
Matrac Exclusive

(Chcete sa dozvedieť viac o matraci, ktorý je najkvalitnejším luxusom Slovenského trhu? Radi by ste si
aj vy takýto luxus dopriali? Tak tu ste správne!)

Názov tohto matraca nie je obyčajný. Je naopak výstižný pre jeho vlastnosti. Exkluzívne materiály, 
trvácnosť a čaro obliečok sú najviac disponujúce vlastnosti EMI matraca.

Bezkonkurenčná kvalita

Tento matrac je spojenie všetkých výnimočných materiálov a TOP vlastností v jednom. Je vyrobený 
z najkvalitnejších prírodných materiálov:

 pamäťová pena Classic (50 kg/m3)

 7-zónová pamäťová pena Bio Green

 vysokokvalitná, husto osadená PUR pena (až 35 kg/m3)

Tieto tri jedinečné druhy prírodných materiálov vytvárajú bezkonkurenčnosť matraca Exclusive. 
Vďaka nim je matrac vysokokvalitný, zdraviu neškodný a vyznačuje sa svojou dlhou životnosťou. 
Vysokokvalitné prírodné materiály sú zároveň perfektnými ortopedickými pomocníkmi. Matrac sa ani
pri dlhodobom používaní nepreleží, naopak udrží si svoj elastický tvar a bude tak vyzerať vždy 
zachovalo a luxusne.

Classic pamäťová pena je najkvalitnejšia, ktorá sa používa na výrobu matraca. Reaguje na teplotu tela
a pozitívne vplýva na pohybový systém, pretože vďaka svojej prispôsobivosti odľahčuje tlak, vďaka 
čomu človek po prebudení necíti bolesti, či tuhosť svalstva.

Pena Bio Green sa vyznačuje svojou masážnou schopnosťou, čím podporuje prekrvenie organizmu 
počas spánku. To priaznivo vplýva na celkovú regeneráciu a lepšiu kvalitu spánku.

PUR pena je odolná voči zvuku, čím počas spánku tlmí pohyby a zvuky. Vďaka tomu si spánok užijete 
v tichu a luxuse.

Jeho ďalšou silnou stránkou je vyššia nosnosť a to až do 150 kg. Matrac je hrubý 24 cm, čo oceníte 
nielen pri ležaní, ale aj pri vstávaní. 

Každá z troch vrstiev je spojená vysokokvalitným švajčiarskym lepidlom na báze vody, ktoré má 
obrovskú výdrž a pevnejší spoj medzi penami, čím sa životnosť matraca mnohonásobne zvyšuje.   

Tajomstvo ukryté v obliečke

Dvojité obliečky ukrývajú tajomstvo kvality, ktorej sa nič nevyrovná. Vnútorná časť dvojobliečky je 
napustená výťažkom z Aloe Vera, vďaka čomu je odolná voči mikroorganizmom a úspešne tak chráni 
matrac. Obliečka vo vnútri zároveň chráni matrac pred svetlom, čo je najväčšou výhodou tohto 
matraca.

Vonkajšia časť obliečky je napustená striebrom. Koloidné striebro sa vyznačuje svojimi liečivými 
schopnosťami voči pokožke. Pôsobí antibakteriálne, antimykoticky, protizápalovo a má blahodarné 



účinky na pokožku, ktorá sa počas spánku zregeneruje a hydratuje. Vlastnosti striebra sa zvyšujú pri 
praní vo vode o teplote 60°C.

Rozmery a záruka

EMI matrac Exclusive si u nás viete objednať až v 15 rôznych rozmeroch. Tým spĺňame priania aj tých 
najnáročnejších zákazníkov. Snažíme sa vyhovieť ako jednolôžkovým užívateľom, tak aj manželským 
párom či ľuďom, ktorí majú radi veľa miesta.

Vzhľadom na kvalitu a trvácnosť matraca Exclusive sme ochotný vystaviť k nemu až 6-ročnú záruku! 

(Nenájdete jedinečnejší matrac ako je tento! Matrac Exclusive má v sebe všetky výhody iných 
matracov v jednom, čo ho robí naozaj špičkou.)


