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Світ змінюється прямо зараз. 
Технології захоплюють нас в 
неймовірне майбутнє. Кожен день 
ритм нашого життя прискорюється ... 
Що було недосяжним вчора, 
стає реальністю вже сьогодні. 
Що надає нам сил? 
Що допомагає нам 
змінювати світ і себе? 
Що надихає нас на 
неможливе?

Близькі люди, які вірять 
в нас і чекають там, куди 
хочеться повертатися кожен 
день.  Вдома - там, де завжди 
панує затишок та добробут.

Матролюкс — компанія, що зберігає 
вічні цінності. Ми знаємо, як наповнити 
ваш дім добром та світлом, аби кожного 
разу ви повертались до нього немов у 
обійми рідної людини. Наша нова 
колекція матраців «THE HOME» 
створена виключно для того, щоб ви 
відчували ніжність та тепло подібні до 
тих, що дарує дотик 
близкої людини.

Ким би ти не був, звідки б не йшов, 
ти обов’язково повернешся туди, 
де тебе знають та чекають. Твій дім 
чекає на тебе, а разом з ним і 
непідробний затишок та тепло 
продукцїї Матролюкс.
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TIFFANY
ДВОСТОРОННІЙ МАТРАЦ 

Сторона 1:
М`який/Середній/Жорсткий

Сторона 2:
М`який/Середній/Жорсткий

Рівень комфорту:

170 кгкутова
пружина

мікромасажний
ефект 23см зима/літо ортопедичний

ефект
повітро-

проникність
екологічністьorganic

latex

Organic Latex

Coconut coir

Latex Foam

Latex Foam
Euro Carcass

Multi Pocket 
7 zone
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Цей бездоганний 
матрац володіє 7 зонним 
пружинним блоком, який 

підлаштовується під 
кожну частину Вашого тіла 

індивідуально. Кокосова 
койра та інноваційний 
матеріал Latex Foam 

підсилюють і доповнюють 
ортопедичний ефект, 

підносячи Вас на 
вершину комфорту!



MONICA 
ДВОСТОРОННІЙ МАТРАЦ 

Сторона 1:
М`який/Середній/Жорсткий

Сторона 2:
М`який/Середній/Жорсткий

Рівень комфорту:

зима/літо ортопедичний
ефект

повітро-
проникність

екологічність кутова
пружина

21см 160 кг
мікромасажний

ефект

Coconut coir

Latex Foam

Latex FoamEuro Carcass

Multi Pocket 
3 zone
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M
ON
IC
A

                            Ідеальний 
              розподіл навантаження 

                по всьому матрацу 
         завдяки трьом зонам 

в незалежному пружинному     
блоці, які самі по собі забезпе-
чують оздоровлюючий та орто-
педичний ефекти. А натуральна 
кокосова койра додасть непов-

торне відчуття ортопедичної 
жорсткості.



PAOLA
ДВОСТОРОННІЙ МАТРАЦ 

Сторона 1:
М`який/Середній/Жорсткий

Сторона 2:
М`який/Середній/Жорсткий

Рівень комфорту:

повітро-
проникність

екологічністьзима/літо ортопедичний
ефект

кутова
пружина21см 150 кгмікромасажний

ефект

Latex Foam

Latex FoamEuro Carcass

Multi Pocket 
3 zone

series
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Багатозональний 
незалежний пружинний 

блок та інноваційний 
матеріал Latex Foam 

створюють ефект 
невагомості і

 абсолютного комфорту. 
Ідеальний розподіл 

навантаження по всьому 
матрацу зніме відчуття 

втоми і наповнить 
Вас бадьорістю 

і здоров’ям.



DOMINICA 
ДВОСТОРОННІЙ МАТРАЦ 

Сторона 1:
М`який/Середній/Жорсткий

Сторона 2:
М`який/Середній/Жорсткий

Рівень комфорту:

18 см 130 кг мікромасажний
ефект

зима/літо ортопедичний
ефект

повітро-
проникність

екологічність з’ємний
чохол

Latex Foam

Coconut coir

Dense Foam

series
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DO
M
IN
IC
A

                 Бездоганне рішення
           для найдосвідченіших. 
     Технологічний матеріал 
    Dense Foam в поєднанні 

з кокосовою койрою створює 
чудовий оздоровлюючий мікс 

з ортопедичної жорсткості 
і мікромасажного ефекту. 

Незабутні відчуття 
під час сну.



Dense Foam
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SANDRA
ДВОСТОРОННІЙ МАТРАЦ 

Сторона 1:
М`який/Середній/Жорсткий

Сторона 2:
М`який/Середній/Жорсткий

Рівень комфорту:

16см 100 кг
мікромасажний

ефект
зима/літо ортопедичний

ефект
повітро-

проникність
екологічність з’ємний

чохол
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Чохол 
бездоганної якості 

гідно оцінить кожна 
господиня! А матеріал 

з мікромасажним ефектом 
Dense Foam дозволить 
з комфортом відпочити 

усім членам сім’ї. 
Завдяки своїй 

ортопедичній жорсткості 
підійде як дорослим, 

так і дітям.



Latex Foam

Thermofiber

Thermofiber

Latex Foam

Euro Carcass

Fused Framed Bonnel Block

Coconut coir
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PATRICIA ДВОСТОРОННІЙ МАТРАЦ 

Сторона 1:
М`який/Середній/Жорсткий

Сторона 2:
М`який/Середній/Жорсткий

Рівень комфорту:

зима/літо ортопедичний
ефект

повітро-
проникність

екологічність мікромасажний
ефект

20см140 кг
кутова
пружина
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PA
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IC
IA

 

                             Двосторонню 
          жорсткість для любителів  
     різноманітності забезпечує 

шар натуральної кокосової 
койри, який надає одній 

стороні ортопедичну 
жорсткість. Друга сторона 

більш м’яка завдяки 
інноваційному матеріалу 

Latex Foam.
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LAURA ДВОСТОРОННІЙ МАТРАЦ 

Сторона 1:
М`який/Середній/Жорсткий

Сторона 2:
М`який/Середній/Жорсткий

Рівень комфорту:

зима/літо ортопедичний
ефект

повітро-
проникність

екологічність мікромасажний
ефект

кутова
пружина19 см 130 кг

Latex Foam

Thermofiber

Thermofiber

Latex Foam

Euro Carcass

Fused Framed Bonnel Block
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Гідний рівень 
комфорту і ортопедичний 

ефект матраца 
забезпечує інноваційний 

матеріал Latex Foam, який 
має властивості аналогічні 
до натурального латексу. 

Висока надійність і 
високий рівень комфорту 

є сильними сторонами 
цього матраца.
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JULIETA ДВОСТОРОННІЙ МАТРАЦ 

Сторона 1:
М`який/Середній/Жорсткий

Сторона 2:
М`який/Середній/Жорсткий

Рівень комфорту:

кутова
пружина

зима/літо ортопедичний
ефект

повітро-
проникність

екологічність be-fiber

19 см 130 кг

Thermofiber

Be-fiber
Euro Carcass

Thermofiber

Fused Framed Bonnel Block

Be-fiber
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JU
LI
ET
A

                         Матрац володіє 
              підвищеною надійністю 

          завдяки двом сталевим 
 рамкам зі сталі і кутовій 

системі підтримки.
Середня жорсткість 

створює оптимальний 
комфорт.
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ТОВ «Матролюкс»
49044, Україна

м. Дніпро, вул. Шевченка, 10
т/ф +3 (056) 790-07-91/92


