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ANTIBAKTERIÁLNÍ CHRÁNIČ MATRACE 

            

Složení materiálu: Froté 100g/m2 ve složení 70% bavlna a 30% polyester s nánosem nepropustného prodyšného polyuretanu. 

Vlastnosti materiálu:
- odolný proti plísním a bakteriím
- rezistentní vůči MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) - stafylokokové bakterie odolné vůči antibiotikům
- froté velmi příjemné na omak a ve styku s pokožkou udržuje teplo 
- nános polyuretanu zabraňuje průniku tekutin
- vhodné použití při inkontinenci kojenců i seniorů
- prodyšnost vodních par 500 g/m2/24h
- odolný vodnímu sloupci 200 cm
- rozměrově stabilní i při vysokých teplotách praní až na 95°C
- jedinečná možnost sušit v sušičce

Vhodné použití:
- pro děti do tří let
- nemocniční zařízení
- sociální zařízení
- ubytovací služby, hotelové a wellness provozy
- výchovné a vzdělávací instituce
- domácnosti

Dodávané rozměry: 50 x 80 cm, 60 x 120 cm, 70 x 140 cm, 90 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm

Chránič matrace Emitex šijeme z exkluzivního materiálu, který pochází z EU a vyznačuje se jedinečnými vlastnostmi.  
Má antibakteriální úpravu, je prodyšný a nepropustný pro tekutiny.  Na použitý materiál klademe ty nejnáročnější 
požadavky, je tedy vhodný k užití pro děti do tří let věku a pro své funkční vlastnosti najde využití nejen v domác-

nostech, ale také v ubytovacích zařízeních, hotelových a wellness provozech, zdravotnických zařízeních, mateřských 
školách atd. 

Výhody spolupráce
- tradiční český výrobce s více než 30ti letým působením na trhu
- léty prověřena kvalita výroby i produktů
- výrobní závod se nachází v Ostravě, tzn. rychlá a efektivní komunikace a vyřizování objednávek
- materiál vysoké kvality vyroben v EU
- splňuje nejpřísnější hygienické normy (Eko standarty, ISO certi�kace)
- jedinečné a bezkonkurenční vlastnosti materiálu na trhu

Orientační cena v rozměru 90 x 200 cm je 319,- Kč bez DPH, při odběru nad 100 kusů 
sleva dle velikosti objednávky.
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