
žijete tak, jak spíte

PRODUKTOVÝ KATALOG

PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE



O SPOLEČNOSTI

Společnost KLINMAM czech, spol. s r. o., založena již v roce 
1991, patří mezi největší  a nejvýznamnější výrobce textil-
ních ložních výrobků a doplňků v České republice. Společ-
nost vyrábí široký sortiment prošívaných přikrývek, polštá-

řů, podložek,  matrací a ložních doplňků.

K tomu využívá špičkové techniky v oblasti textilní výroby, 
nejnovější materiály  a suroviny vyvinuté renomovanými 

světovými výrobci z oblasti textilních materiálů. 

Katalog Vám nabízí ucelený program luxusní produktové 
řady WELLNESS, která zahrnuje  široké spektrum výrobků, 

které splní přání a požadavky každého zákazníka. 

Společnost KLINMAM czech, spol. s r. o. přináší do Vašich 
ložnic nejmodernější  trendy v oblasti spaní, které jsou syno-
nymem zdravého životního stylu, a zajistí  tak Váš příjemný 
a posilující spánek spolu se správnou regenerací Vašeho or-

ganismu.



SPÁNEK

Spánek je ve své podstatě nejpřirozenější způsob, jak ne-
chat odpočinout celé naše tělo i mysl, zregenerovat organis-
mus a nabrat energii na další den.  Je neoddělitelnou sou-
částí života každého člověka a ovlivňuje náš zdravotní stav 

i psychickou pohodu.

Spánek je tedy velmi důležitou součástí našeho života, 
kterou jsme schopni  sami ovlivnit. Kvalita spánku tak zá-
visí také na správném výběru vhodných lůžkovin,  matrací 
a dalších ložních doplňků, pomocí nichž si můžeme dopřát 
kvalitní spánek jako preventivní opatření zdravotních potí-

ží, které může způsobovat i současný životní styl.

Správně zvolené lůžkoviny nám poskytují řešení našich ob-
tíží v případě alergií, kdy eliminují výskyt alergenů v lůžku, 
při nadměrné potivosti pomáhají správně odvádět vlhkost 
a snižovat zvýšené pocení nebo například při přehřívání 
organismu dokáží regulovat tělesnou teplotu, případně při 
opačném problému se zimomřivostí, chybějící teplo naše-

mu tělu dodávat.



PŘEDSTAVUJEME VÁM PROGRAM

WELLNESS
Výraz WELLNESS je projevem zdravého životního stylu. Před-
stavuje péči o fyzické i duševní zdraví člověka a ukazuje cestu 

k dosažení psychické i fyzické harmonie.

Každý člověk se chce cítit dobře a komfortně. Rozvíjet své akti-
vity a minimalizovat vliv stárnutí na svůj organismus. K tomu je 
potřeba neustále obnovovat duševní i fyzické síly, umět správ-

ně relaxovat a dopřát tělu i duši příjemný odpočinek.

Výrobky luxusní produktové řady Klinmam WELLNESS 
představují zdravý, příjemný,  spokojený a posilující spánek 
a odpočinek pro každého. Jsou součástí zdravého životního 
stylu pro všechny věkové kategorie, dokáží uspokojit potře-
by a splnit přání každého zákazníka. Jsou vyrobeny z vysoce 
jakostních přírodních a syntetických materiálů s  důrazem na  
kvalitu použitých surovin a materiálů, dlouhou životnost a co 

nejjednodušší údržbu.

Společnost KLINMAM czech, spol. s r. o. klade velký důraz na 
zdravotní nezávadnost a antimikrobiální charakter použitých 
materiálů. Z toho důvodu jsou veškeré materiály certifikovány 
a splňují tak přísná kritéria zdravotní nezávadnosti certifikátu 
Öko-tex Standard 100 I. kategorie. Tento certifikát potvrzu-
je, že veškeré použité materiály jsou ekologicky čisté a zdra-

votně  nezávadné také pro děti do 3 let.



JAK VYBRAT
POLŠTÁŘ A PŘIKRÝVKU

Lůžkoviny a ložní doplňky luxusní produktové řady WELLNESS jsou výsledkem vlastního vývoje včetně nových konstrukčních řešení 
polštářů a přikrývek pro různé skupiny uživatelů a různá roční období.

Široký sortiment lůžkovin je rozdělen do čtyř základních skupin. Každá skupina je charakteristická určitými užitnými vlastnostmi, podle 
kterých si snadno zvolíte pro sebe ten nejvhodnější výrobek.

Jsou složeny ze dvou částí a to z prošitého snímatelného povlaku opatřeného zipem a vnitřního vaku s výplní. 
Povlak polštáře je zhotoven ze shodného materiálu a výplně jako přikrývka stejného typu výrobku, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností u celé soupravy 
lůžkovin. Povlaky polštářů jsou samostatně pratelné. Díky této možnosti se zvyšuje životnost polštáře až 10ti násobně. 
Vnitřní vak je také samostatně pratelný a pro možnost regulace výplně je opatřený zipem. 
Výplň polštáře tvoří kombinace polyesterových kuliček a speciálních polyuretanových tyčinek. Tato speciální výplň zajišťuje výbornou měkkost a vzdušnost pol-
štáře, usnadňuje natřepávání, zabraňuje shlukování výplně a zajišťuje stabilní objem a optimální oporu hlavy při spánku.
Váha výplně polštáře je 920g.

Letní přikrývky

Polštáře

Jsou charakteristické lehkostí, splývavostí a vhodným použitím zejména v let-
ním období. Vyznačují se vynikající absorpcí a odvodem vlhkosti od těla a lůž-
ka, jsou vysoce prodyšné, termoregulační, dodávají chladivý pocitový efekt a 
mají antibakteriální účinky.
Jsou také vhodné pro alergiky.
Výplně letních přikrývek tvoří speciální přírodní nebo syntetická vlákna jedi-
nečných vlastností.
Hmotnost výplně je 200g/m².

Jsou vhodné zejména pro zimní období a chladnější prostory, ale také pro 
zimomřivé uživatele. Vyznačují se nízkou hmotností, jedinečnou lehkostí a zá-
roveň mimořádnou hřejivostí. Mezi další přednosti vysoce hřejivých přikrývek 
patří vynikající tepelně izolační vlastnosti, vynikající hřejivost, antibakteriální 
účinky, lehkost, vzdušnost a nadýchanost. Jsou také vhodné pro alergiky.
Výplně vysoce hřejivých přikrývek tvoří speciální syntetická vlákna jedineč-
ných vlastností.
Hmotnost výplně je 120g/m², 400g/m² a 2x200g/m².

Hlavními přednostmi celoročních lůžkovin je vynikající odvod vlhkosti od těla 
a z lůžka, vynikající termoregulace, antibakteriální účinky, lehkost, vzdušnost a 
nadýchanost. 
Vzhledem ke své vynikající termoregulaci lůžka jsou vhodné pro celoroční pou-
žití, antibakteriální účinky zaručují vhodnost použití pro alergiky.
Výplně středně hřejivých přikrývek tvoří speciální přírodní nebo syntetická 
vlákna jedinečných vlastností.
Hmotnost výplně je 300g/m².

Představují vysoký hygienický standard zaměřený na čisté a zdravé prostředí 
v lůžku. Jejich hlavními přednostmi jsou zejména velmi dobré tepelně izolační 
vlastnosti, lehkost, vzdušnost a antibakteriální vlastnosti. Díky možnosti praní 
na 95°C zajišťují vysokou hygienu lůžka a jsou nejvhodnější volbou pro alergi-
ky a osoby vyžadující vysoký hygienický standard. Jsou vhodné pro celoroční 
použití.
Výplně vyvařovacích přikrývek tvoří speciální syntetická vlákna jedinečných 
vlastností.
Hmotnost výplně je 300g/m².

Středně hřejivé přikrývky

Vyvařovací přikrývkyVysoce hřejivé přikrývky



LyOcEL
• jedinečné pohlcování vlhkosti
• příjemné spaní v teplém období
• výborná splývavost
• jemný, hebký omak

Lyocel je ložní souprava z čistě pří-
rodních materiálů, dřevité buničiny, 

vhodná pro příjemný spánek v horkých 
letních nocích a pro osoby se zvýšenou 

potivostí. Tento přírodní materiál je 
vysoce prodyšný a antibakteri-

ální. Souprava absorbuje až 
o 130% více vlhkosti než 

ložní soupravy z klasic-
ké bavlny. 

povrcHový MAtErIáL:
100% lyocell – mimořádně hebká a splývavá tkanina ve formě 
saténu, s výborným pohlcováním a odvodem vlhkosti.

