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O nás About us

“The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled.’’
                                                                                      Plutarco

Značka ITALIAN BEDS se zrodila z harmonie 
brilantních myšlenek bratří Cesarů.

Vytrvalost a pozitivní myšlení je vždycky odlišovaly 
od ostatních.

Leitmotiv je zavazuje: vášeň pro tuto práci.

Stejná vášeň pohnula Giuseppem Cesarem, aby v 
osmdesátých letech založil rodinný podnik na 
výrobu matrací, tímto výrobním odvětvím byl vždy 
fascinován.

Pouze jeden muž z tisíce byl schopný prokázat 
silný smysl pro zodpovědnost, slušnost, mrav-

nost, odhodlání, důležitost dostat do hry své 
děti, tedy hodnoty, které i dnes korespondují s 
úžasnou silou v naší továrně.

Setkávání tradic a inovace. Hluboké spojení mezi 
vzpomínkami a experimentováním. Projev tvořivos-
ti, zkušenosti, vědeckého výzkumu.

ITALIAN BEDS je umění italské řemeslné dovedno-
sti v evoluci.

ITALIAN BEDS was born from the harmony of 
brilliant minds: the Cesaro brothers.

Perseverance and positive thinking have always 
distinguished them.

A leitmotiv binds them: the passion for this 
job.

That same passion moved his father, Giuseppe 
Cesaro, to found, in the 1980s, the family 
business, entering the production of mattresses: a 
sector to which has always been fascinated.

A man of a thousand resources, who was able to 

convey a strong sense of responsability, the 
virtue of humility, determination, the importan-
ce of getting in game to his children: values that, 
even today, resonate with great force within the 
walls of the factory.

The meeting of tradition and innovation. The 
deep connection between memory and experimen-
tation. The expression of creativity, experience, 
scientific research.

ITALIAN BEDS is the art of the italian craftsman-
ship in evolution.

“Mysl není nádobou, která má b!t naplnena, ale ohnem,
 kter! má b!t zapálen.’’
                                                                          Plútarchos
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Il know how Il know how

“Neju"lechtilej"í je hledání dokonalosti.”
                                         Lyndon B. Johnson

“The noblest research is the research of excellence.”
                                                         Lyndon B. Johnson

Společnost je registrována U INSTITUTU PRO 
OCHRANU ITALSKÝCH VÝROBCŮM, jejímž cíli 
jsou ochrana, zlepšení a propagace produktů 
Made in Italy.

Opravdu celá společnost je 100% originální 
Made in Italy s certifikáty kvality, periodicky 
podstupuje sérii kontrol zaměřené na zajištění, 
aby celá výroba byla výhradně prováděna v Itálii.

V souladu s parametry vyžadovanými platnou 
italskou legislativou, zákon č. 1666 čl. 16 z 20. 
listopadu 2009, certifikát 100% původu a kvality 
Made in Italy zajišťuje:

Etiketa
Funkce, která není jednoduše poskytována v 
kontextu samotného Made in Italy.

Dohledatelnost
Na produkty je aplikováno sekvenční číslování.

Ochrana proti padělkům
Bezpečnost a ochrana značky společnosti.

Akreditace
Ověření platnosti od nejdůležitějších mezinárodních 
distributorů.

ITALIAN BEDS přijímá systém stoprocentní italské 
kvality IT01:

- VÝROBA VÝHRADNĚ V ITÁLII

- ITALSKÉ KOMPONENTY

- KVALITA A PRVOTŘÍDNÍ VÝBĚR PŘÍRODNÍCH 
  MATERIÁLŮ

- EXKLUZIVNÍ NÁVRHY A DESIGN SPOLEČNOSTI

- ITALSKÁ ŘEMESLNOST A TRADIČNÍ RUČNÍ 
  PRÁCE

- RESPEKT PRO PRÁCI, HYGIENU A BEZPEČNOST 
  PRÁCE

- RESPEKT K PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

The company is registered with the INSTITUTE 
FOR THE PROTECTION OF ITALIAN PRODU-
CERS, on whose goal is to safeguard, enhance 
and promote the Made in Italy.

In fact, the company has the 100% original and 
quality certification of the Made in  Italy, it perio-
dically undergoing a series of accurate checks, 
aimed at ensure that the entire production is totally 
carried out in Italy.

In line with the parameters provided for by the 
Italian legislation in force, Law no. 166 art. 16 of 20 
November 2009, the Certification of origin and 
quality 100% Made in Italy ensures:

Labeling
A function not generally provided in the context of 
the simple Made in Italy.

Traceability
A sequential numbering applied to the products.

Anti-counterfeiting
Total safety and protection of the company brand.

Accreditation
A validation from the most important international 
distributors.

ITALIAN BEDS adopts the IT01 system 100% 
Italian Quality:

- MANUFACTURING ENTIRELY IN ITALY

- ITALIAN SEMI-FINISHED PRODUCTS

- QUALITY AND FIRST CHOICE NATURAL 
  MATERIALS

- EXCLUSIVE COMPANY DRAWINGS AND 
  PLANNING

- ITALIAN HANDCRAFTED AND TRADITIONAL 
  WORKING

- RESPECT FOR WORK, HYGIENE 
  AND SAFETY.

- RESPECT FOR NATURE AND ENVIRONMENT.
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Výzkum a vývoj Research and development

Research and development

Jedinečný výběr tkanin, materiálů, výšivek a 
švů nabízejí důležitou přidanou hodnotu, 
přizpůsobují sortiment různým potřebám spotřebit-
ele a pracují s návrháři, experty v sektoru, ať již 
italskými či zahraničními.

Pracovní postup se neustále vyvíjí zaměřují se 
nejen na kvalitu při výběru surovin, ale také v 
diferenciaci a diverzifikaci výroby samotné.
 
Aktuální silný duch spolupráce a orientace 
zaměřená na růst. Aktuálně ITALIAN BEDS inve-
stuje do výzkumu a vývoje, aby vylepšil 
výrobní procesy a ochranu životního prostředí.

Továrna je certifikována globálními recyklačními 
normami (GRS), které jsou uznávány jako nejdůl-
ežitější mezinárodní standardy pro udržitelnou 
výrobu textilních výrobků, vyráběných z recyklo-
vaných materiálů.

GRS zahrnují následující oblasti:

- Složení výrobku a obsah recyklovaných materiálů;
- Udržitelnost v celém výrobním procesu;
- Omezené užívání chemikálií;
- Shoda se specifickými environmentálními asociálními 
  kritérii týkajících se práv pracovníků.

Tím pádem společnost ITALIAN BEDS přispívá k 
dosažení globální ekonomiky s nulovými emise-
mi díky užívání trvale udržitelných tkanin, jejichž 
výroba je založena na snížení spotřeby energie, 
použití surovin z obnovitelných zdrojů, na optimali-
zaci výrobního řetězce a na výrazné redukci 
chemikálií.

The exclusivity of the fabrics, materials, 
embroidery and seams offer a important added 
value, customizing the range according to different 
needs and working with designers, experts in the 
sector, both Italian and foreign.

The modus operandi is transformed by focusing 
not only on the quality in choosing raw materials, 
but also on the differentiation and diversification of 
the production itself.

There is now a powerful spirit of collaboration and 
a mindset aimed at growth.In fact, ITALIAN BEDS 
invests in research and development to impro-
ve processes and savegarde the environment.

Its factory yarns are certified by the global recycle 
standard (GRS), which is recognized as the most 
important international standard for the sustainable 
production of textile products made with recycled 
materials.

