ortopedická
matrace

Ortopedická matrace YOKO Star – individuálně nastavitelný systém podle váhy spáče.
YOKO Star nabízí anatomicky správnou podpěru těla při ležení, výtečnou hygienu i provzdušnění lůžka.
Rozměry: 200 × 80 a 200 × 90 cm

YOKO Star 16

cena od 5.472,–
(původní cena 9.120,–)

YOKO Star 18

cena od 6.252,–
(původní cena 10.420,–)

YOKO Star 20

cena od 7.050,–
(původní cena 11.750,–)

Ortopedická matrace YOKO Star
YOKO Star 16

celková výška matrace včetně potahu cca 18 cm
lepené provedení – povrchová matrace je
slepena s pružným podkladem

varianty provedení

3 zónové PUR hranoly
7-vrstvé bukové lamely – slepeno
výška 10 cm

studená pěna Premiocel
výška jádra povrchové matrace 6 cm

YOKO Star 18

celková výška matrace včetně potahu cca 20 cm
složené provedení – povrchová matrace je
položena na YOKO Star 16

YOKO Star 16 (lepené provedení)
výška 16 cm

visco pěna Cellpur
výška povrchové matrace 2 cm

YOKO Star 16 (lepené provedení)
výška 16 cm

visco pěna Cellpur
výška povrchové matrace 4 cm

Premiocel je značková studená pěna, která zajišťuje
vysokou elasticitu matrace, tvarovou stálost,
prodyšnost i její dlouhou životnost.

YOKO Star 20

celková výška matrace včetně potahu cca 22 cm
složené provedení – povrchová matrace je
položena na YOKO Star 16

Typy potahů:

New Jersey

NOON Premio

Potahy New Jersey a NOON Premio
obsahují vysoký podíl vláken Tencel
a nabízejí tak příjemné klima matrace
a výborný odvod vlhkosti. Potahy mají
vysokou odolnost proti oděru a žmolkování.
Výplň proševu tvoří duté vlákno. Potahy
jsou snímatelné s možností praní do 60°C
nebo je lze chemicky čistit. Potahy jsou
vyrobeny ze dvou samostatných polovin
spojených zdrhovadlem po celém obvodu
matrace – manipulace s potahy a jejich
údržba je tak jednodušší.

Cellpur je vysoce kvalitní viscoelastická pěna (tzv.
líná nebo paměťová) reagující na tělesnou teplotu
a zatížení. Podpírá tělo rovnoměrně rozloženým
tlakem. Obsahuje celulózu Tencel pro zajištění
rychlého odvodu vlhkosti a tím vytváří suché
a příjemné klima nepříznivé pro život roztočů, plísní
a dalších mikroorganismů.

4

snímatelný
potah

roky záruka
zónový
systém

5 tvrdostí
matrace

váhová
kategorie
do 130 kg

vhodné pro
všechny
věkové
kategorie

klinicky
testováno

testováno
na životnost

jádro
matrace

tvarová
paměť

snadná
údržba

Duren je vysoce elastická kvalitní polyuretanová
pěna s dlouhou životností.

Přednosti ortopedické matrace YOKO Star:
optimální podpěra těla při ležení
vynikající odvod vlhkosti, výtečná hygiena lůžka
použití značkových pěn Premiocel, Cellpur a Duren – dlouhá životnost
klinicky testováno

výběr z 5 tvrdostí – váhových kategorií:
stupeň tvrdosti

váha uživatele

1

do 65 kg

2

66 – 75 kg

3

76 – 90 kg

4

91 – 105 kg

5

106 – 130 kg

5 anatomických zón
výběr ze 3 variant pohodlí – dle typu povrchu matrace
výběr ze 2 typů potahů
Matrace YOKO je vhodná pro všechny věkové kategorie,
alergiky i astmatiky. Matraci YOKO lze položit na lamelový rošt,
dřevěný rošt nebo pevnou desku. Matrace YOKO lze polohovat.

Váš prodejce:

