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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoœcią 
Materasso Slovakia, s. r. o., działa w przemyœle 
materacy już od ponad 20 lat, obecnie należy 
do najbardziej innowacyjnych producentów 
europejskich. Wieloletnie doœwiadczenie, 
połączenie nowoczesnych technologii z produkcją 
ręczną oraz korzystanie z naturalnych materiałów 
najwyższej jakoœci umożliwiło nam zdobycie 
pozycji lidera wyznaczającego nowe tendencje 
w zdrowym spaniu. Gwarancją doskonałego 
snu jest niniejsza kolekcja składająca się z serii 
łóżek boxspringowych, materacy i dodatków 
zaprojektowanych przez naszych ekspertów 
specjalnie dla branży hotelowej, gdzie na 
materacach œpią ludzie o różnej wadze.
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Ł Ó Ż K O 
K O N T Y N E N T A L N E

C O  T O  J E S T
B O X S P R I N G ?

Boxspring to podstawa łóżka kontynentalnego, 
jest to podkład pod materac dostosowujący 
się do niego punktowo i współpracujący z nim. 
Dzięki swojej konstrukcji boxspring zapewnia 
prawidłowe kopiowanie kształtu ludzkiego 
ciała, dlatego stanowi idealne rozwiązanie 
w pokojach hotelowych, gdzie na materacach 
sypiają goœcie o różnej wadze. Boxspring jest 
bardzo stabilny i przewiewny, a dzięki swojej 
sprężystoœci pomaga przy absorpcji krytycznych 
nacisków, czym przedłuża żywotnoœć materaca 
i materaca nawierzchniowego.

F u n k c j a
Olbrzymią zaletą boxspringów jest możliwoœć 
ich stosowania w różnych konfiguracjach. 
Każdy boxspring wyposażono w specjalny 
system łączenia. Umożliwia on w ciągu kilku 
minut szybko i skutecznie zmienić układ 
pokoju hotelowego przez przekształcenie 
dwóch osobnych łóżek (twin bed) w jedno 
podwójne (king size bed).

Z m i e n n o œ ć
Boxspringi można dowolnie łączyć 
z jakimkolwiek wzorem wezgłowia,można 
je zastosować z Państwa własnym 
wezgłowiem. Wezgłowie łóżka może być 
zamocowane do boxspringów lub też 
można je przymocować bezpoœrednio 
do œciany.

W z o r n i c t w o

Łóżko kontynentalne to system składający się z podstawy boxspringowej, materaca 
i materaca nawierzchniowego. Bogata różnorodnoœć i możliwoœć doboru poszczególnych 
elementów pozwala na skomponowanie łóżka hotelowego odpowiadającego 
indywidualnym wymaganiom klienta. Komfortowa wysokoœć łóżka waha się w granicach 
od 60 do 70 cm, przy czym najbardziej luksusowe hotele w swoich standardach raczej 
zbliżają się do górnej granicy tego zakresu. Koncepcja łóżka kontynentalnego jest 
powszechnie uznawana za obowiązujący standard stosowany w hotelach na całym œwiecie.

Boxspring to najczęœciej stosowana w branży hotelowej podstawa łóżka, której zaletą jest 
możliwoœć dokładnego okreœlenia charakterystyk oraz długa, praktycznie nieograniczona 
żywotnoœć. Potrafi punktowo dostosować się do kształtu ciała i razem z materacem 
zapewnia maksymalny komfort w czasie snu.

Łóżka i materace boxspringowe zostały podzielone na cztery kategorie jakoœci odpowiadające liczbie gwiazdek hotelu. Komfort i jakoœć 
produktów odpowiada standardom i normom danej klasy. Dlatego też zachęcamy do wyboru produktów z kategorii, do których należą 
poszczególne hotele.

Jeœli chodzi o kolor boxspringów, można wybierać spoœród wielu materiałów i skór ekologicznych charakteryzujących się wysoką odpornoœcią 
na przetarcia, które mamy w naszej ofercie. W razie potrzeby możemy otapicerować boxspringi materiałem dostarczonym przez klienta tak, 
aby doskonale komponował się z wnętrzem pokoju hotelowego.

King Size Bed

Twin Bed
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~ obrębione ekskluzywne niepalne poszycie 
LUXURY z certyfikatem Oeko-Tex Standard 

posiada wszyte wypełnienia z antyalergicznego 
włókna PES, 400 g/m2, 4 uchwyty

Bardzo elegancka seria materacy hotelowych 
i boxspringów dla tych klientów, którzy szukając 
wysokiej jakoœci i wygodnego łóżka hotelowego 

nie zgadzają się na żadne kompromisy. 
Połączenie najlepszych materiałów i delikatnej 
tkaniny LUXURY w niepalnej wersji zapewnia nie 
tylko długą żywotnoœć, ale także przyjemnoœć 
spania. Materace tej serii charakteryzują się 
punktowym dostosowaniem, elastycznoœcią 
i zarazem sprężystoœcią oraz przewiewnoœcią, 

co zapewnia wypełnienie ze sprężyn 
kieszeniowych. Więcej niż standardowa 

wysokoœć materacy od 26 cm do 32 cm 
w połączeniu z boxspringiem odpowiada 

wysokim wymogom w zakresie komfortu spania 
i jest przy tym praktyczna przy wstawaniu. 

Produkty tej serii są polecane do hoteli 
pięciogwiazdkowych. Ich komfort 

i jakoœć potrafi zaspokoić nawet tych najbardziej 
wymagających goœci hotelowych – sen 

na takim zestawie będzie dla nich rozkoszą.

Poszycie LUXURY

Luxury Class
*****
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Dotyk natury i najwyższego komfortu może stać się udziałem goœcia także w Państwa hotelu. Œwierkowa 
konstrukcja z litego drewna stanowi podstawę boxspringu, który nawet po wielu latach aktywnego użytkowania 

nie zawiedzie Państwa oczekiwań. W masywnej ramie umieszczono dostosowujące się punktowo 
sprężyny kieszeniowe, które współpracując z materacem pomagają w idealnym kopiowaniu ciała goœcia. 

Wysoki standard wykonania obejmuje nie tylko konstrukcję, ale także stronę estetyczną i bezpieczeństwo. 
Standardowo tapicerka boxspringu jest wykonana z delikatnej niepalnej tkaniny LUXURY. Doskonały wygląd 

można osiągnąć korzystając z oferowanych przez nas kolorowych tkanin czy skór ekologicznych o dużej 
odpornoœci na przetarcia. Stabilną pozycję materaca na boxspringu zapewnia element antypoœlizgowy naszyty 

w œrodkowej częœci górnego poszycia. Boxspringi tej serii spełniają najwyższe standardy hotelowe. 
Wysokoœć boxspringu (bez nóżek) można dostosować do potrzeb w zakresie 22 cm do 32 cm.

