
KATALÓG 
MATRACOV



VLASTNOSTI POŤAHOV

ERBE
Luxusný 3D AIR snímateľný prací poťah do teploty až 95°C. Látka je v úprave 
MEDICOTT SILVER, tvorí ju zmes medicínsky upravených bavlnených vlákien  
a polyesterové vlákna obohatené o ióny striebra s hustotou 300g/m2. MEDICOTT je úprava 
bavlny, ktorá zabraňuje množeniu baktérií a plesní a tiež vzniku nepríjemných zápachov. 
STRIEBRO je známe svojim antibakteriálnym účinkom, ktorý je permanentný a nezníži 
sa praním ani čistením. Táto látka ponúka najvyšší štandard pri hygiene matraca. Pre 
dosiahnutie dobrej termoregulácie a pevnosti je látka podšitá rúnom až 400g/m2 z dutého 
polyesterového vlákna. Poťah MEDICOTT SILVER je vhodný najmä pre ľudí alergických 
na prach, roztoče a pre svoje vysoké antibakteriálne účinky pre tých, ktorí vyžadujú 
najvyššiu mieru hygieny matraca. Látka je medicínsky testovaná a vyrába ju renomovaná 
nemecká firma Bodet & Horst. Poťah s označením ERBE sa štandardne vyrába so zipsom  
po celom obvode matraca, vďaka čomu je možné poťah rozdeliť na dve samostatné 
polovice. To prináša najmä tieto výhody: prať môžete len jednu polovicu poťahu  
a druhá zatiaľ plní svoju funkciu, polovicu poťahu pohodlne operiete v bežnej práčke, 
zjednodušuje sa manipulácia s poťahom. Po obvode poťahu je 3D mriežka AIR, ktorá 
zvyšuje vzdušnosť matraca a zlepšuje jeho hygienické vlastnosti.

TOP - ALOE VERA
Snímateľný prací poťah do teploty 60°C. Látka je obohatená výťažkom z ALOE
VERA a tvorí ju zmes bavlnených a polyesterových vlákien s hustotou 330g/m2.  
Pre dosiahnutie dobrej termoregulácie a pevnosti je látka podšitá rúnom 300g/m2  
z dutého polyesterového vlákna. ALOE VERA má antibakteriálne účinky, látka je na 
pocit veľmi príjemná, preto je tento poťah vhodný pre všetkých, ale najmä pre alergikov. 
Látka je medicínsky testovaná a vyrába ju renomovaná nemecká firma Bodet & Horst. 
Poťah s označením TOP sa štandardne vyrába so zipsom po celom obvode matraca, 
vďaka čomu je možné poťah rozdeliť na dve samostatné polovice. To prináša najmä 
tieto výhody: prať môžete len jednu polovicu poťahu a druhá zatiaľ plní svoju funkciu, 
polovicu poťahu pohodlne operiete v bežnej práčke, zjednodušuje sa manipulácia  
s poťahom.

FIT - MEDICOTT SILVER
Snímateľný prací poťah do teploty až 95°C. Látka je v úprave MEDICOTT SILVER, tvorí 
ju zmes medicínsky upravených bavlnených vlákien a polyesterové vlákna obohatené 
o ióny striebra s hustotou 280g/m2. MEDICOTT je úprava bavlny, ktorá zabraňuje 
množeniu baktérií a plesní a tiež vzniku nepríjemných zápachov. STRIEBRO je známe 
svojim antibakteriálnym účinkom, ktorý je permanentný a nezníži sa praním, ani 
čistením. Táto látka ponúka najvyšší štandard pri hygiene matraca. Pre dosiahnutie 
dobrej termoregulácie a pevnosti je látka podšitá rúnom až 350g/m2  
z dutého polyesterového vlákna. Poťah MEDICOTT SILVER je vhodný najmä pre ľudí 
alergických na prach, roztoče a pre svoje vysoké antibakteriálne účinky pre tých, ktorí 
vyžadujú najvyššiu mieru hygieny matraca. Látka je medicínsky testovaná a vyrába 
ju renomovaná nemecká firma Bodet & Horst. Poťah s označením FIT sa štandardne 
vyrába so zipsom po celom obvode matraca, vďaka čomu je možné poťah rozdeliť 
na dve samostatné polovice. To prináša najmä tieto výhody: prať môžete len jednu 
polovicu poťahu a druhá zatiaľ plní svoju funkciu, polovicu poťahu pohodlne operiete  
v bežnej práčke, zjednodušuje sa manipulácia s poťahom.



MEDI
Snímateľný prací poťah do teploty 60°C. Látku tvorí zmes kvalitných medicínsky 
upravených bavlnených vlákien a polyesterové vlákna hustoty 200g/m2, pre dosiahnutie 
dobrej termoregulácie a pevnosti je podšitá rúnom 200g/m2 z dutého polyesterového 
vlákna. Teplota prania 60°C je dostatočne vysoká teplota na zahubenie roztočov  
a baktérií, preto je tento poťah vhodný aj pre alergikov. Látku vyrába renomovaná nemecká 
firma Bodet & Horst. Poťah s označením MEDI sa štandardne vyrába so zipsom po celom 
obvode matraca, vďaka čomu je možné poťah rozdeliť na dve samostatné polovice.  
To prináša najmä tieto výhody: prať môžete len jednu polovicu poťahu a druhá zatiaľ 
plní svoju funkciu, polovicu poťahu pohodlne operiete v bežnej práčke, zjednodušuje sa 
manipulácia s poťahom.

ELAM
Snímateľný prací poťah do teploty 60°C. Špeciálna 3D látka je vysokoobjemová 
pletenina s hustotou 550g/m2 , tvorí ju zmes kvalitných polyesterových vlákien  
v kombinácii s elastanom. Vďaka elastanu má vysokú elasticitu a jej hlavnou výhodou 
je zachovanie vlastností pamäťovej Memory peny. Táto látka má špeciálnu úpravu 
na predĺženie životnosti, a tiež protižmolkovú úpravu. Látka je medicínsky testovaná 
a vyrába ju renomovaná nemecká firma Bodet & Horst. Poťah s označením ELAM sa 
štandardne vyrába so zipsom po celom obvode matraca, vďaka čomu je možné poťah 
rozdeliť na dve samostatné polovice. To prináša najmä tieto výhody: prať môžete len 
jednu polovicu poťahu a druhá zatiaľ plní svoju funkciu, polovicu poťahu pohodlne 
operiete v bežnej práčke, zjednodušuje sa manipulácia s poťahom.

VLASTNOSTI POŤAHOV



KOLEKCIA MATRACOV



SONATA wave

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

Zloženie matraca (zhora nadol)

Pena EVO - CME, výška 8 cm, hustota 35 kg/m3

EVO-CME je vysokokvalitná komfortná pena, ktorú používame pri výrobe matracov Segum. 
Je to pružná polyuretánová pena s hustotou až 35 kg/m3. Intenzívna hustota tejto peny  
vo Vašom matraci zabezpečuje vysoký komfort pri ležaní. Vďaka tejto pene je Váš matrac 
elastický, nedeformuje sa a má dobrú tvarovú pamäť. Pena EVO-CME sa vyrába modernou 
technológiou bez použitia freónov, so zvýšeným hygienickým komfortom a zvýšenou 
ochranou proti vznieteniu, vďaka čomu je vhodná aj do hotelov. 

Pena Komfort, výška 8 cm, hustota 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou až 30 kg/m3. Vďaka vysokej hustote 
poskytuje táto pena dobrý komfort pri ležaní, je elastická a nedeformuje sa, má dobrú 
tvarovú pamäť. Vyrába sa modernou technológiou bez použitia freónov. 

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

2 ro
ky

záruka

tvrdosť

H3,5/H4
stredne / stredne 

tvrdý

120kg
nosnosť

výška
matraca cca

18 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Kvalitný sendvičový matrac s EVO - CME komfortnou penou je unikátny pre svoj vysoký hygienický štandard. Tento 
matrac má tiež dlhú životnosť vďaka hustote až 35 kg/m3. Jadro matraca je na povrchu profilované 
do siedmich zón vďaka čomu optimálne kopíruje tvar Vášho tela. Možnosť výberu 
medzi tvrdšou a mäkšou stranou matraca Vám umožní 
zvoliť si tú správnu variantu pre Váš 
zdravý spánok.



RYTMUS memory

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

Memory pena, výška 5 cm, hustota 45 kg/m3

Je to viskoelastická (pamäťová) pena s otvorenou bunkovou štruktúrou s hustotou  
45 kg/m3. Táto jedinečná pena zmierňuje tlak matraca na telo vďaka tomu, že je citlivá  
na tlak a teplotu. Pri ležaní človeka na matraci vzniká teplo, na základe ktorého sa miliardy 
otvorených buniek jemne pohybujú okolo Vášho tela, čím Vám bez spätného tlaku poskytnú 
kompletnú oporu tam, kde ju potrebujete. 

Pena EVO - CME, výška 15 cm, hustota 35 kg/m3

EVO-CME je vysokokvalitná komfortná pena, ktorú používame pri výrobe matracov Segum. 
Je to pružná polyuretánová pena s hustotou až 35 kg/m3. Intenzívna hustota tejto peny  
vo Vašom matraci zabezpečuje vysoký komfort pri ležaní. Vďaka tejto pene je Váš matrac 
elastický, nedeformuje sa a má dobrú tvarovú pamäť. Pena EVO-CME sa vyrába modernou 
technológiou bez použitia freónov, so zvýšeným hygienickým komfortom a zvýšenou 
ochranou proti vznieteniu, vďaka čomu je vhodná aj do hotelov. 

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

3 ro
ky

záruka

tvrdosť

H3,5/H4
stredne / stredne 

tvrdý

120kg
nosnosť

výška
matraca cca

22 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrace RYTMUS sú tvorené vysokokvalitnou penou MEMORY s hustotou až 45 kg/m3, ktorá je na povrchu 
tvarovaná 7 zónovou profiláciou. EVO - CME komfortná pena zabezpečuje pevnú oporu pre chrbticu, zvýšený 
hygienický komfort a dlhú životnosť. Kombinácia týchto dvoch vysokokvalitných pien zabezpečí dokonalé 
kopírovanie tvaru Vášho tela a pevnú oporu pre Vašu chrbticu. Otvory v nosnej časti jadra, tzv. ramenná 
a bedrová kolíska zvyšujú účinnosť 7 zónovej profilácie a zároveň zlepšuje vzdušnosť 
matraca. Možnosť výberu medzi tvrdšou a mäkšou 
stranou matraca radí RYTMUS medzi 
tie najlepšie matrace.

Zloženie matraca (zhora nadol)



SWING sanitized

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

SANITIZED - antibakteriálna studená pena (HR pena), výška 7 cm
SANITIZED je úprava peny, ktorá likviduje baktérie, plesne a zabraňuje množeniu roztočov, 
čím zaistí skutočne zdravé a čisté prostredie pre spánok. Okrem toho, že úprava SANITIZED 
chráni penu pred mikroorganizmami a plesňami, dokáže ochrániť penu aj pred nepríjemným 
zápachom spôsobeným týmito organizmami. Na výrobu matracov SEGUM používame 
studenú penu v úprave Sanitized hustoty 40 kg/m3. Táto pena sa vďaka ochrane SANITIZED 
vyznačuje dlhšou životnosťou, je vhodná pre ľudí citlivých na mikroorganizmy, plesne  
a roztoče. 

Pena Komfort, výška 15 cm, hustota 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou až 30 kg/m3. Vďaka vysokej hustote 
poskytuje táto pena dobrý komfort pri ležaní, je elastická a nedeformuje sa, má dobrú 
tvarovú pamäť. Vyrába sa modernou technológiou bez použitia freónov. 

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

3 ro
ky

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

120kg
nosnosť

výška
matraca cca

24 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrac SWING sa radí medzi kvalitné sendvičové matrace vďaka tomu, že obsahuje unikátnu certifikovanú 
švajčiarsku HR penu SANITIZED (40 kg/m3), ktorá v oblasti matracov dosahuje najvyšší hygienický štandard. Táto 
pena je profilovaná do 7 anatomických zón. Vysoká vrstva komfortnej peny v matraci má v oblasti ramien a bedier 
tzv. ramennú a bedrovú kolísku, ktorá zvyšuje účinnosť 7 zónovej profilácie a zároveň 
zlepšuje vzdušnosť matraca. Táto kombinácia pien poskytuje telu 
tvrdšiu oporu. Zároveň má tento matrac možnosť 
výberu medzi tvrdšou a mäkšou 
stranou.

Zloženie matraca (zhora nadol)



DREAM memory sanitized

lamelový rošt (min. 28 lamiel)
Memory pena, výška 6 cm, hustota 45 kg/m3

Je to viskoelastická (pamäťová) pena s otvorenou bunkovou štruktúrou  
s hustotou 45 kg/m3. Táto jedinečná pena zmierňuje tlak matraca na telo vďaka tomu, že 
je citlivá na tlak a teplotu. Pri ležaní človeka na matraci vzniká teplo, na základe ktorého sa 
miliardy otvorených buniek jemne pohybujú okolo Vášho tela, čím vám bez spätného tlaku 
poskytnú kompletnú oporu tam, kde ju potrebujete. 

SANITIZED - antibakteriálna studená pena (HR pena), výška 16 cm
SANITIZED je úprava peny, ktorá likviduje baktérie, plesne a zabraňuje množeniu roztočov, 
čím zaistí skutočne zdravé a čisté prostredie pre spánok. Okrem toho, že úprava SANITIZED 
chráni penu pred mikroorganizmami a plesňami, dokáže ochrániť penu aj pred nepríjemným 
zápachom spôsobeným týmito organizmami. Na výrobu matracov SEGUM používame 
studenú penu v úprave Sanitized hustoty 40 kg/m3. Táto pena sa vďaka ochrane SANITIZED 
vyznačuje dlhšou životnosťou, je vhodná pre ľudí citlivých na mikroorganizmy, plesne  
a roztoče.

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

130 kg
nosnosť

výška
matraca cca

24 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrac DREAM vo variante sanitized je tou správnou voľbou v prípade, že váhate, aký matrac si zvoliť. Tento matrac 
prináša kombináciu dvoch najkvalitnejších pien pre Váš dokonalý spánok. Kvalitná pena MEMORY s hustotou až 
45 kg/m3 je na povrchu tvarovaná do 7 anatomických zón. MEMORY pena je umiestnená na extra vysokej vrstve 
certifikovanej švajčiarskej HR pene SANITIZED (až 40 kg/m3) pre najvyšší hygienický štandard matracov. Pena 
SANITIZED má otvory v nosnej časti, tzv. ramennú a bedrovú kolísku, ktoré zvyšujú účinnosť 
7 zónovej profilácie a zároveň zlepšujú vzdušnosť matraca. Pre správnu 
regeneráciu Vášho tela si môžete zvoliť medzi 
tvrdšou a mäkšou stranou matraca.

