
Matrace





Když se
odpočívá
Věříme, že kvalitní spánek
je základem skvěle a naplno
prožitého života. Ve dne v noci
pracujeme, vybíráme nejlepší
materiály a inovujeme pracovní
postupy, abyste se vždy dobře
vyspali.
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Jsme tradiční 
český výrobce
Začali jsme výrobou roštů v roce 
1995. Naše firma sídlí ve Vlkoši 
u Kyjova, kde vaši matraci vyrobí 
šikovní lidé z našeho regionu.

Vyrábíme
jen kvalitně
Dobrý spánek rovná se kvalitní matrace. Proto máme vlastní vývoj 
a testování. Inovujeme pracovní postupy, kontrolujeme použité 
materiály a všechny hotové matrace, abychom dosáhli nejlepšího 
výsledku.

Dodáváme 
na čas
Objednané zboží vám vždy 
doručíme v předem sjednaném 
termínu. Na čem se dohodneme, 
to platí. Váš klidný spánek je pro 
nás prioritou.

5 důvodů AHORN

Máme prodlouženou záruku
Na našich matracích se skvěle vyspíte i za několik let. Za to ručíme. 
U většiny matrací garantujeme prodlouženou záruku 3 nebo 5 let.

Matrace 
pro všechny
Ať už se chcete jen dobře vyspat, bolí vás za krkem, potřebujete 
se zregenerovat po tréninku nebo se vám v noci špatně dýchá, 
u nás najdete matraci, která pomůže právě vám.



Špičková
kvalita 3

Pomáhá proti bolesti zad a krční páteře
Kombinace s přírodními materiály (sója, kokos)
Více zón
Ideální pro rošty s motorovým polohováním
Vhodné pro alergiky a sportovce
Prodloužená záruka
Pro aktivní lidi každého věku, kteří potřebují 
pevné zdraví

Srovnání kategorií

6 230 - 7 910 Kč

Investice do zdraví a kvality života
Kombinace s přírodním materiálem (kokos)
Více zón
Vhodné pro alergiky a sportovce
Prodloužená záruka

Klidné
spaní2

Jednoduchá matrace
Žádný tenký molitan
Kvalitní základ
Za rozumnou cenu

3 810 - 5 310 Kč

Úsporné
řešení1

9 570 - 14 150 Kč
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Zdravé a hygienické spaní
Zdravé a hygienické klima lůžka je základ. Díky speciálním prořezům 
pěny může vzduch lépe cirkulovat, odvádět pot a bránit vzniku 
nepříjemného zápachu.

Pořiďte si kompletní postel 
včetně roštu a matrace za 
férovou cenu. Dopřejte si 
i vy českou kvalitu se sto-
procentním servisem.

Jednoduchá
údržba
Potahy jsou z prodyšného 
materiálu, jsou snímatelné a lze 
je rozdělit na dvě části. Můžete 
je tedy jednoduše vyprat, kdykoli 
budete potřebovat.

Úsporné 
řešení
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5 310 Kč
Sagita

2stranná, H2 střední + H3 tužší
7 zón
Studená HR pěna
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální & antialergenní potah
Antialergenní úprava (nelepené jádro)

Dara

2stranná, H2 střední + H3 tužší
5 zón
PUR pěna + studená HR pěna
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antialergenní úprava (nelepené jádro)
Speciální ventilační prořezy

4 150 Kč
Lucida

1stranná, H2 střední
1 zóna
PUR pěna + pojená RE pěna
Speciální ventilační prořezy
Snadno pratelný potah

3 810 Kč

Přehled

NÁŠ
TIP



SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

60

SPECIÁLNÍ
VENTILAČNÍ
PROŘEZY

SPOLEHLIVÁ
ZÁRUKA

2

3 810 Kč
Lucida

Snadné řešení pro váš spánek

Příjemný spánek v úsporném provedení? Matrace 
Lucida poskytne vašemu tělu dostatečnou oporu, 
díky optimální výšce a správnému provětrání lůžka 
se vždy dobře vyspíte. Ideální volba, pokud preferu-
jete středně tuhou matraci ve velmi výhodném 
poměru ceny a získané kvality. Vhodná i pro děti.
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18 cm

110
kg

Hodnoty

1STRANNÁ

Pohodlí

1 ZÓNA

Opora

1
PUR PĚNA +

POJENÁ RE PĚNA

Materiál

H2 střední

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Primaflex, praktický pomocník

Matrace je vhodná pro pevné i ručně polohovací rošty. 
Ideální podporu pro váš zdravý spánek vám v kombi-
naci s matrací Lucida poskytne rošt Primaflex.

POTAH MINIMITCH



SPOLEHLIVÁ
ZÁRUKA

2

4 150 Kč

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Primaflex HN, uleví hlavě i nohám

Dara

Ručně polohovací rošt Primaflex HN v kombinaci 
s matrací Dara uleví vašim svalům i kloubům. 
Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací 
i motorové rošty.

Jednoduché řešení pro partnery

Není výjimkou, že každý z partnerů preferuje různou 
tuhost. Oboustranná matrace Dara pro každého part-
nera toto řeší. Matraci lze libovolně přetáčet a tuhost 
si měnit. Její preference se navíc může v průběhu let 
vyvíjet. Promyšlená konstrukce je navíc nelepená a má 
speciální ventilační průřezy pro výborné odvětrání.

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
ALERGENNÍ

ÚPRAVA

SPECIÁLNÍ
VENTILAČNÍ
PROŘEZY

60

18 cm

120
kg

Hodnoty

2STRANNÁ

H2 střední

H3 tužší

Pohodlí

5 ZÓN

Opora

PUR PĚNA +
STUDENÁ HR PĚNA

Materiál

5

POTAH MINIMITCH



PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

3

NÁŠ
TIP

5 310 Kč

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Duostar, pro základní regeneraci

Sagita

Rošt Duostar spolu s matrací Sagita perfektně reaguje 
na různou zátěž jednotlivých částí těla. Lze použít i další 
pevné, ručně polohovací či motorové rošty.

Partnerská matrace nejen pro alergiky

Zdravý spánek a regeneraci si můžete s matrací Sagita 
dopřát vy i váš partner, ať už preferujete střední, či tužší 
jádro. Pokud trpíte alergiemi nebo astmatem, oceníte 
vysokou prodyšnost matrace. Potah Sanitized omezuje 
výskyt roztočů, bakterií a plísní. Jednotlivé vrstvy matra-
ce můžete navíc rozložit a jednoduše vyčistit. Vsaďte 
na nejprodávanější partnerskou matraci i vy.

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

ANTI
ALERGENNÍ

POTAH + ÚPRAVA

60
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18 cm

130
kg

Hodnoty

2STRANNÁ

H2 střední

H3 tužší

Pohodlí

7 ZÓN

Opora

7

STUDENÁ HR PĚNA

Materiál

POTAH SANITIZED



Průměrná kvalita, ucházející design, podezřele 
nízká cena? Od své matrace rozhodně chtějte 
víc. Investice do zdravého a kvalitního života 
se vyplatí.

Výborná
elasticita
Matrace se díky studené pěně
skvěle přizpůsobí jakékoli poloze 
vašeho těla. Paměťová pěna 
poskytne tělu vhodnou oporu 
a přinese pocit nadlehčení.

Klidné
spaní



Šetrnost
ke kloubům
Už žádné otlaky na ramenou
a rozbolavěná rána. Díky svým 
speciálním změkčením matrace 
snižuje tlak v jednotlivých obla-
stech těla a zmírňuje bolesti 
kloubů.

Spolehlivá
podpora
páteře
Speciální ramenní zóna fixuje 
páteř ve svém přirozeném 
tvaru. Ráno se vzbudíte svěží, 
bez nepříjemné bolesti zad 
a s uvolněným krčním 
svalstvem. 

Skvělá prodyšnost
Mimo matraci Hercul je jádro všech matrací 
nelepené. To umožňuje snadné odvětrávání 
a odstranění prachu, skvěle odvádí vlhkost 
a pot, odolá plísním, bakteriím i roztočům.
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6 230 Kč

1stranná, H3 tužší
5 zón
Studená HR pěna + paměťová pěna
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální & antialergenní potah
Antialergenní úprava (nelepené jádro)

Maia

1stranná, H2 střední
7 zón
Studená HR pěna
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální potah

Malva Medium
7 910 Kč

Přehled

NÁŠ
TIP

Flexona
6 230 Kč

1stranná, H2 střední
7 zón
Studená HR pěna + paměťová pěna
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální potah
Antialergenní úprava (nelepené jádro)

Capella

1stranná, H2 střední
7 zón
Studená HR pěna + paměťová pěna
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální potah
Antialergenní úprava (nelepené jádro)

7 910 Kč
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Malva Hard

1stranná, H3 tužší
7 zón
Studená HR pěna
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální potah

7 910 Kč 7 700 Kč
Hercul

1stranná, H4 tuhá
5 zón
Studená HR pěna, pojená RE pěna + kokos
Snadno pratelný potah
Antibakteriální potah



6 230 Kč

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Lussoflex, pro uvolnění ramen

Flexona

Díky ramenní kolébce budou vaše krční svaly 
a ramena ještě více uvolněná. Matrace je vhodná 
pro pevné, ručně polohovací i motorové rošty.

