


Italská značka matrací s více než 40 letou tradicí, kterou ocenily již miliony spokojených zákazníků 
po celém světě. Produkty značky PerDormire v sobě snoubí vysokou kvalitu a precizní italský 
design, kdy je kladen velký důraz na detail a způsob provedení každého jednotlivého výrobku. Kvalitu 
použitých materiálů a způsobu jejich zpracování potvrzují certifikáty a osvědčení, jimiž značka 
PerDormire disponuje. PerDormire nabízí širou škálu matrací z řady PREMIUM, BIO, LIFESTYLE 
a BASIC, ze kterých si vybere každý uživatel.

PerDormire

Pro komplexnost sortimentu nabízí značka PerDormire širokou škálu polštářů, vedle nich také 
chrániče matrací a rošty. 

Matrace řady PREMIUM 
Představují poznatky nejnovějšího vývoje 
značky PerDormire. Za zmínku stojí například 
SeaFoam pěna - mimořádný inovační materiál 
v oblasti relaxačních systémů, který je 
výsledkem výzkumu mořské pěny a dokáže 
zadržet 10x více vzduchu než tradiční pěny.

Matrace řady BIO 
Zaručují zdravý spánek v harmonii s přírodou. 
Jádra matrací obsahují významný podíl 
přírodních látek – esenciálních olejů nebo soji. 

Matrace řady LIFESTYLE 
Společným znakem těchto matrací je přítomnost 
líné pěny. Jedná se o tepelně senzitivní pěnu, 
která se svému uživateli dokonale přizpůsobuje 
a nabízí mu tak maximální oporu a komfort. 

Matrace řady BASIC 
Kolekce matrací s vynikajícím poměrem kvality 
a ceny. Jádra matrací jsou zhotovena z kvalitní 
studené pěny s výbornými ortopedickými 
vlastnostmi.

Malebná krajina italského 

Toskánska dala vzniknout něčemu 

tak jedinečnému jako jsou matrace 

značky PerDormire. Vyzkoušejte 

je a přesvědčíte se.

www.PerDormire.cz

Značka PerDormire je už řadu 

let v České republice spojena 

s fotbalovým klubem osobností AMFORA. 

Řada jeho členů, v čele s Janem Čenským, je 

spokojenými uživateli matrací značky PerDormire.
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„Já už jsem 
 si svoji matraci 
  vybral!“
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jak vybrat matraci PerDormire

5 stupňů tuhosti matrací 
Tuhost 1 a 2
Tyto extrémně měkké matrace kolekce PerDormire nenabízí, jelikož 
neodpovídájí požadavkům na vysokou kvalitu matrací.

1. Tuhost matrace 
Patří mezi nejdůležitější aspekty při nákupu. Máme tendence vybírat 
podle tuhosti, na kterou jsme doma zvyklí. Správnou volbu tuhosti 
matrace ovlivňuje v nejvyšší míře váha člověka. Platí, že lidé s vyšší 
váhou by si měli vybírat matrace tvrdší, naopak lidé s nižší váhou si 
mohou vybírat z měkčích. Tuhost matrace se také odvíjí od způsobu 
spaní. Pokud spíme po větší část noci na boku, měli bychom zvolit 
měkčí, pokud na zádech nebo na břiše je vhodnější tvrdší.

2. Materiál matrace
Katalog PerDormire nabízí celkem tři druhy pěn (studené pěny, 
viskoelastické pěny a bio pěny). Studené pěny vynikají vysokou 
elasticitou, tvarovou stálostí a dlouhou životností. Líné pěny přinášejí 
díky své konstrukci schopnost rozkládat tlak matrace na lidské tělo 
a tím výrazně redukují počet otáčení během spánku. Tento fakt má 
pozitivní vliv na stabilizaci těla při spánku, zmírňování bolestí zad 
a špičkovou kvalitu spánku. Bio pěny zase přinášejí více přírody 
do našich ložnic.

3. Hmotnost zákazníka
Při výběru matrace je potřeba přihlédnout k hmotnosti zákazníka. 
Jedním z možných vodítek je výška jádra matrace, která má přímou 
souvislost s nosností a životností matrace. Čím vyšší je jádro matrace, 
tím je zpravidla vyšší její nosnost. V našem katalogu jsou matrace 
opatřeny informací o své maximální nosnosti. Prosím, věnujte tomu 
pozornost.