The GRS includes the following areas:
- Composition of the product and content of 
  recycled materials;
- Maintenance of traceability throughout the 
  production process;
- Restrictions on the use of chemicals;
- Compliance with specific environmental and  
  social criteria concerning the rights of workers.

Therefore, ITALIAN BEDS contributes to the 
achievement of a global economy with zero 
emissions thanks to the use of sustainable 
fabrics, whose production is based on the 
reduction of energy consumption, on the use of 
renewable raw materials sources, on the optimiza-
tion of the production chain and, effectively, on the 
significant reduction of chemicals.
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a reality.

a dream, and a dream

 Make your life

Legenda / Legend

7 ZONE BODY
SUPPORT

ANTI-ACARUS

ANTIBACTERIAL

BREATHABLE

AIRED

FOR ELECTRIC
BED BASES

ECO-FRIENDLY

WASHABLE

MEMORY FOAM

REMOVABLE
MATTRESS COVER

TURN

Materiál proti
roztočům

Antibakteriální

Termoregulace
Odnímatelný
kryt matrace

Sedmizónové
podepření těla

Paměťová pěna

Pro elektrickou
mřížku Omyvatelné

Pohlazení s pamětí
Memory caresse

Alcantara

Lurex

Zlaté nitě

Viskóza

Ionty stříbra

Watergel

Prodyšné

Turn

Ekologické Aloe

Větrané Latex

THERMOREGULATION

ALOE

LATEX

Kapesní
pružiny 800

Masážní
účinek

Kapesní
pružiny 1600

Větřík s pamětí

Kapesní
pružiny 3000

Proti proleženinám

POCKET SPRINGS 800 POCKET SPRINGS 1600 POCKET SPRINGS 3000

MEMORY CARESSE

ALCANTARA

LUREX

GOLD THREADS

VISCOSE

SILVER ION

WATERGEL

MEMORY BREEZEMASSAGING EFFECT ANTI-BEDSORE

Extra
jemné

Měkké

Tuhý

Extra
tuhý



“ Happiness is an awakening of your energies and your soul.’’

SOOTHE Kolekce SOOTHE je urcena pro ty kterí hledají
The SOOTHE collection is designed for those looking for 

jedinecn! regeneracní zá#itek 
a regenerating experience, discovering

a chtejí objevit opravdové pohodlí.
the secret ingredient of true well-being.

SOOTHE je fontána mládí.
SOOTHE is the fountain of youth.
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Tkanina s esencí aloe vera dává pokrývce čerstv-
ou a delikátní vůni.

Při kontaktu s pokožkou Aloe okamžitě uvolňuje 
své prospěšné antivirové a antibakteriální složky a 
zlepšuje kvalitu spánku i jeho probouzení.

Matrace ALOE je k dispozici jak v odnímatelné, 
tak v pevné verzi.

Odnímatelný povlak:
- Hypoalergenní polstrování 250 gramů na metr 
  čtvereční;
- Tkanina s mikroperforací;
- 3D prodyšný obvodový pás, který vytváří nepřetržitou 
  cirkulaci vzduchu uvnitř konstrukce.

Pevný povlak:
- Dvojité hypoalergenní polstrování 500 gramů na  
  metr čtvereční;
- 3D prodyšný obvodový pás, který vytváří nepřetržitou 
  cirkulaci vzduchu uvnitř konstrukce.

The fabric, with the essence of Aloe Vera, gives the cover 
a fresh and delicate scent.

In contact with the skin, Aloe immediately releases its 
beneficial antiviral and antibacterial properties, improving 
the quality of sleep and awakening.

The ALOE mattress is available in both removable and 
edged versions.

Removable cover:
- 250g per square meter hypoallergenic padding;
- Micro-perforated fabric;
-Breathable 3D perimeter band, which creates a  
 continuous recirculation of air inside the structure.

Edged coating:
- Double hypoallergenic padding of 500 g per square  
  meter;
- Breathable 3D perimeter band, which creates a 
  continuous recirculation of air inside the structure.

ALOE
ALOE stimulates the senses and rejuvenates the body: it has soothing and moisturizing properties for the epidermis,

calms the mind and strengthens the immune system.

VÝŠKA/HEIGHT* ALOE: 23 cm
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Příjemný pocit pohodlí, který matrace ALOE zaručuje je dána nejen díky speciálnímu povlaku ošetřeného aloe vera, 
ale také jeho struktuře vyrobené z:

- PAMĚTOVÉ PĚNY

- POLYURETANOVÉ MIKROBUNĚČNÉ PĚNY S VYSOKOU HUSTOTOU

Složení: 15 x 25 polyuretanu + pět centimetrů paměťové pěny.

Originální neošetřená vrstva paměťové pěny umožňuje zažít přirozený a příjemný odpočinek, zatímco polyuretanová 
vrstva POLY TECH vám zajistí perfektní oporu.

Speciální složení umožňuje přizpůsobovat tloušťku a hustotu* obou komponentů, aby se přizpůsobily všem 
hmotnostem a výškám.

Matrace ALOE je zdravotnickým prostředkem třídy 1 CE, což znamená, že použité suroviny byly testovány 
extrémními certifikačními laboratořemi. Systém konstrukce byl oficiálně uznaný jako antidekubitní matrace, získal 
označení CE.

Díky tomu je ve všech směrech a ohledech považován za zdravotnický prostředek dle článků 1 a 2 legislativního 
nařízení číslo 46 z 24. února 1997 včetně dodatků a splňuje směrnici 93/42/EC – ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
včetně dalších modifikací a dodatků.

The pleasant feeling of well-being guaranteed by the ALOE mattress is attributable not only to the special coating 
treated with Aloe Vera, but also from its structure, made of:

- MEMORY FOAM

- OPEN CELL HIGH DENSITY POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM 

Composition: from 15 cm to 25 cm of polyurethane + 5 cm of Memory.

The original not treated MEMORY FOAM layer allows to obtain a natural and welcoming rest, while that one in Poly 
Tech it gives you a perfect support.

The particular composition allows to vary the thicknesses and densities* of the two components, to adapt it to 
all weights and heights.

The ALOE mattress is a Class 1 CE Medical Device, that is, the raw materials used have been tested by external 
certifying laboratories. The system of construction was registered, until obtaining the CE marking, classifying itself as 
an "anti-decubitus" mattress.

It is therefore considered to all intents and purposes a medical device pursuant to art. 1 and 2 of Legislative Decree of 
24 February 1997 n ° 46 and succ. modd. and additions, and incorporates the Directive 93/42 / EC «MEDICAL DEVI-
CES» and following. modd. and additions.

ANTI-ACARUS ANTIBACTERIALBREATHABLE ECO-FRIENDLYMEMORY FOAM
REMOVABLE

MATTRESS COVER

TURN AIREDWASHABLE

ALOE

ANTI-BEDSORE

* Both the height and the density of the mattress is customisable based on the customer needs.

* Jak výška, tak hustota matrace jsou přizpůsobeny potřebám zákazníka.
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15 Aloe

OPTIMÁLNÍ PODPĚRA PRO VAŠE SNY
THE OPTIMAL SUPPORT FOR YOUR DREAMS
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ATLANTE
ATLANTE, the giant of Greek mythology, is the inspiration for the creation of this mattress.

Potah matrace je výsledek neobyčejné hry 
geometrických tvarů, který vytváří originální 
optický efekt. 

Pro ty, co sní o spánku na oblaku, ATLANTE je 
ideální řešení pro odpočinek těla i mysli díky na 
dotek neuvěřitelně jemné textuře. 

Tkanina: bílý streč 280 g/m2 

Polstrování: spojení dvou vrstev garantuje měkký a 
příjemný pocit uvolnění, obě strany se skládají ze 
dvou překrývajících se polstrování s odlišnou 
prodyšností na které vytváří tenkou vrstvičku vzdu-
chu, který působí jako tepelný izolant a zvyšuje 
pohodlí.

Obvodový pás: tkanina, která pokrývá obvod 
matrace má mikroperforaci, která je okem takřka 
nepostřehnutelná, což poskytuje vynikající ventilaci

The mattress cover is the result of an extraordinary play 
of geometric shapes, which creates an original 
optical effect.

For those who dream of sleeping on a cloud, ATLANTE 
is the ideal solution, relaxing body and mind, thanks to an 
incredibly soft texture to the touch.

Fabric: White stretch 280 g / m2

Padding: the union of two layers guarantees a soft and 
pleasant sensation of Well-being; in fact, both sides 
consist of two overlapping padding, with different brea-
thability, creating a thin layer of air that acts as a thermal 
insulator and it increases comfort.

Perimeter band: the fabric that covers the perimeter of 
the mattress is micro-perforated (almost imperceptible to 
the eye), giving it excellent ventilation.

VÝŠKA/HEIGHT* ATLANTE: 25 cm
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Zaručený pocit pohodlí matrací ATLANTE tkví v její jedinečné konstrukci vyrobené z:

- POLYURETANOVÉ MIKROBUNĚČNÉ PĚNY S VYSOKOU HUSTOTOU.

ATLANTE je opravdu vhodná pro každého díky třem typům hustoty a zdvihu (stupeň pružnosti polyuretanu).

Čím vyšší je hodnota hustoty, tím více bude matrace schopná odolávat vyšším hmotnostem, čímž zároveň zajistí i 
vysokou odolnost v průběhu času.

Díky tomu jsou ATLANTE matrace schopné podpírat jakoukoliv tělesnou hmotnost.

Je vhodná pro jakýkoliv systém postelí, protože umožňuje měnit velikost dle potřeb.

Dostupné hustoty*: od 23 do 30 kg/m3

Tloušťka: od 18 do 30 cm

Velikost: od 60 x 120 cm do 200 x 200 cm

The feeling of well-being guaranteed by the ATLANTE mattress can be traced back to its structure, made of:

- OPEN CELL HIGH DENSITY POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM 

ATLANTE  is really suitable for everyone: thanks to three types of density and lift (degree of elasticity of polyu-
rethane). 

In fact, the higher the density value, the more the structure will be able to withstand high weights, ensuring exceptio-
nal resistance over time.

Therefore, the ATLANTE mattress is able to support any body weight.

It is ideal for any bed system, as it offers the possibility of varying the size of the structure according to different 
needs.

Available densities*: from 23 to 30 kg/m3

Thickness: from 16 cm  to 30 cm

Sizes: from 60 × 120 cm to 200 × 200 cm

BREATHABLE ECO-FRIENDLY TURN ANTI-ACARUSANTIBACTERIAL

* Both the height and the density of the mattress is customisable based on the customer needs.

* Jak výška, tak hustota matrace jsou přizpůsobeny potřebám zákazníka.
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IRIS

Pro tento model byla inspirací lidská postava, 
potah matrace IRIS, který je vyroben z unikátní 
tkaniny s charakteristickým propleteným moti-
vem. 

Polstrování, MEMORY CARESSE ULTRA SOFT 
je všité do tkaniny, aby byla zajištěna maximální 
měkkost od chvíle, kdy se položíte do postele.

Povlak IRIS je tak měkký a jemný, že bude hladit 
každou část Vašeho těla každou noc.

Obvodový pás: prodyšný, který vytváří nepřet-
ržitou cirkulaci vzduchu uvnitř konstrukce.

It is the human nature that inspires the IRIS mattress 
cover, which features a fabric with a very particular 
interweaving motif.

As for the padding, the MEMORY CARESSE ULTRA 
SOFT is sewn in the fabric, to ensure maximum softness, 
as soon as you lie down.

The coating of IRIS is so soft that it caresses every part of 
the body every night.

Perimeter band: breathable, which creates a continuous 
recirculation of air inside of the structure.

IRIS is for a regenerating sleep that stimulates creativity.

VÝŠKA/HEIGHT* IRIS: 25 cm
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Příjemný pocit pohodlí zaručený matrací IRIS tkví v její konstrukci vyrobené z:

- MEMORY CARESSE ULTRA SOFT

- POLYURETANOVÉ MIKROBUNĚČNÉ PĚNY S VYSOKOU HUSTOTOU

Speciální MEMORY (od francouzského slova “caresse”, což je “pohlazení”) charakterizuje IRIS a činí matraci 
výjimečně jemnou a pohodlnou

Záměrná prázdnota mezi vloženými materiály MEMORY CARESSE a tkaninou umožňuje tělu, aby si plně uvolnilo 
a pocítilo veškerou jeho jemnost a měkkost materiálu.

Polyuretanová přikrývka je dostupná ve třech typech hustoty: (23 – 25 – 30 kg/m3) s výškou od 18 do 30 cm.

The pleasant sensation of well-being guaranteed by the IRIS mattress can be traced backto its structure made of:

- MEMORY CARESSE ULTRA SOFT

- OPEN CELL HIGH DENSITY POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM 

 
The special MEMORY (from the French ''caresse'', that is, ''caress'') that characterizes IRIS, makes this mattress 
extraordinarily soft and comfortable.

The deliberate void of material interposed between the MEMORY CARESSE and the fabric, allows the body to fully 
enjoy and appreciate all its softness.

The polyurethane sheet is available in three types of density* (23 - 25 - 30 kg / m3) with a height of 18 to 30 cm.
 

ANTI-ACARUS ANTIBACTERIAL BREATHABLE ECO-FRIENDLY TURN MEMORY CARESSE

* Both the height and the density of the mattress is customisable based on the customer needs.

* Jak výška, tak hustota matrace jsou přizpůsobeny potřebám zákazníka.



“ You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in   
  each moment.’’
                                                                                                                                                                                       Henry David Thoreau

WAVE
Kolekce WAVE je urcena pro ty, kterí hledají 
The WAVE collection is designed for those looking for

senzacní zá#itek,
a sensational experience, 

a znovunalezení své vlastní harmonie.
rediscovering its own harmony.

WAVE je ukolébavkou ve vlnách more.
WAVE is a cuddle in the waves of the sea.
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SIRENA

Tkanina je vyrobená z nití LUREX, což matraci 
dodává lesk a antistatické vlastnosti.

Nezaměnitelný dotek elegance a sofistikované 
brilantnosti činí povlak velice vzácným. 

SIRENA je měkká na dotek a její struktura je 
opravu dech beroucí.
 
Metalické a třpytivé odlesky jsou charakteristické 
pro tuto speciální tkaninu, která si okamžitě každ-
ého podmaní a okouzlí.

Polstrování: příze.

Vysoké procento viskózy: aby regulovala teplotu 
a snižovala nahromadění vlhkosti

Tloušťka: 600 g/m2, kompletně odnímatelná s 
možností praní v pračce.

The fabric is made with LUREX thread, which gives it 
shine and antistatic properties to the mattress.

An unmistakable touch of elegance and a sophisticated 
brilliance makes this coating very precious.

SIRENA is soft to the touch and its texture is truly capti-
vating.

Metallic, sparkling, lamé are the characteristics of a really 
fabric special, with a seductive character, able to conquer 
everyone instantly.

