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FILOZOFIA FERRETI

Značka FERRETI je vytvorená po starostlivom 

dlhodobom vývoji, pri ktorom sme sa opierali 

o dlhoročné poznatky a skúsenosti z oblasti 

ľudského spánku.

Počas spánku v tele prebiehajú životne dôležité 

regeneračné procesy s priamym dopadom 

na imu nitu, zdravie a následne i kvalitu života. 

Spánok pozitívne ovplyvňuje našu duševnú 

rovnováhu a psychiku, stimuluje životnú energiu 

a zvyšuje vitalitu. Preto je kvalitný spánok jednou 

z podmienok pre prežitie plnohodnotného života.

Filozofiou FERRETI je poskytovať ľuďom 

kvalitný spánok. 

Značka FERRETI je zhmotnením túžby 

po dokonalosti. Našou snahou je vytvárať 

komplexné spacie systémy a zameriavame 

sa na každý komponent lôžka oddelene.

To všetko so zámerom zmeniť spánok na „ zážitok“.  

Vo FERRETI spájame v pravú symbiózu dizajn, 

kvalitné materiály a vyspelé konštrukčné riešenia. 

Toto sú tri kľúčové piliere, za pomoci ktorých 

sa snažíme vytvárať prvotriedne produkty. 

Vo FERRETI tvoríme konštrukčne vyspelé 

a pokrokové systémy, vďaka ktorým vznikajú 

ideálne riešenia pre spánok. Všetko úsilie 

je venované dôsledne vyváženým spacím 

systémom, pozostávajúcim z luxusných postelí, 

matracov a matracových topperov. Doplnením 

tejto rady sú anatomické vankúše, paplóny 

a luxusná posteľná bielizeň. Nezabúdame 

na žiadny produkt, ktorý priamo ovplyvňuje 

kvalitu spánku. 

V tejto rade sú použité iba najkvalitnejšie materiály, 

vďaka ktorým bude váš spánok regenerujúci, 

uvoľňujúci a harmonizujúci. Účinnosť týchto 

materiálov je ešte umocnená precíznym 

konštrukčným riešením výrobkov. Práve preto 

každý výrobok dokonale spĺňa svoju funkciu 

v komplexnom spacom systéme a môže byť 

ešte dotváraný podľa individuálnych požiadaviek 

užívateľa.

Vyššie spomínané atribúty sú výsledkom 

neustáleho vývoja a inovácií. 

FERRETI vstúpi nepozorovane, pozvoľna 

do vašeho života prostredníctvom hlbšieho 

kvalitnejšieho a lep šieho spánku.
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PREDSTAVENIE FERRETI

Vo FERRETI sa zhmotňujú naše 20-ročné 

skúsenosti s výrobou produktov pre zdravý 

spánok. Našim pilotným výrobkom boli 

matrace. Vízia FERRETI ale spočívala v poskytnutí 

komplexného riešenia pre kvalitný spánok, 

a preto sa ponuka postupne rozšírila o luxusné 

postele, anatomické vankúše a iné doplnky.

Kvalita je jedným z absolútnych pilierov FERRETI.   

Z tohto dôvodu pri výrobe používame len 

prvotriedne materiály od popredných európskych 

dodávateľov. Náš tým skúsených odborníkov 

pre FERRETI uvážlivo vyberá len to najlepšie. 

Všetky použité materiály sú certifikované 

a sú v súlade so smernicou OEKO TEX Standard 

100, ktorá zaručuje zdravotnú nezávadnosť 

použitých materiálov.

Technológia je nevyhnutnou podmienkou 

kvality a preto naše strojové vybavenie pochádza 

od najlepších svetových výrobcov z Nemecka 

a Talianska. Výrobný proces je certifikovaný 

systémom kvality ISO 9001:2008.

Vo FERRETI pracuje tým vývojových odborníkov, 

ktorý v spolupráci so svetovými výrobcami 

pripravujú komplexné riešenia pre zdravý 

spánok. Ich cieľom je prenášať najnovšie poznatky 

z výskumu a aplikovať ich vo finálnych výrobkoch. 

Inováciami neustále vylepšujeme kvalitu 

a funkčnosť a zlepšujeme úžitkové vlastnosti 

výrobkov. Napĺňame tak filozofiu 

FERRETI – poskytovať ľuďom kvalitný spánok. 
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MATRACOVÝ TOPPER
Matracový topper je vrchnou vrstvou systému kontinentálnej 
postele, s ktorou je ľudské telo v priamom kontakte. Určuje 
komfort spánku a je možné zvoliť požadovaný pocitový 
dojem podľa preferencie užívateľa.

MATRAC
Matrac má v systéme kontinentálneho lôžka nezastupiteľnú 
funkciu. Kopíruje tvar ľudského tela, stabilizuje chrbticu 
v správnej anatomickej polohe a výrazným spôsobom 
určuje tuhosť celého lôžka.

BOXSPRING
Boxspring je kľúčovým komponentom kontinentálneho 
lôžka. Tvorí vzdušný a pružný podklad vhodný pre všetky 
typy matracov. Boxspring je jedinečný svojou bodovou 
prispôsobivosťou.  