5. Potahový materiál
Potah je nedílnou součástí každé matrace a musí splňovat nejvyšší 
konfekční i hygienické standardy. Důležitým aspektem je zajištění 
optimální cirkulace vzduchu v matraci a vytvoření suchého 
a příjemného mikroklimatu v lůžku. PerDormire přináší světově známé 
potahové materiály, jako je například Coolmax pro odvod vlhkosti 
z lůžka, Maglia Bamboo s důležitou antibakteriální aktivitou nebo 
Maglia Nanotex – nanotechnologie zabraňující absorpci vlhkosti 
do jádra. Každý potah matrací PerDormire nabízí unikátní vlastnosti, 
přičemž bližší charakteristiku hledejte v textu na produktové 
stránce matrace.

4. Věk zákazníka
Kvalita spánku má podstatný význam pro všechny věkové kategorie 
zákazníků. Děti potřebují pro zdravý růst a vývoj spíše pevnější matraci 
se střední tvrdostí, u mladých lidí je zájem o tužší matrace a čím je 
člověk starší, měl by použít měkčí a elastičtější matrace.

6. Způsob uložení matrace
Pro dosažení ortopedických vlastností matrace a optimální vzdušnosti 
je potřeba zvolit vhodnou podložku, nejlépe lamelový pevný či 
polohovatelný rošt. Kvalitu roštu zajišťuje počet lamel (standardem 
je 28 a více), kvalitní pouzdra lamel a samozřejmě kování roštů. 
Kolekce PerDormire nabízí jak pevné, tak polohovatelné rošty ve třech 
cenových úrovních.

7. Cena
Zásadním kritériem při volbě matrace by měla být kvalita a ne cena. 
Cena matrace roste úměrně s kvalitou. Při výběru matrací 
z viskoelastických pěn nebo bio pěn musíme počítat s vyšší částkou 
než v případě studených pěn, což je dáno konstrukcí a užitnými 
vlastnostmi. Věříme, že tento stručný návod „Jak si vybrat správnou 
matraci?“ Vám pomůže zvolit si z kolekce matrací představených 
v tomto katalogu tu svoji správnou.

Tuhost 4 
Tuto tuhost matrací volí zejména mladší zákazníci a muži střední 
a vyšší váhové kategorie. Této tuhosti odpovídají matrace Mind Relax, 
Waterline Visco, Bio Duet, Mind Impression, Air Massage Memory, 
New Memory, HR Terapy, HR Life, Quincy.

Tuhost 5 
Tyto matrace upřednostňují zákazníci vyšší váhové kategorie. V kolekci 
je prezentována matrací Hard.

Tuhost 3 
Tyto matrace upřednostňují především ženy, starší lidé a obecně 
zákazníci, kteří požadují střední tuhost matrace. Do této kategorie 
řadíme matrace Genesi HD, Ergomind, Air Memory Coolmax Plus.

Dvojí tuhost 
Velice zajímavou variantu tvoří matrace, které mají z každé strany 
odlišnou tuhost. Zákazník si pak zvolí tu, která mu momentálně 
vyhovuje. Tyto matrace jsou ideální pro manželský pár. Matrace s dvojí 
tuhostí: King 11, Benessere, Comfort Partner, XXL King, Duo Mind, 
New Dream Easy, Duo Basic.
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King 11
Aromaterapie s dotekem
vzdušné mořské pěny

Matrace je výsledkem nejnovějšího vývoje 
v oblasti spacích systémů a nabízí uživateli 
bezkonkurenční vzdušnost jádra a tím svěží 
spánek. Pevný základ matrace tvoří dvě vrstvy 
pěny Sea Foam. 

Tato pěna je unikátní obsahem velkých buněk 
s otevřenou strukturou, díky kterým může 
proudit vzduch uvnitř matrace a je zajištěna 
maximální prodyšnost. Vzduchové polštářky 
uvnitř jádra tak ovlivňují tuhost matrace 
a perfektně se tak přizpůsobí váze a tvaru 
těla. Ložnou plochu tvoří líná pěna, která se 
tvaruje podle hmotnosti a tvaru těla.

Snímatelný potah

Líná pěna

Dělitelný potah

Partnerská matrace

Aromaterapie

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

23 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

20 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 130 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
SCENSIC 
LEVANDULE 
(100% polyester)
2 cm líné pěny 
v potahu

JÁDRO:
třívrstvé
líná pěna 4 cm (50 kg/m3)
sea foam pěna 10 cm (35 kg/m3)
sea foam pěna 6 cm (35 kg/m3)
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Mind Relax
Kvalitní odpočinek 
s pohlazením stříbra

Matrace díky svým ortopedickým 
schopnostem zajišťuje vynikající odpočinek 
a relaxaci. Je to dáno vysokou vrstvou líné 
pěny, která má perfektní schopnost rozkládat 
tělesný tlak a ideálně se tak přizpůsobuje 
tvaru lidského těla. 

