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Matrace

Kvalitní spánek 
pro zdravý život

Díky technologii 
aktivní pěny AHORNFLEX®

AHORNFLEX®

Matrace navržená pro dokonalé 
kopírování křivek lidského těla 
a správnou regeneraci během spánku

1

www.ahornflex.cz
www.ahorn.cz

Změna barvy pěny matrace a potahu je vyhrazena.
Pro výběr správné tuhosti slouží stupnice tuhostí, od H1 - velmi měkké až po H5 - velmi tuhé.
Více informací o cenách v platném ceníku nebo u prodejce.

Doplňky

Toppery

Topper neboli vrchní matrace je skvělým doplňkem 
pro lepší komfort vašeho spánku. Díky topperu si 
zvýšíte lehací plochu, tělo při spánku či relaxaci lépe 
zregeneruje, a navíc docílíte příjemnějšího vstávání.

Polštáře

Důležitým doplňkem pro osvěžující spánek je 
správně zvolený polštář. Ať už spíte na zádech nebo 
na boku, vhodný polštář uleví namáhaným šíjovým 
svalům a krční páteři.

Dětské matrace
Dětské matrace AHORN vyrábíme v rozměrech 
pro dětské postýlky 60x120 cm a 70x140 cm. 
Volit můžete ze tří výšek 8, 9 nebo 10 cm.



Matrace Helia nese v názvu odkaz 
na slunce – mějte i vy každé ráno 
prozářeno skvělým spánkem. Díky 
vrstvě z pojené pěny matrace drží 
svůj tvar a poskytuje potřebnou 
oporu pro záda. 

Helia Muna

Užívejte si hluboký spánek s ma-
trací Muna. Z jedné strany nabízí 
zónovanou pěnu se střední tuho-
stí, která se přizpůsobí křivkám 
těla. Druhá strana matrace je tužší 
a poskytuje rovnoměrnou oporu.

Spánek jak víno? S matrací Vinia 
zaručeně. Díky vrstvě z kvalitní 
studené pěny poskytuje matrace 
Vinia vyšší komfort spánku 
i relaxace. Oboustranná sendvi-
čová matrace je ideálním řešením 
pro páry. 

Vinia

Spolehlivý výkon hodný Goliáše. 
Matrace Golia je speciálně navr-
žena pro nosnost až 180 kg. 
Dvojnásobné zpevnění kokosovou 
deskou, vrstva odolné pojené pěny 
spolu s provzdušňujícími prořezy 
jsou základem pro matraci, která 
vám bude oporou léta. 
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Golia

Matrace pro multifunkční využití 
se zónovaným povrchem. Pro Váš 
pohodlný spánek doma, pro 
návštěvy či na chatě. Výhodný 
poměr cena / kvalita.
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Multia

Nadstandardně testovaná univer-
zální matrace ve velmi výhodném 
poměru ceny a získané kvality. 
Široký výběr rozměrů i výšek 
matrace.
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Benefity AHORNFLEX®

Život s kvalitním spánkem

Technologie aktivní pěny ® AHORNFLEX

Kolekce matrací s technologií aktivní pěny ® AHORNFLEX
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Nemůžete se rozhodnout mezi latexovou a pěnovou 
matrací? Řešením je sendvičová matrace Melica, která 
propojuje výhody přírodního latexu a kvalitní pěny. 
Vnější latexová vrstva poskytuje měkké spaní, zatímco 
středová část zajišťuje dostatečnou oporu těla.
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Latexová pěna je poddajná, elastická a nabízí příjemně 
měkké spaní téměř jako na obláčku. Provzdušnění 
celého jádra přispívá ke správné hygieně lůžka bez 
vlhkosti, plísní, bakterií a roztočů.

Latexové jádro matrace je proloženo kokosovou des-
kou, která ji zpevňuje a poskytuje extra provzdušnění. 
Kokosová deska se nachází v 1/3 výšky matrace, a nabí-
zí tak měkčí a tužší spaní, které lze zvolit jednodu-
chým přetočením matrace. 

Latexová matrace svou konstrukcí odpovídá rozdílným 
křivkám celého těla. V nejvíce zatěžovaných oblastech 
je matrace zpevněna vrstvou kokosové desky. 
V oblasti ramen a kolen je měkká perfo-latexová deska, 
která zmírní otlačení těchto partií. 

H1 H2/H3

H2/H3 H3
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Každé ráno bude božské díky chytré matraci Dia 
Smart. Zónovaná vyvýšená vrstva kvalitní studené pěny 
poskytne vašemu tělu potřebnou oporu a udrží páteř 
ve svém přirozeném tvaru. Ráno se vzbudíte svěží, bez 
nepříjemné bolesti zad a s uvolněným krčním 
svalstvem.
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AKTIVNÍ PĚNA

Spěte jako v bavlnce díky paměťové pěně, která tvoří 
vrchní vrstvu matrace Dia Memo.
Paměťová pěna se naprosto poddá tvaru vašeho těla, 
zmírní tlak na jednotlivé části a zamezí bolesti zad, 
kloubů či kolen.
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Věděli jste, že Dia znamená božská? Je to tak, matraci 
Dia jsme navrhli a přizpůsobili na míru podle našich 
zkušeností a preferencí zákazníků. Vybrané materiály, 
funkční průřezy tvaru kapky, vlnky aj. dělají z matrace 
Dia dokonale božskou.
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Matrace Dia Relax byla vyvinuta pro ty, kteří si potrpí 
na obzvlášť vysoký komfort. Díky studené pěně 
a funkčním průřezům se matrace skvěle přizpůsobí 
jakékoli poloze vašeho těla, a zajistí tak velkolepý 
odpočinek během spánku. 
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Kolekce matrací s technologií aktivní pěny ® AHORNFLEX
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Medi Vita Medi Vita Plus

Medi Vita Kombi Melica

řada DIA - Pro božský spánekřada  - Latexové matrace



řada ARELLA - Andělské matrace

Kolekce matrací s technologií aktivní pěny ® AHORNFLEX

Matraci Arella Soft si zamilujete, dáváte-li přednost 
měkkému spaní. Oblast ramen a nohou je změkčena 
pomocí efektivních průřezů, které se perfektně 
přizpůsobí křivkám vašeho těla. Matrace je velmi 
oblíbená u lidí, kteří spí rádi na boku. 

Díky příčnému i podélnému profilování pěny vám 
matrace pomůže zmírnit otlačení a špatné prokrvení 
citlivých částí vašeho těla. Odlehčená oblast ramen 
a nohou udrží vaši páteř v přirozené poloze. Vynikající 
kombinace kvalitní pěny a funkčních průřezů – to je 
matrace Arella.
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To pravé pro milovníky měkkého spánku jako na 
obláčku! Oblast ramen a nohou je změkčena pomocí 
efektivních průřezů, které se perfektně přizpůsobí 
křivkám vašeho těla. Příroda podpořená kvalitou - to 
je kombinace přírodní latexové a studené pěny, díky 
které zůstává matrace lehká a vzdušná.

Nadpozemské spojení měkoučké matrace Arella 
s přírodní latexovou pěnou. Matrace je oboustranná. 
Vrchní vrstva z latexové pěny je pocitově více elastická, 
zároveň dodává potřebnou oporu pro vaše tělo 
a pomáhá udržet vaši páteř v přirozené poloze. 
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Speciální řada měkkých matrací z vysoce kvalitních pěn zahrnuje 

matrace z monobloku i kombinaci Latexu a HR pěny. 

„Zažijte nadpozemskou regeneraci vašeho těla”
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Nemůžete se rozhodnout mezi latexovou a pěnovou 
matrací? Řešením je sendvičová matrace Melica, která 
propojuje výhody přírodního latexu a kvalitní pěny. 
Vnější latexová vrstva poskytuje měkké spaní, zatímco 
středová část zajišťuje dostatečnou oporu těla.
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Latexová pěna je poddajná, elastická a nabízí příjemně 
měkké spaní téměř jako na obláčku. Provzdušnění 
celého jádra přispívá ke správné hygieně lůžka bez 
vlhkosti, plísní, bakterií a roztočů.