Tajemnica materaca spoczywa w unikalnym systemie 
potrójnego sprężynowania, zaprojektowanego 

specjalnie dla szerokiego spektrum goœci hotelowych 
o różnej wadze. Głęboki relaks i przyjemny sen 

zapewnia aż 2500 sprężyn kieszeniowych, z których 
każda z osobna dostosowuje się do ciała klienta. 

Pod lżejszym użytkownikiem pracują niskie sprężyny, 
w przypadku większego obciążenia do procesu 

kopiowania włącza się także główna sprężyna œrodkowa. 
Punktową elastycznoœć i sprężystoœć wkładu uzupełnia 
przekładka między poszczególnymi warstwami sprężyn 
kieszeniowych ze szwajcarskiej pianki EvoPoreHRC. 

Szczegółowo dopracowane wzornictwo i wysoka jakoœć 
wykończenia materaca o ponadstandardowej wysokoœci 

32 cm zapewni goœciom zdrowy sen, dzięki czemu 
ich poranki będą piękniejsze i weselsze.

Materac, który rozpieœci Państwa goœci nie tylko 
dzięki swojej ponadstandardowej wysokoœci 
32 cm. Dopracowane wypełnienie ze sprężyn 

kieszeniowych w połączeniu z piankami 
z hydrolateksu i naturalnego lateksu TALALAY 

nadają materacowi wspaniałej sprężystoœci 
i przewiewnoœci. Goœcie docenią nie tylko 

optymalne podparcie i łatwiejsze przewracanie 
się we œnie, ale także œwietne charakterystyki 

termoregulacyjne materaca, dzięki czemu 
będą mogli rozsmakować się we œnie bez 

niechcianego przebudzania. Dzięki zastosowaniu 
materiałów najwyższej jakoœci po wielu latach 

użytkowania materac zachowa swój niezmieniony 
kształt. Sen na nim będzie leczył nie tylko 

ciało, ale także myœli

Materac, na którym Państwa goœcie nie będą 
chcieli przestać œnić. Wyjątkowy komfort materaca 

z wypełnieniem ze sprężyn kieszeniowych 
zapewnia zdolnoœć punktowego kopiowania 

i przewiewnoœć dzięki zastosowaniu zimnej pianki 
HR. Jej otwarta struktura komórkowa wspiera 
utrzymywanie w materacu cyrkulacji powietrza, 

dzięki której łóżko pozostaje higienicznie czyste. 
Przyjemna œrednia twardoœć materaca odpowiada 

wielu typom sylwetek. Dzięki wysokiej gęstoœci 
i sprężystoœci pianki HR materac daje optymalne 

podparcie szczuplejszym, ale także cięższym 
osobom. Kolejna zaleta to możliwoœć wyboru 

większej (32 cm) lub mniejszej (26 cm) wysokoœci 
materaca, który następnie można łączyć 

z dowolnym materacem nawierzchniowym.

boxspring LUXURY

~ 22 – 32 cm ~

LUXURY triple pocket

~ 32 cm ~ 
LUXURY pocket talalay 

~ 32 cm ~ 
LUXURY class pocket

~ 26, 32 cm ~ LUXURY pocket mindfoam 

~ 26, 32 cm ~ 

Materac, który zapamiętuje sylwetkę każdego 
goœcia hotelowego i zawsze dostosowuje się tak, 

aby zapewnić ciału w czasie snu doskonałe oparcie. 
Wnętrze ze sprężyn kieszeniowych gwarantuje 

punktowe kopiowanie i przewiewnoœć materaca. 
Idealne podparcie kręgosłupa w czasie snu 

zapewnia połączenie zimnej pianki HR oraz warstwy 
MINDFOAM, która dostosowuje się do kształtów ciała 

pod wpływem ciepła i nacisku. Pianka MINDFOAM 
zaskakuje zdolnoœcią do eliminacji ucisków, 

w wyniku czego ciało jest lepiej ukrwione, a organizm 
regeneruje się dzięki spokojnemu snu. Kolejną ważną 

cechą pianki MINDFOAM jest jej działanie także 
w niskich temperaturach pokojowych, panujących 
w hotelach z powodu klimatyzacji. Zwykłe pianki 

z funkcją pamięci twardnieją pod wpływem klimatyzacji.

boxspring LUXURY boxspring LUXURYboxspring LUXURY

boxspring LUXURY

poszycie LUXURY poszycie LUXURYposzycie LUXURY

poszycie LUXURY

3 cm NIGHTFLY

2 cm EvoPoreHRC

3 cm EvoPoreHRC

3 cm MINDFOAM

4 cm HR

4 cm HR

5 cm NEROLI4 cm TALALAY

3 cm HYDROLATEKS

~ masywna konstrukcja drewniana ze œwierka wysokogórskiego 

~ naturalne włókna kokosowe = ochrona sprężyn

~ system sprężyn kieszeniowych

~ prasowana bawełna = ochrona sprężyn

~ wyjątkowo odporna na zniekształcenia ekskluzywna piana NIGHTFLY 
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BUSINESS CLASS to sprawdzona przez lata 
kolekcja materacy hotelowych i łóżek 
boxspringowych, których specjalne 

wzornictwo i wykonanie wysokiej jakoœci 
widać w każdym szczególe. W tej linii 
modelowej zastosowano jakoœciowe 

materiały, które zachowują swoje cechy 
przez cały okres żywotnoœci. Zastosowanie 

ulubionego połączenia materacy 
sprężynowych i piankowych razem 

z przyjemną niepalna tkaniną DELANO 
daje gwarancję jakoœci i wieloletniego 

zadowolenia. Idealna, bardzo komfortowa 
wysokoœć materacy od 22 cm do 24 cm 

w połączeniu z którymkolwiek materacem 
nawierzchniowym i masywnym boxspringiem 

zapewni Państwa goœciom niepowtarzalne 
wrażenie wygody podczas snu. Produkty 
tej serii spełniają standardy zalecane dla 

hoteli czterogwiazdkowych, które w ten 
sposób zadbają o dobry sen i œwieże 

poranki swoich goœci.

Poszycie DELANO ~ obrębione niepalne poszycie DELANO 
z certyfikatem Oeko-Tex Standard posiada 

wszyte wypełnienia z antyalergicznego włókna 
PES, 300 g/m2

Business Class
****
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BUSINESS pocket

~ 24 cm ~ 
BUSINESS pocket visco

~ 24 cm ~ 
BUSINESS bonell

~ 22 cm ~ BUSINESS pocket latex

~ 24 cm ~ 
Sprawdzone masywne łóżko, którego podstawę stanowi 

œwierkowa konstrukcja z wbudowanym systemem 
sprężyn bonellowych. Jest to idealny przewiewny 

i dostosowujący się punktowo podkład odpowiedni dla 
wszystkich typów materacy. Boxspring współpracując 

z materacem potrafi się doskonale dostosować do ciała 
goœcia, czym zagwarantuje idealną wygodę w czasie 

snu. Standardowo boxspring tapicerowany jest bardzo 
przyjemnym w dotyku i niepalnym białym materiałem 

DELANO. Kolorystykę można jednak dostosować przy 
użyciu odpornych na przetarcia materiałów czy skór 

ekologicznych z naszej oferty. Stabilną pozycję materaca 
na boxspringu zapewnia element antypoœlizgowy 
naszyty w œrodkowej częœci górnego poszycia. 