A. 

B. 

C.

Produktová línia kontinentálnych 
postelí FERRETI je zhmotnením 
predstáv o dokonalom pohodlí 

počas spánku. Koncepcia spánku 
na kontinentálnom lôžku je 

celosvetovo uznávaná ako zlatý 
štandard pre kvalitný spánok.

V súčasnosti je najprepracovanejším 
spacím systémom, pozostávajúcim 

z troch komponentov: pružného 
boxspringu, matraca a matracového 

topperu. Každá zložka tohoto systému 
plní svoju špecifi ckú funkciu, pričom 
tieto zložky spolupôsobia ako celok 

pri zaistení ideálnych vlastností.
Zloženie kontinentálneho lôžka 

vytvára jedinečný efekt dvojitého 
odpruženia, ktoré zaručuje 

požadovanú ortopedickú oporu 
chrbtice a zároveň navodzuje 

nenapodobiteľný pocit pohodlia.

KONTINENTÁLNE LÔŽKO 
– UNIKÁTNY SYSTÉM 

PRE KVALITNÝ SPÁNOK

S FERRETI OBJAVÍTE 
NOVÚ DIMENZIU SPÁNKU
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KONTINENTÁLNE LÔŽKO 
– UNIKÁTNY SYSTÉM 

PRE KVALITNÝ SPÁNOK

S FERRETI OBJAVÍTE 
NOVÚ DIMENZIU SPÁNKU

LUXUSNÉ POSTELE FERRETI

Postele FERRETI sú kľúčom k prežitiu 

plnohodnotného života. Jedine človek plný 

energie a elánu si dokáže vychutnať jedinečné 

okamihy dňa. Dokáže sa tešiť z práce, venovať 

sa svojím záľubám a zároveň prežívať radosť 

z času stráveného s rodinou a priateľmi.

Toto všetko si vyžaduje množstvo energie. 

Energie, ktorú počas dňa vyčerpáme a energie, 

ktorú musíme v noci opäť obnoviť. 

FERRETI je o energii, FERRETI je o spánku, 

FERRETI je o hlbokom spánku.

Nie v spánku, ale len v najhlbšom spánku náš 

organizmus skutočne odpočíva. Dochádza pritom 

k obnove duševných aj telesných síl. Jedine počas 

najhlbšieho spánku naše telo regeneruje a dopĺňa 

stratenú energiu. Najhlbší spánok je čas, 

kedy odpočíva aj naša myseľ a podvedomie. 

Vtedy sa zbavujeme stresu, zabúdame na starosti 

a problémy. Vtedy sa naša myseľ očistí a získa 

naspäť stratený pokoj a duševnú rovnováhu.

Jedine po noci strávenej plnohodnotným, 

hlbokým spánkom sa prebúdzame dokonale 

oddýchnutí a pripravení naplno prežiť daľší deň. 

Sme nabití energiou a sme pripravení pokoriť svet. 

Už nič nie je nemožné... 

Objavte energiu, nájdite opäť svoj životný elán, 

žite naplno – objavte FERRETI.

FERRETI SLEEPING SOLUTION
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KOŽENÁ POSTEĽ 
V KLASICKOM PREVEDENÍ

AMBRA MADELAINE ELEANOR

AMBRA
lu

x
u

sn
é 

p
o

st
el

e 
fe

rr
et

i



ZÁRUKA 5 rokovVÝŠKA ČELA 155 cm HRÚBKA ČELA 15/25 cm VÝŠKA NOŽIČKY 13 cmVÝŠKA BOXSPRINGU 22 cm / 32 cm / 42 cm

AMBRA

V tejto posteli sú citlivo prepojené prvky klasického dizajnu a precízneho čalúnnického umenia. 
Jemne ohnuté čelo, krásne vypracovaný oblúk a klasický dizajn decentných kriviek a zaoblení sú typickými črtami 

postele AMBRA. Krása prirodzenej štruktúry kože je naviac podtrhnutá jej kvalitným vypracovaním. Vyrezávané 
drevené nožičky postele vhodne dotvárajú celkový dizajn. Posteľ AMBRA bude šperkom vo vašej spálni 

a naplní váš príbytok teplom a harmóniou z prírodných materiálov. 

Posteľ je vyrobená z kvalitnej kože od popredného talianského výrobcu Gruppo mastrotto. 
Koža je farbená výlučne prírodnými pigmentmi, ktoré zvýrazňujú krásu jej prirodzenej štruktúry.detail čalúnenia

detail čela postele

gruppo
mastrotto®



MADELAINE

AMBRA MADELAINE ELEANOR
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VAŠEJ SPÁLNE



3. Čelo s čalúnenými gombíkmi

1. Čelo so SWAROWSKÉHO kryštálmi

2. Čelo so SWAROWSKÉHO kryštálmi/čalúnenými gombíkmi

MADELAINE

Posteľ MADELAINE je predurčená 
k tomu, aby sa stala unikátnym 

solitérom vašej spálne. Základom 
dizajnu je klasický čalúnnický 

strih. MADELAINE upútava svojou 
noblesou a jemným efektom odlesku 
kryštálov SWAROWSKI, ktoré sú citlivo 

zakomponované v čele postele 
a vo svetle vytvárajú príjemnú 

atmosféru. Táto exkluzívna posteľ 
najlepšie vynikne vo veľkom priestore. 

