ITALSKÉ MATRACE NEJVYŠŠÍ KVALITY
TOP QUALITY ITALIAN MATTRESSES

Kvalita spánku
závisí také na polštáři
THE QUALITY OF SLEEP ALSO DEPENDS ON THE PILLOW
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.
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.

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

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

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

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

Na břiše:
Měkký nižší polštář, další polštář
umístěte níže, pod břicho.

Sleeping face down:
A soft lower pillow and another
pillow to place below the stomach.
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Magnigel
Máte hlavu v oblacích,
i když spíte
YOUR HEAD UP IN THE CLOUDS EVEN WHEN YOU SLEEP
Pěna Magnigel je inovativní materiál na bázi měkkého, pružného a vysoce prodyšného gelu.
Polštáře vyrobené z pěny Magnigel s potahy s viskózovými vlákny poskytují během spánku
osvěžující a jemnou podporu. Jsou hygienické a mají dlouhou životnost. Potah je snímatelný
a pratelný.
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 and long
lasting. Practical pillowcase is removable and washable. They provide cool, soft support for the
head during sleep.
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Magnigel Deluxe

Magnigel Deluxe

standard

standard maxi

Vynikající relaxace krku,
krční páteře, svalů a hlavy.

Nadýchaný komfort.

It provides relaxation for
the neck and shoulders.

Fluff y comfort.

Tradiční design a inovativní materiály kombinují optimální oporu krční
páteře s vysoce prodyšnou a osvěžující gelovou pěnou.
72x42x13 cm

Tradiční tvar ve vyšším provedení. Kombinuje maximální
podporu a chladný efekt pěny Magnigel.
72x42x15 cm

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

A higher version of the traditional shape. Combines maximum
support with the cooling eff ect of the Magnigel foam.
72x42x15 cm

Magnigel Deluxe

Magnigel Deluxe

Dvojí výška,
dvojí relaxace.

Dvě strany, dvě různé
formy pohodlí.

Twice the height,
twice as relaxing.

Two sides, two diff erent
forms of comfort.

Ergonometrický tvar vlny poskytuje podporu pro krk a uvolňuje svaly.
Zajišťuje dvojí komfort spánku díky rozdílným výškám obou stran vlny.
60x43x12/10/8 cm

Veškerá podpora Memoform na jedné straně.
Chladivá a osvěžující měkkost pěny Magnigel
na straně druhé.
72x42x14 cm

wave

The ergonomic shape of the wave provides support for the neck
and relaxes muscles. The diff erent heights of the two sides of the
wave ensure dual comfort for your sleep.
60x43x12/10/8 cm

memoform standard

All the Memoform support on one side and all
the cool softness of Magnigel Foam on the other one.
72x42x14 cm
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geomemory
přirozená volba spánku
s ekologicky udržitelným souladem
THE NATURAL CHOICE FOR AN ENVIRONMENTALLY
SUSTAINABLE NIGHT’S SLEEP
Pro ty, 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
zlepšují biologické funkce tím, že v průběhu spánku vyrovnávají biorytmy.
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.
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cotton deluxe

cotton deluxe

standard

standard maxi

Přirozená podpora
pro krk a hlavu.

Více podpory
pro krk a hlavu.

Natural support
for the neck and shoulders.

More support for
your neck and head.

Polštář tradičního tvaru vyrobený z nejkvalitnějších přírodních vláken
pro pocit naprosté relaxace.
72x42x12 cm

Vyšší varianta polštáře tradičního tvaru. Nejkvalitnější přírodní
vlákna pro pocit dokonale komfortní relaxace pro osoby vyššího
vzrůstu a širokých ramen.
72x42x15 cm

Traditionally shaped pillow made from the highest quality natural fibres
for a sense of utter relaxation.
72x42x12 cm

