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Spánek
Spánek je základní regenerační proces. Během spánku naše tělo obnovuje své soustavy, třídí  
paměť a ukládá energii na další den. Délka spánku by se u zdravých dospělých měla pohybovat 
kolem 7–8 hodin denně. Ročně jsou to téměř tři tisíce hodin, které příroda určila na obnovu našich 
sil. Kromě délky spánku je také třeba dbát na jeho kvalitu a mít odpovídající „výbavu pro spánek“ –  
především kvalitní matraci, rošt, polštář a přikrývku. 

Jaká by měla být zdravá postel?
Základní podmínkou pro zdravý a příjemný spánek je anatomicky správná podpěra těla. Při ležení 
je páteř ve všech polohách podpírána ve svém přirozeně vyvinutém tvaru. Člověk během spánku 
občas mění polohu těla a  končetin. Zdravá postel nesmí bránit v  pohybu, ale naopak by měla 
aktivně pomáhat, aby páteř i celé tělo mohly snadněji zaujmout svoji ideální polohu. Bolesti zad 
patří k nejčastějším „civilizačním“ onemocněním dnešní doby. Jednou z příčin je i nevhodné lůžko. 
Zdravá postel je tedy velmi důležitá, protože kvalita lůžka má podstatný vliv na uvolnění a regene-
raci páteře, kloubů i vnitřních orgánů.

Hygiena lůžka je základním předpokladem regenerace imunitního systému. V současné době, kdy 
stále častěji dochází k  oslabení imunity organismu, alergiím a  jiným zdravotním obtížím, význam 
hygieny lůžka roste. Postel by se neměla stát útočištěm pro bakterie, plísně, roztoče nebo látky vylu-
čované z těla. Spáč odevzdá lůžku za jednu noc v průměru půl litru tělesné vlhkosti. Zdravá matrace 
a lůžkoviny by tedy měly být vyrobeny z takových materiálů, které dobře odvádějí vlhkost nebo mají 
antibakteriální úpravu. Také údržba celého lůžka musí být jednoduchá a účinná. 

Zdravá postel nemůže být univerzální a stejná pro všechny, ale měla by být individuálně přizpůso-
bena váze a výšce spáče. Je třeba zohlednit také zvyklosti spaní, zdravotní stav a věk spáče. 

je důležitou součástí péče o zdraví
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Kvalitní matrace je základ
JMP Studio zdravého spaní® je tradičním českým výrobcem vysoce 
kvalitních matrací. Pro výrobu matrací používáme pouze ověřené 
a  kvalitní materiály. Klademe důraz na jejich optimální vlastnosti 
a dlouhou životnost. Matrace vyrábíme na míru. 

Matrace má zajistit především správnou podpěru těla a příjemný, po-
hodlný spánek. Důležitá je i hygiena lůžka a možnost snadné údržby. 
Všechny naše matrace mají snímatelné potahy s možností praní i při 
vysokých teplotách. Většinu matrací můžete také během užívání pra-
videlně otáčet, což přispívá k prodloužení jejich životnosti. 

U nás najdete matrace v různých tvrdostech a také pro různé věkové 
skupiny – pro děti i dospělé. Výběru matrace věnujte dostatečný čas 
i péči – jedná se o dlouhodobou investici do vlastního zdraví. Volba 
tvrdosti matrace je individuální záležitost. Pro nižší váhové kategorie 
se doporučuje spíše měkčí varianta, pro vyšší váhové kategorie na-
opak spíše tvrdší typ matrace.

Důležitý je také rozměr
Aby byl spánek pohodlný, postel by měla mít dostatečnou délku,  
šířku a  výšku lehací plochy. Matrace by měla být o  cca 20–25 cm  
delší, než je výška postavy spáče. Také šířka matrace by měla být  
dostatečná – u  jednolůžek minimálně 90 cm, u dvojlůžek minimálně 
80 cm na jednu osobu. Optimální výška lehací plochy se pohybuje 
mezi cca 40 a  55 cm. Pro vyšší postavy nebo seniory lze doporučit 
i vyšší lehací plochu cca 55–65 cm. 

Vyberte si vhodný rošt
Vhodný podklad pod matraci tvoří základ zdravého spaní. Pod větši-
nu matrací je vhodný lamelový rošt, některé typy matrací je možno 
položit i na pevný rošt. Lamelové rošty zlepšují užitné vlastnosti mat-
rací a do určité míry zmenšují namáhání matrace, a prodlužují tak její 
životnost. Rošty mohou být rovné, polohovací nebo s vyklápěním pro 
úložný prostor. 

Polštáře, přikrývky a chrániče pro maximální 
komfort
Vhodný polštář umožní správnou a plnou opěru krční páteře při ležení  
na zádech i na boku. Volba polštáře je velmi individuální záležitost. 
Je třeba přihlédnout k výšce a typu postavy (délka krku, šíře ramen), 
zdravotnímu stavu i zvyklostem spaní.

Přikrývka by měla mít hřejivost, která odpovídá našim individuál-
ním pocitům i teplotě v místnosti. Důležité jsou použité materiály 
a možnost údržby – ideální z hygienického hlediska jsou polštáře 
a přikrývky s možností praní na 60  °C nebo 90  °C a  také výrobky 
s antibakteriální úpravou. Chrániče matrace pak zvyšují její hygie-
nický komfort. 

Kompletní řešení pro váš spánek – 25 let zkušeností

https://www.loznice.cz/produkty/jak-vybrat-matraci/17000
https://www.loznice.cz/produkty/jak-vybrat-rost/17001
https://www.loznice.cz/produkty/jak-vybrat-polstar-prikryvku/17003


Potahy matrací
Všechny potahy matrací ze Studia JMP jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Potahy mají 
výtečné užitné vlastnosti, dlouhou životnost a snadnou údržbu. Potah zajistí příjemné povrchové 
klima matrace a napomáhá odvodu vlhkosti. Vybrané typy potahů mají antibakteriální úpravu. 

Potahy jsou prošité s  výplní z  tzv. dutého vlákna. Všechny 
potahy jsou snímatelné s možností praní nebo chemického 
čištění. Potahy jsou vyrobeny ze dvou samostatných polo-
vin spojených zdrhovadlem po celém obvodu matrace. Toto 
provedení potahu umožňuje jeho jednoduchou údržbu. 

Jádra vybraných matrací jsou opatřena separačním úpletem, 
který chrání jádro matrace a usnadňuje svlékání a oblékání 
potahu. Potahy u vybraných matrací mají boční úchyty, které 
usnadňují manipulaci s matrací.



New Jersey
Kvalitní potah New Jersey obsahuje mikrovlákna z  přírodního materiálu –  
celulózy. Nabízí příjemné klima matrace a výborný odvod vlhkosti. Potah má 
vysokou odolnost proti oděru a žmolkování. 
Potah New Jersey lze prát do 60 °C. 

Medical
Vysoce kvalitní potah Medical je vyroben ze 100% tkané bavlny. 
Potah je příjemný na dotek a je vhodný také pro děti, alergiky a ast-
matiky. Předností potahu je možnost praní při vysokých teplotách. 
Potah Medical lze prát do 90 °C.

Medicott
Komfortní potah s  podílem bavlny obsahuje ionty stříbra, které 
zajišťují jeho antibakteriální vlastnosti. Potah velmi dobře odvádí 
vlhkost. Předností potahu je možnost praní při vysokých teplotách. 
Potah Medicott lze prát do 90 °C.

Důležité upozornění: vzhledem k síle proševů potahů se všechna jádra matrací vyrábějí o cca 1 cm menší, než je zadaný rozměr (délka, šířka). 
Matrace včetně potahu pak odpovídá zadanému rozměru (dle normy ČSN EN 910015).

Bamboo, Adaptic
Bamboo a  Adaptic jsou vysoce kvalitní elastické látky s  tenkou vrstvou  
dutého vlákna, které jsou vhodné především na matrace s  povrchem  
z paměťové pěny. Při ležení zachovávají maximální paměťový efekt matrace.
Potah Bamboo obsahuje bambusová mikrovlákna, velmi dobře odvádí  
vlhkost a udržuje příjemné klima matrace.
Potah Adaptic obsahuje mikrovlákna z  přírodního materiálu – celulózy.  
Potah velmi dobře odvádí vlhkost a je příjemný na dotek. 
Oba typy potahů je možno prát do 60 °C.

New Jersey

Tencel®
Komfortní potah Tencel® obsahuje mikrovlákna z  přírodního materiálu –  
celulózy. Nabízí příjemné klima matrace – má vysokou absorpční schopnost, 
velmi rychle odvádí vlhkost a tím brání její kondenzaci. Zabraňuje tak tvorbě 
plísní a růstu roztočů. Speciální úprava vláken zajistí vysokou odolnost proti 
oděru a žmolkování. Povrch potahu má hedvábný lesk a je velmi příjemný na 
dotek. 
Potah Tencel® lze prát do 60 °C. 

Tencel

Medicott

Bamboo Adaptic

Medical

Grando Silver
Vysoce komfortní potah Grando Silver obsahuje mikrovlákna z  přírodního 
materiálu – celulózy, která velmi dobře odvádí vlhkost. Potah obsahuje ionty 
stříbra, které zajišťují antibakteriální vlastnosti potahu. Luxusní vzhled  
i  vlastnosti potahu dodá příměs kašmírových vláken. Potah má vysokou  
odolnost proti oděru a  žmolkování. Potah je možno objednat také se  
zpevněným bokem nebo s paspulí po celém obvodu matrace.  
Potah Grando Silver lze prát do 60 °C. 

SmartcelTM Sensitive 
Vysoce komfortní potah s  podílem vláken z  přírodní celulózy, která obsahují  
zinek. Zinek má příznivé účinky na pokožku, má výtečné antibakteriální  
vlastnosti a omezuje možnost vzniku pachů. Je vhodný i pro alergiky. Potah 
je velmi příjemný na dotek. 
Potah je možno prát do 60 °C. 

Grando Silver

Smartcel Sensitive

klinicky 
testováno

stop
roztočům
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https://www.loznice.cz/produkty/potah-na-matraci-new-jersey/15379
https://www.loznice.cz/produkty/potah-na-matraci-tencel/15386
https://www.loznice.cz/produkty/potah-na-matraci-medicott/16103
https://www.loznice.cz/produkty/potah-na-matrace-medical/16424
https://www.loznice.cz/produkty/potah-grando-silver/16027
https://www.loznice.cz/produkty/potah-na-matrace-bamboo/16421
https://www.loznice.cz/produkty/potah-na-matrace-adaptic/16422


Pro výrobu matrací používáme pouze značkové materiály nejvyšší kvality. Dáváme důraz na jejich 
optimální vlastnosti a dlouhou životnost.

CELTEX® je vysoce kvalitní studená pěna, která se vyznačuje výtečnou pružností. CELTEX® zajišťuje 
rovnoměrné rozložení tlaku v každé poloze při spánku. Matrace nebrání pohybu při otáčení a na-
pomáhá optimální regeneraci páteře, kloubů i vnitřních orgánů.

Studená pěna CELTEX® má strukturu otevřených pórů. Díky tomu je vysoce prodyšná, vyrovnává 
teplotní rozdíly a velmi dobře odvádí tělesnou vlhkost. Matrace CELTEX® neobsahují alergeny – 
jsou alergicky neutrální a jsou tak vhodné i pro děti, alergiky a astmatiky. 

Matrace CELTEX® mají vynikající tvarovou stálost a dlouhou životnost. Všechny matrace CELTEX® je 
navíc možno otáčet, protože je lze používat z obou stran. Pravidelné otáčení matrace prodlužuje 
její životnost. Záruka na jádra matrací označených logem CELTEX® je 10 let. 

Matrace CELTEX® byly klinicky testovány a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, pro zdravé 
spáče i při problémech s pohybovým aparátem. 

Celsio® je značková výběrová paměťová pěna. Celsio® reaguje na tělesnou teplotu a zatížení, které 
mění její vlastnosti. Materiál se dokonale přizpůsobí tělu a podepře je rovnoměrně rozděleným 
tlakem. 

Struktura z kulovitých otevřených buněk Celsio® jemně obtéká křivky těla a poskytuje oporu tam, 
kde je třeba. Když se z matrace zvednete, pomalu se vrátí do původního tvaru. 

Matrace s povrchem z paměťové pěny jsou vysoce komfortní a pohodlné. 

CELSIO® – královské poležení

KING představuje luxusní řadu vysokých matrací. Matrace KING nabízejí nejvyšší komfort ležení 
a spánku a uspokojí i vysoce náročné uživatele. Matrace KING poskytují optimální podpěru těla při 
ležení a nabízejí výtečnou hygienu lůžka. 

Matrace KING kombinují vysoce kvalitní a značkové materiály – studenou pěnu CELTEX® a pamě-
ťovou pěnu Celsio® s pružinovým nebo mikropružinovým jádrem.

KING – luxusní vysoké matrace nejvyšší kvality

CELTEX® – komfortní matrace každému na míru

https://www.loznice.cz/produkty/komfortni-penove-matrace-celtex/14332#type=1&filters=&minPrice=0&maxPrice=23211&minHeight=0&maxHeight=28&page=1&sortBy=0&mattressWidth=90&mattressLength=200&filterBySize=0
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-z-pametove-peny-celsio/14333#type=1&filters=&minPrice=0&maxPrice=21987&minHeight=0&maxHeight=21&page=1&sortBy=0&mattressWidth=90&mattressLength=200&filterBySize=0
https://www.loznice.cz/produkty/komfortni-vysoke-pruzinove-tastickove-matrace-king/14342#type=1&filters=&minPrice=0&maxPrice=19953&minHeight=0&maxHeight=28&page=1&sortBy=0&mattressWidth=90&mattressLength=200&filterBySize=0
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Matrace CELTEX® – Vanessa / Vanessa Comfort

4 tvrdosti matrace Vanessa 
a Vanessa Comfort: měkká 
(KM), střední (KS), tvrdá (KT), 
speciální tvrdost pro vysoké 
váhové kategorie (KX)

4 ergotypy 
(přizpůsobení dle 
výšky postavy)

Matrace Vanessa nabízí příjemný komfort při ležení. Je vyrobena ze značkové studené pěny CELTEX® v kombinaci  
s  výběrovou paměťovou pěnou Celsio®. Matrace poskytuje optimální podpěru těla při ležení a  zaručuje výtečné  
provzdušnění a hygienu lůžka. Matrace se vyrábí na míru. 

klinicky 
testováno

volba 
tvrdosti 
matrace

zónová
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

vyšší 
třída

ergotypy  
dle výšky

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

otáčení
matrace

váhová 
kategorie

120 kg
do/nad

Výška matrace Vanessa Comfort:
cca 18 cm (výška jádra cca 17 cm)

Výška matrace Vanessa: 
cca 16 cm (výška jádra 14  cm)

Matrace 
Vanessa Comfort  
s povrchem z paměťové pěny

Matrace Vanessa je zónová. Změkčení v oblasti 
ramen tvoří paměťová pěna Celsio®. Povrchová 
profilace zvyšuje komfort při ležení a umožňu-
je snadnější odvod vlhkosti. 

Matrace Vanessa Comfort nabízí vyšší pohodlí 
díky roznášecí vrstvě Comfort z paměťové pěny 
Celsio®. Paměťová pěna reaguje na tělesnou 
teplotu a zatížení a podepře tělo rovnoměrně 
rozloženým tlakem. Matrace Comfort je vlože-
na do potahu na jádro matrace Vanessa a není 
lepená. Při otočení matrace ji lze vždy umístit 
na horní stranu lehací plochy a  zachovat tak 
požadované pohodlí matrace.

Matrace Vanessa a Vanessa Comfort je vhodné 
položit na rošt z  předehnutých lamel nebo na 
pevný dřevěný rošt. Matrace lze velmi dobře 
polohovat. Jádra matrací větší než 200 × 100 cm 
jsou lepená ze dvou nebo více dílů. Doporučené 
typy potahů: New Jersey, Tencel®, Medicott, Me-
dical, Grando Silver.

