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Milí snílci!

Značka Dormeo, váš oblíbený spánkový expert, je vždy 
poctěna, když naše řešení pro lepší spánek uvítáte 
na tom nejposvátnějším místě - vašem domově. Je 
nám proto ctí představit vám náš katalog produktů, 
založených na inovativních technologiích a kvalitních 
materiálech, aby poskytovaly optimální pohodlí  
a zdravý spánek.

Značka Dormeo nabízí mnohem více než produkty pro 
dobrý spánek. Jsme spánkový expert, vaše komfortní 
zóna, váš přítel, na kterého se můžete spolehnout, váš 
dar zdraví a pohody.

Doufáme, že se vám bude dobře spát po celá leta  
a pomůžeme vám najít inspiraci pro následování vašich 
snů i během dne!
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Sladké sny - ať vás blešky štípou celou noc!



O ZNAČCE DORMEO

Dormeo již ovlivnilo miliony lidí po celém světě. 
Náš mezinárodní úspěch přispěl k revoluci ve 
spánkovém průmyslu a pomohl vzdělávat spotřebitele, 
kteří nyní vědí, že zdravý spánek je jedním z 
nejdůležitějších pilířů šťastného a naplňujícího života.
Náš úspěch je výsledkem neustálého přinášení 
nových a inovativních řešení, týkajících se 
spánku a bydlení, které vyhovují různým 
požadavkům, očekáváním a zájmům spotřebitelů.

První pěnová matrace vyrobena v Itálii.

Představeny nové kategorie: přistýlky, polštáře a bydlení. Otevřen první obchod 
Dormeo v Lublani, Slovinsko.

Vývoj prvních výrobků s paměťovou pěnou.

15 modelů matrací v katalogu. Počátek výroby dětských matrací. Počátek prodeje 
produktů značky Dormeo ve Spojeném království přes Dormeo UK.

Uvedení technologie Octaspring® a první matrace s pružinami Octaspring®. 
Představení nové kategorie: Dormeo nábytek

Více než 300 produktů v portfoliu značky Dormeo.

10 milionů lidí v Evropě spí na matraci nebo přistýlce Dormeo. Dormeo se stalo 
globálně důvěryhodnou značkou ve více než 40 zemích světa. Dormeo uvádí 
Dormeo spánkovou akademii. Dormeo získává cenu EMMA za nejlepší komunikaci 
15. výročí značky.

Značka Dormeo získává cenu EMMA za kampaň Warm Hug. Od uvedení na trh se 
prodaly již více než 2 miliony sad Warm Hug. Je to již třetí cena EMMA pro Dormeo, 
první dvě získala značka v roce 2016 a 2018. Dormeo zahajuje důležitou vzdělávací a 
osvětovou kampaň “Vyměňte matraci po 10 letech”.

Značka Dormeo slaví 18 let zkušeností, znalostí a odbornosti. Uvedení 
nejergonomičtější matrace Dormeo Ergo Comfort.
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Poznejte materiály, ze kterých jsou Dormeo produkty vyrobeny:

PAMĚŤOVÁ PĚNA
Spánek na matraci nebo polštáři z viskoelastické paměťové pěny poskytuje přizpůsobivé prostředí pro kvalitní spánek. Reaguje na polohu, váhu, tvar  
a teplotu vašeho těla a přizpůsobuje se vašim křivkám. Kromě toho, že vám paměťová pěna poskytne výjimečné pohodlí, je také hypoalergenní, 
a proto je vhodná i pro lidi, kteří trpí alergiemi.

ECOCELL® 
Ecocell s otevřenými buňkami je vysoce kvalitní komfortní pěna nové generace, navržená pro poskytnutí maximálního pohodlí během spánku. 
Díky své otevřené dimenzionální buněčné struktuře umožňuje efektivní cirkulaci vzduchu. Jedná se o pevnou pěnu, která si vždy zachovává svůj 
tvar, bez ohledu na to, jak velký tlak je na ni vyvíjen. Elastická povaha Ecocell umožňuje přizpůsobit se jedinečným křivkám vašeho těla a poskytuje 
velkou oporu.

›
P Ě N Y

›
ORTHOCELLTM 
Orthocell je vysoce kvalitní pěna s otevřenými buňkami navržená pro dokonalou oporu během spánku. Tento typ pěny má drobné buňky, které 
nejsou plně uzavřené a jsou naplněny vzduchem, což pěně poskytuje prodyšnost a přizpůsobivost.

FORMACELL  
Formacell je pěna nové generace, navržená pro dokonalé pohodlí během spánku. Její trojrozměrná buněčná struktura umožňuje efektivní cirkulaci 
vzduchu a vynikající přizpůsobivost. Uchovává si svůj tvar, bez ohledu na to, jak velký tlak je na ni vyvíjen. Elastická povaha Formacell umožňuje 
přizpůsobit se jedinečným křivkám vašeho těla.

›
›

PAMĚŤOVÁ PĚNA AERFOAM
Aerfoam je nový typ paměťové pěny. Je prodyšnější a díky nižší hustotě nabízí vedle komfortu také velkou míru opory. Kopíruje tvar vašeho těla  
a snižuje tlakové body na nechráněných místech, svalech a kostech.

›
LATEX 
Latex na neuvěřitelnou schopnost podpořit správné zarovnání páteře. Matrace s latexem poskytuje maximální pohodlí. Když si poprvé lehnete 
na matraci z latexu, nejdříve budete mít pocit, že se do matrace jemně potápíte. Hned potom však následuje pocit opory a luxusního komfortu. 
Latex je přirozeně pružný. Jeho přirozená odolnost snižuje přenos pohybu z jedné strany matrace na druhou, takže si vychutnáte klidný spánek 
vy i váš partner. Díky svým přirozeným vlastnostem latex navíc přispívá k udržení hygienicky čistého prostředí.

TAŠTIČKOVÉ PRUŽINY
Nejnovější technologie taštičkových matrací nabízí vyšší úroveň opory a přizpůsobivosti. Každá pružina je samostatně zabalena do své vlastní 
textilní kapsy, pracuje nezávisle na ostatních a reaguje pouze na tlak vyvíjený na tuto oblast. Výsledkem je vyšší úroveň personalizované opory  
a reakce na každou osobu spící na této matraci.

›

›
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VISKÓZOVÁ VLÁKNA 
Viskózová vlákna jsou vyrobena z přírodních rostlinných složek (na bázi celulózy) a mají mnoho vlastností podobných vlastnostem bavlny  
a jiných přírodních celulózových vláken. Viskóza pohlcuje vlhkost, je prodyšná, příjemná na nošení, měkká na dotek, pevná a odolná proti 
oděru. Její schopnost snadno se mísit s mnoha vlákny vede k větší měkkosti, savosti a pohodlí.

BAVLNA/ORGANICKÁ BAVLNA
Bavlna a organická bavlna, pěstovaná bez hnojiv a pesticidů, je známá tím, že vnáší do spánkového prostředí přirozenou vzdušnost. Odolnost  
a pevnost bavlny zaručuje nejvyšší úroveň měkkosti a pružnosti.

VLÁKNA WELLSLEEP® FIBERS
Mikrovlákna Wellsleep mají nejen skvělé tepelné vlastnosti a jsou příjemné na dotek, ale také minimálně zadržují vlhkost, což jim umožňuje 
přirozeně odolávat skvrnám. Ložní výrobky plněné mikrovlákny Wellsleep jsou velmi lehké, přesto efektivně hřejí a připomínají tak péřové 
výrobky.

CLIMALITE / CLIMALITE SILVER
Vlákna Climalite zajišťují, že spací povrch je chladivý, svěží a suchý díky speciální kanálkové struktuře povrchu, která odvádí přebytečné teplo 
a vlhkost. 
Když jsou vlákna potažená stříbrem, potahy matrací, polštáře a přikrývky Dormeo poskytují svěží a hygienické prostředí pro spánek a chrání 
proti roztočům.

SYSTÉM AIRX
Systém AirX zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu v našich výrobcích. Buněčné vložky odvádějí přebytečnou vlhkost a umožňují cirkulaci  
vzduchu, takže je spací povrch vždy svěží a suchý.

CELLIANT™ 
Celliant je nejvíce zavedené a klinicky testované infračervené vlákno v oboru. Vlákna vhodná pro všechny spáče, protože pomáhají regulovat 
tělesnou teplotu a podle teploty vás ochladí nebo zahřejí. Také zajišťují lepší cirkulaci, která může ulevit kloubům a pomoci od bolesti svalů.

VLÁKNA TENCELTM LYOCELL
Vlákna Tencel vyrobená z rostliny eukalyptu jsou známá tím, že jsou měkká jako hedvábí, silná jako polyester, chladná jako len, teplá jako 
vlna a savější než bavlna. Poskytují suché, příjemné a chladivé prostředí. Jsou také přirozeně hypoalergenní. Výroba vláken Tencel je šetrná  
k životnímu prostředí a vlákna jsou také stoprocentně biologicky rozložitelná.

VLÁKNA TENCEL MODAL
Tato mimořádně ekologická vlákna jsou přirozeně měkká a příjemná na dotek. Jsou vyrobena z bukového dřeva způsoben šetrným k životnímu 
prostředí.

›
›
›
›
›

›

›

V Ý P L N Ě

VLÁKNA S CHLADICÍM ÚČINKEM
Vlákna s chladicím účinkem nejsou příliš izolační a mají vysokou schopnost rozptýlit teplo, takže jsou příjemná a chladivá na dotek. Vytvářejí 
dokonalou synergii s přirozenou schopností těla ochladit se a neztrácejí svůj chladicí účinek.

›
STŘÍBRNÁ VLÁKNA
Vlákna potažená stříbrem jsou nevratně spojena s polymery tak, že se stávají součástí vlákna, což zaručuje dlouhodobý antimikrobiální účinek. 
Stříbro udržuje teplotu těla díky své ozařující síle (zadržuje teplo vyzařované lidským tělem) a své odrazové síle (rovnoměrně vydává teplo 
lidského těla). Tato vlákna poskytují zdravé, svěží a bezpečné prostředí pro spánek.

›

›
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CLEANEFFECT®

CleanEffect je speciální ošetření textilií, které používáme ke zvýšení ochrany proti roztočům, plísním, bakteriím a nepříjemným pachům. Díky 
tomuto ošetření jsou výrobky Dormeo vhodné pro lidi náchylné k alergiím a také ty, kteří mají obavy o hygieničnost spacího prostředí.

HEIQ SMART TEMP
Produkty s tímto termoregulačním ošetřením dynamicky reagují na změny tělesné teploty a pocení. V zimě vás udrží v teple a v létě vám  
poskytnou suché a chladivé prostředí.

O Š E T Ř E N Í

CLEANEFFECT® ESSENTIALTM

CleanEffect Essential je hygienické ošetření na přírodní bázi, které obsahuje přírodní extrakt z margózy (azadirachta indica) a pyrithion zinečnatý. 
Synergie mezi nimi zajišťuje vysokou účinnost. Chrání proti roztočům, bakteriím a mikrobům.

›
›

›

OŠETŘENÍ ALOE VERA/ZELENÝ ČAJ
Naše produkty ošetřené pomocí darů z přírody, jako je zklidňující aloe vera nebo omlazující zelený čaj, udržují 
vaše spánkové prostředí přirozené, měkké a jemné na dotek.

OŠETŘENÍ RE-VITALIZE
Speciální ošetření Re-Vitalize založené na iontech pomáhá zlepšit kvalitu spánku a relaxovat a dodává tak tělu energii.

OŠETŘENÍ ESSENTIALTM

Essential je stoprocentně přírodní ošetření, které se používá jako ochrana proti roztočům, bakteriím a nepříjemným pachům.  
Minimalizuje tak riziko alergických reakcí a poskytuje zdravé a komfortní prostředí.

MOOV&COOL
Moov&Cool je patentovaná polymerní technologie, která zaručuje termoregulaci a chladivý příjemný pocit díky kombinaci trvalé kapacity 
absorpce tepla a jedinečného vyváženého systému přenosu vlhkosti. Moov&Cool využívá vyrobené tělesné teplo k ochlazení těla a přispívá tak k 
zajištění svěžího a suchého prostředí pro spánek.

›
›

›

›

Octaspring® je revoluční inovace, první a jediná svého druhu. Pěnové pružiny 
– dynamická flexibilita a nepřekonatelná opora. Struktura Octaspring® 
připomíná včelí plástve a přináší nebývalé pohodlí. Každá pěnová pružina 
má osm výztuh, řadu větracích otvorů po obvodu a jeden ve svém středu, 
jež umožňují vlhkému vzduchu, aby otvory prošel a odpařil se. Konečným 
výsledkem je luxusní dynamický povrch na spaní, který je 8x prodyšnější 
než paměťová pěna.

T E C H N O L O G I E  O C T A S P R I N G ®  
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Nejlepší rána jsou po dobrém spánku.



MATRACE

Výběr té pravé matrace není úplně 
lehký úkol, ale s naší podporou a 
pomocí jej můžete snadno splnit. 
Všichni máme různé potřeby a 
preference, ale kvalita spánku 
nás všechny ovlivňuje stejným 
způsobem. Kvalitní spánek má vliv 
na náš každodenní život, ať se jedná 
o profesní oblast, vztahy, zdraví či 
celkovou pohodu. Doporučujeme 
vám vybrat matraci pečlivě s 
ohledem nejen na její cenu, ale také 
na to, zda splňuje vaše požadavky. 
Naší spánkoví experti jsou tady pro 
vás a rádi vám poradí!

  Vlastnosti kvalitní matrace:
• poskytuje správnou oporu pro celé tělo a zejména páteř
• poskytuje správný komfort tím, že se dokonale přizpůsobí tvaru vašeho 

těla
• vyhovuje poloze, ve které spíte
• je hypoalergenní
• je chráněna proti roztočům, plísním a bakteriím
• je vyrobena z kvalitních materiálů
• testována na hlavní funkce matrace: odolnost, ergonomie
• je prodyšná a hypoalergenní
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Tvary těla u žen 
a mužůů

POSTAVA S KŘIVKAMI: klín, trojúhelník, přesýpací hodiny

   

                  PLOCHÉ TĚLO: obdelník

Na zádech

Na boku

Na břiše

POLOHA VE 
SPÁNKU MATRACE DORMEO

<90kg

>90kg

<90kg

>90kg

<90kg

>90kg

Siena, Aloe Vera, Aloe Vera Plus, iMemory Silver, Ergo Comfort, iMemory S Plus, Air+ Comfort, Air+ Select, Lux

iMemory Silver, Ergo Comfort, iMemory S Plus, Air+ Comfort, Air+ Select, Lux

iMemory Silver, Ergo Comfort, iMemory S Plus, Air+ Comfort, Air+ Select, Lux

iMemory Silver, iMemory S Plus, Air+ Comfort, Air+ Select, Lux

Siena, Aloe Vera, Aloe Vera Plus, iMemory Silver, Ergo Comfort, iMemory S Plus, Air+ Comfort, Air+ Select, Lux

iMemory Silver, Ergo Comfort, iMemory S Plus, Air+ Comfort, Air+ Select, Lux

Na zádech

Na boku

Na břiše

POLOHA VE 
SPÁNKU MATRACE DORMEO

<90kg

>90kg

<90kg

>90kg

<90kg

>90kg

iMemory Silver, Ergo Comfort, iMemory S Plus, Air+ Comfort, Air+ Select, Lux

iMemory Silver, Ergo Comfort, iMemory S Plus, Air+ Select, Lux

iMemory Silver, iMemory S Plus, Air+ Comfort, Air+ Select, Lux

iMemory Silver, iMemory S Plus, Air+ Select, Lux

iMemory Silver, Ergo Comfort, iMemory S Plus, Air+ Comfort, Air+ Select, Lux

iMemory Silver, Ergo Comfort, iMemory S Plus, Air+ Select, Lux

HMOTNOST

HMOTNOST

PRŮVODCE MATRACEMI PODLE TVARU TĚLA

OBDÉLNÍK KLÍN TROJÚHELNÍK PŘESÝPACÍ HODINY PŘESÝPACÍ HODINYOBDÉLNÍK KLÍN TROJÚHELNÍK
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PEVNĚJŠÍ A KOMPAKTNĚJŠÍ
matrace corejádro matrace

TĚLESNÁ VÁHA

TVAR TĚLA

PEVNĚJŠÍ A KOMPAKTNĚJŠÍ
jádro matrace

PĚNA ECOCELL®

TECHNOLOGIE OCTASPRING®VYBÍREJTE

Matrace by měla poskytovat oporu vaší unikátní 
váze a tvaru těla. Čím těžší a větší jste, tím pevnější  
a kompaktnější jádro matrace potřebujete pro optimální 
oporu.

