
LUGANO TOP

JADRO MATRACA
Má sofistikovanú a dômyselnú profiláciu kvalitných 
materiálov v jadre matraca s výbornými ortopedickými 
vlastnosśami. Jednotlivé vrstvy matraca sú vyrobené zo 
"studenej" HR peny a peny Lavender vyššej hustoty. 
Impregnácia 100% levandu¾ovým olejom vnáša kúsok 
prírody a lieèivé vlastnosti levandule do Vašich spální v 
podobe aromaterapie. Celkový komfort a unikátnu 
vzdušnosś matraca dotvára inovatívna pena OXYGEN - 
novinka, s jedineènými vlastnosśami. Má  otvorenú 
vzdušnejšiu štruktúru buniek, ktorá zabezpeèuje 
excelentné prúdenie vzduchu v povrchovej vrstve 
matraca. Ve¾kú èasś toho èo matrac pri používaní 
“vdýchne” a “vzápätí” vydýchne.  Nedochádza k 
hromadeniu vlhkosti v jadre matraca. Suchá klíma je 
zárukou správnej hygieny v matraci a vynikajúcej 
termoregulácie. Výsledkom je zníženie potivosti a  
udržanie tepelného komfortu. Vïaka pridaným 
aditívam je pena Oxygen výminoène elastická a 
komfortná bez nežiadúceho protitlaku na telo. 
Obojstranný TOP umožòuje dotvoriś si pocitový komfort 
pod¾a vlastných predstáv a eliminovaś vplyv 
klimatických zmien, hlavne nežiadúce prehrievanie 
poèas horúcich letných nocí. Top má z jednej strany 
pośah Biorytmic prešitý s viscoelastickou penou, z 
druhej Lyocell prešitý s klimatizaènou výplòou. Možnosś 
pretoèenia odzipsovate¾ného topu ponúka využiś 
hrejivosś lenivej peny, alebo otoèením na pośah 
LYOCELL získaś lepší odvod tepla a vlhkosti.

POŤAH MATRACA
Pośah BIORYTMIC je unikátny vïaka obsahu prírodných 
minerálov, ktoré vyžarovaním prirodzenej energie 
pozitívne ovplyvòujú „vnútrotelovú komunikáciu“ a 
prúdenie energetických tokov. Tie sú zodpovedné za 
správne fungovanie organizmu, èo je základný 
predpoklad predchádzania chorobám a udržania si 
zdravia. Úèinky minerálnej terapie si môžete na sebe 
overiś pomocou jednoduchého balanèného testu. 
Pôsobením minerálov sa budete cítiś omladení, zníži sa 
úroveò stresu, váš organizmus bude lepšie fungovaś, 
regenerovaś a budete sa cítiś lepšie. Budete vstávaś 
svieži, odpoèinutý a vaše telo bude plné sily a energie. 
Pośah je  vybavený manipulaènými úchytmi.
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10 rokovZáruka: 
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Výška:

Tuhosť:



– obojstranný snímate¾ný top prešitý z jednej strany  
penou Visco, z druhej klimatizaènou vrstvou - PES vláknom

– 3 cm pena OXYGEN
– 4,5 cm profilovaná  HR pena 
– 3 cm profilovaná pena LAVENDER
– 4,5 cm profilovaná  HR pena
– 6 cm profilovaná pena LAVENDER 

ZLOŽENIE MATRACA