Posteľ MADELAINE podtrhuje 
jedinečnosť jej majiteľa.

Posteľ sa vyrába v troch variantách.
Čelo so SWAROWSKÉHO kryštálmi;

čelo s kombináciou kryštálov 
a čalúnených gombíkov; 

čelo s čalúnenými gombíkmi.

5 rokovVÝŠKA ČELA 150 cm HRÚBKA ČELA 15 cm VÝŠKA NOŽIČKY 8 cm

detail čela

detail SWAROWSKÉHO kryštálov

VÝŠKA BOXSPRINGU 22 cm / 32 cm / 42 cm ZÁRUKA



AMBRA MADELAINE ELEANOR
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ELEANOR

ELEGANTNÁ POSTEĽ 
S NADČASOVÝM DIZAJNOM



ELEANOR

Posteľ ELEANOR na prvý pohľad zaujme svojím nadčasovým dizajnom a výnimočným čelom. 
Vznikla spojením  moderného dizajnu, elegancie a veľmi precízneho vypracovania s citom pre detail. 

Dominantným prvkom čela sú kosoštvorce jemne spojené elegantným švom, ktorý celkovo dotvára exkluzívny 
pocit z postele. Pri doplnkovom osvetlení je prirodzená plasticita čela ešte umocnená neopakovateľnou hrou tieňov. 

Čelo je vhodne doplnené elegantnými antikorovými nožičkami, ktoré navádzajú pocit ľahkosti a vzdušnosti. 
Posteľ ELEANOR celkovo pôsobí veľmi ladne a vyvážene.

5 rokovVÝŠKA ČELA 160 cm HRÚBKA ČELA 10 cm VÝŠKA NOŽIČKY 13 cm

detail čalúnenia

detail čela postele

VÝŠKA BOXSPRINGU 22 cm / 32 cm / 42 cm ZÁRUKA



Základom kontinentálnej postele je boxspring. 
Jeho pevná konštrukcia z masívneho dreva 

garantuje dlhú životnosť celej kontinentálnej postele. 
Boxspring predstavuje bodovo prispôsobivý podklad pre matrac. 

Je stabilný, vzdušný a svojou pružnosťou pomáha absorbovať 
kritické tlaky, čím predlžuje životnosť matracov a topperov. 

Zároveň dodatočne upravuje kopírovanie tvaru ľudského tela.
 Boxspring podmieňuje konečný dizajn kontinentálneho lôžka. 

Vo FERRETI pracujeme s troma výškami boxspringov, 
aby sa v kombinácii s matracmi a toppermi docielila 
optimálna výška ležania podľa požiadaviek klienta.

STABILNÝ, VZDUŠNÝ, PRUŽNÝ A BODOVO PRISPÔSOBIVÝ 
PODKLAD PRE MATRAC PREDLŽUJÚCI ŽIVOTNOSŤ 

MATRACOV A TOPPEROV

BOXSPRING
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noha ELEGANCE

noha CASTELLO

noha METAL

VHODNÉ KOMBINÁCIE BOXSPRINGOV, 
MATRACOV A TOPPEROV

KVALITA BOXSPRINGOV FERRETI

Komfortná výška plochy lôžka 
je v rozmedzí od 65 do 75 centimetrov, 

v závislosti od výšky postavy. 
Najluxusnejšie hotely na svete 
sa však vo svojich štandardoch 

približujú k hornej hranici tohoto 
rozpätia. Vyššia výška lôžka ponúka 
viacero výhod ako je pohodlnejšie 

vstávanie z lôžka, či dýchanie 
čistejšieho vzduchu, pretože prach 

sa víri blízko pri podlahe. 
Výšky boxov FERRETI 

sú 22 cm, 32 cm a 42 cm. 
K tejto výške je nutné pripočítať 
výšku nôh boxspringu, matraca 
a toppera. Dizajnovo pôsobivé 

sú postele s nízkymi boxspringami 
a s vysokými matracami.

Jedinečný dizajn, poctivé materiály, precíznosť 
práce s drevom a čalúnením sú dôkazom, 

že pri výrobe postelí FERRETI dbáme výlučne 
na kvalitu. Vývoj a výroba postelí je zameraná 

na to, aby pri použití prírodných materiálov 
poskytovali najvyšší komfort a pohodlie. 
Dotyk prírody a najvyššieho luxusu teraz 

môžete zažívať aj vo vašom domove.
Vôňa dreva z našich lesov. Masívna smreková 
konštrukcia tvorí trvácny základ boxspringu. 

Drevo je prírodný materiál, ktorý Vás 
ani po rokoch nesklame. Materiály použité 
vo výrobe podliehajú prísnej kvalitatívnej 
kontrole. Kvalita prevedenia a použitých 

materiálov umožňuje poskytnúť 
na boxspringy FERRETI záruku 25 rokov. 