Velmi podpůrná vysoce kvalitní pěna, která si nepřetržitě zachovává svůj 
tvar. Jedná se o pevnou pěnu, která se díky své elastické povaze dokonale 
přizpůsobí tvaru vašeho těla. Díky své struktuře s otevřenými buňkami 
umožňuje efektivní cirkulaci vzduchu.

Pružiny vyrobené z paměťové pěny jsou revoluční 
inovací. Každá pěnová pružina má osm výztuh, 
řadu větracích otvorů a otvor uprostřed, který 
umožňuje odvod vlhkého vzduchu. Konečným 
výsledkem je dlouhodobá nepřekonatelná opora, 
vynikající prodyšnost a 3D adaptabilita pro větší 
pohodlí.

OPORU
Najděte správnou

Nosná vrstva je jádro matrace a poskytne tělu tu správnou oporu.

JAK VYBRAT MATRACI                                      
                       

tu pravou
TECHNOLOGIE OCTASPRIN

G
®

M
EZ

IN
ÁRODNĚ OCENĚN
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matrace core

MĚKČÍ NEBO HRUBŠÍ
horní vrstva

TĚLESNÁ VÁHA

TVAR TĚLA

MĚKČÍ NEBO HRUBŠÍ
horní vrstva

PĚNA FORMACELL®

PĚNA MEMORY A iMEMORYVYBÍREJTE

POLOHA VE SPÁNKU

SOFTER OR THICKER
horní vrstva

Horní komfortní vrstva je velmi důležitá pro zajištění 
správného rozložení hmotnosti na spací plochu a uvolnění 
tlaku. Čím těžší a větší jste, tím větší tlak na plochu 
vytváříte, takže potřebujete hrubší nebo měkčí horní 
vrstvu pro rovnoměrnější rozložení hmotnosti.

Pokud spíte na boku, vaše ramena a boky vytvářejí 
na spací plochu větší tlak. Potřebujete hrubší nebo 
měkčí horní komfortní vrstvu ve srovnání s lidmi, 
kteří spí na zádech a vytvářejí tak na plochu menší 
tlak a jejich hmotnost se rozloží rovnoměrněji.

Horní komfortní vrstva se nachází nad jádrem matrace a/nebo v potahu.

Měkčí a prodyšná pěna pomáhá uvolnit tlak tím, že rozloží tělesnou váhu 
na větší plochu a poskytne tak větší pohodlí.

Viskoelastické pěny uvolňují tlakové body a dokonale se přizpůsobí 
tvaru vašeho těla a tím výrazně přispívají k pohodlí během spánku. Pěna 
iMemory má navíc termoregulační vlastnosti pro optimální teplotu 
prostředí na spaní. Přidané ionty stříbra přispívají k ochraně proti 
bakteriím a nepříjemným zápachům.

POHODLÍ
Najděte správné

PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO PÁRY

MOŽNOSTI PERSONALIZACE
pro spánek, která umožní přizpůsobení různým životním okolnostem

Naše těla během života prochází určitými změnami, jako je přírůstek nebo 
úbytek váhy, těhotenství či bolesti způsobené zraněním. Matrace s otočným 
jádrem je proto perfektní volbou – jednoduše otočte jádro a získejte odlišný 

stupeň opory a komfortu.

Páry mají obvykle odlišné potřeby, co se týče spánku, vlivem své odlišné 
tělesné hmotnosti, tvaru těla, polohy během spánku a spánkovým návykům. 
Řešením, které bude vyhovovat oběma, je dvojité jádro, díky kterému si 

můžete zvolit takovou stranu matrace, která vám vyhovuje.

OTOČNÉ
DVOJITÉ 
JÁDRO

OTOČNÉ 
JÁDRO



SYMBOLY U MATRACÍ

Matrace je oboustranná s jednou tvrdší a jednou měkčí stranou. To vám umožňuje 
vybrat si tvrdost, která vám vyhovuje.

Dvojité matrace mají dvě samostatná oboustranná jádra v jednom potahu. To umožňuje 
oběma partnerům výběr správné tvrdosti matrace. Také nedochází k přenosu pohybu k 
partnerovi, který spí na stejné matraci.

Matrace má tři zóny komfortu - horní část zad, dolní část zad a nohy. Toto rozdělení 
poskytuje příjemnou oporu různé pevnosti důležitým částem těla a může se tak 
dokonale přizpůsobit tvaru vašeho těla podle vaší hmotnosti.

Matrace má pět zón komfortu - krk a ramena, spodní část zad, boky, stehna a kolena. 
Poskytuje tak oporu na míru a pomáhá udržovat správné zarovnání páteře.

Všechny naše matrace jsou testovány a jsou hypoalergenní. Umožňujeme našim 
zákazníkům vybrat si matraci, která garantuje snížení alergenů v ložnici, jelikož všechny 
naše výrobky prošly přísným vědeckým testováním.

Všechny naše výrobky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních ekologických materiálů a jsou 
proto vhodné k recyklaci.

Potah matrace je pratelný, což zajišťuje čistší, svěží a hygienické prostředí.

Matrace „postel v krabici“ jsou stlačeny a vakuově zabaleny do krabice (nebo jiného 
obalu), která představuje pouze zlomek skutečné velikosti matrace.

5

3

4

6h

výška 
30 cm

Výška matrací 
Dormeo je od 14 
do 30 cm.

Měkká

Velmi tvrdá
Tvrdá
Středně tvrdá
Mířně tvrdá

1 2 3
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ŽIVOTNOST
Tým odborníků z více oborů s 50 lety zkušeností vydal našim 
matracím certifikát, který zaručuje, že během prodloužené 
záruční doby matrace neztratí na své výšce a pevnosti.

ERGONOMICKÉ
Testy prokázaly, že matrace má výjimečné ergonomické 
vlastnosti, a proto se dokonale přizpůsobuje lidskému tělu  
a poskytuje dokonalé pohodlí během spánku.

PRODYŠNOST 
Nezávislá nizozemská laboratoř došla k závěru, že matrace mají 
vynikající ventilační schopnost, která zajišťuje suché a svěží 
prostředí pro spánek a přispívá k celkové hygieně matrace.

HYPOALERGENNÍ 
Na základě antibakteriálních, antimikrobiálních a anti 
roztočových testů poskytuje matrace čisté a bezpečné 
prostředí pro spánek a má hypoalergenní vlastnosti.

test provedl 

NĚMECKÝ INSTITUT 
ERGONOMIE

test provedl

INSTITUT TÜV RHEINLAND 
NEDERLAND B.V.

test provedla

ITALSKÝ INSTITUT 
FYZIKY A MECHANIKY

test provedl

ITALSKÁ TEXTILNÍ 
LABORATOŘ

MATRACE, KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT
MATRACE DORMEO JSOU TESTOVÁNY NEZÁVISLÝMI LABORATOŘEMI
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Ložnice je srdce rodinného života.

TESTOVÁNY 
&

CERTIFIKOVÁNY



MATRACE LUX
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Matrace Dormeo Lux byla vyvinuta kombinací nejnovějších technologií a materiálů nejvyšší 
kvality. Disponuje přidanou latexovou vrstvou pro dokonalé pohodlí pro každého spáče, bez 
ohledu na polohu během spánku, tvar či váhu těla. Zvláštní pozornost věnovaná detailům, 
technologiím, ošetřením a designu má za následek luxusní pocit, který má pozitivní vliv na 
kvalitu spánku.

Luxusně pohodlná a poskytující opor
u

výška
30 cm

VYROBENO 
V EU

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA

15
LET

NA  
VYZKOUŠENÍ

100
NOCÍ

OŠETŘENÍ
CLEANEFFECT® 
ESSENTIAL

TAŠTIČKOVÉ 
PRUŽINY

SNÍMATELNÁ 
HORNÍ VRSTVA

LATEX

PAMĚŤOVÁ 
PĚNA 

PĚNA ECOCELL® 
S OTEVŘENÝMI 
BUŇKAMI

PAMĚŤOVÁ 
PĚNA 5 ZÓN5

6

7

8

9

1 cm vycpávky
Prošívaná potahová látka se špičkovým designem; 
ošetření CleanEffect Essential
rukojeti pro snadnou manipulaci
Štítek

4 cm pěny Ecocell
14 cm taštičkových pružin s pěti zónami komfortu
4 cm latexové pěny
4 cm paměťové pěny AERFOAM
3 cm paměťové pěny všité do snímatelného potahu

1

2

3

4

5

pro všechny spáče!

ÚROVEŇ TVRDOSTI: MĚKKÁ/STŘEDNÍ



Octaspring je technologická inovace, jejíž vývoj nám trval 20 
let. Pružiny Octaspring mají pěnovou strukturu otevřených 
pláství a jsou vyrobeny z pěny Ecocell nebo viskoelastické 
paměťové pěny, což dodává našim výrobkům jejich jedinečné 
vlastnosti:

• Pružiny Octaspring jsou 3D přizpůsobitelné, pohybují se 
nezávisle na sobě a umožňují oporu těla na míru.

• Vynikající prodyšnost - až 8x prodyšnější než blok pěny, 
což umožňuje spánek v suchém a svěžím prostředí.

• Žádný přenos pohybu. Partner, který se ve spánku 
hodně hýbe vás nebude rušit. 
 

• Každá pružina se dynamicky přizpůsobuje tvaru  
a pohybům vašeho těla ve všech polohách - na boku, na 
zádech i na břiše.

• Pružiny Octaspring jsou vyrobeny z vysoce kvalitních 
materiálů a vždy se vrátí do svého původního tvaru bez 
ohledu na to, jak velký tlak je na ně vyvíjen.

 

Ceny získané za technologii Octaspring®

MATRACE OCTASPRING®
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TECHNOLOGIE OCTASPRING®

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE V OBLASTI SPÁNKU, DÍKY KTERÉ 
BUDE MATRACE PRODYŠNĚJŠÍ, POHODLNĚJŠÍ A LÉPE SE VÁM 
PŘIZPŮSOBÍ.

TECHNOLOGIE OCTASPRIN
G

®

M
EZ

IN
ÁRODNĚ OCENĚN

Á



Pokud chcete zažít nejluxusnější spánek vašeho života, potřebujete právě tuto matraci. Od 
vysoce kvalitní pěny nové generace Ecocell a oceněných pružin Octaspring, až po paměťovou 
pěnu, taštičkové pružiny, přírodní vlákna Tencel Modal a pětizónovou oporu celého těla, přináší 
matrace komfort, prodyšnost a oporu, o kterých jste snili.

AIR+ SELECT

MÉNĚ TVRDÁ, STŘEDNĚ TVRDÁ

2 ÚROVNĚ TVRDOSTI:

OBOUSTRANNÉ 
DUÁLNÍ JÁDRO

5 ZÓN

PRATELNÝ 
SNÍMATELNÝ POTAH

PRODYŠNOST 5

1 2 3
4

5

8

6

7

9
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Matrace vašich snů

3cm pružin Octaspring®

3

4

2 cm pěny Ecocell®

5 3 cm pěny Ecocell®
6

7

9 3 cm pěny Ecocell®

1 2 cm paměťové pěny v potahu
2 1 cm měkké pěny

3cm pružin Octaspring®

2 cm pěny Ecocell®
8 8 cm taštičkových pružin výška 

27 cm

TECHNOLOGIE
OCTASPRING®

VYROBENO  
V EU

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA

15
LET

NA 
VYZKOUŠENÍ

100
NOCÍ



Matrace navržená pro maximální pohodlí během spánku představuje vítěznou kombinaci 
prodyšnosti a přizpůsobivosti vašemu tělu. Se třemi zónami komfortu, taštičkovými 
pružinami pro prémiovou výšku a přírodními vlákny Tencel Modal, které jsou nesmírně jemné 
na dotek.

PRATELNÝ 
SNÍMATELNÝ POTAH

OBOUSTRANNÉ 
JÁDRO 3 ZÓNY3

TECHNOLOGIE
OCTASPRING®
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TVRDÁ, STŘEDNĚ TVRDÁ

2 ÚROVNĚ TVRDOSTI:

AIR+ COMFORT

Dokonalá pevnost a nejlepší 
                    opora těla 1

2

3

4

5

5 cm pružin Octaspring®

4 cm pěny Ecocell®

10 cm taštičkových pružin

1

2

4

5 cm pěny Ecocell®5

3 cm pěny Ecocell®3
výška 

27 cm

VYROBENO  
V EU

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA

15
LET

NA 
VYZKOUŠENÍ

100
NOCÍ
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Značka Dormeo, spánkový expert, a značka Kosmodisk, expert na páteř, spojili své 
znalosti a odbornost a vyvinuly matraci s největší oporou, přizpůsobivostí a pohodlím. 
Matrace Dormeo Ergo má speciální ERGO vrstvu, která v kombinaci s dalšími pěnovými  
vrstvami vytváří dynamické pokročilé tři zóny komfortu. Má duální a oboustranné jádro 
pro ještě více možností přizpůsobení. Potah obsahuje viskózová vlákna pro dodatečný 
odvod vlhkosti a je upraven ošetřením CleanEffect, které chrání proti roztočům, bakteriím  
a mikrobům.

VRSTVA ERGO
Tvar této unikátní vrstvy se inspiroval u KOSMODISKU - zdravotnické 
pomůcky, která je známá svými zdraví prospěšnými vlastnostmi pro páteř ve 
spojení s úlevou od bolesti v dolní části zad.

ERGO vrstva vzešla ze spolupráce mezi Dormeo - značkou spánkových 
expertů - a Kosmodiskem - značkou expertů na páteř.

Nejvíce ergonomická matrace  
s adaptabilní Ergo vrstvou

 2 cm paměťové pěny zašité v potahu
potah z viskózových vláken s ošetřením 
CleanEffect®

6 cm měkčí bílé vrstvy Ecocell® s kanálky
6 cm vrstvy ERGO
6 cm pevnější modré vrstvy Ecocell® s kanálky

1

2

4

5

3

výška 
20 cm

1

2

3
4

5

ERGO COMFORT

TVRDÁ, STŘEDNĚ TVRDÁ

ÚROVNĚ TVRDOSTI:

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA

15
LET

NA 
VYZKOUŠENÍ

60
NOCÍ VYROBENO  

V EU
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od MĚKKÉ po VELMI TVRDOU

8 ÚROVNÍ TVRDOSTI:

Bezpečná volba pro ty, kteří nevědí, která matrace je pro ně ta pravá a pro páry s různými 
spánkovými preferencemi. Inspirováno lidským tělem a přirozeným zakřivením páteře. 
Srdcem matrace je vrstva patentovaných pružin Octaspring ve tvaru písmene S, který 
zvyšuje prodyšnost matrace a pomáhá tak udržet spací prostředí zdravé a hygienické.

TECHNOLOGIE
OCTASPRING®

RE-VITALIZE
T R E A T M E N T

OBOUSTRANNÉ 
DVOJITÉ JÁDRO

3 KOMFORTNÍ ZÓNY3

HYPOALERGENNÍ, 
ANTI-BAKTERIÁLNÍ, 
PROTI ZÁPACHU

PRATELNÝ SNÍMATELNÝ POTAH

TERMOREGULACE

PRODYŠNOST
potah s ošetřením CleanEffect® Silver
2 cm paměťové pěny zašité v potahu
méně tvrdá pěna Ecocell®

3 cm pěny Octaspring®

tvrdá pěna Ecocell®

1

2

4

5

3

výška 
20 cm

8 RŮZNÝCH MOZNOSTÍ:
4 tvrdosti a 2 úrovně opory

1
2

3

4

5

iMEMORY S PLUS
První matrace 100 % na míru - vyberte 
si svou tvrdost, vyberte si svou oporu

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA

15
LET

NA 
VYZKOUŠENÍ

60
NOCÍ VYROBENO  

V EU
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Pokud s partnerem chcete spát na matraci různé tvrdosti, toto je odpovědí na otázku, 
jakou matraci vybrat. Jádro této matrace se skládá ze dvou částí různé tvrdosti. Tyto části 
se dají vyměňovat, a tím spát na površích různé tvrdosti v jedné posteli. Tři zóny komfortu 
a viskoelastická pěna iMemory zaručují naprostý komfort pro oba, vás i vašeho partnera.

od STŘEDNĚ MĚKKÉ po TVRDOU

4 ÚROVNĚ TVRDOSTI:

iMEMORY SILVER
Matrace s nastavitelnou tvrdostí  
s oporou pěny iMemory

2 cm pěny iMemory v potahu
7,5 cm Ecocell® pěnové jádro - méně tvrdá strana
7,5 cm Ecocell® pěnové jádro - tvrdá strana
Postříbřená vlákna

1

2

4

3

výška 
18 cm

1

2

3

4

3 KOMFORTNÍ ZÓNY3

OBOUSTRANNÉ DUÁLNÍ 
JÁDRO

PRATELNÝ 
SNÍMATELNÝ POTAHTERMOREGULACE

HYPOALERGENNÍ

4in1
SYSTEM

VERY HARD

HARD

MEDIUM HARD

LESS HARD

VYROBENO  
V EU

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA

15
LET

NA 
VYZKOUŠENÍ

60
NOCÍ
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PRATELNÝ 
SNÍMATELNÝ POTAH

Matrace vhodná pro děti od 3 do 13 let, ale také pro rodiče, kteří rádi spí se svými dětmi. 
Voděodolný potah zároveň slouží jako chránič matrace. Podporuje správné držení těla 
s měnící se velikostí dítěte a dopomáhá zdravému vývoji dítěte. Matrace je vhodná pro 
alergiky i astmatiky. 