Jedinečnost matrace podtrhuje potah 
FUSION. Je unikátní svým obsahem stříbra 
a uhlíku. Stříbro potlačuje rozmnožování 
mikrobů v lůžku a díky termoregulační 
schopnosti dokáže upravovat ideální teplotní 
klima. Uhlík působí antistaticky, a proto 
dokáže rozptýlit elektrické náboje hromadící 
se během spánku.

Stříbro v potahu

Snímatelný potah

Zdravotní matrace

Líná pěna

Dělitelný potah

7 ortopedických zón

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

23 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

20 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 130 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
FUSION (85% 
polyester, 12% 
viskóza, 1% uhlík, 
1% stříbro, 
1% bavlna)
2 cm líné pěny 
v potahu

JÁDRO:
dvouvrstvé
líná pěna 6 cm (50 kg/m3)
studená pěna 14 cm (35 kg/m3)
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Waterline Visco
Komfort & svěžest 

Air memory visco pěna, která tvoří ložnou 
plochu matrace je unikátní díky své elasticitě 
a speciální struktuře miniaturních průduchů, 
které zajišťují proudění vzduchu směrem 
do jádra matrace a tím umožňují její 
vysokou prodyšnost. 

Potah matrace Bayscent aromatherapy 
je charakteristický svěží vůní. Bayscent 
neutralizér chrání látku proti zápachům 
a udržuje její originální aromatickou stálost, 
vzhled a prodyšnost.

Snímatelný potah

Líná pěna

Zdravotní matrace

Dělitelný potah

Aromaterapie

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

22 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

20 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 130 kg1TUHOST 2 3 54

60°C 

POTAH:
BAYSCENT® 
AROMATHERAPY 
(85% polyester, 
15% viskóza)

JÁDRO:
dvouvrstvé
perforovaná air memory líná pěna 
6 cm (50 kg/m3)
studená pěna 14 cm (28 kg/m3)
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Genesi HD
Maximální komfort 
v souladu s přírodou

Matrace díky unikátnímu jádru z bio pěny 
vyniká vysokým podílem přírodních složek, 
které se vyznačují vysokou pružností. 
Vynikající ortopedické vlastnosti matrace 
jsou docíleny použitím líné pěny s nejvyšší 
hustotou na trhu.

Snímatelný potah s vysokým obsahem 
přírodních látek (stříbro, soya, uhlík) zajišťuje 
antibakteriální a antistatické účinky. Bavlna 
dodává potahu jemnost. Bezkonkurenčně 
vysoká vrstva líné pěny ideálně rozkládá tlak 
těla na matraci.

Stříbro v potahu

Snímatelný potah

Zdravotní matrace

Líná pěna

7 ortopedických zón

Dělitelný potah

Vysoká nosnost

Partnerská matrace

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

24 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

21 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 150 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
Genesi Soya 
73% polyester
24% soya, 1% bavlna
1% uhlík, 1% stříbro
2 cm líné pěny 
v potahu

JÁDRO:
dvouvrstvé
bio sojová líná pěna 7 cm (95 kg/m3)
bio sojová studená pěna 14 cm (43 kg/m3) 
se 2 vloženými bloky bio pěny
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Ergomind
Bio zdravotní matrace

Stříbro obsažené v potahu má vynikající 
antimikrobiální a antistatické vlastnosti 
a zároveň také pohlcuje pachy. Manipulace 
je usnadněná dělitelným potahem a čtyřmi 
držáky. Vysoký komfort matrace je dán 
třívrstvým jádrem a sedmi ortopedickými 
zónami. Díky líné pěně dochází k optimálnímu 
rozložení tlaku těla na matraci. Vše je 
doplněno o propracovaný systém větracích 
kanálků.

