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ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

Trio Hard LUX

 = Partnerská matrace – oboustranná, s volitelnou tuhostí stran.

 = Luxusní sendvičová matrace s antidekubitním prořezem pro zajištění optimální měkkosti ke každé části 
lidského těla a dokonalému provzdušnění matrace. 

 = Matrace TRIO HARD LUX pomáhá předcházet otlakům a proleženinám (antidekubitní), bolestem bederní 
a krční páteře, kloubů, oběhovým problémům, nadměrnému pocení na lůžku a neklidnému spánku. 

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.

do 90 x 200 mm 18 309 Kč

140 x 200 mm 29 843 Kč

160 x 200 mm 33 505 Kč

180 x 200 mm 36 617 Kč

atyp - m2 12 267 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

do 90 x 200 mm 17 731 Kč

140 x 200 mm 28 902 Kč

160 x 200 mm 32 448 Kč

180 x 200 mm 35 462 Kč

atyp - m2 11 880 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

Ložná plocha 1: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Jádro: Vysoce pevná polyuretanová pěna

Ložná plocha 2: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Tvrdá

Nosnost: 150 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm

Potah – snímatelný, 
pratelný na 30 °C:

ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré 
matrace ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými 
pracovníky přímo z výroby.

Jádro: Jednodílná matrace z vysoce kvalitní 
studené pěny CoolFlex® 

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Tvrdá

Nosnost: 150 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm

Potah – snímatelný, 
pratelný na 30 °C:

ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré 
matrace ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými 
pracovníky přímo z výroby.

Hadar LUX

 = Oboustranná matrace.

 = Luxusní matrace z CoolFlex® pěny poskytuje tělu ideální oporu, je elastická, pružná a vzdušná.  
Konstrukce matracového jádra – monoblok špičkové pěny, profilovaný do sedmi anatomických zón  
– je zárukou vyšší životnosti a dlouhodobé elasticity. 

 = Matrace HADAR LUX pomáhá předcházet otlakům a proleženinám (antidekubitní), bolestem bederní a krční 
páteře, kloubů, nadměrnému pocení na lůžku, oběhovým problémům a neklidnému spánku. 

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.
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ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

do 90 x 200 mm 19 037 Kč

140 x 200 mm 31 029 Kč

160 x 200 mm 34 837 Kč

180 x 200 mm 38 073 Kč

atyp - m2 12 754 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

Zen LUX

 = Partnerská matrace – oboustranná, s volitelnou tuhostí stran.

 = Partnerská matrace pro uživatele hledající tužší charakteristiku.  
Měkčí strana z materiálu CoolFlex® – studené pěny je elastičtější a zajišťuje příjemnou pružnost a výborné 
anatomické vlastnosti. Tužší strana je z vysoce kvalitní studené pěny CoolFlex®.

 = Matrace ZEN LUX pomáhá předcházet bolestem bederní a krční páteře, kloubů, oběhovým problémům, 
projevům alergie, nadměrnému pocení na lůžku a neklidnému spánku. 

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.

Ložná plocha 1: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Ložná plocha 2: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Měkká / Střední

Nosnost: 120 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm

Potah – snímatelný, 
pratelný na 30 °C:

ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré 
matrace ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými 
pracovníky přímo z výroby.MONTERO®  český značkový nábytek
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ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

do 90 x 200 mm 26 820 Kč

140 x 200 mm 43 717 Kč

160 x 200 mm 49 081 Kč

180 x 200 mm 53 640 Kč

atyp - m2 17 969 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

Zen Plus LUX

 = Partnerská matrace – oboustranná, s volitelnou tuhostí stran.

 = Luxusní matrace pro partnery s výrazně odlišnými požadavky na tuhost. Měkčí strana z materiálu ViscoFoam®  
– paměťové (tzv. líné) pěny je elastičtější, a zajišťuje komfortní rozložení váhy, čímž se minimalizuje otáčení při 
spánku. Má výborné anatomické vlastnosti. Tužší strana je z vysoce odolné a pružné CoolFlex®  – HR studené 
pěny. Střed jádra díky speciální profilaci výborně odvádí pot a pach.