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-vanessa/14392
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-vanessa/14392
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-vanessa/14392
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-vanessa-comfort/15093
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-vanessa-comfort/15093
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-vanessa-comfort/15093


váhová 
kategorie

120 kg
do/nad
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Matrace CELTEX® – Natalia / Natalia Comfort

Matrace Natalia je velmi pohodlná. Matrace má dvouvrstvou konstrukci a nabízí i kombinované provedení, kdy má  
z  každé strany jinou tvrdost. Matrace je vyrobena ze značkové studené pěny CELTEX® v  kombinaci s  výběrovou  
paměťovou pěnou Celsio®. Matrace Natalia poskytuje optimální podpěru těla při ležení a zaručuje výtečné provzdušnění 
a hygienu lůžka. Matrace se vyrábí na míru. 

4 tvrdosti matrace Natalia 
a Natalia Comfort: měkká 
(KM), střední (KS), tvrdá (KT), 
speciální tvrdost pro vysoké 
váhové kategorie (KX)

3 kombinované tvrdosti:  
měkká a střední (KMS), střední 
a tvrdá (KST), tvrdá a speciální (KTX)

4 ergotypy 
(přizpůsobení dle 
výšky postavy)

klinicky 
testováno

volba 
tvrdosti 
matrace

zónová
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

vyšší 
třída

ergotypy  
dle výšky

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

Výška matrace Natalia Comfort:
cca 20 cm (výška jádra cca 19 cm)

Výška matrace Natalia: 
cca 18 cm (výška jádra 16 cm)

Matrace 
Natalia Comfort  
s povrchem z líné pěny

Matrace Natalia je zónová. Změkčení v oblasti 
ramen tvoří paměťová pěna Celsio®. Povrchová 
profilace matrace zvyšuje komfort při ležení. 
Matrace zajišťuje díky svojí konstrukci výtečný 
odvod vlhkosti.

Matrace Natalia Comfort nabízí vyšší pohodlí 
díky roznášecí vrstvě Comfort z paměťové pěny 
Celsio®. Paměťová pěna reaguje na tělesnou 
teplotu a zatížení a podepře tělo rovnoměrně 
rozloženým tlakem. Matrace Comfort je vlože-
na do potahu na jádro matrace Natalia a není 
lepená. Při otočení matrace ji lze vždy umístit 
na horní stranu lehací plochy a  zachovat tak 
požadované pohodlí matrace. 

Matrace Natalia a  Natalia Comfort je vhodné 
položit na rošt z  předehnutých lamel nebo na 
pevný dřevěný rošt. Matrace lze velmi dobře 
polohovat. Jádra matrací větší než 200 × 100 cm 
jsou lepená ze dvou nebo více dílů. Doporuče-
né typy potahů: New Jersey, Tencel®, Medicott, 
Medical, Grando Silver.

otáčení
matrace

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-natalia/14376
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-natalia/14376
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-natalia/14376
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-natalia-comfort/15094
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-natalia-comfort/15094
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-natalia-comfort/15094
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Výška matrace Emilia Comfort:
cca 20 cm (výška jádra cca 19 cm)

Výška matrace Emilia: 
cca 18 cm (výška jádra 16 cm)

Matrace CELTEX® – Emilia / Emilia Comfort

Matrace 
Emilia Comfort  
s povrchem z paměťové pěny

Matrace Emilia nabízí vysoký komfort při ležení. Matrace má sendvičovou konstrukci – pevnější střed matrace zajišťuje  
nosnost matrace a  základní podpěru páteře. Elastický povrch se zářezy zabezpečuje povrchové změkčení. Matrace 
je vyrobena ze značkové studené pěny CELTEX® v kombinaci s výběrovou paměťovou pěnou Celsio®. Matrace Emilia  
poskytuje optimální podpěru těla a zaručuje výtečné provzdušnění a hygienu lůžka. Matrace se vyrábí na míru.

Matrace Emilia je zónová. Změkčení v  oblasti 
ramen tvoří paměťová pěna Celsio®. Povrchová 
profilace zvyšuje komfort při ležení a umožňu-
je snadnější odvod vlhkosti.

Matrace Emilia Comfort nabízí vyšší pohodlí 
díky roznášecí vrstvě Comfort z paměťové pěny 
Celsio®. Paměťová pěna reaguje na tělesnou 
teplotu a zatížení a podepře tělo rovnoměrně 
rozloženým tlakem. Matrace Comfort je vlože-
na do potahu na jádro matrace Emilia  a  není 
lepená. Při otočení matrace ji lze vždy umístit 
na horní stranu lehací plochy a  zachovat tak 
požadované pohodlí matrace. 

Matrace Emilia a  Emilia Comfort je vhodné  
položit na rošt z předehnutých lamel nebo na 
pevný dřevěný rošt. Matrace lze velmi dobře 
polohovat. Jádra matrací větší než 200 × 100 cm 
jsou lepená ze dvou nebo více dílů. Doporuče-
né typy potahů: New Jersey, Tencel®, Medicott, 
Medical, Grando Silver.

4 tvrdosti matrace Emilia 
a Emilia Comfort: měkká 
(KM), střední (KS), tvrdá (KT), 
speciální tvrdost pro vysoké 
váhové kategorie (KX)

3 kombinované tvrdosti:  
měkká a střední (KMS), střední 
a tvrdá (KST), tvrdá a speciální (KTX)

4 ergotypy 
(přizpůsobení dle 
výšky postavy)

klinicky 
testováno

volba 
tvrdosti 
matrace

zónová
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

vyšší 
třída

ergotypy  
dle výšky

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

váhová 
kategorie

120 kg
do/nad

otáčení
matrace

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-emilia/15095
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-emilia/15095
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-emilia/15095
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-emilia-comfort/15096
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-emilia-comfort/15096
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-emilia-comfort/15096
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Matrace CELTEX® – Sofia / Sofia Comfort

Matrace Sofia nabízí vysoce komfortní spánek. Matrace má sendvičovou konstrukci – pevnější střed matrace zajišťuje nos-
nost matrace a základní podpěru páteře. Povrch je charakteristický výraznými zářezy a zabezpečuje povrchové změkčení. 
Matrace je vyrobena ze značkové studené pěny CELTEX® v kombinaci s výběrovou paměťovou pěnou Celsio®. Matrace Sofia 
poskytuje optimální podpěru těla při ležení a zaručuje výtečné provzdušnění a hygienu lůžka. Matrace se vyrábí na míru. 

4 tvrdosti matrace Sofia 
a Sofia Comfort: měkká 
(KM), střední (KS), tvrdá (KT), 
speciální tvrdost pro vysoké 
váhové kategorie (KX)

3 kombinované tvrdosti:  
měkká a střední (KMS), střední 
a tvrdá (KST), tvrdá a speciální (KTX)

4 ergotypy 
(přizpůsobení dle 
výšky postavy)

klinicky 
testováno

volba 
tvrdosti 
matrace

zónová
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

Výška matrace Sofia Comfort:
cca 22 cm (výška jádra cca 21 cm)

Výška matrace Sofia: 
cca 20 cm (výška jádra 18 cm)

Matrace 
Sofia Comfort  
s povrchem z paměťové pěny

Matrace Sofia je zónová. Změkčení v  oblasti 
ramen tvoří paměťová pěna Celsio®. Výrazná 
povrchová profilace zvyšuje komfort při ležení 
a umožňuje snadnější odvod vlhkosti.

Matrace Sofia Comfort nabízí vyšší pohodlí 
díky roznášecí vrstvě Comfort z paměťové pěny 
Celsio®. Paměťová pěna reaguje na tělesnou 
teplotu a zatížení a podepře tělo rovnoměrně 
rozloženým tlakem. Matrace Comfort je vlo-
žena do potahu na jádro matrace Sofia a není 
lepená. Při otočení matrace ji lze vždy umístit 
na horní stranu lehací plochy a  zachovat tak 
požadované pohodlí matrace. 

Matrace Sofia a Sofia Comfort je vhodné polo-
žit na rošt z předehnutých lamel nebo na pev-
ný dřevěný rošt. Matrace lze polohovat. Jádra 
matrací větší než 200 × 100 cm jsou lepená ze 
dvou nebo více dílů. Doporučené typy potahů: 
New Jersey, Tencel®, Medicott, Medical, Grando 
Silver, Grando Silver 3D.

nejvyšší 
třída

ergotypy  
dle výšky

váhová 
kategorie

120 kg
do/nad

otáčení
matrace

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sofia/14383
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sofia/14383
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sofia/14383
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sofia-comfort/15097
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sofia-comfort/15097
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sofia-comfort/15097
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Matrace CELTEX® – Patricia / Patricia Comfort

Matrace Patricia nabízí luxusní spánek. Matrace má sendvičovou konstrukci – pevnější střed matrace zajišťuje nosnost 
matrace a  základní podpěru páteře. Povrch je charakteristický výraznými zářezy a  zabezpečuje povrchové změkčení.  
Matrace je vyrobena ze značkové studené pěny CELTEX® v kombinaci s výběrovou paměťovou pěnou Celsio®. Matrace Pa-
tricia poskytuje optimální podpěru těla a zaručuje také výtečné provzdušnění a hygienu lůžka. Matrace se vyrábí na míru. 

4 tvrdosti matrace Patricia 
a Patricia Comfort: měkká 
(KM), střední (KS), tvrdá (KT), 
speciální tvrdost pro vysoké 
váhové kategorie (KX)

3 kombinované tvrdosti:  
měkká a střední (KMS), střední 
a tvrdá (KST), tvrdá a speciální (KTX)

4 ergotypy 
(přizpůsobení dle 
výšky postavy)

klinicky 
testováno

volba 
tvrdosti 
matrace

zónová
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

ergotypy  
dle výšky

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

Výška matrace Patricia Comfort:
cca 24 cm (výška jádra cca 23 cm)

Výška matrace Patricia: 
cca 22 cm (výška jádra 20 cm)

Matrace 
Patricia Comfort  
s povrchem z paměťové pěny

Matrace Patricia je zónová. Změkčení v oblasti 
ramen tvoří paměťová pěna Celsio®. Výrazná 
povrchová profilace zvyšuje komfort při ležení 
a umožňuje snadnější odvod vlhkosti. 

Matrace Patricia Comfort nabízí vyšší pohodlí 
díky roznášecí vrstvě Comfort z paměťové pěny 
Celsio®. Paměťová pěna reaguje na tělesnou 
teplotu a zatížení a podepře tělo rovnoměrně 
rozloženým tlakem. Matrace Comfort je vlože-
na do potahu na jádro matrace Patricia a není 
lepená. Při otočení matrace ji lze vždy umístit 
na horní stranu lehací plochy a  zachovat tak 
požadované pohodlí matrace. 

Matrace Patricia a  Patricia Comfort je vhodné 
položit na rošt z předehnutých lamel nebo na 
pevný dřevěný rošt. Matrace lze polohovat. Já-
dra matrací větší než 200 × 100 cm jsou lepená 
ze dvou nebo více dílů. Doporučené typy po-
tahů: Tencel®, Medicott, Medical, Grando Silver, 
Grando Silver 3D. 

nejvyšší 
třída

váhová 
kategorie

120 kg
do/nad

otáčení
matrace

https://www.loznice.cz/produkty/luxusni-matrace-patricia/14381
https://www.loznice.cz/produkty/luxusni-matrace-patricia/14381
https://www.loznice.cz/produkty/luxusni-matrace-patricia/14381
https://www.loznice.cz/produkty/luxusni-matrace-patricia-comfort/15098
https://www.loznice.cz/produkty/luxusni-matrace-patricia-comfort/15098
https://www.loznice.cz/produkty/luxusni-matrace-patricia-comfort/15098
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nejvyšší 
třída

váhová 
kategorie

120 kg
do  

Matrace CELTEX® – Victoria / Victoria Comfort

Luxusní vysoká matrace Victoria nabízí nejvyšší komfort při ležení. Matrace je vyrobena ze značkové studené pěny  
CELTEX®. Matrace má sendvičovou konstrukci – základem je pevnější střed matrace, který má příčně podélnou profilaci 
pro dokonalou podpěru páteře i odvod vlhkosti. Povrch se zářezy zajistí příjemné povrchové změkčení. Matrace Victoria  
poskytuje optimální podpěru těla a zaručuje také výtečné provzdušnění a hygienu lůžka. Matrace se vyrábí na míru.

3 tvrdosti matrace  
Victoria a Victoria Comfort: 
měkká (KM), střední (KS), 
tvrdá (KT)

4 ergotypy 
(přizpůsobení dle 
výšky postavy)

klinicky 
testováno

volba 
tvrdosti 
matrace

zónová
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

ergotypy  
dle výšky

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

Výška matrace Victoria Comfort: cca 28 cm (výška jádra cca 27 cm)

Výška matrace Victoria: cca 26 cm (výška jádra 24 cm)

Matrace Victoria Comfort  
s povrchem z líné pěny

Matrace Victoria Comfort nabízí vyšší pohodlí 
díky roznášecí vrstvě Comfort z paměťové pěny 
Celsio®. Paměťová pěna reaguje na tělesnou 
teplotu a zatížení a podepře tělo rovnoměrně 
rozloženým tlakem. Matrace Comfort je vlože-
na do potahu na jádro matrace Victoria a není 
lepená. Při otočení matrace ji lze vždy umístit 
na horní stranu lehací plochy a  zachovat tak 
požadované pohodlí matrace. 

Matrace Victoria a Victoria Comfort je vhodné 
položit na rošt z předehnutých lamel nebo na 
pevný dřevěný rošt. Matrace lze polohovat 
jen velmi omezeně. Jádra matrací větší než  
200 × 100 cm jsou lepená ze dvou nebo 
více dílů. Doporučené typy potahů: Tencel®,  
Medicott, Medical, Grando Silver, Grando  
Silver 3D. 

Matrace Victoria je zónová. Změkčení v oblasti ramen tvoří paměťová pěna Celsio®. Výrazná povrchová profilace zvyšuje komfort při ležení 
a umožňuje snadnější odvod vlhkosti.

otáčení
matrace

https://www.loznice.cz/produkty/luxusni-matrace-victoria/17072
https://www.loznice.cz/produkty/luxusni-matrace-victoria/17072
https://www.loznice.cz/produkty/luxusni-matrace-victoria-comfort/17073
https://www.loznice.cz/produkty/luxusni-matrace-victoria-comfort/17073
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Matrace Celsio® – Valeria / Olivia

Matrace 
Olivia

Matrace Valeria a Olivia kombinují dvě značkové a vysoce kvalitní pěny – Celsio® a CELTEX®. Výsledkem je nová dimenze 
ležení i spánku. Lehací plochu matrace Valeria tvoří paměťová pěna Celsio® ve dvou vrstvách s rozdílnou tuhostí – na 
povrchu matrace je navíc měkčí, komfortnější pěna. Lehací plochu matrace Olivia tvoří paměťová pěna Celsio® v jedné 
vrstvě. Obě matrace se vyrábějí na míru.

klinicky 
testováno

volba 
tvrdosti 
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

váhová 
kategorie

120 kg
do  

nejvyšší 
třída

3 tvrdosti matrace Valeria  
a Olivia: měkká (KM), střední (KS), 
tvrdá (KT)

Výška matrace Olivia: cca 19–20 cm (dle typu potahu, výška jádra 18 cm)

Výška matrace Valeria: cca 21–22 cm  
(dle typu potahu, výška jádra 20 cm)

Matrace má unikátní konstrukci. Jedna nebo 
dvě vrstvy paměťové pěny s otvory na povr-
chu matrace a  příčně podélné (antidekubit-
ní) prořezání spodní vrstvy ze studené pěny 
umocňují výtečné vlastnosti všech materiálů. 
Matrace Valeria a Olivia nabízejí velmi příjem-
ný a pohodlný spánek. Pěna Celsio® zmenšu-
je tlak na povrch těla – zlepšuje se celkové 
prokrvení, uvolnění páteře a kloubů. Použité 
materiály a  jedinečná konstrukce zajišťují 
i dostatečné provzdušnění celého lůžka.

Matrace Valeria a Olivia je vhodné položit na 
lamelový nebo pevný dřevěný rošt. Matra-
ce lze dobře polohovat. Jádra matrací větší 
než 200 × 100 cm jsou lepená ze dvou nebo 
více dílů. Doporučené typy potahů: Bamboo, 
Adaptic.

Celsio® je výběrová paměťová pěna. Pěna Celsio® reaguje na tělesnou teplotu a zatížení, které mění její vlastnosti. Materiál se tak přesně při-
způsobí tvaru těla a podepře je rovnoměrně rozděleným tlakem. Spodní část matrace je vyrobena ze značkové pěny CELTEX®, která je vysoce 
elastická, prodyšná a zároveň zajišťuje dostatečnou pevnost celé matrace. 