Stříbro v potahu

Snímatelný potah

Zdravotní matrace

Líná pěna

7 ortopedických zón

Dělitelný potah

Vysoká nosnost

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

23 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

21 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 150 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
Silver Safe
36% bavlna
63% polyester
1% stříbro
2 cm líné bio pěny 
v potahu

JÁDRO:
třívrstvé
bio líná pěna 7,5 cm (50 kg/m³) 
studená pěna 7,5 cm (30 kg/m³)
studená pěna 6 cm (28 kg/m³)                                    
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Bio Duet
Nejoblíbenější bio matrace

Velmi dobré ortopedické vlastnosti, uvolnění 
cirkulace krevního oběhu během spaní 
a ochrana proti proleženinám jsou základními 
vlastnostmi této matrace. Zajišťuje je 
dvouvrstvá bio líná pěna umístěná v potahu 
a v horní části jádra matrace, rozkládající váhu 
ležícího těla na celou plochu podkladu. 

Komfort zajišťuje vysoká spodní podpůrná 
vrstva bio studené pěny a příjemná čajová 
vůně uložená v mikrokapslích v potahu, 
uvolňující se během spánku. 

Líná pěna

7 ortopedických zón

Aromaterapie

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ne

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

21 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

17 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 130 kg1TUHOST 2 3 54

POTAH:
Scensic Green Tea
100% polyester 
s vonnými 
mikrokapslemi,
2 cm líné biopěny 
v potahu

JÁDRO:
dvouvrstvé
bio líná pěna 2 cm (50 kg/m³) 
bio studená pěna 15 cm (35 kg/m³)

          

Matrace vhodná
na polohovací rošt
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Mind Impression
Pro jedinečný komfort

Jednou z předností matrace je její vybavení 
povrchovou tkaninou z nanovláken, které 
se vyznačují vysokou jemností, dlouhou 
životností a „teflonovým efektem“ (odpuzuje 
tekutiny). Použitá nanotechnologie dodává 
matraci dlouhodobě vysokou prodyšnost 
a zároveň umožňuje odvod potu do povrchové 
tkaniny mimo tělo. 

Kombinace líné pěny v horní části jádra 
a kvalitní studené pěny ve spodní části 
poskytuje pohodlnou, pevnou a anatomicky 
vhodnou oporu těla.

Snímatelný potah

Zdravotní matrace

Líná pěna

7 ortopedických zón

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

23 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

20 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 130 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
Nanotex
100% polyester 
(nanovlákna)
2 cm líné pěny 
v potahu

JÁDRO:
dvouvrstvé
líná pěna 6 cm (50 kg/m3)
studená pěna 14 cm (30 kg/m3)

17 18
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Benessere
Nejprodávanější 
zdravotní matrace

Třívrstvé jádro matrace poskytuje výborné 
ortopedické vlastnosti. Horní část je osazena 
línou pěnou, umožňující odlehčení váhy 
těla. Speciálně tvarované části vrchních 
pěn umožňují provádět mikromasáž, která 
napomáhá lepšímu prokrvení povrchové 
části těla. Potahová tkanina ze savých 
přírodních bambusových vláken má přirozené 
antibakteriální a deodorizující účinky 
a zajišťuje rychlý odvod vlhkosti.

Snímatelný potah

Zdravotní matrace

Líná pěna

7 ortopedických zón

Partnerská matrace

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

24 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

22 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 130 kg1TUHOST 2 3 54

60°C 

POTAH:
Bamboo
34% bambusová 
vlákna
66% polyester

JÁDRO:
třívrstvé
líná pěna 5 cm (50 kg/m³) 
studená pěna 12 cm (28 kg/m³)
studená pěna 5 cm (28 kg/m³)
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Comfort Partner
Partnerská matrace, která 
Vás překvapí svou hebkostí

Matrace bezkonkurenční výšky nabízí uživateli 
pocit maximálního pohodlí díky extra soft 
pěně všité do potahu matrace – zažijete 
tak pocit odpočinku v hedvábném prostředí.  
Jádro matrace z vysoce kvalitní dvoutuhostní 
studené pěny – matrace je tak vhodná 
pro partnery, kteří hledají rozdílně 
tuhou matraci. 

Navíc díky extra soft pěně v potahu si lze 
vybrat ze 4 komfortních pocitů, a to možností 
otočení potahu. Potah je dělitelný na 2 části 
s odvětrávacím lemem, který zajišťuje rychlý 
odvod vlhkosti.

