


MATRACOK





Magyarországon az elmúlt években az alváskultúra változásával ,  az igények
növekedésével nagy fej lődésen ment keresztül a matracok gyártási
technológiája. A vásárlók részéről előtérbe került a komfortérzet mellett 
a gerincet védő, egészséges pihenés is.  A kiválasztható matracok olyan 
széleskörű választéka ál l  rendelkezésre, hogy a vásárlóknak egyre nehezebb 
el igazodniuk a matracok vi lágában. Az igények pedig szinte országonként 
változnak. Ebbe a sokszínű matracvi lágba robbant be egy széleskörű kutatás
eredményeként a Pentele matrac minden igényeket kielégítő,  sokféle t ípusával .
Már a Pentele névválasztás is a magyar származásra utal ,  ezzel is bizonyítva,
hogy a magyar tervezés és gyártási színvonal újra versenyképes Európával ,  
a vi lággal ,  méltán veszi fel a versenyt a felsőkategóriás matracokkal .
A tervezőknek fő célja volt ,  hogy egy olyan márkát ,  brandet hozzanak létre,
amire a magyarok büszkék lehetnek és a vásárlók egy nagyon jó minőségű
terméket kapjanak megfizethető áron.
A Pentele matracok megjelenésével anyagban, összetételben, designban egy
kiemelkedően jó minőségű, igényes matrac ál l  a vásárlók rendelkezésére.

PENTELE FILOZÓFIA

BEMUTATKOZÓ





MATRACOK



PENTELE AURORA



A Pentele Aurora matrac kifejezetten jó ár-érték arányú hideghab matrac. 
Az Aurora matrac a feszesebb, félkemény matracokat kedvelő vásárlóknak ajánlott .  
A matrac előnyei közé tartozik a nagy anyagsűrűségű hideghab tartómag, valamint 
a levehető, mosógépben mosható, puha tapintású Efidel huzat.
Efidel huzat:
Tapintása puha, kifejezetten bőrbarát anyag, amit a Oeko-Tex Standard 100 szerinti  
igazolás is bizonyít ,  így nagyon érzékeny bőrű személyek számára is ajánlott .  Kiváló 
szel lőző képességgel rendelkezik ,  valamint természetéből adódóan a nedvességelve-
zető képessége jobb, mint a hagyományos, pol iészter szálas szöveteknek.

PENTELE AURORA

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  15 cm
KEMÉNYSÉG:  feszesebb félkemény (10/8)
GARANCIA:  5 év
TERHELHETŐSÉG:  110 kg/fő
HUZAT:  Levehető, mosható 40 fokon
CSOMAGOLÁS:  vákuum csomagolt

HIDEGHAB MATRAC



PENTELE NIVO



A Pentele Nivo matrac egy jó ár-érték arányú, kemény hideghab matrac. A Nivo matrac 
azoknak a személyeknek ajánlott ,  akik a kemény matracokat részesít ik előnyben. A Nivo 
matrac keménységi szintje a több éves szakmai tapasztalat és igényfelmérés eredménye, 
ezáltal lett az egyik legnépszerűbb feszes hideghab matrac a Pentele kínálatban.  
A matrac előnyei közé tartozik a nagy anyagsűrűségű hideghab tartómag, a 20 cm-es 
magasság, valamint a levehető, mosógépben mosható, puha tapintású Efidel huzat. 
A Nivo matrac pontrugalmassága miatt  a testen lévő nagyobb nyomáspontok jobban 
belesül lyednek a matracba, így biztosítva a gerinc megfelelő alátámasztását. A hideg-
habok tulajdonsága miatt a matrac nagyon jól szel lőzik ,  tartósabb és nagyobb súlyt elbír ,  
mint az átlag ágybetétek. 

