ITALSKÉ MATRACE NEJVYŠŠÍ KVALITY
TOP QUALITY ITALIAN MATTRESSES
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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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prostěradla
bedsheets
Exkluzivní řada Home Textile nabízí atraktivní prostěradla, která každé matraci propůjčí
vytříbený elegantní vzhled. Veškeré vzácné tkaniny a kvalitní příze, jako damašek nebo
bavlněný satén, jsou vyráběny výhradně v Itálii.
The exclusive Home Textile line offers elegant bedsheets which cover any mattress in a refined
elegant look. All the precious fabrics and the high quality yarns such as damask or cotton satin
are rigorously made in Italy.
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damašek
damask
Prostěradlo vyrobené z vysoce kvalitního damašku ze 100% česané bavlny.
Damašek je mimořádně kompaktní a lehký materiál, hebký a příjemný na
dotek.
Bedsheet with damask corners, manufactured in yarns combed with 100% high
quality cotton. The damask bedsheets are extremely compact and light; they
ensure a velvety, always pleasant feeling on the skin.

BAVLNĚNÝ SATÉN
COTTON SATIN
Lusuxní prostěradlo ze 100% česané bavlny se saténovou úpravou. Hygienické
a velmi odolné. Díky svým hygroskopickým vlasnostem absorbuje vlhkost a při
kontaktu s pokožkou zůstává příjemně svěží.
A bedsheet with corners in 100% pure cotton, hygienic and extremely resistant.
The hygroscopic properties of this fiber allow it absorbing humidity, so that it
remains pleasantly fresh when in contact with the skin.
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provoňte svůj domov
italskou noblesou
i magnifici – home fragrance collection
Kolekce parfémů Magniflex přináší do vašeho domova originální toskánské vůně. Stejně
jako naše matrace, i kolekce vůní je inspirována Toskánskem, krajem, který nabízí okouzlující
přírodu, jedinečnou kuchyni, vůně a umělecké skvosty. Každá z vůní je inspirována jiným
zákoutím Toskánska a navozuje atmosféru rozkvetlých zahrad, citrusových hájů, okouzlujících
míst a nezapomenutelných okamžiků. Tyto vůně představují to nejlepší, co současný trh nabízí.
Čisté přírodní bylinné extrakty a čistý alkohol. Není v nich žádná chemie, lze je použít i v ložnici,
jsou vhodné i pro alergiky. Uvolňují tělo a mysl. Vítejte v Toskánsku.
The “I Magnifici” Home Fragrance Collection has been designed to bring the pleasure of the
Tuscan scents right into your home. Just like our Mattresses, our Home Fragrances are inspired
by Tuscany, a land of arts and perfumes, excellent cooking and enchanting landscapes. Every
fragrance of “I Magnifici” enhances a particular shade of Tuscany and tries to evoke flourished
gardens and forgotten times, charming places and unmistakable scents, which can come to
life in the intimacy of your home and pamper your senses for an even more pleasant rest.
Additionally, each fragrance is enriched with important sanitizing properties that ensure
a healthy and purified environment.
142

BREzzA FIORENTINA
BREzzA FIORENTINA
Spojením florentského kosatce a levandule vzniká jemné aroma. Během několika okamžiků Vás pohltí
sladké tóny Brezza Fiorentina - čisté vůně jara. Již od starověku se pro své relaxační vlastnosti používá právě
spojení kosatce a levandule. Přidáním tónů bazalky, kafru a sladkého dřeva vznikl jedinečný intenzivní
relaxační parfém.
The marriage between Florence’s iris and lavender generates a fresh delicate aroma. Few moments are
sufficient to perceive – in the sweet notes of Brezza Fiorentina – the pure essence of a delightful day of
spring. Used since the ancient times because of its relaxing properties, lavender embraces the voluptuous
changing traces of Iris. Then, the balsamic notes of camphor and sweet woods melt into a unique, intensive
scent.

SPEzIE DEL GRANDUCATO
SPEzIE DEL GRANDUCATO

Vůně s duchem vzdálených tajemných končin. Díky svému aromatu Vás navrací do časů starověkých bazarů,
odkud se díky nesčetnému množství cestovatelů dostávalo koření z východních zemí do Florencie. Jde
o harmonickou kombinaci vůní z výtažků stromu kopaiva, santalového dřeva, bílého mechu a sladce vonící
olejové pryskyřice. Připravte své smysly na exotickou cestu.
A fragrance which contains the soul of remote mysterious lands. This triumph of aromas takes back to life
the spices of ancient bazars, carried to Florence from the East by countless travellers. The woody scent of
Copaiba balsam meets the one of sandalwood, white moss and labdanum. Your sense of smell shall be
setting for an exotic journey.

LIMONAIA TOSCANA
LIMONAIA TOSCANA
Představte si kvetoucí citrusovou zahradu plnou života a tance v citronové trávě. Příjemné a dominantní
citrusové aroma po chvíli odezní a dovolí Vám vnímat sladké tóny dřeva a bílých květů. Konečné složení
připomíná svěží letní vůni, která každému prostředí vtiskne vzrušující nádech.
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A lemon garden in miniature where a biting wing and the citrus fragrance of Lemon Grass dance restlessly.
The citric note of this aroma is predominant and sharp, but it lets itself be softened by the softer, rounder
ones of sweet wood and white flowers. Its final composition recalls a fresh summer bouquet, which is
perfect to grant every environment an always exciting scent.

