
Natural Harmony
Potahové látky

Kvalitní pletená látka prošitá polyesterovým rounem se zipem po obvodu, 
který umožňuje praní pouze jednoho  dílu. 
Složení látky:  100%  Polyester

• SHENERGY může mít trvalé léčebné účinky. Americký poskytovatel 
 licence dal provést klinickou  studii, o které se lze informovat
 na webových  stránkách www.southerntextileresearch.com.
• SHENERGY - účinné látky pronikají i přes potah matrace, ložního
 a spodního prádla na pokožku  člověka. Tento proces byl dokázán
 při klinických zkouškách v laboratoři.
• SHENERGY působí stále, jeho účinky nezanikají ani při opakovaném praní 
 potahu.
•  SHENERGY je patentově chráněno.

Vědci z univerzity v Manchesteru při zkoumání lůžkovin došli k šokujícímu zjištění, jak velké množství plísní, plísňovitých sporů a  roztočů ob-

sahují tyto výrobky. Například „Aspergillus fumigatis“ , což je velmi nebezpečná hlavičková plíseň, která může vyvolat  infekční onemocnění 

plic a vedlejších dutin nosních. Účinnou ochranou proti uvedeným zdrojům nemoci je používání potahů, které zamezují jejich tvorbě. 

Vědecké studie dále doporučují  pravidelné čištění, případně praní, které účinně odstraní zbylé mikroorganismy. Z výše uvedených důvodů 

jsme zkonstruovali matraci, která zajistí maximální čistotu lůžka, při zachování vysokého komfortu.  Matrace má snímatelný potah (chránič) 

na zip, což umožňuje čištění – praní, pouze této exponované části.   Použité látky SHENERGY®  a OUTLAST®  jsou díky nejmodernější tech-

nologii prošívány efektním uzavřeným proševem o  vysoké objemové hmotnosti, což umocňuje luxusní vzhled a zároveň vzniká dostatečná 

separační vrstva mezi tělem a jádrem matrace. 

www.purtex.cz

FROTÉ

Kolekce Natur&Dream 
   vám přináší - luxusní potah tzv.
     uzavřený vzor a chránič matrace. 

ORGANIC COTTON ECO
Na rozdíl od běžné bavlny je Organic cotton ECO – vyráběn z tzv. organické 
bavlny, bez chemických úprav.  Tento nový materiál je šetrný vůči životnímu 
prostředí a jeho vlastnosti ho předurčují pro výrobu matrací.
Pro ochranu před škůdci se nepoužívají pesticidy a insekticidy, které jsou 
zdravotně škodlivé, ale biologicky a  kultivačně užitečný hmyz. Plevel je bez 
postřiků likvidován pouze ručně.
Bavlna je pěstována za přísných podmínek, (za použití pouze přírodních hno-
jiv) s vyloučením  běžně  používaných škodlivých látek, jako jsou plísňové 
prostředky, insekticidy, herbicidy a pesticidy.
Při klasickém sběru bavlny se používají toxické chemikálie. Organický sběr 
bavlny se  spoléhá na sezónní  období mrazů. Pro stimulaci tohoto období 
(opadávání listů) se využívá tzv. VODNÍ management. 
Potah z této látky je snímatelný, opatřen ozdobnou lemovkou, úchyty
a ventilační mřížkou pro ještě lepší odvod  vlhkosti. Možnost praní.
Složení látky: 65% Organic cotton, 35% Bavlna

Úprava potahové látky SHENERGY je založena na uložení aniontů do látky, 
tj. v látce se utváří záporný náboj.  Působnost těchto aniontů, které pronikají 
na lidské tělo, umožní neutralizaci kladně nabitých částic (kationtů),  které 
vznikají v těle při stresu, poruchách spánku apod.. 
Funkce SHENERGY se zakládá na vytváření záporných iontů a jejich účinných 
sil na lidský organismus. Na základě celkového složení je člověk „pozitivně 
nabit“. Mnohé nemoci a potíže (ne ovšem všechny), jsou  způsobeny kladným 
nábojem. Mnoho léků, nebo léčebných prostředků má proto záporný náboj, 
čímž dochází k  elektromagnetické neutralizaci, např. formou vyrovnání nové 
energetické rovnováhy.
Složení látky: 42% Polyamid,  27% Polyester, 
                      28% Viskóza,  3% Kašmír

Jak systém funguje
• Vyrovnává teplotní výkyvy
• Absorbuje tělesnou teplotu
• Schraňuje tělesnou teplotu
• Uvolňuje tělesnou teplotu
• Udržuje zónu komfortu

Dynamický systém
• Celodenní komfort
• Teplotní regulace
• Redukce přehřívání se
• Snížení efektu pocení
• Snížená potřeba dalšího zateplení

OUTLAST
Outlast je speciální materiál s termoregulační funkcí, který byl původně vyvinut pro potřeby 
kosmického  průmyslu NASA a slouží k vyrovnání teplot. Tento materiál obsahuje mikrokapsle 
„THERMOCULES“, které  mají schopnost absorbovat přebytečné tělesné teplo, rovnoměrně 
ho rozvádět po celé ploše tkaniny, toto teplo  zadržet a v případě potřeby ho vrátit zpět
k pokožce. Tento proces vytváření maximálního tepelného komfortu  se pak pravidelně opa-
kuje v závislosti na aktuální tělesné potřebě. 