Zloženie matraca (zhora nadol)



PANTERA memory

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

Memory pena, výška 6 cm, hustota 45 kg/m3

Je to viskoelastická (pamäťová) pena s otvorenou bunkovou štruktúrou s hustotou 45 kg/
m3. Táto jedinečná pena zmierňuje tlak matraca na telo vďaka tomu, že je citlivá na tlak  
a teplotu. Pri ležaní človeka na matraci vzniká teplo, na základe ktorého sa miliardy 
otvorených buniek jemne pohybujú okolo Vášho tela, čím vám bez spätného tlaku poskytnú 
kompletnú oporu tam, kde ju potrebujete. 

PANTERA (HR pena), výška 9,5 cm, hustota 40 kg/m3

Studená pena PANTERA je špeciálna studená (HR) pena, so zvýšenou elasticitou a otvorenou 
bunkovou štruktúrou. Slovenské matrace SEGUM vyrábame s použitím studenej peny 
PANTERA s hustotou až 40 kg/m3, ktorá umožňuje dosiahnuť najvyššiu kvalitu matraca. 
Pena s takouto hustotou dokáže výborne kopírovať tvar Vášho tela a má dlhšiu životnosť. 

Pena Komfort, výška 6,5 cm, hustota 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou až 30 kg/m3. Vďaka vysokej hustote 
poskytuje táto pena dobrý komfort pri ležaní, je elastická a nedeformuje sa, má dobrú 
tvarovú pamäť. Vyrába sa modernou technológiou bez použitia freónov. 

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca

3 ro
ky

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

120kg
nosnosť

výška
matraca cca

24 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrac PANTERA obsahuje kvalitnú penu MEMORY (45 kg/m3), ktorá je na povrchu tvarovaná do 7 anatomických 
zón. Účinnosť týchto zón zvyšuje kombinácia s penou PANTERA a jej otvormi, ktoré vytvárajú tzv. ramenné 
a bedrové kolísky. Pena PANTERA patrí medzi najkvalitnejšie HR peny v segmente matracov a svojou elasticitou 
v kombinácii s MEMORY penou zabezpečuje optimálnu oporu pre Vašu chrbticu. 
Tento kvalitný matrac poskytuje možnosť výberu medzi tvrdšou 
a mäkšou stranou, ktorá Vám v kombinácii s tou 
správnou posteľou zabezpečí 
perfektný spánok.

Zloženie matraca (zhora nadol)



ATENA 7fyzio

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)Pena EVO - CME, výška 4 cm, hustota 35 kg/m3

Je to pružná polyuretánová pena s hustotou až 35 kg/m3. Vďaka tejto pene je Váš matrac 
elastický, nedeformuje sa a má dobrú tvarovú pamäť. EVO-CME komfortná pena sa vyrába 
modernou technológiou bez použitia freónov, so zvýšeným hygienickým komfortom 
a zvýšenou ochranou proti vznieteniu, vďaka čomu je vhodná aj do hotelov.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina PUNKTOFLEX S500 7FYZIO, výška 14 cm
Pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu PUNKTOFLEX, ktorá má  
250 pružiniek na m2. To znamená, že v matracovom jadre s rozmerom 200x100cm sa nachádza 
až 500 pružiniek, ktoré sú usporiadané  do 7 anatomických zón s rozdielnou tvrdosťou.  
Tento systém nazývame 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tým, že je  
pri výrobe použitý drôt v dvoch rozdielnych hrúbkach. Pružinky sú vyrobené z drôtu hrúbky 
1,8/2,0mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

Pena EVO - CME, výška 4 cm, hustota 35 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca

3 ro
ky

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

130 kg
nosnosť

výška
matraca cca

25 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Pružinový matrac ATENA obsahuje taštičkovú pružinu PUNKTOFLEX S500 7FYZIO so 7 zónami tvrdosti, 
profilovanú EVO - CME komfortnú penu a gumokokos. Nová generácia taštičkových pružín typu PUNKTOFLEX 
od svetového lídra v oblasti matracov Leggett & Platt (USA) obsahuje až 500 samostatných pružiniek, 
ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rôznou tvrdosťou. Optimálna 
štruktúra zloženia matraca Vám ponúka možnosť 
voľby medzi tvrdšou a mäkšou 
stranou matraca.

Zloženie matraca (zhora nadol)



APOLO 7fyzio

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)Pena EVO - CME, výška 4 cm, hustota 35 kg/m3

Je to pružná polyuretánová pena s hustotou až 35 kg/m3. Vďaka tejto pene je Váš matrac 
elastický, nedeformuje sa a má dobrú tvarovú pamäť. EVO-CME komfortná pena sa vyrába 
modernou technológiou bez použitia freónov, so zvýšeným hygienickým komfortom 
a zvýšenou ochranou proti vznieteniu, vďaka čomu je vhodná aj do hotelov.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina MICROPOCKET S1000 7FYZIO, výška 14 cm
Matrace Segum ktorých súčasťou je taštičková pružina typu MICROPOCKET obsahujú až 
500 pružiniek na m2. To znamená, že jadro matraca s rozmerom 200x100cm obsahuje až 
1000 pružiniek usporiadaných do 7 anatomických zón s rozdielnou tvrdosťou. Tento systém 
označujeme 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tak, že je použitý drôt dvoch 
rozdielnych hrúbok. Pružinky sú vyrobené z drôtu hrúbky 1,4m/1,6mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

Pena EVO - CME, výška 4 cm, hustota 35 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

130 kg
nosnosť

výška
matraca cca

25 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Pružinový matrac APOLO obsahuje taštičkovú pružinu MICROPOCKET S1000 7FYZIO so 7 zónami tvrdosti, 
profilovanú EVO - CME komfortnú penu a gumokokos. Taštičkové pružiny typu MICROPOCKET predstavujú 
novú generáciu pružín od svetového lídra v oblasti matracov Leggett & Platt (USA). Matrac obsahuje až 1000 
samostatných pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rôznou tvrdosťou. 
Kombinácia týchto kvalitných materiálov, ktorá dáva možnosť výberu 
medzi tvrdšou a mäkšou stranou radí tento typ 
matraca medzi najkvalitnejšie 
matrace.

Zloženie matraca (zhora nadol)



OLYMP 7fyzio

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)Pena EVO - CME, výška 4 cm, hustota 35 kg/m3

Je to pružná polyuretánová pena s hustotou až 35 kg/m3. Vďaka tejto pene je Váš matrac 
elastický, nedeformuje sa a má dobrú tvarovú pamäť. EVO-CME komfortná pena sa vyrába 
modernou technológiou bez použitia freónov, so zvýšeným hygienickým komfortom 
a zvýšenou ochranou proti vznieteniu, vďaka čomu je vhodná aj do hotelov.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina SUPER MICROPOCKET S2000 7FYZIO, 14 cm
Prémiové pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu SUPER 
MICROPOCKET, ktorá má až 1000 pružiniek na m2. V jadre matraca s rozmermi 200x100cm 
sa tak nachádza až 2000 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou 
tvrdosťou. Tento systém označujeme 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca je dosahovaná 
použitím dvoch rozdielnych hrúbok drôtu. Pružinky sú vyrobené z drôtu hrúbky 0,9/1,1mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

Pena EVO - CME, výška 4 cm, hustota 35 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

130 kg
nosnosť

výška
matraca cca

25 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrace OLYMP obsahujú najkvalitnejšiu taštičkovú pružinu SUPER MICROPOCKET S2000 7FYZIO so 7 zónami 
tvrdosti, profilovanú EVO - CME komfortnú penu a gumokokos. Táto nová generácia taštičkových pružín typu 
SUPER MICROPOCKET od svetového lídra firmy Leggett & Platt (USA) obsahuje až 2000 samostatných pružiniek, 
ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rôznou tvrdosťou. Vysoký počet 
pružiniek zabezpečuje vysokú bodovú elasticitu matraca. Pre maximálne 
zabezpečenie Vášho komfortu však matrac umožňuje 
voľbu medzi tvrdšou a mäkšou 
stranou matraca.

Zloženie matraca (zhora nadol)



ATENA 7fyzio sanitized

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)SANITIZED – antibakteriálna studená pena (HR pena), výška 4 cm 

SANITIZED je úprava peny, ktorá likviduje baktérie, plesne a zabraňuje množeniu roztočov, 
čím zaistí skutočne zdravé a čisté prostredie pre spánok. Na výrobu matracov SEGUM 
používame studenú penu v úprave SANITIZED hustoty 40 kg/m3. Vyznačuje sa dlhšou 
životnosťou, je vhodná pre ľudí citlivých na mikroorganizmy, plesne a roztoče.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina PUNKTOFLEX S500 7FYZIO, výška 14 cm
Pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu PUNKTOFLEX, ktorá má 250 
pružiniek na m2. To znamená, že v matracovom jadre s rozmerom 200x100cm sa nachádza 
až 500 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou tvrdosťou. Tento 
systém nazývame 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tým, že je pri výrobe 
použitý drôt v dvoch rozdielnych hrúbkach. Pružinky sú vyrobené z drôtu hrúbky 1,8/2,0mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

SANITIZED – antibakteriálna studená pena (HR pena), výška 4 cm 

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

3 ro
ky

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

130 kg
nosnosť

výška
matraca cca

25 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Kvalitný pružinový matrac ATENA vo variante sanitized prináša jedinečnú kombináciu taštičkovej pružiny 
PUNKTOFLEX S500 7FYZIO so 7 zónami tvrdosti, profilovanej švajčiarskej HR peny SANITIZED a gumokokosu. 
Táto kombinácia materiálov zabezpečuje najvyšší hygienický štandard matracov. Nová generácia taštičkových 
pružín typu PUNKTOFLEX od svetového lídra firmy Leggett & Platt (USA) obsahuje až 500 samostatných pružiniek, 
ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rôznou tvrdosťou. Kombinácia uvedených 
materiálov s možnosťou výberu medzi tvrdšou a mäkšou stranou 
matraca je špeciálne vytvorená pre zabezpečenie 
kvality Vášho spánku.

Zloženie matraca (zhora nadol)



APOLO 7fyzio sanitized

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)SANITIZED - antibakteriálna studená pena (HR pena), výška 4 cm 

SANITIZED je úprava peny, ktorá likviduje baktérie, plesne a zabraňuje množeniu roztočov, 
čím zaistí skutočne zdravé a čisté prostredie pre spánok. Na výrobu matracov SEGUM 
používame studenú penu v úprave SANITIZED hustoty 40 kg/m3. Vyznačuje sa dlhšou 
životnosťou, je vhodná pre ľudí citlivých na mikroorganizmy, plesne a roztoče.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina MICROPOCKET S1000 7FYZIO, výška 14 cm
Matrace Segum ktorých súčasťou je taštičková pružina typu MICROPOCKET obsahujú až 
500 pružiniek na m2. To znamená, že jadro matraca s rozmerom 200x100cm obsahuje až 
1000 pružiniek usporiadaných do 7 anatomických zón s rozdielnou tvrdosťou. Tento systém 
označujeme 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tak, že je použitý drôt dvoch 
rozdielnych hrúbok. Pružinky sú vyrobené z drôtu hrúbky 1,4m/1,6mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

SANITIZED – antibakteriálna studená pena (HR pena), výška 4 cm 

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

130 kg
nosnosť

výška
matraca cca

25 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Nové pružinové matrace APOLO sú tvorené taštičkovou pružinou MICROPOCKET S1000 7FYZIO  
so 7 zónami tvrdosti, profilovanou švajčiarskou HR penou SANITIZED pre najvyšší hygienický štandard matracov 
a gumokokosom. Nová generácia taštičkových pružín typu MICROPOCKET od svetového amerického výrobcu firmy 
Leggett & Platt (USA), obsahuje až 1000 samostatných pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón 
s rôznou úrovňou tvrdosti. Jedinečná kombinácia uvedených materiálov, ktorá 
umožňuje výber medzi tvrdšou a mäkšou stranou matraca, 
predstavuje tú správnu voľbu pre Váš 
zdravý spánok.

Zloženie matraca (zhora nadol)



OLYMP 7fyzio sanitized

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)

SANITIZED – antibakteriálna studená pena (HR pena), výška 4 cm 
SANITIZED je úprava peny, ktorá likviduje baktérie, plesne a zabraňuje množeniu roztočov, 
čím zaistí skutočne zdravé a čisté prostredie pre spánok. Na výrobu matracov SEGUM 
používame studenú penu v úprave SANITIZED hustoty 40 kg/m3. Vyznačuje sa dlhšou 
životnosťou, je vhodná pre ľudí citlivých na mikroorganizmy, plesne a roztoče.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina SUPER MICROPOCKET S2000 7FYZIO, 14 cm
Prémiové pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu SUPER MICROPOCKET, 
ktorá má až 1000 pružiniek na m2. V jadre matraca s rozmermi 200x100cm sa tak nachádza 
až 2000 pružiniek, ktoré sú usporiadané  do 7 anatomických zón s rozdielnou tvrdosťou. 
Tento systém označujeme 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca je dosahovaná použitím 
dvoch rozdielnych hrúbok drôtu. Pružinky sú vyrobené z drôtu hrúbky 0,9/1,1mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

SANITIZED – antibakteriálna studená pena (HR pena), výška 4 cm 

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

130 kg
nosnosť

výška
matraca cca

25 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Taštičkové matrace OLYMP v prémiovom variante sanitized obsahujú najkvalitnejšiu taštičkovú pružinu SUPER 
MICROPOCKET S2000 7FYZIO so 7 zónami tvrdosti, špeciálne profilovanú švajčiarsku HR penu SANITIZED 
pre najvyšší hygienický štandard matracov a gumokokos. Novú generáciu taštičkových pružín typu SUPER 
MICROPOCKET prináša svetový líder v oblasti matracov Leggett & Platt (USA). Tento matrac obsahuje až 
2000 samostatných pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rôznou úrovňou 
tvrdosti. Jedinečná kombinácia uvedených materiálov dáva 
možnosť výberu medzi tvrdšou a mäkšou 
stranou matraca.

Zloženie matraca (zhora nadol)



IKAR

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)Pena KOMFORT, výška 3 cm, hustota 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou až 30 kg/m3. Vďaka vysokej hustote 
poskytuje táto pena dobrý komfort pri ležaní, je elastická a nedeformuje sa, má dobrú 
tvarovú pamäť. Vyrába sa modernou technológiou bez použitia freónov. 

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 12 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina PUNKTOFLEX S500 7FYZIO, výška 12 cm
Pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu PUNKTOFLEX, ktorá má 250 
pružiniek na m2. To znamená, že v matracovom jadre s rozmerom 200x100cm sa nachádza 
až 500 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou tvrdosťou. Tento 
systém nazývame 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tým, že je pri výrobe 
použitý drôt v dvoch rozdielnych hrúbkach. Pružinky sú vyrobené z drôtu hrúbky 1,8/2,0mm.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

Pena KOMFORT, výška 3 cm, hustota 30 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

2 ro
ky

záruka

tvrdosť

H3
stredný

110kg
nosnosť

výška
matraca cca

20 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrac s taštičkovou pružinou so siedmymi anatomickými zónami v kombinácii 
s kvalitnou penou komfort. Snímací a prací poťah 
zvyšuje hygienickú hodnotu matraca.