NápLň přIKrývKy:
Jemná lyocellová vlákna náplně ve formě rouna - výrazně zvyšují 
užitné vlastnosti výrobku, mají vlastnosti jedinečného pohlco-
vání vlhkosti, podporují splývavý charakter přikrývky.

LETNÍ PROGRAM

HřEJiVOST PřÍRODNÍSAVOST

váha výplně cca 200 g/m2



cOOLMAX
Nadýchaná ložní souprava

cooLMAX, vyrobená
z čtyřkanálkových dutých vláken,

udržuje díky termoregulační
náplni a rychlému odvodu
potu příjemné mikroklima

v lůžku v letních
měsících.

povrcHový MAtErIáL:
100% polyester cooLMAX® - povrchová tkanina zhotovená 
z hydrofobního čtyřkanálkového značkového dutého vlákna fir-
my Dupont®, které velmi rychle odvádí vlhkost z pokožky bez 
absorpce do vláken. Jeho antibakteriální úprava má schopnost 
potírat mikroby vznikající na zpoceném těle. Tato úprava je trvalá.

NápLň přIKrývKy:
100% polyester Wellman® cirrus - lehká dutá vlákna s knoto-
vým efektem pro odvádění vlhkosti mají antibakteriální úpravu 
vůči mikroorganismům. Jsou lehká a vzdušná.

LETNÍ PROGRAM

HřEJiVOST CHLADiVOSTODVOD
VLHKOSTi

• rychlý odvod potu
  od těla a z lůžka
• udržování suchého
  klimatu v lůžku
• příjemná splývavost
• dlouhodobé antimikrobiální
  působení

váha výplně cca 200 g/m2



OUTLAST
• vynikající termoregulace v lůžku
• udržování optimální teploty
• odvod vlhkosti od těla
• příjemný, hebký omak

Ložní souprava oUtLASt udržuje po 
celou noc stabilní a optimální teplotu 
v lůžku. Ani zima, ani horko – zkrátka 

„tak akorát“. Dokáže se perfektně
vypořádat se změnami teplot

v ložnici v průběhu noci.
Není však vhodná pro

zimomřivé uživatele.

povrcHový MAtErIáL:
100% bavlna – extra jemná, hustá tkanina z česaných bavlněných 
vláken je ošetřena ve spodní části termoregulačním materiálem 
outlast®, vyvinutým původně  pro astronauty v kosmickém stře-
disku NASA. Autoregulace teploty zajišťuje „klimatizaci“ lůžka.

NápLň přIKrývKy:
100% polyester – jemná, dutá vlákna Fillwell®Dreamfill a velmi 
nízkou hmotností, vysokou plnící schopností a výbornou hřeji-
vostí podporují splývavý charakter přikrývky.

STřEDNĚ HřEJiVÝ

HřEJiVOST ERGONOMiETERMO
REGULACE

váha výplně cca 300 g/m2



TENcEL
Ložní souprava tENcEL je vhodná 

pro osoby se zvýšenou potivostí. 
Vytváří suché a zároveň teplé

mikroklima v lůžku.
Souprava je zhotovena z tkaniny 
tENcEL® s nanovláknitou struk-

turou, která je jemná jako 
hedvábí a savá více než 

bavlna.

povrcHový MAtErIáL:
100% tENcEL® - jemná tkanina v saténovém provedení s anti-
bakteriálními účinky.

NápLň přIKrývKy:
100% polyesterová dutá vlákna, s velmi dobrými tepelně izolač-
ními vlastnostmi, jsou odolná vůči mikroorganismům. Jedná se 
o lehká, vzdušná a hřejivá vlákna s dobrou plnící schopností.