SHENERGY

Natural Harmony
     Potahové látky

S velkým úspěchem je OUTLAST používán v oblasti výroby matrací. Právě kombinací ložní soupravy
a  matrace (matracové podložky)  OUTLAST  se dá dosáhnout nejlepší tepelné regulace. Laicky řečeno 
–  OUTLAST – ochladí, když se organismus přehřívá a zahřeje,  když je zima. Vytvoří  se  tak  absolutní  kom-
fort  pro klidný spánek a regeneraci organismu.
Složení látky: 37% Viskóza,  32% Polyester, 31% Polyamid 

Pro tento typ potahů je použitý uzavřený vzor, který v ČR vyrábí pouze naše 

společnost PURTEX, na výrobní  technologii Stutznäcker. Tyto potahy si můžete 

vybrat pro všechny typy matrací kolekce Natur & Dream (o detailních podmínkách 

se informujte u svého  prodejce).



Natural Harmony Natural Harmony

Látka poskytuje komplexní ochranu proti široké paletě plísní a bakterií. Zabraňuje 
rozmnožování roztočů a působí proti rozkládání potu. Látka je zušlechtěna technologií 
Hydrophil, která zajišťuje rychlý a komplexní odvod vlhkosti z lidského těla a stará
se tak při spánku o příjemné klima. Vložená karbonová vlákna umožňují rychlý
a téměř dokonalý odvod elektrostatických výbojů. Díky těmto vlastnostem je váš
spánek klidnější, hlubší a intenzivnějši.
Možnost praní.
• komplexní ochrana proti široké paletě plísní a bakterií
• zamezuje rozmnožování domácích roztočů
• antimikrobakteriální  • rychle vysychající
• optimální odvod vlhkosti  • příjemné klima pro spaní
• stále antistatická  • pratelná
• příjemná na pokožku 
Složení látky: 14% Bavlna, 85,9% Polyester, 0,1% Carbon 

U této látky se jedná o materiál, jehož vrchní strana se skládá z vláken, 
které jsou zřetelně tenčí než lidský vlas. Povrch látky má brilantní vzhled,
je odolný proti znečištění a netvoří se na něm žmolky. Látka je zušlechtěna 
technologií Hydrophil , která zajišťuje rychlý a komplexní odvod vlhkosti
z lidského těla a stará se tak při spánku o příjemné klima.  Možnost praní.
• vlastnosti odvodu vlhkosti, které jsou ještě zesíleny úpravou Hydrophil
• není náchylná na mikroorganismy
• příjemná na pokožku
• brilantní vzhled
Složení látky: 33% MicroModal,
         30% Polyester, 37% Polyamid

Luxusní pletené látky s originálním dezénem a vysokým leskem jsou vy-
robeny z materiálů, které zajišťují  rychlý a komplexní odvod vlhkosti lid-
ského těla, čímž je zajištěna vysoká hygiena matrace. Látky se vyznačují  
příjemnou hebkostí a pro umocnění luxusního vzhledu je látka SONNE 
prošita vrstvou polyesterového vlákna o  vysoké gramáži.
Potah matrace je snímatelný s možností praní.
Složení látky: SONNE - 19% Polyester, 40% Polyamid, 41% Viskóza    
 SCHACHBRETT - 22% Polyester, 44% Polyamid,
                      34% Viskóza 

Pro ty, kteří upřednostňují tkané látky před pletenými, nabízíme novinku
v podobě luxusní látky TINO. Tato látka se vyznačuje vysokou pevností a  možností 
praní.  Látka je prošitá polyesterovým rounem o  vysoké gramáži, což umocňuje 
ve spojení s originálním dezénem proševu luxusní vzhled matrace.
Složení látky:  12% Bavlna,  81%Polyester, 7%Polypropylen

YURA

Potahové látky Potahové látky

Potahové látky pouze pro kolekci ECONOMIC.

Kristallblau je zhotovená z elastického jemného materiálu obsahující směs 
bavlny a polyesteru. Vlastnosti této  látky zaručují dostatečnou hygienu
a  jsou optimální pro využití k výrobě matrací. Materiál je antibakteriální
a  je vhodný i pro lůžka alergiků. Snímatelný potah s možností praní.
Složení látky:  40% Bavlna, 60% Polyester

KRISTALLBLAU

Základní verze tkaných látek příjemných na dotyk.
Tyto látky se vyznačují vysokou pevností a oproti pleteným  látkám
se mohou čistit pouze chemicky.
Složení látky: ENNS - 59% Bavlna, 41%  Polyester
 MILTON – 69% Polyester, 31% Polypropylen

ENNS a MILTON

Vysoce kvalitní pletená látka velmi příjemná na dotyk. Pro umocnění
luxusního vzhledu je látka  prošitá  vrstvou polyesterového rouna s efektním 
dezénem, opatřena ozdobnou lemovkou, úchyty a ventilační mřížkou  pro 
ještě lepší odvod vlhkosti. Potah matrace je snímatelný s možností praní.
Složení látky:  100%  Polyester 

BASIC

Luxusní elastická látka s efektním dezénem je prošitá 
polyesterovým rounem s možností praní.
Složení látky:  29% Bavlna, 71% Polyester 

MediCare® CARBON

MediCare® SILK

SONNE
 a SCHACHBRETT

TINO