A higher version of the pillow of the traditional shape. The highest
quality natural fiber provides the feeling of perfectly comfortable
relaxation for tall, broad-shouldered people.
72x42x15 cm

cotton deluxe

Wave

Dvojí pohodlí
přirozenou cestou.
Twice the comfort
the natural way.
Přirozeným způsobem uvolňuje obratle, poskytuje krční páteři
správnou oporu a tím garantuje regenerující a pohodlný spánek.
60x43x11/10 cm
Naturally relaxes the vertebrae, providing a complete and comfortable
sleep. The double wave shape ensures a double option for a good night’s rest.
60x43x11/10 cm
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Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Superiore
DOKONALÁ PRODYŠNOST,
MAXIMÁLNÍ pohodlí
GREAT BREATHABILITY, MAXIMUM COMFORT

Polštáře z nové kolekce Superiore společnosti Magniflex s využitím kombinace
nejmodernějších technologií, aby poskytly ten nejlepší komfort. Prodyšnost potahu Outlast®
ve spojení s vrstvou pěny Memoform upravené pomocí technologie Airyform vždy zajišťuje
klidný a osvěžující odpočinek. Tomu napomáhají i 3D větrací lemy, kterými jsou nové polštáře
Superiore opatřeny. Elegantní šedá povrchová úprava dodává polštářům dotek jemné
rafinovanosti.
The new Superiore pillows in Outlast® manufactured by Magniflex combine the most
advanced technology to ensure the best comfort. The breathability of the Outlast® cover
combined with the Airyform technology of the Memoform layer always ensures a cool and
dry rest. The new Superiore pillows are affixed with a 3D breathing band. The elegant gray
finish completes the pillows with an added touch of refinement.
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Superiore deluxe

Superiore deluxe

standard

standard maxi

Dokonalá podpora
pro krk a hlavu

Více podpory
pro krk a hlavu

Greater support for the
neck and shoulders

Fluffy comfort

Tradiční design polštáře poskytujícího správnou podporu krční páteři.
Jedinečný potah z patentované termoregulační textilie Outlast a 3D větrací
lem zajišťují dokonalou prodyšnost polštáře během spánku.
72x42x12 cm

Tradiční standardní tvar s vyšší vrstvou paměťové pěny
Memoform nabízí ještě více podpory pro vaši hlavu a krční páteř.
Potah z patentované termoregulační textilie Outlast zajišťuje
spolu s 3D větracím lemem maximální prodyšnost
a svěžest během spánku.
72x42x15 cm

Traditional design and innovative Airyform technology guarantees
air flow with every movement while sleeping. The Outlast® cover is
removable & washable which ensures maximum freshness.
72x42x12 cm

Superiore deluxe

Wave

Traditional design and innovative Airyform technology
guarantees air flow with every movement while sleeping. The
Outlast® cover is removable & washable which ensures maximum
freshness.
72x42x15 cm

Ergonomické vlny
nabízejí dvojí komfort
The waves offer twice
the comfort
Polštář v ergonomickém tvaru vlny udržuje krční páteř ve správné
poloze, zatímco snímatelný a pratelný patentovaný potah z textilie
Outlast a 3D větrací lem zaručují maximální prodyšnost
a termoregulaci.
60x43x11/10 cm
The double wave shape provides double comfort while the Airyform
technology provides a cool night’s sleep. The removable & washable
Outlast® cover ensures maximum breathability.
60x43x11/10 cm
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CLASSICO
Veškerá podpora,
o jaké jen můžete snít
ALL THE SUPPORT YOU COULD DREAM OF
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.
All pillows made of Memoform foam combine soft and firm support with state-of-the-art
technology to ensure a comfortable and restful sleep. The ergonomic profiles, together with the
high breathability, ensure a healthy night’s sleep.
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Classico

Classico

standard

standard maxi

Podpora
pro krk a hlavu.

Dokonalá relaxace.

Support for
your neck and head.

Perfect relaxation.