Spánek jako v bavlnce

Díky líné pěně, která se maximálně přizpůsobí vašim 
spánkovým návykům, budete mít pocit, jako byste 
spali v bavlnce. Odlehčí vašim svalům a zmírní tlak 
a případnou bolest zad, kloubů a krční páteře způso-
benou spánkem na příliš tvrdém podkladu. Alergiky 
potěší nelepené jádro matrace, které velmi dobře 
dýchá a odvádí pot.

18 cm

120
kg

Hodnoty

1STRANNÁ

Pohodlí

7 ZÓN

Opora

7
STUDENÁ HR PĚNA
+ PAMĚŤOVÁ PĚNA

Materiál

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

60

ANTI
ALERGENNÍ

ÚPRAVA

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

3

H2 střední

POTAH TENCEL



7 910 Kč

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Lussoflex Motor, pro ideální polohu

Capella

Přizpůsobivý rošt s motorovým polohováním pro nej-
vyšší pohodlí. Lamely i konstrukce roštu mají fóliova-
nou povrchovou úpravu pro snadnou údržbu, a proto 
jsou ideální pro alergiky. Matrace je vhodná jak pro 
pevné, tak pro ručně polohovací i motorové rošty.

Příjemný spánek bez bolesti a otlaků

Spíte na boku a cítíte nepříjemný tlak na ramenou? 
Pokud vás ráno vše bolí, potřebujete matraci s opti-
mální podporou celého těla a vrstvou z líné pěny. 
Matrace Capella se maximálně přizpůsobí jeho tvaru 
a sníží tak tlak na vaše klouby a páteř. Díky třem 
nelepeným vrstvám je ideální pro alergiky a navíc 
má dlouhou životnost.

20 cm

130
kg

Hodnoty

1STRANNÁ

Pohodlí

7 ZÓN

Opora

7
STUDENÁ HR PĚNA
+ PAMĚŤOVÁ PĚNA

Materiál

NÁŠ
TIP

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5

H2 střední

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

ANTI
ALERGENNÍ

ÚPRAVA

60
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POTAH TENCEL



PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

3

6 230 Kč

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Trioflex Motor Extra, pro vaše pohodlí

Maia

Motorový polohovací rošt s posunem směrem k čelu 
postele. Svůj noční stolek tak budete mít neustále 
po ruce. Matrace je vhodná pro pevné, ručně polo-
hovací i motorové rošty.

Komfort při spánku i sezení

Sledujete v posteli televizi nebo si často čtete v sedě?
Sedáváte-li na matraci i v průběhu dne, pak vám právě 
Maia pomůže s tím, abyste se příliš nebořili. Vše díky 
vyztužené bederní oblasti. Případným otlakům ramen 
a kolen pak zabrání vrstva paměťové pěny. Nelepené 
jádro, spolu s potahem odolným vůči plísním, rozto-
čům a bakteriím, ocení alergici a astmatici.

60

18 cm

130
kg

Hodnoty

1STRANNÁ

Pohodlí

5 ZÓN

Opora

STUDENÁ HR PĚNA
+ PAMĚŤOVÁ PĚNA

Materiál

H3 tužší 5

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

ANTI
ALERGENNÍ

POTAH + ÚPRAVA

POTAH SANITIZED
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PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Duostar, pro příjemný spánek

Malva Medium

Lamely změkčené v ramenní oblasti přinesou úlevu 
vašim ramenům, fóliovaný povrch zajistí snadnou 
údržbu a lepší hygienu lůžka. Mimo tento rošt 
je možno použít i další pevné, ručně polohovací 
či motorové rošty.

Spánek bez proleženin a otlaků

Bojujete s proleženinami a otlaky v oblasti ramen 
a kloubů? Díky hustým průřezům vám Malva Medium 
pomůže zmírnit otlačení a špatné prokrvení těchto 
partií a navíc podpoří přirozený tvar vaší páteře. 
Promyšlené výřezy navíc umožní vzduchu pod vámi 
volně cirkulovat a odvádět vlhkost.