Padding: yarns.

High percentage of viscose: to regulate the temperature 
and reduce the accumulation of humidity.

Thickness: 600 g per m2, completely removable and 
machine washable.

SIRENA is for those who want to relax and discover the harmony,

enjoying a massaging effect.

VÝŠKA/HEIGHT* SIRENA: 25 cm

* The height of the mattress is customisable

* Výška je přizpůsobitelná potřebám zákazníka
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SUPPORT

ECO-FRIENDLY WASHABLE
REMOVABLE

MATTRESS COVER TURNBREATHABLE

ANTI-ACARUS ANTIBACTERIAL

THERMOREGULATION

LUREX VISCOSEMEMORY BREEZE ANTI-BEDSORE
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Pocit pohodlí matrace SIRENA tkví v její zvláštní konstrukci, která se přizpůsobí každému.

SIRENA je navržena, tak, aby se přizpůsobila všem potřebám tuhosti, její vnitřní zpracování zajišťuje čtyři typy tuhosti 
v jediné matraci.

Matrace je složena z:

- MEMORY BREEZE s třpytivou temně modrou, vysokou prodyšností a termoregulací vytvarovaný v určitých 
  oblastech pro optimální pohodlí

- POLYURETANOVÉ MIKROBUNĚČNÉ PĚNY S VYSOKOU HUSTOTOU S INTENZIVNÍ ŠEDOU A SVĚTLE 
  MODROU BARVOU, což zaručuje, že se matrace postupem času nebude deformovat.

Díky tomu SIRENA zaručuje možnost vždy mít sedm diferencovaných zón a čtyři typy podepření, které se 
přizpůsobí všem velikostem těla. 

Nekonečné wellness uvolnění v jediné matraci s okouzlujícími jasnými barvami, tak aby krom příjemného 
dotyku, byl zážitek i na venek.

The feeling of well-being of the SIRENA mattress can be traced back to its special structure, which adapts to anyone.

SIRENA is designed to eliminate any doubts about the rigidity: in fact, the particular internal processing guarantees 4 
types of rigidity in a single mattress.

This mattress is basically composed of:

- MEMORY BREEZE, WITH A SPARKLING DEEP BLUE, HIGHLY BREATHABLE AND THERMOREGULATING,  
  shaped in differentiated areas for an optimal welcome

- HIGH DENSITY OPEN CELL POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM, WITH AN INTENSE GRAY AND
  LIGHT BLUE COLOR, which guarantees the non-deformability of the mattress over time

Therefore, SIRENA guarantees the possibility of always having 7 differentiated zones and 4 different types of 
support, which adapt to all body sizes.

Infinite wellness solutions in a single mattress, with particularly bright colors, to give an extraordinary touch 
inside and outside.
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ČTYŘI ÚROVNĚ POHODLÍ V JEDINÉM ŘEŠENÍ
THE 4 LEVELS OF COMFORT IN ONLY ONE SOLUTION
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POSEIDON

Tkanina je vyrobena z nití LUREX, což matraci 
dodává lesk a antistatické vlastnosti.

Nezaměnitelný dotek elegance a sofistikované 
brilantnosti činí povlak velice vzácným.

POSEIDON je měkká na dotek a její struktura je 
opravu dech beroucí.

Metalické a třpytivé odlesky jsou charakteristické 
pro tuto speciální tkaninu, která si okamžitě každ-
ého podmaní a okouzlí.

Imbottitura: anallergica da 250g al metro-quadro.

Stoffa: microforata

Fascia perimetrale 3D: in corrispondenza dei fori 
centrali della struttura, che garantisce un’alta 
traspirabilità e crea un continuo ricircolo d’aria 
all’interno della struttura.

The fabric is made with LUREX thread, which gives shine 
and antistatic properties to the mattress.

An unmistakable touch of elegance and a sophisticated 
brilliance make it precious.

POSEIDON is soft to the touch and its texture is truly 
captivating.

Metallic, sparkling, lamé are the characteristics of a real 
special fabric, with a seductive character, able to 
conquer everyone instantly.

Padding: 250g hypoallergenic per square meter.

Fabric: micro-perforated

3D perimeter strip: in correspondence with the central 
holes of the structure, which guarantees high breathability 
and creates a continuous recirculation of air inside the 
structure.

POSEIDON is for cultivated people, to those who love excessive attention to detail.

VÝŠKA/HEIGHT* POSEIDON: 25 cm

* The height of the mattress is customisable

* Výška je přizpůsobitelná potřebám zákazníka
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Báječná matrace POSEIDON je charakterizována nejen nádherným čalouněním Lurex, ale také vynikající konstrukcí 
vyrobenou z:

- Paměťové pěny MEMORY FOAM

- POLYURETANOVÉ MIKROBUNĚČNÉ PĚNY S VYSOKOU HUSTOTOU

- BUGNATUROU SE SEDMI DIFERENCOVANÝMI ZÓNAMI S MASÁŽNÍM EFEKTEM

Paměťová pěna se dokonale přizpůsobí tvaru těla a okamžitě navodí příjemný pocit pohodlí. Kromě toho má schop-
nost redukovat tlakové body na těle i páteři a efektivně rozděluje hmotnost těla a podporuje krevní cirkulaci.

Žluté vlny uprostřed zajišťují nejen dokonalou oporu pro ramena a nohy, což podporuje krevní oběh, ale také větší 
hygienu, měkkost a prodyšnost.

The wonderful POSEIDON mattress is characterized, not only by the splendid Lurex coating, but also for an excellent 
structure, made of:

- MEMORY FOAM 

- OPEN CELL HIGH DENSITY POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM

- BUGNATURA WITH 7 DIFFERENTIATED ZONES WITH MASSAGING EFFECT

The memory foam adapts perfectly to the shape of the body, giving an immediate pleasant feeling of comfort. In 
addition, it has the ability to reduce points of pressure on the body and the spine, effectively distributing body weight 
and promoting the blood microcirculation.

The particular yellow waves, in the center of the structure, ensure not only a perfect support for shoulders and legs, 
promoting blood circulation, but even greater hygiene, softness and breathability.

Otvory navržené pro uvolnění svalového 
napětí v oblasti ramen

Designed holes to relieve muscle tension in the 
shoulder area

Speciální vlnové zpracování Memory Breeze

Special wavy manufacturing method of the Memory Breeze
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MASÁŽNÍ EFEKT, SNÍŽENÍ TLAKOVÝC BODŮ
A MASSAGING EFFECT, REDUCING BODY PRESSURE POINTS
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NINFA

Boční panel matrace NINFA je vyroben z materiálu 
Alcantara, který je pružný, odolný vůči skvrnám a 
je stálý.

Jeho výhodou jsou především antibakteriální, 
antistatické a proti roztočové vlastnosti.

Tkanina INCANTO je měkká a příjemná na dotyk, 
ale zároveň je silná  a má celkovou hmotnost 600 g 
na čtvereční metr.

Její vzhled hraje duhovými barvami a rafinovaně 
evokuje prvky nebeské zahrady.

Také má velké procento viskózy, což dodává 
tkanině větší pružnost a jemnost, činí jí velmi
příjemnou na dotyk, připomínající hedvábí.

Matrace NINFA nemá žádné polstrování, aby 
bylo možné naplno využít efekty revoluční 
paměťové pěny na bázi vodního gelu.

Spodní strana matrace NINFA je vyrobena výhrad-
ně z širokého úletu AIR PLUS, který zvyšuje 
prodyšnost matrace a ve spojení s paměťovou 
pěnou vytváří optimální mikroklima.

The side cover of NINFA is made of Alcantara: elastic, 
resistant to stains, durable.

Its properties are mainly anti-bacterial, anti-static and 
anti-mite.

INCANTO fabric is soft and pleasant to the touch: moreo-
ver, it is thick and padded, for a total weight of 600g per 
square meter.

Its appearance is iridescent and refined, evoking elements of 
the garden of heaven.

In addition, there is a high percentage of viscose, which 
gives the fabric a greater elasticity and delicacy, giving a 
pleasant sensation to the touch, which recalls silk.

The NINFA mattress has no padding, just to be able to 
better exploit the effect of the revolutionary memory 
watergel foam.

The lower side of NINFA is made entirely of AIR PLUS 
knitted fabric wide, which increases the breathability of 
the mattress, in conjunction with the memory, creating an 
optimal microclimate. 
 

NINFA is made for those who dream of floating on the sea every night,

transforming your rest into a sensational experience.

VÝŠKA/HEIGHT* NINFA: 25 cm

* The height of the mattress is customisable

* Výška je přizpůsobitelná potřebám zákazníka
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Pocit pohodlí nabízené matrací NINFA je daný její speciální konstrukcín:

- REVOLUČNÍ PAMĚŤOVÁ PĚNA NA BÁZI VODNÍHO GELU

- POLYURETANOVÉ MIKROBUNĚČNÉ PĚNY S VYSOKOU HUSTOTOU

Speciální technologie vodního gelu dodává vysoký pocit svěžesti a vytváří vodní efekt, což zajišťuje relaxační 
účinky.

Struktura je ergonomická, což znamená, že respektuje páteř, jejíž křivky sleduje soustavně bod po bodu v různých 
oblastech (Bederní, hřbetní, krční).

Centrální vložky jsou speciálně navrženy, aby garantovaly dvě nosnosti a různé kapacity,  matrace je vhodná opra-
vdu pro každého.

The feeling of well-being offered by the NINFA mattress is given by this special structure:

- REVOLUTIONARY MEMORY FOAM WATERGEL

- OPEN CELL HIGH DENSITY  POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM 

The special WATERGEL technology gives a high sensation of freshness and creates the water effect, ensuring 
a relaxing rest.

The structure is ergonomic, that is, it respects the spine, following the curves in the various areas (lumbar, dorsal, 
cervical), sustained point by point.

The central inserts are specially designed to guarantee two carrying and different capacities, so that the NINFA 
mattress is suitable for everyone.
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DVOJITÁ OPORA PRO USPOKOJENÍ KAŽDÉ POTŘEBY
 DOUBLE LIFT TO SATISFY EVERY NEED



“ The rule of man is the pursuit of perfection.’’
                                                                                  Johann Wolfgang Goethe

CELEBRITY Kolekce CELEBRITY je pro ty, kterí 
The CELEBRITY collection is designed for those who

chtejí nejvy""í kvalitu, rafinovanou rucní práci, 
want the highest quality, a refined handcrafted

krásu a absolutní pohodu v jednom. 
beauty and absolute well-being in a single solution.

CELEBRITY je pro ty, kterí ka#d! den volí dokonalost
CELEBRITY is for those who choose excellence every day, 

a kterí ocení hodnotu detailum.
giving value to details.
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GLORY
GLORY is for those who love to be cuddled, for the perfect sleep.

Horní vrstva matrace GLORY je vyrobena z 
antibakteriální tkaniny, což znamená, že je 
velmi jemná na dotek a okamžitě pocítíte 
příjemný pocit.

Matrace má velmi jedinečný vzor, který má navo-
dit pocit, že se ponoříte do tisícovek mýdlov-
ých bublin různých druhů, které vytváří nádherný 
optický efekt.

Polstrování: 250 g hypoalergenní na čtvereční 
metr.

Tkanina: mikroperforovaná, prodyšná, což vytváří 
nepřetržitou cirkulaci vzduchu uvnitř struktury.

The lining of GLORY is made of antibacterial 
fabric, which results soft to the touch, immedia-
tely giving a pleasant sensation.

The mattress has a very particular pattern: the 
sensation is to immerse yourself in thousands 
soap bubbles, of various kinds, which create a 
wonderful optic effect.

Padding:  250g hypoallergenic per square meter.

Fabric: micro-perforated, breathable, which crea-
tes a continuous recirculation of air inside of the 
structure.

VÝŠKA/HEIGHT* GLORY: 25 cm

* The height of the mattress is customisable

* Výška je přizpůsobitelná potřebám zákazníka
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Příjemný pocit pohodlí zaručený matrací GLORY je dána její konstrukcí vyrobené z:

- DVOJBAREVNÉ BUGNARY S PAMĚTÍ

- SYSTÉMU S 800 NEZÁVISLÝMI KAPESNÍMI PRUŽINAMI DOZDĚLENÝMI DO 7 ZÓN S DIFERENCOVANOU 
  ZÁTĚŽÍ

Nezávislé kapesní pružiny jsou užitečné pro ty, kteří trpí bolestmi páteře nebo krku či nemocemi páteři nebo 
obratlů; dovolují matraci jemně podepřít různé oblasti těla a přizpůsobit se každému sebemenšímu pohybu a podepřít 
tlak v každém bodě.
 
Jemný paměťový povrch pracuje s malými pyramidami, aby se vytvořil masážní účinek v návaznosti na podporu 
pružin.

The pleasant feeling of well-being guaranteed by the GLORY mattress is attributable to its structure, made of:

- BICOLOR BUGNATO IN MEMORY

- SYSTEM WITH 800 INDEPENDENT POCKET SPRINGS DIVIDED INTO 7 ZONES WITH DIFFERENTIATED 
  LOAD

The independent pocket springs are particularly useful for those who sufferers of back pain, neck pain or particu-
lar spinal/vertebral pathologies: it allow the mattress to gently support the different areas of the body, adapting to 
its every slight movement, and support the pressure at every point.

The soft memory surface is worked with small pyramids, to create a massaging effect, adding to the support of the 
spring.
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PLEASURE
PLEASURE is for those who would like to live an intense pleasure every night.

Podšívka matrace PLEASURE se vyrábí z antiba-
kteriální tkaniny, což má za následek, že je jemná 
na dotek a okamžitě přináší příjemný pocit.

Matrace má velmi zvláštní vzor, který Vám 
přináší poct, že se ponoříte do tisícovek mýd-
lových bublin různých druhů, které vytváří 
nádherný optický efekt.

Polstrování: 250 g hypoalergenní na čtvereční 
metr

Tkanina: mikroperforovaná, prodyšná, což vytváří 
nepřetržitou cirkulaci vzduchu uvnitř struktury.

The lining of PLEASURE is made of antibacterial 
fabric, which results soft to the touch, immediately 
giving a pleasant sensation.

The mattress has a very particular pattern: the 
sensation is that of immerse yourself in a thou-
sand bubbles of soap, which create a wonderful 
experience and a unique optic effect.

Padding:  250g hypoallergenic per square meter.

Fabric: micro-perforated, breathable, which crea-
tes a continuous recirculation of air inside
of the structure.

