
 

Chránič matrace Dream catcher 
 

Chraňte svou matraci pomocí našeho chrániče matrace Dormeo Dream 

Catcher, protože udrží matraci bez nečistot a skvrn. 

Bez ohledu na to, jak opatrní jste a jak s matrací zacházíte, můžete ji stále 

poskvrnit a zašpinit. Ačkoli některé matrace mají omyvatelné potahy, 

chránič matrací je dokonalým řešením pro poskytnutí další vrstvy ochrany 

vaší matrace, protože její samotné jádro prát nelze. 

Měkká a vysoce savá vlákna z viskózy podporují skutečné vlastnosti 

regulace teploty, díky čemuž je váš chránič matrací dokonale vhodný pro 

použití po celý rok - v létě i v zimě. Viskózová vlákna, která mají větší 

absorpci vlhkosti z bavlny, nabízejí suchý a zdravější komfort při spaní. 

Vaše spací prostředí bude těžit také z pocitu šetrnosti k životnímu 

prostředí. 

Polyuretanová membrána poskytuje vodotěsnou bariéru pro kapaliny a skvrny. 

Tento chránič matrace má boční elastické pásky, které zapadají do rohů matrace jako namontovaný 

povlak a zajišťují, aby zůstal na svém místě, čímž poskytuje extra měkkost a pohodlí, takže vaše 

matrace zůstává dobře chráněna. 

Chránič matrace je plně pratelný v pračce při 60 ° C - to je teplota, při které podle výzkumů 

provedených po celém světě nemohou roztoči přežít. Díky této vlastnosti je ideální pro každodenní 

použití a skvělý doplněk do každé ložnice. 

 

 

Polštář Dream catcher 70x90/50x70 
 

Krycí textilie polštáře Dormeo Dream Catcher je vyrobená ze 100% bavlny, 

a která je ideální pro citlivou pokožku. Výplň pak zaručuje načechranost, 

měkkost a tím tak příjemné spící prostředí po celý rok. 

Vlastnosti bavlny, které se vyznačují trvanlivostí a pevností, spolu s 

měkkým a poddajným pocitem, který poskytuje také skvělou prodyšnost. 

Tento přírodní materiál je také měkký na dotek, a proto šetrný k naší kůži.  

Polštář Dream Catcher má na boku zip, tudíž je možné přizpůsobit si výplň 

tak, abyste měli ideální výšku a tuhost pro Váš spánek. 

Polštář lze také vyprat na 30°C  

Polštář je vhodný pro spáče, kteří spí na zádech i na břiše. 



 

Dvojitá přikrývka Dream catcher 70x90 
 

Dormeo Dream Catcher dvojitá přikrývka je měkká a útulná peřina, kterou můžete používat po celý 

rok.  

Náplň vám zajistí nadýchanou měkkost a optimální spací prostředí. 

Balení se skládá ze dvou peřin pro tři kombinace tepla. Tenčí peřinu 

můžete použít v létě a tlustší na jaře a na podzim nebo je spojit abyste 

získali jednu velmi teplou peřinu pro zimní sezónu. 

Vlastnosti bavlny, které se vyznačují trvanlivostí a pevností, spolu s 

měkkým a poddajným pocitem, který poskytuje také skvělou 

prodyšnost. Tento přírodní materiál je také měkký na dotek, a proto 

šetrný k naší kůži.  

Kombinace bavlny s technologií AirX Systém, která je umístěná na 

okrajích, umožňuje optimální cirkulaci vzduchu a poskytuje vám svěží a 

hypoalergenní prostředí pro spaní, které Vám umožní klidný spánek. 

Přikrývku lze prát na 30°C  

 

Polštář Dream catcher premium 50x70 
 

Prémiová potahová tkanina Dormeo Dream Catcher vyrobená ze 100% bavlny (žakárová) se 

skutečnou výplní z peří je ideální pro skvělou podporu, načechranou měkkost a příjemné prostředí 

pro spaní po celý rok. Žakárový potah dává polštáři 

zvláštní luxus. 

 

Vlastnosti bavlny, které se vyznačují trvanlivostí a 

pevností, spolu s měkkým a poddajným pocitem, 

který poskytuje také skvělou prodyšnost. Tento 

přírodní materiál je také měkký na dotek, a proto 

šetrný k naší kůži.  

 

Polštář je vhodný pro spáče, kteří spí na zádech i na 

břiše.  

 

 

 



 

 

 