Boxspringi z tej linii modelowej spełniają standardy hoteli 
czterogwiazdkowych, a ich wysokoœć (bez nóżek) można 
dostosować do potrzeb w zakresie od 22 cm do 32 cm.

BUSINESS foam

~ 22 cm ~ 

boxspring BUSINESS

~ 22 – 32 cm ~ 

Materac, który zaskoczy Państwa goœci przyjemnym 
komfortem œredniej twardoœci i zaoferuje zdrowy 
i głęboki sen, dzięki czemu chętnie będą wracać 

do Państwa hotelu. Wypełnienie ze sprężyn kieszeniowych 
z osłonami z naturalnego włókna kaktusowego SEACELL 

zapewnia nie tylko optymalne podparcie kręgosłupa, 
ale także przewiewnoœć i œwietne zdolnoœci dostosowania 
się do kształtu ciała. Zimna pianka HR nadaje materacowi 

niezwykłej elastycznoœci, a dzięki otwartej strukturze 
komórkowej jeszcze bardziej wspomaga cyrkulację 

powietrza. Nawet po wielu latach aktywnego używania 
materac ten nie zawiedzie Państwa, ponieważ zachowa 

wszystkie swoje cechy i niezmieniony kształt. Ludzie, którzy 
wyœpią się na tym jakoœciowym materacu kieszeniowym 

choć raz, doznają głębokiego uczucia rozluźnienia 
i regeneracji organizmu, dzięki czemu 

zakochają się w nim.

Jeżeli szukają Państwo sztywniejszego i twardszego 
materaca z przyjemną wysokoœcią 22 cm – mamy 
coœ specjalnego. Wypełnienie materaca stanowi 

wytrzymała sprężyna bonellowa z dwukrotnie 
hartowanego drutu o gruboœci aż 2,2 mm, która 
zapewnia stabilne podparcie we œnie. Warstwa 

ochronna sprężyny z prasowanej bawełny usztywnia 
wkład i jednoczeœnie zapewnia, że sprężyny w żaden 

sposób nie czuć podczas spania na materacu. 
Przewiewna zimna HR pianka o dobrej elastycznoœci 

punktowej nadaje materacowi przyjemny komfort 
i sztywnoœć. Zapewnia nie tylko prawidłowe oparcie 

dla ciała, ale także wspomaga odprowadzanie wilgoci 
i dzięki temu utrzymanie suchego œrodowiska 
w materacu, co jest istotne dla zdrowego snu 

Państwa goœci.

Materac, który spełni oczekiwania goœci 
hotelowych pragnących maksymalnego 

komfortu. Pianka lateksowa z naturalnego 
kauczuku nadaje materacowi szczególnej 
elastycznoœci i sprężystoœci, dzięki którym 

dochodzi do równomiernego rozkładu nacisku 
ciała w czasie snu na boku i na plecach. 

Przewiewnoœć materaca zapewnia wypełnienie 
ze sprężyn kieszeniowych w osłonkach 

z naturalnego włókna kaktusowego SEACELL 
oraz połączenie zimnej pianki HR i lateksu 

z oryginalnym systemem kanałów powietrznych, 
odprowadzających z materaca nadmiar ciepła. 

Dzięki temu sen jest spokojniejszy i głębszy 
bez ciągłych zmian pozycji ciała, przegrzewania 

się i przebudzania w nocy.

Materac, który potrafi zaoferować spokojniejszy sen 
i zregenerować organizm, rozpieœci Państwa goœci. 

Dzięki swoim wyjątkowym zdolnoœciom pianka  
VISCO z efektem pamięci, która potrafi reagować 

na temperaturę ciała i eliminować jakiekolwiek uciski, 
zapewnia całkowite rozluźnienie organizmu i szybszą 

regenerację ciała podczas snu. Wypełnienie ze 
sprężyn kieszeniowych z naturalną kieszenią z włókna 
kaktusowego SEACELL i warstwą zimnej pianki HR 
nadaje materacowi nie tylko przewiewnoœć, ale także 

optymalne podparcie kręgosłupa w czasie snu. Materac 
ten jest odpowiedni dla aktywnych osób w wieku 

produktywnym, ale także dla seniorów. Państwa goœcie 
zakochają się w charakterystycznym i przyjemnym 

wrażeniu przy układaniu się na tym materacu i zawsze 
będą się cieszyć po powrocie do pokoju hotelowego.

Maksymalne poczucie œwieżoœci w czasie snu 
zaoferuje Państwa goœciom ten dwustronny materac 
piankowy z możliwoœcią wyboru bardziej miękkiej lub 
twardej strony do spania. Górną warstwę materaca 

wykonano z bardziej miękkiej piany SANITIZED, która 
zapewnia kompleksową ochronę antybakteryjną. 

Likwiduje pleœnie, grzyby, roztocza i inne niepożądane 
drobnoustroje, czym zapewnia bardzo zdrowe 

i czyste œrodowisko snu. Pianka posiada certyfikat 
potwierdzający jej funkcjonalnoœć i skutecznoœć. Dzięki 
tym zdolnoœciom przedłuża żywotnoœć i funkcjonalnoœć 
materaca. Wysoki komfort i odpornoœć na deformacje 
zapewnia wypełnienie materaca z pianki NIGHTFLY. 

Dolna warstwa składa się z twardszej pianki PUR 
o specjalnym przekroju zapobiegającym odleżynom, 
który zapewnia doskonałe odprowadzanie wilgoci 

i lepsze dostosowanie się do ciała klienta.

boxspring BUSINESS boxspring BUSINESS boxspring BUSINESS

boxspring BUSINESS

4 cm HR

2 cm HR

4 cm HR

2 cm HR

2 cm lateks

5 cm PUR

10 cm NIGHTFLY

4 cm SANITIZED

poszycie DELANO poszycie DELANO poszycie DELANO

poszycie DELANO

osłona sprężyny

boxspring BUSINESS

poszycie DELANO

2 cm elastyczna 
pianka VISCO
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Goœcie hotelowi spędzają we œnie około jedną trzecią 
dnia, jego jakoœć wyraźnie wpływa na odnowę ich sił 
psychicznych i fizycznych. Inwestycja w komfort łóżka 

hotelowego daje pewnoœć, że goœcie będą do Państwa 
chętnie wracać ze względu na jakoœć wypoczynku 

i regenerację we œnie. Jedynie wypoczęty człowiek pełny 
energii i chęci życia potrafi rozkoszować się pięknymi 

chwilami kolejnego dnia

"Aby 
zapewnić swoim 
goœciom dobry sen."