VÝŠKA/HEIGHT* PLEASURE: 25 cm

* The height of the mattress is customisable

* Výška je přizpůsobitelná potřebám zákazníka
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Příjemný pocit pohodlí zaručený matrací PLEASURE je dán její konstrukci vyrobené z:

- DVOUBAREVNÝ VYKLÁDANÝ PAMĚŤOVÝ POVRCH S PCM (MATERIÁL FÁZOVÉ ZMĚNY) V SEDMI 
  DIFERENCOVANÝCH ZÓNÁCH

- STŘÍBRNÉ IONOVÉ NANOTECHNOLOGII

- SYSTÉMU S 800 NEZÁVISLÁMI KAPESNÍMI PRUŽINAMI

Nezávislé kapesní pružiny jsou především důležité pro ty, kteří trpí bolestmi páteře nebo krku či nemocemi 
páteře nebo obratlů; dovolují matraci jemně podepřít různé oblasti těla a přizpůsobit se každému sebemenšímu 
pohybu a podepřít tlak v každém bodě.

Ionty stříbra neuvěřitelně zvyšují antibakteriální a antistatické účinky matrací PLEASURE, takže garantují ještě 
větší hygienický účinek.

Materiály fázové změny PCM, které jsou charakterizovány dvoubarevnými otvory, umožňují akumulovat značné 
množství tepla při udržení konstantní teploty, což favorizuje aktivní termoregulaci matrace.

The pleasant feeling of well-being guaranteed by the PLEASURE mattress can be traced back to its structure, made 
of:

- TWO-COLOR EXCAVATED IN MEMORY BREEZE WITH PCM (PHASE CHANGING MATERIAL): EXCAVATED  
  IN 7 DIFFERENTIATED ZONES

- SILVER ION NANOTECHNOLOGY

- SYSTEM WITH 800 INDEPENDENT POCKET SPRINGS

The independent pocket springs are particularly useful for those suffering from back pain, neck pain or particular 
spinal pathologies: they allow the mattress to gently support the different areas of the body, adapting to every slight 
movement, and to support the pressure at every point.

The silver ions incredibly increase the antibacterial and antistatic action of PLEASURE, guaranteeing an even 
more hygienic mattress.

The PCM (Phase-change materials), which characterize the two-colored hollow, allow to accumulate considerable 
quantities of heat while maintaining a constant temperature, favoring the active thermoregulation of the mattress.
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ELEGANCE
ELEGANCE is charm, mystery, seduction.

VÝŠKA/HEIGHT* ELEGANCE: 25 cm

* The height of the mattress is customisable

* Výška je přizpůsobitelná potřebám zákazníka

Tkanina je ozdobena zlatými nitěmi, které 
absorbují a rozptylují elektrické náboje 
nahromaděné na matraci během dne, což má 
protistresový a relaxační účinek.

Její vlastnosti jsou antibakteriální a působí proti 
roztočům díky přítomnosti bočních otvorů, jejímiž 
přednostmi jsou stálá a vysoká antiperspirace, což 
zabraňuje vytváření plísní a množení bakterií a 
roztočů.

Obvodový pás je z tkaniny Alcantara, je 
elastický, odolný proti skvrnám a vodoodpudivý.

Základní vrstva matrace je prodyšná a vytváří 
neustálou cirkulaci vzduchu uvnitř konstrukce. 

Polstrování: 250 g hypoalergenní na čtvereční 
metr.

Tkanina: mikroperforovaná.

The fabric was embellished with gold threads, 
which absorb and disperse the charges accumula-
ted by the body during the day, giving an 
anti-stress relaxing effect.

Its properties are anti-bacterial and anti-mite, 
thanks to the presence of the holes side, which 
favor a constant and high perspiration, preventing 
the formation of mold, bacteria and dust mites.

The perimeter band is in Alcantara fabric: in fact, 
it is elastic, resistant to stains, durable, water 
repellent.

The underlying layer is breathable, creating a 
continuous recirculation of air inside of the structu-
re.

Padding: 250g hypoallergenic per square meter.

Fabric: micro-perforated.
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Příjemný pocit pohodlí zaručený matrací ELEGANCE je dáno její konstrukcí vyrobené z:

- PAMĚTI

- SYSTÉMU S 1600 NEZÁVISLÝMI KAPESNÍMI PRUŽINAMI ROZDĚLENÝMI V 7 ZÓNÁCH S DIFERENCOVANÝM 
  ZATÍŽENÍM

Nezávislé kapesní pružiny jsou zejména užitečné pro ty, kteří trpí bolestmi páteře nebo krku či nemocemi páteři 
nebo obratlů; dovolují matraci jemně podepřít různé oblasti těla a přizpůsobit se každému sebemenšímu pohybu a 
podepřít tlak v každém bodě. 
 
1600 nezávislých pružin se liší silou drátu a přítlačnou kapacitou v závislosti na oblasti podepření, aby zajistily nejle-
pší možný stupeň ergonomie podepření.

The pleasant feeling of well-being guaranteed by the ELEGANCE mattress is attributable to its structure, made of:

- MEMORY

- SYSTEM WITH 1600 INDEPENDENT SPRINGS POCKETED SPLIT IN 7 ZONES WITH DIFFERENTIATED 
  LOADS

The independent pocket springs are particularly useful for those who sufferer of back pain, neck pain or particular 
spinal pathologies: it allow the mattress to gently support the different areas of the body, adapting to its every slight 
movement, and to support the pressure at every point.

The 1600 springs differ in wire thickness and thrust capacity, depending on of the support area, ensuring an excellent 
degree of ergonomics of support.
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PRESTIGE
PRESTIGE is serenity, balance, energy, concentration, no stress.

VÝŠKA/HEIGHT* PRESTIGE: 25 cm

* The height of the mattress is customisable

* Výška je přizpůsobitelná potřebám zákazníka

Tkanina je ozdobena zlatými nitěmi, které 
absorbují a rozptylují elektrické náboje 
nahromaděné na matraci během dne, což má 
protistresový a relaxační účinek.

Její vlastnosti jsou antibakteriální a působí proti 
roztočům díky přítomnosti bočních otvorů, jejímiž 
přednostmi jsou stálá a vysoká antiperspirace, což 
zabraňuje vytváření plísní a množení bakterií a 
roztočů.

Obvodový pás je z tkaniny Alcantara, je 
elastický, odolný proti skvrnám a vodoodpudivý.

Základní vrstva matrace je prodyšná a vytváří 
neustálou cirkulaci vzduchu uvnitř konstrukce. 

Polstrování: 250 g hypoalergenní na čtvereční 
metr.

Tkanina: mikroperforovaná.

The fabric was embellished with gold threads, 
which absorb and disperse the charges accumula-
ted by the body during the day, giving an 
anti-stress relaxing effect.

Its properties are anti-bacterial and anti-mite, 
thanks to the presence of the holes side, which 
favor a constant and high perspiration, preventing 
the formation of mold, bacteria and dust mites.

The perimeter band is in Alcantara fabric: in fact, 
it is elastic, resistant to stains, durable, water 
repellent.

The underlying layer is breathable, creating a 
continuous recirculation of air inside of the structu-
re.

Padding: 250g hypoallergenic per square meter.

Fabric: micro-perforated.



7 ZONE BODY
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Dokonalost matrace PRESTIGE je dána její konstrukcí vyrobené z:

- SYSTÉMU S 3000 NEZÁVISLÝCH KAPESNÍCH PRUŽIN DOZDĚLENÝCH VE TŘECH VRSTVÁCH DLE 
  VELIKOSTI A TUHOSTI

- LATEXU PERFOROVANÉMU MIKROVLÁKNEM

Toto luxusní řešení je charakteristické svou schopností postupného uvolnění při ulehnutí, které simuluje přesnost 
paměťové pěny díky horní vrstvě mikro pružinek, které progresivně zmírňují tuhost základní vrstvy, aniž by se 
snížilo podepření.