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

60

20 cm

130
kg

Hodnoty

1STRANNÁ

Pohodlí

7 ZÓN

Opora

7

STUDENÁ HR PĚNA

Materiál

7 910 Kč

H2 střední

POTAH SILVER GUARD



PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5

7 910 Kč

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Duostar, pro příjemný spánek

Malva Hard

Lamely změkčené v ramenní oblasti přinesou úlevu 
vašim ramenům, fóliovaný povrch zajistí snadnou 
údržbu a lepší hygienu lůžka. Mimo tento rošt 
je možno použít i další pevné, ručně polohovací 
či motorové rošty.

Tvrdší spánek bez bolesti zad

Máte radši tužší matraci, ale doposud vás ráno vždy 
bolela záda? Malva Hard úspěšně zmírňuje bolest, 
otlačení všech partií a navíc umožňuje vzduchu pod 
vámi volně cirkulovat a odvádět vlhkost. To vše díky 
promyšleným výřezům, jež podporují přirozený tvar 
vaší páteře.

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

60

20 cm

130
kg

Hodnoty

1STRANNÁ

Pohodlí

7 ZÓN

Opora

7

STUDENÁ HR PĚNA

Materiál

H3 tužší

POTAH SILVER GUARD



PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5

7 700 Kč

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Extraflex, pro stoprocentní oporu

Hercul

Stejně jako matrace Hercul, zvládne i tento rošt vyšší 
zátěž. Společně vám tak poskytnou stoprocentní 
oporu po celý spánek. Matrace je rovněž vhodná 
pro pevné a ručně polohovací rošty.

Špičkový spánek i při větším zatížení

Matrace Hercul je pro ty, jež mají rádi či z nějakého 
důvodu potřebují opravdu vyšší tuhost. I zde je dbáno 
na potřebu odpočinku. Masážní povrch podpoří 
prokrvení vašeho svalstva pro každodenní regeneraci. 
Díky své vysoké nosnosti (až do 180 kg) se navíc 
vypořádá i s vyšší zátěží.

SNADNO 
PRATELNÝ

POTAH

ANTI 
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

60

20 cm

180
kg

VYJÍMEČNÁ
ODOLNOST

180
kg

Hodnoty

1STRANNÁ

Pohodlí

5 ZÓN

Opora

STUDENÁ HR PĚNA,
POJENÁ RE PĚNA + KOKOS

Materiál

H4 tuhá 5

21

POTAH SILVER GUARD



Naše špičkové matrace vyrábíme z latexu, který 
je velmi odolný,  komfortní a vysoce elastický, 
nebo z unikátní pěny s příměsí přírodního sójo-
vého oleje. Ten přitom nahrazuje část polyolů 
šetrnějším přírodním olejem. Matrace jsou díky 
němu prodyšnější, elastičtější, tvarově stálé 
a vhodné i pro děti do 3 let.

Špičková
kvalita

Tvarová
stálost
Svou tvarovou stálost si matrace
s příměsí SOJA oleje uchovává 
s minimálními ztrátami tuhosti 
po celou dobu životnosti. Po 1000 
stlačení ztratí pěna pouze 10 až 
15 % své tvrdosti a dál se už 
nedeformuje.

Výborná
prodyšnost
Otevřená buněčná struktura pěn 
se sójovým olejem umožňuje 
pohyb vzduchu napříč celým 
jádrem. Odvětrávací kanálky 
latexového jádra zajišťují doko-
nalé provzdušnění. Vlhkost je 
z matrace odváděna a vaše tělo 
bude vždy udržováno v suchu.

Zdravotní
nezávadnost
Vaše zdraví je to nejdůležitější, 
co máte. Nezávadnost a kvalitu 
našich matrací s příměsí příro-
dního sójového oleje potvrzují 
certifikáty OEKO-TEX třídy 1, 
které garantují vhodnost pou-
žitých materiálu i pro děti 
do 3 let.



Šetrnost
k životnímu
prostředí
Není pěna jako pěna. Naše 
matrace s unikátními pěnami 
s příměsí přírodního sójového 
oleje jsou šetrnější k životnímu 
prostředí a svými vlastnostmi 
se řadí mezi ty nejkvalitnější.

Paměťová
pěna
Chcete spát jako v bavlnce? 
Díky horní vrstvě z líné pěny 
se matrace se SOJA olejem
naprosto poddá tvaru vašeho 
těla, zmírní tlak na jednotlivé 
části a zamezí bolesti zad, 
kloubů a kolen.

