.
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SELENE

AFRODITE

První a druhá vrstva jednostranné matrace
Selene je tvořena viscoelastickými pěnami,
díky nimž je zajištěn zvýšený komfort při spánku. Viscoelastické pěny, neboli tzv. líné pěny,
jsou vyrobeny ve dvou tuhostech. Díky teplotě
lidského těla měknou a tvarují se dle potřeb
uživatele. Díky efektu pomalého vracení se do
původní polohy, zajišťují rovnoměrné rozložení
tlaku na lidské tělo.
Spodní vrstva je vyrobena z polyuretanové pěny
a slouží jako opora celé matrace. Díky jejím speciálním prořezům je navíc zajištěno optimální
odvětrávání matrace.

Matrace Afrodite má speciálně anatomicky
tvarované jádro, jehož horní a spodní vrstva je
vyrobena z kvalitních polyuretanových pěn se
sójovým olejem. Díky své otevřené buněčné
struktuře vynikají PUR pěny svou vysokou odolností, vyšší pružností a trvanlivostí, díky čemuž
je matrace vhodná i pro vyšší nosnost. Speciální
anatomické tvarování zajišťuje vysoký komfort
matrace.
Matrace je navíc dokonale provzdušněna díky
unikátní skladbě jednotlivých vrstev. Horizontálním směrem je provzdušnění zajištěno díky
velkým otevřeným buňkám středové vrstvy Calipore, která se řadí mezi pěny s nejvyšší prodyšností. Vertikálním směrem je provzdušnění zajištěno díky propojení horní a spodní speciálně
proděravěné vrstvy a středové vrstvy Calipore.

7 ZÓN

H2

11O

VISCO

PUR

7 ZÓN

H2
H3

Vysvětlivky na str. 35

13O

PUR

Calipore

5
Vysvětlivky na str. 35

PRVNÍ VRSTVA

Visco pěna

POTAH

Excellent Line Tencel

PRVNÍ VRSTVA

PUR pěna se sójovým olejem

POTAH

Excellent Line Tencel

DRUHÁ VRSTVA

Visco pěna

TUHOST

H2 středně měkká

DRUHÁ VRSTVA

Calipore

TUHOST

H2 středně měkká/H3 středně tvrdá

TŘETÍ VRSTVA

PUR pěna

POLOHOVÁNÍ NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

TŘETÍ VRSTVA

PUR pěna se sójovým olejem

POLOHOVÁNÍ NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

DOPORUČENÁ NOSNOST

110 kg

MOŽNOST VYUŽITÍ

Jednostranná matrace – jedna funkční ložná plocha

DOPORUČENÁ NOSNOST

130 kg

MOŽNOST VYUŽITÍ

Oboustranná matrace - dvě funkční ložné plochy

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

VÝŠKA V POTAHU

22 cm

VÝŠKA V POTAHU

22 cm
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EXCELLENT LINE

Ano

Ano

17

FENIX

HYPNOS

Oboustranná matrace Fenix má jádro tvořené ze dvou vrstev vysoce pružných High Resilience neboli tzv. studených pěn o vysokých
objemových hmotnostech. Uživatel může volit
mezi měkčí (žluto-olivová barva) či tvrdší (hnědá
barva) stranou matrace. Jednotlivé vrstvy jádra
jsou rozděleny do anatomických zón díky speciálnímu antidekubitnímu prořezu. Právě spojení
této výrobní technologie a High Resilience pěny
nechává vzniknout jádru matrace, které zajišťuje dokonalé prokrvení pokožky lidského těla.

Jednostranná matrace Hypnos je rozdělena do
sedmi anatomických zón. Její jádro je tvořeno
velkým množstvím malých pružinek uložených
v taštičkách z netkané textilie, tzv. taštičkovými pružinami. Horní, ložnou vrstvu matrace,
tvoří kvalitní polyuretanová pěna. Díky systému
taštičkových pružin se matrace ideálně přizpůsobí křivkám uživatele a zajistí mu tak klidný a
regenerující spánek.

