
DAILY CARNEVAL
Matrace nabízí novou dimenzi komfortu a pohodlí

®využitím novodobé paměťové pěny PremioPUR  RAM.

-  NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE

 PODLE VÁHY UŽIVATELE:

 VHODNÁ DO 180 KG

- VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU):

 22 CM (JÁDRO VÝŠKA 22 CM)

- VHODNÝ PODKLAD:

 DŘEVĚNÝ NEBO LAMELOVÝ ROŠT

- MATRACE LZE POLOHOVAT

Tvrdší strana matrace

Měkčí strana matrace
(lehací plocha z paměťové pěny)

RAM

www.usnu.cz

®Matrace DAILY CARNEVAL z novodobé značkové paměťové pěny PremioPUR  RAM 
3objemové hustoty 80 kg/m  si zamilují všichni uživatelé hledající nové řešení 

maximálního komfortu, dokonalé podpěry a pohodlí při spánku. Senzitivní vlast-
®nosti paměťové pěny PremioPUR  RAM na povrchu matrace (v. 8 cm) zajistí přizpů-

sobení se matrace všem typům postav a poskytuje specifickou plošnou bodovou 

podpěru. Díky těmto schopnostem dochází po dobu spánku k uvolnění - regeneraci 

celého těla, šetrné podpěře kloubů i kyčlí a tolik potřebnému odpočinku v přirozené 

poloze.

Velmi důležitou součástí matrace je také její základní - nosná část ze značkové pěny 
® 3PremioPUR  (40 kg/m ), která poskytne důležitou součinnost povrchové paměťové 

pěně tak, aby mohla být matrace využívána uživateli různých váhových kategorií.

Dlouhou životnost matrace podporuje také otevřená struktura použitých pěn, která 

se postará o kvalitní odvod vlhkosti a vysokou hygienu celého lůžka.

Nezbytnou součástí matrace je také nabídka vysoce kvalitních snímatelných potahů 

s možností praní a rozdělení na 2 poloviny.

MATRACE DAILY



DAILY HARD
Matrace nabízí pevnou podpěru, komfortní povrch 
a nejvyšší kvalitu pro Váš jedinečný odpočinek a relaxaci.

-  NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE

 PODLE VÁHY UŽIVATELE:

 VHODNÁ DO 180 KG

- VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU):

 22 CM (JÁDRO VÝŠKA 22 CM)

- VHODNÝ PODKLAD:

 DŘEVĚNÝ NEBO LAMELOVÝ ROŠT

- MATRACE LZE POLOHOVAT

Tvrdší strana matrace

Měkčí strana matrace
(lehací plocha z paměťové pěny)

visco

www.usnu.cz

Matrace DAILY HARD osloví všechny uživatele hledající pevnou - tuhou matraci při 

zachování maximálního komfortu na povrchu matrace. Kombinací vhodně zvole-
®ných materiálů, na povrchu paměťové pěny PremioPUR  visco (5 cm) objemové 

3 ®hustoty 50 kg/m  a základní části matrace ze speciální pěny PremioPUR , zajistí 

matraci požadované pocitové vlastnosti, dokonalé přizpůsobení matrace všem 

typům postav a specifickou plošnou bodovou podpěru. Díky těmto vlastnostem 

dochází u uživatelů s požadavkem na pevnější podpěru těla po dobu spánku 

k uvolnění - regeneraci, šetrné podpěře kloubů i kyčlí a tolik potřebnému odpočinku 

v oblíbené poloze při ležení. Optimální podpěru těla doplňuje povrchová profilace 

základní části matrace do 7 anatomických zón.

Velmi důležitou součástí matrace je také její základní - nosná část z výběrové pěny 
® 3PremioPUR  (40 kg/m ), která poskytne důležitou součinnost povrchové paměťové 

pěně tak, aby mohla být matrace využívána uživateli různých váhových kategorií.

Dlouhou životnost matrace podporuje také otevřená struktura použitých pěn, která 

se postará o kvalitní odvod vlhkosti a vysokou hygienu celého lůžka.