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-olivia/14380
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-olivia/14380
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-valeria/14397
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-valeria/14397
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Matrace KING – Elizabeth / Elizabeth Comfort

Elizabeth je luxusní vysoká matrace s pružinovým jádrem a s profilovaným povrchem ze značkové studené pěny CELTEX®. 
Matrace nabízí nejvyšší komfort při ležení, poskytuje optimální podpěru těla a zaručuje výtečné provzdušnění a hygienu 
lůžka. Matrace se vyrábí na míru.

klinicky 
testováno

zónová
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

váhová 
kategorie

120 kg
do  

Výška matrace Elizabeth: 
cca 26 cm (výška jádra 24 cm)

nejvyšší 
třída

otáčení
matrace

Výška matrace Elzabeth Comfort: cca 28 cm (výška jádra cca 27 cm)

Matrace Elizabeth Comfort nabízí vyšší po-
hodlí díky roznášecí vrstvě Comfort z  pamě-
ťové pěny Celsio®. Paměťová pěna reaguje na 
tělesnou teplotu a zatížení a podepře tělo rov-
noměrně rozloženým tlakem. Matrace Com-
fort je vložena do potahu na jádro matrace 
Elizabeth a není lepená. Při otočení matrace ji 
lze vždy umístit na horní stranu lehací plochy 
a zachovat tak požadované pohodlí matrace. 

Matrace Elizabeth a  Elizabeth Comfort je 
vhodné položit na rošt z předehnutých lamel 
nebo na pevný dřevěný rošt. Matrace nelze 
polohovat. Matrace širší než 160 cm se do-
dávají jako dvě samostatná jádra v  jednom 
potahu. Doporučené typy potahů: Tencel®, 
Medicott, Medical, Grando Silver, Grando  
Silver 3D. 

Základ matrace tvoří 7zónové pružinové jádro z taškových pružin (416 ks/matrace 200 x 90 cm). Změkčení v oblasti ramen tvoří paměťová pěna 
Celsio®. Výrazná povrchová profilace zvyšuje komfort při ležení a umožňuje snadnější odvod vlhkosti.

Matrace  
Elizabeth Comfort  

s povrchem z líné pěny

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-elizabeth/17066
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-elizabeth/17066
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-elizabeth-comfort/17067
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-elizabeth-comfort/17067
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Matrace KING – Stefania

Stefania je luxusní vysoká matrace s  originálním systémem dvojitého pružení. Nižší vrstva minitaškových pružin  
a vyšší vrstva taškových pružin dodávají matraci optimální elasticitu. Obě pružící vrstvy jsou od sebe odděleny kvalitní  
PUR pěnou, která zajistí, že taštičky a minitaštičky pracují nezávisle na sobě. Povrch matrace je vyroben ze studené pěny 
CELTEX®. Boky matrace jsou vyztuženy pevnými hranami s větracími otvory pro dokonalé provzdušnění celé matrace.  
Matraci lze otáčet – z  každé strany nabízí jiný pocit při ležení. Matrace Stefania poskytuje optimální podpěru těla  
a zaručuje výtečnou hygienu lůžka. Matrace se vyrábí na míru. 

klinicky 
testováno

volba 
tvrdosti 
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

testováno  
na životnost

váhová 
kategorie

150 kg
do  

otáčení
matrace

zónová
matrace

Výška matrace Stefania: 
cca 26 cm (výška jádra 24 cm)

nejvyšší 
třída

Počet minitaškových pružin:  
320 ks/matrace 200 x 90 cm

Počet taškových pružin:  
416 ks/matrace 200 x 90 cm, 5zónové 
pružinové jádro

Pro maximální komfort a  pohodlí při ležení 
doporučujeme matraci Stefania doplnit samo-
statnou vrchní matrací, tzv. topperem. Vyberte 
si z naší nabídky topperů na str. 32 a 33.

Matraci Stefania je vhodné položit na rošt 
z předehnutých lamel nebo na pevný dřevěný 
rošt. Matraci nelze polohovat. Matrace širší než 
160 cm se dodávají jako dvě samostatná jádra 
v  jednom potahu. Doporučené typy potahů: 
Tencel®, Medicott, Medical, Grando Silver, 
Grando Silver 3D. 

Matrace 
Stefania

Vrchní matrace –
topper

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-stefania/16028
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-stefania/16028
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-stefania/16028
https://www.loznice.cz/produkty/toppery--vrchni--cestovni-a-skladaci-matrace/14341#type=1&filters=&minPrice=0&maxPrice=7857&minHeight=0&maxHeight=12&page=1&sortBy=0&mattressWidth=90&mattressLength=200&filterBySize=0
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Systém VALTY® – pružný rošt s matrací

Systém VALTY® – pružný rošt s  matrací představuje individuálně nastavitelné lůžko s  mnoha variantami tvrdostí  
a provedení. VALTY® je zdravé lůžko pro celou rodinu – je vhodné pro dospělé i děti.

Rošt VALTY® je zónový. Zónování roštu zahrnuje změkčení v  oblasti  
ramen – tzv. ramenní kolébku (příčné otvory v  podélníku) a  zpevnění  
v  oblasti bederní páteře a  stehen (bederní a  stehenní výztuha). Rošt  
VALTY® je možno objednat ve čtyřech ergotypech v  závislosti na výšce 
postavy. Díky konstrukci systému VALTY® zůstává páteř během ležení ve 
svém fyziologickém zakřivení, tj. při ležení na zádech je páteř podepírána 
ve svém přirozeně vyvinutém tvaru a při ležení na boku ve tvaru přímky.

Významnou předností systému VALTY® je možnost přizpůsobení váze  
spáče. Pěna Duren® má různé tvrdosti a pružící prvky lze u roštu jedno-
duchým způsobem vyměnit – potah podélníku je opatřen zipem. Tvrdost 
roštu lze upravit i po jeho zakoupení. Výměnu podélných pružicích prvků 
provádíme do 12 měsíců od zakoupení roštu zdarma. 

Rošt VALTY® je sestaven z lamel z masivního jasanového 
dřeva. Ty jsou velmi pružné, dostatečně pevné a citlivě 
reagují na každý pohyb spáče. Lamely jsou připevněny 
ke třem podélným pružícím prvkům (podélníkům) ze 
značkové polyuretanové pěny Duren®. Podélníky jsou 
opatřeny bavlněným potahem.

Rošt VALTY® se vyrábí v 7 tvrdostech – 
váhových kategoriích:

M (do 60 kg)
SM (okolo 60 kg)
S (60 – 80 kg)
TS (okolo 80 kg)
T (80 – 110 kg)
HT (okolo 110 kg)
H (nad 110 kg)

4 ergotypy roštu 
(přizpůsobení dle 
výšky postavy)

Výška roštu je  
cca 10 cm.

https://www.loznice.cz/produkty/pruzny-rost-s-matraci-valty-system/14340#type=1&filters=&minPrice=0&maxPrice=13743&minHeight=0&maxHeight=22&page=1&sortBy=0&mattressWidth=90&mattressLength=200&filterBySize=0
https://www.loznice.cz/produkty/valty-rost/14394
https://www.loznice.cz/produkty/valty-pur-podelnik/15805
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stop
roztočům

otáčení
matrace

Rošt a matraci VALTY® lze také vyrobit v jednom společném 
potahu s názvem VALTY® kompakt.

Rošt i  matrace VALTY® se vyrábějí na míru. U  dvojlůžek je 
možné provedení s jednou společnou dvojmatrací. Systém 
VALTY® je možno umístit na prkenný rošt nebo na pevnou 
desku. Systém VALTY® lze velmi dobře polohovat. 

Systém VALTY® byl klinicky testován a  byl schválen Minis-
terstvem zdravotnictví ČR a Státním ústavem pro kontrolu 
léčiv – jak pro osoby se zdravou páteří pro jeho preventiv-
ní účinky, tak pro osoby trpící bolestmi zad. U závažnějších 
funkčních poruch doporučujeme použití lehacího systému 
konzultovat s lékařem.

Systém VALTY® nabízí několik typů matrací. Matrace VALTY® jsou vyrobeny z vysoce kvalitních studených pěn, vybrané typy 
obsahují také paměťovou pěnu. Doporučené typy potahů: New Jersey, Tencel®, Medicott, Medical, Grando Silver. 

klinicky 
testováno

zónový
systém

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

ergotypy  
dle výšky

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

Vrchní matrace VALTY® KS 6 je vyrobena ze značkové studené pěny 
CELTEX® ve střední tvrdosti. Oboustranné nopkování povrchu ma-
trace umocňuje příjemný pocit při ležení a  zajišťuje i  výbornou 
ventilaci.

Vrchní matrace VALTY® KS 8 se vyrábí ve střední tvrdosti. Matrace 
je vyrobena ze značkové studené pěny CELTEX® v kombinaci s pa-
měťovou pěnou Celsio®. Matrace tak nabízí dva typy lehací plochy. 
Nopkování povrchu umocňuje příjemný pocit při ležení, zajišťuje 
výbornou ventilaci a nabízí vysoce pohodlné spaní. 

Vrchní matrace VALTY® AS 8 je vyrobena ze značkové studené  pěny  
CELLPUR®, která díky svému speciálnímu složení omezuje výskyt 
roztočů v matraci, výtečně odvádí vlhkost a nabízí příjemné klima 
při spánku. Matrace VALTY® AS 8 je vhodná především pro alergiky 
na domácí prach a při zvýšeném požadavku na hygienu lůžka. 

Vrchní matrace VALTY® KS 10 kombinuje tři materiály v unikátním 
systému „visco-in“. Základ matrace tvoří značková studená pěna 
CELTEX®. Paměťová pěna Celsio® je umístěna pod tenkou vrstvou 
antibakteriální pěny Sensitive®. Výsledkem je velmi komfortní 
a pohodlný spánek s výtečnou ventilací povrchu matrace.

Výška 
matrace Valty® KS 6:

cca 8 cm (výška jádra cca 6 cm)

Výška 
matrace Valty® AS 8:

cca 10 cm (výška jádra cca 8 cm)

Výška 
matrace Valty® KS 8:

cca 10 cm (výška jádra cca 8 cm)

Výška 
matrace Valty® KS 10:

cca 12 cm (výška jádra cca 10 cm)

nejvyšší 
třída

přizpůsobení 
dle váhy

vhodné
pro děti

váhová 
kategorie

120 kg
do/nad

https://www.loznice.cz/produkty/topper-ks-6/14371
https://www.loznice.cz/produkty/topper-ks-8/14372
https://www.loznice.cz/produkty/topper-ks-10/17087
https://www.loznice.cz/produkty/topper-as-8/14361
https://www.loznice.cz/produkty/valty-kompakt-ks-8/17254
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CELLPUR® – stop roztočům
Součástí našeho životního prostředí jsou bakterie, roztoči i plísně. Pokud se tyto mikroorganismy 
vyskytují ve zvýšené míře, mohou mít negativní vliv na zdraví člověka. Jedním z nejvíce expono-
vaných prostředí je místo spánku – lůžko. V lůžku může být až 80 % roztočů z celkového počtu 
v obytném prostoru.

CELLPUR® je unikátní studená pěna, která obsahuje celulózu Tencel® v práškové formě. Tencel® 
je vyroben z přírodního materiálu (ze dřeva). Významnou vlastností celulózy je schopnost rychle 
a ve velkém množství na sebe vázat vlhkost a současně i schopnost tuto vlhkost rychleji uvolňo-

vat odpařováním. Matrace z pěny CELLPUR® tak doká-
že během 3 hodin pojmout až dvojnásobné množství 
vlhkosti oproti matraci z PUR pěny bez přidané celulózy 
a současně dokáže vlhkost rychleji a snadno uvolnit. 

Suché klima matrace se tak stává nepříznivým pro život 
roztočů, plísní a dalších mikroorganismů.

Zvětšený detail struktury pěny CELLPUR®. 
Celulóza Tencel® (na schématu modře) pohltí a uzavře vlhkost v matraci 
a následně ji rychle odpaří.

EMC SENSITIVE® – stop bakteriím
Vysoce kvalitní studená pěna EMC SENSITIVE® byla vyvinuta pro použití v nemocničních prostředích. 

Pěna Sensitive® obsahuje antibakteriální aditiva, mezi kterými je např. zinek. Zinek je součástí řady 
přípravků, které se používají např. při léčbě kožních potíží, a má také antibakteriální účinky. Všechna 
aditiva jsou stálou součástí pěny a zabraňují množení bakterií. 

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-pro-alergiky-cellpur-a-sensitive/14338#type=1&filters=&minPrice=0&maxPrice=14706&minHeight=0&maxHeight=18&page=1&sortBy=0&mattressWidth=90&mattressLength=200&filterBySize=0
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stop
roztočům

Matrace CELLPUR® – Andrea / Andrea Clima

3 tvrdosti matrace  
Andrea a Andrea Clima: 
měkká (KM), střední (KS), 
tvrdá (KT)

4 ergotypy 
(přizpůsobení dle 
výšky postavy)

Matrace Andrea je vhodná především pro alergiky na domácí prach a všude tam, kde jsou zvýšené nároky na hygienu 
lůžka. Vysoce kvalitní matrace je vyrobena ze speciální značkové studené pěny CELLPUR®. Jádro matrace obsahuje 
celulózu, která na sebe váže vlhkost, rychle ji odpaří a zajistí tak příjemné a suché klima matrace. Je také vhodná pro 
spáče, kteří se více potí. Matrace se vyrábí na míru.

klinicky 
testováno

volba 
tvrdosti 
matrace

zónová
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

vyšší 
třída

ergotypy  
dle výšky

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

váhová 
kategorie

120 kg
do  

Výška matrace Andrea Clima:
cca 18 cm (výška jádra cca 17 cm)

Výška matrace Andrea: 
cca 16 cm (výška jádra 14 cm)

Matrace 
Andrea Clima 
s povrchem z líné pěny

Matrace Andrea je zónová. Změkčení v oblasti 
ramen tvoří paměťová pěna Celsio®. Povrchová 
profilace zvyšuje komfort při ležení a umožňu-
je snadnější odvod vlhkosti. 

Matrace Andrea Clima nabízí vyšší pohodlí 
díky roznášecí vrstvě Clima z  paměťové pěny 
CELLPUR® visco. Paměťová pěna podepře tělo 
rovnoměrně rozloženým tlakem a  napomáhá 
odvodu vlhkosti. Matrace Clima je vložena do 
potahu na jádro matrace Andrea a není lepená. 
Při otočení matrace ji lze vždy umístit na horní 
stranu lehací plochy a zachovat tak požadova-
né pohodlí matrace.  

Matrace Andrea a Andrea Clima je vhodné polo-
žit na rošt z předehnutých lamel nebo na pevný 
dřevěný rošt. Matrace lze velmi dobře poloho-
vat. Jádra matrací větší než 200 × 100 cm jsou 
lepená ze dvou nebo více dílů. Doporučené typy 
potahů: Tencel®, Medicott, Grando Silver.

otáčení
matrace

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-andrea/14359
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-andrea/14359
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-andrea/14359
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-andrea-clima/15099
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-andrea-clima/15099
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-andrea-clima/15099
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Matrace SENSITIVE® – Sylvia / Sylvia Clima

Matrace Sylvia je vyrobena ze speciální značkové pěny EMC Sensitive®. Vysoce kvalitní studená pěna Sensitive® byla  
vyvinuta pro použití v nemocničních prostředích. Pěna Sensitive® obsahuje antibakteriální aditiva, jako je např. zinek. 
Všechna aditiva jsou stálou součástí pěny a  zabraňují množení bakterií. Pěna EMC Sensitive® se vyznačuje vysokou  
elasticitou. Matrace poskytuje optimální podpěru těla při ležení a  zaručuje výtečné provzdušnění a  hygienu lůžka.  
Matrace se vyrábí na míru. 

2 tvrdosti matrace  
Sylvia a Sylvia Clima: 
střední (KS),  
tvrdá (KT)

4 ergotypy 
(přizpůsobení dle 
výšky postavy)

Výška matrace Sylvia Clima:
cca 18 cm (výška jádra cca 17 cm)

Výška matrace Sylvia: 
cca 16 cm (výška jádra 14 cm)

Matrace 
Sylvia Clima  
s povrchem z líné pěny

Matrace Sylvia je zónová. Změkčení v  oblasti 
ramen tvoří paměťová pěna Celsio®. Povrchová 
profilace zvyšuje komfort při ležení a umožňuje 
snadnější odvod vlhkosti. 

Matrace Sylvia Clima nabízí vyšší pohodlí 
díky roznášecí vrstvě Clima z  paměťové pěny 
CELLPUR® visco. Paměťová pěna reaguje na 
tělesnou teplotu a zatížení a podepře tělo rov-
noměrně rozloženým tlakem. Matrace Clima 
je vložena do potahu na jádro matrace Sylvia 
a  není lepená. Při otočení matrace ji lze vždy 
umístit na horní stranu lehací plochy a zacho-
vat tak požadované pohodlí matrace. 

Matrace Sylvia a Sylvia Clima je vhodné položit 
na rošt z  předehnutých lamel nebo na pevný 
dřevěný rošt. Matrace lze velmi dobře poloho-
vat. Jádra matrací větší než 200 × 100 cm jsou 
lepená ze dvou nebo více dílů. Doporučené 
typy potahů: Tencel®, Medicott, Grando Silver.

klinicky 
testováno

volba 
tvrdosti 
matrace

zónová
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

záruka 
na jádro
matrace

let

vyšší 
třída

ergotypy  
dle výšky

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

váhová 
kategorie

120 kg
do  

stop
bakteriím

otáčení
matrace

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sylvia/15100
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sylvia/15100
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sylvia/15100
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sylvia-clima/15101
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sylvia-clima/15101
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-sylvia-clima/15101
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váhová 
kategorie

120 kg
do  

váhová 
kategorie

120 kg
do  

Matrace CELTEX® – Enna Comfort

Matrace LATEXOVé – Beata

Matrace Enna Comfort je vyrobena ze značkové studené pěny CELTEX® a paměťové pěny Celsio®. Jádro matrace ze studené 
pěny má příčně podélnou profilaci (tzv. antidekubitní prořez). Takto řešená lehací plocha odlehčuje tlakové body v místě 
dotyku. Matrace má zpevněný okraj pro snažší vstávání. Povrch matrace tvoří roznášecí vrstva Comfort z paměťové pěny 
Celsio®. Paměťová pěna reaguje na tělesnou teplotu a zatížení a podepře tělo rovnoměrně rozloženým tlakem. Matrace 
Comfort není lepená – lze ji tak v případě potřeby např. vyvětrat nebo vyměnit.

klinicky 
testováno

antidekubitní 
matrace

zónová
matrace

snímatelný 
potah

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

vyrobeno 
v České 

republice

vyšší 
třída

paměťová  
pěna

Výška matrace Beata:
cca 18 cm (výška jádra cca 16 cm)

vyšší 
třída

Matrace je vhodná pro dlouhodobě ležící  
pacienty s nízkým nebo středním rizikem vzni-
ku proleženin – dekubitů. Matrace má vysokou 
elasticitu, tvarovou stálost i výtečné hygienické 
vlastnosti. Matrace Enna byla klinicky testována 
a zařazena do skupiny zdravotnických prostředků.

Matrace Enna Comfort se vyrábí na míru do roz-
měru 200 × 120 cm. Matraci je vhodné položit na 
pevný dřevěný rošt nebo na lamelový rošt z pře-
dehnutých lamel. Matraci je možno polohovat. 
Doporučené typy potahů: New Jersey, Tencel®, 
Medicott, Medical, Grando Silver.

Výška matrace Enna Comfort: 
cca 16 cm (výška jádra 15 cm)

2 tvrdosti matrace  
Enna Comfort: střední (KS), 
tvrdá (KT)

Pěnová pryž – latex (také kaučuk) je vyráběna ze syntetického latexu s podílem přírodního latexu. Tento materiál je  
charakteristický optimální měkkostí, výbornou elasticitou a  tvarovou stálostí. Latexové jádro je děrované a  podle  
velikosti a počtu otvorů se dělí na zóny s větší nebo menší tuhostí. Latexové matrace nabízejí svým uživatelům vysoký 
komfort při ležení. Určitou nevýhodou celolatexových matrací je jejich o  něco horší prodyšnost. V  prvních týdnech  
používání se latex může vyznačovat slabým pachem gumy. 

Latexová matrace Beata je vyrobena z  kvalitní 
latexové pěny. Jádro matrace je rozděleno do 
pěti anatomických zón. Díky svému profilování 
se matrace vyznačuje vynikající bodovou elasti-
citou. Matrace zajistí optimální regeneraci páte-
ře i svalstva během spánku.

Matrace Beata se vyrábí na míru do rozměru 200 × 90 cm. Matraci je 
vhodné položit na pevný dřevěný rošt nebo na lamelový rošt z pře-
dehnutých lamel. Matraci lze velmi dobře polohovat. Doporučené 
typy potahů: New Jersey, Tencel®, Medicott, Medical, Grando Silver.

volba 
tvrdosti 
matrace

otáčení
matrace

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-enna-comfort/15102
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-enna-comfort/15102
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-matrace-beata/15833
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-matrace-beata/15833
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Matrace POLO jsou vyrobeny z  vysoce kvalitních PUR pěn a  nabízejí velmi příjemný spánek.  
Matrace mají sendvičovou konstrukci s pevnějším středem ze standardní nebo pojené PUR pěny. 
Povrch matrací je vyroben z vysoce elastické studené nebo z výběrové paměťové pěny. Všechny 
matrace POLO je možno otáčet – pravidelné otáčení matrace prodlouží její životnost. 

Pěnové matrace POLO kombinují standardní a studené pěny tak, aby výsledná konstrukce mat-
race splňovala dané požadavky na kvalitu lehací plochy. Pěnové matrace zahrnují jak jednodušší 
typy, tak i vysoce kvalitní sendvičové matrace.

Řada POLO zahrnuje také matraci s vysoce kvalitním mikropružinovým jádrem. 

POLO
Kvalitní matrace pro celou rodinu

https://www.loznice.cz/produkty/penove-matrace-polo/14334#type=1&filters=&minPrice=0&maxPrice=12590&minHeight=0&maxHeight=22&page=1&sortBy=0&mattressWidth=90&mattressLength=200&filterBySize=0
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Matrace 
Menuet Comfort 

s povrchem 
 z paměťové pěny

záruka 
na jádro
matrace

roky

zónová
matrace

střední 
třída

paměťová  
pěna

váhová 
kategorie

130 kg
do  

Sendvičová matrace Menuet nabízí velmi dobrý komfort při ležení. Horní a spodní vrstva je vyrobena z vysoce kvalitní 
studené pěny CELTEX®, střed matrace tvoří pěna Duren®. Matrace Menuet je rozdělena do pěti anatomických zón. Ma-
trace má tzv. ramenní kolébku – oblast ramen je změkčena speciálně tvarovanými příčnými otvory. Povrch matrace je 
zjemněn tzv. nopkováním, které zaručuje výtečnou ventilaci povrchu. Matrace se vyrábí na míru. 

Výška matrace Menuet: 
cca 16 cm (výška jádra 14 cm)

Výška matrace Menuet Comfort: cca 18 cm (výška jádra cca 17 cm)

Matrace Menuet Comfort nabízí vyšší pohod-
lí díky roznášecí vrstvě Comfort z  paměťové 
pěny Celsio®. Paměťová pěna reaguje na těles-
nou teplotu a  zatížení a  podepře tělo rovno-
měrně rozloženým tlakem. Matrace Comfort je 
vložena do potahu na jádro matrace Menuet  
a  není lepená. Při otočení matrace ji tak lze 
vždy umístit na horní stranu lehací plochy 
a zachovat tak požadované pohodlí matrace.

Matrace Menuet a Menuet Comfort je vhodné 
položit na rošt z předehnutých lamel nebo na 
pevný dřevěný rošt. Matrace je možno polo-
hovat. Jádra matrací větší než 200 × 100 cm 
jsou lepená ze dvou nebo více dílů. Doporu-
čené typy potahů: New Jersey, Tencel®, Medi-
cott, Medical, Grando Silver.

volba 
tvrdosti 
matrace

otáčení
matrace

2 tvrdosti 
matrace:  

střední (KS),  
tvrdá (KT)

Matrace POLO – Menuet / Menuet Comfort

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

testováno  
na životnost

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-menuet/14375
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-menuet/14375
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-menuet-comfort/15091
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-menuet-comfort/15091


Matrace POLO – Swing / Swing Comfort / Blues / Blues Comfort

Sendvičové matrace Swing a Blues nabízejí výtečný komfort při ležení. Obě matrace se liší pouze svojí výškou. Horní 
a spodní vrstva je vyrobena z vysoce kvalitní studené pěny CELTEX®, střed matrace tvoří pěna Duren®. Matrace Swing 
a  Blues jsou rozděleny do sedmi anatomických zón. Matrace mají tzv. ramenní kolébku, oblast ramen je změkčena 
speciálně tvarovanými příčnými otvory. Povrch matrace je zjemněn tzv. nopkováním, které zaručuje výtečnou ventilaci 
povrchu. Matrace se vyrábějí na míru. 

zónová
matrace

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

vyšší 
třída

paměťová  
pěna

testováno  
na životnost

váhová 
kategorie

130 kg
do  

Výška matrace Swing: 
cca 18 cm (výška jádra 16 cm)

Výška matrace Blues: 
cca 20 cm (výška jádra 18 cm)

Výška matrace Swing Comfort: 
cca 20 cm (výška jádra cca 19 cm)

Výška matrace Blues Comfort: 
cca 22 cm (výška jádra cca 21 cm)

Matrace Swing Comfort a Blues Comfort nabí-
zejí vyšší pohodlí díky roznášecí vrstvě Com-
fort z paměťové pěny Celsio®. Paměťová pěna 
reaguje na tělesnou teplotu a zatížení a pode-
pře tělo rovnoměrně rozloženým tlakem. Ma-
trace Comfort je vložena do potahu na jádro 
matrace Swing nebo Blues a není lepená. Při 
otočení matrace ji tak lze vždy umístit na horní 
stranu lehací plochy a zachovat tak požadova-
né pohodlí matrace.

Matrace Swing, Swing Comfort, Blues a Blues 
Comfort je vhodné položit na rošt z předehnu-
tých lamel nebo na pevný dřevěný rošt. Mat-
race je možno polohovat. Jádra matrací větší 
než 200 × 100 cm jsou lepená ze dvou nebo 
více dílů. Doporučené typy potahů: New Jer-
sey, Tencel®, Medicott, Medical, Grando Silver.

Matrace  
Swing Comfort  

s povrchem z paměťové pěny

záruka 
na jádro
matrace

roky

otáčení
matrace

24

volba 
tvrdosti 
matrace

2 tvrdosti 
matrace:  

střední (KS),  
tvrdá (KT)

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-swing/14384
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-swing/14384
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-swing-comfort/15092
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-swing-comfort/15092
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-blues/17074
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-blues-comfort/17075


paměťová  
pěna

záruka 
na jádro
matrace

let
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Matrace POLO – Denisa / Denisa Comfort

Denisa je komfortní pružinová matrace s mikropružinovým jádrem a s nopkovaným povrchem ze značkové studené 
pěny CELTEX®. Matrace poskytuje optimální podpěru těla a zaručuje výtečné provzdušnění a hygienu lůžka. Ležení na 
matraci je příjemné a pohodlné. Matrace se vyrábí na míru.  

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

vyšší 
třída

Výška matrace Denisa: 
cca 22 cm (výška jádra 20 cm)

Výška matrace Denisa Comfort: cca 24 cm (výška jádra cca 23 cm)

Matrace Denisa Comfort nabízí vyšší pohod-
lí díky roznášecí vrstvě Comfort z  paměťové 
pěny Celsio®. Paměťová pěna reaguje na těles-
nou teplotu a  zatížení a  podepře tělo rovno-
měrně rozloženým tlakem. Matrace Comfort 
je vložena do potahu na jádro matrace Denisa  
a  není lepená – při otočení matrace ji tak lze 
vždy umístit na horní stranu lehací plochy  
a zachovat požadované pohodlí matrace.

Matrace Denisa a Denisa Comfort se vyrábějí 
na míru dle přání zákazníka. Matrace je vhod-
né položit na pevný dřevěný rošt nebo na 
lamelový rošt. Matrace nelze polohovat. Do-
poručené typy potahů: New Jersey, Tencel®, 
Medicott, Grando Silver, Medical.

Matrace 
Denisa Comfort 

s povrchem z líné pěny

váhová 
kategorie

120 kg
do  

Základ matrace tvoří pružinové jádro z taškových mikropružin (748 ks/matrace 200 x 90 cm). Matrace s taškovými mikropružinami mají každou 
pružinu samostatně upevněnou v textilním obalu – „taštičce“, které jsou navzájem spojeny. Nedochází tak ke vzájemnému kontaktu kovových 
pružin – látkové „taštičky“ zabraňují případnému vrzání matrace. Matrace s taškovými mikropružinami mají výbornou elasticitu a nabízejí výteč-
nou kvalitu lehací plochy. 

otáčení
matrace

https://www.loznice.cz/produkty/tastickova-matrace-denisa/17076
https://www.loznice.cz/produkty/tastickova-matrace-denisa/17076
https://www.loznice.cz/produkty/tastickova-matrace-denisa-comfort/17077
https://www.loznice.cz/produkty/tastickova-matrace-denisa-comfort/17077
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Děti potřebují již od narození kvalitní výbavu pro spánek – důležitá je kvalita lehací  
plochy a  velký význam má u  dětí i  hygiena lůžka. U  nás najdete jak matrace do postýlky pro  
miminka, tak i  matrace pro větší děti. Velký důraz dáváme na výběr kvalitních materiálů,  
jejich zdravotní nezávadnost i užitné vlastnosti.

Matrace pro dítě by měla mít spíše pevnější konstrukci a střední tvrdost – pro správnou podpěru 
páteře. Pro děti jsou ideální matrace z kvalitních PUR pěn, které splňují nároky na dětský spánek 
z hlediska pružnosti, prodyšnosti a hygieny. V nabídce najdete i matrace vhodné pro alergiky. 

Důležitý je také potah matrace – všechny naše potahy jsou snímatelné s  možností praní na  
60 nebo 90 °C.

Matrace pro  
malé i velké děti

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-pro-deti/14337#type=1&filters=&minPrice=0&maxPrice=12987&minHeight=0&maxHeight=18&page=1&sortBy=0&mattressWidth=90&mattressLength=200&filterBySize=0
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Matrace pro miminka – Adélka / Eliška

Dětská matrace Adélka je určena pro použití do dětských postýlek pro miminka. PUR pěna Duren® má odpovídající 
tvrdost, je prodyšná a je vhodná i z hygienického hlediska. Matraci je možno vyrobit i na míru. 

Dětská matrace Eliška je určena pro použití do dětských postýlek pro miminka. Jádro matrace je vyrobeno ze značkové 
pěny CELLPUR®, která je elastická, vysoce prodyšná a díky svému speciálnímu složení omezuje výskyt roztočů v matraci.  
Jádro matrace obsahuje celulózu, která na sebe váže vlhkost, rychle ji odpaří a  zajistí tak příjemné a  suché klima  
matrace. Matrace je vhodná jak pro zdravé děti, tak pro alergiky. Matraci je možno vyrobit i na míru. 

Matrace Adélka s  vyvařovacím potahem Medical byla 
schválena Státním zdravotním ústavem ČR pro použití 
do dětských postýlek. Matraci lze kombinovat s monito-
rem dechu. Doporučené typy potahů: Medicott, Medical.