Záruka sa vzťahuje na zlomenie masívneho 
rámu postele a zlomenie pružín. Na ráme 
je začalúnená tašková pružina s bodovou 

prispôsobivosťou, ktorá vylepšuje kopírovacie 
schopnosti matraca a topperu. 

Na čalúnenie používame iba látky s vysokou 
oderuvzdornosťou. Na vrchnej časti 

boxspringu je zašitá látka s protišmykovou 
úpravou, ktorá zaistí stabilné uloženie 

matracov. Boxspringy FERRETI Vám budú 
slúžiť tak dlho, ako vy budete požadovať. 



DESIGN

Vysoký štandard 

prevedenia sa týka nielen 

konštrukčnej, ale aj estetickej 

stránky. Dokonalý design 

sa odráža v každom detaile, 

a to ako na povrchovom 

prešívaní, tak aj vo vnútri, 

na štruktúre jadra.

DESIGN

MATERIÁL

MATERIÁL

Pre vaše maximálne 

pohodlie boli použité tie 

najkvalitnejšie materiály, 

ktoré vás vďaka svojim 

výnimočným antibakteriálnym 

vlastnostiam budú ochraňovať 

aj počas odpočinku.

SOPRANO PILATIS RAYON ALTEZA VALMONT
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KONŠTRUKCIA

Nadčasové konštrukčné 

systémy boli vyvinuté 

špeciálne pre váš 

nerušený spánok. 

Po celú noc dostane 

vaše telo podporu, 

akú potrebuje.

MATRACE FERRETI

FERRETI túži po dokonalosti, čo znamená, 

že sa snaží byť ešte lepší, než tí najlepší. 

Vchádza tak do miest, kam ešte nikto nikdy 

nevkročil. Táto túžba FERRETI vedie k neustálemu 

posúvaniu hraníc bežného chápania spánku.

Každým novým riešením posúva FERRETI štandardy 

technologického a konštrukčného riešenia. 

Vďaka tejto snahe sa bežný spánok stáva zážitkom.

KONŠTRUKCIA
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SOPRANO

PRUŽINOVÝ TAŠTIČKOVÝ MATRAC S MÄKŠOU
A TVRDŠOU STRANOU, S POUŽITÍM PAMÄŤOVEJ PENY

Dokonalá bodová elasticita pamäťovej 
peny MIND FOAM® v kombinácii s taštičkovými pružinami 

je garanciou komfortu a dokonalej podpory
tela v správnej anatomickej polohe.

PRUŽINOVÝ TAŠTIČKOVÝ MATRAC S MÄKŠOU
A TVRDŠOU STRANOU, S POUŽITÍM PAMÄŤOVEJ PENY

Garancia kvality FERRETI

SOPRANO PILATIS RAYON ALTEZA VALMONT
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KLINICKY
TESTOVANÉDokonalá
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SOPRANO

A. 

B. 

C.

POŤAH MATRACA SOPRANO
Vlákno TENCEL tvoriace základ tkaniny skvele kontroluje klímu a odvádza vlhkosť. 
Unikátna látka je tvorená štruktúrou veľmi jemných, z dreva získaných vlákien, 
ktoré vytvárajú v lôžku suchú a príjemnú mikroklímu pre zdravé spanie. 

TVAROVÉ DUTÉ VLÁKNO HOLLOW-FILL 
Duté vlákno je upravené silikónovaním, čo mu dodáva výnimočnú nadýchanosť 
a tvarovú stálosť. Nadštandardná hmotnosť vlákna 300 gramov na m² 
tak umocňuje celkový komfort matraca. 

SPODNÁ TKANINA ELASTAN 
Vysoko elastická tkanina spoluvytvárajúca elasticitu celého poťahu je 
neodmysliteľná pre maximálne využitie tvarových vlastností jadra matraca. 
Tkanina súčasne chráni jadro matraca proti znečisteniu.

VLASTNOSTI JADRA MATRACA SOPRANO
Vrstva vysoko kvalitnej pamäťovej peny MIND FOAM® dokonale reaguje 
na teplotu vášho tela, čo eliminuje vznik bodov s vysokým protitlakom. 
Výsledkom je lepšie prekrvenie a kľudnejší spánok bez neustálych zmien 
polohy tela. Dokonalé tvarovanie matraca poskytuje vášmu krku, chrbtu, 
ramenám a nohám ideálnu oporu. Vaše telo sa tak počas spánku nachádza 
v správnej anatomickej polohe. 

Pamäťová pena MIND FOAM®, ktorá je použitá pre vrchnú časť matraca, bola 
vyvinutá s cieľom dať dokonalú oporu ľudskému telu pri polohe v ľahu. 
Jej základom je viscoelastická pena doplnená o unikátnu schopnosť bodovej 
elasticity pri minimálnom protitlaku. Výsledkom je dokonalý pocit uvoľnenia 
a zrýchlená regenerácia organizmu počas spánku. Samotné jadro matraca, 
ktoré tvorí taštičková pružina, zabezpečuje maximálny komfort a ešte 
dokonalejšiu podporu tela s prihliadnutím na bodovú záťaž. 

