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1/ EXKLUZIVNÍ MATRACE AKSAMITE 

 

ANAKONDA  

Luxusní  sedmizónová profilovaná matrace ANAKONDA je vyrobena z vysoce kvalitní elastické pěny. Monobloková 

konstrukce matrace s příčným prořezem vždy zajišťuje dokonalé přizpůsobení se poloze těla a zároveň perfektní 

odvětrání a odvod vlhkosti. Díky této konstrukci je matrace velmi vhodná pro polohovací rošty, může se ale použít pro 

všechny typy roštů.  

Výběrem tuhosti použité pěny je možno matraci objednat ve dvou variantách.   

ANAKONDA SOFT je vyrobena z měkčí, velmi elastické bio pěny (VBN3830) obohacené o přírodní výtažky.  

ANAKONDA HARD je vyrobena tužší vysoce pružné HIGH RESILIENCE „studené“ pěny (HR4037).  

Komfort spánku zvyšuje i zónově prošitý potah 

s výtažky z ALOE VERA, který blahodárně působí na pokožku i regeneraci mysli. 

Matrace je oboustranná. Nosnost matrace je až 120 Kg. Výška matrace v potahu 20 cm.  

 

AERO SPRING 

Ortopedická vzdušná matrace s jádrem z taštičkových pružin a komfortním ležením z velmi elastické bio pěny. Jádro 

matrace je vyrobeno z mnoha jednotlivých 13cm pružin zabalených v textilním pouzdru. Každá jednotlivá pružinka 

reaguje na zatížení samostatně, čímž zvyšuje optimální ortopedickou vlastnost celé matrace. Pružinové jádro zajišťuje 

vysoký hygienický komfort matrace. Matrace je vhodná pro boxspringové postele AKSAMITE, pevné i lamelové rošty a 

také pro odvětrávané desky. 

Pohodlí spánku na matraci AERO SPRING je zvýšeno změkčeným potahem CUBE, který je opatřen boční odvětrávací 

3Dmřížkou, která výrazně zvyšuje cirkulaci vzduchu do jádra.   

Matrace je oboustranná. Nosnost matrace je až 

120 Kg. Výška matrace v potahu 22 cm. 
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ANGEL 

Exkluzivní matrace ANGEL je složená ze dvou druhů špičkových pěn nejvyšší kvality. Pevné spodní jádro z bio pěny o 

vyšší objemové hmotnosti s anatomickým zónovým prořezem zajišťuje dlouhou životnost matrace. Vrchní lehací část 

matrace z viskoelastické pěny nové generace o velmi vysoké objemové hmotnosti 85kg/m3 potrhuje maximální komfort 

ležení tím, že tato antidekubitní pěna omezuje během spánku tlak na nejvíce zatěžované části těla (kyčle, ramena), a tím 

umožňuje jejich lepší prokrvení. Při dlouhodobějším ležení pak výrazně snižuje vznik tzv. dekubitů (proleženin). 

Kombinací obou pěn jsou vytvořeny optimální podmínky pro kvalitní spánek s přirozenou polohou páteře.  

Ke komfortu spaní přispívá navíc druhá vrstva viscoelestické pěny, která tvoří součást potahu matrace MEDILUX.  

Potah MEDILUX  s úpravou SILVER GUARD je vhodný také pro alergiky, vetkaná stříbrná niť pomáhá chránit uživatele 

před bakteriemi a zápachem spojeným s rozvojem mikroorganismů.  

Vzhledem k výšce 20cm je matrace velmi vhodná pro polohovací rošty, může být však použita na všechny typy roštů. 

Nosnost matrace je až 130 Kg. Výška matrace v potahu 20 cm. 

 

TOPPER 

TOPPER, neboli vrchní krycí matrace se používá jako horní vrstva pro BOXSPRINGOVÉ  postele AKSAMITE, nebo jako 

změkčující vrstva pro tvrdé matrace. Je možné ji použít také jako spaní zlepšující vrstvu pro rozkládání sedacích souprav 

AKSAMITE. 

TOPPER je vyroben z kvalitní viscoelastické (antidekubitní) pěny VE4515. Potah je vyroben z materiálu TENCEL® 

fabric™, který je vysoce hydrofilní a je schopný optimalizovat absorpci vlhkosti s vynikajícími chladicími schopnostmi. 

Potah tak přirozeně chladí a potlačuje růst baktérií. 

Výška topperu je 7 cm včetně potahu. 
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2) Charakteristika námi dodávaných potahů: 

 

Potah MEDILUX s úpravou SILVER GUARD Pro matrace:  ANGEL 

Složení:  

64% Polyester 

35% Viskóza 

1%   Polyamid 

Potah Medilux má antibakteriální a protiplísňovou úpravu díky ochraně SILVERGUARD. 

Medilux chrání proti bakteriím, vzhledem k použití stříbrné nitě omezuje nepříjemný zápach spojený s rozvojem mikroorganismů. 

Zabraňuje tvorbě roztočů a potlačuje růst bakterií. Tato technologie zajišťuje vysokou hygienu a svěžest potahu, zvyšuje schopnost 

regulace vlhkosti. 