Dlouhá
životnost 
a vysoká
elasticita
Používáme přírodní obnovi-
telné SOJA oleje, které mají 
pozitivní vliv na pevnost stěn 
buněk a také na elasticitu 
matrace. Díky oleji není pěna 
suchá a dosahuje dlouhé 
životnosti. Také latexové 
matrace disponují dlouhou 
životností a díky své elasticitě 
jsou ideální pro motorové 
polohovací rošty.
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10 720 Kč / 11 340 Kč
Medi Vita Kombi

2stranná, H2 střední + H3 tužší
7 zón
Latex + kokos
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální potah
Antialergenní matrace

Medi Vita Plus

2stranná, H2 střední + H3 tužší
5 zón
Latex + kokos
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální potah
Antialergenní matrace

10 200 Kč / 10 720 Kč
Medi Vita

1stranná, H3 tužší
7 zón
Latex
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální potah
Antialergenní matrace

9 570 Kč / 10 200 Kč

Přehled

NÁŠ
TIP NEW

Menta Soft

1stranná, H1 měkčí
7 zón
Studená HR pěna & SOJA olej
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální potah

13 320 Kč



NEWNÁŠ
TIP

NEW

14 150 Kč
Carina

1stranná, H1 měkčí
7 zón
Studená HR pěna & SOJA olej + paměťová pěna & SOJA olej
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Větrací klimatizační mřížka 
Antibakteriální potah
Antialergenní úprava (nelepené jádro)

Menta Medium
13 320 Kč

1stranná, H2 střední
7 zón
Studená HR pěna & SOJA olej
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální potah

NEW

2stranná, H1 měkčí + H2 střední
7 zón
Studená HR pěna & SOJA olej
Měkčí ramenní oblast
Snadno pratelný potah
Antibakteriální potah
Antialergenní úprava (nelepené jádro)

13 320 Kč
Vela

25



PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Varion Motor Extra, pro relaxaci

Medi Vita

Motorový rošt s posunem k nočnímu stolku, který 
tak budete mít i při sezení v posteli stále na dosah. 
Rošt má variabilní talíře pohybující se do všech 
směrů, a proto se skvěle přizpůsobí vašemu tělu. 
Matrace je díky své pružnosti vhodná pro pevné,
ručně polohovací i motorové rošty.

Pohodlí a dlouhá životnost

Na vysoce elastické latexové matraci vás čeká 
příjemný a klidný spánek. Skvěle se přizpůsobí 
vašemu tělu, žádné otlaky a bolavé klouby vás 
nečekají. Jádro je provzdušněno odvětrávacími 
kanálky, skvěle odvádí vlhkost a odolá bakteriím, 
roztočům i plísním. Ideální pro alergiky nebo 
sportovce, kteří potřebují zregenerovat svalstvo.

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

ANTI
ALERGENNÍ
MATRACE

60

18 - 20 cm

120
kg

Hodnoty

1STRANNÁ

Pohodlí

7 ZÓN

Opora

7

LATEX

Materiál

H3 tužší

/ 18 CM

/ 20 CM

9 570 Kč
10 200 Kč
POTAH SILVER GUARD



PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5

10 200 Kč
10 720 Kč

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Portoflex Motor, pro největší pohodlí

Medi Vita Plus

Motorový rošt vám zajistí stabilní podporu pro kaž-
dodenní odpočinek a umožní přístup k úložnému 
prostoru. Matrace je vhodná pro pevné, ručně polo-
hovací i motorové rošty.

Pohodlí bez bolavých zad

Matrace Medi Vita Plus udrží vaši páteř ve správné 
poloze a zmírní tak bolesti a nemoci zad. Díky latexu 
můžete matraci skvěle polohovat také na motorovém 
roštu. Matrace je oboustranná s možností výběru 
tuhosti. Ideální pro páry a také v případě, že ještě 
sami nejste rozhodnuti. Jádro je odolné vůči plísním, 
roztočům a bakteriím, což ocení především alergici.

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

ANTI
ALERGENNÍ
MATRACE

60

18 - 20 cm

130
kg

Hodnoty

2STRANNÁ

H2 střední

H3 tužší

Pohodlí

5 ZÓN

Opora

LATEX + KOKOS

Materiál

27

5

/ 18 CM

/ 20 CM

POTAH SILVER GUARD



10 720 Kč
11 340 Kč

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Trioflex HN, pro uvolnění svalů

Medi Vita Kombi

Ručně polohovací rošt se maximálně přizpůsobí 
vašemu tělu, podpoří páteř a uvolní ztuhlé svalstvo. 
Matrace je vhodná pro pevné, ručně polohovací 
i motorové rošty.