Spółka Materasso Slovakia, s. r. o.m skupia wszelkie swoje wysiłki na tworzeniu doskonale 
zrównoważonych hotelowych materacy i łóżek, przy konstrukcji których wykorzystuje tylko 

najlepsze materiały łącząc je z doskonałym wzornictwem przy maksymalnym dopracowaniu 
każdego szczegółu. Jeżeli chcą Państwo zapewnić swoim goœciom doskonałą wygodę we 

œnie także daleko od domu, mogą Państwo zaufać jakoœci naszej marki. Materasso Slovakia 
to uznawany, wiodący producent i dostawca nie tylko na Słowacji, ale także w Republice 

Czeskiej, gdzie zdobyliœmy zaufanie już kilkudziesięciu hotelowych sieci i nabywców.
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Kolekcja STANDARD Class to produkty specjalnie 
zaprojektowane tak, aby zachować jak najlepszy 

stosunek ceny do jakoœci. Celem tej linii modelowej 
jest zastosowanie wystarczająco wytrzymałych 

materiałów, zachowanie długiej żywotnoœci 
i zaoferowanie maksymalnego komfortu przy 

utrzymaniu przyjaznej ceny. Wysokoœć materacy 
sprężynowych lub piankowych waha się od 16 cm 

do 21 cm w niepalnym poszyciu BOSTON i zapewnia 
goœciom hotelowym poczucie wysokiego komfortu 
w czasie snu. Produkty tej serii spełniają standardy, 

na podstawie których polecane są do hoteli 
trzygwiazdkowych.

Antypoœlizgowa warstwa ANTISLIPPoszycie BOSTON

Standard Class
***
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Podstawowy typ łóżka boxspringowego, które opiera się na połączeniu konstrukcji z płyt wiórowych i desek 
œwierkowych. W ramie z płyt wiórowych zabudowano system sprężyn bonellowych, które po obciążeniu 

współpracują z materacem, doskonale dostosowując się do ciała goœcia i gwarantując mu idealną wygodę w czasie 
snu. Standardowo boxspring tapicerowany jest bardzo wytrzymałym białym niepalnym materiałem BOSTON. 

Kolorystykę można jednak dostosować przy użyciu odpornych na przetarcia materiałów czy skór ekologicznych 
z naszej kolekcji. Za dopłatą można naszyć elementy antypoœlizgowe ANTISLIP na œrodku wierzchniego poszycia, 
co zapewni stabilne ułożenie materaca na boxspringu. Boxspringi z tej linii modelowej spełniają standardy hoteli 
trzygwiazdkowych, a ich wysokoœć (bez nóżek) można dostosować do potrzeb w zakresie od 22 cm do 32 cm.

STANDARD boxspring 

~ 22 – 32 cm ~ 

STANDARD foam

~ 16, 20 cm ~ 
STANDARD bonell

~ 20 cm ~ STANDARD pocket

~ 19 cm ~ 

– konstrukcja z płyt wiórowych
– prasowana bawełna = ochrona sprężyny

– system sprężyn bonellowych

Dwustronny materac wielowarstwowy idealny 
dla goœci hotelowych, którzy preferują twardsze 

łóżka. Wewnętrzne wypełnienie materaca stanowi 
naturalny wzmacniany kokos, oparcie dla kręgosłupa 

na materacu dają noœne œciany z wysokiej jakoœci 
pianki PUR. Kolejne zalety tego materaca to nie tylko 

możliwoœć wyboru spania na bardziej miękkiej lub 
twardej stronie, ale także możliwoœć wyboru większej 
(20 cm) lub mniejszej (16 cm) wysokoœci materaca, 

który następnie można łączyć z dowolnym materacem 
nawierzchniowym.

Twardszy materac ze sztywnym wypełnieniem 
zbudowanym ze sprężyn bonellowych w połączeniu 

z pianką PUR. Zaletą tego materaca jest jego 
przewiewnoœć dzięki wypełnieniu z wytrzymałych 
sprężyn bonellowych o gruboœci 2,2 mm. Oparcie 

i komfort w czasie snu zapewnia pianka PUR 
o wyższej gęstoœci, która znajduje się po obu stronach 
materaca. Wytrzymałe, niepalne poszycie BOSTON 

gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, ale także 
dłuższą żywotnoœć. Ponadstandardowa wysokoœć 
materaca 21 cm zapewnia nie tylko wystarczający 

komfort snu, ale także łatwiejsze wstawanie z łóżka.

Wyjątkowy komfort tego sprężynowego materaca Państwa 
goœcie docenią już po pierwszej nocy. Połączenie sprężyn 
kieszeniowych i pianki PUR zapewnia doskonałe oparcie 
oraz idealne dostosowanie się do kręgosłupa w czasie 

snu. Przewiewne wypełnienie sprężynowe daje poczucie 
œwieżoœci nie tylko podczas zasypiania, ale przez całą noc. 
Przestrzeń między sprężynami bardzo dobrze odprowadza 

ciepło i wilgoć z materaca, co zapewnia zachowanie 
higienicznie czystego œrodowiska i zdrowy, mocny sen. 

Przyjemna œrednia twardoœć i wysokoœć materaca 19 cm 
jeszcze bardziej podnoszą jego komfort i wygodę, które 

stanowią podstawę dobrego snu Państwa goœci.
~ obrębione ekskluzywne niepalne poszycie 
BOSTON z certyfikatem Oeko-Tex Standard 

posiada wszyte wypełnienia 
z antyalergicznego włókna PES, 200 g/m2 ~ obrębione ekskluzywne niepalne poszycie 

BOSTON z certyfikatem Oeko-Tex Standard 
posiada wszyte wypełnienia 

z antyalergicznego włókna PES, 200 g/m2

~ obrębione ekskluzywne niepalne poszycie 
BOSTON z certyfikatem Oeko-Tex Standard 

posiada wszyte wypełnienia 
z antyalergicznego włókna PES, 200 g/m2

boxspring STANDARDboxspring STANDARD

boxspring STANDARD

3 cm PUR soft

3 cm PUR hard

2 cm PUR

3 cm PUR

poszycie BOSTON poszycie BOSTON

poszycie BOSTON

osłona sprężyny

osłona sprężyny

H
COLLECTION

H
COLLECTION

H
COLLECTION



H
COLLECTION

Podstawowa, ekonomiczna klasa produktów 
zaprojektowana z myœlą o hotelach i obiektach 
noclegowych niższej kategorii cenowej. Dzięki 

wykorzystaniu podstawowych materiałów 
o optymalnej żywotnoœci stworzyliœmy produkty 
z najlepszym stosunkiem cenowym. Kolekcja ta 

stanowi idealny wariant dla miłoœników twardszych 
i jednoczeœnie sprężystych materacy. Do wyboru 

są materace wysokoœci 16 cm lub 18 cm 
w wytrzymałym niepalnym poszyciu BOSTON. Produkty 

tej serii bez problemu zapewnią wystarczający 
komfort i na pewno nie zawiodą Państwa goœci.