Výška  
matrace Adélka:  

cca 10 cm (výška jádra 
8 cm) 

Výška  
matrace Eliška:  

cca 10 cm (výška jádra 
8 cm) 

Matrace Eliška s vyvařovacím potahem Medical 
byla schválena Státním zdravotním ústavem ČR 
pro použití do dětských postýlek. Matraci lze 
kombinovat s  monitorem dechu. Doporučené 
typy potahů: Medicott, Medical.

klinicky 
testováno

klinicky 
testováno

snímatelný 
potah

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

vyrobeno 
v České 

republice

vyšší 
třída

testováno  
na životnost

testováno  
na životnost

matrace
pro 

miminka

vhodné  
pro 

miminka

záruka 
na jádro
matrace

roky

záruka 
na jádro
matrace

let

stop
roztočům

otáčení
matrace

otáčení
matrace

nejvyšší 
třída

https://www.loznice.cz/produkty/detska-matrace-adelka/14356
https://www.loznice.cz/produkty/detska-matrace-adelka/14356
https://www.loznice.cz/produkty/detska-matrace-eliska/14364
https://www.loznice.cz/produkty/detska-matrace-eliska/14364
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Matrace pro děti – Agáta / Vanda

Sendvičová matrace Agáta je určena pro děti od cca 2–3 let až do dospělosti. Horní a spodní vrstva je vyrobena z vysoce 
kvalitní polyuretanové pěny CELTEX®, střed matrace tvoří pevnější pěna Duren®. Matrace se vyrábí na míru. 

Matrace Vanda je určena pro děti od cca 2–3 let až do dospělosti. Matrace je vyrobena z vysoce kvalitní pěny CELTEX®, 
která má výtečnou elasticitu i prodyšnost. Matrace se vyrábí na míru. 

Výška  
matrace Agáta:  

cca 16 cm (výška jádra 
14 cm) 

Výška  
matrace Vanda:  

cca 16 cm (výška jádra 
14 cm) 

klinicky 
testováno

klinicky 
testováno

snímatelný 
potah

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

vyrobeno 
v České 

republice

střední 
třída

testováno  
na životnost

testováno  
na životnost

záruka 
na jádro
matrace

roky

záruka 
na jádro
matrace

let

vyšší 
třída

vhodné
pro děti

vhodné
pro děti

Povrch matrace je zjemněn tzv. nopkováním, které za-
ručuje výtečnou ventilaci povrchu. Matrace se vyrábí 
ve střední tvrdosti, která vyhovuje požadavku na zdra-
vý spánek dětí. 

Matrace Vanda má zónovou povrchovou profilaci, kte-
rá se projevuje mírným změkčením v ramenní oblasti. 
Matrace je vyrobena z  jednoho celku – tj. bez lepení. 
Matrace se vyrábí ve střední tvrdosti, která vyhovuje 
požadavku na zdravý spánek dětí. 

otáčení
matrace

otáčení
matrace

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-agata/15975
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-agata/15975
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-vanda/14391
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-vanda/14391
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vhodné
pro děti

Jádro matrace obsahuje celulózu, která na sebe váže 
vlhkost, rychle ji odpaří a zajistí tak příjemné a suché 
klima matrace. Matrace je vhodná jak pro zdravé děti, 
tak i pro alergiky. Matrace se vyrábí ve střední tvrdosti, 
která vyhovuje požadavku na zdravý spánek dětí. 

Matrace Michaela poskytuje optimální podpěru těla 
a  zaručuje výtečné provzdušnění a  hygienu lůžka. 
Matrace se vyrábí ve střední tvrdosti, která vyhovuje 
požadavku na zdravý spánek dětí. Elastický povrch 
se zářezy zabezpečuje povrchové změkčení.

otáčení
matrace

otáčení
matrace

stop
roztočům

Matrace pro děti – Nicola / Michaela

Matrace Nicola je určena pro děti od cca 2–3 let až do dospělosti. Matrace je vyrobena z vysoce kvalitní pěny CELLPUR®, 
která je elastická, vysoce prodyšná a díky svému speciálnímu složení omezuje výskyt roztočů v matraci. Matrace se 
vyrábí na míru. 

Matrace Michaela nabízí vysoký komfort při ležení především pro větší děti a teenagery. Matrace je vyrobena ze znač-
kové studené pěny CELTEX®. Matrace má sendvičovou konstrukci – pevnější střed matrace zajišťuje nosnost matrace 
a základní podpěru páteře. Matrace se vyrábí na míru. 

Výška matrace  
Nicola:  

cca 16 cm (výška jádra 
14 cm) 

Výška matrace 
Michaela:  

cca 18 cm (výška jádra 
16 cm) 

klinicky 
testováno

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

testováno  
na životnost

záruka 
na jádro
matrace

let

vhodné
pro děti

klinicky 
testováno

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

testováno  
na životnost

záruka 
na jádro
matrace

let

nejvyšší 
třída

nejvyšší 
třída

Matrace pro děti je vhodné položit na pevný dřevěný rošt nebo na lamelový rošt. Jádra větší než 200 × 100 cm jsou lepená ze dvou nebo více dílů. 
Matrace je možno polohovat. Doporučené typy potahů: Medicott, Medical s možností praní na 90 °C.

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-nicola/14377
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-nicola/14377
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-michaela/17071
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-michaela/17071
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Matrace Tango a Mambo z polyuretanové pěny představují jednoduchý sendvičový typ matrace. Jádro matrace je zpev-
něno pojenou polyuretanovou pěnou. Horní a spodní vrstvu tvoří kvalitní studená pěna Duren® Komfort. Matrace je ve 
středu dostatečně pevná a zároveň na omak příjemně měkká.

výhodná 
cena

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

váhová 
kategorie

130 kg
do  

váhová 
kategorie

90 kg
do  

vhodné
pro děti

Výška  
matrace Mambo:  

cca 14 cm (výška jádra 12 cm) 

Výška  
matrace Tango:  

cca 12 cm  
(výška jádra 10 cm) 

Matrace Tina a Jitka jsou jednoduché pevnější matrace vyrobené z kvalitní PUR pěny Duren® Classic. Matrace jsou vhodné 
pro trvalé i příležitostné spaní. Matrace Jitka má z jedné strany zónovou povrchovou profilaci pro pohodlnější ležení. 

Výška  
matrace Jitka:  

cca 16 cm (výška jádra 14 cm) 

Výška  
matrace  

Tina:  
cca 14 cm  

(výška jádra  
12 cm) 

otáčení
matrace

Matrace STAR pěnové – Tango / Mambo / Tina / Jitka

Matrace Tango, Mambo, Tina a  Jitka se vyrábějí na míru. 
Matrace je vhodné položit na pevný dřevěný rošt nebo na 
lamelový rošt. Matrace je možno polohovat. Jádra větší 
než 200 × 100 cm jsou lepená ze dvou nebo více dílů. Do-
poručené typy potahů: New Jersey, Tencel, Medicott.

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-tango/14385
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-tango/14385
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-mambo/14374
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-jitka/17084
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-tina/17083
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-tina/17083
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-jitka/17084
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Matrace Holiday a  Marina je vhodné položit na pevný dřevěný rošt, pevnou desku nebo 
na lamelový rošt. Jádra větší než 200 × 100 cm jsou lepená ze dvou nebo více dílů. Matrace  
je možno polohovat. Doporučené typy potahů: New Jersey, Tencel, Medical, Medicott, 
Adaptic, Bamboo nebo kombince s čalouněním.

Výška matrace  
Holiday:  
cca 12 cm  

(výška jádra 10 cm) 

Matrace do auta Holiday je určena především pro auta nebo karavany. Matrace má sendvičovou konstrukci. Střed  
matrace tvoří speciální odlehčená PUR pěna Dryfeel, horní a dolní strana matrace jsou vyrobeny z kvalitní studené  
pěny Duren® Komfort.  Matraci je možno otáčet. 

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

váhová 
kategorie

120 kg
do  

střední 
třída

Matrace do karavanů nebo lodí jsou určeny pro ležení i sezení. V těchto prostorách mohou být matrace vystaveny vyšší vlhkosti. Proto je v jejich 
konstrukci použita speciální odlehčená PUR pěna Dryfeel. Dryfeel je pěnový materiál vhodný pro použití v interiéru i exteriéru. Díky velkým ote-
vřeným buňkám umožňuje ve srovnání s klasickými PUR pěnami zrychlenou cirkulaci vzduchu, takže je odolnější proti vlhkosti a plísním. Dryfeel 
má vysokou pevnost i dlouhou životnost. Předností matrací je jejich nižší váha a výtečná prodyšnost. Matrace nabízejí příjemné sezení i ležení. 
Matrace vyrobíme na míru přesně dle vašich požadavků.

Matrace do auta, do lodě – Holiday / Marina

Matrace Marina je určena především pro použití do lodí nebo tam, kde je vyšší vlhkost. Matrace je dvouvrstvá. Spodní 
stranu matrace tvoří vrstva speciální odlehčené pěny Dryfeel – matraci tak lze umístit i na plnou desku. Vrchní část 
matrace je vyrobena z kvalitní studené pěny Duren® Komfort.  

Výška  
matrace Marina:  

cca 12 cm  
(výška jádra 10 cm) 

https://www.loznice.cz/produkty/matrace-holiday/16431
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-holiday/16431
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-marina/16432
https://www.loznice.cz/produkty/matrace-marina/16432
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Vrchní matrace – toppery jsou určeny pro položení na stávající matraci – na novou i starší. Vrchní matrace zvyšuje komfort 
při ležení a zároveň chrání spodní matraci. Kombinací klasické matrace a topperu získáte kvalitní a zároveň variabilní lehací 
systém s výtečnou hygienou a možností údržby. Všechny vrchní matrace vyrábíme na míru.

Vrchní matrace Jonáš je vyrobena z kvalitní studené pěny Duren® 
Komfort. Matrace je určena k položení na stávající matraci, kdy zvý-
ší její komfort, kvalitu ležení i spánku. 

Výška matrace Jonáš: cca 6 cm (výška jádra cca 4 cm)

Vrchní matrace Oskar je vyrobena z kvalitní paměťové pěny Celsio®. 
Paměťová pěna zmenšuje tlak na povrch těla – zlepšuje se tak celko-
vé prokrvení, uvolnění páteře i kloubů. Matrace je určena k položení 
na stávající matraci, kdy zvýší její komfort, kvalitu ležení i spánku. 

Výška matrace Oskar: cca 6 cm (výška jádra cca 4 cm)

Vrchní matrace Quido je vyrobena z  kvalitní viscoelastické pěny 
CELLPUR® visco. CELLPUR® visco reaguje na tělesnou teplotu a za-
tížení, které mění jeho vlastnosti. Materiál se tak dokonale přizpů-
sobí tělu a podepře je rovnoměrně rozděleným tlakem. CELLPUR® 
visco obsahuje celulózu, která na sebe váže vlhkost, rychle ji odpaří 
a zajistí tak příjemné a suché klima matrace. 

Výška matrace Quido: cca 6 cm (výška jádra cca 4 cm)

Vrchní matrace Simon je vyrobena ze speciální studené pěny. Pěna 
Sensitive® obsahuje antibakteriální aditiva, např. zinek. Zinek je 
součástí řady přípravků, které se používají při léčbě kožních potíží, 
a má také antibakteriální účinky. Všechna aditiva jsou stálou sou-
částí pěny a zabraňují množení bakterií. 

Výška matrace Simon: cca 6 cm (výška jádra cca 4 cm)

Vrchní matrace – toppery

Matrace VALTY® KS 6 je vyrobena ze značkové pěny CELTEX® ve 
střední tvrdosti. Oboustranné nopkování povrchu matrace umoc-
ňuje příjemný pocit při ležení a zajišťuje i výbornou ventilaci.

Výška matrace Valty® KS 6: cca 8 cm (výška jádra cca 6 cm)

Matrace VALTY® KS 8 se vyrábí ve střední tvrdosti. Matrace je vyro-
bena ze značkové pěny CELTEX® v kombinaci s paměťovou pěnou 
Celsio®. Matrace tak nabízí dva typy lehací plochy. Nopkování po-
vrchu umocňuje příjemný pocit při ležení, zajišťuje výbornou ven-
tilaci a nabízí vysoce pohodlné spaní. 

Výška matrace Valty® KS 8: cca 10 cm (výška jádra cca 8 cm)

https://www.loznice.cz/produkty/toppery--vrchni--cestovni-a-skladaci-matrace/14341#type=1&filters=&minPrice=0&maxPrice=7857&minHeight=0&maxHeight=12&page=1&sortBy=0&mattressWidth=90&mattressLength=200&filterBySize=0
https://www.loznice.cz/produkty/topper-jonas/14369
https://www.loznice.cz/produkty/topper-oskar/15103
https://www.loznice.cz/produkty/topper-simon/17089
https://www.loznice.cz/produkty/topper-quido/14373
https://www.loznice.cz/produkty/topper-ks-6/17085
https://www.loznice.cz/produkty/topper-ks-8/17086
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Toppery – vrchní matrace jsou určeny k položení na matraci. Jádra matrací větší 
než 200 × 100 cm jsou lepená ze dvou nebo více dílů. Doporučené typy potahů: 
New Jersey, Tencel®, Medicott, Medical, Grando Silver, Adaptic, Bamboo. 

snímatelný 
potah

vyrobeno 
v České 

republice

testováno  
na životnost

paměťová  
pěna

otáčení
matrace

Vrchní matrace – toppery

Matrace VALTY® AS 8 je vyrobena ze značkové pěny CELLPUR®,  
která díky svému speciálnímu složení omezuje výskyt roztočů 
v matraci, výtečně odvádí vlhkost a nabízí tak příjemné klima při 
spánku. Matrace VALTY AS 8 je vhodná především pro alergiky na 
domácí prach a při zvýšeném požadavku na hygienu lůžka. 

Výška matrace Valty® AS 8: cca 10 cm (výška jádra cca 8 cm)

Skládací matrace Darja je vyrobena z kvalitní PUR pěny. Vyznačuje 
se propracovaným potahem s poutkem a zajištěním ve složeném 
stavu. Potah je snímatelný s možností praní. Skládací matraci vy-
užijete pro přespání dítěte i dospělého, své využití najde také 
v dětském pokoji pro hry nebo odpočinek. Matrace ve složeném 
stavu se vejde např. do vyšší zásuvky pod postel nebo do jiného 
úložného prostoru. Matraci je možno objednat ve více barevných 
odstínech.

Rozměry složené matrace: cca 65 x 70 x 22,5 cm
Rozměry rozložené matrace: cca 195 x 70 x 7,5 cm
(výška jádra 7 cm)

Matrace VALTY® KS 10 kombinuje tři materiály v unikátním systé-
mu „visco-in“. Základ matrace tvoří značková pěna CELTEX®. Pamě-
ťová pěna Celsio® je umístěna pod tenkou vrstvou antibakteriální 
pěny Sensitive®. Výsledkem je velmi komfortní a pohodlný spánek 
s výtečnou ventilací povrchu matrace.

Výška matrace Valty® KS 10: cca 12 cm (výška jádra cca 10 cm)

Cestovní matrace Alice pomůže vyřešit problém se spaním  na 
cestách. Jedná se o tenkou vrchní matraci – topper. Matraci si po-
ložíte na hotelovou matraci a  díky tomu vylepšíte kvalitu lehací 
plochy. Cestovní matrace Alice je vyrobena z PUR pěny, má rozměr  
195 x 80 cm, který je pro přespání většinou zcela dostatečný. Pro 
pohodlnou přepravu je matrace umístěna v textilní tašce s velkými 
uchy, aby bylo možno tašku dát přes rameno. Matrace je opatřena 
vysoce elastickým potahem Milenium s  obsahem Tencelu – pro 
příjemné klima matrace. 

Výška matrace Alice: cca 6 cm (výška jádra 5 cm)

https://www.loznice.cz/produkty/topper-as-8/17088
https://www.loznice.cz/produkty/topper-ks-10/17087
https://www.loznice.cz/produkty/darja/17218
https://www.loznice.cz/produkty/vrchni-matrace-alice/16049
https://www.loznice.cz/produkty/toppery--vrchni--cestovni-a-skladaci-matrace/14341#type=1&filters=&minPrice=0&maxPrice=7857&minHeight=0&maxHeight=12&page=1&sortBy=0&mattressWidth=90&mattressLength=200&filterBySize=0
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Lamelové rošty z předehnutých lamel se používají v postelích jako podklad pro matrace. Zlepšují užitné vlastnosti matrací –  
při jejich použití se matrace lépe přizpůsobí tělu a celkový dojem z ležení je tak příjemnější než při položení matrace na 
pevný dřevěný rošt nebo pevnou desku. Lamelové rošty také do určité míry zmenšují namáhání matrace a prodlužují tak 
její životnost (tzv. funkce druhého pružení).

