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Dry Fast Argentum 

Potahy DryFast Argentum jsou kombinací velmi efektivní 
technologie regulace vlhkosti a inovace antibakteriálního 
zpracování stříbrných iontů. Během Vašeho spánku 
zůstává matrace chladná, svěží a suchá. Zároveň oceníte 
pohodlnou poddajnost matrace.

Zůstat suchý a chladný
Argentum+® potahy jsou vybaveny nejnovější chladící 
(Cool) technologií. Díky svým jedinečným hydrofi lním 
vlastnostem zlepšují regulaci vlhkosti – vlhkost je rychle 
absorbována a odváděna od matrace.
Ideální chladné a suché prostředí pro pohodlnou noc.

Svěží a antibakteriální
Roztočům se díky tělním tekutinám a  teplu daří 
rozmnožovat a vytváří nepříjemné zápachy. Argentum+® 
potahy obsahují stříbrné ionty s  antibakteriálními 
vlastnostmi. Stříbrné částice zabraňují rozmnožování 
roztočů.

Hebká na dotek
Nezávisle na  technických kvalitách matrací, 
upřednostňují lidé hebké potahy. Argentum+® potahy 
jsou vybaveny silikonovou technologií tak, aby zaručily 
matraci její měkkost a poddajnost. 

Dlouhá životnost
Potahy Argentum+ mají vynikající dlouhotrvající 
hydrofi lní vlastnosti. Užívejte si této jedinečné 
kombinace regulace vlhkosti a  antibakteriálních 
vlastností Argentum+ potahů noc co noc po několik let. 

Potahové materiály na  našich matracích jsou certifi kovány v  Textilním 

zkušebním úřadě v Brně. Potahy odpovídají všem hygienickým požadavkům 

a  nepředstavují zdravotní riziko. Potah pro dětské matrace Happy kids je 

vhodný pro děti do 3 let dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 84/2001 

Sb. O hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

   

Organic Cotton 

V dnešní době roste poptávka po čistém a „upřímném“ 
materiálu. Proto jsme zahrnuli do  našeho sortimentu 
potahy na  matrace vyrobené z  biologicky pěstované 
bavlny. Název tohoto potahu je Organic Cotton – 
BIO Bavlna, protože je vyroben ze 100% ekologicky 
pěstované bavlněné příze.

Ekologické pěstování bavlny samozřejmě v  žádném 
směru nesnižuje kvalitu bavlny. I  tato bavlna je měkká, 
pevná a  prodyšná. Někdy slyšíme argumenty typu: 
„Bavlnu nejíme ani nepijeme, tak proč bychom měli 
přemýšlet o jejím pěstování.“ Ale stále lépe informovaný 
spotřebitel klade důraz na životní prostředí. Lidé chtějí 
vychovávat svoje děti, i  tak už stále citlivější na alergie 
apod., v čistém prostředí. 

Spánek v čisté bavlně
Biologická bavlna je vynikající produkt pro výrobu 
potahů na matrace a oblečení. Je přeci příjemný pocit, 
že nespíte na různých pesticidech. 

Přátelský k životnímu prostředí
Používání BIO bavlny je stále na vzestupu. Při klasickém 
pěstování bavlny se používá spousta pesticidů. Toto se 
často děje díky neinformovanosti místních zemědělců. 
Faktem je, že pesticidy znečišťují spodní vodu a půdu 
a to je pro lidi a zvířata škodlivé.

Potahy z BIO bavlny jsou potahy, které jsou vyrobené 
z  ekologicky pěstované bavlny. Místo tradičních 
pesticidů se používají ekologická hnojiva.

V BIO bavlně si můžeme užívat klidného spánku. Je to 
vynikající příležitost, jak přispět k  lepšímu a  čistšímu 
životnímu prostředí. Kvalita bavlny se ale při ekologickém 
pěstování zachovává. BIO bavlna je ideální surovina pro 
potah, který je hebký, čistý, ekologický a antialergický.   
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