Patentovaná pěna Memoform nabízí správnou oporu krční páteře
a svalstva. Tradiční design a inovativní technologie Airyform garantuje
proudění vzduchu v každém okamžiku vašeho spánku.
72x42x12 cm

Vyšší polštář standardního tvaru. Vyšší vrstva paměťové pěny
Memoform poskytuje ještě větší podporu pro váš krk a hlavu.
Je vhodný pro osoby vyššího vzrůstu a širokých ramen a pro ty,
kdo mají rádi vyšší polštář pod hlavou.
72x42x15 cm

The patented Memoform foam offers the right support for the cervical
spine and muscles. The traditional design and innovative Airyform
technology guarantee the flow of air at every moment of your sleep.
72x42x12 cm

A higher pillow of the standard shape. The higher layer of the
Memoform memory foam provides even more support for your
neck and head. It is designed for tall, broad-shouldered people
and anyone who likes to have a higher pillow under their head.
72x42x15 cm

Classico

Wave

Dvojí komfort.
Twice the comfort.
Díky ergonomickému tvaru uvolňuje šlachy a svaly horní krční páteře.
Forma dvojité vlny odlišné výšky zajišťuje dvojí možnost komfortu.
60x43x11/10 cm
Due to the ergonomic shape, it relaxes the tendons and the upper
cervical spine. The double wave form provides double comfort.
60x43x11/10 cm
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semplice
ZÁKLADNÍ VÝBAVA
PRO KVALITNÍ ODPOČINEK
BASIC LINE FOR GOOD RELAX
Polštáře z patentované paměťové pěny Memoform správnou podporou při spaní na boku
zmírňují tlak na krční tepnu a při spaní na zádech na nervové kanálky v krční páteři. Snímatelný
a pratelný potah z viskózy s obsahem stříbrného vlákna má výborné antibakteriální vlastnosti.
Pillows made of patented Memoform foam provide optimal support. When sleeping on the side
it relieves pressure on the artery. When sleeping on the back it relieves pressure on the nerve
channels in the cervical spine. Removable and washable silver-viscose pillowcase has excellent
antibacterial properties.
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Semplice

Semplice

Kvalitní podpora
v klasickém stylu

Vlny pro pohodlný spánek

standard

STANDARD WAVE

Quality support in
a classic style

Waves for a comfortable sleep

Tradiční design polštáře z patentované paměťové pěny Memoform
poskytuje tu správnou podporu, a tak při spaní na boku zmírňuje
tlak na krční tepnu a při spaní na zádech na nervové kanálky v krční
páteři. Zmírňuje negativní dopady na páteř při spaní na břiše.
72x42x12 cm

Ergonomický tvar polštáře uvolňuje šlachy a svaly krční páteře,
udržuje ji ve správné poloze a při spaní na boku zmírňuje tlak
na krční tepnu. Správně podepírá zakřivení krční páteře při spaní
na zádech, uvolňuje blokace krční páteře.
60x43x10/11 cm

Made of the patented Memoform memory foam, the traditional
design of this pillow provides the right support, reducing pressure
on the carotid artery when sleeping on the side and on the cervical
spine’s nerve canals when sleeping on the back. It lessens the
negative impacts sleeping on the stomach may have on the spine.
72x42x12 cm

With its ergonomic shape, the pillow relaxes the tendons and
muscles of the cervical spine, keeping it in the right position, and
eases the pressure on the carotid artery when sleeping on the
side. It correctly supports the curvature of the cervical spine when
sleeping on the back and relieves stiffness of the neck.
60x43x10/11 cm
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Příslušenství
Klade velký důraz
na tělesnou pohodu
Accessories
PLACE GREAT IMPORTANCE ON BODILY WELLBEING
Pohodlí si lze vychutnat nejen při spánku, ale i kdekoliv a kdykoliv během dne. Technologie, díky
kterým jsou výrobky Magniflex známé jako produkty přinášející pohodu a klidný spánek, byly použity
i u příslušenství. Pěna Memoform pro maximální pohodlí a potahová látka Coolmax pro nejvyšší
úroveň prodyšnosti.
You can enjoy comfort not just while you are sleeping but throughout the day wherever you happen
to be. The technologies that have made Magniflex’s products famous for their contribution to
wellbeing and sleep have also been applied to create small-scale solutions that can make a significant
difference. Memoform for maximum comfort and Coolmax fabric for the highest level of breathability.
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krční váleček

