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THE QUALITY OF SLEEP ALSO DEPENDS ON THE PILLOW

KVALITA SPÁNKU 
ZÁVISÍ TAKÉ NA POLŠTÁŘI 

Bez správné podpory hlavy a krku riskujete závažné problémy se zády, krkem a horní částí trupu. 
Volba polštáře je tedy velmi důležitá a odborníci radí jej vyměnit přibližně každých 12 až 18 měsíců. 
Chcete-li zvolit nejvhodnější polštář, musíte volit dle pozice, ve které nejčastěji spíte.

Na břiše: 
Měkký, téměř plochý polštář; další polštář 
umístěte níže, pod břicho.

Na zádech: 
Nízký polštář, aby se zabránilo nadměrnému 
ohýbání krku. 

On your back: 
Thin pillow, to avoid excessive bending of 
the neck.

On your side: 
A firmer medium-to-high pillow to fill up 
the gap between the shoulder and the 
base of the neck.

Sleeping face down: 
A soft, almost flattened pillow and another pillow  
to place below the stomach.   

Na boku: 
Pevnější, středně vysoký polštář, který Vám poskytne 
dokonalou podporu mezi ramenem a spodní částí krku. 

Without the right support for the head and the neck you may risk experiencing problems in your 
back, neck and upper body. The choice of pillow is therefore crucial and experts advise changing it, on 
average, every 12/18 months. To choose the most suitable pillow you need to think about the position 
you normally sleep in.
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ALL THE SUPPORT YOU COULD DREAM OF 

All pillows made of Memoform foam combine soft and firm support with state-of-the-art 
technology to ensure a comfortable and cool night’s sleep. The ergonomic profiles, together with 
the high breathability of Coolmax fabrics, ensure a healthy night’s sleep.

MEMOFORM 
VEŠKERÁ PODPORA, 

O JAKÉ JEN MŮŽETE SNÍT

Všechny polštáře z pěny Memoform kombinují měkkou a tuhou podporu s použitím 
nejmodernějších technologií, tak aby zajistily pohodlný a klidný spánek. Tomu napomáhá  
i ergonomické tvarování  a vysoká prodyšnost potahové látky Coolmax.
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STANDARD
MEMOFORM

Větší podpora 
pro krk a ramena. 

Tradiční design a inovativní technologie Airyform garantuje proudění 
vzduchu v každém okamžiku Vašeho spánku. 
72x42x12 cm

WAVE
MEMOFORM

Vlny nabízí dvojí 
komfort. 

Díky ergonomickému tvaru uvolňuje šlachy a svaly horní krční  
páteře. Forma dvojité vlny zajišťuje dvojí možnost komfortu.  
Airyform technologie poskytuje pocit chladu během spánku. 
60x43x11/10 cm

The waves offer twice
 the comfort.

Greater support for
neck and shoulders. 

Traditional design and innovative Airyform technology guarantee the flow of 
air with every movement during sleep. 
72x42x12 cm

Due to the ergonomic shape, it relaxes the tendons and the upper 
cervical spine. The double wave form ensures twice the possibilities  
of comfort while Airyform technology provides a cool night’s sleep.
60x43x11/10 cm

Coolmax Coolmax

MEMOFORM

Pohodlí pro Váš krk. 

COMFORT

Tvar speciálně navržený ortopedy pro poskytnutí příjemné podpory krku. 
Airyform technologie zajišťuje proudění vzduchu. 
52x32x5/10 cm

Comfort for your neck.

A shape specially designed by orthopaedic doctors to provide relaxing 
support for the neck. The Airyform technology ensures air flow.
52x32x5/10 cm

Coolmax

MEMOFORM

Stimuluje krevní 
oběh i během spánku. 

ORTHOMASSAGE

Jeho speciální struktura má povzbuzující účinek na krční páteř  
a obličej.  
70x39x11 cm

It stimulates blood 
circulation even
during sleep.

Its special structure has an invigorating effect on the cervical 
vertebrae and the face.
70x39x11 cm

Coolmax
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YOUR HEAD IN THE CLOUDS EVEN WHEN YOU SLEEP 

Magnigel Foam is an innovative material based on a soft, flexible highly breathable gel. The pillows 
are made of Magnigel Foam with viscose fabric pillowcases. They are hygienic, long lasting and 
completely washable due to the practical removable pillowcase. They provide cool, soft support for 
the head during sleep.

MAGNIGEL FOAM
MÁTE HLAVU V OBLACÍCH, 

I KDYŽ SPÍTE 

Pěna Magnigel je inovační materiál na bázi měkkého, pružného a vysoce prodyšného gelu. Polštáře 
jsou vyrobeny z Magnigel Foam a s potahy s viskózovými vlákny. Jsou hygienické a mají dlouhou 
životnost. Mají snímatelný a pratelný potah. Poskytují hlavě během spánku klidnou a jemnou 
podporu.
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Veškerá podpora Memoform na jedné straně. 
Chladivá měkkost pěny Magnigel na straně druhé. 
72x42x14 cm

MEMOFORM
STANDARD

MAGNIGEL 

Dvě strany, dvě různé 
formy pohodlí. 