 = Matrace ZEN PLUS LUX pomáhá předcházet bolestem bederní a krční páteře, kloubů, oběhovým problémům, 
nadměrnému pocení na lůžku a neklidnému spánku. 

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.

Ložná plocha 1: Viscoelastická „paměťová“ pěna ViscoFoam® 

Ložná plocha 2: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Měkká / Střední

Nosnost: 120 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm

Potah – snímatelný, 
pratelný na 30 °C:

ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré 
matrace ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými 
pracovníky přímo z výroby. MONTERO®  český značkový nábytek
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ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

do 90 x 200 mm 25 473 Kč

140 x 200 mm 41 521 Kč

160 x 200 mm 46 616 Kč

180 x 200 mm 50 946 Kč

atyp - m2 17 067 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

Levitacy Super LUX

 = Partnerská matrace – oboustranná, s volitelnou tuhostí stran.

 = Luxusní matrace z viskoelastických paměťových pěn ViscoFoam®  pomáhá Vašemu tělu vyrovnat tlak a tak 
vytvořit takzvaný stav beztíže. Dociluje maximální stability lidského těla ve všech režimech spánku tj. například 
na zádech, boku či břiše, čímž vytvoří 100% pohodlí pro zdravé spaní. 

 = Střední tuhost první ložné plochy matrace z viscoelastické paměťové pěny ViscoFoam® je určena všem 
lidem střední váhové kategorie. Tvrdší tuhost druhé ložné plochy viscoelastické paměťové pěny ViscoFoam® 
matrace je určena především mužům a lidem vyšší váhové kategorie, včetně všech, kteří upřednostňují tvrdou 
charakteristiku matrací. Ložné plochy mají novou perforaci provzdušnění – moderní technologie.

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.

Ložná plocha 1: Viscoelastická „paměťová“ pěna ViscoFoam® 

s ventilačními otvory 

Jádro: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Ložná plocha 2: Viscoelastická „paměťová“ pěna ViscoFoam® 
s ventilačními otvory

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Střední / Tvrdá

Nosnost: 130 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm
Potah – snímatelný, 

pratelný na 30 °C:
ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré matrace 
ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými pracovníky 
přímo z výroby.MONTERO®  český značkový nábytek
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ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

do 90 x 200 mm 25 473 Kč

140 x 200 mm 41 521 Kč

160 x 200 mm 46 616 Kč

180 x 200 mm 50 946 Kč

atyp - m2 17 067 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

Duomi Super LUX

 = Partnerská matrace – oboustranná, s volitelnou tuhostí stran.

 = Luxusní matrace z vysoce prodyšné kvalitní studené pěny CoolFlex®  pomáhá Vašemu tělu vyrovnat tlak a tak 
vytvořit takzvaný stav beztíže. Dociluje maximální stability lidského těla ve všech režimech spánku tj. například 
na zádech, boku či břiše, čímž vytvoří 100% pohodlí pro zdravé spaní. 

 = Střední tuhost první ložné plochy matrace z vysoce prodyšné kvalitní studené pěny CoolFlex® je určena všem 
lidem střední váhové kategorie. Tvrdší tuhost druhé ložné plochy matrace z kvalitní vysokoobjemové PUR pěny 
IV. generace je určena především mužům a lidem vyšší váhové kategorie, včetně všech, kteří upřednostňují 
tvrdou charakteristiku matrací. Obě ložné plochy mají novou perforaci provzdušnění – moderní technologie.

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.

Ložná plocha 1: Vysoce prodyšná kvalitní studená pěna CoolFlex® 

s ventilačními otvory 

Jádro: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Ložná plocha 2: Kvalitní vysokoobjemová PUR pěna IV. generace 
s ventilačními otvory

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Střední / Tvrdá

Nosnost: 130 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm
Potah – snímatelný, 

pratelný na 30 °C:
ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré matrace 
ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými pracovníky 
přímo z výroby.MONTERO®  český značkový nábytek
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ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

 = Jednostranná matrace.