7 ZÓN

H3
H4

13O

HR

7 ZÓN

Vysvětlivky na str. 35

H3

12O

PUR

5
Vysvětlivky na str. 35

PRVNÍ VRSTVA

HR pěna

POTAH

Excellent Line Tencel

PRVNÍ VRSTVA

PUR pěna

POTAH

Excellent Line Tencel

DRUHÁ VRSTVA

HR pěna

TUHOST

H3 středně tvrdá/H4 tvrdá

DRUHÁ VRSTVA

Taštičková pružina

TUHOST

H3 středně tvrdá

DOPORUČENÁ NOSNOST

130 kg

POLOHOVÁNÍ NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

TŘETÍ VRSTVA

PUR pěna

POLOHOVÁNÍ HLAVOVÉ ČÁSTI NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

MOŽNOST VYUŽITÍ

Oboustranná matrace - dvě funkční ložné plochy

DOPORUČENÁ NOSNOST

120 kg

MOŽNOST VYUŽITÍ

Jednostranná matrace - jedna funkční ložná plocha

VÝŠKA V POTAHU

22 cm

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

VÝŠKA V POTAHU

22 cm
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EXCELLENT LINE

Ano

Ano

19

ASTERIA

POTAH EXCELLENT LINE TENCEL

Oboustranná matrace Asteria je vyrobena z vysoce kvalitní polyuretanové pěny. Jádro je prořezáno do sedmi anatomických zón, díky čemuž
se matrace lidskému tělu lépe přizpůsobuje
a zajišťuje tak dokonalý komfort spánku uživatele.

7 ZÓN

H3

13O

PUR
30°

Vysvětlivky na str. 35

SLOŽENÍ

PUR pěna

TUHOST

DOPORUČENÁ NOSNOST

130 kg

POLOHOVÁNÍ NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

MOŽNOST VYUŽITÍ

Oboustranná matrace - dvě funkční ložné plochy

VÝŠKA V POTAHU

22 cm

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

POTAH

Excellent Line Tencel
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EXCELLENT LINE

H3 středně tvrdá
Ano

Vysoce kvalitní potah Tencel obsahuje mikrovlákna ze 100% přírodního materiálu, který je
získáván ze surového dřeva, tzv. celulózy. Unikátní vlastnosti Tencelu tkví především v jeho
vysoké absorpční schopnosti, odvádění vlhkosti, odvětrávání a jedinečných antibakteriálních
vlastnostech, díky čemuž je zaručeno příjemné
a suché spánkové klima. Tencel umí absorbovat
vzniklou vlhkost a odvést ji dovnitř vlákna, v porovnání s bavlnou dokonce až o polovinu lépe.
Tím je, zcela bez chemických látek, zaručeno
příznivé mikroklima na povrchu naší kůže, které

100%

Vysvětlivky na str. 35

zabraňuje množení bakterií a naše pokožka tak
může nepřetržitě dýchat.
Tencel je výjimečný i díky své hladké povrchové
struktuře, díky čemuž je potah na dotyk velice
příjemný a jemný. Má hedvábný lesk, je odolný
proti otěru či žmolkování a je prošit do speciálních obrazců, na kterých se vám bude spát jako
na obláčku.
Potah Tencel je navíc opatřen 3D ventilační
mřížkou, která zajišťuje dokonalejší odvětrávání
jádra matrace.

SLOŽENÍ

Úplet Excellent Line Tencel
54% PES, 46% CLY
Úplet prošitý s PES rounem

SNÍMATELNOST

Ano, opatřen zipem

PRATELNOST

Ano
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Supra
Line
V řadě Supra Line naleznete vysoce kvalitní pěnové matrace s výškou
v potahu 16 a 17 cm, u nichž je kladen důraz na speciální tvarování
do anatomických zón, díky nimž je zajištěna rovnoměrná opora lidského těla a odvětrávání matrací. Luxusní dojem matrací této řady
dotváří designový potah z vysoce kvalitního úpletu o vysoké gramáži
s originálním vzorem.

22
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SUPRA LINE

RIANA

LINDA

Kvalitní sendvičové jádro matrace Riana je vyrobeno ze tří vrstev pěn, které zajišťují dobrou
elasticitu matrace a respektují tak přirozený
tvar páteře. Díky dokonalému tvarování do sedmi anatomických zón je zajištěna rovnoměrná
opora lidského těla na matraci a odvětrávání
matrace.

Sendvičová matrace Linda je vyrobena ze tří
vrstev kvalitních pěn. První vrstvu tvoří visco
neboli tzv. líná pěna, druhá a třetí vrstva je vyrobena z polyuretanové pěny. Díky unikátním
vlastnostem se líná pěna velmi pomalu vrací do
své původní polohy, čímž je zajištěno rovnoměrné rozložení tlaku na lidské tělo. To je podpořeno i speciálním tvarováním matrace do sedmi
anatomických zón.

