
 

3 zónová přistýlka Silver  
Prodyšná a 4 cm vysoká přistýlka Silver Plus se 3 komfortními zónami poskytuje skvělou podporu a 

komfortní spánek.  

Silver Plus ošetření zajišťuje ochranu proti 

bakteriím, zápachu a prachu. Zlepší kvalitu 

Vašeho spánku na pohovce, rozkládacím 

lůžku nebo kdekoliv, kde není standardní 

postel. Snímatelný a pratelný potah na 40 

°C. Spodní strana je protiskluzová. 

Tato kvalitní přistýlka přemění vaši 
nepohodlnou pohovku nebo rozkládací 
gauč na pohodlný povrch, díky kterému se vzbudíte odpočatí a plní energie. Ve světě pronájmu 
je investice do přistýlky nejlepším řešením, jak si vylepšit spánek, pokud nemůžete vyměnit celou 
postel. 

 Poskytne vám potřebné pohodlí a odlehčí tlakovým bodům, díky vysoce kvalitní pěně 
Ecocell®. 

 Pevnější povrch a výborná podpora páteři 

 3 zóny komfortu poskytují oporu přesně tam, kde ji potřebujete (hlava a krk, boky, nohy). 

 Hygienický povrch pro spánek: díky antibakteriálnímu ošetření potahu, které odpuzuje 
roztoče. 

 Použijte ji kdekoliv: doma pro sebe či pro hosty (rozkládací gauč, pohovka, na zemi), na 
chatě, či na kolejích. 

 Protiskluzové body zajišťují, že vždy zůstane na místě. 

 Odnímatelný potah lze prát v pračce. 

 Balení: Vakuově zabalená a dodávaná v tašce. 
 

Ošetření Silver PLUS 
 
Pro snadnější udržení hygieny a dodatečnou ochranu jsme přistýlku vybavili ošetřením Silver 
Plus, které zaručuje: 

 Anti bakteriální / Anti mikrobální účinek - účinně odpuzuje velké množství bakterií včetně MRSA, 
některých kvasinek a mikro plísní. 

 Bojuje proti zápachu - efektivně snižuje zápach díky menšímu množství bakterií. 
 Odpuzuje roztoče - ošetření zabraňuje množení roztočů. 

Praktická pro použití kdekoliv 

Jen během několika sekund můžete znatelně zlepšit povrch, na kterém spíte. Proto je tato 
přistýlka obzvláště vhodná pro: 

 Všechny, kteří spí na pohovkách, gaučích či dalších nepohodlných površích. 
 Všechny, kteří žijí v malých bytech a potřebují pohodlné řešení pro návštěvy. 
 Všechny, kteří hledají jednoduché řešení na cestování (v karavanu, návštěvy přátel, kempování, 

víkendy na chatě...) 
 Studenty na kolejích, kteří nemají finanční možnosti či prostor k nákupu nové matrace, chtějí se 

ovšem pohodlně vyspat. 
 Všechny, kteří doma cvičí. 