Antypoœlizgowa warstwa ANTISLIP Poszycie BOSTON

Economy Class
**
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ECONOMY bonell

~ 18 cm ~ 

Podstawowy typ łóżka hotelowego. 
Podstawa wykonana z konstrukcji z płyt 
wiórowych, w której osadzono masywny 

stelaż. Podstawa jest standardowo 
tapicerowana niepalnym materiałem 
BOSTON. Za dopłatą łóżko można 

otapicerować materiałem kolorowym lub skórą 
ekologiczną z naszej oferty. Za dopłatą można 

naszyć elementy antypoœlizgowe ANTISLIP 
na œrodku wierzchniego poszycia. Wysokoœć 

podstawy bez nóżek wynosi 20 cm.

Podstawowy typ łóżka hotelowego. 
Podstawa z wypełnieniem lamelowym 

wykonana jest z konstrukcji z płyty wiórowej 
i standardowo tapicerowana niepalnym 
materiałem BOSTON. Za dopłatą łóżko 

można otapicerować materiałem kolorowym 
lub skórą ekologiczną z naszej oferty. 
Za dopłatą można naszyć elementy 

antypoœlizgowe ANTISLIP na œrodku 
wierzchniego poszycia. Wysokoœć 
podstawy bez nóżek wynosi 20 cm.

ECONOMY box twardy

~ 20 cm ~ 
ECONOMY box lamelowy

~ 20 cm ~ ECONOMY foam 

~ 16 cm ~ 
Podstawowy typ twardego materaca 

sprężynowego, którego wypełnienie tworzy 
połączenie sprężyny bonellowej z pianką PUR. 

Warstwa ochronna sprężyny z prasowanej 
bawełny utwardza wkład i jednoczeœnie 

zapewnia, że sprężyny w żaden sposób nie czuć 
podczas snu na materacu. Materac wyróżnia 
się wspaniałą twardoœcią i elastycznoœcią. 

Ten typ materaca jest odpowiedni do podkładów 
twardych, lamelowych i boxspringowych, 
a jego wysokoœć 18 cm zapewni Państwa 

goœciom wystarczającą wygodę w czasie snu.

Podstawowy model materaca piankowego, 
jego wypełnienie tworzy pianka PUR 

o wysokiej gęstoœci zwiększająca jego 
twardoœć. Materac ten da Państwa goœciom 

stabilne podparcie we œnie dzięki swojej 
przyjemnej wysokoœci 16 cm. Zaletą 

certyfikowanego poszycia BOSTON jest jego 
niepalnoœć i odpornoœć na zużycie. Ten typ 
materaca nadaje się na podstawy twarde, 

lamelowe oraz boxspringowe.

~ obrębione niepalne poszycie BOSTON 
z certyfikatem Oeko-Tex Standard posiada 

wszyte wypełnienia z antyalergicznego 
włókna PES, 200 g/m2

~ obrębione niepalne poszycie BOSTON 
z certyfikatem Oeko-Tex Standard posiada 

wszyte wypełnienia z antyalergicznego 
włókna PES, 200 g/m2

4 cm PUR soft

10 cm PUR hard

2 cm PUR

sprężyna BONELL

ECONOMY box

ECONOMY box

Hotelową sukienkę bardzo łatwo zakłada się na boxspring lub drewnianą dostawkę, co umożliwia 
dostosowanie jej wzornictwa do wnętrza hotelu. Kolejną niewątpliwą zaletą jest możliwoœć 

szybkiego zdjęcia i wyczyszczenia lub wymiany sukienki, dzięki czemu łatwo utrzymać 
higieniczną czystoœć łóżka i chronić je przez zużyciem. Sukienki dostępne 

są w różnych kolorach zgodnie z naszą ofertą.

Boxspringi z każdej kategorii można na stałe otapicerować przy użyciu różnych materiałów lub 
skór ekologicznych z naszej oferty. Możliwoœć wyboru spoœród szerokiej skali jakoœciowych, 

odpornych na przetarcia, wodoodpornych i łatwo czyszczących się materiałów lub skór 
ekologicznych w różnych odcieniach. Oferujemy także możliwoœć tapicerowania z powierzonych 

materiałów lub skór ekologicznych.

 BOXSPRING  z sukienką

~ sukienka zasłaniająca ~ 

 BOXSPRING  tapicerowany

~ stała tapicerka ~ 

Boxspringi, akcesoria

– konstrukcja z płyt wiórowych
– prasowana bawełna

– masywny stelaż z litego drewna

– konstrukcja z płyt wiórowych
– prasowana bawełna

– stelaż lamelowy

poszycie BOSTON

poszycie BOSTON

osłona sprężyny
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    dostawka  MASYW

~ z litego drewna ~ 

 dostawka  METAL

~ z lamelami sprężystymi ~ 
    dostawka  KLASYK

~ z lamelami sprężystymi ~ 

 DOSTAWKI  drewniane

~ z bocznymi stoperami metalowymi ~ 

Dostawka ze sprężystymi lamelami, 
której zaletą jest lepsza zdolnoœć dostosowania 
się do ciała oraz możliwoœć ustawienia twardoœci łóżka. 
Na tę dostawkę nadają się materace piankowe i sprężynowe.

Podstawowy typ dostawki 
z litego drewna. Idealne w połączeniu 
z materacem sprężynowym.

Dostawka hotelowa – nowy model łóżka składanego 
na kółkach. Wymiary po złożeniu: 90 x 35 x 110 cm.

Akcesoria, dostawki

Drewniane dostawki to w pokojach hotelowych nowoœć, która 
potrafi całkowicie zastąpić klasyczne łóżka hotelowe. Olbrzymią 

zaletą jest ich minimalna masa i łatwe składanie. W rogach znajdują 
się specjalne wzmacniane segmenty plastikowe, do których łatwo 

przykręca się masywne bukowe nóżki i dostawka jest gotowa 
do użytku. Materac stabilizują na dostawce boczne metalowe 

stoppery. Przez przykrycie dostawki sukienką stworzymy 
najprostszy wariant łóżka odpowiadający standardom 

hotelowym. Wysokoœć dostawki można dostosować 
do wymogów klienta.