Lamelový rošt C-flex® Rexo rovný
Lamelový rošt Rexo se používá u lůžek, kde např. není příliš 
vysoká bočnice postele a je zároveň požadavek na co nejnižší 
uložení matrace. Rošt lze použít pouze v postelích s hranolky 
po celé délce postranice postele, tj. rošt musí být podložen 
v celé svojí délce. Pro jiné uložení – např. bodové uložení do 
lůžka (na „L“ kování) rošt vhodný není a mohlo by dojít k jeho 
poškození nebo zlomení. Doporučeno pro osoby s hmotnos-
tí do cca 100 kg.

Výška roštu: cca 3 cm

Lamelový rošt C-flex® Optimal HXN 
S ručním polohováním hlavy a nohou. Rošt má pevnou stře-
dovou část, která umožňuje pohodlnější sezení. Vhodnost 
použití dané výšky roštu – dle konkrétní konstrukce postele.  
Doporučeno pro osoby s hmotností do cca 120 kg.

Výška roštu: cca 5,5 nebo 7,5 cm

Lamelové rošty C-flex® Optimal nabízejí kvalitní řešení podkladové plochy a jsou vhodné pod většinu typů matrací. Výkyvné lamely roštů C-flex® 
Optimal jsou uloženy v kaučukových pouzdrech. Rošty mají 28 lamel. V ramenní části jsou lamely změkčeny frézováním. Středový stabilizační 
popruh. Možnost nastavení tuhosti roštu v  jeho střední části pomocí 9 výztuh, které umožní nastavení tuhosti roštu pod celou částí trupu. 
Prodloužená záruka 3 roky.

Lamelový rošt C-flex® Optimal rovný
Vhodnost použití dané výšky roštu – dle konkrétní konstruk-
ce postele. Doporučeno pro osoby s hmotností do cca 120 kg.

Výška roštu: cca 5,5 nebo 7,5 cm

Varianta roštu: C-flex® Optimal rovný stabil 
Samonosný rošt na nohách (4 ks). Rošt Optimal stabil lze pou-
žít buď do lůžek, která nemají vnitřní nosnou konstrukci, nebo 
jako samostatně stojící lůžko (v  tomto případě lze objednat 
boční plastová madla, která zabrání pohybu matrace na roštu).  
Doporučeno pro osoby s hmotností do cca 100 kg.

Výška roštu: cca 7,5 cm, výška s nohami cca 33 cm

Lamelové rošty C-flex® – Rexo / Optimal

Kvalita a vhodnost použití konkrétního typu lamelového roštu závisí na počtu a šířce použitých lamel a na způsobu uchycení lamel k rámu. Roš-
ty C-flex® je možno vyrobit na míru dle přání zákazníka (až do š. 140 cm – dle typu roštu). Vždy platí zásada: jedna osoba = jeden rošt. Lamelové 
rošty C-flex® jsou vhodné jako podklad pod pěnové matrace, latexové matrace, případně pružinové matrace. Vyrábějí se v několika různých 
variantách – od pevnějších roštů po vysoce pružné. Lamely mají foliovanou povrchovou úpravu pro snadnou údržbu (kromě roštu Rexo).

https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-rexo/15963
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-rexo/15963
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-optimal/14870
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-optimal/14870
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-optimal/14870
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-optimal/14870#
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-optimal/14870#
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-optimal/14870#
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Lamelové rošty C-flex® – Optimal

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Lamelový rošt C-flex® Optimal motor 
Rošt s  motorovým polohováním hlavy, sedu a  nohou. Automatické  
odpojení elektrického proudu, pokud není pohon v činnosti. Baterie 9 V   
pro uvedení do výchozí polohy v případě výpadku el. proudu. Ovládá-
ní polohování pomocí bezdrátového ovladače. Doporučeno pro osoby 
s hmotností do cca 120 kg.

Výška roštu: cca 7,5 cm, včetně motoru cca 19 cm 

Rošt je opatřen praktickým 
kovovým čelním držákem 
matrace, který zabraňuje 
pohybu matrace na roštu 
především při polohování. 
Držák – madlo lze použít 
pro všechny typy lamelo-
vých roštů.

Lamelový rošt C-flex® Optimal píst 
Rošt s  odklápěním od nohou je vhodným řešením do lůžek s  úložným  
prostorem. Doporučeno pro osoby s hmotností do cca 120 kg.

Výška roštu: cca 5,5 nebo 7,5 cm

Lamelový rošt C-flex® Optimal kombi 
Rošt s  odklápěním do boku (levý nebo pravý) je  vhodným řešením do 
lůžek s  úložným prostorem. Doporučeno pro osoby s  hmotností do cca 
120 kg.

Výška roštu: cca 7,5 cm

Lamelový rošt C-flex® Optimal H + píst 
Rošt s  odklápěním od nohou je vhodným řešením do lůžek s  úložným 
prostorem. Rošt je vybaven polohováním hlavy. Doporučeno pro osoby 
s hmotností do cca 120 kg.

Výška roštu: cca 5,5 nebo 7,5 cm

https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-optimal/14870#
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-optimal/14870
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Lamelové rošty C-flex® – Comfort

Vysoce kvalitní lamelové rošty C-flex® Comfort nabízejí komfortní řešení podkladové plochy a jsou vhodné především pod 
luxusnější typy matrací.

Lamelový rošt C-flex® Comfort rovný
Doporučeno pro osoby s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 8 nebo 10 cm

Varianta roštu: C-flex® Comfort Mega rovný 
Rošt se zesílenou nosností. Rošt má zesílenou konstrukci 
rámu a jsou použity silnější lamely. Doporučeno pro osoby 
s hmotností do cca 150 kg.

Výška roštu: cca 10 cm

Lamelový rošt C-flex® Comfort motor Quattro 
Memory 
Rošt má 4 motory, které nezávisle na sobě dokáží  polohovat 
jednotlivé části roštu – hlavovou, bederní, stehenní a lýtko-
vou. Do paměti bezdrátového ovladače lze uložit 2  různé 
pozice zdvihu hlavy a  nohou a  tyto opět použít bez opa-
kovaného nastavování. Tlačítka ovladače jsou podsvícená 
a v horní části ovladače je umístěno světlo. Automatické od-
pojení elektrického proudu. Záložní baterie 9 V. Doporučeno 
pro osoby s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 10 cm

Lamelový rošt C-flex® Comfort motor flat 
Rošt s  motorovým polohováním hlavy, sedu a  nohou. 
Nezávislé polohování hlavové a  nožní části pomocí 
2  motorů, které jsou uloženy v  bočnici roštu. Plochý de-
sign motorů umožňuje využít výsuvný úložný prostor pod 
postelí nebo položit motorové polohování na rovnou desku 
(např. patro). Možnost ručního odklopení nožní části roštu –  
pro přístup do úložného prostoru. Ruční nastavení roštu 
do výchozí polohy pomocí mechanického uvolnění táhel 
ve střední části roštu v  případě výpadku el. proudu.  Na 
přání zákazníka možnost ovládání polohování pomocí 
bezdrátového ovladače, v horní části ovladače je umístěno 
světlo. Čelní kovový držák matrace je součástí dodávky. 
Doporučeno pro osoby s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 10 cm

Výkyvné lamely roštů C-flex® Comfort jsou uloženy v pružných kaučukových pouzdrech. Rošty mají 28 lamel. V ramenní části jsou lamely změk-
čeny frézováním a dvě z nich jsou uloženy u rovného provedení roštu ve speciálních kapsách s větším zdvihem – oblast ramen je tak optimálně 
změkčena (tzv. ramenní kolébka). Středový stabilizační popruh. Možnost nastavení tuhosti roštu v jeho střední části pomocí 9 výztuh, které 
umožní úpravu tuhosti roštu pod celou částí trupu. Prodloužená záruka 3 roky.

https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-comfort/14866
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-comfort/14866
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Lamelové rošty C-flex® – Trimed

Lamelový rošt C-flex® Trimed motor flat 
Rošt s  motorovým polohováním hlavy, sedu a  nohou. 
Nezávislé polohování hlavové a  nožní části pomocí 
2 motorů, které jsou uloženy v bočnici roštu. Plochý design 
motorů umožňuje lépe využít úložný prostor pod postelí 
nebo položit motorové polohování na rovnou desku (např. 
patro). Možnost ručního odklopení nožní části roštu – pro 
přístup do úložného prostoru. Ruční nastavení roštu do 
výchozí polohy pomocí mechanického uvolnění táhel ve 
střední části roštu v  případě výpadku el. proudu.  Na přání 
zákazníka možnost ovládání polohování pomocí bezdrá-
tového ovladače, v jehož horní části je umístěno světlo. Čelní 
kovový držák matrace je součástí dodávky. Doporučeno pro 
osoby s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 10 cm

Komfortní lamelové rošty C-flex® Trimed mají vysoký počet úzkých lamel a zajišťují velmi dobré přizpůsobení tlaku těla na 
ploše lůžka. Jsou vhodné především pod luxusnější typy matrací.

Lamelový rošt C-flex® Trimed rovný
Doporučeno pro osoby s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 8 nebo 10 cm

Lamelový rošt C-flex® Trimed motor Quattro 
Memory
Rošt má 4 motory, které nezávisle na sobě dokáží  polo-
hovat jednotlivé části roštu – hlavovou, bederní, stehenní 
a  lýtkovou. Do paměti bezdrátového ovladače lze uložit 
2 různé pozice zdvihu hlavy a nohou a tyto opět použít bez 
opakovaného nastavování. Tlačítka ovladače jsou podsvíce-
ná a v horní části ovladače je umístěno světlo. Automatické 
odpojení elektrického proudu, pokud není pohon v činnosti. 
Rošt je vybaven praktickým kovovým čelním držákem mat-
race, který zabraňuje pohybu matrace na roštu především 
při polohování. Čelní kovový držák matrace je součástí do-
dávky. Doporučeno pro osoby s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 10 cm

Výkyvné lamely roštů C-flex® Trimed jsou uloženy v  kvalitních pružných kaučukových trio pouzdrech. Rovný rošt má 45 lamel, polohovací  
rošty mají 42 lamel. Pouzdra zajišťují dvojí pružení – pruží jak lamely, tak i pouzdra lamel, rošt reaguje na zátěž po celé ploše lůžka včetně  
krajů roštu. 5 anatomických zón individuálně podporuje jednotlivé části těla. Ramenní kolébka přispívá k pohodlnému spánku především na 
boku. Možnost nastavení tuhosti roštu v jeho střední části pomocí 12 výztuh. Prodloužená záruka 3 roky.

https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-trimed/15660
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-rost-trimed/15660
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Pevné rošty – Rolo / Solid

Jednoduchý prkenný rošt ROLO
Rošt je vhodný do postelí, kde bočnice mají z vnitřní strany 
lišty, na které je možno rošt položit. Doporučeno pro osoby 
s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 2,2 cm (do šíře 90 cm), 2,5 cm (od šíře 91 cm)

Pevný rošt SOLID rovný 
Vhodnost použití dané výšky roštu – dle konkrétní konstrukce 
postele. Doporučeno pro osoby s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 7 nebo 9 cm

Pevný rošt SOLID motor Plus 
Rošt s  motorovým polohováním hlavy, sedu a  nohou. Bate-
rie 9 V pro uvedení do výchozí polohy v případě výpadku el. 
proudu. Ovládání polohování pomocí bezdrátového ovladače. 
Doporučeno pro osoby s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 9 cm, včetně motoru cca 22 cm

Pevný rošt SOLID HXN 
Rošt s ručním polohováním hlavy a nohou, má pevnou stře-
dovou část pro lepší oporu beder. Doporučeno pro osoby 
s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 7 nebo 9 cm

Pevný rošt SOLID stabil rovný
Samonosný rošt na nohách (4 ks). Rošt SOLID stabil lze po-
užít buď do lůžek, která nemají vnitřní nosnou konstrukci, 
nebo jako samostatně stojící lůžko. Doporučeno pro osoby 
s hmotností do cca 100 kg.

Výška roštu: cca 9 cm, celková výška cca 35 cm

Pevné rošty v rámu SOLID
Rošty SOLID jsou vyrobeny z vrstvených březových latí. Jsou 
vhodné při požadavku pevného podkladu v  lůžku. Rošt je 
vhodný pro lůžka, která mají na vnitřní straně bočnic kování 
ve tvaru „L“ nebo mají vnitřní konstrukci řešenou tzv. příční-
ky, na které se rošt pokládá. Rošt lze položit i na lišty (viz jed-
noduchý prkenný rošt) – konkrétní volba je závislá na výšce 
bočnice postele a na výšce zvolené matrace.

https://www.loznice.cz/produkty/rost-do-postele-rolo/14875
https://www.loznice.cz/produkty/rost-do-postele-rolo/14875
https://www.loznice.cz/produkty/rost-do-postele-solid-rovny/14876/1206
https://www.loznice.cz/produkty/rost-do-postele-solid/14876
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Pevné rošty – Solid

Dvojrošty – Solid Twin / Optimal Twin
Dvojrošty jsou vhodným řešením do dvojlůžek, kde nejsou příčníky nebo střední vzpěra. Varianty roštů 
s pístem jsou určeny do postelí s úložným prostorem. 

Při umístění roštu se musí zajistit podpěra roštu na postranicích i uprostřed čel postele (např. s použitím kování od střední 
vzpěry) tak, aby podložení dvojroštu bylo v jedné rovině. Rošty se vyrábějí v šířkách 160 a 180 cm. Doporučeno pro 2 osoby, 
každá s hmotností do cca 120 kg.

Pevný rošt SOLID píst 
Rošt s odklápěním od nohou je vhodným ře-
šením do lůžek s úložným prostorem. Dopo-
ručeno pro osoby s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 7 nebo 9 cm

Pevný rošt SOLID kombi 
Rošt s odklápěním do boku je vhodným řeše-
ním do lůžek s úložným prostorem. Doporu-
čeno pro osoby s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 7 nebo 9 cm

Lamelový rošt C-flex®  
Optimal Twin rovný
Výška roštu: cca 7,5 cm

Rošt SOLID Twin píst
Výška roštu: cca 11 cm

Rošt SOLID Twin rovný
Výška roštu: cca 9 cm

Pevný rošt SOLID H + píst 
Rošt s odklápěním od nohou je vybaven po-
lohováním hlavy. Doporučeno pro osoby 
s hmotností do cca 130 kg.

Výška roštu: cca 7 nebo 9 cm

Lamelový rošt C-flex®  
Optimal Twin píst
Výška roštu: cca 9 cm

https://www.loznice.cz/produkty/rost-do-postele-solid-rovny/14876/1206
https://www.loznice.cz/produkty/dvojrost-do-postele-solid-twin/15463
https://www.loznice.cz/produkty/dvojrost-do-postele-solid-twin/15463
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-dvojrost-optimal-twin-rovny/15462/1195
https://www.loznice.cz/produkty/lamelovy-dvojrost-optimal-twin/15462
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Polštáře Celsio® – Venus / Pearl / Uni / Soft / Mini

Velikosti polštáře Celsio® Pearl:
M: 10/7 × 38 × 60 cm
L: 11,5/8,5 × 38 × 60 cm
XL:  13/10 × 38 × 60 cm

Velikost polštáře Celsio® Uni (střední) 
a Soft (měkčí):
10,5/8,5 × 38 × 50 cm

Velikosti polštáře Celsio® Venus: 
50 × 70 cm
70 × 90 cm
37 × 150 cm (objímací polštář)

Polštáře Celsio® jsou vhodné při problémech s krční páteří i jako prevence. Při ležení na zádech i na boku je páteř ve 
správné poloze. Polštáře Celsio® se nabízejí v několika typech a velikostech – každý si tak může vybrat vhodný polštář.

Celsio® Uni a Celsio® Soft 
Polštáře se liší svojí tvrdostí. Snímatelný potah je z kvalitní elastické  
látky, která je velmi příjemná na dotek. Potah zachovává při ležení  
maximální paměťový efekt polštáře Celsio®. Potah lze prát do 60 °C.
Polštáře Celsio® Pearl, Celsio® Uni a Celsio® Soft lze díky dvěma různým 
výškám podpěry týlu používat z  obou stran. Povrchová profilace 
umožňuje lepší provzdušnění a zároveň zjemňuje pocit při ležení.