Latexové jádro matrace je proloženo kokosovou des-
kou, která ji zpevňuje a poskytuje extra provzdušnění. 
Kokosová deska se nachází v 1/3 výšky matrace, a nabí-
zí tak měkčí a tužší spaní, které lze zvolit jednodu-
chým přetočením matrace. 

Latexová matrace svou konstrukcí odpovídá rozdílným 
křivkám celého těla. V nejvíce zatěžovaných oblastech 
je matrace zpevněna vrstvou kokosové desky. 
V oblasti ramen a kolen je měkká perfo-latexová deska, 
která zmírní otlačení těchto partií. 
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Každé ráno bude božské díky chytré matraci Dia 
Smart. Zónovaná vyvýšená vrstva kvalitní studené pěny 
poskytne vašemu tělu potřebnou oporu a udrží páteř 
ve svém přirozeném tvaru. Ráno se vzbudíte svěží, bez 
nepříjemné bolesti zad a s uvolněným krčním 
svalstvem.
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Spěte jako v bavlnce díky paměťové pěně, která tvoří 
vrchní vrstvu matrace Dia Memo.
Paměťová pěna se naprosto poddá tvaru vašeho těla, 
zmírní tlak na jednotlivé části a zamezí bolesti zad, 
kloubů či kolen.
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Věděli jste, že Dia znamená božská? Je to tak, matraci 
Dia jsme navrhli a přizpůsobili na míru podle našich 
zkušeností a preferencí zákazníků. Vybrané materiály, 
funkční průřezy tvaru kapky, vlnky aj. dělají z matrace 
Dia dokonale božskou.
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Matrace Dia Relax byla vyvinuta pro ty, kteří si potrpí 
na obzvlášť vysoký komfort. Díky studené pěně 
a funkčním průřezům se matrace skvěle přizpůsobí 
jakékoli poloze vašeho těla, a zajistí tak velkolepý 
odpočinek během spánku. 
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Medi Vita Medi Vita Plus

Medi Vita Kombi Melica

řada DIA - Pro božský spánekřada  - Latexové matrace

Matrace Helia nese v názvu odkaz 
na slunce – mějte i vy každé ráno 
prozářeno skvělým spánkem. Díky 
vrstvě z pojené pěny matrace drží 
svůj tvar a poskytuje potřebnou 
oporu pro záda. 

Helia Muna

Užívejte si hluboký spánek s ma-
trací Muna. Z jedné strany nabízí 
zónovanou pěnu se střední tuho-
stí, která se přizpůsobí křivkám 
těla. Druhá strana matrace je tužší 
a poskytuje rovnoměrnou oporu.

Spánek jak víno? S matrací Vinia 
zaručeně. Díky vrstvě z kvalitní 
studené pěny poskytuje matrace 
Vinia vyšší komfort spánku 
i relaxace. Oboustranná sendvi-
čová matrace je ideálním řešením 
pro páry. 

Vinia

Spolehlivý výkon hodný Goliáše. 
Matrace Golia je speciálně navr-
žena pro nosnost až 180 kg. 
Dvojnásobné zpevnění kokosovou 
deskou, vrstva odolné pojené pěny 
spolu s provzdušňujícími prořezy 
jsou základem pro matraci, která 
vám bude oporou léta. 
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Golia

Matrace pro multifunkční využití 
se zónovaným povrchem. Pro Váš 
pohodlný spánek doma, pro 
návštěvy či na chatě. Výhodný 
poměr cena / kvalita.
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Multia

Nadstandardně testovaná univer-
zální matrace ve velmi výhodném 
poměru ceny a získané kvality. 
Široký výběr rozměrů i výšek 
matrace.
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Benefity AHORNFLEX®

Život s kvalitním spánkem

Technologie aktivní pěny ® AHORNFLEX

Kolekce matrací s technologií aktivní pěny ® AHORNFLEX