Počet a uspořádání pružin v horních vrstvách proložených pěnovými pláty dovolují extrémní preciznost při přizpůso-
bení se tvaru těla, jemuž poskytuje mimořádné ergonomické podepření.

Extra odolná a prodyšná technická tkanina, která obklopuje pružiny, zajišťuje nezávislost pohybu; překvapující 
přesnost při udržení tahu těla bez přenosu pohybů, a řádná ventilace.

The excellence of the PRESTIGE mattress is mainly due to its structure, made in:

- SYSTEM WITH 3000 INDEPENDENT POCKET SPRINGS, DIVIDED IN 3 LAYERS, BY SIZE AND RIGIDITY

- MICRO PERFORATED LATEX

This deluxe solution is characterized by its welcoming gradual capacity, which simulates the precision of memory 
foam, thanks to the upper layers of micro-springs, progressively attenuating the rigidity of the base layer, without
reduce support.

The number and arrangement of springs in the upper layers, interspersed with planes of foam, allows extreme preci-
sion in adapting to the shape of the body, giving extraordinarily ergonomic support.

The extra resistant and breathable technical fabric that encloses the springs guarantees independence of move-
ment: surprising precision in sustaining the thrust of the body, without transmitting motion, and with a proper ventila-
tion.



“ Your body is the temple of nature and of the divine spirit, keep it healthy, respect it.’’
                                                                                                                                                                                                 Henri Frederic Amiel

POWER
Kolekce POWER je urcena tem kterí se nevzdávají sv!ch konícku a vá"ní. 
Power collection is born for those who do not give up to hobbies and passions.

Je navr#ena tak, aby zarucila vysok! v!kon, jak fyzick!, tak i du"evní v ka#dodenním #ivote.
It is projected to garantee hight performances, both mental and physical, in every day life.

POWER je rovnováha mezi moderním designem a funkcností 
Power is the balance between modern design  and functionality,

dávající energii telu i mysli.
giving a shot of  energy to body and mind.



VÝŠKA/HEIGHT ACTIVE: 22 cm
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Jemná tkanina s dynamickým a podmanivým 
designem, která okamžitě padne prohlížejícímu 
do oka.
 
Povlak kombinuje eleganci, kreativitu a energii 
přes překvapivou harmonii dvou odlišných 
barev, černé a oranžové, vás zaručeně zaujme
 
ACTIVE je matrace s odnímatelným povlakem 
prostřednictvím zipu.
 
Výjimečnost této matrace je dána spodní tkani-
nou výhradně v 3D.

Tkanina polstrování: 600 g na metr čtvereční. 
 
3D obvodový pás: zaručuje maximální prodyšn-
ost, vytváří neustálou cirkulaci vzduchu uvnitř 
struktury.

A fine fabric, with a dynamic and captivating 
design, which immediately catches the viewer's 
eye.

The covering combines elegance, creativity and 
energy, through a surprising harmony of 
different colors, black and orange, which are 
expertly distributed for its realization.

ACTIVE is a mattress with a removable cover 
technology, adopting a zip closure

The exclusivity of this mattress ACTIVE is also 
determined by the lower fabric completely in 3D. 

Padded fabric: 600g per square/M. 

3D perimeter band: guarantees maximum 
breathability, creating a continuous recirculation of 
air inside the structure.

ACTIVE
ACTIVE is for athletes, for those who do not give up on hobbies and passions.



BREATHABLE ECO-FRIENDLY ANTI-ACARUSANTIBACTERIAL
REMOVABLE

MATTRESS COVER
7 ZONE BODY

SUPPORT

WASHABLEMEMORY BREEZEAIRED
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Pohodlí a energii, které matrace ACTIVE přinášejí, je zaručena její strukturou, která je vyrobená z:

- Z VISKOELASTICKÉ PĚNY MEMORY BREEZE – uvolňuje hluboký pocit svěžesti

- OTEVŘENÉ STRUKTURY PĚNOVÝCH BUNĚK

- 7 DIFERENCOVANÝCH ZÓN

Matrace ACTIVE uvolňuje stres a svalové napětí, přináší vysokou míru pohodlí díky maximální ergonomické 
struktuře a dvojitému zdvihu.

Nejenže respektuje životní prostředí, ale garantuje:

- VYSOKOU PRODYŠNOST, zajištěním volného průchodu vzduchu a rychlého rozptýlení tepla a vlhkosti;

- EXCELENTNÍ ELASTIČNOST, jemnou podporou a uvolnění různých oblastí těla, jimž se dokonale přizpůsobí;

- ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ, protože si v průběhu času uchovává původní vlastnosti.

Ventilační systém vytváří vzduchový polštář mezi matrací a podložkou, který pohlcuje vlhkost uvolňovanou při 
odpočinku.

The well-being and energy that the ACTIVE mattress releases is guaranteed by its structure, made of:

- VISCOELASTIC FOAM - MEMORY BREEZE - releases a deep sensation of freshness

- OPEN CELL FOAM STRUCTURE

- 7 DIFFERENTIATED ZONES

 
 ACTIVE relieves stress and muscle tension, giving a high level of comfort thanks to the maximum ergonomic 
structure and double lift.

It does not only respects the environment, but guarantees:

- HIGH BREATHABILITY, ensuring the free passage of air and the rapid dispersion of heat and humidity;

- EXCELLENT ELASTICITY, gently supporting and welcoming the different areas of the body, to which it adapts 
  perfectly;

- RESISTANCE TO AGING, maintaining the initial characteristics over time.

The ventilation system creates an air cushion between the mattress and the base, which absorbs the moisture 
released during rest.

Otvory navržené pro uvolnění svalového 
napětí v oblasti ramen

Speciální vlněná výrobní metoda Memory Breeze

Ventilační systém

Ventilation system

Designed holes to relieve muscle tension in the 
shoulder area

Special wavy manufacturing method of the Memory Breeze
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FUNKČNOST A ESTETIKA
FUNCTIONALITY AND BEAUTY

VYSOKÁ ERGONOMIE A DVOJITÁ OPORA
MAXIMUM ERGONOMIC STRUCTURE AND DOUBLE LIFT

Toto řešení zahrnuje rafinovaný a harmo-
nický obvodový pás.

This solution includes a refined and 
harmonious side band.

Společnost ITALIAN BEDS nabízí variantu 
matrace ACTIVE s charakteristickou 
EXTRA vrstvou otevřených buněk vyro-
bených z pěny, které nabízejí větší pode-
pření.

ITALIAN BEDS offers a variant of ACTIVE, 
characterized by an EXTRA layer of open 
cell made of foam, offering greater 
support.

VÝŠKA/HEIGHT ACTIVE: 24 cm
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WHY SHOULD A FITNESS LOVER CHOOSE ACTIVE?

The special design of the structure promotes recovery after physical activity, regenerating the body. 

In fact, ACTIVE adapts perfectly to the shapes of the body and improves blood circulation, eliminating pressure 
from your muscles trigger points.

The POWER collection has been designed to ensure maximum muscle relaxation.

The innovative ACTIVE technology strengthens the tone of the muscles, to prevent fatigue, cramps and 
pain: a balanced support, essential to recover tone after practicing sports.

It improves psycho-physical performance, to give the best in everyday life. The body quickly discharges its 
electrostatic charge, to wake up well even after a few hours of sleep.

Its special shape is able to perform a beneficial lymphatic massage.

ACTIVE garantees quality sleep that meets the needs of every fitness lover.

PROČ BY SI MĚL MILOVNÍK SPORTU VYBRAT ACTIVE?