Zloženie matraca (zhora nadol)



PRIMA

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)Pena KOMFORT, výška 3 cm, hustota 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou až 30 kg/m3. Vďaka vysokej hustote 
poskytuje táto pena dobrý komfort pri ležaní, je elastická a nedeformuje sa, má dobrú 
tvarovú pamäť. Vyrába sa modernou technológiou bez použitia freónov.  

LISTEX chránič pružiny, výška 0,5 cm, hustota 210 kg/m3

Vlastný výrobok spoločnosti SEGUM. Vyrába sa zlisovaním dosky z kokosového vlákna. 
Listex sa vyznačuje vysokou pevnosťou, pružnosťou a hlavne odolnosťou voči mechanickému 
poškodeniu. Ďalšou prednosťou Listexu je, že vďaka svojej pevnosti rovnomerne prenáša 
váhu tela na celú plochu pružiny.

PUR bočníky, výška 8 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

BONELL pružina, výška 8 cm, drôt 2,2 mm, 110 pružiniek/m2

Najbežnejšia klasická pružina využívaná na výrobu matracov. Skladá sa z jednotlivých 
pružín, ktoré sú zoradené do radov a navzájom pospájané špirálou.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

2 ro
ky

záruka

tvrdosť

H4/H5
stredne tvrdý 

/ tvrdý

110kg
nosnosť

výška
matraca cca

14 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Pružinový matrac s platňou z prírodného kokosového vlákna a penou Komfort. Matrac vyrobený 
špeciálne pre postele , kde je obmedzená výška matraca do 15 cm, 
alebo pre prístelky. Vďaka špeciálnej Bonell pružine 
s výškou len 8 cm si matrac zachoval 
výborné ortopedické 
vlastnosti.

Zloženie matraca (zhora nadol)



KOLEKCIA MATRACOV



ATLAS kokos

Pena KOMFORT, výška 2 cm, hustota 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou pre zvýšený komfort a dlhú životnosť.  

LISTEX chránič pružiny, výška 0,5 cm, hustota 210 kg/m3

Vlastný výrobok spoločnosti SEGUM. Vyrába sa zlisovaním dosky z kokosového vlákna. 
Listex sa vyznačuje vysokou pevnosťou, pružnosťou a hlavne odolnosťou voči mechanickému 
poškodeniu. Ďalšou prednosťou Listexu je, že vďaka svojej pevnosti rovnomerne prenáša 
váhu tela na celú plochu pružiny. 

PUR bočníky, výška 11 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

BONELL pružina, výška 11 cm, drôt 2,2 mm, 110 pružiniek/m2

Najbežnejšia klasická pružina využívaná na výrobu matracov. Skladá sa z jednotlivých 
pružín, ktoré sú zoradené do radov a navzájom pospájané špirálou. 

LISTEX chránič pružiny, výška 0,5 cm, hustota 210 kg/m3

Pena KOMFORT, výška 2 cm, hustota 30 kg/m3   

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

2 ro
ky

záruka

tvrdosť

H4
stredne 
tvrdý

120kg
nosnosť

výška
matraca

17 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Klasický pružinový matrac, ktorý má pružinové Bonell jadro chránené LISTEXOM, 
čo je lisovaná pružná gumokokosová doska a čalúnené platňou 
z peny KOMFORT s vysokou hustotou. 
Matrac je na pocit tvrdší.

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)



SUPER kokos

Pena KOMFORT, výška 3 cm, hustota 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou pre zvýšený komfort a dlhú životnosť.

GUMOKOKOS chránič pružiny, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3   
Vlastný exkluzívny 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou 
za tepla z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka 
(prírodný tekutý latex). Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé 
kokosové vlákno impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), 
vďaka čomu sú gumokokosové dosky pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť. 
Vďaka svojmu prírodnému charakteru sú ideálne na výrobu matracov vhodných  
pre alergikov, nakoľko nie sú živnou pôdou pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť.

PUR bočníky, výška 11 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

BONELL pružina, výška 11 cm, drôt 2,2 mm, 110 pružiniek/m2

Najbežnejšia klasická pružina využívaná na výrobu matracov. Skladá sa z jednotlivých 
pružín, ktoré sú zoradené do radov a navzájom pospájané špirálou. 

GUMOKOKOS chránič pružiny, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Pena KOMFORT, výška 3 cm, hustota 30 kg/m3   

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

3 ro
ky

záruka

tvrdosť

H4
stredne tvrdý 

130kg
nosnosť

výška
matraca

20 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Pružinové Bonell jadro je čalúnené na oboch stranách klasickou gumokokosovou 
doskou a vyššou vrstvou peny KOMFORT s vysokou hustotou, 
vďaka čomu je matrac komfortnejší a lepšie kopíruje 
tvar tela ako matrac ATLAS kokos.

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)



SEGUM 50L

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)

LATEX, výška 5 cm, hustota 70 kg/m3

100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. vulkanizáciou starostlivo 
namiešanej zmesi prírodného a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa používa  
na výrobu matracov najvyššej kvality.

LISTEX chránič pružiny, výška 0,5 cm, hustota 210 kg/m3

Vlastný výrobok spoločnosti SEGUM. Vyrába sa zlisovaním dosky z kokosového vlákna. 
Listex sa vyznačuje vysokou pevnosťou, pružnosťou a hlavne odolnosťou voči mechanickému 
poškodeniu. Ďalšou prednosťou Listexu je, že vďaka svojej pevnosti rovnomerne prenáša 
váhu tela na celú plochu pružiny. 

PUR bočníky, výška 11 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

PROZONE BONELL pružina, výška 11 cm, drôt 2,3 mm, 120 pružiniek/m2

Je vylepšená klasická Bonell pružina. Prozone pružina je v oblasti ramien a kolien mäkšia. 
Dosiahlo sa to použitím pružín s väčším a menším priemerom. Nie rôznou hrúbkou drôtu. 

LISTEX chránič pružiny, výška 0,5 cm, hustota 210 kg/m3

Gumokokos, výška 1,5 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný exkluzívny 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou 
za tepla z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka 
(prírodný tekutý latex).  Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé kokosové 
vlákno impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), vďaka čomu 
sú gumokokosové dosky  pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť. Vďaka svojmu 
prírodnému charakteru sú ideálne na výrobu matracov  vhodných pre alergikov, nakoľko nie 
sú živnou pôdou pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť.

Elastická textília na ochranu jadra 
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H5
stredný / 

tvrdý

140kg
nosnosť

výška
matraca

20 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Zónová PROZONE Bonell pružina je chránená LISTEXOM, čo je lisovaná pružná gumokokosová doska. Na jednej 
strane je matrac čalúnený platňou z latexovej peny výšky 5 cm a na druhej strane pružnou 
gumokokosovou doskou. Na latexovej strane je tvrdosť 
matraca stredná a na gumokokosovej
je tvrdá.

Zloženie matraca (zhora nadol)



SEGUM mega

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)

LATEX, výška 5 cm, hustota 70 kg/m3   
100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. vulkanizáciou starostlivo 
namiešanej zmesi prírodného a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa používa  
na výrobu matracov najvyššej kvality.

LISTEX chránič pružiny, výška 0,5 cm, hustota 210 kg/m3   
Vlastný výrobok spoločnosti SEGUM. Vyrába sa zlisovaním dosky z kokosového vlákna. 
Listex sa vyznačuje vysokou pevnosťou, pružnosťou a hlavne odolnosťou voči mechanickému 
poškodeniu. Ďalšou prednosťou Listexu je, že vďaka svojej pevnosti rovnomerne prenáša 
váhu tela na celú plochu pružiny.

PUR bočníky, výška 11 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

PROZONE BONELL pružina, výška 11 cm, drôt 2,3 mm, 120 pružiniek/m2

Je vylepšená klasická Bonell pružina. Prozone pružina je v oblasti ramien a kolien mäkšia. 
Dosiahlo sa to použitím pružín s väčším a menším priemerom. Nie rôznou hrúbkou drôtu.

LISTEX chránič pružiny, výška 0,5 cm, hustota 210 kg/m3

GUMOKOKOS, výška 1,5 cm, hustota 80 kg/m3 
Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla 
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé kokosové vlákno 
impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), vďaka čomu sú 
gumokokosové dosky pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

Pena KOMFORT výstuha jadra, výška 11 cm, hustota 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou pre zvýšený komfort a dlhú životnosť.

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H4/H5
stredne tvrdý / 

tvrdý

150kg
nosnosť

výška
matraca

20 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Pružinový matrac s vysokou nosnosťou až do 150 kg. Zónová PROZONE Bonell pružina je vystužená pásmy 
odolnej peny a chránená pevnejším LISTEXOM. Na jednej strane je čalúnená platňou z latexovej 
peny výšky 5 cm a na druhej strane pružnou gumokokosovou doskou. Na latexovej 
strane je matrac stredne tvrdý a na gumokokosovej tvrdý. 
Pre dosiahnutie vyššej nosnosti sme použili 
bočník z PUR peny.

Zloženie matraca (zhora nadol)



WELLNESS
punktoflex 7fyzio

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3 
100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. vulkanizáciou starostlivo 
namiešanej zmesi prírodného a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje 
výbornou elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu 
matracov najvyššej kvality.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný exkluzívny 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou 
za tepla z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka 
(prírodný tekutý latex).  Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé kokosové 
vlákno impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), vďaka čomu 
sú gumokokosové dosky  pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť. Vďaka svojmu 
prírodnému charakteru sú ideálne na výrobu matracov  vhodných pre alergikov, nakoľko nie 
sú živnou pôdou pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť. 

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina PUNKTOFLEX S500 7FYZIO, výška 14 cm
Pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu PUNKTOFLEX S500, ktorá 
má 250 pružiniek na m2. To znamená, že v matracovom jadre s rozmerom 200x100cm 
sa nachádza až 500 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou 
tvrdosťou. Tento systém nazývame 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tým, 
že je pri výrobe použitý drôt v dvoch rozdielnych hrúbkach. Pružinky sú v vyrobené z drôtu 
hrúbky 1,8/2,0mm.

GUMOKOKOS, výška 2 cm, hustota 80 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

3 ro
ky

záruka

tvrdosť

H3/H5
stredný / 

tvrdý

130kg
nosnosť

výška
matraca

22 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Taštičková pružina PUNKTOFLEX S500 so siedmymi anatomickými zónami tvrdosti je čalúnená prírodnými 
materiálmi. Matrac má na každej strane inú tvrdosť. Jedna strana je čalúnená platňou z latexovej peny 
a pružnou gumokokosovou doskou menšej hrúbky. Táto strana je mäkšia. Druhá strana
matraca je čalúnená pružnou gumokokosovou doskou väčšej 
hrúbky, vďaka čomu je matrac na tejto 
strane citeľne tvrdší.

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)



KOMFORT
punktoflex 7fyzio

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3 
100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. vulkanizáciou starostlivo 
namiešanej zmesi prírodného a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje 
výbornou elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu 
matracov najvyššej kvality.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina PUNKTOFLEX S500 7FYZIO, výška 14 cm
Pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu PUNKTOFLEX S500, ktorá 
má 250 pružiniek na m2. To znamená, že v matracovom jadre s rozmerom 200x100cm 
sa nachádza až 500 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou 
tvrdosťou. Tento systém nazývame 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tým, 
že je pri výrobe použitý drôt v dvoch rozdielnych hrúbkach. Pružinky sú v vyrobené z drôtu 
hrúbky 1,8/2,0mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla z dvoch prírodných 
surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka. Pre výrobu matracov je vhodná 
technológia, keď sa celé kokosové vlákno impregnuje prírodným latexom a následne 
zvulkanizuje, vďaka čomu sú gumokokosové dosky pružné, vzdušné a majú neobmedzenú 
životnosť. Vďaka svojmu prírodnému charakteru sú ideálne na výrobu matracov  vhodných 
pre alergikov, nakoľko nie sú živnou pôdou pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť. 

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3 

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

3 ro
ky

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredný / stredne

tvrdý 

130kg
nosnosť

výška
matraca

23 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Najkomfortnejší matrac s taštičkovou pružinou PUNKTOFLEX S500. Je to mäkšia verzia matraca WELLNESS 
punktoflex. Taštičková pružina PUNKTOFLEX S500 so siedmymi anatomickými zónami tvrdosti je čalúnená 
kombináciou prírodných materiálov. Matrac má na každej strane inú tvrdosť. Jedna strana je čalúnená 
platňou z latexovej peny a pružnou gumokokosovou doskou menšej hrúbky. Druhá strana 
matraca je čalúnená len platňou z latexovej peny. Tento matrac najlepšie 
kopíruje tvar tela spomedzi matracov s taštičkovou 
pružinou Punktoflex S500.

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo
lamelový rošt (min. 28 lamiel)



DOUBLEDECKER sanitized

Antibakteriálna studená HR pena SANITIZED, výška 5 cm, 40 kg/m3

Antibakteriálna studená pena s vysokou hustotou a otvorenou bunkovou štruktúrou 
v úprave SANITIZED je vzdušnejšia a pružnejšia ako klasická pena a má teda vyššiu 
schopnosť kopírovať tvar tela. Matrace vyrobené zo studenej peny  poskytujú po celú dobu 
svojej životnosti vysoký komfort ležania a optimálne podmienky pre kvalitný spánok. Úprava 
SANITIZED likviduje baktérie, zabraňuje množeniu roztočov a eliminuje nežiadúce zápachy.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 20 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

DOUBLEDECKER taštičková pružina, výška 20 cm, drôt 1,4 mm 
a 1,3 mm, 2x500 pružiniek/m2

Sedem zónová dvojitá taštičková pružina pre ľudí s vyššou hmotnosťou, odporúčaná záťaž 
je až 180 kg. Vďaka tejto pružine si aj ľudia s vyššou hmotnosťou môžu užiť komfort spánku 
na prémiových taštičkových pružinách.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm

Antibakteriálna studená HR pena SANITIZED, výška 5 cm, 40 kg/m3   

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H4
stredne tvrdý 

180kg
nosnosť

výška
matraca

32 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Aj ľudia s vyššou hmotnosťou majú právo na komfortný spánok. DOUBLEDECKER je riešenie. Dva rady taštičkových 
pružín typu MICROPOCKET sú konštruované tak, aby umožnili spánok ľuďom s hmotnosťou až do 180 kg. 
Pre zvýšenie komfortu sú pružiny usporiadané do 7 zón tvrdosti. Ako čalúnenie sme vybrali 
vyššiu vrstvu antibakteriálnej studenej peny v úprave SANITIZED, 
ktorá zabezpečí tvrdšiu oporu pre chrbticu  
a dobrú hygienu matraca.