7 ZÓN

H3

11O

HR

PUR

7 ZÓN

Vysvětlivky na str. 35

H2

11O

VISCO

PUR
Vysvětlivky na str. 35

PRVNÍ VRSTVA

HR pěna

POTAH

Supra Line Marble

PRVNÍ VRSTVA

Visco pěna

POTAH

Supra Line Marble

DRUHÁ VRSTVA

PUR pěna

TUHOST

H3 středně tvrdá

DRUHÁ VRSTVA

PUR pěna

TUHOST

H2 středně měkká

TŘETÍ VRSTVA

PUR pěna

POLOHOVÁNÍ NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

TŘETÍ VRSTVA

PUR pěna

POLOHOVÁNÍ NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

DOPORUČENÁ NOSNOST

110 kg

MOŽNOST VYUŽITÍ

Oboustranná matrace – dvě funkční ložné plochy

DOPORUČENÁ NOSNOST

110 kg

MOŽNOST VYUŽITÍ

Oboustranná matrace – dvě funkční ložné plochy

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

VÝŠKA V POTAHU

17 cm

VÝŠKA V POTAHU

17 cm
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SUPRA LINE

Ano

Ano

25

SUPRA LINE

IVANA

NELLY

Sedmi zónová matrace Ivana je vyrobena ze
studené vysoce elastické High Resilience pěny,
která zaručuje vysokou propustnost buněčné
struktury, výbornou elasticitu a vzduchovou
prodyšnost. Konstrukce se speciálně strukturovaným povrchem v oblasti ramen, beder a
pánve garantuje vynikající přizpůsobení se tělu
a optimální proudění vzduchu, čímž zabezpečuje ideální spánkové klima.

Sendvičová matrace z kvalitních pěn je díky
speciálnímu zámkovému systému vyrobena bez
použití lepidel. Jádro je složeno z desek z polyuretanových pěn o nižší (růžovo-oranžová barva
pěny) a vyšší (bílo-žlutá barva pěny) tuhosti, což
umožňuje výběr měkčí a tvrdší strany matrace.
Komfort lehací plochy u měkčí strany je zvýšen
tvarovým prořezem, který zajišťuje lepší odvětrávání povrchu.

7 ZÓN

16

H3

13O

HR

16

H3

Vysvětlivky na str. 35

SLOŽENÍ

HR pěna

TUHOST

DOPORUČENÁ NOSNOST

130 kg

POLOHOVÁNÍ NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

ANATOMICKÉ ZÓNY

7 zón, anatomické tvarování

MOŽNOST VYUŽITÍ

VÝŠKA V POTAHU

16 cm

ROZMĚR

POTAH

Supra Line Marble
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SUPRA LINE

H2
11O

PUR
Vysvětlivky na str. 35

PRVNÍ VRSTVA

PUR pěna

POTAH

Supra Line Marble

DRUHÁ VRSTVA

PUR pěna

TUHOST

H2 středně měkká/H3 středně tvrdá

Oboustranná matrace – dvě funkční ložné plochy

DOPORUČENÁ NOSNOST

110 kg

POLOHOVÁNÍ NA LAMELOVÝCH ROŠTECH

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

ANATOMICKÉ ZÓNY

Matrace je bez zón

MOŽNOST VYUŽITÍ

Oboustranná matrace – dvě funkční ložné plochy

VÝŠKA V POTAHU

16 cm

ROZMĚR

80 × 200 cm, 90 × 200 cm, 120 × 200 cm,
140 × 200 cm, 160 × 200 cm, 180 × 200 cm

H3 středně tvrdá
Ano

Ano
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POTAH SUPRA LINE MARBLE

Každodenní
znovuzrození
30°

Vysvětlivky na str. 35

Kvalitní potah s šedobílým designem reliéfu je
vyroben z úpletu o vysoké gramáži a podšitým
rounem. Díky spojení těchto materiálů vytváří
povrch plastickou strukturu, která je jemná a
příjemná na dotyk. Potah je opatřen snímatelným a pratelným potahem se zipem.
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SUPRA LINE

SLOŽENÍ

Úplet Supra Line Marble
100% PES
Úplet prošitý s PES rounem

SNÍMATELNOST

Ano, opatřen zipem

PRATELNOST

Ano
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Anatomické
polštáře
Volba vhodného polštáře by měla být nedílnou součástí výběru vaší nové
postele či matrace. Polštář je totiž důležitou oporou hlavy, díky čemuž bude
vaše páteř při spánku ve správné poloze a dojde tak k celkovému uvolnění
vašeho těla, především pak šíjových a ramenních svalů. U anatomických
polštářů můžete volit mezi několika rozměry, různými materiály a unikátním tvarováním. Díky správné volbě vašeho polštáře budete vstávat jako
nový člověk.

30

31

ANTLIA

GEMINI

Standardně tvarovaný anatomický polštář Antlia je vyroben z vysoce elastické visco pěny,
která vyniká svou výbornou tvarovou pamětí a
je schopna reagovat na tlak a teplotu lidského
těla. Působením tepla totiž dochází k měknutí
pěny, čímž dochází k rovnoměrnému rozložení
váhy uživatele a jeho celkovému uvolnění. Vertikální perforace polštářů zajišťuje odvod vlhkosti, čímž je zajištěn vysoký hygienický standard.

