ortopedické MATRACE

kolekcia
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom
GREENGEL antibakterial
THERM BALANCE

60°C

NOVINKA!

poťah THERMOBALANCE prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textília

Výška
až 23 cm

140 kg

NOSNOST

Tuhosť:

7

BMI:
16-38

GREENGEL ANTIBAKTERIAL – jadro matraca tvorí
komfortná pena NIGHTFLY so 7- zonovým prierezom, na ňom sú
dosky z antibakteriálnej peny, zabezpečujúcej dlhodobo čisté a antibakteriálne
prostredie v matraci. Antiabakteriálna pena pôsobí pevnejšie, preto vzniká zaujímavá
ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE
rokov
kombinácia, keď komfortné jadro vystužuje následná vrstva. Absolútnu prispôsobivosť
poskytuje povrchová vrstva z peny GREENGEL. Povrch – exkluzívny poťah THERMOBALANCE so
schopnosťou vytvoriť správny tepelný komfort osobám s úplne odlišnými požiadavkami na hrejivosť alebo odvod tepla. Material poťahu sa okrem iného skladá z vlákna CUSTOMOOD,
ktoré dokáže reagovať na vlkosť. Pri zvýšení teploty sa začne človek potiť a vlákno
CUSTOMOOD reaguje na túto skutočnosť tak, že sa vyhladí, predlži a vytvára sa
CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:
otvorená priedušná štruktúra, napomáhajuca odvodu tepla. Pri opačnom pôsobení,
keď je človek zimomravý, poťah je suchý, vlákno sa obrazne povedané „rozčuchre“,
uzatvorí sa štruktúra tkaniny, tým udržiava teplo a vytvára príjemnú tepelnú pohodu.
Poťah je vybavený dvoma zipsami s 3D mriežkou pre zaujímavejší vzhľad.

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

kolekcia
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom
NEROLI biorytmic
60°C

obľúbený u zákazníkov

odzipsovateľný poťah BIORYTMIC
prešitý s dutým PES vláknom
– gramáž 300 g/m2

Výška
až 23 cm

140 kg

NOSNOST

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

7

BMI:
16-42

NEROLI BIORYTMIC – výnimočne komfortný
matrac s vysokou prispôsobivosťou povrchu. Jadro
matraca veľmi hustá pena ELIOCELL s hustotou 35 kg/m3
ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENIE
rokov
zabezpečujucou vysokú nosnosť matraca. Povrch tvorený exkluzívnou
penou NEROLI s výnimočným komfortom pre presné dokopírovanie povrchu
matraca telu úžívateľa. NEROLI je pena s vysokou objemovou hustotou 60 kg/m3
vďaka čomu si udržuje svoju výnimočú pružnosť dlhé roky rovnakú.
Ďalšiu vrstvu tvorí pena švajčiarska penaEvoPoreHRC .
Na spodnej strane je pena NIGHTFLY, ktorá vyniká komfortom
CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:
a vysokou odolnosťou voči deformáciám. Jedná sa o materiál,
ktorý prekonáva bežný štandard bodovej elasticity.
Doporučený rošt – lamelový, pevný.

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

kolekcia
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom
LAVENDER spinal
Silver Protect

60°C

odzipsovateľný poťah SILVER
prešitý s dutým PES vláknom
– gramáž 300 g/m2

Výška
až 23 cm

150 kg

NOSNOST

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

7 rokov

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

BMI:
16-45

vrchný špeciálny naťahovací profil – pena LAVENDER
s hustotou 40 kg/m3, obsahujúca esenciálne oleje s liečivými
výťažkami z levandule, ktoré pôsobia ukľudňujúco a človek pri spánku takto
regeneruje nielen telo, ale aj myseľ; jadro matraca – švajčiarska HRC pena,
napomáha hlbšiemu zaboreniu a komfortu spania; vysoko pružná studená pena
s hustotou 45 kg/m3 v kombinácii s kokosovým vláknom, poskytne telu
potrebnú oporu; doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný, pevný

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

„ŠPECIÁLNY NAŤAHOVACÍ PROFIL“ matrac pozitívne pôsobí
pri problémoch s chrbticou a s chrbtovým svalstvom – počas spánku
jemne naťahuje chrbticu, uvoľňuje platničky a takto dochádza
k lepšej výžive platničiek a k regenerácii chrbtice počas spánku

www.decodom.sk

kolekcia
2018/2019

ortopedické MATRACE

Slovenský
výrobca

decodom CELLFLEX 1000
Bamboo

60°C

odzipsovateľný poťah BAMBOO,
tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou
a netkanou textíliou; duté PES vlákno
– gramáž 200 g/m2

NOVINKA!