 

Speciálnů vyvinutá pro naše nejcennější a nejnáročnější 
malé zákazníky - děti.

SOVIČKY NÁLADIČKY

STŘEDNĚ TVRDÁÚROVNĚ TVRDOSTI:

výška 
16 cm

VYROBENO  
V EU

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA

15
LET

NA 
VYZKOUŠENÍ

60
NOCÍ

1

2

3

4

3 KOMFORTNÍ ZÓNY3

HYPOALERGENNÍ, 
ANTI-BAKTERIÁLNÍ, 
PROTI ZÁPACHU

TERMOREGULACE VODĚODOLNÝ POTAH

3 cm pěny Ecocell®

3 cm Octaspring® pružin s 3 komfortními zónami
10 cm pěny Ecocell®

Snímatelný, voděodolný a pratelný potah na 40°C
Speciální samolepka „Sovičky náladičky“

1

2

4

3

5

5
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 ALOE VERA
Kvalitní matrace z pěny Ecocell ® 
pro pevnější oporu těla
Tvrdé jádro matrace se skvěle přizpůsobí vašim unaveným a ztuhlým zádům, poskytne 
velkou oporu vaší páteři a pomůže jí zůstat v přirozené a správné pozici. Lehněte si, 
uvolněte se a připravte se na kvalitní spánek. Tato matrace je vyrobena z materiálů, které 
nepůsobí alergie, a její potah je ošetřen extraktem z aloe vera, což jej činí obzvlášť jemným 
a svěžím.

HYPOALERGENNÍ

ALOE VERA PÉČE

VELMI TVRDÁÚROVNĚ TVRDOSTI:

výška 
16 cm

1

2

14 cm pěny Ecocell®

 potah s ošetřením Aloe Vera a CleanEffect®

4 rukojetě po stranách

1

2

3

3

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA

10
LET

NA 
VYZKOUŠENÍ

30
NOCÍ
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 SIENA
Správná vyváženost mezi oporou  
a pružností pro vaši páteř

Kvalitnější spánek a řádná opora zad za dostupnou cenu. Skvělá matrace pro vytvoření 
první oázy odpočinku na začátku nezávislého života. Dolní strana a boky potahu 
matrace Siena jsou vyrobeny ze speciálního materiálu AirX System, který zlepšuje 
ventilaci vzduchu. Tato matrace nevyžaduje velkou údržbu, stačí jednoduše sundat 
potah a vyprat ho.

TVRDÁÚROVNĚ TVRDOSTI:

HYPOALERGENNÍ

PRATELNÝ SNÍMATELNÝ POTAH
výška 

14 cm

14 cm pěny Ecocell®

2 potah s ošetřením CleanEffect®

3 AirX System na dolní straně a delších 
bočních stranách

1

2

3

3

2

1

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA

6
LET

NA 
VYZKOUŠENÍ

30
NOCÍ
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 BABY
Matrace Ecocell ® pro zdravé  
a pohodlné prostředí na spaní
Tato matrace je navržena tak, aby vyhovovala potřebám vašeho dítěte hned od začátku. 
Pěna Ecocell je přirozeně pružná. Díky tomu se přizpůsobuje tělu dítěte, zatímco mu 
poskytuje řádnou oporu. Je velmi prodyšná, čímž přispívá k svěžímu a suchému prostředí 
pro spánek. Potah obsahuje viskózová vlákna pro lepší odvod vlhkosti a hygienické 
ošetření CleanEffect, které chrání proti roztočům a bakteriím. Potah je navíc voděodolný, 
snímatelný a pratelný.

HYPOALERGENNÍ

VODĚODOLNÝ POTAH

PRATELNÝ 
SNÍMATELNÝ POTAH

PRODYŠNOST výška 
10 cm

10cm vrstva pěny Ecocell®

Voděodolný potah s viskózovými vlákny
 Zip

1

2

3

Varianta pro chlapce Varianta pro dívky

1

2

3

Vyrobeno v souladu s evropskými 
bezpečnostními normami

Product according
to EN 16890:2017

VYROBENO  
V EU

PRODLOUŽENÁ 
ZÁRUKA

6
LET

NA 
VYZKOUŠENÍ

60
NOCÍ
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Čtení je na půl cestě mezi životem a sněním.
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Spaní mi tak jde, že to zvládnu i se zavřenýma očima.
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Záruka - 
roky Tvrdost Výška Hypoalergení Hygienické 

ošetření
Termoregulační 

ošetření
Přírodní 

materiál/ošetření
Technologie 
Octaspring®

Technologie 
Ergo

Komfortní 
vrstva

Zóny 
komfortu

2 vrstvy

1 vrstva

1 vrstva

30 cm

27 cm

27 cm

20 cm

20 cm

18 cm

16 cm

16 cm

14 cm

15

15

15

15

15

15

15

10

10

středně měkká

středně tvrdá,
mírně tvrdá

středně tvrda, 
tvrdá

od velmi tvrdé 
po měkkou

středně tvrdá

od střední po 
tvrdou

střední

velmi tvrdá

velmi tvrdá

5

3

3

3

3

3

3

LUX

AIR+ SELECT

AIR+ COMFORT

iMEMORY S PLUS

ERGO COMFORT 

iMEMORY SILVER

SOVIČKY  
NÁLADIČKY

ALOE VERA 

SIENA   

POROVNÁVACÍ TABULKA MATRACÍ

Potřebuji spánek.
Spoustu, spoustu, spoustu, spoustu spánku.

































































1 vrstva



ROŠTY

Rošt je nezbytnou součástí vaší postele 
a je velmi důležitý pro správné použití 
matrace. Pokud si vyberete správný rošt, 
vaše matrace vám vydrží déle a lépe se 
přizpůsobí tvaru vašeho těla a poskytne 
vám tak ještě větší oporu a pohodlí.

  Vlastnosti roštů:
• Umožňují cirkulaci vzduchu a udržují tak 

během spánku matraci suchou a vzdušnou.
• Pevnost lze přizpůsobit individuálním 

potřebám a přáním.
• Pohlcují pohyb těla na matraci a umožňují 

tak ergonomickou pozici vašeho těla 
během spánku.

• Zmáčknutím tlačítka lze zvednout či snížit horní a spodní část 
roštu.

• Dálkové ovládání s kabelem.
• 42 přišroubovaných pružných lamel z březového dřeva.
• Vynikající opora.
• 5 zón.
• Lze nastavit tvrdost v bederní oblasti s 9 nastavitelnými lame-

lami.

ERGONOMICKÝ ROŠT TRIO 

ZÁRUKA

2
R O K Y

32

W
W

W
.D

O
R

M
EO

.C
Z



ERGONOMICKÝ ROŠT TRIO 
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ROŠT CLIP FLEX
• 28 lamel z březového dřeva.
• 4 dvojité lamely.
• Nastavitelná tvrdost.
• 3 zóny.
• Jednoduché na sestavení.
• Výška 4 cm.
• Nosnost až 120 - 130 kg.

ROŠT SILVER FLEX
• 28 pružných lamel z březového dřeva.
• 5 nastavitelných lamel.
• 12 stupňů nastavení výšky.
• Jednoduché na sestavení.
• Nosnost až 120 - 130 kg.

• 39 (u délky 190 cm) nebo 42 (u délky 200 cm)  
pružných lamel z březového dřeva.

• 9 nastavitelných lamel (3 sady po 3 lamelách).
• Jednoduché na sestavení.
• Nosnost až 120 - 130 kg.

ROŠT TRIO FLEX

ROŠT COMPACT FLEX
• 28 lamel z březového dřeva.
• 5 dvojitých lamel.
• Nastavitelná tvrdost.
• 3 zóny.
• Jednoduché na sestavení.
• Výška 5 cm.
• Nosnost až 120 - 130 kg.
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Kde můžeme přistýlku použít?

POHOVKA MALÝ 
BYT

KEMPOVÁNÍ KARAVAN FESTIVAL STUDENTSKÁ 
KOLEJ

CHATANEPOHODLNÁ 
POSTEL

PŘISTÝLKY
Přistýlka může být ideálním řešením, jak 
proměnit pohovku nebo jiný spací povrch 
v pohodlnou postel. Je kompaktní a šetří 
místo, takže si ji dokonce můžete vzít i na 
dovolenou.

  Vlastnosti přistýlek:
• Vylepšují vaši nepohodlnou pohovku, rozkládací gauč  

nebo otoman.
• Přizpůsobí se tvaru vašeho těla.
• Poskytují tu správnou kombinaci pohodlí a opory.
• Zaručují čisté a svěží prostředí pro spánek.



STAV POVRCHU NA KTERÝ PLÁNUJETE PŘISTÝLKU UMÍSTIT - JE OPOTŘEBOVANÝ, POUŽITÝ, HRBOLATÝ, 
NEROVNÝ, MÁ PROMÁČKLÁ MÍSTA NEBO JE RELATIVNĚ NOVÝ, ROVNÝ A VHODNÝ NA SPANÍ?
Pokud plánujete přistýlku použít na poměrně nerovný povrch s promáčklými místy, potřebujete pevnější přistýlku s pěnovou 
komfortní vrstvou, která vylepší tvar vašeho spacího povrchu. Pokud máte relativně nový a rovný povrch, potřebujete měkčí 
přistýlku z paměťové pěny.

CO OD NÁKUPU NOVÉ PŘISTÝLKY OČEKÁVÁTE - VÝŠKU NAVÍC, VĚTŠÍ POHODLÍ NEBO OBOJÍ?

Pokud chcete svému spacímu povrchu přidat výšku, doporučujeme přistýlky s výškou od 5 do 7 cm. Pro větší pohodlí zvažte výběr 
přistýlky s vrstvou z paměťové pěny, která vám zaručí příjemný pocit beztíže a uvolní tlakové body.

CHTĚLI BYSTE MÍT ZDRAVĚJŠÍ PROSTŘEDÍ PRO SPÁNEK?
Pro zdravější prostředí si můžete vybrat z nabídky hypoalergenních, antibakteriálních a přistýlek 
(s ošetřením CleanEffect). Pro ještě větší hygienu mají některé přistýlky snímatelný a pratelný potah.

Při výběru správné přistýlky byste měli vzít do úvahy tyto TŘI DŮLEŽITÉ VĚCI:

Jak vybrat tu správnou přistýlku
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Začněte svůj den správně.



PŘISTÝLKA  AIR+
Vaše pohovka, rozkládací gauč, jiný nepohodlný povrch 
na spaní či dokonce podlaha se přidáním přistýlky 
AIR+ promění v příjemné prostředí poskytující 
oporu. Ošetření CleanEffect® zaručuje ochranu proti 
mikroorganizmům a nepříjemným zápachům.

• Ošetření CleanEffect® proti roztočům, bakteriím  
a nepříjemným zápachům.

• Potah z látky z vláknem TENCEL Modal.
• AirX System látky pro vylepšenou cirkulaci 

vzduchu.
• Protiskluzová vrstva na spodní straně zajistí, že 

přistýlka nebude klouzat po povrchu.
• 3 zóny komfortu - pro individuální oporu různých 

částí těla.

výška 
7 cmTECHNOLOGIE

OCTASPRING®
3 ZÓNY3

W
W

W
.D

O
R

M
EO

.C
Z

36

výška 
5 cm

výška 
7 cmPAMĚŤOVÁ PĚNA

Pokud chcete přidat extra vrstvu pohodlí a opory na vaši pohovku nebo matraci, pak je pro vás 
přistýlka Dormeo Memosan Ultimo Roll Up ideálním řešením. Když k vám přijdou nečekaní hosté, 
stačí přistýlku rozvinout a dostanete prvotřídní postel nebo svou pohovku přeměníte na dokonale 
podpůrné a pohodlné prostředí ke spánku. Přistýlka Dormeo Memosan Ultimo Roll Up doslova 
omlazuje vaši stávající pohovku nebo matraci a je navržena tak, aby poskytovala kvalitní spánek díky 
svým různým zónám a ortopedickým vlastnostem. 

• Termoregulační ošetření Moov&Cool.
• Vyrobeno z kombinace vysoce kvalitní a přizpůsobivé pěny Ecocell®  

(3 nebo 5 cm) a 2 cm paměťové pěny pro extra komfort.
• Uchovává si hygienu díky ošetření CleanEffect®.
• Látka s AirX System po stranách zlepšuje  

cirkulaci vzduchu.
• Přizpůsobí se vašemu tělu - 3 zóny komfortu.
• Můžete ji jednoduše srolovat a zajistit popruhy.

PŘISTÝLKA MEMOSAN ULTIMO ROLL UP 3+2 A 5+2

TERMOREGULACE



PŘISTÝLKA WARM & COOL MEMORY
Nová přistýlka Dormeo Warm & Cool 2v1 má dvě strany: 
teplejší pro chladnější měsíce a chladnější stranu pro teplé 
měsíce, takže můžete tuto multifunkční přistýlku používat 
po celý rok podle vašich potřeb. Jádro přistýlky je vyrobeno 
z paměťové pěny a má 3 zóny komfortu pro správnou oporu 
a pohodlí. Díky AirX System je přistýlka prodyšná a pro ještě 
větší hygienu je její potah snímatelný a pratelný. Ošetření 
CleanEffect® poskytuje ještě větší ochranu.

• 2v1: teplejší a chladnější strana.
• Chladnější strana s vlákny Tencel Lyocell má vynikající 

termoregulační vlastnosti.
• Jádro vyrobeno 100% z paměťové pěny.
• Ošetření CleanEffect® chrání proti roztočům, bakteriím  

a mikrobům.
• AirX System pro větší prodyšnost.

výška 
4 cm

CHLADNĚJŠÍ STRANA

TEPLEJŠÍ STRANA

PAMĚŤOVÁ PĚNA

PŘISTÝLKA ROLL UP GREEN TEA
Zvyšuje pohodlí staré matrace bez opory nebo pohovky a změní spánek v čistou 
relaxaci. Mikro kapsule s výtažkem ze zeleného čaje napuštěné do přistýlky mají 
pozitivní vliv na fyzickou a emoční pohodu. Nechte se ukolébat do klidného  
a konejšivého spánku.

• Pěna Ecocell poskytuje velkou oporu a umožňuje správné zarovnání 
páteře díky dokonale přizpůsobivým bodům. Pěna s otevřenými 
buňkami Ecocell umožňuje také účinnou cirkulaci vzduchu pro kvalitní 
spánek.

• Ošetření CleanEffect chrání přistýlku proti roztočům, bakteriím  
a nepříjemným zápachům.

• Mikro kapsule s výtažkem ze zeleného čaje se při kontaktu s pokožkou 
poruší a uvolňuje uklidňující vůni.

• Protiskluzová vrstva ve spodní části přistýlky pro bezpečnou fixaci.
• Dva popruhy pro snadnější a kompaktnější skladování.

ODPUZUJE VODU
výška 

5 cm
0
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Tato přistýlka vylepší vaši starou matraci, pohovku, rozkládací gauč či postel na studentské koleji. Může také sloužit jako 
místo na spaní navíc pro hosty, jako podložka na cvičení nebo dokonce pro spaní venku. NOVÁ přistýlka Dormeo Aloe 
Vera 5 zón 4+1 kombinuje správnou oporu a komfort s výhodami ošetření Aloe Vera. Přistýlka je přátelská k životnímu 
prostředí, protože potah je vyroben ze 100% recyklovaných vláken. Díky ošetření Aloe Vera je přistýlka jemná  
a příjemná na dotek a ošetření CleanEffect® v potahu zaručuje ochranu proti bakteriím, mikrobům a roztočům. 
Přistýlka je prodyšná díky AirX System a pro ještě větší hygienu je potah snímatelný a pratelný.

• 4cm jádro z podpůrné pěny Orthocell™
• 5 zón komfortu.
• 1 cm pěny Formacell všitý do potahu pro ještě větší pohodlí.
• Vrchní potah je vyroben ze 100% recyklovaných materiálů.
• Ošetření Aloe Vera pro uklidňující a příjemný pocit na dotek.
• Zvýšená hygiena díky ošetření CleanEffect® a snímatelnému, 

pratelnému potahu.
• AirX System pro větší prodyšnost.
• Protiskluzová vrstva na spodní straně zaručí, že  přistýlka bude 

pevně držet na jakémkoli povrchu.