Akcesoria, materace nawierzchniowe

PREMIUM CLASS – wyższa klasa, w której znajdują się bardzo 
komfortowe materace nawierzchniowe o wysokoœci aż 8 cm z antyalergicznym 

poszyciem umożliwiającym pranie i specjalnym wykończeniem SILVER, które redukuje 
powstawanie szkodliwych zarodków i bakterii.

STANDARD CLASS – standardowa kategoria, w której znajdują się komfortowe 
materace nawierzchniowe o wysokoœci 6 cm w przyjemnym poszyciu ALGUA 

z możliwoœcią prania. Poszycie to wyróżnia się niepalnymi właœciwoœciami.

Materac nawierzchniowy z bardzo wrażliwej pianki pamięciowej, który potrafi 
równomiernie rozłożyć masę użytkownika, dzięki czemu oferuje idealne 

podparcie ortopedyczne dla kręgosłupa.

Materac ze specjalną pianką MINDFOAM, która charakteryzuje 
się zdolnoœcią doskonałego dostosowywania się na podstawie temperatury i nacisku ciała.

Materac nawierzchniowy z unikalnej œrednio 
twardej pianki NEROLI o miodowym zapachu i zawartoœci olejków eterycznych 
z kwiatów pomarańczy, które pomagają uwolnić się od napięcia psychicznego.

Materac nawierzchniowy ze szwajcarskiej piany EVOPoreHRC zapewnia 
dokładne anatomiczne podparcie ciała dzięki wysokiej elastycznoœci i stabilnoœci pianki.

Œrednio twardy materac nawierzchniowy z włoskiej pianki NIGHTFLY charakteryzujący 
się wysoką sprężystoœcią, odpornoœcią na deformacje oraz wspaniałym 

dostosowywaniem się do kształtu ciała.

Twardszy materac nawierzchniowy z pianki PUR charakteryzujący się bardzo dobrą 
wytrzymałoœcią i dłuższą żywotnoœcią.

   top  SWISS
~ wysokoœć: 8 cm, twardoœć:  ~

   top  MINDFOAM
~ wysokoœć: 8 cm, twardoœć:  ~

   top  NEROLI
~ wysokoœć: 8 cm, twardoœć:  ~

    MATERACE  NAWIERZCHNIOWE

~ komfortowe topy materacowe ~ 

 top  HARD
~ wysokoœć: 6 cm, twardoœć:  ~

 top  MEMORY
~ wysokoœć: 6 cm, twardoœć:  ~

 top  MEDIUM
~ wysokoœć: 6 cm, twardoœć:  ~
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    poszycie  SILVER hotel

~ zamek z tkaniną 3D ~ 

    poszycie  ALGUA hotel

~ klasyczny zamek ~ 

    poszycie KOLOROWE

~ klasyczny zamek ~ 

Poszycie ALGUA posiadają wszystkie materace 
z kategorii BUSINESS, STANDARD i ECONOMY class. 
Charakteryzuje się nie tylko niepalnoœcią, ale ponadto 
w jego mikrokapsułkach znajduje się ekstrakt z alg 
morskich Spirulina. Zawierają one 11 naturalnych witamin, 
10 minerałów, 18 aminokwasów, 3 kwasy tłuszczowe, 
beta-karoten, żelazo i wiele przeciwutleniaczy oraz 
protein. We œnie substancje te uwalniają się wywierając 
korzystny wpływ na skórę i ludzki organizm. Jest to tak 
zwana koncepcja „Health&Beauty“, w której Państwa 
goœcie nawet w czasie snu uczestniczą w terapii wellness 
przyczyniającej się do ogólnego odprężenia organizmu. 
Możliwoœć prania poszycia w temperaturze 40 °C.

Materace wszystkich kategorii można na stałe otapicerować kolorowym materiałem lub skórą ekologiczną tak, aby 
harmonizowały z wzornictwem wezgłowia lub boxspringu. W takim przypadku polecamy z powodów higienicznych dokupienie 
i stosowanie materaca nawierzchniowego. Zaletą jest perfekcyjny wygląd łóżka jako całości i maksymalny komfort spania 
oraz łatwiejsze ścielenie materaca nawierzchniowego, którego masa jest zdecydowania niższa niż masa materaca.

Materace z kategorii LUXURY zostały wyposażone 
w luksusowe zdejmowalne poszycie SILVER. 
Charakteryzuje się ono specjalnym wykończeniem SILVER 
PROTECT, które redukuje rozwój szkodliwych zarodków 
i bakterii na materacach. Wysokiej jakoœci pokryta 
jonami srebra powierzchnia poszycia wykazuje działanie 
antybakteryjne. Już w czasie dwóch godzin poszycie 
redukuje liczbę niebezpiecznych zarodków i bakterii 
aż o 90 %. Dlatego jest polecany alergikom i do takich 
obiektów hotelowych, gdzie występuje duża rotacja goœci. 
Możliwoœć prania poszycia w temperaturze 60 °C.

Materace każdej kategorii zostały standardowo wyposażone 
w stałe certyfikowane poszycie z niepalnego materiału, które można zamienić 

na poszycie zapinane na zamek błyskawiczny umożliwiający zdjęcie go do prania.

Akcesoria, poszycia na zamek błyskawiczny

    SEJF

~ dla bezpieczeństwa ~ 

Sejf pokoju hotelowego może zostać zabudowany bezpoœrednio 
w ramie boxspringu. To oryginalne rozwiązanie gwarantuje, że wszystkie 
cenne przedmioty będą bezpieczne. Wymiary: 23 x 17 x 17 cm (d. x sz. x w.).

    okucie  STANDARD

~ okucie łączące ~ 

    rzep  VELCRO

~ łączenie materacy ~ 

Widoczne okucie znajdujące 
się z przodu i z tyłu boxspringu 
stosowane zwłaszcza w łóżkach  
z sukienką. Zaletą tego 
rozwiązania jest bardzo 
łatwe łączenie i rozłączanie 
boxspringów.

Bardzo stabilne okucie 
elegancko przymocowane 

w dolnej częœci boxspringu. Jego 
zadaniem jest łączenie podstaw 

w częœci przy głowie i nogach, 
co uniemożliwia nieprzyjemne 

rozsuwanie się boxspringów.

   okucie  FRONT

~ okucie łączące ~

 zamek  KLASIK

~ łączenie materacy ~

Akcesoria, zamki, okucia
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Pikowane podkłady doskonale chronią materace przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniem, dzięki czemu znacznie przedłużają 

ich żywotnoœć. Podkład œcielimy po prostu pod przeœcieradłem 
i za pomocą czterech gumek stabilizujemy w rogach materaca.

    podkład  DOMESTIC

~ podkład standardowy ~ 
podkład  CLINIC

~ cienki podkład nieprzemakalny ~ 

Standardowy podkład wykonany w 100 % 
z bawełny z antybakteryjną powierzchnią, bardzo 
łatwy w utrzymaniu czystoœci. Pikowany podkład 
posiada wypełnienie z pustych w œrodku włókien 
poliestrowych zapewniających odpowiedni 
mikroklimat. Możliwoœć prania w temperaturze 
do 40 °C.

