
1

ITALSKÉ MATRACE NEJVYŠŠÍ KVALITY

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



91

ACCESSORIES
PLACE GREAT IMPORTANCE ON BODILY WELLBEING 

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. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
KLADE VELKÝ DŮRAZ 

NA TĚLESNOU POHODU 

Můžete si vychutnat pohodlí nejen když spíte, ale po celý den, ať jste zrovna kdekoli. Díky použitým 
technologiím jsou výrobky Magniflex známé jako produkty, které prospívají pohodě a spánku. Jsou 
použity materiály jako pěna Memoform pro maximální pohodlí a potahová látka Coolmax pro nejvyšší 
úroveň prodyšnosti.



92

height: 7 cm / width: 42 cm / depth: 42 cm

Due to its ergonomic shape, it provides an intense sensation
of lightness for the legs.     

The perfect seat.

height:10 cm / width: 50 cm / depth: 20 cm

The crescent shape helps to stimulate circulation and prevent 
muscle strain.  

Amazingly
comfortable.

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

height: 10 cm  / width: 50 cm / depth: 10 cm

NECK ROLL

HALF MOON

TRAVEL PILLOW

ERGO SEAT

KRČNÍ VÁLEČEK

PůLMĚSÍC

CESTOVNÍ POLŠTÁŘEK

ERGO SEDÁK

Malý, přenosný, 
užitečný. 

Ideal support for the neck, knees and ankles. The neck roll stimulates 
circulation and prevents muscle strain.  

Small, portable, useful. 

height:10 cm / width: 28 cm / depth: 24 cm

Designed for long journeys. The travel pillow enables the neck to
relax and loosens up muscles. 

Comfort while
you travel.

výška: 10 cm / šířka: 28 cm / hloubka: 24 cm

Určeno pro dlouhé cesty. Cestovní polštář umožňuje relaxaci krku 
a uvolňuje svaly. 

Pohodlí 
na cestách. 

Úžasně pohodlné. 

Průřez tvaru půlměsíce pomáhá stimulovat krevní oběh 
a zabraňuje svalovému napětí.
výška: 10 cm / šířka: 50 cm / hloubka: 20 cm výška: 7 cm / šířka: 42 cm / hloubka: 42 cm

Díky svému ergonomickému tvaru poskytuje nohám 
intenzivní pocit lehkosti.

Perfektní sedák. 
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PRO CESTOVÁNÍ S ODPOČINKEM
FOR A RELAXING JOURNEY 

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. 

SUSHI STANDARD

Your own personal comfort  
wherever you want. 

Vaše osobní pohodlí, kdekoli 
budete chtít. 

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. 

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

ZÁDOVÁ PODPĚRKA 
LOWER BACK 

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

Support where it
is most needed. 

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

BEDERNÍ OPĚRKA 
LUMBAR 

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

The right posture.
Always.

Podpora přesně tam, 
kde je jí nejvíce zapotřebí.

výška: 8 cm / šířka: 60 cm / hloubka: 60 cm

Komfort pro celá záda díky rovnoměrnému rozložení 
hmotnosti, a to od ramen až k pánvi.

výška: 32 cm / šířka: 36 cm / hloubka: 10 cm

Ergonomický tvar a boční křídla kolem zad pomáhají zajistit 
správné držení těla.

Správné držení těla. Vždy. 
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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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