Nezbytnou součástí matrace je také nabídka vysoce kvalitních snímatelných potahů 

s možností praní a rozdělení na 2 poloviny.

DAILY ANTIDEKUBIT
Matrace nabízí maximum komfortu, pružnosti a pohodlí využitím

®vysoceelastické pěny PremioPUR  LIV s antidekubitní konstrukcí.

-  NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE

 PODLE VÁHY UŽIVATELE:

 VHODNÁ DO 130 KG

- VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU):

 22 CM (JÁDRO VÝŠKA 22 CM)

- VHODNÝ PODKLAD:

 DŘEVĚNÝ NEBO LAMELOVÝ ROŠT

- MATRACE LZE POLOHOVAT

Tvrdší strana matrace
(7 anatomických zón)

Měkčí strana matrace
(lehací plocha s antidekubitními prořezy)

LIV

www.usnu.cz

Matrace DAILY ANTIDEKUBIT využívá skvělých elastických vlastností značkové pěny 
® 3PremioPUR  LIV (50 kg/m ) s podílem sójového oleje. Její povrchová úprava - 

antidekubitní profilace, vede k zajištění velmi šetrné podpěry těla a napomáhá 

uvolnění i regeneraci celého těla. Příjemnou středně tvrdou pružnost a správnou 
®podpěru těla umocňuje druhá část matrace ze značkové pěny PremioPUR  

3(40 kg/m ). Tato část matrace je doplněna o 7 anatomických zón, které spolu 

s příčnou profilací pomáhají s optimální podpěrou těla ve všech jeho částech 

k dosažení přirozené polohy při ležení. Díky provedení matrace se dvěmi různými 

povrchovými profilacemi a dvěma typy materiálů lze matraci využít dle priority 

požadované tuhosti z obou stran.

Dlouhou životnost matrace podporuje také otevřená struktura použitých pěn, která 

se postará o kvalitní odvod vlhkosti a vysokou hygienu celého lůžka.

Nezbytnou součástí matrace je také nabídka vysoce kvalitních snímatelných potahů 

s možností praní a rozdělení na 2 poloviny.



DAILY HARD
Matrace nabízí pevnou podpěru, komfortní povrch 
a nejvyšší kvalitu pro Váš jedinečný odpočinek a relaxaci.

-  NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE

 PODLE VÁHY UŽIVATELE:

 VHODNÁ DO 180 KG

- VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU):

 22 CM (JÁDRO VÝŠKA 22 CM)

- VHODNÝ PODKLAD:

 DŘEVĚNÝ NEBO LAMELOVÝ ROŠT

- MATRACE LZE POLOHOVAT

Tvrdší strana matrace

Měkčí strana matrace
(lehací plocha z paměťové pěny)

visco

www.usnu.cz

Matrace DAILY HARD osloví všechny uživatele hledající pevnou - tuhou matraci při 

zachování maximálního komfortu na povrchu matrace. Kombinací vhodně zvole-
®ných materiálů, na povrchu paměťové pěny PremioPUR  visco (5 cm) objemové 

3 ®hustoty 50 kg/m  a základní části matrace ze speciální pěny PremioPUR , zajistí 

matraci požadované pocitové vlastnosti, dokonalé přizpůsobení matrace všem 

typům postav a specifickou plošnou bodovou podpěru. Díky těmto vlastnostem 

dochází u uživatelů s požadavkem na pevnější podpěru těla po dobu spánku 

k uvolnění - regeneraci, šetrné podpěře kloubů i kyčlí a tolik potřebnému odpočinku 

v oblíbené poloze při ležení. Optimální podpěru těla doplňuje povrchová profilace 

základní části matrace do 7 anatomických zón.

Velmi důležitou součástí matrace je také její základní - nosná část z výběrové pěny 
® 3PremioPUR  (40 kg/m ), která poskytne důležitou součinnost povrchové paměťové 

pěně tak, aby mohla být matrace využívána uživateli různých váhových kategorií.