Matrac SOPRANO má tvrdšiu a mäkšiu stranu, čo je zabezpečené rôznym 
pomerom pamäťovej peny MIND FOAM® a značkovej peny CELLFLEX, 
ako aj chráničom pružín. Vyrába sa v dvoch výškach 25 a 30 cm.

detail jadra matraca SOPRANO

detail poťahu matraca SOPRANO

Mäkšia strana Tvrdšia strana

5 rokovVÝŠKA 25 cm, 30 cm NOSNOSŤ MATRACA do 130 kg TUHOSŤ     H2 / H4 ZÁRUKA



PILATIS

MATRAC S DOKONALOU PRIEDUŠNOSŤOU 
A ODVODOM VLHKOSTI

Originálny systém vzduchových prieduchov a kanálikov vytvára 
dokonalé prúdenie vzduchu, ktoré odvádza prebytočné teplo a nežiadúcu 

vlhkosť z jadra matraca. Týmto systémom automatickej termoregulácie 
je znížená potivosť ľudského tela.

MATRAC S DOKONALOU PRIEDUŠNOSŤOU 
A ODVODOM VLHKOSTI

SOPRANO PILATIS RAYON ALTEZA VALMONT
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PILATIS

A. 

B. 

C.

POŤAH MATRACA PILATIS
Tento poťah vyniká eleganciou, jemnosťou a je veľmi príjemný na dotyk. Vlákno 
z prírodného hodvábu obsahuje podobné bielkovinové látky, ktoré obsahuje 
ľudská koža, a preto na ňu blahodarne pôsobí. Vlákno navyše odoláva 
mikroorganizmom a nevyvoláva žiadne alergické reakcie. Prírodný hodváb 
je doplnený prírodným bambusovým vláknom s antibakteriálnymi účinkami. 

TVAROVÉ DUTÉ VLÁKNO HOLLOW-FILL 
Duté vlákno je upravené silikónovaním, čo mu dodáva výnimočnú nadýchanosť 
a tvarovú stálosť. Nadštandardná hmotnosť vlákna 300 gramov na m² 
tak umocňuje celkový komfort matraca. 

SPODNÁ TKANINA ELASTAN 
Vysoko elastická tkanina spoluvytvárajúca elasticitu celého poťahu je 
neodmysliteľná pre maximálne využitie tvarových vlastností jadra matraca. 
Tkanina súčasne chráni jadro matraca proti znečisteniu.

VLASTNOSTI JADRA MATRACA PILATIS
Originálny systém vzduchových kanálikov matraca PILATIS zvyšuje priedušnosť 
vo všetkých smeroch. Dochádza tak k dokonalému prúdeniu vzduchu celým 
matracom. Vytvára sa tak prostredie nevhodné pre výskyt roztočov, znižuje 
sa potivosť ľudského tela, čo prináša zvýšenie hygienického štandardu matraca. 
Kombinácia systému termoregulácie a zónovania s dokonalou oporou chrbtice 
zaručuje regeneráciu organizmu po celú dobu spánku.

Jadro matraca PILATIS je vyrobené z jedinečnej značkovej peny CELLFLEX 
vyvinutej pre najexkluzívnejšie rady matracov. Trvalá elasticita, excelentná pružnosť 
a vysoký štandard bodovej elasticity garantujú rovnomerné rozloženie tlaku tela. 
Optimálna otvorená bunková štruktúra zaručuje vysokú úroveň priepustnosti 
s vynikajúcou reguláciou vlhkosti, ktorá je navyše podporená profi láciou jadra 
matraca.

Pena CELLFLEX je vyrobená podľa najprísnejších kritérií zaručujúcich najvyššiu 
kvalitu. 

Matrac PILATIS sa vyrába v dvoch verziách tuhosti H2 / H3 a taktiež v dvoch 
výškach 23 a 25 cm.

detail jadra matraca PILATIS

detail poťahu matraca PILATIS

Originálny systém vzduchových kanálikov matraca 
PILATIS zaručuje dokonalú priedušnosť jadra vo všetkých 
smeroch.

5 rokovVÝŠKA 23 cm, 25 cm ZÁRUKANOSNOSŤ MATRACA do 130 kg TUHOSŤ     H2 / H3



RAYON

MATRAC S MINIMÁLNYM 
PROTITLAKOM NA VAŠE TELO

Rozmaznávajte vaše telo na matraci RAYON. Vysoká vrstva 
vysokokvalitnej pamäťovej peny umožní rovnomerné rozloženie 

hmotnosti vášho tela po celom povrchu matraca pri minimálnom protitlaku. 
Tento jav je tiež popisovaný ako stav beztiaže.

MATRAC S MINIMÁLNYM 
PROTITLAKOM NA VAŠE TELO

SOPRANO PILATIS RAYON ALTEZA VALMONT
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RAYON

A. POŤAH MATRACA RAYON
Vlákno VISCOSE, ako základ poťahu matraca, je vyrobené z drevnej celulózy. 
To zaručuje tkanine dobrú savosť, nekrčivosť, priedušnosť a jedinečnú 
prispôsobivosť pre dokonalú podporu bodovej elasticity jadra matraca. 
Poťahová tkanina je na dotyk veľmi jemná a komfortná. Jedinečný vtkávaný 
vzor pôsobí na matraci vysoko elegantným dojmom.