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)



WELLNESS
micropocket 7fyzio

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3 
100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. vulkanizáciou starostlivo 
namiešanej zmesi prírodného a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje 
výbornou elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu 
matracov najvyššej kvality.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina MICROPOCKET S1000 7FYZIO, výška 14 cm
Matrace Segum ktorých súčasťou je taštičková pružina typu MICROPOCKET obsahujú až 
500 pružiniek na m2. To znamená, že jadro matraca s rozmerom 200x100cm obsahuje až 
1000 pružiniek usporiadaných do 7 anatomických zón s rozdielnou tvrdosťou. Tento systém 
označujeme 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tak, že je použitý drôt dvoch 
rozdielnych hrúbok. Pružinky sú v vyrobené z drôtu hrúbky 1,4m/1,6mm.

GUMOKOKOS, výška 3 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný exkluzívny 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou 
za tepla z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka 
(prírodný tekutý latex).  Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé kokosové 
vlákno impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), vďaka čomu 
sú gumokokosové dosky  pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť. Vďaka svojmu 
prírodnému charakteru sú ideálne na výrobu matracov  vhodných pre alergikov, nakoľko nie 
sú živnou pôdou pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť. 

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H5
stredný / 

tvrdý 

130kg
nosnosť

výška
matraca

22 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Taštičková pružina MICROPOCKET S1000 s 500 pružinkami na m2 je čalúnená prírodnými materiálmi. Matrac má 
na každej strane inú tvrdosť. Platňa z latexovej peny na jednej strane poskytuje vynikajúci komfort 
ležania a vďaka technológii taštičkovej pružiny MICROPOCKET aj dokonale 
kopíruje tvar tela. Pružná gumokokosová doska na druhej 
strane uspokojí tých, ktorí hľadajú 
tvrdší a zároveň pružný 
matrac.

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)



KOMFORT 
micropocket 7fyzio

LATEX, výška 4 cm, hustota 70 kg/m3 
100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. vulkanizáciou starostlivo 
namiešanej zmesi prírodného a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje 
výbornou elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu 
matracov najvyššej kvality.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina MICROPOCKET S1000 7FYZIO, výška 14 cm
Matrace Segum ktorých súčasťou je taštičková pružina typu MICROPOCKET obsahujú až 
500 pružiniek na m2. To znamená, že jadro matraca s rozmerom 200x100cm obsahuje až 
1000 pružiniek usporiadaných do 7 anatomických zón s rozdielnou tvrdosťou. Tento systém 
označujeme 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tak, že je použitý drôt dvoch 
rozdielnych hrúbok. Pružinky sú v vyrobené z drôtu hrúbky 1,4m/1,6mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný exkluzívny 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou 
za tepla z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka 
(prírodný tekutý latex).  Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé kokosové 
vlákno impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), vďaka čomu 
sú gumokokosové dosky  pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť. Vďaka svojmu 
prírodnému charakteru sú ideálne na výrobu matracov  vhodných pre alergikov, nakoľko nie 
sú živnou pôdou pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť. 

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredný / stredne

tvrdý 

130kg
nosnosť

výška
matraca

24 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Komfortný matrac s taštičkovou pružinou MICROPOCKET S1000 s 500 pružinkami na m2. Je čalúnený prírodnými 
materiálmi. Matrac má na každej strane inú tvrdosť. Jedna strana je čalúnená platňou z latexovej peny a pružnou 
gumokokosovou doskou menšej hrúbky. Druhá strana matraca je čalúnená platňou
z latexovej peny výšky až 4cm, ktorá ešte viac zvýši komfort ležania 
a vďaka technológii pružiny MICROPOCKET 
dokonale kopíruje tvar tela. 

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo
lamelový rošt (min. 28 lamiel)



RELAX super 
micropocket 7fyzio

LATEX, výška 5 cm, hustota 70 kg/m3 
100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. vulkanizáciou starostlivo 
namiešanej zmesi prírodného a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje 
výbornou elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu 
matracov najvyššej kvality.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina SUPER MICROPOCKET S2000 7FYZIO, 14 cm
Prémiové pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu SUPER MICROPOCKET, 
ktorá má až 1000 pružiniek na m2. V jadre matraca s rozmermi 200x100cm sa tak nachádza 
až 2000 pružiniek, ktoré sú usporiadané  do 7 anatomických zón s rozdielnou tvrdosťou. 
Tento systém označujeme 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca je dosahovaná použitím 
dvoch rozdielnych hrúbok drôtu. Pružinky sú v vyrobené z drôtu hrúbky 0,9/1,1mm.

GUMOKOKOS, výška 1,5 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

LATEX, výška 2 cm, hustota 70 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

10 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredný / 

tvrdý 

140kg
nosnosť

výška
matraca

24 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrac s novou generáciou taštičkových pružín SUPER MICROPOCKET S2000 a variabilnou tvrdosťou strán. Nová 
taštičková pružina SUPER MICROPOCKET S2000 s 1000 pružinkami na m2 a siedmymi anatomickými zónami 
tvrdosti je čalúnená prírodnými materiálmi. Matrac má na každej strane inú tvrdosť. Jedna strana je čalúnená 
platňou z latexovej peny výšky až 5 cm, ktorá poskytuje vysoký komfort ležania a vďaka technológii 
pružiny SUPER MICROPOCKET S2000 najdokonalejšie kopíruje tvar tela. Druhá 
strana matraca je čalúnená platňou z latexovej peny a pružnou 
gumokokosovou doskou menšej hrúbky. 
Táto strana je tvrdšia. 

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo
lamelový rošt (min. 28 lamiel)



DYNAMIC

LATEX, výška 8 cm, hustota 70 kg/m3

Firma SEGUM používa vo svojich matracoch výhradne 100% latexovú penu  
s hustotou 70kg/m3. Základnou surovinou na výrobu latexovej peny je prírodné 
kaučukovníkové mlieko, ktoré sa nazýva aj prírodný tekutý latex. Symbol Latex označuje 
latexovú penu vyrábanú klasickou metódou, t.j. do pripravenej formy sa naleje starostlivo 
namiešaná zmes prírodného a syntetického latexu, ktorý pri teplote cca 115°C zvulkanizuje, 
pričom zmení svoj tekutý charakter na pevný. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje výbornou 
elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu matracov 
najvyššej kvality. 

GUMOKOKOS, výška 3 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný exkluzívny 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou 
za tepla z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka 
(prírodný tekutý latex).  Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé kokosové 
vlákno impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), vďaka čomu 
sú gumokokosové dosky  pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť. Vďaka svojmu 
prírodnému charakteru sú ideálne na výrobu matracov  vhodných pre alergikov, nakoľko nie 
sú živnou pôdou pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť.

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredný / stredne 

tvrdý 

120kg
nosnosť

výška
matraca

16 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrac má na každej strane inú tvrdosť a je vyrobený z prírodných materiálov. 8cm vysoký blok 
latexovej peny s vysokou bodovou elasticitou umožní príjemné a zároveň mäkšie ležanie. 
Kombinácia pružnej gumokokosovej dosky a platne z latexovej peny 
na druhej strane zabezpečuje pevnú oporu 
pre chrbticu a tým aj 
tvrdšie ležanie.

Zloženie matraca (zhora nadol)

lamelový rošt (min. 28 lamiel)



COLAT

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3

Firma SEGUM používa vo svojich matracoch výhradne 100% latexovú penu  
s hustotou 70kg/m3. Základnou surovinou na výrobu latexovej peny je prírodné 
kaučukovníkové mlieko, ktoré sa nazýva aj prírodný tekutý latex. Symbol Latex označuje 
latexovú penu vyrábanú klasickou metódou, t.j. do pripravenej formy sa naleje starostlivo 
namiešaná zmes prírodného a syntetického latexu, ktorý pri teplote cca 115°C zvulkanizuje, 
pričom zmení svoj tekutý charakter na pevný. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje výbornou 
elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu matracov 
najvyššej kvality. 

GUMOKOKOS, výška 3 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný exkluzívny 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou 
za tepla z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka 
(prírodný tekutý latex).  Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé kokosové 
vlákno impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), vďaka čomu 
sú gumokokosové dosky  pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť. Vďaka svojmu 
prírodnému charakteru sú ideálne na výrobu matracov  vhodných pre alergikov, nakoľko nie 
sú živnou pôdou pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť.

LISTEX chránič pružiny, výška 0,5 cm, hustota 210 kg/m3   
Vlastný výrobok spoločnosti SEGUM. Vyrába sa zlisovaním dosky z kokosového vlákna. 
Listex sa vyznačuje vysokou pevnosťou, pružnosťou a hlavne odolnosťou voči mechanickému 
poškodeniu. Ďalšou prednosťou Listexu je, že vďaka svojej pevnosti rovnomerne prenáša 
váhu tela na celú plochu pružiny.

GUMOKOKOS, výška 3 cm, hustota 80 kg/m3

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

3 ro
ky

záruka

tvrdosť

H5
tvrdý 

120kg
nosnosť

výška
matraca

14 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Najtvrdší sendvičový matrac vyrobený z prírodných materiálov. Jadro tvoria 
dve pružné gumokokosové dosky medzi ktoré je vložený LISTEX. 
Tvrdé gumokokosové jadro je obojstranne zmäkčené 
latexovou penou s výškou 3 cm.

Zloženie matraca (zhora nadol)

lamelový rošt (min. 28 lamiel)



DYNAMIC vital

LATEX, výška 8 cm, hustota 70 kg/m3

Firma SEGUM používa vo svojich matracoch výhradne 100% latexovú penu  
s hustotou 70kg/m3. Základnou surovinou na výrobu latexovej peny je prírodné 
kaučukovníkové mlieko, ktoré sa nazýva aj prírodný tekutý latex. Symbol Latex označuje 
latexovú penu vyrábanú klasickou metódou, t.j. do pripravenej formy sa naleje starostlivo 
namiešaná zmes prírodného a syntetického latexu, ktorý pri teplote cca 115°C zvulkanizuje, 
pričom zmení svoj tekutý charakter na pevný. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje výbornou 
elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu matracov 
najvyššej kvality. 

GUMOKOKOS/LATEX,  výška 4 cm, hustota 80 kg/m3 a 70 kg/m3

Tvrdšia gumokokosová doska je v oblasti ramien a kolien nahradená mäkkým latexom.

LATEX, výška 5 cm, hustota 70 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredný / stredne 

tvrdý 

120kg
nosnosť

výška
matraca

19 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Komfortnejšia verzia matraca DYNAMIC, naviac so zónami tvrdosti. Matrac má na každej strane inú tvrdosť a je  
vyrobený z  prírodných materiálov. Vďaka kombinácii gumokokosovej dosky a  latexovej peny v  strede matraca 
je matrac v oblasti ramien a kolien mäkší. 8cm vysoký blok latexovej peny s vysokou bodovou elasticitou 
umožní príjemné a zároveň mäkšie ležanie. Kombinácia zónovej gumokokosovej dosky 
a platne z latexovej peny s výškou 5 cm na druhej strane zabezpečuje 
pevnejšiu oporu pre chrbticu, a tým 
aj tvrdšie ležanie.

Zloženie matraca (zhora nadol)

lamelový rošt (min. 28 lamiel)



EXTRALAT

LATEX, výška 5 cm, hustota 70 kg/m3

Firma SEGUM používa vo svojich matracoch výhradne 100% latexovú penu  
s hustotou 70kg/m3. Základnou surovinou na výrobu latexovej peny je prírodné 
kaučukovníkové mlieko, ktoré sa nazýva aj prírodný tekutý latex. Symbol Latex označuje 
latexovú penu vyrábanú klasickou metódou, t.j. do pripravenej formy sa naleje starostlivo 
namiešaná zmes prírodného a syntetického latexu, ktorý pri teplote cca 115°C zvulkanizuje, 
pričom zmení svoj tekutý charakter na pevný. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje výbornou 
elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu matracov 
najvyššej kvality. 

GUMOKOKOS, výška 1,5 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný exkluzívny 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou 
za tepla z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka 
(prírodný tekutý latex).  Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé kokosové 
vlákno impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), vďaka čomu 
sú gumokokosové dosky  pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť. Vďaka svojmu 
prírodnému charakteru sú ideálne na výrobu matracov  vhodných pre alergikov, nakoľko nie 
sú živnou pôdou pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť.

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3

GUMOKOKOS, výška 1,5 cm, hustota 80 kg/m3

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3

GUMOKOKOS, výška 3 cm, hustota 80 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredný / stredne 

tvrdý 

120kg
nosnosť

výška
matraca

19 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrac tvoria starostlivo skombinované platne z najkvalitnejšieho latexu a pružné gumokokosové dosky 
rôznej výšky. Ak chcete spať na tvrdom matraci použite stranu ukončenú pružnou 
gumokokosovou doskou. Ak zatúžite po mäkšom spánku, ale zasa 
dostatočne tvrdom na to, aby si vaša chrbtica oddýchla, 
potom zvoľte stranu ukončenú latexovou 
penou výšky 5cm.

Zloženie matraca (zhora nadol)

lamelový rošt (min. 28 lamiel)



SETAL vario

LATEX, výška 14 cm, hustota 70 kg/m3

Firma SEGUM používa vo svojich matracoch výhradne 100% latexovú penu  
s hustotou 70kg/m3. Základnou surovinou na výrobu latexovej peny je prírodné 
kaučukovníkové mlieko, ktoré sa nazýva aj prírodný tekutý latex. Symbol Latex označuje 
latexovú penu vyrábanú klasickou metódou, t.j. do pripravenej formy sa naleje starostlivo 
namiešaná zmes prírodného a syntetického latexu, ktorý pri teplote cca 115°C zvulkanizuje, 
pričom zmení svoj tekutý charakter na pevný. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje výbornou 
elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu matracov 
najvyššej kvality. 

GUMOKOKOS/LATEX,  výška 4 cm, hustota 80 kg/m3 a 70 kg/m3

Tvrdšia gumokokosová doska je v oblasti ramien a kolien nahradená mäkkým latexom.

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

tvrdosť

H2/H3
stredne mäkký / 

stredný

120kg
nosnosť

výška
matraca

23 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Zónový latexový blok SETAL so siedmimi zónami tvrdosti a výškou 14 cm sme skombinovali 
so zónovým gumokokosovým jadrom a platňou z latexovej peny výšky 3 cm. 
Najvyššia kvalita latexu, zónová tvrdosť a výber medzi tvrdšou 
a mäkšou stranou, sú zárukou kvalitného 
spánku pre každého.

Zloženie matraca (zhora nadol) lamelový rošt (min. 28 lamiel)

10 ro
ko

v

záruka



VARIO embrace

TALALAY EMBRACE latex, výška 3 cm, hustota 56 kg/m3

Prvá latexová pena s vlastnosťami MEMORY peny. Talalay embrace latex kombinuje v sebe 
výhody latexovej peny a MEMORY peny a najdokonalejšie kopíruje tvar tela zo všetkých 
latexových pien.

