
Bolavá záda? Bezesné noci? 
Řešte to! Řešením je ŘEŠETO
Na matracích ŘEŠETO spokojeně spí už více než 672 000 Čechů. 
Akce 1+1 vám dává skvělou šanci,  
abyste si kvalitní spánek dopřávali i vy. 

Více spánkových nabídek najdete na www.reseto.czCelé stádo matrací pro klidné spaní najdete na www.reseto.cz. Nepočítejte ovečky. Spěte!



Luxusní matrace
Tessie plus

Nová matrace
Zetta plus

Potah Aloe VeraPotah Dry Fast Argentum®

Jedna matrace pro všechny polohy spánku

K tomu dostanete na obě matrace K tomu dostanete na obě matrace

Zlepšujeme to, co včera bylo dokonalé!

9 980 Kč za 2 ks 6 810 Kč za 2 ks

10 560 Kč za 2 ks 7 360 Kč za 2 ks

11 070 Kč za 2 ks 7 930 Kč za 2 ks

Tessie plus 22 Zetta plus 18

Tessie plus 24 Zetta plus 20

Tessie plus 26 Zetta plus 22

Spíte nejraději na břiše nebo během spánku často 
měníte polohy? Pak se dorůžova vyspíte na VISCO 
straně matrace Tessie plus. VISCO pěna není rozdělena 
na zóny a reaguje na lidskou teplotu. Díky tomu se 
skvěle přizpůsobí každému záhybu vašeho těla.
Druhá strana matrace se postará o kvalitní spánek na 
boku nebo na zádech. 7zónový prořez v oblasti ramen 
a pánve zajistí ideální ortopedické podmínky pro 
nerušený spánek.

Zamilujete si ho nejen kvůli hebkému povrchu, ale také 
díky příměsi ALOE VERA, která je známá svými léčivými 
účinky. Obsahuje totiž enzymy, minerály a vitamíny 
a má příznivý vliv na pokožku. 
O suché a příjemné spánkové klima se postarají 
hydrofilní přísady, které zlepšují odvod vlhkosti. Tento 
dělitelný a zónově prošitý potah lze prát na 60 °C.

Pomáhá udržovat vaši matraci v suchu i během těch 
nejteplejších nocí.
Díky cool technologii zůstává matrace během spánku 
příjemně chladná. Ionty stříbra s antibakteriální 
úpravou zabraňuje množení roztočů. Hebký materiál 
je příjemný na dotyk a zvyšuje měkkost a poddajnost 
matrace.

Už se nemusíte bát, že při výběru tvrdosti matrace 
šlápnete vedle. Modrá strana nabízí pohodlí pro 
milovníky měkčích matrací, růžová uspokojí příznivce 
tužších provedení. Tyto matrace jsou skvělé rovněž pro 
páry – partneři mají totožné matrace, ale každý z nich 
si zvolí oblíbenou tvrdost. 
Speciální polyuretanové pěny SLEEPFOAM vynikají 
výbornou elasticitou, která zajišťuje dlouhou životnost. 
Důmyslná profilace zaručuje dokonalé odvětrávání 
středem matrace.

Celé stádo matrací pro klidné spaní najdete na www.reseto.cz. Nepočítejte ovečky. Spěte!

Akční leták 1+1 ZDARMA platí do 31. 8. 2018. 
Ceny matrací uvedeny do rozměru 90 × 200 cm. Chyby v textu vyhrazeny.

Nejprodávanější Nově v nabídce
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