STřEDNĚ HřEJiVÝ

HřEJiVOST SAVOST PřÍRODNÍ

• vynikající odvod vlhkosti od těla
• hedvábný lesk
• příjemná hebkost a splývavost
• antibakteriální účinky

váha výplně cca 300 g/m2



cLINIc
• vysoká hygiena lůžka,
  antibakteriální ochrana
• hebký a příjemný omak
• dlouhodobá ochrana
  před bakteriemi a plísněmi

Ložní souprava cLINIc díky bioaktivní 
náplni přikrývky udržuje po celou noc 

hygienicky čisté prostředí v lůžku,
proto je souprava vhodná zejména

pro alergiky. Jedinečnost této
soupravy je dána náplní ze

značkových bioaktivních 
vláken Fillwell®Wellcare, 

které s 99% účinností 
snižují množení bak-

terií a plísní v lůžku.

povrcHový MAtErIáL:
100% česaná, dlouhovlákenná bavlna v saténové vazbě.

NápLň přIKrývKy:
100% polyester - bioaktivní vlákna Fillwell® Wellcare se speciál-
ní polymerovou přísadou s antibakteriálními účinky.

STřEDNĚ HřEJiVÝ

HřEJiVOST ANTiALERGiCKáANTibAKTERiáLNÍ

váha výplně cca 300 g/m2



MODALL
Ložní souprava MoDALL zahrnuje 

přikrývku a polštář s povrchovou 
tkaninou vyrobenou ze směsi 

polyesteru, bavlny a modalových 
vláken. Díky modalové složce je

zajištěn odvod vlhkosti 
a prodyšnost při současném 
zachování suchého klimatu

v lůžku. Speciální prošití 
přikrývky ideálně

kopíruje ležící tělo.

povrcHový MAtErIáL:
40% polyester, 30% bavlna, 30% Modal Micro - vysoce jakostní 
směsová tkanina ze směsi bavlny, polyesteru a mikromodalo-
vých vláken, lehká a příjemná na omak.

NápLň přIKrývKy:
100% polyesterové antibakteriální duté vlákno Wellcare pro-
tEct® - jemné, lehké a vysoce prodyšné, zdravotně zcela nezá-
vadné, zvyšující hygienu lůžka, preventivně působí proti zdra-
votním rizikům.

STřEDNĚ HřEJiVÝ

HřEJiVOST ERGONOMiEANTibAKTERiáLNÍ

• kombinace vysoce prodyšných
  materiálů
• antibakteriální ochrana
  a optimální komfort po celý rok
• vysoký odvod vlhkosti
• suché klima v lůžku

váha výplně cca 300 g/m2



MILENIUM KLASIK
• velmi dobré tepelně
  izolační vlastnosti
• příjemný omak
• lehkost, vzdušnost  
   a nadýchanost
• snadná údržba

povrcHový MAtErIáL:
100% bavlna – jemná tkanina v saténové úpravě,  příjemná na 
dotek.

NápLň přIKrývKy:
100% polyesterová dutá vlákna, s velmi dobrými tepelně izolač-
ními vlastnostmi, jsou odolná vůči mikroorganismům. Jedná se 
o lehká, vzdušná a hřejivá vlákna s dobrou plnící schopností.

STřEDNĚ HřEJiVÝ

HřEJiVOST UNiVERZáLNÍ 
POUžiTÍ

SNADNá úDRžbA

váha výplně cca 300 g/m2

Ložní souprava MILENIUM 
KLASIK je lehká, vzduš-
ná a příjemná na dotek. 

Je zhotovena z materiálů 
prvotřídní kvality a snadno 

se ošetřuje.



ThINSULATE

povrcHový MAtErIáL:
100% bavlna - velmi lehká tkanina s výbornou prodyšností ve 
speciální povrchové úpravě „supersoft“ zhotovena z nejkvalit-
nější dlouhovláknité bavlny.

NápLň přIKrývKy:
100% termo rouno thinsulate™ Insulation - vlákna vyvinuta 
pro dosažení maximální hřejivosti a vysoké odolnosti proti opo-
třebení.

VYSOCE HřEJiVÝ

HřEJiVOST TENKOSTLEHKOST

• vynikající hřejivost
• extrémní lehkost
• výborná splývavost
• super jemná úprava

váha výplně cca 120 g/m2

Ložní souprava tHINSULAtE je 
vyrobena z moderních materiálů 

pro osoby, které preferují tenkou a 
extrémně lehkou přikrývku,

ale zároveň vyžadující
vysokou hřejivost pro

chladné zimní noci.