VLASTNOSTI JADRA MATRACA RAYON
Vysoká vrstva vysoko kvalitnej pamäťovej peny MIND FOAM® dokonale reaguje 
na teplotu vášho tela, čo eliminuje vznik bodov s vysokým protitlakom. 
Výsledkom je lepšie prekrvenie a kľudnejší spánok bez neustálych zmien 
polohy tela. Dokonalé tvarovanie matraca poskytuje vášmu krku, chrbtu, 
ramenám a nohám ideálnu oporu. Vaše telo sa tak počas spánku nachádza 
v správnej anatomickej polohe.

Pamäťová pena MIND FOAM®, ktorá je použitá pre vrchnú časť matraca, bola 
vyvinutá s cieľom dať dokonalú oporu ľudskému telu pri polohe v ľahu. Jej 
základom je viscoelastická pena doplnená o unikátnu schopnosť bodovej 
elasticity pri minimálnom protitlaku. Výsledkom je dokonalý pocit uvoľnenia 
a zrýchlená regenerácia organizmu počas spánku.

Pre spodnú stranu matraca je použitá jedinečná značková pena CELLFLEX, 
ktorá sa vyznačuje trvalou elasticitou, excelentnou pružnosťou a vysokým 
štandardom bodovej elasticity. 

Matrac RAYON sa vyrába v dvoch verziách tuhosti H2 / H3 a taktiež v dvoch 
výškach 20 a 25 cm.

detail jadra matraca RAYON

detail poťahu matraca RAYON

Dokonalá bodová elasticita pamäťovej peny MIND FOAM® 
poskytuje vášmu krku, chrbtu, ramenám a nohám ideálnu 
oporu, ktorú potrebujú. Vaše telo sa tak behom spánku 
nachádza v správnej anatomickej polohe.

5 rokovVÝŠKA ZÁRUKA20 cm, 25 cm NOSNOSŤ MATRACA do 130 kg TUHOSŤ     H2 / H3



ALTEZA

VOĽBA MATRACA PODĽA 
VÝŠKY POSTAVY

ALTEZA je jediný matrac na našom trhu, pri ktorom 
si môžete zvoliť jadro matraca podľa výšky postavy. 

Tri varianty rozdielneho rozsahu zónovania vám zaručia 
oporu tela presne tam, kde je to potrebné.

VOĽBA MATRACA PODĽA 
VÝŠKY POSTAVY

SOPRANO PILATIS RAYON ALTEZA VALMONT
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ALTEZA

A. 

B. 

C.

POŤAH MATRACA ALTEZA
Tento poťah vyniká eleganciou, jemnosťou a je veľmi príjemný na dotyk. Vlákno 
z prírodného hodvábu obsahuje podobné bielkovinové látky, ktoré obsahuje 
ľudská koža, a preto na ňu blahodarne pôsobí. Vlákno navyše odoláva 
mikroorganizmom a nevyvoláva žiadne alergické reakcie. Prírodný hodváb 
je doplnený prírodným bambusovým vláknom s antibakteriálnymi účinkami. 

TVAROVÉ DUTÉ VLÁKNO HOLLOW-FILL 
Duté vlákno je upravené silikónovaním, čo mu dodáva výnimočnú nadýchanosť 
a tvarovú stálosť. Nadštandardná hmotnosť vlákna 300 gramov na m² 
tak umocňuje celkový komfort matraca. 

SPODNÁ TKANINA ELASTAN 
Vysoko elastická tkanina spoluvytvárajúca elasticitu celého poťahu je 
neodmysliteľná pre maximálne využitie tvarových vlastností jadra matraca. 
Tkanina súčasne chráni jadro matraca proti znečisteniu.

VLASTNOSTI JADRA MATRACA ALTEZA
Jadro matraca ALTEZA je pre dokonalú oporu vášho tela členené do siedmich 
zón, ktorých rozsah sa mení v závislosti na výške postavy. Výsledkom je presné 
umiestnenie jednotlivých častí vášho tela na všetkých siedmych zónach matraca. 
Telo tak dostane dokonalú oporu presne tam, kde ju potrebuje.

Jadro matraca ALTEZA je vyrobené z jedinečnej značkovej peny CELLFLEX 
vyvinutej pre najexkluzívnejšie rady matracov. Trvalá elasticita, excelentná pružnosť 
a vysoký štandard bodovej elasticity garantujú rovnomerné rozloženie tlaku tela. 
Optimálna otvorená bunková štruktúra zaručuje vysokú úroveň priepustnosti 
s vynikajúcou reguláciou vlhkosti, ktorá je navyše podporená profi láciou jadra 
matraca.

Pena CELLFLEX je vyrobená podľa najprísnejších kritérií zaručujúcich najvyššiu 
kvalitu. 