Snímatelný potah

Partnerská matrace

Dělitelný potah

Vysoká nosnost

Soft pěna

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

- 4 tuhosti

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

26 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

22 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 150 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
Foglia
100% polyester
2,5 cm extra soft 
pěny v potahu

JÁDRO:
dvouvrstvé
studená pěna růžová 11 cm (28 kg/m³) 
studená pěna modrá 11 cm (25 kg/m³) 
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Air Memory
Coolmax Plus

Matrace pro aktivní věk

Vzdušná, ortopedická matrace. Povrch potahu 
tvoří čtyřkanálkové duté vlákno s velmi 
dobrou tepelnou regulací a rychlým odvodem 
tělesné vlhkosti. 

Potah je vodoodpudivý s antibakteriální 
úpravou, která má schopnost potírat mikroby 
vznikající na zpoceném těle. Dvouvrstvé jádro 
vhodně kombinuje línou a studenou pěnu 
a vytváří účinnou oporu celého těla. Zároveň 
pozitivně působí na krevní oběh.

Snímatelný potah

Dělitelný potah

Líná pěna

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

18 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

15 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 130 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
Coolmax
92% polyester
8% viskóza
2 cm líné pěny 
v potahu
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JÁDRO:
dvouvrstvé
líná pěna 4 cm (50 kg/m³)
studená pěna 11 cm (28 kg/m³)



XXL King
Top matrace pro partnery

Matrace s účinným pohlcováním pachů, které 
neutralizuje pomocí mikrokapslí. Zachovává si 
přitom potřebnou vzdušnost, kterou zvyšuje 
odvětrávací lem na boku matrace.Vzhledem
k rozdílné tuhosti spodní a vrchní části jádra 
je možné používat matraci oboustranně, podle 
váhy uživatele. 

Zároveň lze otáčet i potah a tím volit 
nejoptimálnější ze 4 tuhostí. Komfort je 
zajištěn přítomností líné pěny všité do potahu. 
Matrace je doplněna o praktické držáky.

Snímatelný potah

7 ortopedických zón

Partnerská matrace

Vysoká nosnost

Líná pěna

Dělitelný potah

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

20 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

17 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 150 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
Bayscent
84% polyester
16% viskóza
2 cm líné pěny 
v potahu 

JÁDRO:
dvouvrstvé
studená pěna zelená 8,5 cm (30 kg/m³)
studená pěna modrá 8,5 cm (28 kg/m³)    
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Air Massage
Memory

Pro jedinečnou relaxaci 

Velmi dobré ortopedické vlastnosti, uvolnění 
cirkulace krevního oběhu během spaní 
a ochrana proti proleženinám jsou základními 
vlastnostmi této matrace. Perfektní vzdušnost 
matrace zajišťuje perforovaná vrstva líné pěny 
v jádře. Komfort spaní zajišťují 2 cm líné 
pěny všité do potahu.  

Snímatelný potah matrace s obsahem stříbra 
má antibakteriální a antistatické účinky (ničí 
statickou energii vznikající v lůžku během 
spaní). Potah matrace je doplněn 
o manipulační úchyty a odvětrávací lem, který 
zajišťuje vynikající provzdušnění.

Líná pěna

Stříbro v potahu

Snímatelný potah

7 ortopedických zón

Dělitelný potah

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

21 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

18,5 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 130 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
Silver Life (98% 
polyester, 1% 
stříbro, 1% uhlík)
2 cm líné pěny 
v potahu

JÁDRO:
třívrstvé
perforovaná líná pěna 4,5 cm (45kg/m3)
studená pěna oranžová 7 cm (30 kg/m3)
studená pěna zelená 7 cm (25 kg/m3)
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New Memory
Nejprodávanější 
matrace na trhu

Ortopedická matrace s jádrem zhotoveným 
ze dvou druhů kvalitní polyuretanové pěny 
- líné a studené pěny. Každá z pěn má 
svoji specifickou funkci a společně vytvářejí 
podmínky pro komfortní a zdravé spaní. 
Líná pěna v horní části matrace je ideální 
pro rovnoměrné rozložení váhy těla, což 
pozitivně působí na krevní oběh. 

Spodní část jádra tvoří studená pěna se 
zvýšenou tuhostí, která zajišťuje tělu 
potřebnou anatomickou oporu a vysokou 
provzdušněnost.

Snímatelný potah

7 ortopedických zón

Líná pěna

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Vynikající poměr 
kvality a ceny

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

18 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

15 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 130 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
PerDormire 
Medic+Area
69% polyester
31% viskóza
2 cm líné pěny 
v potahu

JÁDRO:
dvouvrstvé 
líná pěna 3 cm (50 kg/m³) 
studená pěna 12 cm (30 kg/m³)
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HR Terapy
Kvalita za rozumnou cenu

Matrace z vysoce kvalitní polyuretanové 
pěny, tzv. studené pěny, rozdělena do sedmi 
anatomických zón s rozdílnou tuhostí pro 
jednotlivé části těla, vytváří velmi dobré 
podmínky pro anatomicky správnou 
polohu páteře. 