DREAMfIL
• nízká hmotnost a mimořádná
  hřejivost náplně
• jedinečná lehkost a vzdušnost
• příjemný hladký omak
• vysoký komfort spaní

povrcHový MAtErIáL:
100% bavlna - jemná, hladká luxusní tkanina z česané bavlny je 
velmi lehká, splývavá a příjemná na dotek.

NápLň přIKrývKy:
100% polyesterová dutá velmi jemná trojrozměrná vlákna 
Fillwell® Dreamfill s nízkou hmotností, vysokou plnící schop-
ností a vynikající hřejivostí.

VYSOCE HřEJiVÝ

HřEJiVOST NADÝCHANOSTLEHKOST

váha výplně cca 400 g/m2

Ložní souprava DrEAMFIL 
se vyznačuje neobyčejnou leh-

kostí a jedinečnou hřejivostí. 
Je charakteristická jemnou elegancí 

a dobrou splývavostí. Představuje 
vysoký komfort lůžka a je vhodná 

pro zimní období a zimomřivé 
uživatele.



MILENIUM DUO

povrcHový MAtErIáL:
100% bavlna – jemná tkanina v saténové úpravě, příjemná na 
dotek.

NápLň přIKrývKy:
100% polyesterová dutá vlákna, s velmi dobrými tepelně izolač-
ními vlastnostmi, jsou odolná vůči mikroorganismům. Jedná se 
o lehká, vzdušná a hřejivá vlákna s dobrou plnící schopností.

VYSOCE HřEJiVÝ

HřEJiVOST TEPELNĚ 
iZOLAČNÍ

DVOUVRSTVá

• velmi dobré tepelně izolační
  vlastnosti
• příjemný omak
• lehkost, vzdušnost a nadýchanost
• dvojitá přikrývka

váha výplně cca 2x200 g/m2

MILENIUM DUo je lehká, nadýcha-
ná ložní souprava s dvouvrstvou 

náplní a vzduchovou kapsou,
vhodná pro chladné období

a zimomřivé uživatele.
Je zhotovena z materiálů

prvotřídní kvality
a snadno se ošetřuje.



PURRE
• vysoká hygiena lůžka díky  
  možnosti vyvářky
• dlouhodobá životnost,  
  vysoká odolnost
• velmi dobrá prodyšnost  
  a hřejivost
• snadná údržba

Vyvařovací ložní souprava pUrrE 
představuje lůžkoviny s možností 

praní na 95°C. Zajišťuje tak vysokou 
hygienu lůžka a maximální ochranu 
před bakteriemi. Vyznačuje se vyso-

kou životností a velmi dobrými 
tepelně izolačními vlastnost-

mi. Možnost praní do 95°C 
představuje vysoký 

hygienický standard.

povrcHový MAtErIáL:
50% bavlna, 50% polyester - směsová tkanina bavlny  a polyeste-
ru s prodlouženou životností.

NápLň přIKrývKy:
100% polyesterová dutá vlákna, s velmi dobrými tepelně  izo-
lačními vlastnostmi, jsou odolná vůči mikroorganismům. Jedná 
se o lehká, vzdušná a hřejivá vlákna s dobrou  plnící schopností.

VYVAřOVACÍ

HřEJiVOST ANTiALERGiCKáVYVAřOVACÍ

váha výplně cca 300 g/m2



fAMILy

povrcHový MAtErIáL:
100% bavlna - jemná tkanina v saténové úpravě, při doteku vy-
tváří příjemný pocitový efekt.

NápLň přIKrývKy:
100% polyesterová dutá vlákna, s velmi dobrými tepelně izolač-
ními vlastnostmi, jsou odolná vůči mikroorganismům. Jedná se 
o lehká, vzdušná a hřejivá vlákna s dobrou plnící schopností.