 = Luxusní matrace z paměťové pěny ViscoFoam® pomáhá Vašemu tělu vyrovnat tlak a tak vytvořit takzvaný stav 
beztíže. Dociluje maximální stability lidského těla ve všech režimech spánku tj. například na zádech, boku či 
břiše, čímž vytvoří 100% pohodlí pro zdravé spaní. Pomáhá předcházet bolestem bederní a krční páteře, kloubů, 
oběhovým problémům a neklidnému spánku. 

 = Měkká ložní plocha matrace z viscoelastické paměťové pěny ViscoFoam® je určena především pro ženy, děti 
a mládež. 

 = Díky speciální technologii povrchové perforace ložné plochy zajišťuje matrace LEVITACY LUX SOFT AIR 
perfektní ventilaci během spánku.

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.

Levitacy LUX Soft Air

Ložná plocha: Viscoelastická „paměťová“ pěna ViscoFoam® 

s ventilačními otvory 

Jádro: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Nosná plocha: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex®

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Měkká

Nosnost: 130 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm
Potah – snímatelný, 

pratelný na 30 °C:
ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré matrace 
ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými pracovníky 
přímo z výroby.

do 90 x 200 mm 19 824 Kč

140 x 200 mm 32 313 Kč

160 x 200 mm 36 278 Kč

180 x 200 mm 39 648 Kč

atyp - m2 13 282 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

MONTERO®  český značkový nábytek
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ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

 = Jednostranná matrace.

 = Luxusní matrace z vysoce prodyšné kvalitních studených pěn CoolFlex®FLEXI  a CoolFlex® pomáhá Vašemu tělu 
vyrovnat tlak a tak vytvořit takzvaný stav beztíže. Dociluje maximální stability lidského těla ve všech režimech 
spánku tj. například na zádech, boku či břiše, čímž vytvoří 100% pohodlí pro zdravé spaní. Pomáhá předcházet 
bolestem bederní a krční páteře, kloubů, oběhovým problémům a neklidnému spánku. 

 = Ložní plocha matrace z vysoce prodyšné kvalitní studené pěny CoolFlex®FLEXI s měkkou charakteristikou je 
určena především pro ženy, děti a mládež. 

 = Díky speciální technologii povrchové perforace ložné plochy zajišťuje matrace DUOMI LUX SOFT AIR perfektní 
ventilaci během spánku.

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.

Duomi LUX Soft Air

do 90 x 200 mm 19 824 Kč

140 x 200 mm 32 313 Kč

160 x 200 mm 36 278 Kč

180 x 200 mm 39 648 Kč

atyp - m2 13 282 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

Ložná plocha: Vysoce prodyšná kvalitní studená pěna  
CoolFlex®FLEXI s ventilačními otvory 

Jádro: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Nosná plocha: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex®

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Měkká

Nosnost: 130 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm
Potah – snímatelný, 

pratelný na 30 °C:
ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré matrace 
ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými pracovníky 
přímo z výroby. MONTERO®  český značkový nábytek
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ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

 = Jednostranná matrace.

 = Luxusní matrace z paměťové pěny ViscoFoam® pomáhá Vašemu tělu vyrovnat tlak a tak vytvořit takzvaný stav 
beztíže. Dociluje maximální stability lidského těla ve všech režimech spánku tj. například na zádech, boku  
či břiše, čímž vytvoří 100% pohodlí pro zdravé spaní. Pomáhá předcházet bolestem bederní a krční páteře, 
kloubů, oběhovým problémům a neklidnému spánku. 

 = Střední tuhost ložné plochy matrace z viscoelastické paměťové pěny ViscoFoam® je určena všem lidem střední 
váhové kategorie.

 = Díky speciální technologii povrchové perforace ložné plochy zajišťuje matrace LEVITACY LUX MEDIUM AIR 
perfektní ventilaci během spánku.

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.

Levitacy LUX Medium Air

do 90 x 200 mm 20 843 Kč

140 x 200 mm 33 973 Kč

160 x 200 mm 38 142 Kč

180 x 200 mm 41 685 Kč

atyp - m2 13 964 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

Ložná plocha: Viscoelastická „paměťová“ pěna ViscoFoam® 

s ventilačními otvory 

Jádro: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Nosná plocha: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex®

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Střední

Nosnost: 130 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm
Potah – snímatelný, 

pratelný na 30 °C:
ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré matrace 
ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými pracovníky 
přímo z výroby.MONTERO®  český značkový nábytek
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ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

 = Jednostranná matrace.