Komfort spaní a příjemnou relaxaci 
na této matraci zvyšuje snímatelný potah 
s antibakteriálními účinky, vyplněný 
línou pěnou, tlumící váhu těla a bránící 
proleženinám. Díky líné pěně všité do jedné 
části potahu, můžeme volit ze 2 tuhostí 
matrace.

Snímatelný potah

7 ortopedických zón

Partnerská matrace

Líná pěna

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

18 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

15 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 130 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
Ice Effect
17% viskóza
83% polyester
2 cm líné pěny 
v potahu

JÁDRO:
jednovrstvé
studená pěna 15 cm (28 kg/m³)
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Duo Mind
Partnerská matrace 
s línou pěnou 

Partnerská matrace s vysokým hygienickým 
standardem jejíž dvě jádra jsou spojena 
suchým zámkem, což umožňuje extrémní 
polohování. Zvýšená pórovitost jádra 
napomáhá odvětrávání vlhkosti, čímž se 
zvyšuje komfort spaní. 

Perfektní spaní a příjemnou relaxaci 
na této matraci zvyšuje snímatelný potah 
s antibakteriálními účinky, vyplněný 2 cm líné 
pěny, která rozkládá tlak lidského těla 
na matraci a brání tak vzniku proleženin.

Snímatelný potah

Partnerská matrace

Líná pěna

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

- 4 tuhosti

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

18 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

15 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

NOSNOST 

do 130 kg1TUHOST 2 3 54

30°C 

POTAH:
Maglia Cerchietti  
(100% polyester)
2 cm líné pěny 
v potahu

JÁDRO:
dvouvrstvé
studená pěna oranžová 7,5 cm (30 kg/m3)
studená pěna zelená 7,5 cm (25 kg/m3)
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New Dream Easy Hard
Matrace pro partnery Nejtvrdší matrace

Snímatelný potah

7 ortopedických zón

Partnerská matrace

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Snímatelný potah

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

20 cm

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

16 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

18 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

14 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

10 let

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

5 let

NOSNOST 

do 130 kg

NOSNOST 

do 130 kg

1TUHOST 2 3 54 1TUHOST 2 3 54

POTAH:
Soft Care
84% polyester
16% viskóza 

POTAH:
Maglia Cerchietti
100% polyester

JÁDRO:
dvouvrstvé
studená pěna béžová 10 cm (28 kg/m³)
studená pěna šedá 8 cm (30 kg/m³)

JÁDRO:
jednovrstvé
studená pěna 14 cm (28 kg/m³)

Maximální teplota
při praní

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

60°C 

30°C 
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HR Life
Matrace pro celou rodinu

Snímatelný potah

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Vynikající poměr 
kvality a ceny

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

16 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

14 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

5 let

NOSNOST 

do 130 kg

1TUHOST 2 3 54

POTAH:
Sensovel
100% polyester 

JÁDRO:
jednovrstvé
studená pěna 14 cm (25 kg/m³)

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt

30°C 
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Duo Basic
Šetří Vaši peněženku 

Snímatelný potah

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Vynikající poměr 
kvality a ceny

Partnerská matrace 

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

15 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

13 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

5 let

NOSNOST 

do 130 kg

1TUHOST 2 3 54

POTAH:
Maglia Cerchetti  
(100% polyester)

JÁDRO:
dvouvrstvé
studená pěna oranžová 6,5 cm (30 kg/m3)
studená pěna zelená 6,5 cm (25 kg/m3)

Maximální teplota
při praní

Matrace je vhodná
na polohovací rošt
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Quincy
Víkendová matrace

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

SNÍMATELNÝ 
POTAH

ne

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

13,5 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

11,5 cm

ZÁRUKA 
NA JÁDRO

5 let

NOSNOST 

do 110 kg

1TUHOST 2 3 54

POTAH:
Cedros Sole
64% polyester
36% polypropylen

JÁDRO:
jednovrstvé
studená pěna 11,5 cm (25 kg/m³)

Matrace není vhodná
na polohovací rošt
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Lze vyrobit pouze do šíře 110 cm

BB-1

TB-1

Memory Topper

Chránič na matrace

Chránič na matrace

Oživí Vaši matraci

Oboustranný bavlněný chránič 
s polyesterovou úpravou. Díky gumovým 
popruhům v rozích matrace lze použít 
na libovolnou tloušťku matrace.