Přizpůsobí se vašim potřebám

Latexová matrace reaguje na rozdílné křivky lidského 
těla. Kokosovo-latexová deska poskytne v oblasti kolem 
pánve potřebné zpevnění vaší páteře. V oblasti ramen 
a kolen vás naopak díky změkčení nebude nic tlačit. 
Ideální, pokud vyznáváte aktivní životní styl. Jádro 
je odolné vůči plísním, roztočům a bakteriím, což 
ocení především alergici.

60

18 - 20 cm

130
kg

Hodnoty

2STRANNÁ

H2 střední

H3 tužší

Pohodlí

5 ZÓN

Opora

LATEX + KOKOS

Materiál

NÁŠ
TIP

5

/ 18 CM

/ 20 CM

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

ANTI
ALERGENNÍ
MATRACE

POTAH SILVER GUARD



POTAH SILVER GUARD
NEW13 320 Kč

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Trioflex, pro příjemná rána

Menta Soft

Díky vysokému počtu úzkých lamel se rošt skvěle
přizpůsobí tlaku vašeho těla. Vyšší počet posuvných
objímek umožní regulaci větší plochy roštu.

Svěží spánek bez starostí

Rádi spíte na opravdu měkké a poddajné matraci?
Menta se díky důmyslným prořezům pěny se SOJA
olejem postará o vaše pohodlí, prokrvení jednotlivých 
částí těla a zamezí vzniku proleženin. Každé ráno 
se probudíte svěží a bez bolesti ramen či kolen
díky změkčeným zónám.

22 cm

130
kg

Hodnoty

1STRANNÁ

Pohodlí

7 ZÓN

Opora

7

STUDENÁ HR PĚNA & SOJA OLEJ

Materiál

29

H1 měkčí

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5
PŘÍMĚS

SÓJOVÉHO OLEJE

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO 
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

ANTI
DEKUBITNÍ
PROŘEZY

60



POTAH SILVER GUARD
NEW13 320 Kč

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Portoflex, pro klidná bedra

Nastavte si ideální tuhost v oblasti beder a nechte tak 
tělo ještě více relaxovat. Rošt je pohodlný a odolný, 
podpoří vaši páteř a zbytečně nezatíží vaše ramena.

Komfortní spánek pro náročné

Menta Medium je matrace, která se vám přizpůsobí. 
Jednotlivé zóny mají různou tuhost, které individuál-
ně kopírují anatomii vašeho těla. Tužší bederní část 
a změkčení v oblasti ramen zajistí správnou polohu 
páteře v jakékoli fázi vašeho spánku. Perfektní ventilaci 
vzduchu pak umožní důmyslný prořez jádra.

22 cm

130
kg

Hodnoty

1STRANNÁ

Pohodlí

7 ZÓN

Opora

7

STUDENÁ HR PĚNA & SOJA OLEJ

Materiál

Menta Medium

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5
PŘÍMĚS

SÓJOVÉHO OLEJE

H2 střední

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO 
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

ANTI
DEKUBITNÍ
PROŘEZY

60



ANTI
ALERGENNÍ

ÚPRAVA

POTAH SILVER GUARD

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Lussoflex Motor Quattro Memory, 
pro dokonalý odpočinek

Vela

4 motory nezávisle na sobě polohují hlavovou, 
bederní, stehenní a lýtkovou část roštu tak, abyste se 
vždy skvěle vyspali.

Prvotřídní spánek pro partnery

Zdravý a klidný spánek pro náročné partnery. O správ-
nou podporu páteře se postará 7 anatomických zón. 
Uvolněná ramena při spánku na boku jsou samozřej-
mostí díky změkčení. Kvalitní materiály v prvotřídním 
provedení s nelepeným jádrem ideálním pro alergiky 
si jednoduše zamilujete.

22 cm

130
kg

Hodnoty

2STRANNÁ

H1 měkčí

H2 střední

Pohodlí

7 ZÓN

Opora

7

STUDENÁ HR PĚNA & SOJA OLEJ

Materiál

NEW

31

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5
PŘÍMĚS

SÓJOVÉHO OLEJE

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO 
PRATELNÝ

POTAH

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

ANTI
DEKUBITNÍ
PROŘEZY

60

13 320 Kč



NEW
14 150 Kč

IDEÁLNÍ KOMBINACE
Rošt Trioflex Motor Quattro Memory, 
pro neomezené možnosti relaxace

Carina

Dokonale se přizpůsobí všem vašim požadavkům. 
Díky 4 motorům si lze nastavit až 16 variant poloh.