Dlouhou životnost matrace podporuje také otevřená struktura použitých pěn, která 

se postará o kvalitní odvod vlhkosti a vysokou hygienu celého lůžka.

Nezbytnou součástí matrace je také nabídka vysoce kvalitních snímatelných potahů 

s možností praní a rozdělení na 2 poloviny.

DAILY ANTIDEKUBIT
Matrace nabízí maximum komfortu, pružnosti a pohodlí využitím

®vysoceelastické pěny PremioPUR  LIV s antidekubitní konstrukcí.

-  NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE

 PODLE VÁHY UŽIVATELE:

 VHODNÁ DO 130 KG

- VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU):

 22 CM (JÁDRO VÝŠKA 22 CM)

- VHODNÝ PODKLAD:

 DŘEVĚNÝ NEBO LAMELOVÝ ROŠT

- MATRACE LZE POLOHOVAT

Tvrdší strana matrace
(7 anatomických zón)

Měkčí strana matrace
(lehací plocha s antidekubitními prořezy)

LIV

www.usnu.cz

Matrace DAILY ANTIDEKUBIT využívá skvělých elastických vlastností značkové pěny 
® 3PremioPUR  LIV (50 kg/m ) s podílem sójového oleje. Její povrchová úprava - 

antidekubitní profilace, vede k zajištění velmi šetrné podpěry těla a napomáhá 

uvolnění i regeneraci celého těla. Příjemnou středně tvrdou pružnost a správnou 
®podpěru těla umocňuje druhá část matrace ze značkové pěny PremioPUR  

3(40 kg/m ). Tato část matrace je doplněna o 7 anatomických zón, které spolu 

s příčnou profilací pomáhají s optimální podpěrou těla ve všech jeho částech 

k dosažení přirozené polohy při ležení. Díky provedení matrace se dvěmi různými 

povrchovými profilacemi a dvěma typy materiálů lze matraci využít dle priority 

požadované tuhosti z obou stran.

Dlouhou životnost matrace podporuje také otevřená struktura použitých pěn, která 

se postará o kvalitní odvod vlhkosti a vysokou hygienu celého lůžka.

Nezbytnou součástí matrace je také nabídka vysoce kvalitních snímatelných potahů 

s možností praní a rozdělení na 2 poloviny.



DAILY LIFE
Matrace nabízí vysokou pružnost a pohodlí využitím značkové

®pěny PremioPUR  s oboustranným 7-zónovým provedením.

-  NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE

 PODLE VÁHY UŽIVATELE:

 VHODNÁ DO 130 KG

- VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU):

 22 CM (JÁDRO VÝŠKA 22 CM)

- VHODNÝ PODKLAD:

 DŘEVĚNÝ NEBO LAMELOVÝ ROŠT

- MATRACE LZE POLOHOVAT

www.usnu.cz

Matrace DAILY LIFE využívá vysokou pružnost - přizpůsobivost značkové pěny 
® 3PremioPUR  (40 kg/m ) a oboustranné povrchové 7-zónové profilace k dosažení 

optimální podpěry těla v každé jeho části. Matrace tak může respektovat potřeby 

zakřivení postavy uživatele a ponechat ji v přirozené poloze, ve které můžeme 

regenerovat a získat novou energii na další den. Oboustranné provedení anatomic-

kých zón zajistí nejen oboustranné využití matrace ale také zvýraznění jejich funkce. 

Příkladem je oblast ramen, kde tímto vzniká tzv. ramenní kolébka, ulevující tlaku na 

rameno při ležení na boku. Podobně se pak chovají i další anatomické zóny 

v matraci jako bederní výztuha nebo pánevní změkčení.

Dlouhou životnost matrace podporuje také otevřená struktura použité pěny, která 

se postará o kvalitní odvod vlhkosti a vysokou hygienu celého lůžka.

Nezbytnou součástí matrace je také nabídka vysoce kvalitních snímatelných potahů 

s možností praní a rozdělení na 2 poloviny.

Měkčí strana matrace
(lehací plocha s 7-zónovým profilováním)
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