Výška
až 23 cm

Tuhosť:

4 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Nosnosť:
do 150 kg

BMI:
19-45

jadro matraca – taštičková pružina 1000 multipocket;
povrch jadra – doska z komfortnej studenej HR-peny CELLFLEX
extra hustej cca 55 kg/m3 v spojení s pružným taštičkovým jadrom
sa vyznačuje vysokou pružnosťou a prispôsobivosťou; jadro je
z obidvoch strán rovnaké, takže matrac môžme otáčať a používať
obojstranne a tak dlhodobo užívať nezmenený komfort

www.decodom.sk

kolekcia
2018/2019

ortopedické MATRACE

Slovenský
výrobca

decodom GREENGEL kokos
60°C

odzipsovateľný poťah ALOE VERA,
tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou
a netkanou textíliou; duté PES vlákno
– gramáž 200 g/m2

NOVINKA!

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

2 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
18 cm

BMI:
22-35

excelentne pružná a vzdušná pena GREENGEL;
mäkčená PUR-pena s hustotou 28 kg/m3;
vrstva prírodného kokosového vlákna;
PUR-pena s hustotou 28 kg/m3;
doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný, pevný

www.decodom.sk

kolekcia
2018/2019

ortopedické MATRACE

Slovenský
výrobca

decodom
THERMO silver
Silver Protect

MATRAC S TERMOREGULÁCIOU

60°C

odzipsovateľný poťah SILVER,
prešitý s dutým PES vláknom
– gramáž 300 g/m2

ZÓNA PRE
RAMENÁ

ZÓNA PRE
RAMENÁ

140 kg

NOSNOST

Tuhosť:

5 rokov

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Výška:
23 cm

BMI:
17-45

vrchný profil: pena THERMOSILVER;
stredný profil: značková HR-pena;
spodný profil: prírodná pena BIOGREEN;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti;
doporučený rošt – lamelový, pevný;

Thermo + Silver = ThermoSilver
Spojením týchto dvoch technológií vznikla unikátna pena
s výnimočnými vlastnosťami, ktorá splní požiadavky
aj tých najnáročnejších spotrebiteľov.

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

kolekcia
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom POLARGEL

polargelfoam

60°C

ULTIMATE

odzipsovateľný prateľný poťah ALGUA, tvarovo
prešitý s klimatizačnou výplňou a netkanou
textíliou; duté PES vlákno – gramáž
200 g/m2

F R E SH N E S S

140 kg

NOSNOST

3 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Výška:
20 cm

BMI:
27-42

unikátna svieža pena POLARGEL; komfortná pena
ELIOCELL s hustotou 35 kg/m3; prírodné kokosové vlákno;
spodná doska z Levanduľovej peny s hustotou 40 kg/m3;
doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný, pevný

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

kolekcia
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom
ANTIBACTERIAL spinal
Vákuový matrac
s možnosťou dodávky
do 48 h

60°C

odzipsovateľný prateľný poťah OLIVA, tvarovo
prešitý s klimatizačnou výplňou a netkanou
textíliou; duté PES vlákno – gramáž
300 g/m2

140 kg

NOSNOST

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

3

Výška:
20 cm

BMI:
18-45

vrchný špeciálny naťahovací profil – studená (HR) pena
LEPENIE
roky
s hustotou 45 kg/m3 – matrac pozitívne pôsobí pri problémoch
s chrbticou a s chrbtovým svalstvom – počas spánku jemne naťahuje chrbticu,
uvoľňuje platničky a takto dochádza k lepšej výžive platničiek a
regenerácie chrbtice počas spánku; jadro matraca – antibakteriálna
CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:
PUR-pena s hustotou 32 kg/m3; spodná platňa – komfortná
mäkčená pena NIGHTFLY; FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia
hmotnosti; doporučený rošt – lamelový, pevný
ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

kolekcia
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom
ANTIBACTERIAL visco
Bamboo

60°C

odzipsovateľný poťah BAMBOO,
tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou
a netkanou textíliou; duté PES vlákno
– gramáž 200 g/m2

3 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Tuhosť:
T3 –
T4 –

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
20 cm

BMI:
18-33

tvarovaná viskoelastická pena LAZY-FOAM;
PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 – T3, pena ELIOCELL s hustotou
35 kg/m3 – T4; antibakteriálna PUR-pena s hustotou 32 kg/m3;
FYZIOSYSTÉM – 5 zón rozloženia hmotnosti;
doporučený rošt – lamelový, pevný

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

kolekcia
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom BIOGREEN plus
prírodná