Grubszy nieprzemakalny podkład wykonany 
ze 100 % bawełny z antybakteryjną powierzchnią 
i przyszytej od spodu tkaniny ze 100 % poliestru. 

Pikowany podkład posiada wypełnienie z pustych 
w œrodku włókien poliestrowych zapewniających 

odpowiedni mikroklimat. Możliwoœć prania 
w temperaturze do 60 °C.

Cienki podkład z nieprzemakalnej tkaniny 
ze 100 % poliestru, która chroni materac przed 
zanieczyszczeniem i zamoczeniem. Możliwoœć 

prania w temperaturze do 60 °C.

 podkład  PLUS

~ podkład nieprzemakalny ~ 

    PODKŁADY  NA  MATERACE

~ ochronne podkłady higieniczne ~ 

Akcesoria, podkłady

Nasze kołdry i poduszki gwarantują Państwa goœciom hotelowym 
wygodny i zdrowy sen. Oferujemy Państwu kolekcję poduszek i kołder z różnych 
materiałów charakteryzujących się różnymi właœciwoœciami cieplnymi. Wszystkie 
produkty spełniają zdrowotne kryteria antyalergiczne i higieniczne.

Kołdra charakteryzująca się lekkoœcią i przyleganiem do ciała, doskonale 
dostosowuje się do jego kształtów. Możliwoœć prania w temperaturze do 60 °C. 
Wypełnienie: Włókno Hollow-fill 400 g/m2. Materiał: 100 % Mikrofaza PES.

Stopień grzania: œredni   

Poduszkę LONDON wyprodukowano z pianki pamięciowej LAZY-FOAM, która reaguje 
na temperaturę i nacisk, dzięki czemu lepiej dostosowuje się i podpiera kręgosłup szyjny. 
Oryginalne systemy kanałów powietrznych w poduszce zapewniają œwietne wietrzenie. 
Poszycie na zamek błyskawiczny wykonano z przyjemnego materiału VELUR.
Możliwoœć prania w temperaturze do 40 °C. Wymiary: 72 x 42 x 12 cm.

Poduszka jest zapinana na zamek, zawiera wewnętrzny woreczek również zapinany 
na zamek, w którym znajduje się wypełnienie. Zaletą poduszki jest możliwoœć 

uzupełnienia lub zmniejszenia wypełnienia, które wyraźnie przedłuża jej żywotnoœć. 
Możliwoœć prania w temperaturze do 60 °C. Wypełnienie: Włókno Hollow-fill 

+ kuleczki pur. Materiał: 100 % Mikrofaza PES. Gramatura: 1200 g/m2.

    kołdra  KLASIK

~ kołdra całoroczna ~ 

    poduszka  LONDON

~ poduszka anatomiczna ~ 
 poduszka  KLASIK

~ poduszka uniwersalna ~ 

Letnia kołdra polecana do hoteli o stałej temperaturze pokojowej 22 °C 
zaskakująca swoją lekkoœcią i delikatnoœcią. Możliwoœć prania w temperaturze do 

60 °C. Wypełnienie: Włókno Hollow-fill 200 g/m2. Materiał: 100 % Mikrofaza PES.

Stopień grzania: niski   

 kołdra  CLIMATIC

~ kołdra letnia ~ 

 KOŁDRY i PODUSZKI

~ kolekcja kołder i poduszek ~ 

Akcesoria, kołdry i poduszki
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WOOD 1

WOOD 3

CHROME

CUBE

WHEEL ROLLOTULIP

ELEGANCE POLYGONFLOOR METAL

natur

orzech natur drewno, tworzywo sztuczne drewno, metal

natur, orzech, wenge

natur, orzech, wenge

czarny biały
czereœnia

wysokoœć: 13 cm
wysokoœć: 10 cm

wysokoœć: 10 cm

wysokoœć: 11 cm wysokoœć: 13 cm wysokoœć: 10 cmwysokoœć: 3 cm wysokoœć: 8 cm

wysokoœć: 13 cm wysokoœć: 13 cm wysokoœć: 10 cm

wysokoœć: 8 cm

wysokoœć: 8 cmCASTELLO

WOOD 2

Produkty Materasso Slovakia, s. r. o.,
spełniają standardy ISO 9001

Firma Materasso Slovakia, s. r. o., jako druga 
na œwiecie uruchomiła automatyczną 
linię do klejenia wykorzystującą klej 
wodorozcieńczalny. Linia wykorzystuje 
rewolucyjny chroniony patentem szwajcarski 
klej SIMALFA 315 OF. Klej jest w pełni 
ekologiczny i spełnia najwyżjsze normy 
œrodowiskowe i zdrowotne. Klej Simalfa 315 
OF uzyskał certyfikat niemieckiego instytutu 
Hohenstein ECO-PASSPORT potwierdzający, 
że nie zawiera żadnych substancji 
szkodliwych. Klej ten można stosować we 
wszystkich produktach klas I – IV wg standardu 
OEKO- TEX 100. Klej jest produkowany na bazie 
wody, podczas gdy w standardowych klejach 
wykorzystuje się rozpuszczalniki. 
Z kleju SIMALFA po naniesieniu odparowuje 
wyłącznie czysta woda w odróżnieniu 
od rozpuszczalników wydzielanych przez kleje 
standardowe.

OEKO TEX standard 100 gwarantuje, 
że w produktach nie występują 
substancje toksyczne ani szkodliwe 
dla ludzi i œrodowiska naturalnego

Materiały poszyciowe LUXURY, 
DELANO, BOSTON i ALGUA 
zostały poddane testowi 
zapałkowemu na niepalnoœć 
i spełniają warunki niepalnoœci. 
Materiały te uzyskały certyfikaty 
o spełnieniu normy British 
Standard BS 7177-1996

Produkty testowane medycznie

Poszycia zwalczające bakterie 
i roztocza

10 lat gwarancji jakoœci 
na sprężyny bonellowe
i kieszeniowe

Zaufany system œledzenia 
i gwarancji pochodzenia materiału

Certyfikowana antybakteryjna pianka 
SANITIZED zastosowana w materacach 
Businesss Foam chroni przed 
mikroorganizmami, grzybami, pleœniami 
i nieprzyjemnym zapachem. Ochrona 
SANITIZED gwarantuje nie tylko dłuższą 
żywotnoœć materaca, ale także zdrowsze 
œrodowisko snu. Więcej informacji o piance 
SANITIZED na www.sanitized.com

Akcesoria, nóżki Certyfikaty

H
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H
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Hotel Corinthia 
Praha