VYVAřOVACÍ

HřEJiVOST ANTiALERGiCKáVYVAřOVACÍ

• vysoká hygiena lůžka
• příjemný pocitový efekt bavlny
• komfortní spaní
• materiálová stálost

váha výplně cca 300 g/m2

Vyvařovací ložní souprava FAMILy 
představuje domácí ložní komfort 

v bavlně. Příjemná na dotek, hřejivá,
s vysokým hygienickým standar-

dem. Praní do 95°C.



czEch
• vysoká hygiena lůžka
• dlouhodobá životnost, 
  vysoká odolnost
• velmi dobrá prodyšnost 
  a hřejivost
• materiálová stálost

Vyvařovací ložní souprava cZEcH je již 
několik let oceňována značkou kvality 

Czech Made. Má široké použití
v domácnostech, zdravotnických 

a ubytovacích zařízeních. Vyznačuje 
se vysokou životností  

a velmi dobrými tepelně izo-
lačními vlastnostmi.

povrcHový MAtErIáL:
50% bavlna, 50% polyester - směsová tkanina bavlny a polyeste-
ru s prodlouženou životností.

NápLň přIKrývKy:
100% polyesterová dutá vlákna, s velmi dobrými tepelně izo-
lačními vlastnostmi, jsou odolná vůči mikroorganismům.  
Jedná se o lehká, vzdušná a hřejivá vlákna s dobrou plnící schopností.

VYVAřOVACÍ

HřEJiVOST CZECH MADEANTiALERGiCKá

váha výplně cca 300 g/m2





CHRáNiČE MATRACÍ

MATRAcOVÝ chRÁNIČ
Matracový chránič plní díky fixované náplni z dutých vláken zateplovací, vyrovnávací a ochrannou funkci. Vysoká hustota prošití 
zajišťuje stejnoměrné zateplení lůžka. Chránič slouží rovněž k ošetření případných nerovnosti matrace a ochraně lůžka před 
znečištěním. Pro uchycení na matraci je v rozích opatřen gumovými napínacími pásky. Chránič lze použít pro všechny výšky a 
typy matrací. Výhodou je výrazné prodloužení životnosti stávajícího potahu matrace. Je vhodný zejména:

• Pro kojence a malé děti
• Osoby upoutané na lůžko
• K ošetření nerovností matrace
• K ochraně lůžka  

před znečištěním
• K prodloužení životnosti  

potahu matrace

Vrchní strana:
Spodní strana:

Složení

100% bavlna – jemná tkanina v saténové úpravě
100% dutá polyesterová vlákna, odolná vůči mikroorganismům

Chrániče matrací jsou důležitým doplňkem ložního vybavení zejména pro osoby trpící inkontinencí nebo dlou-
hodobě upoutané na lůžko. Jsou vhodné rovněž pro malé děti, které by mohly znečistit postýlku nebo lůžko. 
chrániče zabraňují pronikání tělních či jiných tekutin na matraci a tím i jejich znečištění.



CHRáNiČE MATRACÍ

Vodonepropustná hygienická podložka – matracový chrá-
nič na matrace s PVC zátěrem. V rozích opatřen gumovými 
napínacími pásky k uchycení na matraci. Zajišťuje maximál-
ní hygienu matrace a lůžka. Chránič je vhodný zejména pro:

• Kojence, malé děti
• Osoby trpící inkontinencí
• Osoby dlouhodobě upoutané na lůžko
• Seniory

Vrchní strana:
Spodní strana:

Složení

100% měkké bavlněné froté
vodonepropustný PVC zátěr

KLINITEX KLINIPUR

Vrchní strana:
Spodní strana:

Složení

100% měkké bavlněné froté
vodonepropustný a paropropustný PUR zátěr

Vodonepropustná a paropropustná hygienická podložka – mat-
racový chránič na matrace s PUR zátěrem. V rozích opatřen gu-
movými napínacími pásky k uchycení na matraci. Zajišťuje maxi-
mální hygienu matrace a lůžka. Chránič je vhodný zejména pro:

Kojence, malé děti
Osoby trpící inkontinencí

Osoby dlouhodobě upoutané na lůžko
Seniory



Všechny anatomické polštáře z kolekce jsou konstruovány tak, aby bylo možné je používat při všech režimech 

spánku (na boku, na zádech) při současném zachování maximálních možných ortopedických vlastností. Na-

víc jsou všechny naše polštáře opatřeny luxusní potahovou látkou s možností praní na 60°C, což je plně dosta-

čující pro zachování nejvyšší možné hygieny. Luxusní potahová tkanina Microcare při styku s vlhkostí zajišťuje 

uvolnění kyslíku, který v průběhu spánku působí jako přirozené čistící činidlo.