PENTELE NIVO

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  20 cm 
KEMÉNYSÉG:  feszesebb kemény (10/9)
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  levehető, mosható 40 fokon
CSOMAGOLÁS:  vákuum csomagolt

HIDEGHAB MATRAC



PENTELE EXTRA HARD



A Pentele Extra Hard matrac a legkeményebb hideghab matrac a Pentele kínálatban. 
Azoknak a személyeknek ajánlott ,  akik a kemény matracokat részesít ik előnyben és 
nagyrészt háton alszanak. A matrac 7 ergonómiai zónával rendelkezik ,  így a kemény, 
feszes komfort mellett a test nagyobb nyomáspontjai jobban belesül lyednek a matracba, 
biztosítva a megfelelő alátámasztást.  
A matrac fő tulajdonságai közé tartozik a nagy anyagsűrűségű, kemény hideghab tartó-
mag, a 20 cm-es magasság, valamint a levehető, mosógépben mosható, puha tapintású, 
bőrbarát Termo-Control huzat ,  melynek nagy előnye, hogy segít elvezetni a fölösleges 
testhőt ,  így pihentetőbb alvást eredményez.

PENTELE EXTRA HARD

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  20 cm 
KEMÉNYSÉG:  kemény 10/10
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  levehető, mosható 40 fokon
CSOMAGOLÁS:  vákuum csomagolt

HIDEGHAB MATRAC



PENTELE DUAL PLUS



Két eltérő keménységű oldal lal rendelkező matrac, melynek egyik oldala kifejezetten 
feszes, kemény, míg a másik oldala félkemény érzetű. A vásárlók körében nagyon ked-
velt a komfortszintje és a kétféle variációs lehetősége miatt .  A két eltérő keménységű, 
formatartó hideghab megfelelő ortopéd alátámasztást ad a testnek. A hideghab sűrű-
sége magasabb az átlagosnál ,  ez biztosítja a matrac hosszabb élettartamát. A  Termo-
Control huzat két részre szedhető, így kisebb dobbal rendelkező mosógépben is könnye-
dén t iszt ítható.

PENTELE DUAL PLUS

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  28 cm +-1
KEMÉNYSÉG:  feszesebb félkemény, kemény 10/8, 10/10
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  levehető, mosható 40 fokon
CSOMAGOLÁS:  normál csomagolású

HIDEGHAB MATRAC



PENTELE MEMORY DREAM



A Pentele Memory Dream félkemény komfortú, memória hab felső réteggel el látott 
ortopéd matrac. A tökéletes formakövetést a nagy anyagsűrűségű memória hab bizto-
sítja ,  ami tel jes mértékben tehermentesít i  a gerincoszlopot ,  nyugodt,  pihentető alvási 
élményt nyújtva használójának. Különleges, puha tapintású  Efidel huzata  bőrbarát 
anyag, amely kiemelkedően  jó  nedvességelvezető képességgel rendelkezik. Az Efidel 
huzat 2 részből ál l ,  melyek külön-külön, kisebb dobbal rendelkező mosógépben is 
t iszt ítható.

PENTELE MEMORY DREAM

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  20 cm 
KEMÉNYSÉG:  félkemény 10/7
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  Élvarrott ,  levehető mosható
CSOMAGOLÁS:  vákuum csomagolt

MEMÓRIAHABOS MATRAC



PENTELE ECLIPSE



A matrac négy különböző keménységű oldal lal rendelkezik ,  ezért a vásárlók széles 
körében kedvelt a variációs lehetőségei miatt .   A matrac huzatba 2 cm memóriahab 
réteget steppeltek, míg a matrac belső magjában további 3 cm került elhelyezésre. 
A  memóriahab i lyen jel legű elosztása teszi lehetővé a matrac variációs lehetőségeit ,  
minden alvási módhoz ajánlott ,  ezért bátran nevezhetjük a kompromisszum nélkül i  
matracnak. A jó minőségű alapanyagai hosszú élettartamot biztosítanak, sok-sok évig 
megbízható társ lehet az alvásban. A Termo-Control huzat levehető, melynek memória-
habbal nem rendelkező oldala  mosógépben mosható. 

