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Doplňkový sortiment
k ortopedickým lamelovým
matracím
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Pro zdravý spánek ortopedická lamelová matrace nestačí.
Podepřete také správně Vaši krční páteř a spěte na
anatomicky tvarovaném polštáři. Vybrat si můžete
také roznášecí vrstvu, která určuje povrchovou měkkost
matrace. V našem sortimentu najdete i speciální matracové
chrániče.

Kontakt:
E. info@jelinek.eu
T. +420 571 759 811

Sázíme na zdravotní
nezávadnost a
špičkovou kvalitu.

JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.
Masarykova 672/35
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

www.jelinek.eu

Doplňky
k matracím

Anatomické
polštáře HUGO
HUGO a HUGO LUX

60 x 40 cm

HUGO HAPPY

50 x 32 cm

Krční polštář ADAM
ADAM

70 x 35 cm

Anatomicky tvarované polštáře
dokonale a citlivě podepřou krční
páteř. Výměnou jader, lze měnit
tvrdost polštáře (výměnná jádra jsou
součástí polštáře). Potah polštáře je
snadno snímatelný a pratelný.

Vyroben ze 100% přírodního kaučuku
NATURLATEX. Dokáže citlivě
a správně podepřít oblast krční páteře
a hlavy. Je také extrémně prodyšný.
Potah i jádro polštáře jsou pratelné.

Matracový chránič
COOLER

Matracový chránič
WARMER

Ideální pro horkokrevné spáče.

Ideální pro zimomřivé spáče.

• Pro letní období.
• Vyznačuje se vysokou
absorpcí tepla a nedochází tak
k přehřívání organismu během
spánku
• Poskytuje tepelnou pohodu
ve spánku díky ochlazujícímu
pocitu.

• Pro zimní období.
• Vytváří dokonalý pocit tepla.
• Poskytuje teplé a suché
prostředí pro dobrý spánek.
• Pomáhá udržovat teplotní rovnováhu.
• Eliminuje špatné zápachy
s deodorizačním účinkem.
• Rychle vysychá.

Roznášecí vrstvy matrací JELÍNEK
Určují povrchovou měkkost matrace. Sázíme na absolutní zdravotní
nezávadnost a špičkovou kvalitu.

XDURA

Univerzální měkká pěna vhodná
pro Váš pohodlný spánek bez
pocení či přehřívání. Kombinuje
všechny vlastnosti moderních pěn.

Výška pěny: 7 cm

NAWAPUR
Vyberte si ideální proVýška
Vás.pěny: 7 cm

CELLPUR

Vyberte si ideální pro Vás.
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Výška pěny: 7 cm
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CELLPUR
Výška pěny: 7 cm

CELLPUR

XDURA

Výška pěny: 7 cm

Výška pěny: 7 cm

Komfortní prodyšná PUR pěna v kombinaci
s vláknem TENCEL otevírá novou dimenzi
v hygieně a komfortu. Vlákno přirozenou
cestou přijímá vlhkost, kterou posléze
rychleji uvolňuje zpět do okolního
prostředí. Ve srovnání s ostatními vlákny
vykazuje TENCEL nejvyšší schopnost
absorbce vlhkosti. Vzniká tak suché
a příjemné prostředí pro spánek, které
ocení především alergici a astmatici.

Xdura je unikátní pěna, která se už na první
pohled liší od ostatních materiálů. Tento jedinečný materiál nepatří mezi HR (studené)
pěny, standartní pěny ani mezi viskoelastické pěny. Jedná se o univerzální měkkou
pěnu vhodnou pro Váš pohodlný spánek
bez pocení či přehřívání. Xdura kombinuje
všechny vlastnosti moderních pěn a
svou kvalitu dokazuje výbornými výsledky
testů všech testovaných vlastností.

Komfortní prodyšná PUR pěna v kombinaci
s vláknem TENCEL otevírá novou dimenzi
v hygieně a komfortu. Vlákno přirozenou
cestou přijímá vlhkost, kterou posléze
rychleji uvolňuje zpět do okolního
prostředí. Ve srovnání s ostatními vlákny
vykazuje TENCEL nejvyšší schopnost
EMBRACE
absorbce vlhkosti. Vzniká tak suché
a příjemné prostředí pro spánek, které
Výška pěny: 5 + 2 cm
ocení především alergici a astmatici.
První na světě vysoce komfortní latexová
líná pěna s visko-elastickým efektem
a otevřenou strukturou latexových buněk.TIP
Ideální volba
pro zákazníky,
Zajišťuje
jedinečnou
termoregulaci,
kteří se vícetělo
potídokonale
nebo potřebují
citlivě
prodyšnost,
podepře
kyčle
a ramene.
a podepřít
umožňujeoblast
snadné
otáčení.
Latexová pěna
EMBRACE je vždy dodávána v kombinaci
s 2 cm silnou pěnou DURÉN KOMFORT.

Přírodní, ekologická, prodyšná BIO
pěna. Obsahuje výtažek z byliny
skočce obecného, známého též jako
ricínový olej.
Komfortní prodyšná PUR pěna
v kombinaci s vláknem TENCEL.
Přirozenou cestou přijímá vlhkost
a uvolňuje zpět do okolního prostředí.

XDURA

EMBRACE

EMBRACE

Vysoce
Výškakomfortní
pěny: 5 + 2 cm latexová líná
Xdura je unikátní pěna, která se už na první
na světě vysoce komfortní latexová
pěna První
s visko-elastickým
efektem
pohled liší od ostatních materiálů. Tento jelíná pěna s visko-elastickým efektem
a otevřenou
strukturou
latexových
dinečný materiál nepatří mezi HR (studené)
a otevřenou strukturou
latexových
buněk.
pěny, standartní
pěny
ani mezi
Zajišťuje jedinečnou termoregulaci,
Výška
pěny:
5+2
cmviskoelastibuněk.
Má jedinečnou
prodyšnost.
cké pěny. Jedná se o univerzální měkkou
prodyšnost,
tělo dokonale podepře
Výška pěny: 7 cm

pěnu vhodnou pro Váš pohodlný spánek
bez pocení či přehřívání. Xdura kombinuje
všechny vlastnosti moderních pěn a
svou kvalitu dokazuje výbornými výsledky
testů všech testovaných vlastností.

ERGOFLEX

Xdura je sázka na jistotu. Vyhovuje
Výška
pěny: 5 cm
prakticky všem kdo hledají dokonalé

a umožňuje snadné otáčení. Latexová pěna
EMBRACE je vždy dodávána v kombinaci
s 2 cm silnou pěnou DURÉN KOMFORT.

Používá se pouze pro zvýšení
matrace v kombinaci s vybranou
TIP
TIP
pěnou
a zipovým proužkem.
Tato paměťová pěna je pro všechny

pružné pohodlí a podporu těla bez pocení a
přehřívání.

milovníky luxusu! Má výbornou prodyšnost
a zamezuje proleženinám.