CZ

Hotel Paøí� 
Praha

CZ

Hotel President 
Praha

CZ

Hotel Thermia Palace 
Pie��any

SK

Mamaison Residence 
Diana, Warszawa

PL

Buddha-Bar Hotel
Praha

CZ

Cosmopolitan Hotel 
Praha

CZ

The Emblem Hotel 
Praha

CZ

Hotel Art Noveau 
Palace, Praha

CZ

Art Deco Imperial 
Hotel, Praha

CZ

Art Nouveau Palace 
Hotel, Praha

CZ

Boscolo Hotel 
Praha

CZ

Hotel King's Casino
Rozvadov

CZ

Aston Hotel
Bratislava

SK

Aria Hotel 
Budape��

HU

Hotel Park Inn By Radisson Danube
Bratislava

SK

Clarion Congress 
Hotel Prague, Praha

CZ

Clarion Congress 
Hotel, Olomouc

CZ

Clarion Grandhotel 
Zlatý Lev, Liberec

CZ

Clarion Hotel 
�pindlerùv mlýn

CZ

Hotel Golden Key 
Praha

CZ

Hotel Harmony Club
�pindlerùv mlýn

CZ

Hotel Imperial 
Ostrava

CZ

Hotel International
Praha

CZ

Hotel Ambiente
Praha

CZ

Hotel Kempa Superior 

Bukovec

CZ

Hotel Mlýn
Èeský Krumlov

CZ

Hotel Vitality 
Vendrynì

CZ

Hotel Windsor 
�pindlerùv Mlýn

CZ

Mamaison Business + Conference Hotel 
Imperial Ostrava, Ostrava

CZ

Mamma ś Boutique 
Hotel, Podìbrady

CZ

Best Western Hotel 
Vista, Ostrava-Zábøeh

CZ

Mamaison Hotel   
 Le Regina, Warszawa 

PL

Golf Resort Hotel 
Konopi�tì Bystøice

CZ

Archibald At The 
Charles Bridge, Praha

CZ

Boutique Hotel Seven
Days, Praha

CZ

Grandhotel Tatra
Velké Karlovice

CZ

Honour & Grace Hotel
Karlovy Vary

CZ

Hotel Garden Court
Praha

CZ

Hotel Krásna Královna 
Karlovy Vary

CZ

ParkHotel Richmond 
Karlovy Vary

CZ

Red and Blue Design 
Hotel, Praha

CZ

Premium Hotel
Znojmo

CZ

Austria Trend Hotel 
Bratislava

SK

Baltic Hotel 
Gdynia

PL

Bella Penzión
Komárno

SK

Danubia Gate Hotel 
Bratislava

SK

Grand Hotel Permon 
Vysoké Tatry

SK

Holiday Inn 
Bratislava

SK

Hotel Ambassador 
Ko�ice

SK

Hotel Balnea 
Esplanade, Pie��any

SK

Hotel Bankov 
Ko�ice

SK

Liptovský Mikulá�

SK

Hotel Jáno�ík Hotel Peklo
Komárno

SK

Hotel Viktor 
Bratislava

SK

Chateau Appony 
Oponice

SK

Mamaison Residence 

Diana, Warszawa
PL

Queen Boutique Hotel 

Krakow

PL

Hotel Solisko
Vysoké Tatry

SK

Hotel Ski & Wellness Residence Dru�ba
Jasná Nízke Tatry

SK

Hotel West 
Bratislava

SK

Ka�tie¾ Gbe¾any 
Gbe¾any

SK

Kontakt Welness Hotel 
Vysoké Tatry

SK

Palace Hotel Polom 
�ilina

SK

Mamaison Residence 

Izabella, Budape��

HU

Apartmány Viktor 
Bratislava

SK

Harmony Hotel 
Ostrava

SK

Hotel Bauer
Stare Hámry

CZ

Hotel Bystrina 
Demänovská Dolina

SK

Hotel Dastan 
Levice

SK

Hotel Inovec
Nová Lehota

SK

Hotel Junior 
Liptovský Mikulá�

SK

Orea Hotel Pyramida 
Praha

CZ

Hotel Tulipán 
Praha

CZ

Old Town Hotel 
Apartment, Praha

CZ

Penzion Pohoda
Trutnov

CZ

Abito Hotel
Praha

CZ

Hotel Buly
Opava

CZ

Hotel Ankora
Praha

CZ

Hotel Høebeèníky
Høebeèník

CZ

Orea Resort Devìt
Skal, Milovy

CZ

Orea Resort Horizont
�pièák

CZ

Residence Vysta
Praha

CZ

Grand Hotel Bellevue 
Horný Smokovec

SK

Hotel Color 
Bratislava

SK

Hotel Jurky 
Bratislava

SK
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UZDROWISKA
Hotel Astória 

Bardejovské kúpele 

SK

Hotel Harvey 
Franti�kovy Láznì

CZ

Hotel Ozón 
Bardejovské kúpele 

SK

Kúpele Dudince � 
lieèebný dom Rubin

SK

Kúpele 
Smrdáky

SK

Láznì 
Darkov

CZ

Láznì 
Hodonín

CZ

Léèebný dùm Praha 
Láznì Luhaèovice

CZ

Lieèebný dom Pax 
Turèianske Teplice

SK

Spa Hotel Pro Patria 
Pie��any

SK

Spa & Kur Hotel Praha 
Franti�kovy Láznì

CZ

Lázeòský hotel Jirásek 
Konstantinovy Láznì

CZ

Kúpele Brusno
Brusno

SK

EMERYTURY I INNI
Penzion Aurum 

Karlov pod Pradìlem 

CZ

Zámek Louèeò 
Louèeò

CZ

Penzion Oáza 
Trnava 

SK

Penzion Kriváò 
Koròa

SK

Chata Piecky 
Hrabu�ice

SK

Klá�ter �eliv 
�eliv

CZ

Penzion Pohoda 
Trutnov

CZ

Apartmány Mí�eòská 
Praha

CZ

Pension Hrabová 
Ko�ice

SK

Pension André  
Praha

CZ

Aparthouse Bratislava
Bratislava

SK

Penzion Josef 
Demänovská Dolina

SK

Marina Island 
apartmány, Praha

CZ

Penzion Toscana 
Nitra

SK

Hotel Pax 
Trenèianske Teplice

SK

Hotel Perla, Nové 
Mesto nad Váhom

SK

Hotel Pieris 
Vysoké Tatry

SK

Hotel Ring 
Orechová Potôò

SK

Hotel Satel
Poprad

SK

Hotel Nivy 
Bratislava

SK

Hotel Lipa 
Bojnice

SK

Hotel Sipox
�trba

SK

Hotel Festival 
Opole

PL

Best Western Plus Arkon 
Park Hotel, Gdañsk

PL

Hotel Inter 
Wroc³aw

PL

Hotel Vr�atec 
Vr�atecké podhradie

SK

Hotel Turist 
Bratislava

SK
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