Pro maximální komfort a ortopedické vlastnosti jsou nejvhodnější polštáře z viskoelastické paměťové pěny, 

známé také jako „líná pěna“, které podporují oporu krční páteře a omezují tlak, čímž nenarušují krevní oběh. 

Polštáře mají výbornou tvarovou paměť a při kontaktu s lidským tělem optimalizují svoji tuhost podle stupně 

absorbovaného tepla. 

Jsou vhodné pro ženy, muže i děti. Polštáře jsou dodávány v nejoblíbenějším a nejrozšířenějším typu tuhosti – 

střední tuhost.

Pro osoby preferující spíše pružnější a tužší polštáře jsou v kolekci umístěny polštáře z vysoce odolné a pružné 

studené pěny. Pevnost jádra polštáře umožňuje zaujmout anatomicky správnou polohu hlavy, krku a šíje 

jak při spánku na zádech, tak i na boku. Tento typ polštářů je navíc doplněn jemnou masážní profilací jádra. 

Polštáře jsou určeny především pro muže a ženy.  

Polštáře z  Flexifoam® zajišťují optimální poddajnost a pružnost. Jsou ideální především pro spaní na boku. 

Vhodné jsou ale také například na cestování.  Zajišťují optimální polohu krční páteře pro zdravý spánek.

JAK VYBRAT
anatomický polštář



ELIT Luxusní anatomicky tvarovaný polštář. Vyroben z pa-
měťové pěny (optimalizuje tuhost dle vstřebaného 

tepla). Perfektně se tak přizpůsobí a pomáhá 
udržet krční páteř ve správné poloze při všech 

režimech spánku. Luxusní potah Microcare 
s praní odolnou úpravou ArgentanotM – 
ochrannou antimikrobiální nanotechno-

logií s ionty stříbra (zamezuje přenosu 
a růstu bakterií, zabraňuje vzniku 
zápachu, zajišťuje vysokou hygie- 

nu a svěžest. Dermatologicky 
testováno). Pratelný na 60 °C.

ViSCO PRATELNÝ 
POTAH 60°C

POTAH 
MiCROCARE

iONTY 
STřÍbRA

ZáRUKA 
3 ROKY

DoDává SE v roZMěrEcH:
60 x 33 x 10 cm (balen v exkluzivní dárkové krabici)
80 x 33 x 10 cm (balen v praktické tašce s uchem)

SLoŽENÍ:
Povrchová tkanina:  40% bavlna + 33% Polyamid 
   + 27% Polyester, ošetření vláken ArgentanoTM

Jádro:   100% visco pěna

ANATOMiCKÉ POLŠTářE



BONET Anatomický polštář ze studené pěny. Pevnost 
jádra polštáře umožňuje zaujmout anatomic-

ky správnou polohu hlavy, krku a šíje jak při 
spánku na zádech, tak i na boku. Luxusní 
potah Microcare s praní odolnou úpra-

vou ArgentanotM – ochrannou anti-
mikrobiální nanotechnologií s ionty 

stříbra (zamezuje přenosu a růstu 
bakterií, zabraňuje vzniku zápa-

chu, zajišťuje vysokou hygienu 
a svěžest. Dermatologicky tes-

továno). Pratelný na 60 °C.

ANATOMiCKÉ POLŠTářE

HR PĚNA PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

POTAH 
MiCROCARE

iONTY 
STřÍbRA

ZáRUKA 
3 ROKY

DoDává SE v roZMěrEcH:
60 x 35 x 10 cm (balen v exkluzivní dárkové krabici)
80 x 35 x 10 cm (balen v praktické tašce s uchem)

SLoŽENÍ:
Povrchová tkanina:  40% bavlna + 33% Polyamid  
   + 27% Polyester, ošetření vláken ArgentanoTM

Jádro:   100% HR pěna (studená pěna)



fORMAX Anatomický polštář z elastické pěny. 
Poskytuje optimální oporu krční 

páteři. ideální zejména pro spaní 
na boku. Luxusní potah Microcare 

s úpravou ArgentanotM – ochrannou 
antimikrobiální nanotechnologií 

s ionty stříbra (zamezuje přenosu 
a růstu bakterií, zabraňuje vzni-

ku zápachu, zajišťuje vysokou 
hygienu a svěžest. Dermatologic-

ky testováno). Pratelný na 60 °C.