Regenerace pro unavené tělo

Odlehčete svým kloubům a zádům s matrací Carina. 
Speciálně 23 cm vysoká matrace s různě tuhými 
vrstvami optimálně podpírá vaši páteř a kopíruje její 
přirozený tvar. Bolavým zádům, svalům i kloubům 
ulehčí paměťová pěna, díky které se po ránu můžete 
rozloučit se ztuhlým šíjovým svalstvem. Nelepené 
vzdušné jádro je pak ideální především pro alergiky.

23 cm

130
kg

Hodnoty

1STRANNÁ

Pohodlí

7 ZÓN

Opora

STUDENÁ HR PĚNA & SOJA OLEJ
+ PAMĚŤOVÁ PĚNA & SOJA OLEJ

Materiál

7H1 měkčí

MĚKČÍ
RAMENNÍ
OBLAST

SNADNO
PRATELNÝ

POTAH

60

VĚTRACÍ
KLIMATIZAČNÍ

MŘÍŽKA

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5
PŘÍMĚS

SÓJOVÉHO OLEJE

ANTI
BAKTERIÁLNÍ

POTAH

ANTI
ALERGENNÍ

ÚPRAVA

POTAH TENCEL
NÁŠ
TIP



23 cm

130
kg

H1 měkčí

Informace
Ikony

33

5

Matrace vyrábíme z několika druhů 
pěn, latexu nebo kokosu. Materiály 
kombinujeme s prořezy a zónováním, 
abychom dosáhli konkrétní funkčnosti.

60

Hodnoty vám pomůžou jednoduše
se zorientovat v nosnosti matrací 
a také v jejich výškách. Šířky a délky 
matrací jsou variabilní. Viz níže.

Hodnoty

Změkčená a pružná zóna zmírňuje 
otlačení ramen při spánku na boku 
a fixuje páteř v jejím přirozeném tvaru. 
Zároveň uvolňuje krční svalstvo.

MĚKČÍ RAMENNÍ OBLAST

Potahy lze velice snadno udržovat. 
Jsou lehce snímatelné a pratelné 
do 60 °C a rovněž se dají jednoduše 
rozdělit na dvě části pomocí zipu.

SNADNO PRATELNÝ POTAH

Potahy s antibakteriální úpravou 
omezují výskyt bakterií a pachů, čímž 
zachovávají příjemnou svěžest. Skvělé 
pro alergiky, astmatiky a náročné.

ANTIBAKTERIÁLNÍ POTAH

Matrace může být pro alergiky vhodná 
několika způsoby. Svou úpravou (nele-
pené jádro), potahem redukujícím
roztoče, bakterie a plísně, či celá (latex).

ANTIALERGENNÍ ÚPRAVA / POTAH / MATRACE

Příčné a podélné prořezy pěny 
podpoří prokrvení jednotlivých partií 
vašeho těla a budou preventivně 
působit proti vzniku nepříjemných 
proleženin.

ANTIDEKUBITNÍ PROŘEZY

Veškeré ceny s DPH uvedené v katalogu platí pro 
standardní rozměry matrací: šířka 80/90 a délka 
190/200 cm. U atypických rozměrů (viz tabulka) 
se připočítává příplatek dle platného ceníku 
(informace u prodejce). 

Klimatizační mřížka skvěle odvádí 
vlhkost z jádra matrace. Speciální 
prořezy pěny zlepšují cirkulaci 
vzduchu a odvádí pot. Brání tak 
vzniku nepříjemného zápachu.

VĚTRACÍ KLIMATIZAČNÍ MŘÍŽKA & PROŘEZY

Vyberte si takovou tuhost matrace, 
která vám vyhovuje. Tuhosti jsou 
celkem 4. Od H1 nejměkčí, přes H2 
střední a H3 tužší, až po tuhou H4.

Pohodlí

Materiál

Naše matrace mají 1 až 7 zón, které 
jsou upravené pro požadavky různých 
částí vašeho těla. Bedra potřebují 
tužší oporu, ramena naopak měkčí.

Opora

7

Matrace s příměsí přírodního SOJA 
oleje jsou elastičtější a déle vydrží. 
Jsou šetrnější k přírodě, skvěle dýchají 
a vlastnostmi patří mezi nejkvalitnější.

PŘÍMĚS SÓJOVÉHO OLEJE PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Rozměry a ceny
190

DÉLKA

70 80 90 100 120 140 160 180

200

210

220

ŠÍŘKA

Na našich matracích se dobře vyspíte 
i za několik let. Záleží nám na tom. 
Proto u naprosté většiny nabízíme 
prodlouženou záruku 3 až 5 let.