Matrac ALTEZA sa vyrába v dvoch verziách tuhosti H2 / H3 a taktiež v dvoch 
výškach 19 cm a 25 cm.

detail jadra matraca ALTEZA

detail poťahu matraca ALTEZA

ramenná časť bedrová časť kolenná časť

312

338

364

312

338

364

166

166

190

166

166

190

416

364

364

Výška postavy nad 185 cm; dĺžka matraca min. 2,1 m

Výška postavy od 175 do 185 cm, dĺžka matraca 2 m

Výška postavy do 175 cm; dĺžka matraca 2 m

5 rokovVÝŠKA 19 cm, 25 cm NOSNOSŤ MATRACA do 130 kg TUHOSŤ     H2 / H3 ZÁRUKA



VALMONT

TUHŠÍ MATRAC 
S DOKONALOU OPOROU CHRBTICE

Matrac VALMONT je ideálnou voľbou pre tých, 
ktorí preferujú tuhší matrac. Pena ELIOCELL s vysokou objemovou 

hustotou je profi lovaná do 7 zón s ohľadom 
na optimálnu oporu ľudského tela.

TUHŠÍ MATRAC 
S DOKONALOU OPOROU CHRBTICE

SOPRANO PILATIS RAYON ALTEZA VALMONT
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VALMONT

A. 

B. 

C.

POŤAH MATRACA VALMONT
Vlákno TENCEL tvoriace základ tkaniny skvele kontroluje klímu a odvádza vlhkosť. 
Unikátna látka je tvorená štruktúrou veľmi jemných z dreva získaných vlákien, 
ktoré vytvárajú v lôžku suchú a príjemnú mikroklímu pre zdravé spanie. 

TVAROVÉ DUTÉ VLÁKNO HOLLOW-FILL 
Duté vlákno je upravené silikónovaním, čo mu dodáva výnimočnú nadýchanosť 
a tvarovú stálosť. Nadštandardná hmotnosť vlákna 300 gramov na m² 
tak umocňuje celkový komfort matraca.

SPODNÁ TKANINA ELASTAN 
Vysoko elastická tkanina spoluvytvárajúca elasticitu celého poťahu je 
neodmysliteľná pre maximálne využitie tvarových vlastností jadra matraca. 
Tkanina súčasne chráni jadro matraca proti znečisteniu.

VLASTNOSTI JADRA MATRACA VALMONT
Jadro matraca VALMONT je vyrobené z výnimočnej peny ELIOCELL, ktorej 
štruktúra je tvorená z miliónov mikropórov. Porézna štruktúra zaručuje vzdušnosť, 
vyššiu životnosť a materiálovú stálosť matraca. 

Jadro matraca je profi lované do siedmych zón, čo pri vyššej tuhosti peny ELIOCELL 
zaisťuje optimálnu oporu vášho tela pri spaní. Matrac zároveň 
dokonale spolupracuje s lamelovým roštom.

Matrac VALMONT sa vyrába v dvoch verziách tuhosti H3 / H5 a taktiež v dvoch 
výškach 18 cm a 25 cm.

detail jadra matraca VALMONT

detail poťahu matraca VALMONT

zóna 1

zóna 2

zóna 3

zóna 4

zóna 5

zóna 6

ramenná časť

bedrová časť

kolenná časť

zóna 7

5 rokovVÝŠKA 18 cm, 25 cm ZÁRUKANOSNOSŤ MATRACA do 130 kg TUHOSŤ     H3 / H5



MATRACOVÉ TOPPERY
KOMFORTNÉ TOPPERY, KTORÉ ELIMINUJÚ KRITICKÉ 

TLAKY LÔŽKA NA KONTAKTNÉ 
PLOCHY TELA

KOMFORTNÉ TOPPERY, 
KTORÉ ELIMINUJÚ KRITICKÉ 

TLAKY LÔŽKA NA KONTAKTNÉ 
PLOCHY TELA

TOPPER VISCO TOPPER FIRM TOPPER SOFT
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MATRACOVÉ TOPPERY

TOPPER VISCO – pamäťová pena MINDFOAM® sa dokonale 
prispôsobí krivkám ľudského tela. Topper je mimoriadne 
komfortný a vďaka vlastnostiam viscoelastickej peny 
aj pocitovo hrejivý. TOPPER VISCO je vhodný predovšetkým 
pre ľudí uprednostňujúcich vyhriate lôžko.

TOPPER FIRM – pena CELLFLEX® je pocitovo tuhšia, ale 
zároveň mimoriadne elastická a dobre prispôsobivá. 
Tento topper je vytvorený pre ľudí uprednostňujúcich 
spánok na tuhšom podklade.

TOPPER SOFT – je mimoriadne pružný a zároveň 
vzdušný. Vrchná vrstva exkluzívnej peny POLARGEL® zaistí 
maximálny komfort a vzdušnosť. Spodná vrstva peny 
CELLFLEX® poskytuje požadovanú oporu pre chrbticu. 
Tento model spĺňa všetky požiadavky 
na ideálny matracový topper.

TOPPER VISCO

TOPPER FIRM TOPPER SOFT

TOPPERY zásadne upravujú tuhosť kontinentálnej postele,
a tým i výsledný pocitový komfort počas spánku. 