LATEX, výška 2 cm, hustota 70 kg/m3

Firma SEGUM používa vo svojich matracoch výhradne 100% latexovú penu  
s hustotou 70kg/m3. Základnou surovinou na výrobu latexovej peny je prírodné 
kaučukovníkové mlieko, ktoré sa nazýva aj prírodný tekutý latex. Symbol Latex označuje 
latexovú penu vyrábanú klasickou metódou, t.j. do pripravenej formy sa naleje starostlivo 
namiešaná zmes prírodného a syntetického latexu, ktorý pri teplote cca 115°C zvulkanizuje, 
pričom zmení svoj tekutý charakter na pevný. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje výbornou 
elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu matracov 
najvyššej kvality. 

GUMOKOKOS, výška 1,5 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný exkluzívny 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou 
za tepla z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka 
(prírodný tekutý latex).  Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé kokosové 
vlákno impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), vďaka čomu 
sú gumokokosové dosky  pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť. Vďaka svojmu 
prírodnému charakteru sú ideálne na výrobu matracov  vhodných pre alergikov, nakoľko nie 
sú živnou pôdou pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť.

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3

GUMOKOKOS/LATEX,  výška 4 cm, hustota 80 kg/m3 a 70 kg/m3

GUMOKOKOS, výška 1,5 cm, hustota 80 kg/m3

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

tvrdosť

H3/H4
stredný / stredne 

tvrdý 

120kg
nosnosť

výška
matraca

20 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Sú to práve materiály, ktoré robia tento matrac tým, čím je. Matracom s možnosťou výberu medzi tvrdšou a stredne 
tvrdou stranou so zmäkčenými zónami pod ramenom a kolenami. Otvorený, vzdušný, s pevnou oporou pre chrbticu, 
a zároveň schopný dokonale kopírovať tvar tela a riadiť telesnú teplotu počas spánku. Zónové jadro je čalúnené 
sendvičovou kombináciou latexovej peny a pružného gumokokosu na jednej strane a vysokou vrstvou latexu, 
platne z pružného gumokokosu a TALALAY EMBRACE latexu na druhej strane. Tento 
unikátny druh latexu s otvorenou bunkovou štruktúrou má veľký 
význam pre skutočne účinnú termoreguláciu 
a dokonalé kopírovanie tvaru tela.

Zloženie matraca (zhora nadol)

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

10 ro
ko

v

záruka



BODYFIT antibakterial 
kokos

SANITIZED - antibakteriálna studená pena (HR pena), výška 4 cm 
SANITIZED je úprava peny, ktorá likviduje baktérie, plesne a zabraňuje množeniu roztočov, 
čím zaistí skutočne zdravé a čisté prostredie pre spánok. Na výrobu matracov SEGUM 
používame studenú penu v úprave SANITIZED hustoty 40 kg/m3. Vyznačuje sa dlhšou 
životnosťou, je vhodná pre ľudí citlivých na mikroorganizmy, plesne a roztoče.

GUMOKOKOS, výška 2 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

Studená pena (HR), výška 5 cm, 40 kg/m3

Studená pena s vysokou hustotou a otvorenou bunkovou štruktúrou je vzdušnejšia 
a pružnejšia ako klasická pena a má teda vyššiu schopnosť kopírovať tvar tela. Matrace 
vyrobené zo studenej peny poskytujú po celú dobu svojej životnosti vysoký komfort ležania 
a optimálne podmienky pre kvalitný spánok. 

GUMOKOKOS, výška 3 cm, hustota 80 kg/m3

Studená pena (HR), výška 5 cm, 40 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

tvrdosť

H4/H4,5
stredne tvrdý 

/ tvrdý

140kg
nosnosť

výška
matraca

21 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Pre tých, ktorí hľadajú tvrdý matrac s vysokou mierou hygieny. Švajčiarsku antibakteriálnu penu SANITIZED sme 
skombinovali s platňami z prírodného kokosové vlákna. Vznikol matrac, ktorý je tvrdý, ale zároveň je schopný 
dostatočne kopírovať tvar tela a to vďaka tvarovanému povrchu peny SANITIZED na jednej strane. Na druhej strane 
je pena SANITIZED rovná a teda na pocit tvrdšia. Prírodné kokosové vlákno zabezpečuje vysokú 
mieru tvrdosti a vzdušnosť matraca. Vďaka vysokej hustote a prémiovej 
kvalite použitých materiálov je matrac vhodný pre ľudí 
s hmotnosťou až do 140 kg.

Zloženie matraca (zhora nadol)

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

5 ro
ko

v

záruka



PREMIUM soya

Studená pena TORRES SOYA (HRNC), výška 8 cm, 50 kg/m3

Studená pena novej generácie vyvinutá špeciálne na výrobu matracov. Pri výrobe 
tejto peny sa 20% bežného materiálu nahradilo prírodným sójovým olejom  
bez genetickej úpravy, vďaka čomu je pena Torres Soya vláčnejšia a pružnejšia ako 
porovnateľné peny. Ďalšou odlišnosťou tejto peny od bežných studených pien je patentovaná 
technológia pre dosiahnutie otvorenej bunkovej štruktúry. Firma Torres ako jediná nepoužíva 
na získanie otvorenej bunkovej štruktúry mechanické stláčanie vyrobenej peny (NC - no 
crash process). Je to najelastickejšia studená pena súčasnosti. Na výrobu matracov SEGUM 
používame peny Torres s hustotou 50kg/m3 a s rôznymi tvrdosťami. Táto špeciálna studená 
pena má výrazne lepšiu pružnosť a životnosť ako bežná studená pena. Dodávateľ Torres Espic  
(Španielsko).

Pena KOMFORT, výška 4 cm, hustota 65 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou pre zvýšený komfort a dlhú životnosť.

Studená pena TORRES SOYA (HRNC), výška 8 cm, 50 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

tvrdosť

H3/H4
stredný / stredne 

tvrdý 

120kg
nosnosť

výška
matraca

22 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Studená pena Torres Soya s prídavkom prírodného nerafinovaného sójového oleja a s hustotou až  50kg/m3, 
je vďaka patentovanému spôsobu výroby najelastickejšia studená pena súčasnosti, s vysokou trvanlivosťou 
bez dodatočnej deformácie (NC - no crash process). Kombináciou dvoch rôznych tvrdostí a profiláciou 
sme vytvorili dokonale pružný sendvičový matrac, ktorý je z jednej strany tvrdší a z druhej 
mäkší. Tento matrac vám zabezpečí pohodlný spánok a optimálne kopírovanie 
tela, lebo vďaka prírodnému sójovému oleju je pena 
vláčna a vysoko elastická.

Zloženie matraca (zhora nadol)

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

10 ro
ko

v

záruka



VIVA ERGO memory

MEMORY pena, výška 6 cm, hustota 50 kg/m3   
Je to viskoelastická (pamäťová) pena s otvorenou bunkovou štruktúrou. Táto jedinečná 
pena zmierňuje tlak matraca na telo vďaka tomu, že je citlivá na tlak a teplotu. Pri ležaní 
človeka na matraci vzniká teplo, na základe ktorého sa miliardy otvorených buniek jemne 
pohybujú okolo Vášho tela, čím Vám bez spätného tlaku poskytnú kompletnú oporu tam, kde 
ju potrebujete. Pri výrobe matracov SEGUM používame Memory penu s hustotou 50 kg/m3  
a 85 kg/m3. 

Studená pena (HR), výška 12 cm, 40 kg/m3

Studená pena s vysokou hustotou a otvorenou bunkovou štruktúrou je vzdušnejšia 
a pružnejšia ako klasická pena a má teda vyššiu schopnosť kopírovať tvar tela. Matrace 
vyrobené zo studenej peny poskytujú po celú dobu svojej životnosti vysoký komfort ležania 
a optimálne podmienky pre kvalitný spánok. 

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredný / stredne 

tvrdý 

120kg
nosnosť

výška
matraca

20 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Dokonale sa prispôsobí. Matrac tvorí vysoká vrstva antidekubitne tvarovanej pamäťovej peny MEMORY najvyššej 
kvality a studená pena so zvýšenou elasticitou. Dostatočná hrúbka použitých pien a ich 
prvotriedna kvalita sú zárukou kvalitného odpočinku, lebo MEMORY 
pena mení svoju tvrdosť na základe zmeny telesnej 
teploty, a tak dokonale kopíruje každú 
krivku ľudského tela.

Zloženie matraca (zhora nadol)

lamelový rošt (min. 28 lamiel)



ENERGY memory

MEMORY pena, výška 5 cm, hustota 50 kg/m3   
Je to viskoelastická (pamäťová) pena s otvorenou bunkovou štruktúrou. Táto jedinečná 
pena zmierňuje tlak matraca na telo vďaka tomu, že je citlivá na tlak a teplotu. Pri ležaní 
človeka na matraci vzniká teplo, na základe ktorého sa miliardy otvorených buniek jemne 
pohybujú okolo Vášho tela, čím Vám bez spätného tlaku poskytnú kompletnú oporu tam, kde 
ju potrebujete. Pri výrobe matracov SEGUM používame Memory penu s hustotou 50 kg/m3  
a 85 kg/m3. 

MEMORY pena, výška 6 cm, hustota 85 kg/m3

Studená pena (HR), výška 11/8 cm, 40 kg/m3

Studená pena s vysokou hustotou a otvorenou bunkovou štruktúrou je vzdušnejšia 
a pružnejšia ako klasická pena a má teda vyššiu schopnosť kopírovať tvar tela. Matrace 
vyrobené zo studenej peny poskytujú po celú dobu svojej životnosti vysoký komfort ležania 
a optimálne podmienky pre kvalitný spánok. 

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

tvrdosť

H3/H4
stredný / stredne 

tvrdý 

120kg
nosnosť

výška
matraca

23 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Exkluzívny matrac z pamäťovej peny MEMORY je podporený vysokou vrstvou tvarovanej studenej peny. Vrstva 
pamäťovej peny je vysoká 11 cm a skladá sa z pien dvoch tvrdostí uložených tak, aby sa telo 
najskôr pohodlne zaborilo do matraca a následne mu matrac kládol väčší odpor. 
Takto sme dosiahli optimálne kopírovanie tvaru tela 
a zároveň vytvorili aj dostatočnú oporu 
pre chrbticu. 

Zloženie matraca (zhora nadol)

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

10 ro
ko

v

záruka



ROYAL memory

MEMORY pena, výška 7 cm, hustota 50 kg/m3   
Je to viskoelastická (pamäťová) pena s otvorenou bunkovou štruktúrou. Táto jedinečná 
pena zmierňuje tlak matraca na telo vďaka tomu, že je citlivá na tlak a teplotu. Pri ležaní 
človeka na matraci vzniká teplo, na základe ktorého sa miliardy otvorených buniek jemne 
pohybujú okolo Vášho tela, čím Vám bez spätného tlaku poskytnú kompletnú oporu tam, kde 
ju potrebujete. Pri výrobe matracov SEGUM používame Memory penu s hustotou 50 kg/m3  
a 85 kg/m3. 

MEMORY pena, výška 7 cm, hustota 85 kg/m3

Pena KOMFORT, výška 8/5 cm, 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou až 30 kg/m3. Vďaka vysokej hustote 
poskytuje táto pena dobrý komfort pri ležaní, je elastická a nedeformuje sa, má dobrú 
tvarovú pamäť. Vyrába sa modernou technológiou bez použitia freónov. Dodávateľ Eurofoam 
(Rakúsko) a British Vita (Anglicko).

Elastická textília na ochranu jadra   
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním 
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca. 

tvrdosť

H3/H4
stredný / stredne 

tvrdý 

120kg
nosnosť

výška
matraca

23 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Náš najlepší matrac z pamäťovej peny MEMORY. Na jeho výrobu používame najkvalitnejšiu MEMORY penu výšky 
až 14 cm vyskladanú tak, aby sa matrac pri ležaní ideálne prispôsobil tvaru tela. V’daka kombinácii MEMORY 
pien rôznej hustoty poskytuje matrac naozaj kráľovský spánok pre ľudí, ktorí 
hľadajú výhody pamäťovej peny MEMORY, a to zmierňovanie 
tlaku matraca na telo a dokonalú 
prispôsobivosť.

Zloženie matraca (zhora nadol)

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

10 ro
ko

v

záruka



KOLEKCIA MATRACOV

BABY



BABY

GUMOKOKOS, výška 8 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný exkluzívny 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou 
za tepla z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka 
(prírodný tekutý latex). Kokosové vlákno sa získava z kôry kokosových orechov a dováža 
sa z ekologických plantáží Srí Lanky. Kaučukovníkové mlieko sa získava z miazgy 
kaučukovníkových stromov. Dováža sa z Malajzie. Dosky z kokosového vlákna sa vyrábajú 
viacerými technológiami. Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé kokosové 
vlákno impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), vďaka čomu 
získa výsledná doska veľmi kompaktný charakter a pri takto kvalitnej doske nie je možný 
žiadny výtrus. Touto špičkovou technológiou vyrába v Európe len SEGUM. Vyrobené dosky 
z kokosového vlákna a prírodného latexu sa nazývajú gumokokos. Gumokokosové dosky 
sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť. Vďaka svojmu prírodnému charakteru 
sú ideálne na výrobu matracov  vhodných pre alergikov, nakoľko nie sú živnou pôdou  
pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť. Gumokokos vyrábame s hustotou od 70kg/m3 
do 100kg/m3 a lisovaný až 210kg/m3. Z výslednej hmotnosti gumokokosu tvorí 50% 
kaučukovníkové mlieko a 50% kokosové vlákno. V matracoch sa používa na dosiahnutie 
najmä tvrdosti, vzdušnosti a dlhej životnosti. Najlepšie vlastnosti pre výrobu matracov má 
gumokokos s hustotou 80kg/m3 a ten nájdete vo všetkých matracoch SEGUM.

Elastická textília na ochranu jadra
Každý matrac so snímateľným poťahom by mal mať jadro chránené v ochrannej textílii, 
ktorá musí byť elastická, aby umožnila vyniknúť vlastnostiam všetkých materiálov, ktoré boli 
použité na výrobu jadra. Textília chráni matracové jadro pred poškodením, a tak zabraňuje 
predčasnému opotrebovaniu matraca, čo významne predlžuje jeho životnosť. Navyše 
zadržiava vlhkosť, ktorá tak nepreniká do samotného jadra matraca, a tým zabraňuje vzniku 
vlhkého prostredia, ktoré je živnou pôdou pre vznik mikroorganizmov a baktérií. Všetky 
matrace SEGUM majú jadro v ochrannej elastickej textílii. 