Polštář Gemini s moderním anatomickým tvarováním je zhotoven speciálním zámkovým systémem bez použití lepidel. Horní, světle žlutá,
strana polštáře je vyrobena z visko elastické
neboli tzv. líné pěny. Díky tomuto materiálu a
speciálnímu profilování se polštář přizpůsobí
vašim přirozeným konturám a poskytne vám
správnou polohu páteře při spánku, a to jak v
poloze na zádech, tak na boku. Spodní vrstvu
polštáře tvoří měkká polyuretanová pěna, která vlastnosti líné pěny násobí. Díky speciálním
podélným prořezům je zajištěn odvod vlhkosti.

ROZMĚRY:

65 × 41,5 × 10 cm

SLOŽENÍ

VE 4515/Visco pěna
ROZMĚRY:

60 × 31,5 × 10 cm

SLOŽENÍ

Visco pěna V 5018/N 2530

CARINA

VELA

Speciálně tvarovaný polštář Carina je vyroben z
Visco elastické pěny, označované též jako líná
pěna. Díky použitému materiálu jsou zajištěny
ideální elastické vlastnosti potřebné pro dokonalé uvolnění a oporu páteře. Líná pěna má
výbornou tvarovou paměť a mění svou tuhost v
závislosti na objemu absorbovaného tepla, díky
čemuž se dokonale přizpůsobuje potřebám uživatele.

Speciálně tvarovaný anatomický polštář Vela je
vyroben ze speciální VISCOOL pěny s chladivým
efektem. Díky své otevřené buněčné struktuře
a podélným prořezům vyniká především svou
schopností absorbovat lidské teplo a odvádět
tělesnou vlhkost, čímž je zajištěno příznivé
spánkové klima. Pěna je navíc velmi prodyšná a
obohacená o příměs sójového oleje, díky čemuž
má pěna delší životnost a prodyšnost.

ROZMĚRY:

48 × 33 × 11 cm

ROZMĚRY:

58 × 38 × 11 cm

SLOŽENÍ

V4015

SLOŽENÍ:

Viscool pěna

POTAH POLŠTÁŘŮ: SLOŽENÍ: Úplet Premium Line Silver | SNÍMATELNOST: Ano, opatřen zipem | PRATELNOST: Ano
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ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE
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TUHOST MATRACÍ

LEGENDA
7 ZÓN

HMOTNOST V KG
50-60

60-70

70-80

80-90

90-100

100-110

110-120

120-130

extrémní
zátěž
do 150kg

Počet anatomických zón

Jednostranná matrace – 1 funkční ložná plocha

Výška matrace v potahu

Oboustranná matrace – 2 funkční ložné plochy

PREMIUM LINE
MAGNI

4

4

3

3

3

2

2

2

VILI

3

3

2

2

2

1

1

1

THOR

4

3

3

3

3

2

2

2

NANNA

4

4

3

3

3

3

3

2

H2
HR

EXCELLENT LINE

PUR

SELENE

3

AFRODITE

3

4

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

FENIX

4

4

4

4

3

4

3

4

3

4

3

3

3

3

2

3

HYPNOS

3

3

3

3

2

2

1

ASTERIA

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

Mousse
Neropur

1

2
Megacell

2
Calipore

SUPRA LINE
RIANA

3

3

3

2

2

2

LINDA

3

3

3

2

2

2

IVANA

4

4

3

3

3

3

NELLY

3

3

3

2

2

2

H2

HR – High Resilience studená pěna

Pěna s příměsí sójového extraktu

VISCO – visco elastická pěna

Pěna s příměsí oleje s vůní pomerančového květu

PUR – polyuretanová pěna

Snímatelný potah

Mousse Neropur pěna

Potah opatřený zipem

Megacell pěna

Prošitý potah

Calipore pěna

30°

Taštičkové pružiny

2

2

Zámkový systém – nelepené jádro

2 – STŘEDNĚ MĚKKÁ

3 – STŘEDNĚ TVRDÁ

4 – TVRDÁ

polohování hlavové i nožní části na lamelovém roštu

12O

*Poznámka: Jednotlivé tuhosti jsou stanoveny při optimální pokojové teplotě. Tento předpoklad je duležitý
především u matrací z visco pěny. Správná tuhost těchto matrací se totiž projeví buď to při optimální teplotě nebo až při delším ležení uživatele, kdy se pěna zahřeje.
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5

Doporučená nosnost

Možnost praní

Antibakteriální potah

Ag

polohování hlavové části na lamelovém roštu

1 – MĚKKÁ

Možnost volby měkčí/tvrdší strany matrace

H3

2

VISCO

3

Tuhost matrace H1-H4 (měkká-tvrdá)

Potah se stříbrnými vlákny

Potah se 3D mřížkou

100%

100% přírodní potah

Potah s odváděním vlhkosti

Prodloužená záruka na jádro matrace
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu barevného provedení materiálu.
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BLANÁŘ NÁBYTEK, a. s.
Brumovice na Moravě 410
691 11 Brumovice na Moravě
+420 519 440 651
info@blanar.cz

blanar.cz