Vhodne zvolený topper by mal byť príjemne mäkký, 
so schopnosťou prispôsobovať sa tvaru ľudskej postavy. 

Komfortný topper eliminuje kritické tlaky lôžka na kontaktné 
plochy tela, čím sa znižuje svalové napätie. To následne priaznivo 

ovplyvní kvalitu spánku, ktorý je hlbší a pokojnejší. 
FERRETI ponúka tri typy matracových topperov.

5 rokovPRANIE 60 ˚CVÝŠKA 10 cm NOSNOSŤ TOPPERA do 130 kg ZÁRUKA



PICARDI

LIMOUSIN

Tvarovaný anatomický vankúš 
s minimálnym protitlakom peny

Anatomický vankúš 
s minimálnym protitlakom peny

IDEÁLNA OPORA HLAVY 
A KRČNEJ CHRBTICE

IDEÁLNA OPORA HLAVY 
A KRČNEJ CHRBTICE

Nechajte rozmaznávať svoju krčnú chrbticu 
anatomickým vankúšom tradičného tvaru 
LIMOUSIN. Pamäťová pena tvoriaca jadro 
vankúša umožní rovnomerné rozloženie 
váhy vašej hlavy a zaručí optimálnu polohu 
vašej krčnej chrbtice. Anatomický vankúš 
LIMOUSIN vám dodá pocit mäkkosti pri 
minimálnom protitlaku. Anatomický 
vankúš LIMOUSIN je doporučený pre tých, 
ktorí majú bolesti chrbta alebo krčnej 
chrbtice. Anatomický vankúš je určený 
pre spanie na boku aj na chrbáte.

Tvarovaný anatomický vankúš PICARDI bol 
vyvinutý s ohľadom na anatomické dispozície 
človeka. Vysoko kvalitná pamäťová pena 
tvoriaca jadro vankúša, v kombinácii s precízne 
tvarovaným jadrom zaručí správnu polohu 
krčnej chrbtice a zároveň umožní 
rovnomerné rozloženie hmotnosti hlavy.
Anatomický vankúš PICARDI dodá 
pocit mäkkosti pri minimálnom protitlaku. 
Doporučený je predovšetkým tým, 
ktorí trpia bolesťami chrbta alebo krčnej 
chrbtice. Anatomický vankúš PICARDI 
je vhodný pre spanie v polohe na boku.

PICARDI LIMOUSIN

Anatomické vankúše FERRETI boli vyvinuté spoločne s fyzioterapeutmi. Cieľom bolo vyvinúť anatomický vankúš pevnej 
konštrukcie (jadro), ktoré pomáha stabilizovať postavenie hlavy voči chrbtici, udržuje ju v správnej polohe a zaisťuje 
presné formovanie tvaru. Výsledkom sú anatomické vankúše poskytujúce oporu a uvoľnenie vášmu zátylku 
a ramenným svalom. Pri bolestiach hlavy, krčnej chrbtice alebo ramenných kĺbov doporučujeme prekonzultovať 
vhodný typ ergonomického vankúša, pretože pri výbere tohto vankúša je dôležité postupovať podľa individuálnych 
odlišností každého človeka.

Rozmery vankúša: 60 x 43 x 10-11 cm
Záruka: 3 roky

Rozmery vankúša: 72 x 43 x 12 cm
Záruka: 3 roky
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PICARDI PAPLÓN, VANKÚŠ

LIMOUSIN TABURET

Tvarovaný anatomický vankúš 
s minimálnym protitlakom peny

Anatomický vankúš 
s minimálnym protitlakom peny

IDEÁLNA OPORA HLAVY 
A KRČNEJ CHRBTICE

IDEÁLNA OPORA HLAVY 
A KRČNEJ CHRBTICE

PRAKTICKÝ TABURET 
S ÚLOŽNÝM PRIESTOROM

PÁPEROVÝ PAPLÓN A VANKÚŠ 
PRE PRIRODZENÚ TEPELNÚ REGULÁCIU

K posteliam FERRETI ponúkame TABURET 
na sedenie a praktický TABURET s úložným 

priestorom na odkladanie posteľnej bielizne.

Prikrývky a vankúše FERRETI 
s páperovou náplňou zaistia ideálne 

podmienky pre kvalitný spánok. Páperie 
udržuje optimálnu klímu, výborne dýcha 

a zaisťuje prirodzenú tepelnú reguláciu počas 
spánku. FERRETI ponúka výrobky z páperia 

obaleného vláknom TENCEL a zašité 
v poťahu zo 100 percentnej bavlny. 

Výrobky majú medzinárodné certifi káty 
NOMITE® a DAUNASAN® garantujúce 

spotrebiteľom najvyššiu kvalitu. 
Výrobky sú vhodné pre alergikov 

na domáci prach. 

PAPLÓN VANKÚŠ TABURET

TABURET rozmery (d x š x v): 40 x 40 x 45 cm
TABURET s úložným priestorom (d x š x v): 140/160/180/200 x 40 x 55 cm



www.ferreti.eu