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H4
stredne 
tvrdý

20kg
nosnosť

výška
matraca

9 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrac BABY je vyrobený výhradne z prírodného gumokokosu, ktorý disponuje tými najlepšími vlastnosťami  
pre zdravý detský spánok. Je vzdušný, nealergizujúci, má skvelé termoregulačné vlastnosti a chráni pred šírením 
mikroorganizmov. Kombinácia kokosového vlákna a prírodného latexu prepúšťa vlhkosť 
a rýchlo schne, vďaka čomu dieťaťu zaručuje dobrý spánok i v prípade 
pomočenia. Gumokokosové jadro navyše vytvára výbornú 
oporu chrbtici a podporuje 
jej zdravý vývoj.

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt



BABY latex

LATEX, výška 3 cm, hustota 70 kg/m3

100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. vulkanizáciou starostlivo 
namiešanej zmesi prírodného a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje 
výbornou elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu 
matracov najvyššej kvality.

GUMOKOKOS, výška 6 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný exkluzívny 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou 
za tepla z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka 
(prírodný tekutý latex).  Pre výrobu matracov je vhodná technológia, keď sa celé kokosové 
vlákno impregnuje prírodným latexom a následne zvulkanizuje (pogumuje), vďaka čomu 
sú gumokokosové dosky  pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť. Vďaka svojmu 
prírodnému charakteru sú ideálne na výrobu matracov  vhodných pre alergikov, nakoľko nie 
sú živnou pôdou pre roztoče a nedrží sa v nich vlhkosť. 

Elastická textília na ochranu jadra
Každý matrac so snímateľným poťahom by mal mať jadro chránené v ochrannej textílii, 
ktorá musí byť elastická, aby umožnila vyniknúť vlastnostiam všetkých materiálov, ktoré boli 
použité na výrobu jadra. Textília chráni matracové jadro pred poškodením, a tak zabraňuje 
predčasnému opotrebovaniu matraca, čo významne predlžuje jeho životnosť. Navyše 
zadržiava vlhkosť, ktorá tak nepreniká do samotného jadra matraca, a tým zabraňuje vzniku 
vlhkého prostredia, ktoré je živnou pôdou pre vznik mikroorganizmov a baktérií. Všetky 
matrace SEGUM majú jadro v ochrannej elastickej textílii. 

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredný / stredne 

tvrdý

20kg
nosnosť

výška
matraca

11 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrac BABY latex je vyrobený z kombinácie gumokokosu a latexovej peny. Mäkší z jednej strany, tvrdší z druhej, 
pružnosťou prispôsobený váhe dieťaťa. Vytvára chrbtici dokonalú oporu. Kým latexová pena poskytuje dieťaťu väčší 
komfort pri ležaní, gumokokos dáva matracu jedinečné vlastnosti. Je vzdušný, nealergizujúci, 
má skvelé termoregulačné vlastnosti a chráni pred šírením mikroorganizmov. 
Kombinácia kokosového vlákna a prírodného latexu prepúšťa vlhkosť 
a rýchlo schne, vďaka čomu dieťaťu zaručuje dobrý 
spánok i v prípade pomočenia.

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt



BABY komfort

Pena KOMFORT, výška 6 cm, 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou až 30 kg/m3. Vďaka vysokej hustote 
poskytuje táto pena dobrý komfort pri ležaní, je elastická a nedeformuje sa, má dobrú 
tvarovú pamäť. Vyrába sa modernou technológiou bez použitia freónov. Dodávateľ Eurofoam 
(Rakúsko) a British Vita (Anglicko).

Elastická textília na ochranu jadra
Každý matrac so snímateľným poťahom by mal mať jadro chránené v ochrannej textílii, 
ktorá musí byť elastická, aby umožnila vyniknúť vlastnostiam všetkých materiálov, ktoré boli 
použité na výrobu jadra. Textília chráni matracové jadro pred poškodením, a tak zabraňuje 
predčasnému opotrebovaniu matraca, čo významne predlžuje jeho životnosť. Navyše 
zadržiava vlhkosť, ktorá tak nepreniká do samotného jadra matraca, a tým zabraňuje vzniku 
vlhkého prostredia, ktoré je živnou pôdou pre vznik mikroorganizmov a baktérií. Všetky 
matrace SEGUM majú jadro v ochrannej elastickej textílii. 

2 ro
ky

záruka

tvrdosť

H3
stredný

20kg
nosnosť

výška
matraca

7 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Príjemný detský matrac z peny KOMFORT s vysokou hustotou, tvrdosťou prispôsobený váhe dieťaťa. Penové jadro 
je v ochrannej bavlnenej textílii, ktorá v prípade prania poťahu poslúži ako dočasná ochrana jadra. Tento 
detský matrac dodávame oproti štandardnej ponuke poťahov aj v špeciálnom poťahu Supra, 
ktorý je možné prať na 90°C. Povrch tohto poťahu tvorí látka zo 100%-nej bavlny 
prešitá na dutom vlákne, ktoré je vhodné 
pre alergikov.

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt



BABY antibakterial

Antibakteriálna studená pena (HR), výška 9 cm, 40 kg/m3

Antibakteriálna studená pena s vysokou hustotou a otvorenou bunkovou štruktúrou 
v úprave SANITIZED je vzdušnejšia a pružnejšia ako klasická pena a má teda vyššiu 
schopnosť kopírovať tvar tela. Matrace vyrobené zo studenej peny  poskytujú po celú dobu 
svojej životnosti vysoký komfort ležania a optimálne podmienky pre kvalitný spánok. Úprava 
SANITIZED likviduje baktérie, zabraňuje množeniu roztočov a eliminuje nežiadúce zápachy.

Pena KOMFORT bočník, výška 9 cm, 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou až 30 kg/m3. Vďaka vysokej hustote 
poskytuje táto pena dobrý komfort pri ležaní, je elastická a nedeformuje sa, má dobrú 
tvarovú pamäť. Vyrába sa modernou technológiou bez použitia freónov. Dodávateľ Eurofoam 
(Rakúsko) a British Vita (Anglicko).

Elastická textília na ochranu jadra
Každý matrac so snímateľným poťahom by mal mať jadro chránené v ochrannej textílii, 
ktorá musí byť elastická, aby umožnila vyniknúť vlastnostiam všetkých materiálov, ktoré boli 
použité na výrobu jadra. Textília chráni matracové jadro pred poškodením, a tak zabraňuje 
predčasnému opotrebovaniu matraca, čo významne predlžuje jeho životnosť. Navyše 
zadržiava vlhkosť, ktorá tak nepreniká do samotného jadra matraca, a tým zabraňuje vzniku 
vlhkého prostredia, ktoré je živnou pôdou pre vznik mikroorganizmov a baktérií. Všetky 
matrace SEGUM majú jadro v ochrannej elastickej textílii. 

3 ro
ky

záruka

tvrdosť

H4
stredne
tvrdý

20kg
nosnosť

výška
matraca

11 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Profiláciou povrchu a perforáciou jadra studenej peny v úprave Sanitized vznikol detský matrac, ktorý je optimálne 
pružný a dokonale vzdušný (perforované jadro). Úlohou pevných bočníkov je udržať dieťa v spánku v optimálnej 
polohe a zároveň, v prípade ležania tesne pri boku postieľky, obmedziť prepadávanie častí tela cez prípadné 
medzery na bočniciach detských postieľok. Úprava Sanitized likviduje baktérie, plesne, 
zabraňuje množeniu roztočov a vzniku nežiaducich pachov spôsobených 
týmito mikroorganizmami. Viac informácii o úprave 
Sanitized nájdete na www.sanitized.com.

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt



Pena KOMFORT, výška 9 cm, 30 kg/m3

Pružná polyuretánová pena s vysokou hustotou až 30, 35 a 40 kg/m3. Vďaka vysokej 
hustote poskytuje táto pena dobrý komfort pri ležaní, je elastická a nedeformuje sa, má 
dobrú tvarovú pamäť. Vyrába sa modernou technológiou bez použitia freónov. Dodávateľ 
Eurofoam (Rakúsko) a British Vita (Anglicko).

Pena KOMFORT bočník, výška 9 cm, 30 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Každý matrac so snímateľným poťahom by mal mať jadro chránené v ochrannej textílii, 
ktorá musí byť elastická, aby umožnila vyniknúť vlastnostiam všetkých materiálov, ktoré boli 
použité na výrobu jadra. Textília chráni matracové jadro pred poškodením, a tak zabraňuje 
predčasnému opotrebovaniu matraca, čo významne predlžuje jeho životnosť. Navyše 
zadržiava vlhkosť, ktorá tak nepreniká do samotného jadra matraca, a tým zabraňuje vzniku 
vlhkého prostredia, ktoré je živnou pôdou pre vznik mikroorganizmov a baktérií. Všetky 
matrace SEGUM majú jadro v ochrannej elastickej textílii. 

3 ro
ky

záruka

tvrdosť

H4
stredne
tvrdý

20kg
nosnosť

výška
matraca

11 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Matrac BABY premium má tvarovaný povrch a vystužené boky matraca. Úlohou pevných bočníkov je udržať dieťa 
v spánku v optimálnej polohe a zároveň v prípade ležania tesne pri boku 
postieľky obmedziť prepadávanie častí tela cez prípadné 
medzery na bočniciach detských postieľok. 

Zloženie matraca (zhora nadol)

pevný drevený alebo nepolohovateľný 
lamelový rošt

BABY premium



KOLEKCIA MATRACOV



EPIC

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)

WATERGEL, výška 5 cm, hustota 60 kg/m3

je revolučná nenapodobiteľná komfortná PUR pena s vysokou hustotou gélu, vyrábaná 
unikátnou technológiou, poskytuje absolútny pocit sviežosti, elasticity, nedeformuje sa, je 
extrémne vzdušná. Tiež ponúka pocit/efekt relaxu na vode pri zachovaní optimálnej opory 
tela.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina PUNKTOFLEX S500 7FYZIO, výška 14 cm
Pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu PUNKTOFLEX, ktorá má  
250 pružiniek na m2. To znamená, že v matracovom jadre s rozmerom 200x100cm sa 
nachádza až 500 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou 
tvrdosťou. Tento systém nazývame 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tým, 
že je pri výrobe použitý drôt v dvoch rozdielnych hrúbkach. Pružinky sú vyrobené z drôtu 
hrúbky 1,8/2,0mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

WATERGEL, výška 5 cm, hustota 60 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

140kg
nosnosť

výška
matraca

27 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Exkluzívna a revolučná pena WATERGEL s nenapodobiteľným komfortom a hustotou až 60 kg/m3. 
K tejto pene sme pridali 7 zónovú taštičkovú pružinu s anatomickými zónami a 500 pružinkami. 
Tak vznikol matrac EPIC, ktorý je zárukou najvyššej kvality spánku. Pre ešte väčší 
komfort matraca sme na jednu stranu pridali platňu z prírodného 
latexovaného kokosového vlákna. Vďaka tomu 
môžete vyberať medzi tvrdšou 
a mäkšou stranou.

Zloženie matraca (zhora nadol)



MARIN

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)

KLIMAMEMORY, výška 5 cm, hustota 45 kg/m3

je to špičková moderná ecofriendly memory pena s minimálnou citlivosťou na zmeny teplôt
prostredia, poskytuje optimálnu oporu pre chrbticu, rovnomerne rozkladá váhu ľudského 
tela, je komfortná, ultra tichá a nedeformuje sa.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina PUNKTOFLEX S500 7FYZIO, výška 14 cm
Pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu PUNKTOFLEX, ktorá má  
250 pružiniek na m2. To znamená, že v matracovom jadre s rozmerom 200x100cm sa 
nachádza až 500 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou 
tvrdosťou. Tento systém nazývame 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tým, 
že je pri výrobe použitý drôt v dvoch rozdielnych hrúbkach. Pružinky sú vyrobené z drôtu 
hrúbky 1,8/2,0mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

KLIMAMEMORY, výška 5 cm, hustota 45 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

140kg
nosnosť

výška
matraca

27 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Predstavujeme Vám prvú MEMORY (pamäťovú penu) KLIMAMEMORY, ktorej tvrdosť a komfort nie sú 
závislé od teploty miestnosti. Jej vlastnosti sú preto stále, či už máte pri spaní radi nižšiu alebo 
vyššiu teplotu. Túto modernú a naviac eco-friendly pamäťovú penu sme skombinovali 
s taštičkovou pružinou, ktorá má 7 anatomických zón a až 500 pružiniek. 
Matrac MARIN má na jednej strane platňu z prírodného 
latexovaného kokosového vlákna, vďaka 
čomu môžete vyberať medzi tvrdšou 
a mäkšou stranou.

Zloženie matraca (zhora nadol)



ASTON

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)

WATERGEL, výška 5 cm, hustota 60 kg/m3

je revolučná nenapodobiteľná komfortná PUR pena s vysokou hustotou gélu, vyrábaná 
unikátnou technológiou, poskytuje absolútny pocit sviežosti, elasticity, nedeformuje sa, je 
extrémne vzdušná. Tiež ponúka pocit/efekt relaxu na vode pri zachovaní optimálnej opory 
tela.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina SUPER MICROPOCKET S2000 7FYZIO, 14 cm
Prémiové pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu SUPER 
MICROPOCKET, ktorá má až 1000 pružiniek na m2. V jadre matraca s rozmermi 200x100cm 
sa tak nachádza až 2000 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou 
tvrdosťou. Tento systém označujeme 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca je dosahovaná 
použitím dvoch rozdielnych hrúbok drôtu. Pružinky sú vyrobené z drôtu hrúbky 0,9/1,1mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

WATERGEL, výška 5 cm, hustota 60 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

10 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H3,5
stredne / stredne 

tvrdý

140kg
nosnosť

výška
matraca

27 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Ak hľadáte skutočne to najlepšie pre dokonalý spánok, našli ste. Revolučná, komfortom nenapodobiteľná pena 
WATERGEL, luxusná taštičková pružina so siedmymi anatomickými zónami a 2000 pružinkami 
sú zárukou spánku najvyššej kvality. Pre ešte väčší komfort matraca sme na jednu 
stranu pridali platňu z prírodného latexovaného kokosového vlákna. 
Vďaka tomu môžete vyberať medzi 
tvrdšou a mäkšou stranou.

Zloženie matraca (zhora nadol)



MERCURY

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)

KLIMAMEMORY, výška 5 cm, hustota 45 kg/m3

je to špičková moderná ecofriendly memory pena s minimálnou citlivosťou na zmeny teplôt
prostredia, poskytuje optimálnu oporu pre chrbticu, rovnomerne rozkladá váhu ľudského 
tela, je komfortná, ultra tichá a nedeformuje sa.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny.

PUR bočníky, výška 14 cm, hustota 35 kg/m3

Bočná výstuha pri matracoch s pružinovým jadrom z komfortnej peny.

