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NOVINKY
NEROLI...nová dimenze odpočinku

NEROLI je esenciální olej, který se extrahuje z květů hořkého pomerančovníku. Název je odvozený od jména
princezny z Neroli. Princezna již v 17. století používala tento olej na parfémování rukavic a vody na koupání.
Olej se vyrábí vodní destilací z jemných čerstvých květů. Květy se sbírají ručně, aby nedošlo k poškození lístků.
Je to velmi náročný proces, jelikož na jeden litr oleje je třeba jedné tuny květů. Díky náročnosti výroby, nádherné
vůni a zdraví prospěšných vlastností je považovaný za jeden z nejdražších olejů na světě. Je součástí mnoha
exkluzivních parfémů. Olej NEROLI je vyhledávaný pro své uklidňující účinky na nervový systém. Pomáhá při úlevě
od psychického napětí a zlepšuje cirkulaci krevního oběhu. Čerstvá medová vůně působí jako antidepresivum.
Všechny jeho vlastnosti ulehčují boj s nespavostí a neklidným spánkem. Zpracováním esenciálního oleje
NEROLI do HR pěny NEROLI vznikl vyjímečný produkt, který v matracích MATERASSO přináší do vašeho
odpočinku novou dimenzi. Tou dimenzí je AROMA-TERAPIE, jejímž účinkům se oddáváte, kdykoli
odpočíváte na matraci NEROLI THERAPY.

NEROLI biorytmic 5 let

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

60°C

potah Biorytmic prošitý
s PES vláknem – gramáž
300 g/m2

zaváděcí cena

9350 Kč

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 140 kg

Výška:
22 cm

vrchní deska: aromatizovaná HR pěna NEROLI®, vrstva pěny
NIGHTFLY, oranžová střední pěna: HR-pěna hustoty 45 kg/m3,
spodní deska NIGHTFLY, FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

LAVENDER antibacterial

5 let

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

60°C

potah ANTIALERGIC prošitý
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2

170 kg

NOSNOST

zaváděcí cena

6240 Kč

www.materasso.eu

Tuhost:
měkčí strana (hlubší prořez) –
tvrdší strana (mělčí prořez) –

Výška:
24 cm

vrchní a spodní profil pěna LAVENDER FOAM;
střední profil antibakteriálni pěna SANITIZED;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

7 let

ZÁRUKA

www.materasso.eu

BIOGREEN maxi

60°C

potah OLIVA prošitý
s PES vláknem – gramáž
300 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

9180Kč

7270 Kč

AIRGEL silver
Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Výška:
22 cm

Silver Protect

170 kg

NOSNOST

3 roky

60°C

ZÁRUKA

potah SILVER prošitý
s PES vláknem – gramáž
300 g/m2

vrchní profil: přírodní pěna BIOGREEN; strední profil:
LAVENDER FOAM; spodní profil: přírodní pěna BIOGREEN;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnosti

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

7830Kč

6220 Kč
Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

PARTNER antibacterial
2 roky

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

Nosnost:
do 125 kg

Výška:
23 cm

vrchní deska: pěna AIRGEL;
střední profil: měkčená ELIOCELL pěna hustoty 28 kg/m3;
střední profil: antibakteriálni pěna SANITIZED;
spodní profil: měkčená ELIOCELL pěna hustoty 28kg/m3

60°C

potah ANTIALERGIC prošitý
s PES vláknem – gramáž
200 g/m2

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

Nosnost:
do 125 kg

Výška:
22 cm

5240Kč

Cenová bomba!

4150 Kč

Váš prodejce:

vrchní deska: antibakteriální komfortní pěna;
strědní desky: značková pěna ELIOCELL hustoty 25 kg/m3
a komfortní značková pěna ELIOCELL hustoty 28 kg/m3;
spodní deska: komfortní značková pěna ELIOCELLhustoty 25kg/m3