Chránič s teflonovým povrchem. Teflonová vlákna 
v tkanině zajišťují lepší odolnost proti znečištění 
a polití matrace tekutinami. Díky gumovým 
popruhům v rozích matrace lze použít na libovolnou 
tloušťku matrace.

Krycí matrace Memory Topper se dá 
položit na jakoukoli tradiční matraci 
v dobrém stavu pro zmírnění tlaku 
a zvýšení pohodlí. Pokud jste investovali 
do kvalitní matrace, ale dosažené pohodlí 
Vám nestačí, krycí matrace každou 
běžnou matraci vylepší a poskytne 
Vám ve spánku větší oporu a pohodlí.
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SNÍMATELNÝ 
POTAH

ano

CELKOVÁ VÝŠKA 
MATRACE

6 cm

VÝŠKA 
JÁDRA 

4 cm

1TUHOST 2 3 54

60°C 

Snímatelný potah

Líná pěna

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

POTAH:
Soft Care
84% polyester
16% viskoza

JÁDRO:
jednovrstvé
líná pěna 
(50 kg/m3)



Soft Gel Moore

Soya

Osvěžující dotek gelu

Maximální komfort v souladu s přírodou

Stříbro v potahu

Snímatelný potah

Líná pěna

Zdravotní polštář

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

30°C 

30°C 

Softgel® materiál, který tvoří ložnou
plochu polštáře je unikátní svou
nízkou tepelnou vodivostí a schopností
kontrolovat teplotu. Polštář tak díky 
tomu zlepšuje krevní oběh, okysličování 
tkání a přináší příjemný pocit svěžesti. 
Potahová látka vyniká mimořádnými 
termoregulačními vlastnostmi.

Polštář využívá vhodného
anatomického tvaru a drobných
výčnělků v horní části k relaxaci krčních
svalů a zároveň zabraňuje jejich
zatuhnutí a bolesti hlavy. K relaxaci
těla přispívá také potah, skládající
se ze tří přírodních materiálů – soyi,
stříbra a uhlíku. 

POTAH:
Outlast®  
42% viskóza
58% polyester
snímatelný

POTAH:
Genesi Soya
73% polyester
24 % soya
1% bavlna
1% uhlík
1% stříbro

JÁDRO:
Softgel® 
líná pěna

JÁDRO:
bio líná pěna Soya 
Shape Memory
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Bio Moore

Bio Memory Wave

Aromaterapie během spánku

Ideální opora Vaší krční páteři

Snímatelný potah

Líná pěna

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Aromaterapie

Snímatelný potah

Líná pěna

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

30°C 

30°C 

Polštář je vyroben z kvalitního jádra
z bio pěny. Tato pěna kopíruje tvar
hlavy a krku a přizpůsobuje se jejímu
tlaku. Potah obsahuje nespočet 
mikrokapslí s voňavými esencemi, které 
uvolňují během spaní příjemné vůně 
a pomocí této aromaterapie poskytují
osvěžující spánek. 

Polštář je vyroben z bio líné pěny,
která se vyznačuje vysokým podílem
přírodních složek, jako jsou esenciální
oleje z léčivých bylin. Tyto složky
propůjčují polštáři vysokou pružnost,
usnadňují dýchaní a přináší opravdovou
úlevu tělu a mysli. 

POTAH:
Scensic
100% polyester 
s vonnými 
mikrokapslemi 
(Levandule, 
Green Tea, Fresh)
snímatelný 

POTAH:
Probiotic System
67% polyester
33% viskóza 

JÁDRO:
bio líná pěna

JÁDRO:
bio líná pěna
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Líná pěna

Snímatelný potah

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií



Super Soft

Astor

Spánek v objetí hebkosti

Pro uvolnění krční páteře

Snímatelný potah

Zdravotní polštář

Soft pěna

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Vynikající poměr 
kvality a ceny

Snímatelný potah

Líná pěna

Zdravotní polštář

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Vynikající poměr 
kvality a ceny

30°C 

30°C 

Jádro polštáře tvoří speciální pěna
s označením super soft. Tato pěna
je jemná, vysoce pružná a trvale
nedeformovatelná ani po extrémním
zatížení, s výbornou odolností proti
poškození a rovnoměrným rozložením
tlaku. 