 = Luxusní matrace z vysoce prodyšné kvalitních prodyšných pěn CoolFlex® pomáhá Vašemu tělu vyrovnat tlak 
a tak vytvořit takzvaný stav beztíže. Dociluje maximální stability lidského těla ve všech režimech spánku  
tj. například na zádech, boku či břiše, čímž vytvoří 100% pohodlí pro zdravé spaní. Pomáhá předcházet bolestem 
bederní a krční páteře, kloubů, oběhovým problémům a neklidnému spánku. 

 = Střední tuhost ložné plochy matrace z vysoce prodyšné kvalitní studené pěny CoolFlex® je určena všem lidem 
střední váhové kategorie.

 = Díky speciální technologii povrchové perforace ložné plochy zajišťuje matrace DUOMI LUX MEDIUM AIR 
perfektní ventilaci během spánku.

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.

Duomi LUX Medium Air

do 90 x 200 mm 20 843 Kč

140 x 200 mm 33 973 Kč

160 x 200 mm 38 142 Kč

180 x 200 mm 41 685 Kč

atyp - m2 13 964 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

Ložná plocha: Vysoce prodyšná kvalitní studená pěna CoolFlex® 

s ventilačními otvory 

Jádro: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Nosná plocha: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex®

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Střední

Nosnost: 130 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm
Potah – snímatelný, 

pratelný na 30 °C:
ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré matrace 
ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými pracovníky 
přímo z výroby.MONTERO®  český značkový nábytek
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ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

Levitacy LUX Hard Air

do 90 x 200 mm 23 485 Kč

140 x 200 mm 38 281 Kč

160 x 200 mm 42 978 Kč

180 x 200 mm 46 970 Kč

atyp - m2 15 735 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

 = Jednostranná matrace.

 = Luxusní matrace z viscoelastické paměťové pěny ViscoFoam®  pomáhá Vašemu tělu vyrovnat tlak a tak vytvořit 
takzvaný stav beztíže. Dociluje maximální stability lidského těla ve všech režimech spánku tj. například 
na zádech, boku či břiše, čímž vytvoří 100% pohodlí pro zdravé spaní. Pomáhá předcházet bolestem bederní 
a krční páteře, kloubů, oběhovým problémům a neklidnému spánku. 

 = Tvrdá ložní plocha matrace z viscoelastické paměťové pěny ViscoFoam® je určena především mužům a lidem 
vyšší váhové kategorie, včetně všech, kteří upřednostňují tvrdou charakteristiku matrací. 

 = Díky speciální technologii povrchové perforace ložné plochy zajišťuje matrace LEVITACY LUX HARD AIR 
perfektní ventilaci během spánku.

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.

Ložná plocha: Viscoelastická „paměťová“ pěna ViscoFoam® 

s ventilačními otvory 

Jádro: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Nosná plocha: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex®

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Tvrdá

Nosnost: 130 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm
Potah – snímatelný, 

pratelný na 30 °C:
ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré matrace 
ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými pracovníky 
přímo z výroby. MONTERO®  český značkový nábytek
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ZÁRUKA 10 LET 
na matracové jádro 

Duomi LUX Hard Air

do 90 x 200 mm 23 485 Kč

140 x 200 mm 38 281 Kč

160 x 200 mm 42 978 Kč

180 x 200 mm 46 970 Kč

atyp - m2 15 735 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

 = Jednostranná matrace.

 = Luxusní matrace z kvalitní vysokoobjemové PUR pěny IV. generace a vysoce prodyšných studených pěn CoolFlex®  
pomáhá Vašemu tělu vyrovnat tlak a tak vytvořit takzvaný stav beztíže. Dociluje maximální stability lidského 
těla ve všech režimech spánku tj. například na zádech, boku či břiše, čímž vytvoří 100% pohodlí pro zdravé spaní. 
Pomáhá předcházet bolestem bederní a krční páteře, kloubů, oběhovým problémům a neklidnému spánku. 