PŘISTÝLKA ALOE VERA 5 ZÓN 4+1

HYGIENICKÁ
výška 

5 cm5 ZÓN5 PĚNA FORMACELL

Nová přistýlka Dormeo Aloe Vera 5 Zón vylepší vaši starou matraci, pohovku, rozkládací gauč či postel na 
studentské koleji. Může také sloužit jako místo na spaní navíc pro hosty, jako podložka na cvičení nebo dokonce 
pro spaní venku. Kombinuje správnou oporu a komfort s výhodami ošetření Aloe Vera. Přistýlka je přátelská 
k životnímu prostředí, protože potah je vyroben ze 100% recyklovaných vláken. Díky ošetření Aloe Vera 
je přistýlka jemná a příjemná na dotek a ošetření CleanEffect® v potahu zaručuje ochranu proti bakteriím, 
mikrobům a roztočům. Přistýlka je prodyšná díky AirX System a pro ještě větší hygienu je potah odnímatelný  
a pratelný.
• 4cm jádro z podpůrné pěny Orthocell™
• 5 zón komfortu.
• Vrchní potah je vyroben ze 100% recyklovaných materiálů.
• Ošetření Aloe Vera pro uklidňující a příjemný pocit na dotek.
• Zvýšená hygiena díky ošetření CleanEffect a odnímatelnému, 

pratelnému potahu.
• AirX System pro větší prodyšnost.
• Protiskluzová vrstva na spodní straně zaručí, že  přistýlka bude 

pevně držet na jakémkoli povrchu.

HYGIENICKÁ

PŘISTÝLKA ALOE VERA 5 ZÓN

výška 
4 cm5 ZÓN5
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Výška Zóny komfortu Komfortní vrstva Hygienické ošetření

7 cm

7 cm

5 cm

4 cm

5 cm

5 cm

4 cm

6 cm

 



Technologie
Octaspring®

1 vrstva
AIR+



Přírodní vlákna/
ošetření

MEMOSAN ULTIMO ROLL UP 3+2

MEMOSAN ULTIMO ROLL UP 5+2















PŘISTÝLKA TATAMI COMFORT 
Přistýlka Dormeo Tatami Comfort byla vytvořena, aby se stala oblíbeným 
místem pro relax ve vašem domově. Použijte ji k relaxaci, cvičení, práci 
nebo čtení. Můžete ji použít na zemi nebo pro zvětšení pohodlí spacího 
povrchu.  Spodní strana je opatřena ošetřením odpuzujícím vodu, takže je 
přistýlka ideální k použití venku nebo na zemi. Potah je měkký a příjemný 
na dotek. Tato přistýlka je měkká, pohodlná a prodyšná.

• Jádro je vyrobeno z podpůrné pěny Ecocell® ,které zajišťuje 
pohodlí, rovnoměrné rozložení váhy a oporu páteře.

• Komfortní vrstva je vyrobena z vycpávky a z přidané vrstvy 
pěny Ecocell®  všité do potahu.

• Ošetření proti bakteriím, mikrobům a roztočům.
• Spodní strana odpuzuje vodu.
• Všestranné použití.
• Protiskluzová vrstva zaručuje dokonalou fixaci  

na místě.

WARM&COOL MEMORY

ROLL UP GREEN TEA

ALOE VERA 5 ZÓN 4+1

TABULKA POROVNÁNÍ PŘISTÝLEK

výška 
6 cmHYGIENICKÁ ODPUZUJE VODU

ALOE VERA 5 ZÓN

TATAMI COMFORT

3

3

3

3

3

5

5













Odnímatelný 
potah
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OCHRANNÉ 
POTAHY
Naše ochranné potahy na matrace 
poskytují nejvyšší hygienu tím, že 
chrání matraci před roztoči, bakteriemi 
a dalšími nečistotami, čímž také 
prodlužují její životnost. Jsou výborným 
pomocníkem pro děti a lidi trpící 
inkontinencí.

  Vlastnosti ochranných potahů:
• Elastické pruhy ulehčují umístění potahu a zajistí, že potah zůstane na 

správném místě.
• Potahy chrání matraci, která zůstane jako nová po dlouhou dobu.
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BAVLNĚNÝ OCHRANNÝ POTAH NA POLŠTÁŘ
Pro vynikající hygienu musí váš polštář poskytovat 
ochranu proti alergenům, roztočům, tekutinám 
a skvrnám. Potah pomáhá vytvořit prostředí 
pro spánek bez jakýchkoliv alergií.

Poskytuje absolutní hygienickou ochranu, udržuje matraci 
čistou a pomáhá vytvořit prostředí pro spánek bez jakýchkoliv 
alergií. S bavlnou pro příjemný pocit.

FRESH 

K dispozici různé rozměry.
Složení: 40 % viskóza, 60 % polyester

Rozměry: 50 x 70 cm
Složení: 100% bavlna

K dispozici různé rozměry.
Složení: 100% bavlna, Základ: 100% polyuretan

3D

K dispozici různé rozměry.
Složení: vrchní látka: 98 % polyester, 2 % elastan, s termoplastickou 
polyuretanovou vrstvou; látka lemu: 100% polyester.

Tento potah má 3D povrch pro mimořádnou měkkost, 
pocit něžného masírování a zvýšené 
pohodlí během spánku.

ALOE VERA

VODĚODOLNÉ

BAVLNA

BAVLNA

Pomáhá chránit proti skvrnám a prachu na matraci. 
Bavlna a výtažek z aloe vera v potahu 
pro přidanou jemnost a svěžest.

ALOE VERA

3D POVRCH

VODĚODOLNÉ

VODĚODOLNÉ

VODĚODOLNÉ

Látka: 40 % viskóza, 60 % polyester / Základ: 100% polyuretan

Látka: 100% bavlna / Základ: 100% polyuretan

Vrchní látka: 98 % polyester, 2 % elastan, s termoplastickou polyuretanovou 
vrstvou; látka lemu: 100% polyester

Látka: 100% bavlna 

Boční elastické pruhy

2v1 ochranný potah matrace 
a prostěradlo

Ochranný potah ve stylu 
prostěradla

zip

Zcela 
voděodolné

Zcela 
voděodolné

Zcela 
voděodolné

Zcela 
voděodolné

Ošetření
Aloe vera

Ošetření
Silpure®

TABULKA POROVNÁNÍ OCHRANNÝCH POTAHŮ

ALOE VERA 

FRESH

3D

BAVLNĚNÝ OCHRANNÝ POTAH 
NA POLŠTÁŘ

Dormeo doporučuje
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Odpočinek a klid přicházejí, když si položíte hlavu 
na pohodlný polštář a po dlouhém dnu se uvelebíte 
na měkkém a pohodlném povrchu. Dormeo nabízí 
produkty, které uspokojí vaše potřeby: ať už chcete 
spát ve svěžím prostření, nebo dáváte přednost teplým 
postelím, nebo si ceníte přírodní materiály.

MORE THAN

POLŠTÁŘE
HYGIENE

KAŽDÉ 2 
ROKY

VYMĚŇTE SVŮJ 
POLŠTÁŘ

12  
MILIONŮ 

LIDÍ
SPÍ NA POLŠTÁŘÍCH 

DORMEO

Pamatujete si, kdy jste naposledy 
vyměnili svůj polštář? Možná je čas na 
nový.

VÍCE NEŽHYGIENA
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Všechny naše polštáře Dormeo jsou vyrobené tak, aby poskytovaly správnou oporu během spánku.
1. Musí udržet vaše záda ve správné poloze.
2. Musí se přizpůsobit vaší poloze ve spánku.
3. Pokud máte alergii, musí být pratelný a hypoalergenní. 

Klasický

Tyto polštáře Dormeo jsou vyrobeny převážně z viskoelastické 
paměťové pěny. Speciální tvar polštáře a paměťový materiál zaručují 
správnou oporu pro vaši hlavu, krk a ramena a mohou pomoci zmírnit 
napětí v šíji. Je jednodušší relaxovat a odpočívat, když ležíte pohodlně.

Výplň klasických polštářů je převážně z mikrovláken Wellsleep® 
nebo Tencel Lyocell. Některé z těchto polštářů obsahují bambusová 
vlákna, vlnu nebo hedvábí. Polštáře mají nastavitelnou výšku, takže 
jednoduše vyhoví vaším potřebám. A také jsou pratelné. 

Spaní na zádech

Pokud během spánku často 
měníte polohu, potřebujete 

flexibilní polštář, na kterém by 
bylo pohodlné spát na břiše, 
na zádech i na boku. Zvolte 

středně měkký polštář, který se 
přizpůsobí všem vašim polohám 

při spánku.

Pokud spíte na boku, je 
důležité, aby vaše hlava 
zůstala na místě. Proto 

potřebujete tvrdší a vyšší 
polštář. Polštář musí 

pomáhat vašemu tělu udržet 
si svou přirozenou polohu.

Pro spaní na zádech 
potřebujete polštář, 

který poskytuje dobrou 
oporu. Polštář musí zajistit 
přirozenou polohu páteře  

a poskytnout správnou 
oporu hlavy, krku a ramen.

Pokud rádi spíte na břiše, 
potřebujete velmi nízký  

a měkký polštář, který udrží 
vaši páteř ve správné poloze. 
Měli byste si vybrat plochý 
polštář s výplní z hedvábí 

nebo mikrovláken, který se 
přizpůsobí váze vašeho těla.

Spaní na boku Spaní na břiše Spaní v různých polohách

Jak si vybrat ten spravný polštář?

Anatomický

VÝBĚR POLŠTÁŘE PODLE TVARU

VÝBĚR POLŠTÁŘE PODLE VAŠÍ POLOHY VE SPÁNKU
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POLŠTÁŘ TRUE EVOLUTION
• Nejprodyšnější Dormeo polštář na světě.

KLASICKÝ POLŠTÁŘ MEMOSAN
• Skvěle se přizpůsobí každé křivce vaší hlavy.

40x60cm 50x70cm

VÝŠKA  
UŽIVATELE

SPANÍ V POZICI NA BOKU              VÝŠKA POLŠTÁŘE 

Nad 195cm               15cm

185cm - 195cm   13cm - 15cm

175cm - 185cm   12cm - 13cm

165cm - 175cm   11cm - 13cm

155cm - 165cm   11cm - 12cm

145cm - 155cm   10cm - 12cm

135cm - 145cm   9cm - 10cm

Pod 135cm   7cm - 8cm

12cm a 16cm

Dostupný ve 2 výškách:

Spaní na boku

Vyšší než 10cm

JAK SI VYBRAT
ten pravý polštář

 pro vás

JAK ZJISTIT VÝŠKU POLŠTÁŘE:

1 Postavte se vedle zdi. Ujistěte se, že stojíte 
stejně, jako když ležíte na matraci.

2   Opřete si hlavu o stěnu a za pomoci pravítka 
změřte mezeru mezi vaší hlavou a zdí. Polštář 
musí vyplnit tuto mezeru.

3   Kupte si ideální polštář Dormeo.

4   Až budete mít polštář, dejte ho mezi stěnu a 
vaši hlavu. Se správným polštářem se budete 
dívat přímo dopředu s rovným krkem. Takto 
bude vaší páteři, krku a hlavě poskytnuta plná 
opora.

Více 
než
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VÝŠKA  
UŽIVATELE

SPANÍ V POZICI  
NA ZÁDECH              VÝŠKA POLŠTÁŘE 

Nad 195cm   10cm - 15cm

185cm - 195cm   10cm - 13cm

175cm - 185cm   10cm - 12cm

165cm - 175cm   9cm - 12cm

155cm - 165cm   8cm - 11cm

145cm - 155cm   7cm - 10cm

135cm - 145cm   7cm - 10cm

Pod 135cm                 8cm

JAK ZJISTIT VÝŠKU POLŠTÁŘE:

1 Postavte se proti zdi. Ujistěte se, že stojíte 
stejně, jako když ležíte na matraci.

2   Opřete si hlavu o stěnu a za pomoci pravítka 
změřte mezeru mezi vaší hlavou a zdí. Polštář 
musí vyplnit tuto mezeru.

3   Kupte si ideální polštář Dormeo.
4   Až budete mít polštář, dejte ho mezi stěnu  

a vaši hlavu. Se správným polštářem se budete 
dívat přímo dopředu s rovným krkem. Takto 
bude během noci vaší páteři, krku a hlavě 
poskytnuta plná opora.

POLŠTÁŘ AIR+ SMART DUO
• Unikátní design 2v1 s klasickou i anatomickou 

stranou.

KLASICKÝ POLŠTÁŘ  
NEW NATURA
• S přirozeným termoregulačním účinkem.

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ ALOE VERA
• With two special chambers for perfect support 
 to your head and spine.

40x60cm 50x70cm 50x70cm

Spaní na zádech

Vyšší než 10cm15cmVyšší než 13cm

BUDE POTŘEBOVAT: Pravítko na okraji

Méně 
než



Unikátní a vysoce kvalitní polštáře s inovativní technologií Octaspring® 
vám poskytují maximální pohodlí a oporu během spánku. Polštáře 
Octaspring® ve spánku jemně objímají vaši hlavu a poskytují oporu 
vašemu krku. Navíc nabízejí skvělou cirkulaci vzduchu, což znamená 
hygieničtější prostředí, které vás něžně ukolébá do příjemného spánku. 

• Nejlepší a správnou oporu pro váš krk.

• Skvělé přizpůsobení se tvaru vaší hlavy a krku.

• Vynikající cirkulaci vzduchu.

Polštáře Octaspring® zaručují:TECHNOLOGIE
OCTASPRING® 
PŘELOMOVÁ SPÁNKOVÁ 
TECHNOLOGIE DĚLÁ POLŠTÁŘ 
PRODYŠNĚJŠÍM NEŽ KLASICKÉ 
POLŠTÁŘE Z PAMĚŤOVÉ PĚNY.

POLŠTÁŘE OCTASPRING®
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POLŠTÁŘ AIR+ SMART

Rozměry polštáře: 40 x 60 cm
Složení: Potah: Horní látka: 100% polyester
Boční látka: 100% polyester (AirX System)
Jádro: Oddíl hlavy: 100% polyester (mikrovlákna „pocitu peří“)
Krční oddíl: válec z polyuretanové pěny (Ecocell®), obal z viskoelastické 
polyuretanové pěny (paměťová pěna)

POLŠTÁŘ TRUE EVOLUTION

Vhodné pro spaní na boku a na zádech.

Rozměry polštáře: 40 x 60 cm.
Složení: Potah: Horní látka: 100% polyester
Jádro: obal z polyuretanové pěny (paměťová pěna);
12 pružin z paměťové pěny Octaspring, 12 pružin Ecocell®

ANATOMICKÝ A KLASICKÝ POLŠTÁŘ V JEDNOM.
Vyberte si ze dvou různých opor v jednom polštáři: klasická výplň na jedné 
straně a ergonomická opora z Octaspring® válce na druhé straně.

Jedinečná struktura včelí plástve poskytuje úžasnou prodyšnost a přináší vám 
chladnější, sušší a hygieničtější spánek. Tajemství je v perfektní kombinaci opory 
jedinečné technologie Octaspring® s objímajícím pohodlím a měkkostí paměťové 
pěny. K dispozici ve dvou výškách.

výška 
16 cm

TECHNOLOGIE
OCTASPRING® 

Polštář je vhodný pro všechny spánkové 
polohy: spaní na boku, na zádech i na 
břiše.

DESIGN 2v1
Oboustranný design (klasická a anatomická strana) slučuje dvě různé úrovně opory a pohodlí v jednom polštáři. Anatomická strana  
s prodyšným válcem Octaspring® Tech poskytuje oporu krku a páteře. Klasická strana poskytuje mimořádné pohodlí s prodyšnými  
a nadýchanými vlákny Wellsleep®.

TECHNOLOGIE
OCTASPRING® 
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POLŠTÁŘE  
Z PAMĚŤOVÉ PĚNY

Viskoelastická paměťová pěna je materiálem, 
který se dokonale přizpůsobuje tvaru vaší hlavy 
a krku, čímž PŘISPÍVÁ KE SPRÁVNÉMU 
ZAROVNÁNÍ PÁTEŘE poskytováním správné 
opory a příjemného relaxu.

Vlastnosti polštářů z paměťové pěny:
Viskoelastická pěna neboli paměťová pěna, je materiálem, 
který přinesl revoluci ve způsobu, jak naše tělo odpočívá 
během spánku. Dokonale se vymodeluje podle tvaru vaší 
hlavy a krku, a tím vám poskytuje spací prostředí přímo na 
míru. Nabízí také dokonalou oporu bez vytváření protitlaku 
na svaly a kosti. Kromě mimořádného pohodlí během spánku 
je paměťová pěna také hypoalergenní, a tím vhodná pro lidi, 
kteří trpí nebo jsou náchylní k alergiím.