Two sides, two different 
forms of comfort.

All the support of Memoform on one side and all the cool softness of 
Magnigel on the other. 
72x42x14 cm

Tradiční tvar a inovativní materiály kombinují a vytvářejí měkkou 
podporu, která vždy zanechává pokožku v klidu. 
72x42x13 cm

STANDARD
MAGNIGEL 

Poskytuje vynikající 
relaxaci krku a ramen. 

Asymetrický dvojitý tvar vlny je ergonomický. Poskytuje 
podporu pro krk a uvolňuje svaly. Zajišťuje dvojí komfort  
spánku díky možnosti nastavení dvou stran vlny. 
60x43x12/10/8 cm

WAVE
MAGNIGEL 

Dvojí výška, 
dvojí relaxace. 

The asymmetrical double wave shape is ergonomic. It provides 
support for the neck and relaxes the tendons, ensuring twice the 
comfort and two sleeping options.
60x43x12/10/8 cm

A traditional shape and innovative materials combine to provide soft 
support that always leaves the skin cool.
72x42x13 cm

Twice the height, 
twice as relaxing.

It provides relaxation for the 
neck and shoulders.
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THE NATURAL CHOICE FOR AN ENVIRONMENTALLY

SUSTAINABLE NIGHT’S SLEEP 

Ideal for people who want to make an ethical choice without giving up their comfort. Geomemory 
combines the support of Memoform and natural materials from local manufacturers.  As well as 
the low environmental impact, other plus factors include the benefits of extracts and natural fibres 
which, together with the organic cotton pillowcase, enhance biological functions by balancing 
biorhythms during sleep.

GEOMEMORY 
PŘIROZENÁ VOLBA SPÁNKU 

S EKOLOGICKY UDRŽITELNÝM SOULADEM

Pro lidi, kteří mají silný vztah k přírodě a zároveň mají rádi pohodlí. Pěna Geomemory kombinuje 
podporu pěny Memoform a přírodních materiálů od místních výrobců. Příznivý dopad na životní 
prostředí, výhody přírodních extraktů a přírodních vláken, které spolu s organickou bavlnou 
tvoří polštáře z řady Toscana. Ty zlepšují biologické funkce tím, že v průběhu spánku vyrovnávají 
biorytmy.
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GEOGREEN
COMFORT

STANDARD
GEOGREEN

WAVE
GEOGREEN

Twice the comfort
the natural way.

Polštář tradičního tvaru vyrobený z nejkvalitnějších přírodních vláken pro pocit 
naprosté relaxace. Inovativní technologie Airyform zajišťuje proudění vzduchu.
72x42x12 cm

Přirozeným způsobem uvolňuje obratle a poskytuje kompletní 
a pohodlný spánek. Tvar dvojité vlny zajišťuje dvojí volbu pro 
dobrý noční odpočinek.
60x43x10/11 cm

Dvojí pohodlí 
přirozenou cestou. 

Speciální struktura jemně masíruje krční obratle a obličej, přirozený způsob,
jak oživit krevní oběh.
70x39x11 cm

Anatomický tvar poskytuje přirozenou podporu pro krční obratle, 
jako by je jemně objímal. Inovativní technologie Airyform zajišťuje 
proudění vzduchu.
52x32x5/10 cm

Naturally soothing for 
the cervical vertebrae.

Přirozeně uklidňující 
pro krční páteř. 

Traditionally shaped pillow made from the highest quality natural fibres 
for a sense of utter relaxation. The innovative Airyform technology ensures 
air flow.
72x42x12 cm

The special structure gently massages the cervical vertebrae and the 
face, a natural way to reinvigorate circulation.
70x39x11 cm

Naturally relaxes the vertebrae, providing a complete and 
comfortable night’s sleep. The double wave shape ensures  
a double option for a good night’s rest.
60x43x10/11 cm

The anatomical shape provides natural support for the cervical 
vertebrae, enveloping them in a gentle embrace. 
The innovative Airyform technology ensures air flow.
52x32x5/10 cm

Více podpory 
pro krk a ramena.

More support for the 
neck and shoulders.

GEOGREEN
ORTHOMASSAGE

Let yourself be
massaged by nature.

Nechte se masírovat 
od přírody. 

Cotton Cotton

Cotton Cotton
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DOBŘE ZVOLENÝ ODPOČINEK
JE PRO MYSL STEJNĚ DůLEŽITÝ JAKO 
DOBŘE ZVOLENÉ JÍDLO PRO TĚLO

PROPER REST FEEDS THE MIND JUST AS
GOOD FOOD FEEDS THE BODY
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