Celsio® Soft

Celsio® Mini

Celsio® Uni

Celsio® Pearl

objímací polštář

Celsio® Venus

Celsio® Pearl 
Polštář je vyroben z unikátní paměťové pěny Pearl visco. Pěna obsahuje 
gelové kuličky, které udržují příjemné klima polštáře při spánku.
Polštář má šířku 60 cm, která zaručuje pohodlný spánek i při otáčení na 
lůžku. Jádro polštáře je opatřeno nesnímatelným separačním úpletem, 
který jádro polštáře chrání a usnadňuje svlékání a oblékání potahu. Sní-
matelný potah je z kvalitní elastické látky, která je velmi příjemná na 
dotek. Potah zachovává při ležení maximální paměťový efekt polštáře. 
Potah lze prát do 60 °C.

Celsio® Venus 
Polštář klasického tvaru. Díky unikátnímu složení a konstrukci polštář na-
bízí velmi příjemný a pohodlný spánek s možností individuální regulace 
náplně polštáře. Polštář je složený ze dvou částí – obalu a náplně. Obal 
je vyroben z  viscoelastické pěny CELLPUR®, která velmi dobře odvádí  
vlhkost. Obal  je opatřen zipem. Unikátní náplň polštáře dodá polštáři 
větší nadýchanost při zachování vlastností paměťové pěny. Výhodou 
polštáře je možnost regulace množství náplně – každý si tak může výšku 
polštáře upravit dle vlastního pohodlí.
Snímatelný potah polštáře Celsio® Venus je z kvalitní elastické látky 
s moderním designem, která je velmi příjemná na dotek. Potah zachovává 
při ležení maximální paměťový efekt polštáře. Potah lze prát do 60 °C.

Celsio® Mini 
„Miniverze” klasického anatomického polštáře z paměťové 
pěny má rozměr cca 20 x 25 cm. Potah polštářku je sní-
matelný s  možností praní. Polštářek je balený v  efekt-
ním sáčku z  funkční textilie. Polštářek je ideální na cesty, 
můžete ho položit na klasický polštář a vylepšit tak usínání 
i spánek. 

https://www.loznice.cz/produkty/celsio-anatomicke-polstare-venus/16344
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-anatomicke-polstare-venus/16344
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-objimaci-polstar-venus/16345
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-anatomicke-polstare-pearl/16347
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-anatomicke-polstare-soft/16342
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-anatomicke-polstare-soft/16342
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-anatomicke-polstare-uni/16343
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-anatomicke-polstare-uni/16343
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-cestovni-anatomicky-polstar-mini/16346
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-anatomicke-polstare-soft/16342
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-cestovni-anatomicky-polstar-mini/16346
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-anatomicke-polstare-pearl/16347
https://www.loznice.cz/produkty/celsio-anatomicke-polstare-uni/16343
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Chrániče matrací (podložky pod prostěradla)
Chrániče/podložky mají v  lůžku význam především z  hlediska hygieny. Chrání 
potah matrace před nečistotami a  zpříjemňují pocit při ležení. Jejich údržba 
je jednoduchá. Můžete si pořídit podložku pod prostěradlo z  dutého vlákna 
s  možností praní na 60 nebo 90 °C. V  nabídce najdete také speciální chrániče 
s PUR zátěrem, které matraci ochrání před vlhkostí. Tyto chrániče jsou vodonepro-
pustné, ale prodyšné. Novinka – chránič matrací SMARTCEL® Sensitive je vyroben 
z přírodního vlákna TENCEL®, který velmi dobře odvádí vlhkost. Tkanina obsahuje 
také zinek, který má příznivé účinky na pokožku a  působí antibakteriálně. Ne-
propustný matracový chránič Sanipur má povrch vyrobený ze 100% bavlněného 
froté. Všechny chrániče matrací je možno vyrobit také na míru. 

Ložní soupravy – polštáře a přikrývky
Polštáře a přikrývky s výplní z  tzv. dutého vlákna jsou z české produkce a mají 
nejvyšší kvalitu. Polštáře se nabízejí v několika velikostech. Jsou opatřeny zipem 
pro možnost regulace náplně a  snadnou údržbu. U  přikrývek můžete vybírat 
z  mnoha typů s  různou hřejivostí. Ložní soupravy nabízejí kromě vysokého 
užitného komfortu i  výtečnou možnost údržby – praní na 60 nebo 95 °C (dle 
typu). Všechny přikrývky je možno objedat také v prodloužené délce.

Ložní soupravy, chrániče, prostěradla, přemostění

Ve Studiích zdravého spaní® JMP můžete pořídit vysoce kvalitní doplňky, které vám zpříjemní spánek – ložní soupravy, 
chrániče matrací, prostěradla nebo přemostění matrací i postelí.

JMP Studio zdravého spaní®
Studia zdravého spaní® firmy JMP, s.r.o. v Praze, Brně a Valašském Meziříčí se 
specializují na nabídku kvalitních značkových matrací, roštů, postelí, rozkláda-
cích postelí a ložnic z přírodního dřeva nebo v přírodním provedení. Firma JMP 
nabízí komplexní řešení pro vaši ložnici nebo dětský pokoj.

Kompletní nabídku postelí a  ložnic najdete v  katalogu „Postele a  ložnice“, 
v katalogu  „Rozkládací postele“ (včetně nabídky matrací pro rozkládací lůžka)  
a na www.loznice.cz (e-shop). JMP Studia zdravého spaní® zajišťují nebo zpro-
středkovávají dopravu zboží k  zákazníkovi i  montáž. Zákazník si také může 
zboží odebrat ve skladech v Praze, Brně nebo Valašském Meziříčí.

Přemostění postelí
Přemostění postelí slouží k  vyplnění mezery 
mezi dvěma postelemi a  zajišťuje pohodlné 
spaní i  uprostřed dvou jednolůžek postavených 
k  sobě. Přemostění postelí je vyrobeno z  PUR 
pěny, skládá se ze dvou částí: nohy, která zaplní 
mezeru mezi matracemi, a  horní části – elastic-
kého „vrchlíku“, který je na nohu fixován lepením. 
Horní část je tvarována tak, aby přemostění neby-
lo pod prostěradlem patrné. Přemostění se vyrábí 
individuálně na míru podle rozměrů mezery mezi 
matracemi k sobě postavených postelí.

Přemostění matrací 
Přemostění matrací řeší 
mezeru mezi samostatnými 
matracemi ve dvojlůžku. Pře-
mostění z  PUR pěny se vloží 
mezi obě matrace. 

Rozměry přemostění 
matrací:
délka 195 cm, šířka 16 cm, 
výška 9 cm

Elastická prostěradla 
Potřebujete kvalitní prostěradlo na míru? Prostěradla v  mnoha barevných 
odstínech si můžete objednat na rozměr, který potřebujete. Objednat můžete 
i prostěradla na vysoké nebo extra vysoké matrace.

https://www.loznice.cz/produkty/polstare-prikryvky-a-doplnky/3#type=4&filters=(187)&minPrice=400&maxPrice=4830&nodeId=0&page=1&pageSize=15&sortBy=0
https://www.loznice.cz/produkty/polstare-prikryvky-a-doplnky/3#type=4&filters=(188)&minPrice=420&maxPrice=3850&nodeId=0&page=1&pageSize=15&sortBy=0
https://www.loznice.cz/produkty/nepropustne-matracove-chranice--prosteradla--podlozky--povleceni/16068#type=4&filters=&minPrice=420&maxPrice=3490&nodeId=1626794&page=1&pageSize=15&sortBy=0
https://www.loznice.cz/produkty/premosteni-matraci/15804
https://www.loznice.cz/produkty/premosteni-posteli/16423
https://www.loznice.cz/
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Matrace CELTEX® – pěnové

Vanessa 7 CELTEX®, Celsio® 4 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 45–55 ✔ 14 16 14,5

Vanessa Comfort 7 CELTEX®, Celsio® 4 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 45–55 ✔ 17 18 17,5

Natalia 8 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 45–55 ✔ 16 18 17

Natalia Comfort 8 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 45–55 ✔ 19 20 20

Emilia 9 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 16 18 16

Emilia Comfort 9 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 19 20 19

Sofia 10 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 18 20 21

Sofia Comfort 10 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 21 22 24

Patricia 11 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 20 22 23

Patricia Comfort 11 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 23 24 26

Victoria 12 CELTEX®, Celsio® 3 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 50–55 ✔ 24 26 27

Victoria Comfort 12 CELTEX®, Celsio® 3 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 50–55 ✔ 27 28 30

Matrace Celsio® – viscoelastické pěnové        

Valeria 13 Celsio®, CELTEX® 3 ✔ 120 do 120 45–55 ✔ 20 21–22 18

Olivia 13 Celsio®, CELTEX® 3 ✔ 120 do 120 45–55 ✔ 18 19–20 16,5

Matrace KING – pružinové

Elizabeth 14 taškové pružiny, CELTEX®, Celsio® 1 ✔ ✔ 120 do 120 50–55 ✔ 24 26 32

Elizabeth Comfort 14 taškové pružiny, CELTEX®, Celsio® 1 ✔ ✔ 120 do 120 50–55 ✔ 27 28 35

Stefania 15 taškové pružiny, mikropružiny, CELTEX® 1 ✔ ✔ 120 do 150 50–55 ✔ 24 26 32

Systém VALTY® – pružný rošt s matrací

Systém VALTY® – rošt 16 jasanové lamely, DUREN® 7 ✔ ✔ ✔ 60 do 160 40–50 10 10,5

Systém VALTY® – matrace KS 6 17 CELTEX® 1 ✔ 120 45–55 6 8 7,5

Systém VALTY® – matrace KS 8 17 CELTEX®, Celsio® 1 ✔ 120 45–55 ✔ 8 10 8,5

Systém VALTY® – matrace KS 10 17 CELTEX®, Celsio®, EMC Sensitive® 1 ✔ 120 45–55 ✔ 10 12 9,5

Systém VALTY® – matrace AS 8 17 CELLPUR® 1 ✔ 120 50 8 10 10

Matrace CELLPUR®         

Andrea 19 CELLPUR®, Celsio® 3 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 52 ✔ 14 16 16

Andrea Clima 19 CELLPUR®, Celsio®, CELLPUR® visco 3 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 52 ✔ 17 18 19
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Matrace a  rošty vyrábíme na míru dle přání zákazníka. Matrace a  rošty si můžete vyzkoušet na našich prodejnách  
a  poradit se, který typ by byl právě pro vás ten nejvhodnější. Náš vyškolený personál je vám k  dispozici. Matrace  
CELTEX®, CELLPUR® a  SENSITIVE® jsou směrově zónové. Jednotlivé zóny jsou navrženy tak, aby matrace zajistila  
anatomicky správnou podpěru těla při ležení.

Tvrdostní zóny v matracích CELTEX®, CELLPUR® a SENSITIVE®:

Přehled matrací a jejich parametrů

10 MATRACE A ROŠTY

CELTEX® – ergotypy matrací, Celsio® – královské poleženíAktivní matrace CELTEX®, přednosti , zónování

CELTEX® představuje značkový materiál pro matrace nejvyšší kvality. Při výrobě pěny CELTEX® 
se používají nejmodernější technologie, které vychází z mnohaletých zkušeností vývoje 
a výroby polyuretanových pěn. 

CELTEX® byl vyvinut speciálně pro matracová jádra a patří „do rodiny“ nejkvalitnějších značkových studených polyuretanových pěn. Matrace 
vyrobené z materiálu CELTEX® přinášejí svým uživatelům vysoký komfort při ležení po celou dobu svého užívání a vytvářejí podmínky pro 
aktivní podporu ležení.

Ukázka výborné elasticity pěny 
CELTEX® při zatížení kuličkou.

Tvrdostní zóny v matracích CELTEX®:

Pórovitou strukturu pěny CELTEX® lze 
přirovnat ke struktuře včelí plástve.

Přednosti matrací CELTEX®
 ✱ VYSOKÁ ELASTICITA

 Materiál CELTEX® je tvořen miliony vzájemně propojených buněk, jejichž funkci lze přirovnat 
k malým samostatným „pružinkám“. Výtečná pružnost zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku 
v každé poloze při spánku. „Aktivní matrace“ nebrání pohybu při spánku – naopak napomáhá 
při otáčení a při celkovém uvolnění a regeneraci páteře, kloubů i vnitřních orgánů.

Zónování matrací CELTEX®
Aktivní matrace CELTEX® jsou charakteristické svým zónováním. Matrace CELTEX® jsou směrově zónové – jednotlivé zóny vycházejí 
z požadavků na tužší či měkčí podpěru jednotlivých částí těla. Rozložení a tvrdosti jednotlivých zón byly stanoveny na základě dlouhodobého 
vývoje a testování. Měkčí a pevnější zóny v matraci na sebe plynule navazují – matrace CELTEX® tak nabízejí komfortní pocit při ležení.

 ✱ VÝTEČNÁ HYGIENA
 Matrace CELTEX® nabízejí díky struktuře otevřených pórů výtečnou hygienu lůžka. CELTEX® 

je prodyšný, optimálně dýchá a vyrovnává teplotní rozdíly. Aktivně tak ovlivňuje mikroklima 
spánku. CELTEX® velmi dobře odvádí tělesnou vlhkost. Matrace CELTEX® neobsahují alergeny 
– jsou alergicky neutrální a jsou tak vhodné i pro děti, alergiky a astmatiky. 

 ✱ DLOUHÁ ŽIVOTNOST – PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 10 LET
 Matrace CELTEX® mají vynikající tvarovou stálost a dlouhou životnost. Tvar a užitné vlastnosti 

matrací zůstávají zachovány i při dlouhodobém užívání. Záruka na jádra matrací označených 
logem CELTEX® je 10 let. CELTEX® zároveň splňuje evropské bezpečnostní předpisy na 
nehořlavost matracových jader. 

 ✱ CELTEX® – GARANCE ZDRAVÍ A KVALITY
 Matrace CELTEX® byly klinicky testovány a jsou vhodné i při problémech s pohybovým 

aparátem. Každé jednotlivé jádro matrace je certifi kováno razítkem s logem CELTEX®. 
Materiál také umožňuje svoji zpětnou identifi kaci – CELTEX® obsahuje stopové prvky, které 
lze laboratorně zjistit i po dlouhé době užívání. Tímto způsobem je zaručena „pravost“ všech 
matrací CELTEX®. 

neutrální hlavová část ramenní změkčení bederní výztuha pánevní změkčení  stehenní výztuha podpatní změkčení

* Možnost speciální tvrdosti pro vysoké váhové kategorie nad 120 kg (KX). 
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Matrace CELTEX® – pěnové

Vanessa 7 CELTEX®, Celsio® 4 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 45–55 ✔ 14 16 14,5

Vanessa Comfort 7 CELTEX®, Celsio® 4 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 45–55 ✔ 17 18 17,5

Natalia 8 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 45–55 ✔ 16 18 17

Natalia Comfort 8 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 45–55 ✔ 19 20 20

Emilia 9 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 16 18 16

Emilia Comfort 9 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 19 20 19

Sofia 10 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 18 20 21

Sofia Comfort 10 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 21 22 24

Patricia 11 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 20 22 23

Patricia Comfort 11 CELTEX®, Celsio® 7 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 * 50–55 ✔ 23 24 26

Victoria 12 CELTEX®, Celsio® 3 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 50–55 ✔ 24 26 27

Victoria Comfort 12 CELTEX®, Celsio® 3 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 50–55 ✔ 27 28 30

Matrace Celsio® – viscoelastické pěnové        

Valeria 13 Celsio®, CELTEX® 3 ✔ 120 do 120 45–55 ✔ 20 21–22 18

Olivia 13 Celsio®, CELTEX® 3 ✔ 120 do 120 45–55 ✔ 18 19–20 16,5

Matrace KING – pružinové

Elizabeth 14 taškové pružiny, CELTEX®, Celsio® 1 ✔ ✔ 120 do 120 50–55 ✔ 24 26 32

Elizabeth Comfort 14 taškové pružiny, CELTEX®, Celsio® 1 ✔ ✔ 120 do 120 50–55 ✔ 27 28 35

Stefania 15 taškové pružiny, mikropružiny, CELTEX® 1 ✔ ✔ 120 do 150 50–55 ✔ 24 26 32

Systém VALTY® – pružný rošt s matrací

Systém VALTY® – rošt 16 jasanové lamely, DUREN® 7 ✔ ✔ ✔ 60 do 160 40–50 10 10,5

Systém VALTY® – matrace KS 6 17 CELTEX® 1 ✔ 120 45–55 6 8 7,5

Systém VALTY® – matrace KS 8 17 CELTEX®, Celsio® 1 ✔ 120 45–55 ✔ 8 10 8,5

Systém VALTY® – matrace KS 10 17 CELTEX®, Celsio®, EMC Sensitive® 1 ✔ 120 45–55 ✔ 10 12 9,5

Systém VALTY® – matrace AS 8 17 CELLPUR® 1 ✔ 120 50 8 10 10

Matrace CELLPUR®         

Andrea 19 CELLPUR®, Celsio® 3 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 52 ✔ 14 16 16

Andrea Clima 19 CELLPUR®, Celsio®, CELLPUR® visco 3 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 52 ✔ 17 18 19

43

Matrace CELTEX®, CELLPUR® a SENSITIVE® zohledňují výšku postavy v tzv. ergotypech. Vzájemná vzdálenost jednotli-
vých zón v matraci - bederní a stehenní výztuhy – se liší podle výšky postavy. Matrace CELTEX®, CELLPUR® a SENSITIVE® 
se vyrábějí ve třech ergotypech a v jednom univerzálním provedení.