7 zónová taštičková pružina SUPER MICROPOCKET S2000 7FYZIO, 14 cm
Prémiové pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu SUPER 
MICROPOCKET, ktorá má až 1000 pružiniek na m2. V jadre matraca s rozmermi 200x100cm 
sa tak nachádza až 2000 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou 
tvrdosťou. Tento systém označujeme 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca je dosahovaná 
použitím dvoch rozdielnych hrúbok drôtu. Pružinky sú vyrobené z drôtu hrúbky 0,9/1,1mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

KLIMAMEMORY, výška 5 cm, hustota 45 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

10 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H3,5
stredne / stredne 

tvrdý

140kg
nosnosť

výška
matraca

27 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Ak máte radi pohodlie pamäťovej peny a ste fanúšik taštičkových pružín, tak toto je pre vás tá najlepšia voľba. 
Pamäťová pena KLIMAMEMORY je prvá memory (pamäťová pena) pena, ktorej tvrdosť nie je závislá od teploty 
miestnosti a teda poskytuje vysoký komfort pri spaní tak pri nižšej, ako aj pri vyššej teplote. Túto modernú 
a naviac eco-friendly pamäťovú penu sme skombinovali s luxusnou taštičkovou pružinou, ktorá má 
7 anatomických zón a 2000 pružiniek . Pre ešte väčší komfort matraca 
sme na jednu stranu pridali platňu z prírodného latexovaného 
kokosového vlákna. Vďaka tomu môžete vyberať 
medzi tvrdšou a mäkšou stranou.

Zloženie matraca (zhora nadol)



BIG DOUBLE

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)

WATERGEL, výška 5 cm, hustota 60 kg/m3

je revolučná komfortná PUR pena s vysokou hustotou gélu, vyrábaná unikátnou technológiou, 
poskytuje absolútny pocit sviežosti, elasticity, nedeformuje sa, je extrémne vzdušná. 

PUR bočníky, výška 18 cm, hustota 35 kg/m3

Taštičková pružina POSTURFLO, výška 3,8 cm
Vyznačuje sa vynikajúcou vzdušnosťou, elasticitou, komfortom a poskytuje optimálnu oporu 
chrbtici. Každá jedna samostatná pružinka je zašitá v textilnej taške a navzájom sú vertikálne 
pospájané. Taštičková mini MICRO pružina má pri výške 3,8 cm, priemere drôtu 4,5 cm, hrúbke 
drôtu 1,3 mm - 325 pružiniek/m2.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm

7 zónová taštičková pružina PUNKTOFLEX S500 7FYZIO, výška 14 cm
Pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu PUNKTOFLEX, ktorá má  
250 pružiniek na m2. To znamená, že v matracovom jadre s rozmerom 200x100cm sa 
nachádza až 500 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou 
tvrdosťou. Tento systém nazývame 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tým, 
že je pri výrobe použitý drôt v dvoch rozdielnych hrúbkach. Pružinky sú vyrobené z drôtu 
hrúbky 1,8/2,0mm.

GUMOKOKOS, výška 1 cm, hustota 80 kg/m3

Vlastný 100% prírodný produkt spoločnosti SEGUM. Vyrába sa vulkanizáciou za tepla  
z dvoch prírodných surovín. Z kokosového vlákna a kaučukovníkového mlieka (prírodný 
tekutý latex). Gumokokosové dosky sú pružné, vzdušné a majú neobmedzenú životnosť.

LATEX, výška 2 cm, hustota 70 kg/m3

100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. vulkanizáciou starostlivo namiešanej 
zmesi prírodného a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa používa na výrobu matracov 
najvyššej kvality.

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

140kg
nosnosť

výška
matraca

28 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Precízna ručná práca a exkluzívne materiály použité pri matraci BIG DOUBLE - matraci najvyššej kvality. 
O príjemný pocit pri ležaní sa starajú revolučná a ničím nenapodobiteľná pena WATERGEL, prírodné latexované 
kokosové vlákno a latexová pena. Správnu polohu chrbtice zabezpečuje kombinácia taštičkovej pružiny 
so siedmymi anatomickými zónami a 500 pružinkami, ktorých účinok vylepšuje inovatívna 
taštičková pružina s výškou len 3,8 cm, ktorá bola vyvinutá na dosiahnutie 
najvyššieho komfortu v luxusných matracoch. Táto pružina 
má 650 pružiniek. Spolu má tak matrac 
až 1150 pružiniek.

Zloženie matraca (zhora nadol)



BIG TRIPLE

pevný drevený alebo 
lamelový rošt (min. 28 lamiel)

WATERGEL, výška 5 cm, hustota 60 kg/m3

je revolučná komfortná PUR pena s vysokou hustotou gélu, vyrábaná unikátnou technológiou, 
poskytuje absolútny pocit sviežosti, elasticity, nedeformuje sa, je extrémne vzdušná. 

PUR bočníky, výška 2 cm + 18 cm, hustota 35 kg/m3

Taštičková pružina POSTURFLO, výška 2,2 cm
Vyznačuje sa vynikajúcou vzdušnosťou, elasticitou, komfortom a poskytuje optimálnu oporu 
chrbtici. Každá jedna samostatná pružinka je zašitá v textilnej taške a navzájom sú vertikálne 
pospájané. Taštičková mini MICRO pružina má pri výške 2,2 cm, priemere drôtu 3,3 cm, hrúbke 
drôtu 1 mm - 650 pružiniek/m2.

LATEX, výška 2 cm, hustota 70 kg/m3

100% latexová pena vyrobená vulkanizáciou starostlivo namiešanej zmesi prírodného 
a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa používa na výrobu matracov najvyššej kvality.

Taštičková pružina POSTURFLO, výška 3,8 cm

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm

7 zónová taštičková pružina PUNKTOFLEX S500 7FYZIO, výška 14 cm
Pružinové matrace Segum obsahujú taštičkovú pružinu typu PUNKTOFLEX, ktorá má  
250 pružiniek na m2. To znamená, že v matracovom jadre s rozmerom 200x100cm sa 
nachádza až 500 pružiniek, ktoré sú usporiadané do 7 anatomických zón s rozdielnou 
tvrdosťou. Tento systém nazývame 7FYZIO. Rozdielna tvrdosť matraca sa dosahuje tým, 
že je pri výrobe použitý drôt v dvoch rozdielnych hrúbkach. Pružinky sú vyrobené z drôtu 
hrúbky 1,8/2,0mm.

LISOVANÁ BAVLNA – CHRÁNIČ PRUŽINY, výška 0,3 cm

LATEX, výška 2 cm, hustota 70 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním  
a znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

10 ro
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záruka

tvrdosť

H3/H4
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DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

BIG TRIPLE je náš taštičkový matrac s najväčším počtom pružiniek a teda aj najvyššou kvalitou spánku. O príjemný 
pocit pri ležaní sa starajú revolučná a ničím nenapodobiteľná pena WATERGEL, prírodné latexované kokosové 
vlákno a latexová pena. Správnu polohu chrbtice zabezpečuje kombinácia taštičkovej pružiny so siedmymi 
anatomickými zónami a 500 pružinkami, ktorých účinok vylepšuje inovatívna taštičková pružina 
s výškou len 3,8 cm. Táto pružina má 650 pružiniek a čerešničkou na torte je tretia 
pružina s výškou len 2,2 cm a 1300 pružinkami. Tento inovatívny 
a luxusný matrac má tak spolu až 2450 pružiniek 
v troch vrstvách pre dosiahnutie 
najvyššej kvality spánku.

Zloženie matraca (zhora nadol)



CALIA

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

WATERGEL, výška 5 cm, hustota 60 kg/m3

je revolučná nenapodobiteľná komfortná PUR pena s vysokou hustotou gélu, vyrábaná 
unikátnou technológiou, poskytuje absolútny pocit sviežosti, elasticity, nedeformuje sa, je 
extrémne vzdušná. Tiež ponúka pocit/efekt relaxu na vode pri zachovaní optimálnej opory 
tela.

Antibakteriálna studená HR pena SANITIZED, výška 16 cm, 40 kg/m3

Studená pena bola vyvinutá na základe dlhoročných skúseností s výrobou polyuretánových 
pien, ako materiál na výrobu matracov najvyššej kvality. Na rozdiel od klasickej 
polyuretánovej peny sa počas výrobného procesu roztrhá uzavretá bunková štruktúra, vďaka 
čomu sa otvoria bunky a studená pena má tak otvorenú bunkovú štruktúru, vďaka čomu je 
vzdušnejšia a pružnejšia ako klasická pena a má teda vyššiu schopnosťou kopírovať tvar 
tela. Na výrobu matracov SEGUM používame studenú penu najvyššej kvality s hustotou 
38kg/m3, 40kg/m3 a 50kg/m3. Pena s takouto hustotou dokáže výborne kopírovať tvar tela 
a má dlhšiu životnosť. Matrace vyrobené zo studenej peny  poskytujú po celú dobu svojej 
životnosti vysoký komfort ležania a optimálne podmienky pre kvalitný spánok. Hlavnými 
prednosťami studenej peny sú vysoká elasticita, vzdušnosť, tvarová pamäť a dlhá životnosť.

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním a 
znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

120kg
nosnosť

výška
matraca

23 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Pri sendvičových matracoch je najdôležitejšia kvalita použitých materiálov a spôsob ich uloženia v jadre matraca. 
Matrac CALIA má spodnú vrstvu zo špeciálnej antibakteriálnej peny s úpravou Sanitized, ktorá zároveň vďaka 
vysokej hustote vytvára pevnú oporu pre chrbticu. Aby bol spánok na tomto matraci 
regenerujúci pre chrbticu, ale zároveň aj príjemný, ako vrchnú vrstvu sme 
použili exkluzívnu penu WATERGEL, ktorá má nenapodobiteľný 
komfort a je určená pre výrobu matracov 
najvyššej kvality. Matrac má strany 
s rôznou tvrdosťou.

Zloženie matraca (zhora nadol)



REMO

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

KLIMAMEMORY, výška 5 cm, hustota 45 kg/m3

je to špičková moderná ecofriendly memory pena s minimálnou citlivosťou na zmeny teplôt
prostredia, poskytuje optimálnu oporu pre chrbticu, rovnomerne rozkladá váhu ľudského 
tela, je komfortná, ultra tichá a nedeformuje sa.

Antibakteriálna studená HR pena SANITIZED, výška 16 cm, 40 kg/m3

Studená pena bola vyvinutá na základe dlhoročných skúseností s výrobou polyuretánových 
pien, ako materiál na výrobu matracov najvyššej kvality. Na rozdiel od klasickej 
polyuretánovej peny sa počas výrobného procesu roztrhá uzavretá bunková štruktúra, vďaka 
čomu sa otvoria bunky a studená pena má tak otvorenú bunkovú štruktúru, vďaka čomu je 
vzdušnejšia a pružnejšia ako klasická pena a má teda vyššiu schopnosťou kopírovať tvar 
tela. Na výrobu matracov SEGUM používame studenú penu najvyššej kvality s hustotou 
38kg/m3, 40kg/m3 a 50kg/m3. Pena s takouto hustotou dokáže výborne kopírovať tvar tela 
a má dlhšiu životnosť. Matrace vyrobené zo studenej peny  poskytujú po celú dobu svojej 
životnosti vysoký komfort ležania a optimálne podmienky pre kvalitný spánok. Hlavnými 
prednosťami studenej peny sú vysoká elasticita, vzdušnosť, tvarová pamäť a dlhá životnosť.

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním a 
znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3/H4
stredne / stredne 

tvrdý

120kg
nosnosť

výška
matraca

23 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Prvá memory (pamäťová pena) KLIMAMEMORY, ktorej tvrdosť nie je závislá od teploty miestnosti a teda poskytuje 
vysoký komfort pri spaní tak pri nižšej, ako aj pri vyššej teplote. Túto modernú a naviac eco-friendly 
pamäťovú penu sme skombinovali s antibakteriálnou penou v úprave Sanitized. 
Matrac tak má tvrdšie jadro pre dokonalú oporu chrbtice a na vrchnej 
strane KLIMAMEMORY - pamäťovú penu pre dokonalý 
komfort. Matrac má strany 
s rôznou tvrdosťou.

Zloženie matraca (zhora nadol)



MERCEDES

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

WATERGEL, výška 5 cm, hustota 60 kg/m3

je revolučná nenapodobiteľná komfortná PUR pena s vysokou hustotou gélu, vyrábaná 
unikátnou technológiou, poskytuje absolútny pocit sviežosti, elasticity, nedeformuje sa, je 
extrémne vzdušná. Tiež ponúka pocit/efekt relaxu na vode pri zachovaní optimálnej opory 
tela.

LATEX, výška 4 cm, hustota 70 kg/m3

Firma SEGUM používa vo svojich matracoch výhradne 100% latexovú penu  
s hustotou 70kg/m3. Základnou surovinou na výrobu latexovej peny je prírodné 
kaučukovníkové mlieko, ktoré sa nazýva aj prírodný tekutý latex. Symbol Latex označuje 
latexovú penu vyrábanú klasickou metódou, t.j. do pripravenej formy sa naleje starostlivo 
namiešaná zmes prírodného a syntetického latexu, ktorý pri teplote cca 115°C zvulkanizuje, 
pričom zmení svoj tekutý charakter na pevný. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje výbornou 
elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu matracov 
najvyššej kvality. 

GUMOKOKOS/LATEX, výška 4 cm, hustota 80 kg/m3 a 70 kg/m3

Tvrdšia gumokokosová doska je v oblasti ramien a kolien nahradená mäkkým latexom.

LATEX, výška 8 cm, hustota 70 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním a 
znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

5 ro
ko
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záruka

tvrdosť

H3/H3,5
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tvrdý

120kg
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výška
matraca

23 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Ak hľadáte sendvičový matrac, ktorý je vyrobený z najkvalitnejších materiálov, matrac MERCEDES 
je riešenie. Jadro so zónovou tvrdosťou je tvorené kombináciou vysoko kvalitnej latexovej peny 
a platní z prírodného latexovaného kokosového vlákna, tak aby boli zóny pod ramenom 
a kolenami mäkšie. Pre dosiahnutie komfortu najvyššej úrovne sme na vrch 
použili revolučnú penu WATERGEL s nenapodobiteľným luxusným 
pocitom pri ležaní. Matrac má strany 
s rôznou tvrdosťou.

Zloženie matraca (zhora nadol)



LOTUS

lamelový rošt (min. 28 lamiel)

KLIMAMEMORY, výška 5 cm, hustota 45 kg/m3

je to špičková moderná ecofriendly memory pena s minimálnou citlivosťou na zmeny teplôt
prostredia, poskytuje optimálnu oporu pre chrbticu, rovnomerne rozkladá váhu ľudského 
tela, je komfortná, ultra tichá a nedeformuje sa.