Speciální design podporuje zotavení po fyzické aktivitě a regeneruje tělo.

ACTIVE se perfektně přizpůsobí tvarům těla a zlepšuje krevní oběh, eliminuje tlak z vašich svalů.

La collezione POWER è stata studiata per garantire il massimo rilassamento muscolare.

Inovativní technologie ACTIVE posiluje svalový tonus, aby zabránila únavě, křečím a bolesti: vyvážené 
podepření je nezbytné pro regeneraci po sportu. 

Vylepšuje psycho-fyzické výkony, aby dala to nejlepší v každodenním životě. Tělo rychle vybíjí svůj elektrostati-
cký náboj, aby se dobře cítilo po probuzení i po pár hodinách spánku.

Speciální tvar matrace je schopný provádět blahodárnou lymfatickou masáž.

ACTIVE zaručuje kvalitní spánek, který splňuje potřeby každého milovníka fitness.



 «In all things of nature there is something of the marvelous».
                                                                                                        ARISTOTELE

NATURAL SOIA
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Povlak NATURAL SOIA navozuje pocit venkovské 
atmosféry, která je čistá, klidná a idylická.

Tkanina připomíná Zemi tak jako soulad života s 
přírodou.

Barevné tóny dávají extrémní světlo designu a 
přináší příjemný pocit klidu.

NATURAL SOIA je konkrétně jemná na dotyk a 
přináší relaxační účinek.

The coating of NATURAL SOIA reminds the 
ambiance and atmosphere of bucolic poetry, which 
is idyllic and pastoral.

In fact, the fabric recalls the earth, for a lifestyle 
in harmony with nature.

The color tones give extreme brightness to the 
design and convey a pleasant feeling of calm.

NATURAL SOIA is particularly soft to the touch, 
exerting a relaxing effect.

NATURAL SOIA
Living in harmony with nature.

VÝŠKA NATURAL SOIA: 25 cm (    5 % odchylka)

NATURAL SOIA HEIGHT: 25 cm (    5% varation )



ECO-FRIENDLYANTI-ACARUS
7 ZONE BODY

SUPPORT
WASHABLEMEMORY FOAM

REMOVABLE
MATTRESS COVER

ALCANTARA
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NATURAL SOIA je vytvořena z polyureatanu a paměťové pěny s vysokou hustotou*, jejichž zdvojený systém je 
zcela unikátní; na rozdíl od standardu, kde jsou oba komponenty propojeny za použití lepidla, v tomto případě je 
paměť přímo napěněna a roztavena na polyuretanovou podložku, čímž vzniká jediný blok.

To zajišťuje, že uvnitř nejsou žádné díry nebo oblasti, kde je tlak a tah materiálů odlošný; díky tomu se mnohonás-
obně zvyšuje pohodlí po celé ploše matrace a i její životnost. 

Paměťová pěna SOIA-MEMORY s vodní expanzí je produkt, nějž na rozdíl od konvenční paměťové pěny reaguje na 
tělesné teplo, modifikuje svou elasticitu; to umožňuje velkou diferenciaci oblastí matrace založené na rozdíln-
ých hmotnostech.

Tím pádem NATURAL SOIA má schopnost vyhovět jak hubeným, tak silným osobám současně, bez vytváření 
nerovnováhy.

NATURAL SOIA is made up of a percentage of polyurethane and a high-density* memory, whose coupling 
system is quite particular: unlike the standard, where the two components are bonded together through the use of 
adhesives, in this case, the memory is directly foamed and melted on the polyurethane base, creating a single 
block. 

This ensures that, inside, there are no gaps or areas in which the pressure and traction of the materials are different 
from each other: therefore, comfort increases throughout the mattress area, for greater longevity.

The Soia-Memory with water expansion is a product that, unlike conventional memories, reacts to body heat, modi-
fying its elasticity: this allows a large differentiation of areas of the mattress based on different weights.

Therefore, NATURAL SOIA has the ability to accommodate both a thin person and a heavy person at the 
same time, without creating imbalance.

Take a quiet walk with Mother Nature... It will nurture your mind, body and soul.

* Both the height and the density of the mattress is customisable based on the customer needs.

* Jak výška, tak hustota matrace je upravovaná dle potřeby zákazníka.
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NATURAL SOIA VYLEPŠUJE KVALITU SPÁNKU:

- Regeneruje, to obrovsky snižuje změny polohy během spánku;

- podporuje přirozené držení páteře a kloubů;

- podporuje cirkulaci vzduchu v noci díky své otevřené a navzájem propojené struktuře buněki;

- zajišťuje rozptýlení vlhkosti, která se postupně přenáší ven;

- je mimořádně příjemná při ulehutí;

- je ideální pro jakoukoliv hmotnost;

- je samomodelovací, formuje se teplem a tvarem Vašeho těla;

- pohlcuje vibrace od pohybu Vašeho těla, garantuje stabilitu bez vyrušování Vašeho partnera;

- je extrémně tichá, a to umožňuje hýbat se volně bez rušení Vašeho partnera;

- je vysoce odolná, udržuje své fyzické vlastnosti bez změny.

NATURAL SOIA IMPROVES THE QUALITY OF SLEEP:

- it is regenerating, it greatly reduces changes in position during rest;

- guarantees a natural posture of the spine and joints;

- promotes air circulation during the night, thanks to its open and intercommunicating cell structure;

- ensures the dispersion of excess moisture, which is gradually transferred to the outside;

- is extraordinarily welcoming;

- it is perfect for any weight;

- it is self-modeling, molding itself with the heat and the shapes of your body;

- absorbs vibrations generated by your body movements, it guarantees stability, without disturbing your partner;

- it's extremely silent, and it allows you to move freely without distrurbing your partner; 

- it is highly resilient, keeping its physical characteristics unaltered.

REAGUJE NA TEPLOTU TĚLA, VYHOVUJE VAŠIM 
TVARŮM

IT REACTS TO THE WARMTH OF THE BODY, CONFORMING TO YOUR SHAPES
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ELASTICITA A HYDRATACE KŮŽE
ELASTICITY AND HYDRATION OF THE SKIN

Protože je sója bohatá na vitamíny a minerály má výjim-
ečné vyživující, zjemňující, zvlhčující a regenerační 
účinky a dává pokožce lepší vzhled. Posiluje buněčnou 
soudržnost pokožky, čímž ji činí měkčí a pružnější.

Rich in vitamins and minerals, soia has exceptional 
nourishing, softening, moisturizing and regenerating 
properties, giving the skin a better look: in fact, it stren-
gthens the cellular cohesion of the skin, making it softer 
and more flexible.

MAXIMÁLNÍ HYGIENA
MAXIMUM HYGIENE

Sója je hypoalergenní, působí proti tvorbě mikrobů, 
plísní a bakterií. Zárodky, plísně a bakterie. NATURAL 
SOIA také nevytváří prach, který se na ní ani neusazuje; 
odolává hmyzu a parazitům.

Soia is hypoallergenic, counteracting the formation of 
germs, molds and bacteria.  NATURAL SOIA does not 
attract or generate dust; it resists insects and parasites.

RESPEKT PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
RESPECT FOR ENVIRONMENT

Spát na NATURAL SOIA znamená chránit ekosystém, v 
němž žijeme. Pochází z obnovitelných zdrojů přítomných 
v přírodě, jako jsou voda a sója pro konkrétní ochranu 
planety.

Sleeping on NATURAL SOIA means protecting the 
ecosystem in which we live: in fact, it comes from 
renewable elements present in nature, such as water and 
soia, for a concrete support for the protection of the 
planet.