Elastic
1 240 Kč

Polštáře

SPOLEHLIVÁ
ZÁRUKA

2

SPOLEHLIVÁ
ZÁRUKA

2Levio
1 760 Kč

Polštář z paměťové pěny se plně poddá tvaru vaší 
hlavy a udrží ji v přirozené poloze. Uvolní ztuhlé 
šíjové svaly a pomůže vám dlouhodobě předchá-
zet bolestem krční páteře. Navíc dokonale absor-
buje pot a je velmi dobře prodyšný.

Díky vylévané paměťové pěně se polštář vždy při-
způsobí jakékoli vaší spací poloze. S pocitem vlhka 
uvnitř polštáře se už nesetkáte. Levio je totiž skvěle 
prodyšný, měkký a příjemný na dotek. Uvolní krční 
páteř a omezí ztuhlost krku, čímž pomáhá předchá-
zet bolestem hlavy a migrénám.

Úleva pro vaši krční páteř Pro svěží spánek

VYLÉVANÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

1STRANNÝ
60 x 36 x 11 cm

PAMĚŤOVÁ
PĚNA

60

VYMĚNITELNÝ
A PRATELNÝ POTAH

60

VYMĚNITELNÝ
A PRATELNÝ POTAH

H3 tužší

2STRANNÝ
58 x 38 cm

H1 měkčí

Potahy

Snadná údržba
Dobrá prodyšnost
Podporuje zdravé spaní
Pratelný do 60 °C

Úprava vláken pro svěžest lůžka
Chrání proti roztočům, bakteriím 
a plísním
Ideální pro alergiky a astmatiky
Pratelný do 60 °C

Minimitch Sanitized

POTAH TENCEL POTAH SILVER GUARD



35

60

PŘÍMĚS
SÓJOVÉHO OLEJE

Virgo
1 870 Kč

Dopřejte si osvěžující spánek s anatomicky tvarova-
ným polštářem z paměťové pěny VISCOOOL®. Pěna 
nové generace s příjemným chladivým efektem 
snižuje zahřátí o 3–4 °C. Podélný prořez polštáře 
s podílem přírodních složek odvádí vlhkost, správná 
podpora hlavy uvolňuje krční svalstvo. Díky vysoké 
absorpci je ideální při nadměrném pocení.

Kombinací paměťové pěny s přírodními SOJA oleji
vznikl unikátní polštář, který je výborně elastický
a vydrží opravdu dlouho. Pěna se přesně přizpůsobí
křivkám vaší hlavy a krku a poskytne přirozenou
oporu pro váš zdravý spánek. Podélně prořezané
jádro odvádí vlhkost a uchovává polštář svěží.

Spánek s chladnou hlavou Přirozeně zdravý spánek

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5

CHLADIVÝ
EFEKT

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA

5Cetus
1 870 Kč

2STRANNÝ
60 x 39 x 11,5 cm

PAMĚŤOVÁ
PĚNA

VYMĚNITELNÝ
A PRATELNÝ POTAH

60

VYMĚNITELNÝ
A PRATELNÝ POTAH

1STRANNÝ
60 x 39 x 11 cm

CHLADIVÁ
PAMĚŤOVÁ PĚNA

VISCOOOL®

H2 střední H2 střední

Obsahuje stříbrné ionty 
s antibakteriální úpravou
Eliminuje vznik pachu
Omezuje výskyt bakterií
Zachovává svěžest lůžka
Pratelný do 60 °C

Vhodný při nadměrném pocení
Velmi dobře absorbuje vlhkost
Ochrání před bakteriemi
Měkký a příjemný na dotek
Ideální pro citlivou pokožku
Pratelný do 60 °C

Silver Guard Tencel

POTAH TENCEL POTAH SILVER GUARD



Vším co děláme, se snažíme vylepšit kvalitu 
vašeho spánku. Vyrábíme ty nejpohodlnější 
matrace na našem trhu. Máme skvělý servis 
a logistiku. Jsme féroví ke svým zákazníkům, 
zaměstnancům i životnímu prostředí.

Děláme vše pro váš spokojený spánek.
Jsme AHORN

tel. +420 518 625 050
 +420 518 625 239
fax. +420 518 625 706
email: prodej@ahorn.cz

ahorn.cz

AHORN CZ, s.r.o.
Vlkoš 343, 696 41
Vlkoš u Kyjova, Czechia
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