Polštář klasického tvaru s výplní z kousků viskoelastické paměťové 
pěny. Má zip pro úpravu výšky a tvrdosti. Je možné odebrat část 
výplně pro měkčí a nižší polštář. Strany potahu vyrobeny jsou 
z materiálu 3D Airmesh pro lepší cirkulaci vzduchu. Potah je 
pratelný.

POLŠTÁŘ MEMOSAN

• Rozměry: 50 x 70 cm.
• Potah - 100% bavlna.
• Výplň - kousky paměťové pěny.
• Boky - materiál 3D Airmesh pro lepší prodyšnost.

POLŠTÁŘ MEMOSAN 
Třívrstvý polštář je složen z jedné Ecocell® a dvou viskoelastických 
vrstev paměťové pěny. Je možné změnit tvrdost nebo výšku 
polštáře výměnou pozic vrstev. Jeden polštář nabízí 3 různé výšky  
a 5 stupňů tvrdosti. Vytvarujte si polštář podle vašich potřeb! 

• Rozměry: 30 x 50 cm.
• Potah 100% bavlna.
• Boky - materiál 3D Airmesh pro lepší prodyšnost.
• Jádro - horní a dolní vrstva - viskoelastická paměťová pěna; střední vrstva - 

polyuretanová pěna Ecocell®.

Vhodné pro všechny polohy.

Klasický

Anatomický

Vhodné pro všechny polohy.
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• Rozměry: 30 x 50 cm.
• Potah: 100% polyester.
• Boky - materiál Airmesh.
• Jádro: viskoelastická paměťová pěna.

Tento anatomický polštář je vyroben z vysoce kvalitní 
paměťové pěny a zcela se přizpůsobí tvaru, váze a teplotě 
vaší hlavy a krku. Jsou na něm také 3D čtverce pro 3D 
vzhled, pro jemný pocit masáže a tepla.

POLŠTÁŘ SIENA

• Rozměry: 50 x 60 cm, 50 x 70 cm, 70 x 80 cm.
• Potah: 100% polyester.
• Výplň: kousky paměťové pěny.

Vyroben z mikrovláken Softdream, které jsou silné, pružné a odolné 
vůči roztahování, a z pokročilých mikrovláken Wellsleep®, které zajišťují 
prodyšnost a měkkost. Polštář je prošívaný cikcak vzorem a má unikátní 
strukturu, což vytváří vzduchové polštářky pro větší objem.

SIENA

Nastavitelná výška a tvrdost.

Vhodné pro spaní na boku a na zádech.

Nastavitelná výška a tvrdost.

2 KS
SADA

2 KS
SADA

Anatomický

Klasický



POLŠTÁŘ BLACK DIAMOND
Tento polštář nabízí nejlepší oporu a optimální zarovnání páteře. 
Jádro polštáře je vyrobeno ze 100% paměťové pěny. Kolem jádra 
má polštář také přidanou vrstvu z nové grafenové paměťové pěny, 
která zajišťuje redukci tepla.

• Rozměry: 50 x 30 cm.
• Jádro: paměťová pěna a 1 cm grafenové pěny.
• Boky: materiál AirX system pro dobrou prodyšnost.
• Potah: 100% polyester.

Vhodné pro spaní na boku a na zádech.

Vrstva z grafenové paměťové pěny 
s materiálem s fázovými změnami, 
která pomáhá vylepšit termoregulační 
vlastnosti.

CESTOVNÍ POLŠTÁŘ GO!
Tento polštář je přenosným, skladným a hygienickým způsobem, jak cestovat komfortně 
a stylově bez ohledu na to, kam vás vítr zavane a jakým prostředkem cestujete. Tento 
inovativní polštář z paměťové pěny se speciálním tkaným obalem a tyrkysovým lemováním 
se přizpůsobí tvaru vašeho krku a rychle vás  ukolébá světa snů.

• Rozměry: 40 x 25 cm.
• Jádro: paměťová pěna.
• Potah: 35 % viskóza, 65 % polyester.
• Může být použitý i jako polštář na kratší zdřímnutí.

VÍCERO VYUŽITÍ - KOMPAKTNÍ VELIKOST A POHODLÍ

KEMPOVÁNÍ FESTIVAL STUDENTSKÁ 
KOLEJCHATACESTOVÁNÍ
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Anatomický
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POLŠTÁŘE S VÝPLNÍ 
WELLSLEEP®

Mikrovlákna Wellsleep® jsou pokroková, 
silná a zároveň měkká vlákna, která jsou 
velmi příjemná na dotek a mají minimální 
savost, což přináší odolnost vůči skvrnám. 
Dále také disponují termoregulačními 
vlastnostmi a jsou hypoalergenní, a tedy 
vhodná pro všechny, kteří trpí alergiemi.

Vlastnosti mikrovláken Wellsleep®: 
Tato vlákna jsou skvělou alternativou k výrobkům z peří, které mohou 
u některých lidí vyvolat alergie. Oproti peří, pružná vlákna Wellsleep 
udržují tvar, velikost a objem výrobku, čímž garantují plnou oporu 
během noci. Tento pokrokový materiál zajišťuje prodyšnost, která je 
důležitá pro dobrý odpočinek.
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Vhodné pro všechny polohy.

• Rozměry: 50x70 cm

• Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep®

• Boky: materiál AirX system pro dobrou prodyšnost

• Ošetření: HeiQ Smart Temp pro vynikající termoregulační vlastnosti

Polštář vám nabízí správnou oporu hlavy a krku, ať už spíte v jakékoliv poloze. 
Je prodyšný, naplněný vlákny Wellsleep® a má skvělé termoregulační 
vlastnosti. Potah je z reliéfního materiálu, který přináší krásný design a zrcadlí 
tvar diamantu. Polštář má zip pro nastavení výšky a tvrdosti.

POLŠTÁŘ BLACK DIAMOND

Nastavitelná výška a tvrdost.

Vhodné pro všechny polohy.

• Rozměry: 50 x 70 cm
• Potah: 100% polyester pro ALL SEASON stranu a COOL strana je 

vyrobena z 38 % polyesteru a 62 % polyetylenu (chladicí příze)
• Výplň: 100% polyester (mikrovlákna Wellsleep® advanced) - 650 g
• Ošetření: ALL SEASONS strana má v potahu ošetření proti  

bakteriím a mikrobům.

Pokud si v noci otáčíte polštář, abyste pod hlavou měli chladnější stranu, 
potřebujete chladicí polštář. Tento polštář má dvě odlišné strany: COOL 
stranu s inovativními polyamidovými vlákny s chladicím účinkem pro 
horké letní noci a ALL SEASONS stranu pro všechna ostatní roční 
období. Je naplněn 100 % mikrovlákny Wellsleep® advanced, které činí 
polštář plně prodyšným a přidávají mu větší objem.

POLŠTÁŘ COOLING 2IN1

ALL SEASONS STRANA

Nastavitelná výška a tvrdost.

      CHLADICÍ STRANA

Klasický

Klasický
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POLŠTÁŘ RENEW NATURA
Tento pohodlný klasický polštář obsahuje mikrovlákna Wellsleep 
advanced pro úplnou prodyšnost a přírodní vlákna Tencel Lyocell 
pro neodolatelnou měkkost, přidaný objem a suchý a příjemný 
chlad. Vlákna Tencel Lyocell mají dále skvělé hypoalergenní 
vlastnosti. Tento polštář umožňuje také nastavení výšky.

• Rozměry: 50 x 70 cm
• Potah: 100% polyester
• Výplň: 100% Wellsleep® advanced.

Vhodné pro všechny polohy. Nastavitelná výška a tvrdost.

POLŠTÁŘ SIENA
Tento polštář je vyrobený z mikrovláken Softdream, která jsou 
známá jako silná, odolná vůči napínání, rychle schnoucí, houževnatá 
a trvanlivá. Obsahuje také mikrovlákna Wellsleep® advanced, která 
jsou obzvlášť prodyšná a jemná. Vlákna jsou také přidána do cikcak 
prošívání pro mimořádnou měkkost.

• Rozměry: 50 x 60 cm, 50 x 70 cm, 70 x 80 cm
• Potah: 100% polyester
• Výplň: 100% mikrovlákna Wellsleep®

Vhodné pro všechny polohy. Nastavitelná výška a tvrdost.

Klasický

Klasický
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POLŠTÁŘ ALOE VERA
Polštář s ošetřením Aloe Vera poskytuje větší měkkost a pocit 
hebkosti. Obohatí vaše spací prostředí o něžný dotek přírody. 
Můžete upravit výšku a tvrdost polštáře díky zipu na boku, a tím 
polštář přizpůsobit vašim potřebám.

• Rozměry: 50 x 70 cm
• Potah: 100% polyester s ošetřením Aloe Vera
• Výplň: 100% mikrovlákna Wellsleep®  advanced

Vhodné pro všechny polohy. Nastavitelná výška a tvrdost.

POLŠTÁŘ ALOE VERA
Tento polštář přináší dvě speciálně navržené komory, které se liší 
v objemu a tvrdosti a tím  poskytují během spánku správnou oporu. 
Menší komora zaručuje zarovnání páteře a pevnější oporu oblasti krku 
a ramen; větší komora poskytuje pohodlí pro hlavu. Obě komory 
umožňují individuální nastavení jejich výšky a tvrdosti.

Vhodné pro všechny polohy.
Nastavitelná výška a tvrdost.

• Rozměry: 50 x 70 cm
• Potah: 100% polyester s ošetřením Aloe Vera
• Výplň: 100% mikrovlákna Wellsleep® advanced

Anatomický

Klasický
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• Rozměry: 40 x 60 cm
• Jádro: vrstva ze 100% mikrovláken Wellsleep®, Ergo vrstva (polyuretanová pěna)
• Boky: materiál AirX system pro dobrou prodyšnost
• Potah: 70 % polyester a 30 % viskóza, která během noci poskytuje chladicí účinek
• Ošetření: CleanEffect® - polštář zůstává svěží a bez nepříjemného zápachu

 

Tento polštář zaručuje přirozené zarovnání vaší páteře. Jádro z 
pěny má speciální tvar pro zajištění optimální polohy vaší páteře. 
Okolo Ergo vrstvy je přidán vysoce kvalitní polyesterový obal. 
Potah polštáře je z krásné měkké látky obsahující viskózová 
vlákna pro suchý a osvěžující spánek. Speciální design potahu 
s vlnami poskytne jemný pocit masáže. 

POLŠTÁŘ ERGO COMFORT

Vhodné pro spaní na boku a na zádech.

POLŠTÁŘ ETHNIC 

• Rozměry: 50 x 70 cm
• Výplň: 50 % mikrovlákna Wellsleep®, 50 % vlna
• Potah: 100% bavlna

Tento polštář je vyroben z materiálů, které se používají do 
spánkových výrobků již po staletí - do výplně jsme přidali 
přírodní vlnu a potah je vyroben ze 100% bavlny. Přidáním 
moderních materiálů - mikrovláken Wellsleep® - jsme polštáři 
dodali větší prodyšnost a objem.

Vhodné pro všechny polohy.

Nastavitelná výška a tvrdost.

Ergo vrstva

Klasický



Vhodné pro všechny polohy.

• Rozměry: 50 x 70 cm
• Výplň: 100% mikrovlákna Wellsleep®  

(nová technologie memoelastické látky)
• Potah: 100% polyester

Tento polštář s inovativní upravitelnou výplní je neuvěřitelně měkký a 
uspokojí vaše jedinečné spací potřeby. Poskytuje také oporu a správné 
zarovnání páteře, okamžitě přizpůsobuje svůj tvar jakémukoliv pohybu 
hlavy a ramen. Výplň s novou technologií memoelastických vláken 
Wellsleep® advanced nabízí neuvěřitelné pohodlí a útulnost.

POLŠTÁŘ COMFY RELAX

Nastavitelná výška a tvrdost.

• Rozměry: 50 x 70 cm
• Výplň: 100% mikrovlákna Wellsleep® (nová technologie memoelastické látky)
• Potah: 100% polyester
• Ošetření: RELAX CBD - pomáhá uvolňovat stres, rychleji usnout a spát 

hlubším spánkem

Tento polštář s inovativní upravitelnou výplní je neuvěřitelně měkký  
a uspokojí vaše jedinečné spací potřeby. Poskytuje také oporu, umožňuje 
správné zarovnání páteře a okamžitě přizpůsobuje svůj tvar jakémukoliv 
pohybu hlavy a ramen. Výplň s novou technologií memoelastických 
vláken Wellsleep® advanced nabízí neuvěřitelné pohodlí a útulnost. Polštář 
je prodyšný, lehký a obzvlášť hygienický s ošetřením RELAX CBD na 
bázi organických rostlinných olejů (s aromaterapeutickým účinkem).

POLŠTÁŘ COMFY RELAX CBD

Nastavitelná výška a tvrdost.
Vhodné pro všechny polohy.
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Klasický

Klasický
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POLŠTÁŘ NÁVRAT K TRADICI

• Rozměry: 50 x 70 cm
• Výplň: 100% mikrovlákna Wellsleep®

• Potah: 100% předepraná bavlna

Tento polštář nabízí oporu a správné zarovnání páteře. Výplň 
z mikrovláken Wellsleep® advanced poskytuje neuvěřitelné 
pohodlí a útulnost. Potah je vyroben z jemné látky s vysokou 
hustotou ze 100% předeprané bavlny, díky níž je měkký a velmi 
příjemný na dotek.

Vhodné pro všechny polohy.

• Rozměry: 50 x 70 cm
• Výplň: 45 % mikrovlákna Wellsleep, 55 % latex
• Potah: 97 % polyester, 3 % elastan; vnitřní potah: 

100 % polyester s 0,8cm paměťovou pěnou
• Ošetření: CleanEffect® pro dlouhodobou svěžest 

bez nepříjemného zápachu

Tento polštář kombinuje latex a paměťovou pěnu pro ten nejvyšší komfort. 
Navíc nabízí oporu a správné zarovnání páteře. Je naplněn latexovými 
vločkami a mikrovlákny Wellsleep advanced. Prodyšný, extra hygienický  
a pratelný potah chrání proti roztočům, bakteriím a mikrobům díky ošetření 
CleanEffect®.

POLŠTÁŘ LUX

Nastavitelná výška a tvrdost.

Nastavitelná výška a tvrdost.K dispozici ve dvou barvách.

Vhodné pro všechny polohy.
Latex

Klasický

Klasický
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Věnováno dětem:

POLŠTÁŘ LAN VESMÍR  POLŠTÁŘ LANA ZAHRADA

• Rozměry: 40 x 60 cm
• Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep®

• Potah: 55 % lyocell (Tencel™ Lyocell),  
45 % bavlna

• Oboustranný design

Nastavitelná výška a tvrdost.

Vhodné pro všechny polohy.
OBOUSTRANNÝOBOUSTRANNÝ

POLŠTÁŘ SOVIČKY NÁLADIČKY
Tento polštář promění každou ložnici na místo plné zábavy a potěšení. 
Poskytne oporu, správné zarovnání páteře a je vhodný pro všechny 
polohy během spánku. Potah polštáře je vyroben ze 100% bavlny, je 
prodyšný a jemný na dotek. 

• Rozměry: 40 x 60 cm
• Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep®

• Potah: 100% bavlna
• Oboustranný design

Vhodné pro všechny polohy. Nastavitelná výška a tvrdost.

Víme, jak důležitý je kvalitní spánek pro vaše drobečky. Proto jsme navrhli novou řadu polštářů věnovanou dětem, která poskytuje oporu a pohodlí.  
Svěží a barevný design vnese do snů vašich drobečků inspiraci.
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SPACÍ KOLEKCE
R E N E W  N AT U R A
A D A P T I V E  G O
C O M F Y  R E L A X
S I E N A
E T H N I C
A LO E  V E R A
W H I P S T I TC H
B L A C K  D I A M O N D
L A N  & L A N A

S O V I Č K Y  N Á L A D I Č K Y

Spac í  ko lekce  Dormeo j sou  k  dostán í 
ce loročně a  l i š í  se  použ i tými  mater iá ly 
a  ošetřen ím.  Kolekce vám umožňuj í 
jednoduše  s i  vybrat  sadu produktů  se 
ste jnými  výhodami  a  v lastnostmi .
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Rozměry polštáře: 50 x 70 cm
Potah: 100% polyester
Výplň: 100% Wellsleep® advanced

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Potah: vrchní látka - 100% polyester, spodní látka - 100% materiál Airmesh
Výplň: 50 % Tencel™ Lyocell, 50 % Wellsleep® advanced, 350 g/m²

Tato sada je vyrobena z materiálu 
Tencel™ Lyocell na bázi eukalyptu, díky 
čemuž jsou polštář i přikrývka přirozeně 
hypoalergenní, měkké a termoregulační, 
což pomáhá udržovat vhodnou tělesnou 
teplotu. Díky mikrovláknům Wellsleep 
advanced a AirX System na spodní straně 
je sada extrémně prodyšná a nabízí klidný 
a zdravý spánek.