Ergotyp A – pro výšku postavy do cca 170 cm

Ergotyp B – pro výšku postavy od cca 170 do cca 190 cm

Ergotyp C – pro výšku postavy nad cca 190 cm

Ergotyp 0 – univerzální ergotyp



matrace strana materiál
počet 

tuhostí
zónová 
matrace

ergotypy 
dle výšky 
postavy

klinicky 
testováno

záruční doba  
v měsících 

(jádro)

doporučená  
nosnost 

v kg

objemová 
hmotnost pěny 

jádra v kg/m3

separační 
úplet na 

jádru

výška 
jádra  
v cm

výška matrace 
včetně  

potahu v cm

orientační váha  
včetně potahu v kg  

(200 × 90 cm)

Matrace EMC Sensitive®     

Sylvia 20 EMC Sensitive®, Celsio® 2 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 45–50 ✔ 14 16 13

Sylvia Clima 20 EMC Sensitive®, Celsio®, CELLPUR® visco 2 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 45–50 ✔ 17 18 16

Matrace MEDIK

Enna Comfort 21 CELTEX®, Celsio® 2 ✔ 36 do 120 45–55 15 16 15

Matrace latexové

Beata 21 latexová pěna 1 ✔ 84 do 120 60 ✔ 16 18 18

Matrace POLO – pěnové

Menuet 23 CELTEX®, DUREN® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 14 16 12,5

Menuet Comfort 23 CELTEX®, DUREN®, Celsio® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 17 18 15

Swing 24 CELTEX®, DUREN® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 16 18 13,5

Swing Comfort 24 CELTEX®, DUREN®, Celsio® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 19 20 16

Blues 24 CELTEX®, DUREN® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 18 20 15

Blues Comfort 24 CELTEX®, DUREN®, Celsio® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 21 22 18

Matrace POLO – pružinové       

Denisa 25 taškové pružiny, CELTEX® 1 ✔ 60 do 120 40–50 ✔ 20 22 20

Denisa Comfort 25 taškové pružiny, CELTEX®, Celsio® 1 ✔ 60 do 120 40–50 ✔ 23 24 22

Matrace pro děti         

Adélka 27 DUREN® 1 ✔ 36 35 8 10 3,5

Eliška 27 CELLPUR® 1 ✔ 60 52 8 10 4

Agáta 28 CELTEX®, DUREN® 1 ✔ 36 do 130 40 ✔ 14 16 11,5

Vanda 28 CELTEX® 1 ✔ 120 do 120 45 ✔ 14 16 14

Nicola 29 CELLPUR® 1 ✔ 120 do 120 52 ✔ 14 16 15

Michaela 29 CELTEX® 1 ✔ 120 do 120 45–55 ✔ 16 18 16

Matrace STAR – pěnové               

Tango / Mambo 30 DUREN® KOMFORT, PPUR 1 24 do 130 40–100 10 / 12 12 / 14 14 / 16

Tina / Jitka 30 DUREN® CLASSIC 1 24 do 90 32 12 / 14 14 / 16 9 / 12

Matrace do auta, do lodě       

Holiday 31 Dryfeel, DUREN® KOMFORT 1 24 do 120 40 10 12 11

Marina 31 Dryfeel, DUREN® KOMFORT 1 24 do 120 40 10 12 11

Krycí matrace – toppery             

Jonáš 32 DUREN® KOMFORT 1 24 do 120 35 4 6 5

Oskar 32 Celsio® 1 36 do 120 50 4 6 6

Simon 32 EMC Sensitive® 1 36 do 120 45 4 6 6

Quido 32 CELLPUR® 1 36 do 120 50 4 6 6

VALTY® KS 6 32 CELTEX® 1 ✔ 120 45–55 6 8 7,5

VALTY® KS 8 32 CELTEX®, Celsio® 1 ✔ 120 45–55 ✔ 8 10 8,5

VALTY® KS 10 33 CELTEX®, Celsio®, EMC Sensitive® 1 ✔ 120 45–55 ✔ 10 12 9,5

VALTY® AS 8 33 CELLPUR® 1 ✔ 120 50 8 10 10

Darja 33 DUREN® CLASSIC 1 24 25 7 7,5 5

Alice 33 DUREN® CLASSIC 1 24 25 5 6 5
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Přehled matrací a jejich parametrů



matrace strana materiál
počet 

tuhostí
zónová 
matrace

ergotypy 
dle výšky 
postavy

klinicky 
testováno

záruční doba  
v měsících 

(jádro)

doporučená  
nosnost 

v kg

objemová 
hmotnost pěny 

jádra v kg/m3

separační 
úplet na 

jádru

výška 
jádra  
v cm

výška matrace 
včetně  

potahu v cm

orientační váha  
včetně potahu v kg  

(200 × 90 cm)

Matrace EMC Sensitive®     

Sylvia 20 EMC Sensitive®, Celsio® 2 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 45–50 ✔ 14 16 13

Sylvia Clima 20 EMC Sensitive®, Celsio®, CELLPUR® visco 2 ✔ ✔ ✔ 120 do 120 45–50 ✔ 17 18 16

Matrace MEDIK

Enna Comfort 21 CELTEX®, Celsio® 2 ✔ 36 do 120 45–55 15 16 15

Matrace latexové

Beata 21 latexová pěna 1 ✔ 84 do 120 60 ✔ 16 18 18

Matrace POLO – pěnové

Menuet 23 CELTEX®, DUREN® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 14 16 12,5

Menuet Comfort 23 CELTEX®, DUREN®, Celsio® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 17 18 15

Swing 24 CELTEX®, DUREN® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 16 18 13,5

Swing Comfort 24 CELTEX®, DUREN®, Celsio® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 19 20 16

Blues 24 CELTEX®, DUREN® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 18 20 15

Blues Comfort 24 CELTEX®, DUREN®, Celsio® 2 ✔ 36 do 130 35–45 ✔ 21 22 18

Matrace POLO – pružinové       

Denisa 25 taškové pružiny, CELTEX® 1 ✔ 60 do 120 40–50 ✔ 20 22 20

Denisa Comfort 25 taškové pružiny, CELTEX®, Celsio® 1 ✔ 60 do 120 40–50 ✔ 23 24 22

Matrace pro děti         

Adélka 27 DUREN® 1 ✔ 36 35 8 10 3,5

Eliška 27 CELLPUR® 1 ✔ 60 52 8 10 4

Agáta 28 CELTEX®, DUREN® 1 ✔ 36 do 130 40 ✔ 14 16 11,5

Vanda 28 CELTEX® 1 ✔ 120 do 120 45 ✔ 14 16 14

Nicola 29 CELLPUR® 1 ✔ 120 do 120 52 ✔ 14 16 15

Michaela 29 CELTEX® 1 ✔ 120 do 120 45–55 ✔ 16 18 16

Matrace STAR – pěnové               

Tango / Mambo 30 DUREN® KOMFORT, PPUR 1 24 do 130 40–100 10 / 12 12 / 14 14 / 16

Tina / Jitka 30 DUREN® CLASSIC 1 24 do 90 32 12 / 14 14 / 16 9 / 12

Matrace do auta, do lodě       

Holiday 31 Dryfeel, DUREN® KOMFORT 1 24 do 120 40 10 12 11

Marina 31 Dryfeel, DUREN® KOMFORT 1 24 do 120 40 10 12 11

Krycí matrace – toppery             

Jonáš 32 DUREN® KOMFORT 1 24 do 120 35 4 6 5

Oskar 32 Celsio® 1 36 do 120 50 4 6 6

Simon 32 EMC Sensitive® 1 36 do 120 45 4 6 6

Quido 32 CELLPUR® 1 36 do 120 50 4 6 6

VALTY® KS 6 32 CELTEX® 1 ✔ 120 45–55 6 8 7,5

VALTY® KS 8 32 CELTEX®, Celsio® 1 ✔ 120 45–55 ✔ 8 10 8,5

VALTY® KS 10 33 CELTEX®, Celsio®, EMC Sensitive® 1 ✔ 120 45–55 ✔ 10 12 9,5

VALTY® AS 8 33 CELLPUR® 1 ✔ 120 50 8 10 10

Darja 33 DUREN® CLASSIC 1 24 25 7 7,5 5

Alice 33 DUREN® CLASSIC 1 24 25 5 6 5
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rošt strana typ
počet lamel, 

latí zónování roštu
výška roštu 

v cm rovný ruční polohování 
motorové 

polohování
odklápění pro 

úložné prostory
samonosný rošt 

na nohách
doporučená 

nostnost v kg

Lamelové rošty C-flex®

Rexo 34 lamelový 28 ✔ 3 ✔ do cca 100

Optimal rovný 34 lamelový 28 ✔ 5,5 / 7,5 ✔ do cca 120

Optimal rovný stabil 34 lamelový 28 ✔ 7,5 ✔ ✔ do cca 100

Optimal HXN 34 lamelový 28 ✔ 5,5 / 7,5 ✔ do cca 120

Optimal motor 35 lamelový 28 ✔ 7,5 ✔ do cca 120

Optimal H + píst 35 lamelový 28 ✔ 5,5 / 7,5 ✔ ✔ do cca 120

Optimal píst 35 lamelový 28 ✔ 5,5 / 7,5 ✔ ✔ do cca 120

Optimal kombi (L nebo P) 35 lamelový 28 ✔ 7,5 ✔ ✔ do cca 120

Comfort rovný 36 lamelový 28 ✔ 8 / 10 ✔ do cca 130

Comfort Mega rovný 36 lamelový 28 ✔ 10 ✔ do cca 150

Comfort motor flat 36 lamelový 28 ✔ 10 ✔ ✔ do cca 130

Comfort motor Quattro Memory 36 lamelový 28 ✔ 10 ✔ do cca 130

Trimed rovný 37 lamelový 45 ✔ 8 / 10 ✔ do cca 130

Trimed motor flat 37 lamelový 42 ✔ 10 ✔ ✔ do cca 130

Trimed motor Quattro Memory 37 lamelový 42 ✔ 10 ✔ do cca 130

Optimal Twin rovný 39 lamelový 28 ✔ 7,5 ✔ do cca 120

Optimal Twin píst 39 lamelový 28 ✔ 9 ✔ ✔ do cca 120

Pevné podkladové rošty

Rolo 38 laťový 15 2,2 / 2,5 ✔ do cca 130

Solid rovný 38 laťový 14 7 / 9 ✔ do cca 130

Solid stabil rovný 38 laťový 14 9 ✔ ✔ do cca 100

Solid HXN 38 laťový 14 7 / 9 ✔ do cca 130

Solid motor Plus 38 laťový 16 9 ✔ do cca 130

Solid kombi 39 laťový 14 7 / 9 ✔ ✔ do cca 130

Solid H + píst 39 laťový 14 7 / 9 ✔ ✔ do cca 130

Solid píst 39 laťový 14 7 / 9 ✔ ✔ do cca 130

Solid Twin rovný 39 laťový 15 9 ✔ do cca 120

Solid Twin píst 39 laťový 15 11 ✔ ✔ do cca 120
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Přehled roštů a jejich parametrů

Postelové rošty se vyrábějí vždy menší, než je zadaný rozměr. Na délku jsou rošty o cca 5 cm kratší a na šířku o cca 1 cm 
užší, než je zadaný rozměr. Rošty je možno objednat i na míru.



rošt strana typ
počet lamel, 

latí zónování roštu
výška roštu 

v cm rovný ruční polohování 
motorové 

polohování
odklápění pro 

úložné prostory
samonosný rošt 

na nohách
doporučená 

nostnost v kg

Lamelové rošty C-flex®

Rexo 34 lamelový 28 ✔ 3 ✔ do cca 100

Optimal rovný 34 lamelový 28 ✔ 5,5 / 7,5 ✔ do cca 120

Optimal rovný stabil 34 lamelový 28 ✔ 7,5 ✔ ✔ do cca 100

Optimal HXN 34 lamelový 28 ✔ 5,5 / 7,5 ✔ do cca 120

Optimal motor 35 lamelový 28 ✔ 7,5 ✔ do cca 120

Optimal H + píst 35 lamelový 28 ✔ 5,5 / 7,5 ✔ ✔ do cca 120

Optimal píst 35 lamelový 28 ✔ 5,5 / 7,5 ✔ ✔ do cca 120

Optimal kombi (L nebo P) 35 lamelový 28 ✔ 7,5 ✔ ✔ do cca 120

Comfort rovný 36 lamelový 28 ✔ 8 / 10 ✔ do cca 130

Comfort Mega rovný 36 lamelový 28 ✔ 10 ✔ do cca 150

Comfort motor flat 36 lamelový 28 ✔ 10 ✔ ✔ do cca 130

Comfort motor Quattro Memory 36 lamelový 28 ✔ 10 ✔ do cca 130

Trimed rovný 37 lamelový 45 ✔ 8 / 10 ✔ do cca 130

Trimed motor flat 37 lamelový 42 ✔ 10 ✔ ✔ do cca 130

Trimed motor Quattro Memory 37 lamelový 42 ✔ 10 ✔ do cca 130

Optimal Twin rovný 39 lamelový 28 ✔ 7,5 ✔ do cca 120

Optimal Twin píst 39 lamelový 28 ✔ 9 ✔ ✔ do cca 120

Pevné podkladové rošty

Rolo 38 laťový 15 2,2 / 2,5 ✔ do cca 130

Solid rovný 38 laťový 14 7 / 9 ✔ do cca 130

Solid stabil rovný 38 laťový 14 9 ✔ ✔ do cca 100

Solid HXN 38 laťový 14 7 / 9 ✔ do cca 130

Solid motor Plus 38 laťový 16 9 ✔ do cca 130

Solid kombi 39 laťový 14 7 / 9 ✔ ✔ do cca 130

Solid H + píst 39 laťový 14 7 / 9 ✔ ✔ do cca 130

Solid píst 39 laťový 14 7 / 9 ✔ ✔ do cca 130

Solid Twin rovný 39 laťový 15 9 ✔ do cca 120

Solid Twin píst 39 laťový 15 11 ✔ ✔ do cca 120
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www.loznice.cz

Radlická 10 (Anděl)
Praha 5 – Smíchov
150 00
tel.: 251 510 480
mobil: 733 555 562
e-mail: jmp@jmp.cz

Otevírací doba: 
po–pá 9.00–18.00

Ohradní 14  
Praha 4 – Michle
140 00
tel.: 241 485 855 
mobil: 733 555 561 
e-mail: michle@jmp.cz

Otevírací doba: 
po–pá 9.00–19.00
so  9.00–13.00

Masarykova 791 
Valašské Meziříčí 
757 01
tel.: 571 613 555
mobil: 733 555 564 
e-mail: valmez@jmp.cz

Otevírací doba: 
po–pá 9.00–18.00
so  9.00–12.00

Masná 1
Brno
602 00
tel.: 541 216 395
mobil: 733 555 563
e-mail: brno@jmp.cz

Otevírací doba: 
po–pá 9.00–19.00
so  9.00–13.00

https://www.loznice.cz/prodejny/praha-4-michle
https://www.loznice.cz/prodejny/praha-5-smichov
https://www.loznice.cz/prodejny/brno
https://www.loznice.cz/prodejny/valasske-mezirici
https://www.loznice.cz/
https://www.loznice.cz/