VECCHIA TOSCANA
VECCHIA TOSCANA
Toskánský tabák je známý po celém světě díky své charakteristické vůni. Vecchia Toscana spojuje jeho
silnou vůni s extrakty květin a citrusových plodů. Silné tabákové aroma dokonale harmonizuje s dřevitými
tóny cedru a santalového dřeva, podbarveného tóny jasmínu, ambry a pryskyřice.
Tuscany tobacco is known the world over, also thanks to its characteristic smell. Vecchia Toscana takes
its scent and invents it a new, mating it to citrus fruits and flowers. The thick smoky aroma perfectly
harmonizes with the woody notes of cedar and sandalwood, lets itself be sweetened by the flourished
notes of jasmine and finally rekindles on the citrus fruit scent, enriched by amber and gum benzoin.

FIRENzE IN FIORE
FIRENzE IN FIORE
Každý zná jasmín, ale málokdo ví, že první jasmínovou farmu v Itálii založil Cosimo de Medici, přímo
v Toskánsku. Firenze in fiore uvolňuje všechnu sladkost jasmínu a exotického ylang‑ylang, charakteristického
pro oblast Polynésie. Vůně se mísí se svěžími tóny florentské lilie a konvalinky, obohacenými o výtažky
ambry, pryskyřice a bílého mechu. Tato kombinace dodává vůni trvalé aroma.
Everybody knows jasmine, but not everybody knows that the first one to farm it in Italy was Cosimo I de
Medici, right in Tuscany. Firenze in fiore releases all the sweetness of jasmine and the exotic scent of ylang
ylang, a Polynesian plant. They come together with the refreshing notes of fleur-de-lis and may-lily, which
give life to a delicate and yet persistent bouquet, enriched by a soft complement of amber and white moss.
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Pro domácí mazlíčky
PEt collection
Protože nám záleží i na našich čtyřnohých mazlíčcích, vyvinuli jsme řadu produktů určenou
právě jim. Kolekce Pet line nabízí pejskům pohodlný spánek a dodá jim pocit bezpečí
a domova. Jádro z paměťové pěny poskytuje měkkou podporu. Potah lze sejmout a vyprat, což
umožňuje udržet perfektní hygienu.
Magniflex has a real passion for our four-legged friends, this is why it has created a line of
products dedicated to them. The Pet line offers your dog a soft embrace where to sleep, find
shelter and feel at home: a Memory core for gentle support: the lining can be removed and
washed for perfect hygiene.
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lůžko magnipet bed
Magnipet bed
Potah z viskózy – Výplň
ze superměkkého vlákna – Matrace z paměťové
pěny Memoform 4 cm – Snímatelný a pratelný potah
Comfortable mini bed that will
make your pet feel safe and cuddled while
sleeping – Removable and washable cover in Cotton
and Viscose – Quilted with Memoform 4 cm

matrace magnipet VIP
magnipet vip mattress
Potah z viskózového saténu – Výplň
ze superměkkého vlákna – Matrace z paměťové pěny
Memoform 6 cm – Snímatelný a pratelný potah
Very plush mini mattress for a VIP nap – Removable
and washable Satin Viscose cover padded
in Super Soft fiber – 6 cm Memoform core

DOSTUPNÉ VELIKOSTI / AVAILABLE SIZES:
Chihuahua, Pekingese,
Prague Ratter, Miniature Dachshund.
Šířka: 60 cm / Hloubka: 40 cm
Width: 60 cm / Depth: 40 cm
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Cairn Terrier, Jack Russell, Maltese,
Yorkshire Terrier, Miniature Poodle, Bulldog,
Dachshund, Pug, Poodle, West Highland Terrier, etc.
Šířka: 80 cm / Hloubka: 60 cm
Width: 80 cm / Depth: 60 cm

matrace magnipet MEMORY
magnipet memory MATTRESS
Potah z viskózy – Matrace z paměťové pěny Memoform
12 cm – Snímatelný a pratelný potah
Plush and comfortable mini mattress with removable and
washable cover in Viscose – 12 cm Memoform core.

polštář topper magnipet
magnipet topper cushion
Potah z kvalitní bavlny v kombinaci s viskózou – Pratelný
– Protiskluzová spodní strana pro lepší stabilitu polštáře
Plush and washable cushion in Memoform and Super Soft
fiber covered in a plush fabric in Cotton and Viscose – The
“slide-proof” edges ensure great stability even during the
most lively dreams

Beagle, Collie, Cocker Spaniel,
Schnauzer (middle), Wheaten Terrier,
Australian Shepherd, Pinscher, etc.
Šířka: 100 cm / Hloubka: 72 cm
Width: 100 cm / Depth: 72 cm

Bernese Mountain Dog, Boxer, Golden
Retriever, Husky, Labrador, Rhodesian
Ridgeback, Irish Setter, Dalmatian,
Weimaraner, Magyar Vizsla, etc.
Šířka: 120 cm / Hloubka: 90 cm
Width: 120 cm / Depth: 90 cm
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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

INTERARCH nábytek, Revoluční 469/2, 290 01 PODĚBRADY, tel. 325 626 570, 776 671 500, info@nabytek-interarch.cz, www.nabytek-interarch.cz
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