Jádro polštáře je vytvořeno z tzv.
„líné pěny“, která se přizpůsobuje
tvaru hlavy, krku nebo šíje, aniž
by vytvářela protitlak.
Nopková struktura jádra
pomáhá nalézt nejvhodnější
polohu pro uložení hlavy a krku.
Krevní oběh je uvolněný a krční
svaly mohou lépe relaxovat. 

POTAH:
PerDormire
Medic+Area
69% polyester
31% viskóza
snímatelný 

POTAH:
PerDormire
Medic+Area
69% polyester
31% viskóza
snímatelný 

JÁDRO:
super soft pěna

JÁDRO:
líná pěna
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Moore

Memory Moore

Nejprodávanější polštář 2012

Vyberte si polštář, který Vám padne

Snímatelný potah

Líná pěna

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Snímatelný potah

Líná pěna

Zdravotní polštář

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Vynikající poměr 
kvality a ceny

30°C 

30°C 

Celé jádro polštáře se skládá z tzv.
„líné pěny“, speciální polyuretanové
pěny, která se přizpůsobuje tvaru
hlavy, krku nebo šíje, aniž by vytvářela
protitlak. Krevní oběh tak není během
ležení na polštáři omezován a krční
svaly mohou lépe relaxovat. 

Líná pěna, ze které je polštář
vyroben, se vlivem tělesné teploty
ideálně přizpůsobuje tvaru krku
a hlavy a poskytuje jim pevnou oporu
a odlehčuje zatížení krčních a šíjových
svalů. 

POTAH:
PerDormire
Medic+Area
69% polyester
31% viskóza
snímatelný 

POTAH:
Probiotic System
67% polyester
33% viskóza

JÁDRO:
líná pěna

JÁDRO:
líná pěna
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Možnost volby
výšky polštáře: 
9 cm, 15 cm



Expert Motor

Basic

Expert

Klasic

Normal 16

Motorový rošt na dálkové ovládání. 
Nosnost roštu do 120 kg.

Rošty Expert Motor, Expert a Klasic obsahují 
28 bukových lamel, uchycených v pevných pouzdrech, které 
mají možnost nastavení tuhosti ve střední části roštu.

Rošt manuálně polohovatelný. 
Nosnost roštu do 120 kg.

Pevný lamelový rošt. Nosnost 
roštu do 120 kg.

Pevný lamelový rošt z bukového 
dřeva se 16 zadlabanými 
lamelami. Nosnost roštu 
do 100 kg.
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Certifikáty

Rozměry

LGA-Prüf-Zertifikát 
Tento certifikát zaručuje kvalitu 
a odolnost použitých materiálů.

* Celková šířka a výška matrace: max. +/- 2%
* Výšky jednotlivým segmentů matrací jsou pouze orientační

Öko-Tex Standard 100 
Textilní výrobky s certifikací 
Öko-Tex (nebo i kovové 

doplňky k textilním výrobkům) 
neobsahují ani neprodukují 

látky škodlivé pro zdraví 
člověka.

Potvrzuje, že výrobek byl 
vyroben v souladu s požadavky 
směrnice EHS 93/42 týkající 
se zdravotnických prostředků. 
Tyto matrace a polštáře jsou 
zdravotnickými prostředky ve 

smyslu českých zákonů.

Management kvality ISO 9001 Prohlášení o shodě vydané 
k produktům s označením .    

standardní rozměry pro matrace

80x190 cm 80x195 cm 80x200 cm
85x190 cm 85x195 cm 85x200 cm
90x190 cm 90x195 cm 90x200 cm

standardní rozměry pro rošty

80x190 cm 85x190 cm 80x195 cm
85x195 cm 80x200 cm 85x200 cm
90x200 cm 100x200 cm

standardní rozměry pro polštáře

72x42 cm
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standardní rozměry pro chrániče

80x190 cm 80x195 cm 80x200 cm
85x195 cm 90x190 cm 90x200 cm



Váš prodejce:

Proč PerDormire?
• Více než 40 let tradice a zkušeností
• Miliony spokojených zákazníků po celém světě
• Vynikající ortopedické vlastnosti prokázané zdravotním certifikátem
• Bezkonkurenční design a kvalita potahů matrací
• Záruka až 10 let na jádra matrací
• Vakuové balení zjednodušující přepravu a manipulaci
• Dodání do 24 hodin až do domu
• Atypické rozměry matrací
• Široká síť prodejen po celé České republice

www.PerDormire.cz