LATEX, výška 4 cm, hustota 70 kg/m3

Firma SEGUM používa vo svojich matracoch výhradne 100% latexovú penu  
s hustotou 70kg/m3. Základnou surovinou na výrobu latexovej peny je prírodné 
kaučukovníkové mlieko, ktoré sa nazýva aj prírodný tekutý latex. Symbol Latex označuje 
latexovú penu vyrábanú klasickou metódou, t.j. do pripravenej formy sa naleje starostlivo 
namiešaná zmes prírodného a syntetického latexu, ktorý pri teplote cca 115°C zvulkanizuje, 
pričom zmení svoj tekutý charakter na pevný. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje výbornou 
elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu matracov 
najvyššej kvality. 

GUMOKOKOS/LATEX, výška 4 cm, hustota 80 kg/m3 a 70 kg/m3

Tvrdšia gumokokosová doska je v oblasti ramien a kolien nahradená mäkkým latexom.

LATEX, výška 8 cm, hustota 70 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Elastická textília chráni matracové jadro pred poškodením, predčasným opotrebovaním a 
znižuje prenikanie vlhkosti do jadra matraca.

5 ro
ko
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záruka

tvrdosť

H3/H3,5
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tvrdý
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výška
matraca

23 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Prvá memory (pamäťová pena) KLIMAMEMORY, ktorej tvrdosť nie je závislá od teploty miestnosti 
a teda poskytuje vysoký komfort pri spaní tak pri nižšej, ako aj pri vyššej teplote. Túto modernú 
a naviac eco-friendly pamäťovú penu sme skombinovali s jadrom z vysoko kvalitnej 
latexovej peny a platní z prírodného latexovaného kokosového vlákna, 
ktoré sú usporiadané tak, aby boli zóny pod ramenom 
a kolenami mäkšie. Matrac má strany 
s rôznou tvrdosťou.

Zloženie matraca (zhora nadol)



TOPERY

CHRÁNIČE

ANATOMICKÉ 
VANKÚŠE



TOPER latex

LATEX, výška 4 cm, hustota 70 kg/m3

Firma SEGUM používa vo svojich matracoch výhradne 100% latexovú penu s hustotou  
70kg/m3. Základnou surovinou na výrobu latexovej peny je prírodné kaučukovníkové mlieko, 
ktoré sa nazýva aj prírodný tekutý latex. Symbol Latex označuje latexovú penu vyrábanú 
klasickou metódou, t.j. do pripravenej formy sa naleje starostlivo namiešaná zmes prírodného  
a syntetického latexu, ktorý pri teplote cca 115°C zvulkanizuje, pričom zmení svoj tekutý 
charakter na pevný. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje výbornou elasticitou, vzdušnosťou, 
veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu matracov najvyššej kvality. Výrobcom latexu 
sú firmy Artilat a Latexco (obe Belgicko).

Elastická textília na ochranu jadra
Každý matrac so snímateľným poťahom by mal mať jadro chránené v ochrannej textílii, 
ktorá musí byť elastická, aby umožnila vyniknúť vlastnostiam všetkých materiálov, ktoré boli 
použité na výrobu jadra. Textília chráni matracové jadro pred poškodením, a tak zabraňuje 
predčasnému opotrebovaniu matraca, čo významne predlžuje jeho životnosť. Navyše 
zadržiava vlhkosť, ktorá tak nepreniká do samotného jadra matraca, a tým zabraňuje vzniku 
vlhkého prostredia, ktoré je živnou pôdou pre vznik mikroorganizmov a baktérií. Všetky 
matrace SEGUM majú jadro v ochrannej elastickej textílii. 

5 ro
ko
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záruka

tvrdosť
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DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Toper na matrace a postele z latexovej peny v príjemnom poťahu podľa vlastného výberu. 
Toper dokáže upraviť tvrdosť matraca.

Zloženie matraca (zhora nadol)

ľubovoľný matrac



TOPER memory

MEMORY pena, výška 4 cm, hustota 50 kg/m3   
Je to viskoelastická (pamäťová) pena s otvorenou bunkovou štruktúrou. Táto jedinečná 
pena zmierňuje tlak matraca na telo vďaka tomu, že je citlivá na tlak a teplotu. Pri ležaní 
človeka na matraci vzniká teplo, na základe ktorého sa miliardy otvorených buniek jemne 
pohybujú okolo Vášho tela, čím vám bez spätného tlaku poskytnú kompletnú oporu tam, kde 
ju potrebujete. Pri výrobe matracov SEGUM používame Memory penu s hustotou 50kg/m3  
a 85kg/m3. Dodávateľ British Vita (Anglicko) a Carpenter (Belgicko).

Elastická textília na ochranu jadra
Každý matrac so snímateľným poťahom by mal mať jadro chránené v ochrannej textílii, 
ktorá musí byť elastická, aby umožnila vyniknúť vlastnostiam všetkých materiálov, ktoré boli 
použité na výrobu jadra. Textília chráni matracové jadro pred poškodením, a tak zabraňuje 
predčasnému opotrebovaniu matraca, čo významne predlžuje jeho životnosť. Navyše 
zadržiava vlhkosť, ktorá tak nepreniká do samotného jadra matraca, a tým zabraňuje vzniku 
vlhkého prostredia, ktoré je živnou pôdou pre vznik mikroorganizmov a baktérií. Všetky 
matrace SEGUM majú jadro v ochrannej elastickej textílii. 

2 ro
ky

záruka

tvrdosť

H3
stredný

120kg
nosnosť

výška
matraca

5 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Toper na matrace a postele z pamäťovej peny MEMORY v príjemnom poťahu podľa 
vlastného výberu. Toper dokáže výrazne upraviť 
tvrdosť matraca.

Zloženie matraca (zhora nadol)

ľubovoľný matrac



TOPER softec

LATEX, výška 2 cm, hustota 70 kg/m3  
100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. vulkanizáciou starostlivo 
namiešanej zmesi prírodného a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje 
výbornou elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou a používa sa na výrobu 
matracov najvyššej kvality.

Lisovaná bavlna chránič pružiny, výška 0,3 cm
Vysoko pevná netkaná textília z bavlny, ktorá sa používa na ochranu čalúnnického materiálu 
pred poškodením pružinou, najmä v mäkších pružinových matracoch.

SOFTEC MINI taštičková pružina, výška 3 cm, drôt 1,6 mm,  
240 pružiniek/m2

Softec MINI je taštičková pružina s vysokým počtom pružiniek a výškou len 3 cm, určená 
na výrobu matracových toperov, alebo v kombinácii s inou pružinou na zvýšenie komfortu 
matracov.

Lisovaná bavlna chránič pružiny, výška 0,3 cm

LATEX, výška 2 cm, hustota 70 kg/m3

Elastická textília na ochranu jadra
Každý matrac so snímateľným poťahom by mal mať jadro chránené v ochrannej textílii, 
ktorá musí byť elastická, aby umožnila vyniknúť vlastnostiam všetkých materiálov, ktoré boli 
použité na výrobu jadra. Textília chráni matracové jadro pred poškodením, a tak zabraňuje 
predčasnému opotrebovaniu matraca, čo významne predlžuje jeho životnosť. Navyše 
zadržiava vlhkosť, ktorá tak nepreniká do samotného jadra matraca, a tým zabraňuje vzniku 
vlhkého prostredia, ktoré je živnou pôdou pre vznik mikroorganizmov a baktérií. Všetky 
matrace SEGUM majú jadro v ochrannej elastickej textílii. 

5 ro
ko

v

záruka

tvrdosť

H3
stredný

120kg
nosnosť

výška
matraca

9 cm

DOSTUPNÉ POŤAHY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ODPORÚČANÁ PODLOŽKA

KOMFORT A KVALITA LEŽANIA

Toper na matrace a postele z taštičkovej pružiny SOFTEC MINI a latexovej peny v príjemnom 
poťahu podľa vlastného výberu. Toper dokáže výrazne upraviť tvrdosť matraca 
a vďaka svojej výške sa dá použiť 
aj ako samostatný matrac.

Zloženie matraca (zhora nadol)

ľubovoľný matrac



Zloženie
1. Poťah Tencel, snímateľný, prací do 60OC

2. Talalay latex, 55 kg/m3

Vďaka ojedinelej technológii je tento typ latexu veľmi jemný 
a na pocit mäkší ako klasický latex, preto jeho vlastnosti ako 
vzdušnosť a jemnosť využívame najmä pri výrobe anatomicky  
tvarovaných vankúšov najvyššej kvality.

3. Elastická textília
Elastická textília chráni jadro vankúša pred poškodením, 
predčasným opotrebovaním a znižuje prenikanie vlhkosti  
do jadra vankúša. 

Zloženie
1. Poťah Tencel, snímateľný, prací do 60OC

2. LATEX, 32 kg/m3

100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. 
vulkanizáciou starostlivo namiešanej zmesi prírodného 
a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje 
výbornou elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou 
a používa sa na výrobu matracov najvyššej kvality.

3. Elastická textília
Elastická textília chráni jadro vankúša pred poškodením, 
predčasným opotrebovaním a znižuje prenikanie vlhkosti  
do jadra vankúša. 

Zloženie
1. Poťah Tencel, snímateľný, prací do 60OC

2. Talalay latex, 55 kg/m3

Vďaka ojedinelej technológii je tento typ latexu veľmi 
jemný a na pocit mäkší ako klasický latex, preto jeho 
vlastnosti ako vzdušnosť a jemnosť využívame najmä pri 
výrobe anatomicky tvarovaných vankúšov najvyššej kvality.

3. Elastická textília
Elastická textília chráni jadro vankúša pred poškodením, 
predčasným opotrebovaním a znižuje prenikanie vlhkosti 
do jadra vankúša. 

Zloženie
1. Poťah Tencel, snímateľný, prací do 60OC

2. LATEX, 36 kg/m3

100% latexová pena vyrobená tradičnou technológiou, t.j. 
vulkanizáciou starostlivo namiešanej zmesi prírodného 
a syntetického latexu. Takýto 100%-ný latex sa vyznačuje 
výbornou elasticitou, vzdušnosťou, veľmi dlhou životnosťou  
a používa sa na výrobu matracov najvyššej kvality.

3. Elastická textília
Elastická textília chráni jadro vankúša pred poškodením, 
predčasným opotrebovaním a znižuje prenikanie vlhkosti  
do jadra vankúša. 

Latexi (60x40x11cm)

Ergonomik natur 
(60x40x12/11cm)

Talaflex (60x40x9cm)

Klasik natur 
(60x40x15cm)



Zloženie
1. Poťah Tencel, snímateľný, prací do 60OC

2. MEMORY pena, 45 kg/m3

Je to viskoelastická (pamäťová) pena s otvorenou bunkovou  
štruktúrou. Je citlivá na tlak a teplotu. Pri ležaní človeka  
na matraci vzniká teplo, na základe ktorého sa pena jemne 
prispôsobí tvaru tela bez spätného tlaku na telo.

3. Elastická textília
Elastická textília chráni jadro vankúša pred poškodením, 
predčasným opotrebovaním a znižuje prenikanie vlhkosti  
do jadra vankúša. 

Zloženie
1. Poťah Tencel, snímateľný, prací do 60OC

2. MEMORY pena, 45 kg/m3

Je to viskoelastická (pamäťová) pena s otvorenou bunkovou 
štruktúrou. Je citlivá na tlak a teplotu. Pri ležaní človeka 
na matraci vzniká teplo, na základe ktorého sa pena jemne 
prispôsobí tvaru tela bez spätného tlaku na telo.

3. Elastická textília
Elastická textília chráni jadro vankúša pred poškodením, 
predčasným opotrebovaním a znižuje prenikanie vlhkosti  
do jadra vankúša. 

Ergonomik memory 
(60,5x34x10,5cm)

Klasik memory 
(66x42x11cm)

Zloženie
1. Poťah Tencel, snímateľný, prací do 60OC

2. MEMORY pena, 45 kg/m3

Je to viskoelastická (pamäťová) pena s otvorenou bunkovou  
štruktúrou. Je citlivá na tlak a teplotu. Pri ležaní človeka 
na matraci vzniká teplo, na základe ktorého sa pena jemne 
prispôsobí tvaru tela bez spätného tlaku na telo.

3. Elastická textília
Elastická textília chráni jadro vankúša pred poškodením, 
predčasným opotrebovaním a znižuje prenikanie vlhkosti  
do jadra vankúša. 

Vital memory 
(66x42x5,5cm)



Chránič

Chránič DUO

Chránič MEMORY

Chránič NEPREMOKAVÝ

Chránič NEPREMOKAVÝ
DETSKÝ

Hygienický chránič na matrac s elastickými úchytmi.

Hygienický chránič na matrac s dvojitou hrúbkou 
a elastickými úchytmi.

Hygienický chránič na matrac s MEMORY penou a elastickými úchytmi.
Tento typ chrániča dokáže výrazne ovplyvniť tvrdosť matraca.

Hygienický nepremokavý chránič na matrac s elastickými úchytmi.

Hygienický nepremokavý chránič na detský matrac.

VLASTNOSTI: 
klasický jednostranný chránič, po obvode paspula, 
v rohoch gumičky na upevnenie na matrac.

PREVEDENIE: TOP, FIT, MEDI, BIO

VLASTNOSTI: 
obojstranný chránič, dvojitá hrúbka  po obvode šedá paspula, 
v rohoch gumičky na upevnenie na matrac.

PREVEDENIE: TOP, FIT

VLASTNOSTI: 
prispôsobivý chránič s memory penou, ktorý ovplyvňuje tvrdosť 
matraca, po obvode šedá paspula, v rohoch gumičky 
na upevnenie na matrac.

PREVEDENIE: TOP, FIT 

VLASTNOSTI: 
kvalitný jednostranný chránič, látka je zložená zo zmesi bavlnených 
a polyesterových vlákien, má zo spodnej strany nepremokavú no 
vzdušnú úpravu, po obvode chrániča je paspula, v rohoch gumičky 
na upevnenie na matrac.

PREVEDENIE: STRESSFREE 

VLASTNOSTI: 
kvalitný jednostranný chránič, látka je zložená zo zmesi bavlnených 
a polyesterových vlákien, má zo spodnej strany nepremokavú no 
vzdušnú úpravu, po obvode chrániča je paspula, v rohoch gumičky 
na upevnenie na matrac.

PREVEDENIE: STRESSFREE 



www.SEGUM.sk

SEGUM BRATISLAVA
Obchodné centrum PHAROS
Pri letisku 4
Bratislava

tel.: 02/52622446

Po - Pia:
So - Ne: 

SEGUM SENICA
Železničná 330
Senica

tel.: +421 905 844 303
tel.: 034/6285247

Po - Pia:
So - Ne: 

SEGUM BRATISLAVA
Dom nábytku ALBERO
Bosákova 5,
Bratislava

tel.: 02/20702392
tel.: 02/20702393

Po - Pia:
So - Ne: 

SEGUM ŽILINA
OC IDEA
Kamenná cesta 3,
Žilina

tel.: +421 905 260 121
tel.: 041/7001347

Po - Pia:
So - Ne: 

10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
 

07:30 - 16:00
zatvorené 

10:00 - 19:00
10:00 - 18:00
 

09:30 - 18:00
zatvorené
 

SHOWROOMY