RENEW NATURA 3

Ideální pro 
všechny polohy.



ADAPTIVE GO
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Rozměry polštáře: 50 x 70 cm
Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep®, 560 g/m²
Ošetření: HeiQ Smart Temp pro skvělé 
termoregulační vlastnosti

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep, 200 g/m²
Ošetření: HeiQ Smart Temp pro skvělé 
termoregulační vlastnosti

Kolekce inspirovaná kvalitním spánkem je 
navržená tak, aby vám zajistila spánek v plně 
prodyšném a pohodlném prostření. S textilní 
technologií, která poskytuje látce schopnost 
přizpůsobovat se tělesné teplotě a dynamicky 
na ni reagovat.

3

Ideální pro 
všechny polohy.

• Mikrovlákna Wellsleep® advanced
• Ošetření: HeiQ Smart Temp pro skvělé  

termoregulační vlastnosti
• Baleno v látkové brašně
• K dispozici ve 3 barvách
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Rozměry polštáře: 50 x 70 cm
Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep® (nová 
technologie memoelastické látky)
Potah: 100% polyester

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep® (nová 
technologie memoelastické látky), 300 g/m²
Potah: 100% polyester

Rozměry polštáře: 50 x 70 cm
Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep®  
(nová technologie memoelastické látky)
Potah: 100% polyester
Ošetření: Relax CBD - pomáhá uvolňovat stres, 
rychleji usnout a spát hlubším spánkem

COMFY RELAX
Kolekce Dormeo Comfy Relax  
s inovativní přizpůsobivou výplní je 
neuvěřitelně měkká a uspokojí vaše 
jedinečné spánkové potřeby. Nová 
výplň z memoelastických mikrovláken 
Wellsleep advanced nabízí 
neuvěřitelné pohodlí a přizpůsobuje 
se pohybům vašeho těla.

CBD
OŠETŘENÍ

Ideální pro 
všechny polohy.

3

Nastavitelná výška a tvrdost.



Rozměry polštáře: 50 x 70 cm
Výplň: 100% polyester (mikrovlákna Wellsleep® 
advanced), 600 g
Potah: 100% polyester (mikrovlákna Softdream)

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Výplň: 100% polyester (mikrovlákna Wellsleep® 
advanced), 350 g/m²
Potah: 100% polyester (mikrovlákna Softdream)

Velmi elegantní, měkký a pohodlný set  
s jemným cikcak prošíváním. Mikrovlákna 
Wellsleep advanced zaručí příjemné prostředí 
pro spaní.

SIENA
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• Nadýchaná a měkká výplň z mikrovláken Wellsleep®

• Reaguje na tělesnou teplotu
• Dobře vyrovnává vlhkost

3

Ideální pro 
všechny polohy.
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Dědictví je především o cennostech z dob minulých, 
které si dnes vážíme, abychom je uchovali pro 
budoucí generace. V tomto duchu jsme vyvinuli 
kolekci Ethnic s designem, který se inspiruje 
typickými prvky dědictví. Polštář a přikrývka jsou 
vyrobeny z přírodních materiálů, které se používají 
po staletí.

ETHNIC

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Výplň: 100% polyester (mikrovlákna Wellsleep® 
advanced), 350 g/m²
Potah: 100% polyester 
(mikrovlákna Softdream)

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Výplň: 50 % mikrovlákna Wellsleep®, 50 % vlna, 
300 g/m²
Potah: 100% bavlna

Ideální pro 
všechny polohy.

Nastavitelná výška a tvrdost.

3



KOLEKCE ALOE VERA
Bohatý dar přírody v podobě ošetření Aloe Vera je napuštěn do 
našich přikrývek a polštářů. Ošetření Aloe Vera zvyšuje měkkost 
a pocit jemnosti, regeneruje látku a poskytuje svěží prostředí pro 
spánek.

• Vlákna aloe vera
• Mikrovlákna Wellsleep® advanced

Rozměry polštáře: 50 x 70 cm
Potah: 100% polyester (mikrovlákna Softdream), napuštěno 
výtažkem z aloe vera
Výplň: 100% polyester (mikrovlákna Wellsleep® advanced), 600 g
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Ideální pro 
všechny polohy.

POLŠTÁŘ ALOE VERA
Klasický



Rozměry polštáře: 50 x 70 cm
Potah: 100% polyester (mikrovlákna Softdream), napuštěno výtažkem 
z aloe vera
Výplň: 100% polyester (mikrovlákna Wellsleep® advanced), 600 g
Výplň dvou komor:
cca 350 g ve větší komoře
cca 250 g v menší komoře

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Potah: 100% polyester (mikrovlákna Softdream), 
napuštěno výtažkem z aloe vera
Výplň: 100% polyester (mikrovlákna Wellsleep® 
advanced), 350 g/m²

3

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Potah: 100% polyester (mikrovlákna Softdream), 
napuštěno výtažkem z aloe vera
Výplň: 100% polyester (mikrovlákna Wellsleep® 
advanced), 200 g/m²

5

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Potah: 100% polyester (mikrovlákna Softdream), napuštěno 
výtažkem z aloe vera
Výplň: 100% polyester (mikrovlákna Wellsleep® advanced),
Letní přikrývka cca 150 g/m²
Zimní přikrývka cca 250 g/m²

1

5
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POLŠTÁŘ ALOE VERA PŘIKRÝVKA ALOE VERA

Celoroční dvojitá
PŘIKRÝVKA ALOE VERA

KLIP SYSTÉM
PŘIKRÝVKA 2v1

Lehká
 PŘIKRÝVKA ALOE VERA

Ideální pro polohu na zádech a na boku.

Anatomický



Chcete si dopřát okamžité uspokojení? 
Nová kolekce Dormeo Návrat  
k tradici přináší melancholický design 
spojovacích stehů do moderní doby, 
a přitom je neuvěřitelně pohodlná  
a příjemná na dotek. Polštář a přikrývka 
Dormeo Návrat k tradici jsou naplněny 
inovativní a dokonale měkkou výplní  
a uspokojí vaše jedinečné spací potřeby.

NÁVRAT 
K TRADICI

• Mikrovlákna Wellsleep® advanced
• Potah polštáře a přikrývky: 100% 

bavlna
• Oboustranný design
• K dispozici ve dvou barvách

Rozměry přikrývky: 50 x 70 cm
Potah: 100% předepraná bavlna
Výplň: 100% mikrovlákna Wellsleep®

Oboustranný design ve dvou barvách: meruňková 
a mentolová

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Potah: 100% předepraná bavlna
Výplň: 100% mikrovlákna Wellsleep®

Oboustranný design ve dvou barvách: meruňková  
a mentolová

Ideální pro 
všechny polohy.

Nastavitelná výška a tvrdost.

Kolekce Dormeo Black Diamond 
je určena našim nejexkluzivnějším 
klientům. Jedná se o nejnovější 
kolekci, která zahrnuje novinky, 
inovaci, atraktivní design, 
speciální ošetření a materiály. 
Kvalita vašeho spánku se dostane 
na novou úroveň.

BLACK DIAMOND

Rozměry klasického polštáře: 50 x 70 cm
Potah: 100% polyester
Výplň: 100% mikrovlákna Wellsleep®

Boky: AirX system pro dobrou prodyšnost
Ošetření: HeiQ Smart Temp pro vynikající 
termoregulační vlastnosti

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm; 200 x 200 cm
Potah: 100% polyester
Výplň: 100% mikrovlákna Wellsleep®, 150 g/m²
Ošetření: HeiQ Smart Temp pro vynikající 
termoregulační vlastnosti

Ideální pro 
všechny polohy.

Rozměry anatomického polštáře: 30 x 50 cm
Potah: 100% polyester
Výplň: 100% mikrovlákna Wellsleep®, 150 g/m²
Boky: AirX system pro dobrou prodyšnost

Ideální pro polohu na zádech a na boku.

Nastavitelná výška a tvrdost.

Paměťová pěna
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Ciťte se každé ráno jako v nebi
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LAN VESMÍR A LANA ZAHRADA

Rozměry polštáře: 40 x 60 cm
Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep®

Potah: 55 % lyocell (Tencel™ Lyocell), 45 % bavlna
Oboustranný design v modré nebo růžové barvě

Ideální pro všechny polohy.

Víme, jak důležitý je kvalitní spánek pro vaše drobečky. Proto 
jsme navrhli novou řadu věnovanou dětem, která poskytuje oporu 
a pohodlí. Svěží a barevný design vnese do snů vašich drobečků 
inspiraci.

Nastavitelná výška a tvrdost.

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm
Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep®

Potah: 55 % lyocell (Tencel™ Lyocell), 45 % bavlna
Oboustranný design v modré nebo růžové barvě

Věnováno dětem:



0
80

 1
0

 1
5

71

 SOVIČKY NÁLADIČKY
Tato sada promění každou ložnici na místo plné 
zábavy a potěšení. Poskytne oporu, správné 
zarovnání páteře a je vhodná pro všechny polohy 
během spánku. Potah polštáře je vyroben ze 100% 
bavlny, je prodyšný a jemný na dotek.

• Mikrovlákna Wellsleep® advanced
• Potah polštáře a přikrývky: 100% bavlna
• Oboustranný design
• K dostání ve 2 barvách Nastavitelná výška a tvrdost.

Rozměry polštáře: 40 x 60 cm
Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep®

Potah: 100% bavlna
Oboustranný design

Ideální pro všechny polohy.

Rozměry přikrývky: 140 x 200 cm
Výplň: 100 % mikrovlákna Wellsleep®

Potah: 100% bavlna
Oboustranný design
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POVLEČENÍ

Povlečení  je  dů lež i té  jak  pro 
př í jemný vzh led  inter iéru ,  tak  pro 
harmonický spánek.  Vytvořte  s i  ve 
vaš í  ložn ic i  ná ladu vaš ich  snů.

Vlastnosti povlečení:
• Vyrobeno z přírodních materiálů
•  Velikostí odpovídá přikrývkám  

a polštářům Dormeo
• Snadná údržba a jemnost na dotek

Každé povlečení nabízí vzhled 4v1, takže můžete 
dle libosti měnit styl vaší ložnice.

4v1
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POVLEČENÍ  
BLACK DIAMOND
1 povlečení, 4 vzhledy.

Probouzejte se svěží a plní energie s novým 
elegantním a romantickým povlečením od značky 
Dormeo. S designem 4v1 můžete kombinovat přední 
stranu s květinovým vzorem a zadní stranu se vzorem 
trojúhelníčků a vaše ložnice tak získá jedinečný a 
inspirativní vzhled. Povlečení je vyrobeno z jemného a 
měkkého saténu ze 100% bavlny, který vás udrží svěží 
a v pohodlí po celou noc.

K dispozici ve dvou barvách.

satén ze 100% bavlny
K dispozici ve dvou velikostech:
Single - 140 x 200 cm, 1 povlak na polštář 50 x 70 cm
Double - 200 x 200 cm, 2 povlaky na polštář 50 x 70 cm

4v1



POVLEČENÍ ON/ONA
1 povlečení, 4 vzhledy

Probouzejte se svěží a plní energie s tímto 
romantickým povlečením. Design 4v1 vám umožní 
povlečení obrátit, kdykoli máte chuť na změnu. 
Kombinujte divoké růže na přední straně s proužky 
na zadní straně a dodejte tak své ložnici skvělý a 
romantický vzhled.

K dispozici ve dvou barvách: fialové a modré

100% bavlna
K dispozici ve dvou velikostech:
Single - 140 x 200 cm, 1 povlak na polštář 50 x 70 cm
Double - 200 x 200 cm, 2 povlaky na polštář 50 x 70 cm
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OCHRANNÝ POTAH NA POLŠTÁŘ Z BAVLNY
Tento potah obepíná a chrání váš polštář ze všech stran 
proti alergenům, roztočům, štěnicím, bakteriím, potu a 
tekutinám. Může tak prodloužit životnost vašeho polštáře. 
Tento ochranný potah zajistí vynikající hygienu a vytvoří 
prostředí ve kterém vás nebudou trápit alergie.

• 100% bavlna
• Rozměry: 50 x 70 cm
• K dispozici v bílé barvěr

 POVLEČENÍ SOVIČKY NÁLADIČKY
Tato sada promění každou ložnici na místo plné zábavy a potěšení. Je ideální do dětské ložnice nebo pro 
každého, kdo se v srdci cítí být dítětem a má rád zábavný design. Design 4v1 vám umožní povlečení 
obrátit, kdykoli máte chuť na změnu. Povlečení je vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro přirozený  
a měkký pocit!
K dispozici ve dvou barvách.

100% bavlna
K dispozici ve dvou velikostech:
Single - 140 x 200 cm, 1 povlak na 
polštář 50 x 70 cm
Double - 200 x 200 cm, 2 povlaky na 
polštář 50 x 70 cm

Zkombinujte povlečení se 
Sovičkami náladičkami - 
roztomilým produktem 3v1 
(plyšová hračka, deka  
a polštář), které jsou k dispozici 
v různých barvách a představují 
různé emoce. Pomáhají 
dětem vyjádřit a sdílet své 
emoce zábavným a poutavým 
způsobem.

D O K O N A L Á  S H O D A

4v1



Napínací prostěradlo  
ESSENTIALS
Napínací prostěradlo Dormeo Essentials je ideálním 
prostěradlem pro vaši postel. Vylepší vzhled vaší ložnice 
a zároveň vám poskytne pohodlí. Napínací prostěradlo 
má v rozích elastické pruhy, které se dokonale 
přizpůsobí spacímu povrchu. Je hygienické a pratelné 
na 60 °C.

10 trendy barev: krémová, zelená, fialová, modrá, azurová, šedá, bílá, blankytná, růžová a tyrkysová.

• 100% bavlna
• Extra vysoké 
•  Rozměry: 80 x 200 cm, 90 x 200 cm, 120 x 200 cm, 140 x 200 cm, 160 x 200 cm,  

180 x 200 cm, 200 x 200 cm
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Napínací prostěradlo  
BLACK DIAMOND
Pořízením tohoto napínacího prostěradla přinesete do 
vaší ložnice komfort a půvab. Napínací prostěradlo má 
v rozích elastické pruhy, které se dokonale přizpůsobí 
spacímu povrchu. Je hygienické a pratelné na 60 °C.

• 100% bavlna
• Extra vysoké
• Rozměry: 90 x 200 cm, 120 x 200 cm, 140 x 200 cm, 160 x 200 cm,  

180 x 200 cm, 200 x 200 cm

Povlak na polštář ESSENSO
Vylepšete vzhled vaší ložnice pomocí atraktivních 
povlaků na polštář Dormeo Essenso. Vyrobeny ze 
100% bavlny, povlaky mají hebký povrch a skvěle 
se hodí k povlečením Dormeo. Pokud hledáte čistě 
přírodní zážitek ze spánku, bavlněné povlaky vám 
zaručí dotek přírody.

Povlaky jsou k dispozici ve 4 nadčasových univerzálních barvách: bílá, modrá, béžová 
a fialová.

Balení obsahuje 2 kusy povlaku na 
polštář Dormeo Essenso.

• 100% bavlna
• Rozměry: 50 x 70 cm, 40 x 60 cm
• 

K dispozici ve 2 barvách: šedá a písková
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2 KS
SADA
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DOPLŇKY
Nabíz íme takové  doplňky Dormeo, 
aby  s i  každý č len  vaš í  rod iny  mohl  už í t 
domov nap lno.  Vdechněte  každému 
koutu tep lo  a  pohodl í  a  pozne jte ,  j ak 
krásné je  být  doma. . .
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BAVLNĚNÁ deka TERRY
Jedná se o ideální letní deku: ideální řešení pro relaxaci, 
odpočinek či kvalitní spánek během horkých letních nocí a 
dní. I přes vyšší teploty vám tato letní deka dodá pocit klidu 
a relaxu. Během chladnějších letních nocí poskytne mírné 
teplo, ale ne takové, abyste se probudili zpoceni.

• Rozměry: 140 x 200 cm, 200 x 200 cm
• Materiál: 100% bavlna

5 trendy barev: malinová, tyrkysová, modrá, žlutá a bílá se světlemodrými pruhy.
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K dispozici ve 3 barvách: romantická fialová, svěží mintová a modrá.