60°C

ochrana

očo

m

ti roz t

p

ro

odzipsovateľný poťah GREENFIRST,
tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou
a netkanou textíliou; duté PES vlákno
– gramáž 100 g/m2

3 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Tuhosť:
T3 –
T4 –

Nosnosť:
T3 – do 100 kg
T4 – do 130 kg

Výška:
18 cm

BMI:
T3 – 19-29
T4 – 25-40

viskoelastická pena LAZY-FOAM; prírodné kokosové vlákno;
PUR-pena s hustotou 28 kg/m3 – T3, pena ELIOCELL
s hustotou 35 kg/m3 – T4; prírodná pena BIOGREEN;
doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný, pevný

www.decodom.sk

kolekcia
2018/2019

ortopedické MATRACE

Slovenský
výrobca

decodom JUNIOR
60°C

odzipsovateľný poťah DRYFAST,
tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou
a netkanou textíliou; duté PES vlákno
– gramáž 200 g/m2

2 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Tuhosť:

Nosnosť:
do 110 kg

Výška:
18 cm

BMI:
16-25

vrchný a spodný profil – komfortná pena s hustotou 25 kg/m3;
stredný profil – pena ELIOCELL s hustotou 35 kg/m3;
doporučený rošt – lamelový, pevný

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

kolekcia
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom AIR

Vákuový matrac
s možnosťou
dodávky do 48 h

60°C

Výška:
13/16/20 cm

odzipsovateľný poťah ŠTANDARD,
prešitý s PES vláknom
– gramáž 100 g/m2

3 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Nosnosť:
do 100 kg

BMI:
27-42

vrchný profil:
značková pena ELIOCELL s hustotou 28 kg/m3;
spodný profil:
značková pena ELIOCELL s hustotou 25 kg/m3

www.decodom.sk

kolekcia
2018/2019

ortopedické MATRACE

Slovenský
výrobca

decodom AIRGEL antialergic
60°C

odzipsovateľný poťah ANTIALERGIC,
tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou
a netkanou textíliou; duté PES vlákno
– gramáž 200 g/m2

2 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Nosnosť:
do 125 kg

Výška:
16 cm

BMI:
16-35

vrchná pena AIRGEL; komfortná mäkkčená
pena ELIOCELL s hustotou 28 kg/m3; PUR-pena s hustotou
28 kg/m3; doporučený rošt – lamelový

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

kolekcia
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom VARIO
60°C

odzipsovateľný prateľný poťah ALGUA,
tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou
a netkanou textíliou; duté PES vlákno
– gramáž 200 g/m2

2 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Tuhosť:

Nosnosť:
do 125 kg

Výška: BMI:
18 cm 18-35

masážna PUR-pena s hustotou 25 kg/m3; pojená pena
s hustotou 70 kg/m3; masážna PUR-pena s hustotou 28 kg/m3;
FYZIOSYSTÉM – 5 zón rozloženia hmotnosti;
doporučený rošt – lamelový, pevný

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

kolekcia
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom SUPER
60°C

odzipsovateľný poťah ALOE VERA,
tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou
a netkanou textíliou; duté PES vlákno
– gramáž 200 g/m2

2 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Tuhosť:

Nosnosť:
do 110 kg

Výška: BMI:
19 cm 18-35

komfortná, masážna PUR-pena s hustotou 25 kg/m3;
prírodné kokosové vlákno; komfortná PUR-pena s hustotou
25 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 5 zón rozloženia hmotnosti;
doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný, pevný

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

kolekcia
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom BIOVISCO
prírodná

60°C

ochrana

m

ti roz točo

p

ro

odzipsovateľný poťah GREENFIRST,
tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou
a netkanou textíliou; duté PES vlákno
– gramáž 100 g/m2

zóna pre ramená

2 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

CENA - pre rozmer 200 x 90 cm:

Tuhosť:

Nosnosť:
do 115 kg

Výška: BMI:
19 cm 16-25

mäkčená PUR-pena 25 kg/m3; PUR-pena 25 kg/m3 v kombinácii
s prírodnou lenivou penou VISCOGREEN 55 kg/m3;
pojená pena s hustotou 70 kg/m3;
doporučený rošt – lamelový, pevný

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

AKCIA
2018/2019

Slovenský
výrobca

decodom
GREENGEL antibakterial
THERM BALANCE

60°C

NOVINKA!

poťah THERMOBALANCE prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textília

Výška
až 23 cm

140 kg

NOSNOST

Tuhosť:

7 rokov

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

317,10 €

289,- €

BMI:
16-38

GREENGEL ANTIBAKTERIAL – jadro matraca tvorí
komfortná pena NIGHTFLY so 7- zonovým prierezom, na ňom sú
dosky z antibakteriálnej peny, zabezpečujúcej dlhodobo čisté a antibakteriálne
prostredie v matraci. Antiabakteriálna pena pôsobí pevnejšie, preto vzniká zaujímavá
kombinácia, keď komfortné jadro vystužuje následná vrstva. Absolútnu prispôsobivosť
poskytuje povrchová vrstva z peny GREENGEL. Povrch – exkluzívny poťah THERMOBALANCE so
schopnosťou vytvoriť správny tepelný komfort osobám s úplne odlišnými požiadavkami na hrejivosť alebo odvod tepla. Material poťahu sa okrem iného skladá z vlákna CUSTOMOOD,
ktoré dokáže reagovať na vlkosť. Pri zvýšení teploty sa začne človek potiť a vlákno
CUSTOMOOD reaguje na túto skutočnosť tak, že sa vyhladí, predlži a vytvára sa
otvorená priedušná štruktúra, napomáhajuca odvodu tepla. Pri opačnom pôsobení,
keď je človek zimomravý, poťah je suchý, vlákno sa obrazne povedané „rozčuchre“,
uzatvorí sa štruktúra tkaniny, tým udržiava teplo a vytvára príjemnú tepelnú pohodu.
Poťah je vybavený dvoma zipsami s 3D mriežkou pre zaujímavejší vzhľad.

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

AKCIA
2018/2019

Slovenský
výrobca

SWISS partner
Bamboo

60°C

Poťah BAMBOO príjemný na dotyk, s exkluzívnym
odleskom, prateľný pri teplote 60o C
a s všitým antialergickým
PES vláknom.

Tuhosť:
tvrdšia strana –
mäkšia strana –
Nosnosť:
do 130 kg

4 roky

Výška:
21cm

SWISS DUO – nie ste si istý akú tvrdosť matraca si zvoliť?
LEPENIE
Tento matrac ponúka na výber dve rôzne tvrdosti pre zvolenie tej najlepšej
varianty pre Váš hlboký a nerušený spánok. Jadro matraca z hustej peny ELIOCELL
v základe tuhej, ktorá však veľmi dômyselným prerezaním ponúka lepšiu prispôsobivosť a unikátnu vzdušnosť jadra.
Jadro nemá otvory len v smere horizontálnom, ale aj vertikálnom a v ich spojniciach vytvára vzduchové kanály cez celé jadro.
Vysoká vzdušnosť jadra je základným predpokladom dlhodobo čistého prostredia v matraci bez rôznych alergénov a roztočov,
len za pomoci jednoduchého udržania suchej klímy v matraci. Suchá klíma prirodzeným spôsobom
vylučuje život akýchkoľvek živých organizmov. Povrch matraca je z tvrdšej strany tvorený studenou
HR-penou s hustotou 45 kg/m3, z mäkšej švajčiarskou penou EvoPoreHRC špeciálne vyvíjanou
na vysokú odolnosť proti preležaniu. Pena EvoPoreHRC vykazuje výborne výsledky aj za
podmienok spolupôsobenia nielen tlaku na penu, ale aj vlhkosti a teploty. Druhá, mäkšia strana
osloví užívateľov uprednostňujúcich vysoký komfort s vyššou mierou zaborenia sa do matraca.

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

akciová cena

249,- €

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

AKCIA
2018/2019

Slovenský
výrobca

AIRGEL excelent
60°C

odzipsovateľný poťah ALOE VERA,
tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou
a netkanou textíliou; duté PES vlákno
– gramáž 200 g/m2

3 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENIE

akciová cena

189,- €

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Nosnosť:
do 135 kg

Výška:
20 cm

komfortná pena NIGHTFLY;
vrstva prírodného kokosového vlákna;
PUR-pena s hustotou 28 kg/m3;
doporučený rošt – lamelový nepolohovateľný, pevný

www.decodom.sk

ortopedické MATRACE

AKCIA
2018/2019

Slovenský
výrobca

ANTIALERGIC
dream vákuo

odzipsovateľný poťah ANTIALERGIC,
tvarovo prešitý s klimatizačnou výplňou
a netkanou textíliou; duté PES
vlákno – gramáž 200 g/m2

60°C

+

1+1 zdarma
akciová cena

279,- €

2 roky

ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

Tuhosť:

Nosnosť:
do 125 kg

LEPENIE

Výška:
18 cm

povrch matraca z obidvoch strán PUR-pena s hustotou
28 kg/m3; jadro komfortná mäkkčená PUR-pena
s hustotou 28 kg/m3; doporučený rošt – lamelový

www.decodom.sk

