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MATTRESS COMPOSITIONSLOŽENÍ MATRACE

Eliosoft®®

Potahová vlákna se stříbrným vláknem
(1% AG, 5% CO, 31% VI, 63% PL)
Silver fabric 

Záruka kvalityy

Přirozený odpočinek • The Natural Rest

Antialergická a termoregulační výplň
Cover in anti-allergic and thermo-regulatory fibre

Vrstva Elioform® 1 cm (hustota 35 kg/m3)
cm 1 Layer in Elioform®

Izolační tkanina
Insulating fabric
Jádro Eliosoft® s vyvažovací strukturou
22 cm (hustota 35 kg/m3)
Eliosoft fabric combined with balanced structure

08.01

Nosnost matrace: 150 kg

Maddde inn IItalyM
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Matrace SilverActive v sobě kombinuje prodyšnost materiálu 

Eliosoft s inovativní vyvažovací metodou vyvinutou společností  

Magniflex pro řadu Pierre Cardin. Účinek vyvážení matrace Silver-

Active  zajišťuje rovnoměrné a anatomické rozložení tělesné 

hmotnosti. Udržuje tak tělo v ideálním prostředí a zmírňuje 

tlak, který je typický u tuhých matrací. Navíc se díky vnitřnímu 

systému odvětrávání během spánku dosahuje optimální 

prodyšnosti. Kromě toho tento speciální produkt společnosti 

Magniflex  využívá mimořádné  látky se stříbrným vláknem,  

které je známé antistatickými a antialergickými vlastnostmi. 

Výsledkem kombinace těchto prvků je ortopedická matrace, která 

jemně podpírá tělo a vytváří ideální mikroklima pro regenerující 

a zdravý odpočinek. 

SilverActive®

SilverActive®’s Specific Features: 

MEDIUM ORTHOPAEDIC DEGREEMEDIUM ORTHOPAEDIC DEGREE

English

Eliosoft®

Jádro  Eliosoft®  je  vyráběno  expanzí polyuretanu  vodní  párou. 

Spolu s dalšími prvky je tak zajištěna pružnost a odolnost proti 

deformacím.  Běžná  matrace  postupně ztrácí svoji pružnost 

a znatelně tak narušuje přirozenou polohu těla během odpočinku. 

Díky struktuře a hustotě  umožňují  matrace  Eliosoft®  dosažení 

správné  polohy těla za všech okolností. Jádro Eliosoft®  je  plně 

anatomické. Zajišťuje maximální přirozené odpařování vlhkosti 

díky struktuře, která se skládá z mikrobuněk schopných rozptylovat 

tělesnou vlhkost, a zabraňuje tak množení bakterií a roztočů.

Eliosoft®

The Eliosoft® core is produced  through the expansion of polyurethane 

with water steam, besides other elements that makes it elastic and 

indeformable. A normal mattress loses progressively its elasticity, so 

prejudging noticeably the natural position of the body during the 

rest. Thanks to its frame and density, Eliosoft® mattresses allow, on 

the contrary, the body to adopt the correct position in all conditions. 

The Eliosoft® core is totally anatomical and ensures the maxim 

natural transpiration thanks to its frame, constituted by micro-cells 

able to disperse the body humidity and to avoid the proliferation of 

bacteria and mites.  

HEIGHT CM 24HE
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The Silver-Active mattress combines the breathability of Eliosoft 

fabric with the innovative balanced system created by Magniflex 

for Pierre Cardin. The balanced action of the Silver-Active mattress 

permits the even, anatomical distribution of body weight, 

thereby supporting the body in ideal conditions and eliminating 

compression areas typical of rigid mattresses. In addition, the 

internal ventilation system favours optimum breathability 

during sleep. Moreover this particular Magniflex product uses an 

extraordinary silver fabric known for its anti-static and anti-

allergic proprieties. The combination of these elements produces 

an orthopaedic mattress that softly supports the body creating an 

ideal micro-climate for a regenerative and healthy rest. 

linea Made in Italy

Specifické vlastnosti SilverActive®:

Obecné vlastnosti matrace Pierre Cardin:
General Features Pierre Cardin mattress:

Záruka kvalityy

ANATOMICKÁ (Vyvažovací struktura)

SILVER FABRIC DUST MITE PROOF

ANATOMIC (Balanced structure)

ORTOPEDICKÁ ORTHOPAEDIC

PRODYŠNÁ BREATHABILITY

Potahová látka
se stříbrným vláknem
Látka se stříbrem se používá v  medicíně  jako  bezpečné a účinné 

řešení proti vzniku mikrobů. Ionty stříbra reagují a slučují se 

s enzymy buňky mikrobu, a brání tak jejich reprodukci a přežití. 

Stříbro je navíc přírodním prvkem s nejvyšší elektrickou vodivostí 

– vlastností, která umožňuje okamžitý rozptyl elektrostatických 

nábojů. Díky své  schopnosti  vyzařování, která  uchovává  teplo 

vytvářené lidských tělem, a své schopnosti odrážení, která zajišťuje 

rovnoměrné  odvádění  tepla směrem ven, dokáže stříbrné vlákno 

dokonale regulovat tělesnou teplotu.

Silver fabric
Silver fibre is used in the field of medicine as a safe and effective 

remedy against the formation of microbes. The silver ions react 

and combine with the enzymes of the microbe cell so as to inhibit 

the activity of reproduction and therefore their ultimate survival. 

Furthermore, silver is the natural element with the highest electrical 

conductivity, a characteristic that allows the instant dissipation 

of electro-static charges. Thanks to its irradiating powers, which 

conserve the heat generated by the human body and its reflecting 

properties, that uniformly distribute heat towards the exterior, 

silver fibre perfectly regularizes body temperature.

Materiál Eliosoft v kombinaci s vyvažovací strukturou
Eliosoft fabric combined with balanced structure

Česky

10
let prodloužená záruka na jádro

(více informací v Záručním listě)

elektrobiologická
electro biological

prodyšná
breathability  

zdravotně nezávadná tkanina
sanitized fabric

tvarově stálá, bez deformací
indeformable

bez pružin
no spring

ekologická
environment friendly

recyklovatelná
recyclable

nezávislá na tělesné hmotnosti
weights independence

SPOLEČNOST ALESSANDERX JE CERTIFIKOVÁNA PODLE NORMY BS EN ISO 9001-2000.

MANIFACTURED WITH CERTIFIED MATERIALS OEKO-TEX. 

ALESSANDERX HAS CERTIFICATION BS EN ISO 9001-2000.
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