Polštářek NÁVRAT K TRADICI
Polštářek je vyroben z fleecového materiálu, který nabízí 
dokonalé teplo a skvělou měkkost. Díky mikrovláknům 
Wellsleep® je nadýchaný a mazlivý. Vyzdobí vaše obývací 
prostory a vytvoří jedinečnou relaxační atmosféru.

• Rozměry: 40 x 40 cm
• Oboustranný design
• Potah je vyroben z fleecového materiálu
• Náplň: mikrovlákna Wellsleep®

Deka NÁVRAT K TRADICI
Nová deka přenáší melancholický design spojovacího 
stehu do moderní doby, zatímco je také neuvěřitelně 
pohodlná a příjemná na dotek. Deka má dvě různobarevné 
strany s pečlivě vybranými odstíny a kontrastním vzorem 
spojovacího švu.

• Rozměry: 140 x 200 cm, 200 x 200 cm
• Vyrobeno z fleecového materiálu

K dispozici ve 3 barvách: romantická fialová, svěží mintová a modrá.
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Přehoz na postel 
BLACK DIAMOND
Dodejte své ložnici stylový nádech s novým přehozem na postel 
Dormeo Black Diamond. Použijte jej jako přikrývku, přehoz na 
postel, potah na pohovku, na podlahu jako plochu na hraní nebo 
peřinu. Ať jej použijete jakkoli, pohodlí je zaručeno. Přehoz je 
vyroben z kvalitních a odolných materiálů s polstrováním pro větší 
objem a pohodlí.

• Rozměry: 140 x 200 cm, 200 x 200 cm, 200 x 220 cm
• Polstrování pro extra objem, pohodlí a teplo
Barva: stříbrná.
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Sada WARM HUG
Jedná se o tu nejměkčí a nejpříjemnější sadu deky s polštářem, která 
byla vyvinuta speciálně pro nejkrásnější a nejkouzelnější období roku. 
Deka a polštář jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které 
poskytují dokonalé teplo a úžasnou měkkost.

• Rozměry: 130 x 190 cm a 1x polštář 40 x 40 cm, 200 x 200 cm  
a 1x polštář 40 x 40 cm

• Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů: měkký plyšový flanelový fleece 
a umělá kožešina

• Mimořádně teplé, měkké a útulné
• Přikrývka je opatřena zapínáním na straně: přikrývku omotejte kolem 

sebe nebo vytvořte kapsu na nohy
• Všestranné použití: na spaní, odpočinek, zdřímnutí, čtení a cestování 

nebo jako potah na pohovku
K dispozici ve 2 provedeních a 6 barvách: cikcak vzor v červené, modré a 
pudrově růžové barvě; ombre design se vzorem lístků ve žluté, zelené a šedé 
barvě.

Polštářek WARM HUG
Nový extra měkký, plyšový a huňatý polštář dokonale 
doplňuje novou sadu Dormeo Warm Hug a jakoukoli 
dekoraci v ložnici nebo obývacím pokoji. Vyberte si mezi 
měkkou fleecovou nebo kožešinovou stranou.

• Rozměry: 40 x 40 cm
• Oboustranný design
• Lze prát v pračce
• Náplň: mikrovlákna Wellsleep® advanced

K dispozici ve 2 provedeních a 6 barvách: cikcak vzor v červené, modré a pudrově 
růžové barvě; ombre design se vzorem lístků ve žluté, zelené a šedé barvě.



0
80

 1
0

 1
5

83

Sada WARM HUG LUX
Tato sada je věnována našim nejexkluzivnějším zákazníkům. Má oboustranný 
design s hřejivou a luxusní umělou kožešinou na jedné straně a měkkým, 
elegantním plyšovým materiálem na druhé straně.

• Rozměry: 130 x 190 cm a 1x polštář 40 x 40 cm, 200 x 200 cm a 1x polštář 40 x 40 cm
• Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů: měkký plyšový flanelový fleece a umělá kožešina
• Mimořádně teplé, měkké a útulné
• Přikrývka je opatřena zapínáním na straně: přikrývku omotejte kolem sebe
• Všestranné použití: na spaní, odpočinek, zdřímnutí, čtení a cestování nebo jako potah na 

pohovku

K dispozici ve 2 barvách: petrolejová a béžová s cikcak vzorem na vrchní straně.
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Sada WARM HUG KIDS
NOVÁ extra nadýchaná, jemná a měkká sada Dormeo Warm Hug Kids bude dokonalým dárkem pro vaše drobečky. Roztomilý a hřejivý polštář  
a deku si vaše děti okamžitě zamilují. Sada je k dispozici ve dvou barvách: mintové a růžové s pěkným designem: roztomilými tučňáky s balónky. Deka 
má prvky, které svítí ve tmě a vytvoří tak v dětské ložnici krásnou a kouzelnou atmosféru.

• Rozměry: 130 x 190 cm a 1x polštář 37 x 37 cm
• Barevné na jedné straně, bílá umělá kožešina na druhé straně
• Svítí ve tmě
• Mikrovlákna Wellsleep® advanced
• Lze prát v pračce

K dispozici ve 2 barvách: mentolová a růžová.

GLOW 
in the 

DARK
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Deka LAN A LANA
Tato deka je extrémně měkká a příjemná, vyrobená z fleecového 
materiálu, který je velmi jemný k pokožce dítěte. Stane se skvělým 
společníkem vašeho drobečka: na spaní, odpočinek, mazlení, hraní a 
dokonce i na cestování.

• Rozměry: 120 x 160 cm
• Mimořádně pohodlná, měkká a jemná
• Prodyšná a hypoalergenní

K dispozici ve 2 barvách: modrá s hvězdami a růžová s velkými puntíky.

Koberec LAN A LANA
Tento koberec můžete umístit do své ložnice i do 
dětského pokoje a vytvořit tak útulné a roztomilé místo 
pro hraní. 

• Rozměry: 100 x 150 cm
• Snadno se čistí
• 2 cm paměťové pěny

Dvě barvy: růžová s motivem květin a modrá s motivem vesmíru.
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ANTISTRESOVÁ DEKA
Nová Dormeo Antistresová deka vám umožní lepší a hlubší 
spánek, pomůže zmírnit stres a úzkost a zlepší vám náladu. 
Je teplá a těžká, takže se budete cítit jako v objetí! Svou vyšší 
vahou minimalizuje pohyb těla a pomáhá vám rychleji usnout  
a spát lépe tím, že navodí relax a zmírní úzkost.

• Rozměry a hmotnost: 4,5 kg (100 x 150 cm), 5,4 kg (120 x 180 cm) 
a 6,8 kg (140 x 200 cm)

• Plyšový flanelový fleece a umělá kožešina
• Výplň: vata a skleněné kuličky
• Potah: měkký sametový plyš
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Tento koberec můžete umístit do své ložnice i do dětského 
pokoje a vytvořit tak útulné místo pro hraní.

• Rozměry: 100 x 150 cm a 130 x 170 cm
• Snadno se čistí
• 2 cm paměťové pěny 

K dispozici ve 4 barvách:

Koberec ASANA
PAMĚŤOVÁ PĚNA PROTISKLUZOVÁ SPODNÍ 

STRANA

Vylepšete si zážitek s novou koupelnovou předložkou DORMEO 
ADAPTIVE. Předložka je vyrobena z vysoce kvalitní froté látky (na 
dotek jako ručník), díky čemuž je extra měkká, savá a rychleschnoucí. 
Jádro z paměťové pěny přináší vašim nohám ještě větší komfort a oporu 
po vystoupení ze sprchy. před umyvadlem nebo kdekoli, kam předložku 
umístíte.

• Rozměry: 100 x 150 cm a 130 x 170 cm
• 1,2 cm paměťové pěny
• Protiskluzová spodní strana s AirX System pro lepší prodyšnost 

K dispozici ve 3 barvách: béžová, zelená a hnědá.

Koupelnová předložka ADAPTIVE



Zbavte se v kanceláři nebo na home office napětí, bolesti hlavy a namáhání očí a krku. Zvyšte 
své pohodlí a produktivitu v hygienickém a čistém pracovním prostředí. Skládací UV LIGHT 
PODSTAVEC POD MONITOR A LAPTOP je elegantní, multifunkční řešení, které 
zvedne váš monitor do ideální výšky a zároveň funguje jako UV sterilizátor (účinné ničení 
choroboplodných zárodků a bakterií jediným stisknutím tlačítka).

• Efektivně zvedne monitor - snižuje namáhání očí a krku, 
podporuje správné držení těla

• UV sterilizace: účinné zabíjení choroboplodných zárodků  
a bakterií stisknutím jediného tlačítka

• USB nabíjení
• Skládací

UV LIGHT podstavec pod monitor a laptop

W
W

W
.D

O
R

M
EO

.C
Z

88

Vylepšete si svou pracovní stanici pomocí řady integrovaných 
závěsných doplňků. Dormeo UV LIGHT příslušenství k podstavci jsou 
odnímatelné držáky na připevnění k Dormeo UV LIGHT podstavci 
pod monitor a laptop, které vám umožní snadno uspořádat pera, tužky  
a další pomůcky.

• Multifunkční úložiště a organizér
• Vyrobeno z vysoce kvalitního ABS
• Designové příslušenství

UV LIGHT příslušenství k podstavci



Tento speciální pelíšek DORMEO ERGO COMFORT si vaši mazlíčci zamilují. Díky 
speciální ergo vrstvě podporuje páteř a přitom je velmi pohodlný, příjemný na dotek a 
vyrobený z kvalitních materiálů. Pěnové jádro v polštáři má speciální tvar, takže umožní 
optimální polohu těla vašeho miláčka. Polštář a potahy rámu pelíšku lze prát při 30 °C.

• 2 velikosti: malý (65,5 x 50 x 15,5 cm) a střední (84,5 x 70 x 16,5 cm)
• Textilní povrchy odpuzující vodu
• Ergonomické jádro polštáře - zajišťuje správné zarovnání těla
• Hygienické

Pelíšek ERGO COMFORT

• Výběr ze 6 různých barev světla
• 10 možností nastavení jasu
• Dotykové ovládání
• FM rádio
• Budík se 6 různými zvuky přírody

MULTIFUNKČNÍ světelný budík
Inspirovaný východem slunce v přírodě. Jedinečná kombinace světla a zvoleného zvuku 
vás probudí obzvlášť přirozeným způsobem. Probudíte se přirozeněji a to vám dodá 
energii a pomůže vám ráno zlepšit náladu. Jsme přesvědčeni, že tento moderně vypadající 
multifunkční světelný budík si najde místo na vašem nočním stolku.
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COLLECTIONS

KOLEKCE DALIA
Nová koupelnová kolekce Dalia vám poskytne ty nejfunkčnější  
a nejelegantnější kousky do vaší moderní koupelny. Tato kolekce drží 
krok s nejnovějšími trendy a zároveň si zachovává elegantní vzhled. Je 
vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a zvláštní pozornost věnuje 
detailům. Koupelnovou kolekci Dalia jsme vyvinuli tak, abyste mohli 

dodat vaší koupelně zcela osobitý vzhled. Všechny produkty jsou mezi 
sebou skvěle kombinovatelné. Celá kolekce je laděná do stejných barev 
a designu. Můžete si vybrat mezi harmonickou, odvážnou zelenou nebo 
moderní a poutavou hnědou.

• Sada obsahuje: misku na mýdlo, kelímek, dávkovač
• Barvy: zelená, hnědá

Praktické a doplňující celou kolekci Dalia. Stylový design a přírodní materiály misky na mýdlo 
dodávají doplňkům přirozený a lesklý vzhled.

Sada příslušenství 3 ks DALIA 
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• K dispozici ve 2 rozměrech: 50 x 100 cm a 70 x 140 cm
• Barvy: zelená, hnědá, béžová

Ručník Dalia vám poskytne ten nejjemnější pocit a má také 
velmi dobrou savost. Je vyroben ze 100% bavlny s 580 g/m².

Ručník DALIA

• Velikosti: pro muže (M, L, XL), pro ženy (S, M, L)
• Barvy: šedá a béžová

Velmi měkký a příjemný na dotek: vnitřek je z froté materiálu se strukturou podobnou 
ručníku: měkkou a vysoce savou. Vnější strana je „plyšová“. Je extra pohodlná a šetrná 
k pokožce. Praktický design: župany pro muže i ženy mají přední kapsy.

Župan DALIA

• Rozměry: 50 cm (výška) x 33 cm
• Barvy: zelená, hnědá 

Koš na prádlo je v koupelně nepostradatelnou věcí: je velmi praktický a přispívá  
k celkovému designu koupelny. Barvy a design jsou inspirovány přírodou a dodají vaší 
koupelně svěžest a jedinečnost.

Koš na prádlo DALIA

• Rozměry: 50 x 70 cm
• Barvy: zelená, hnědá

Extra pohodlná a měkká: je vyrobena ze 2 cm 100% paměťové pěny, která nabízí oporu 
pro nohy. Horní potah je vyroben ze savého a rychle schnoucího fleecového materiálu. 
Navíc je velmi příjemný na dotek. Protiskluzová spodní strana poskytuje lepší přilnavost 
k podlaze pro bezpečné používání (vhodné i při podlahovém vytápění).

Koupelnová předložka DALIA

PAMĚŤOVÁ PĚNA PROTISKLUZOVÁ SPODNÍ STRANA

SKLÁDACÍ



• K dispozici ve 3 velikostech: S, M, L
• Pro použití uvnitř i venku

Tato roztomilá kolekce polštářů je k dispozici ve dvou barvách 
(šedé a světle šedé). Díky potahu, který je odolný proti 
skvrnám a slunečnímu záření a je rychleschnoucí, se dokonale 
hodí k použití jak venku, tak uvnitř. Polštáře jsou naplněny 
polyesterovou vatou (75 % vláken z recyklovaných PET lahví) 
a vločkami polyuretanové pěny (pěna Ecocell®).

Polštář COZY

• Materiál: 100% smrkové dřevo (tepelně ošetřeno)
• Rozměry: 120 x 80 x 12,8 cm; Výška sedadla: 12,8 cm;
• Nosnost: 700 kg/paleta

Vytvořte pohodlné a moderní sezení s tou správnou oporou 
pro vás, vaši rodinu a zároveň i pro vaše hosty. Sestavení 
nábytku z palet pro použití uvnitř i venku je jednoduchá  
a výsledek je mimořádně stylový. Palety jsou vyrobeny ze 
smrkového dřeva a jsou tepelně ošetřeny.

Palety COZY
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KOLEKCE COZY
Trávení většiny času doma a práce z domova se stávají běžnějšími než 
kdykoli předtím a vypadá to, že se z toho stává standard. Možná by tedy 
stálo za to vytvořit si doma unikátní, ale funkční prostředí - a co může 
být stylovějšího než domácí kancelář na zahradě nebo na balkóně či 
krásné venkovní místo k odpočinku, četbě nebo posezení s přáteli? Nová 
kolekce Dormeo COZY vám pomůže vykouzlit útulné a pohodlné trendy 
místo, kde budete chtít trávit všechen svůj čas.
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• Rozměry: 45 x 45 cm

Tento rozkošný polštář má moderní oboustranný design 
s krásným tropickým potiskem na jedné straně a olivově 
zelenými pruhy na druhé straně. Polštář je vyplněn 
mikrovlákny Wellsleep® advanced, díky nimž je neuvěřitelně 
měkký a mazlivý. Je plně hygienický a lze jej prát v pračce 
na 30 °C. 

COZY polštář Deco

• Rozměry: 82,5 cm (výška) x 86,4 cm (šířka) x 71,1 cm (hloubka)
• K dispozici ve 2 barvách: šedá a světle šedá

Známá Dormeo skládací židle COZY, neboli naše „motýlí židle“, je oblíbenou 
možností k sezení v uzavřených i otevřených prostorech a je to také skvělé 
přenosné řešení. Je neuvěřitelně pohodlná a přenosná. Má plyšový vnější 
materiál, díky kterému se vám bude krásně a pohodlně sedět, ať už čtete, učíte 
se nebo relaxujete.

Skládací židle COZY 

FOLDABLE INDOOR & OUTDOOR USAGE

• Vyrobeno ze 100% ratanu
• Světelný zdroj: LED
• Skládá se z 20 ratanových koulí s LED světly
• Celková délka kabelu je 300 cm
• Napájeno bateriemi 3AA (nejsou součástí balení)

Nová DORMEO SVĚTLA RATANOVÁ ŘETĚZ vytváří 
příjemnou atmosféru na balkonech či terasách. Určitě také 
upoutají pozornost kolemjdoucích a dodají vašemu exteriéru 
nádech elegance.