 = Tvrdá ložní plocha matrace z kvalitní vysokoobjemové PUR pěny IV. generace je určena především mužům 
a lidem vyšší váhové kategorie, včetně všech, kteří upřednostňují tvrdou charakteristiku matrací. 

 = Díky speciální technologii povrchové perforace ložné plochy zajišťuje matrace DUOMI LUX HARD AIR  
perfektní ventilaci během spánku.

 = Matracové jádro, vysoké 30 cm, je potaženo luxusním, černě lemovaným potahem ASPEN 
s prošitím viscoelastickou ViscoFoam®  pěnou a 3D mřížkou pro lepší odvětrávání matrace.

Ložná plocha: Kvalitní vysokoobjemová PUR pěna IV. generace 

s ventilačními otvory 

Jádro: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex® 

Nosná plocha: Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex®

Počet anatomických zón: 7

Tuhost: Tvrdá

Nosnost: 130 kg

Výška matrace / jádra: cca 34 cm / 30  cm
Potah – snímatelný, 

pratelný na 30 °C:
ASPEN (luxusní prošívání viscoelastickou 
ViscoFoam®  pěnou, černé lemování,  
3D mřížka)

Separační potah: ANO - v základní ceně matrace

Rozměr na přání: ANO

Výroba matrace: 10 pracovních dní v jakémkoliv rozměru

Doporučené rošty: Pevný překližkový; lamelový

SLUŽBY: DODÁVKA NA KLÍČ - doprava, vynošení a likvidace staré matrace 
ZDARMA. Vše je prováděno vlastními vozy a kvalifikovanými pracovníky 
přímo z výroby. MONTERO®  český značkový nábytek
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Pillow Levitacy
matracový chránič

Pillow CoolFlex�

matracový chránič

 = Viscoelastická „paměťová“ pěna ViscoFoam® 

 = Výška jádra 8 cm

 = Luxusní potah ASPEN  s černým lemováním,  
prošitý kvalitním rounem (400 g)

 = V jakémkoliv rozměru – dle přání zákazníka

 = Termín dodání 10 pracovních dní

 = Vysoce kvalitní studená pěna CoolFlex�

 = Výška jádra 8 cm

 = Luxusní potah ASPEN  s černým lemováním,  
prošitý kvalitním rounem (400 g)

 = V jakémkoliv rozměru – dle přání zákazníka

 = Termín dodání 10 pracovních dní

do 90 x 200 mm 140 x 200 mm 160 x 200 mm 180 x 200 mm atyp - m2

Pillow LEVITACY 8 892 Kč 14 494 Kč 16 272 Kč 17 784 Kč 5 958 Kč

Pillow CoolFlex � 7 184 Kč 11 710 Kč 13 147 Kč 14 368 Kč 4 813 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně potahu ASPEN

Aspen
potah

Potah u matrací:

 = černé lemování

 = 3D mřížka

 = horní desku tvoří 
viskoelastická pěna 
ViscoFoam®   
(plastický vzor)

 = pratelný na 30 °C

Potah u matracových chráničů:

 = černé lemování

 = prošívání antialergickým rounem 
– 400 g/m2 (bodové prošití)

 = pratelný na 60 °C

Lemovka

Lemovka

3D mřížka



www.nabytek-montero.cz

www.montero.cz

Firemní prodejna značkového nábytku MONTERO®   –    PRAHA – PRŮHONICE

Roh ulic Obchodní a V Oblouku 226
obchodní zóna Průhonice - Čestlice naproti Aquaparku

PO - NE           10.00 – 20.00

Tel: +420 777 745 204
E-mail: pruhonice@intermont-nabytek.cz

Tel: +420 777 745 203
E-mail: pruhonice3@intermont-nabytek.cz

Tel: +420 777 745 206
E-mail: pruhonice6@intermont-nabytek.cz

Firemní prodejna značkového nábytku MONTERO®  –  KRUCEMBURK (kraj Vysočina)

Mikuláše Střely 191, 582 66 Krucemburk

PO - NE           9.00 – 18.00

Tel: +420 777 745 238
E-mail: navrhy@intermont-nabytek.cz


