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je vyrobena z kvalitních zdravotně nezávadných materiálů. 
Je velmi komfortní díky správnému podepření těla při spánku 
a díky dokonalému odvádění tělesné vlhkosti. Tvrdost či měkkost 
matrace lze nastavit dle váhové kategorie uživatele i v průběhu 
používání matrace.

Potah HEMP s obsahem KONOPÍ si rychle oblíbíte. Vytváří 
prodyšný povrch a má příznivé účinky na pokožku. Látka 
s obsahem přírodních vláken je přirozeně antibakteriální. Dopřejte 
si pohodlný spánek díky blahodárnému působení na tělo. 

www.jelinek.eu/SARASPIRIT
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Ortopedická lamelová 
matrace SÁRA Spirit



 SÁRA Spirit Hemp   

Snímatelný potah HEMP s obsahem 
přírodních vláken z konopí je přirozeně 
antibakteriální.
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Jednoduché 
zvýšení matrace

1 Možnost navýšit celkovou výšku 
matrace ze 17 na 22 cm díky připnutí 
zipového proužku a doplněním 5 cm 
ERGOFLEX pěny (modrá pěna).

Jádro ortopedických matrací tvoří 
PRUŽNÝ LAMELOVÝ ROŠT 
uschovaný uvnitř matrace. 

Součástí matrace jsou také čtyři rukojeti 
pro komfortní manipulaci.

Roznášecí vrstva zajišťuje rovnoměrné 
rozložení váhy těla bez bodových tlaků, 
což je nezbytné pro správný krevní 
oběh.

3 podélné nosníky z PUR pěny určují 
tvrdost a váhovou kategorii matrace. 
Jsou snadno vyměnitelné. 
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Celková výška: 17cm nebo 22 cm
podle vybrané roznášecí vrstvy

Váhové 
kategorie do 60 kg 60 -- 80 kg 80 --110 kg nad110 kg

VOLBA
VÁHOVÉ

KATEGORIE

OBNOVITELNÁ 
ŽIVOTNOST 
MATRACE

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ZÁRUKY SPRÁVNÁ
PODPORA 

TĚLA

ZDRAVOTNĚ 
NEZÁVADNÉ
MATERIÁLY

PRODYŠNÁ
MATRACE

NAVÝŠENÍ
PŘIPNUTÍM

ZIP. PROUŽKU

je praktická pro své uživatele především díky snímatelnému hornímu 

pratelnému potahu. Součástí matrace jsou čtyři rukojeti pro komfortní 

manipulaci.  SÁRA Spirit je navržena pro jednoduché navýšení celkové 

výšky matrace ze 17 na 22 cm připnutím zipového proužku a přidáním

roznášecí vrstvy.