COZY světla ratanová řetěz 

CHYBÍ PŘEKLAD
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• K dispozici ve 2 velikostech: S (36 x 21,5 x 56,5 cm) a M (44 x 26 x 67 cm)
• Trendy modrá barva
• 4 vícesměrová kola, která umožňují 360° otáčení

Skořepina nové kolekce ekologických kufrů GO je vyrobena z 
20 % z recyklovaného plastu a podšívka až ze 100 % použitých 
plastových lahví. Tento kufr je stylový, odolný a snadno se  
s ním manipuluje - ideální jak pro mezinárodní cestování, tak 
pro cestování po naší zemi.

Ekologický kufr GO!

CESTOVNÍ KOLEKCE GO!
Pokud stále hledáte odolné a přitom ekologické cestovní nezbytnosti, nyní 
je můžete najít v naší NOVÉ kolekci Dormeo GO.

• Rozměry: 31,5 x 15 x 44,5 cm
• Polstrovaná přihrádka na notebook
• Více kapes pro možnost organizace drobných věcí

Hlavní látka a vnitřní podšívka ekologického batohu Dormeo 
GO je vyrobena ze 100% recyklovaného PET. Ať už míříte do 
práce, školy nebo ven, můžete si do našeho batohu, který je 
přátelský k životnímu prostředí, úhledně uložit veškerou svou 
výbavu. Tento pohodlný a moderní batoh nabízíme v trendy 
modré barvě.

Ekologický batoh GO!

0,5l plastových lahví
Přibližně 12 kusů

*100 % vnějších materiálů z recyklovaného PET
100 % vnitřních materiálů z recyklovaného PET

obsahuje 
recyklované 
materiály*
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• Rozměry: 40 x 25 cm
• Přizpůsobí se vašemu tvaru krku a hlavy, uvolňuje tlakové body

Nový cestovní polštář Dormeo GO je přenosná, kompaktní a hygienická 
odpověď na otázku, jak cestovat pohodlně a stylově bez ohledu na to, kam vás 
vaše kroky zavedou a jaký dopravní prostředek si zvolíte. Inovativní polštář z 
paměťové pěny se speciálním tkaným obalem a tyrkysovým lemováním se 
přizpůsobí vašemu krku a rychle vás přenese do světa snů.

Cestovní polštář GO!

VÍCERO VYUŽITÍ - KOMPAKTNÍ VELIKOST A POHODLÍ

KEMPOVÁNÍ FESTIVAL STUDENTSKÁ 
KOLEJCHATACESTOVÁNÍ
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KOLEKCE SOVIČKY NÁLADIČKY
Jakmile jsou pocity v ohrožení, Sovičky náladičky jdou do akce! Nové 
Dormeo Sovičky náladičky jsou neuvěřitelně roztomilý a nadýchaný 
produkt 3v1, věnovaný dětem a všem dospělým, kteří se v duši cítí být 
dětmi: polštář, deka a plyšová hračka.

Tyto sovičky jsou k dispozici v různých barvách, z nich každá představuje 
jinou emoci. Dormeo Sovičky náladičky byly vyvinuty, aby pomohly 
rodičům a dětem učit se zábavným způsobem o emocích a poznávat je. 
Tato hračka je dokonalým mazlícím kamarádem, který navíc vašim dětem 
pomůže rozluštit záhadu různých emocí a pochopit, že naše pocity jsou 
naprosto v pořádku - jen je potřeba je poznat. Deky a hračky jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitního a jemného fleecového materiálu, který je neuvěřitelně 
měkký a nadýchaný. Hračky jsou naplněny mikrovlákny Wellsleep® 
advanced, díky nimž si zachovávají dobrou prodyšnost a jsou mazlivé.

Základní
KOLEKCE

SMUTNÍK vás naučí, že jsme 
všichni někdy smutní, a to je  
v pořádku. Něžně ho obejměte.

STRAŠPYTLÍK je velmi odvážná 
sovička. V noci bude tiše houkat a 
zažene tak všechny noční můry. ZLOBILKA je ztřeštěná sovička. 

Připomene vám, že se nikdy nesmíte 
zapomínat bavit a být tak trochu blázniví.

SMÍŠEK je šťastná sovička. 
Připomene vám, abyste viděli 
dobro ve všem kolem vás.
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Letní
SADA

Pro KOUMALKA je svět nekonečnou 
zásobárnou tajů, čekajících na prozkoumání. Tato 
nadšená sovička vám pomůže nasytit vaši vlastní 
zvídavou mysl a stát se otevřenějším

NUDÍLEK vás učí, že všichni se někdy nudíme, ale 
také to, že cítit se bez inspirace může mít občas i světlé 
stránky. Srší kreativitou a podporuje představivost.

Rodinná
KOLEKCE

NOVÉ

TAŤKA je ta nejstatečnější sovička na 
světě a neustále ochraňuje svou rodinu. 
Učí děti roztáhnout křídla a inspiruje je  
k tomu, aby mířily pořád výš a výš.

MAMKA rozdává ta nejlepší objetí, zná 
odpověď na jakoukoli otázku a promění váš 
domov v útulné hnízdečko, kde se její rodina 
bude cítit v bezpečí. Co je však ze všeho 
nejlepší, zahrne vás nekonečnou láskou.    

BRÁCHA je stále veselý, vždy připraven 
si hrát. Má rád všechny druhy sportu  
a vezme vás na dobrodružnou, akční 
výpravu, kdykoli budete chtít.

SÉGRA má vždy na tváři úsměv. Má 
velmi živou představivost, ráda zpívá a hledá 
poklady na konci duhy. A nedokáže si svůj 
život představit bez zmrzliny.

DĚDEČEK dává ty nejlepší rady  
a vypráví ty nejlepší historky. Vždy je 
tu pro vás, když potřebujete podporu, 
radu nebo pomoc. A stále provádí nějaké 
žertíky.

BABIČKA velmi ráda předává své 
vědomosti druhým. Ať už jde o pletení 
nebo pečení těch nejlepších sušenek. 
Učí správným hodnotám a ví, že nejlepší 
dárek, který můžete dát, je čas strávený 
s vašimi blízkými. 

Tyto sovičky budou podporovat zdravé rodinné hodnoty a naučí děti 
pečovat o sebe navzájem a sdílet hodnoty, jako je laskavost a láska.
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NÁBYTEK
Nábytek Dormeo vnese  do  vašeho 
domova sty l ,  e leganc i  a  komfort . 
Poskytne vašemu tě lu  veškerou 
potřebnou oporu,  zat ímco vaš í 
ložn ic i  nebo obývac ímu pokoj i  dodá 
šmrnc.
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• Rozměry: 41 cm x 40,8 cm x 46,5 cm (výška x hloubka x šířka)
• Barva: bílá, bílý dub

Noční stolky jsou neopěvovaní hrdinové, díky nimž máte své noční potřeby 
vždy po ruce. Náš nový noční stolek Dormeo MAMUT II je dodáván se dvěma 
zásuvkami a perfektně se hodí k rámům postelí Dormeo MAMUT II. Zásuvky 
mají zabudované zpomalovací kolejnice, které vám nejen poskytnou nejnovější 
technologii zavírání, ale také zajistí, že se vaše zásuvka pokaždé tiše a hladce zavře.

NOČNÍ STOLEK MAMUT



Jednoduše poskládáno za 5 minut
1 2 3 4

30 cm

223 cm

106 cm

108 cm / 158 cm / 178 cm / 198 cm*

8-9 cm
22 cm

4 cm

SVĚTLE ŠEDÁ TMAVĚ ŠEDÁ

Proměňte vaši ložnici na pětihvězdičkový hotelový pokoj s tímto 
stylovým čalouněným rámem s vysokým záhlavím, vyrobeným  
z luxusního a kvalitního materiálu.

Čalouněný postelový rám DOLCE  

• Vyberte si mezi modelem Dolce s plochým záhlavím nebo
• Dolce Premium s všitými knoflíky na záhlaví.
• K dispozici v těchto rozměrech: 90 x 200 cm, 140 x 200 cm,  

160 x 200 cm, 180 x 200 cm.
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VYROBENO  
V EU

 ZÁRUKA

2
ROKY
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Stylový minimalistický design rámu s rovným záhlavím je vyroben 
z masivních, 3,2 cm hrubých desek z laminované dřevotřísky pro 
dokonalou oporu postele.

Rám postele MAMUT

• 2 možnosti nastavení výšky pro všechny hloubky matrace.
• K dispozici v těchto rozměrech: 90 x 200 cm, 120 x 200 cm, 

140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm.
• K dispozici ve 2 barvách: bílá a bílý dub.

1 2 3 4
Jednoduše poskládáno za 5 minut

68 cm

106 cm / 136 cm / 156 cm / 176 cm / 196 cm*

207 cm

40 cm

16 cm

7 cm

3,2 cm

BÍLÁ BÍLÝ DUB

VYROBENO  
V EU

 ZÁRUKA

2
ROKY
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MATRACE CENA od Kč

ROŠTY

CENÍK

matrace Lux
matrace Air+ select
matrace Air + comfort 
matrace Ergo Comfort
matrace iMemory S Plus
matrace iMemory  Silver 
matrace Sovičky náladičky 
matrace Aloe Vera
matrace Siena
matrace Baby

rošt Trio Electric Flex
rošt Trio Flex
rošt Silver Flex
rošt Clip Flex
rošt Compact Flex

20 890 Kč 
15 690 Kč
12 690 Kč
8 690 Kč
9 490 Kč
8 690 Kč
7 590 Kč
5 390 Kč
3 990 Kč
3 290 Kč

 11 990 Kč
3 190 Kč

 3 280 Kč
1 790 Kč

2 490 Kč

POLŠTÁŘE A PŘIKRÝVKY

PŘÍSTÝLKY
přistýlka Air+
přistýlka Warm & Cool Memory 
přistýlka Memosan Roll Up 3+2 or 5+2 
přistýlka Roll Up Green Tea
přistýlka Aloe Vera 5 zón
přistýlka Aloe Vera 5 zón 4+1
přistýlka Tatami Comfort

3 590 Kč
2 290 Kč

 2 990 Kč
2 690 Kč
2 590 Kč
2 790 Kč
1 990 Kč

OCHRANNÉ POTAHY
ochranný potah Fresh
ochranný potah Aloe Vera
ochranný potah 3D

690 Kč
490 Kč
650 Kč

polštář Air+smar
polštář True Evolution 
klasický polštář Memosan
anatomický polštář Memosan
anatomický polštář Siena / 2 ks 
klasický polštář Siena
anatomický polstář Black Diamond
cestovní polštář GO!
klasický polštář Black Diamond

990 Kč
 1 690 Kč

890 Kč
990 Kč

 1 290Kč
590 Kč

1 290 Kč
390 Kč

1 090 Kč
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Chladivý polštář 2v1 
klasický polštář Renew Natura
klasický polštář Siena
klasický polštář Aloe Vera
anatomický polštář Aloe Vera
polštář Ergo Comfort
klasický polštář Ethnic
klasický polštář Comfy Relax 
klasický polštář Comfy Relax CBD
klasický polštář Návrat k tradici
klasický polštář Lux
klasický polštář Lan Vesmír
klasický polštář Lana Zahrada
klasický polštář Sovičky náladičky
přikrývka Renew Natura
sada AdaptiveGo
přikrývka Comfy Relax
přikrývka Siena
přikrývka Ethnic
lehká přikrývka Aloe Vera
přikrývka Aloe Vera
dvojitá přikrývka Aloe Vera
přikrývka Návrat k tradici
přikrývka Black Diamond
přikrývka Lan Vesmír
přikrývka Lana Zahrada
přikrývka Sovičky náladičky

 990 Kč
 690 Kč
 590 Kč
 690 Kč
 890 Kč
890 Kč
690 Kč
690 Kč
790 Kč
790 Kč
990 Kč
490 Kč
490 Kč
490 Kč

1 690 Kč
1 990 Kč
1 290 Kč
1 190 Kč

1 490 Kč
1 490 Kč
1 490 Kč
2 390 Kč
1 490 Kč
1 790 Kč
1 490 Kč
1 490 Kč
1 190 Kč

POVLEČENÍ 
Black Diamond (jaro/léto)
On/Ona 
Sovičky náladičky
ochranný povlak na polštář
prostěradlo The Essentials 
prostěradlo Black Diamond
povlak na polštář Essenso

1 290 Kč
890 Kč
790 Kč
290 Kč
369 Kč

 590 Kč
190 Kč

DOPLŇKY
bavlněná deka Terry
deka Návrat k tradici
polštářek Návrat k tradici 

790 Kč
890 Kč
 290 Kč
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přehoz Black Diamond
sada Warm Hug
polštář Warm Hug
set Warm Hug Lux
dětská sada Warm Hug
deka Lan Vesmír
deka Lana Zahrada
koberec Lan Vesmír
koberec Lana Zahrada
Antistresová deka
koberec Asana
podstavec pod monitor & laptop UV LIGHT
příslušenství k podstavci
pelíšek pro domácího mazlíčka
multifunkční budík

1 090 Kč
1 380 Kč

249 Kč
1 490Kč
1 190Kč
690 Kč
 690 Kč

1 090 Kč
1 090 Kč
1 390 Kč
1 490 Kč
 1 490 Kč

290 Kč
1 490 Kč

990 Kč

KOUPELNOVÁ KOLEKCE
ručník Dalia
sada příslušenství Dalia
župan Dalia
koš na prádlo Dalia 
koupelnová předložka Dalia

190 Kč
349 Kč
990 Kč
290 Kč
390 Kč

NÁBYTEK
noční stolek Mamut
postelový rám Dolce
postelový rám Mamut

2 490 Kč
 9 890 Kč
6 090 Kč

COZY KOLEKCE
palety Cozy
polštář Cozy
dekorativní polštář Cozy
skládací židle Cozy
ratanová světla Cozy - řetěz

1 390 Kč
490 Kč
190 Kč

1 490 Kč
 290 Kč

GO! CESTOVNÍ KOLEKCE
kufr Eco
batoh Eco
cestovní polštář GO!

1 490 Kč
790 Kč
390 Kč

KOLEKCE SOVIČKY NÁLADIČKY
Sovičky náladičky 
Sovičky náladičky mini

590 Kč
190 Kč
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DORMEO prodejny:

246 091 991www.dormeo.cz

DORMEO HOME SHOP – OC Europark 
Nákupní 389/3, 102 00, Praha-Štěrboholy 
Tel: 272 651 496

DORMEO SHOP – Shop Park Čestlice 
Průhonická 119, 251 01, Čestlice-Průhonice 
Tel: 271 752 276

DORMEO SHOP – České Budějovice 
Pražská 2738/94, 370 04, České Budějovice 
Tel: 385 340 393

DORMEO SHOP – OC Olympia 
Písecká 972/1, 326 00, Plzeň-Černice 
Tel: 377 423 013

DORMEO SHOP – OC Nová Karolína 
Jantarová 3344/4, 702 00, Ostrava 
Tel: 596 155 034

DORMEO HOME SHOP – Galerie Šantovka 
Polská 1, 779 00, Olomouc 
Tel: 582 331 218

DORMEO HOME SHOP – Opava 
U Fortny 49/10, 746 01 
Tel: 553 820 133

www.facebook.com/DormeoCeskaRepublika
www.instagram.cz/dormeocz

 Produkty Dormeo naleznete také :
TOP SHOP – Novodvorská Plaza 
Novodvorská 1800/136, 142 00, Praha 4 
Tel: 225 437 790

TOP SHOP – Palackého 
Palackého 14, 110 00, Praha 1 
Tel: 224 949 146

TOP SHOP – Kobližná 
Kobližná 12, 602 00, Brno 
Tel: 542 211 860

TOP SHOP – Avion Shopping Park 
Rudná 3114/114, 700 30, Ostrava 
Tel: 596 729 890

TOP SHOP – Bondy Centrum 
tř. Václava Klementa 1459, 293 01, Mladá Boleslav 
Tel: 315 601 029

TOP SHOP – Nákupní centrum Géčko 
České Vrbné 2360, 370 11, České Budějovice 
Tel: 388 320 899

TOP SHOP – OC Nisa 
České mládeže 456, 463 12, Liberec 
Tel: 482 710 010

TOP SHOP – FORUM Ústí nad Labem 
Bílinská 3490/6, 400 01, Ústí nad Labem 
Tel: 474 333 127

TOP SHOP – Plzeň Plaza 
Radčická 2, 301 00, Plzeň 
Tel: 374 782 200

TOP SHOP - Futurum Hradec Králové 
Brněnská 1825/23a, 500 09, Hradec Králové 
Tel: 601 392 408

TOP SHOP – Pardubice 
17. listopadu 237, 530 02,  Pardubice 
Tel.: 466 030 702

TOP SHOP – Olympia 
Srbická 464, 145 01, Teplice 
Tel.: 412 150 147



pro kvalitní spánek