cestovní polštářek

Neck roll

Travel pillow

Malý, přenosný,
užitečný.

Pohodlí
na cestách.
Comfort while
you travel.

Small, portable, useful.
Ideální podpora krku, kolen a kotníků. Krční váleček stimuluje
krevní oběh a odstraňuje svalové napětí.
výška: 10 cm / šířka: 50 cm / hloubka: 10 cm

Určeno pro dlouhé cesty. Cestovní polštář umožňuje relaxaci krku
a uvolňuje svaly.
výška: 10 cm / šířka: 28 cm / hloubka: 24 cm

Ideal support for the neck, knees and ankles. The neck roll
stimulates circulation and prevents muscle strain.
height: 10 cm / width: 50 cm / depth: 10 cm

Designed for long journeys. The travel pillow enables the neck to
relax and loosens up muscles.
height: 10 cm / width: 28 cm / depth: 24 cm

půlměsíc

Ergonomický sedák

half moon

Ergo Seat Cushion

Úžasně pohodlné.

Perfektní sedák.

Amazingly
comfortable.

The perfect seat.

Průřez tvaru půlměsíce pomáhá stimulovat krevní oběh
a zabraňuje svalovému napětí.
výška: 10 cm / šířka: 50 cm / hloubka: 20 cm

Díky svému ergonomickému tvaru poskytuje nohám
intenzivní pocit lehkosti.
výška: 7 cm / šířka: 42 cm / hloubka: 42 cm

The crescent shape helps to stimulate circulation and prevent
muscle strain.
height: 10 cm / width: 50 cm / depth: 20 cm

Due to its ergonomic shape, it provides an intense sensation
of lightness for the legs.
height: 7 cm / width: 42 cm / depth: 42 cm
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Zádová podpěrka

Bederní opěrka

Podpora přesně tam,
kde je jí nejvíce zapotřebí.

Správné držení těla. Vždy.

Support where it
is most needed.

The right posture.
Always.

Komfort pro celá záda díky rovnoměrnému rozložení
hmotnosti, a to od ramen až k pánvi.
výška: 8 cm / šířka: 60 cm / hloubka: 60 cm

Ergonomický tvar a boční křídla kolem zad pomáhají zajistit
správné držení těla.
výška: 32 cm / šířka: 36 cm / hloubka: 10 cm

Comfort for the whole back due to the uniform distribution of weight,
from the shoulders to the pelvis.

The ergonomic shape and the lateral wings wrap
round the back, helping to ensure the correct posture.

height: 8 cm / width: 60 cm / depth: 60 cm

height: 32 cm / width: 36 cm / depth: 10 cm

lower back cushion
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lumbar cushion

PRO CESTOVÁNÍ S ODPOČINKEM
FOR A RELAXING JOURNEY

cestovní polštář
Sushi Standard

Vaše osobní pohodlí, kdekoli
budete chtít.
Your own personal comfort
wherever you want.
SUSHI je ideální pro lidi, kteří chtějí mít svůj vlastní polštář pořád u sebe, dokonce i při cestování nebo při krátkých
výletech. SUSHI lze srolovat tak, aby polštář zabíral mnohem méně místa.
43x24x11 cm
SUSHI is ideal for people who want to have their own pillow with them all the time, even when travelling or on short
trips. SUSHI can be rolled up so that the pillow occupies much less space.
42x23x11 cm
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