ELASTiCKá 
PĚNA

PRATELNÝ 
POTAH 60 °C

POTAH 
MiCROCARE

DoDává SE v roZMěrEcH:
60 x 33 x 10 cm (balen v exkluzivní dárkové krabici)
80 x 33 x 10 cm (balen v praktické tašce s uchem)

SLoŽENÍ:
Povrchová tkanina:  40% bavlna + 33% Polyamid  
   + 27% Polyester, ošetření vláken ArgentanoTM

Jádro:   100% Flexifoam®

ANATOMiCKÉ POLŠTářE

iONTY 
STřÍbRA



VySVĚTLIVKy

Firemní logo nadnárodní vývojové a výrobní společnosti působící v 60 zemích světa. Vyvíjí moderní 
technologie z různých oborů na jejichž základě vyrábí široký sortiment špičkových výrobků.

Značka kvality propůjčovaná kvalitním výrobkům nebo službám Sdružením pro oceňování kvality.

Přírodní vlákno získané ze dřeva ekologickou technologií, s výborným odvodem vlhkosti odpařující se 
z těla. Používá se jako výplň do ložních výrobků.

Materiál vyvinutý k ochraně kosmonautů před teplotními výkyvy. OUTLAST® 
Thermocules™, z kterých je tento materiál vytvořený, pracují na základě optimální teploty těla. Přeby-
tečné teplo absorbují a vrací jej zpět, když okolní teplota klesá.

Směs dvou a trojrozměrných dutých vláken zvyšující stupeň hřejivosti až o 35% oproti klasickému 
dutému vláknu při zachování nižší hmotnosti.

Vysoce kvalitní polyesterová vlákna vyznačující se dlouhodobými antimikrobiálními a protiroztočový-
mi vlastnostmi.

Vysoce kvalitní čtyřkánálkové duté vlákno vhodné pro výrobu vysoce funkčního materiálu, který díky 
svým vlastnostem dokáže udržet uživatele v teple a suchu.

Přírodní vlákna, která jsou vyrobena z regenerované celulózy. Vlákna jsou pevná, příjemná na omak a 
mají dobrou savost.

STANDARDNÍ ROzMĚRy:
Přikrývka 135 x 200 cm
Polštář 70 x 90 cm ZiP plus (váha výplně polštáře cca 920 g)

Standardní rozměry přikrývek a polštářů dodáváme službou „Servis 24“ do 24 hodin.
Atypické rozměry přikrývek a polštářů jsou dodávány do 20 dnů.



Hřejivost 1

Hřejivost 2

Hřejivost 3

Savost

Přírodní

Odvod vlhkosti

Chladivost

Termoregulace

Ergonomie

Antibakteriální

Lehkost

Tenkost

Nadýchanost

Dvoustranná

Tepelně izolační

Vyvařovací

Czech made

Záruka 3 roky

Visco

Snímatelný potah

Elastická pěna

HR pěna

Univerzální použití

Snadná údržba

Microcare potah

Antialergická

Pratelný potah na 60°C

ionty stříbra

VySVĚTLIVKy IKONy



www.klinmam.cz

Luxusní produktová řada WELLNESS
Největší český výrobce lůžkovin

Záruční lhůta 24 měsíců

7 DŮVODŮ PROČ SI ZVOLIT VÝROBKY

KLINMAM
Více jak 20 let na trhu 

Tradiční výrobce lůžkovin
Široký sortiment produktů 
Materiály prvotřídní kvality

Vysoká jakost zpracování
Moderní design dle aktuálních trendů

Nadstandardní zákaznický servis

Váš prodejce

Tiskové chyby a změny vyhrazeny
Seznam autorizovaných prodejců naleznete na www.klinmam.cz