Potah je vhodný pro alergiky. 

 

Potah CUBE Pro matrace:  AERO 

Složení:  

58% Polyester 

42% Viskóza 

Horní i spodní strana potahu je ve složení pleteniny 58% polyester, 42% viskóza, polyesterové rouno  

a polypropylenová tkanina. 

Výjimečnost potahu spočívá v tom, že všechny potahy dostupné na trhu se šijí na kontinuálních strojích, zatímco tento typ potahu se 

šije na jednohlavovém stroji dle zadání zákazníka, a to každý jednotlivě. 

Boční strana potahu je složena, stejně jako spodní část spolu s 3D polyesterovým materiálem s odvětrávající mřížkou, která zvyšuje 

vyšší cirkulaci vzduchu jádra, neabsorbuje vlhkost a nepodporuje výskyt roztočů a plísní.   

Všechny tyto díly jsou sešity k sobě pomocí zipu, který je dělitelný.  

Jednotlivé díly jdou od sebe rozdělit, kvůli údržbě.  

Potah zajišťuje vysokou hygienu a je vhodný pro alergiky.  

 

Potah ALOE VERA  Pro matrace:  ANAKONDA SOFT + HARD 

Složení:  

78% Polyester 

22% Bavlna 

Obsahuje výtažky z ALOE VERA, převážně enzymy, minerální 

látky a aminokyseliny, které mají pozitivní vliv na pokožku 

lidského těla a pomáhají ji čistit a regenerovat. 

Působí antibakteriálně, zabraňuje a potlačuje vznik tělesných 

pachů, odstraňuje nepříznivé mikroorganizmy a poskytuje tak 

ochranu proti bakteriím, roztočům a plísním. Potah se 

vyznačuje vysokou absorpcí vlhkosti, odpuzuje vlhkost a 

umožňuje snadné odpařování potu, čímž je zaručeno suché a 

příjemné klima. 

Vyznačuje se hladkým a příjemným povrchem na dotek. 

Přispívá k dokonalé relaxaci během spánku. 

Potah  snímatelný a pratelný na 60 stupňů. 
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Potah ALOE VERA  Pro matrace:  AMBIENTE LUX 

Složení:  

35 % polyamid 

65 % polypropylen 

Obsahuje výtažky z ALOE VERA, převážně enzymy, minerální látky a aminokyseliny, které mají pozitivní vliv na pokožku lidského těla 

a pomáhají ji čistit a regenerovat. 

Působí antibakteriálně, zabraňuje a potlačuje vznik tělesných pachů, odstraňuje nepříznivé mikroorganizmy a poskytuje tak ochranu 

proti bakteriím, roztočům a plísním. Potah se vyznačuje vysokou absorpcí vlhkosti, odpuzuje vlhkost a umožňuje snadné odpařování 

potu, čímž je zaručeno suché a příjemné klima. 

Vyznačuje se hladkým a příjemným povrchem  na dotek. Přispívá k dokonalé relaxaci během spánku. 

Potah  snímatelný a pratelný na 60 stupňů. 

  

Potah WELLNESS Pro matrace:  AMBIENTE, ARABELA  

Složení:  

100% PES 

Potah je základní variantou úpletových potahů. Splňuje požadavky na hygienický a antialergický potah. Předností je vysoká pružnost, 

odolnost vůči mikroorganizmům, nízká navlhavost a rychlé sušení. 

Klasický úplet, příjemný na dotek s jednoduchým dezénem a proševem 150g/m
2
 dutého vlákna. 

Potah snímatelný a pratelný na 60 stupňů. 

  

Potah V-PLUS (Visco Plus) Pro matrace:  AMBRELA VISCO LUX  

Složení:  

51% PES 

49% Viskóza 

200gr rouno 

17 g/m
2
 podšití  

Základem této látky je polyester, tvoří nosné a zpevňující vlákno. Hlavní pocitové vlastnosti dodává viskóza, jako zcela odbouratelný 

přírodní materiál, který se získává z bukové buničiny. Výsledným efektem je hebký a pohodlný materiál, který nabízí řadu výhod: 

jemnější a chladivější na pokožku, vysoká absorbční schopnost, čistota a hygiena přírodních materiálů. 

 

Potah TENCEL Pro matrace:  TOPPER 

Složení:  

51% PES 

49% Viskóza 

Tencel je 100% přírodní vlákno, vyrobené z přírodní buničiny. Potah je jemný jako hedvábí, silný jako polyester. Péče o něj je snadná 

jako o akryl, v létě je chladivý jako len a v zimě hřeje jako vlna. Absorbuje vlhkost jako bavlna. Nepoškozuje životní prostředí a 

spojuje výhody mnoha různých materiálů, což je pohodlí bavlny, trvanlivost polyesteru, přizpůsobivost viskózy a hladkost hedvábí. 

Tencel zjemní vaši matraci, je prodyšný a má dobré antistatické vlastnosti. Dá se říct, že je to materiál pro 21. století. 