PENTELE ECLIPSE

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  20 cm
KEMÉNYSÉG:  félkemény 10/6, 10/7,  10/8, 10/9
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  Levehető, a nem memóriahabos oldala mosható 40 fokon
CSOMAGOLÁS:  vákuum csomagolt

MEMÓRIAHABOS MATRAC



PENTELE QUATTRO



A Pentele Quattro négy különböző keménységű oldal variálhatóságának lehetőségét 
hordozza. Különlegességét nem csak ez a variálhatóság adja, hanem az átlagtól eltérő 
magassága és a memóriahab réteg vastagsága is.  A matrac belső magjában 3 cm me-
móriahab, míg a huzat egyik oldalában további 2 cm memória réteg található. A Quattro 
matracot a többi variálható matractól az alap habréteg keményebb érzete különbözteti 
meg, így a 4 keményebb oldal variációs lehetőségét magába foglalva közelebb ál l  a 
magyar igényekhez. A matracot az Ice-Cel l  huzat teszi egyedivé, ami kiválóan optimali-
zálja a test által leadott hőt és vezeti el a nedvességet alvás közben.

PENTELE QUATTRO

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  25 cm
KEMÉNYSÉG:  feszesebb kemény 10/6, 10/7,  10/8, 10/9
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  Levehető, memóriahab mentes oldal mosható 40 fokon
CSOMAGOLÁS:  vákuum csomagolt

MEMÓRIAHABOS MATRAC



PENTELE COMFORT



Jel lemző tulajdonsága a bonel l  rugó rendszer,  a félkemény komfort és a bőrbarát 
Efidel-huzat. Kifejezetten ajánlott azoknak a személyeknek, akik a pattogós érzetű 
matracokat részesít ik előnyben. A matracban található bonel l  rugók egymáshoz fűzése 
akadályozza meg, hogy az évek során deformálódjon az ágybetét ,  így biztosítva a hosszú 
élettartamot. Elmondhatjuk, a Pentele Comfort matrac ötvözi a hagyományos érzetet 
a minőséggel .  
Efidel huzat:
Tapintása puha, kifejezetten bőrbarát anyag, amit a Oeko-Tex Standard 100 szerinti  iga-
zolás is bizonyít ,  így nagyon érzékeny bőrű személyek számára is ajánlott .  Kiváló szel lőző 
képességgel rendelkezik ,  valamint természetéből adódóan a nedvességelvezető képes-
sége jobb, mint a hagyományos, pol iészter szálas szöveteknek.

PENTELE COMFORT

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  20 cm +-1
KEMÉNYSÉG:  félkemény 10/7
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  120 kg/fő
HUZAT:  Fix ,  élvarrott ,  nem levehető
CSOMAGOLÁS:  normál csomagolású

BONELL RUGÓS MATRAC



PENTELE ROYAL



A Royal matrac feszesebb komfortú, bonel l  rugós matrac. Magasságának köszönhetően 
a rugózat fölött több rétegű hideghab kapott helyett ,  ami  a hagyományos rugós érzet 
mellett egy formakövető, jó alátámasztású matracot eredményezett .  Kifejezetten ajánlott 
azoknak a személyeknek, akik a pattogós érzetű, feszes matracokat részesít ik előnyben. 
A matrac huzatába 2cm steppelt memóriahab került ,  ami mil l iméter pontosan leköveti 
a test vonalát ,  így  tehermentesít i  a tel jes gerincoszlopot és csökkenti a gerinc- és hát-
fájdalmakat. A memóriahab tökéletes ortopédiai alátámasztást biztosít a tel jes testnek. 
A Royal matrac kiemelkedően puha tapintású, bőrbarát  Ice-Cel l  huzattal rendelkezik ,  
ami elvezeti a testhőt és az izzadságot.

PENTELE ROYAL

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  28 cm
KEMÉNYSÉG:  félkemény 10/8
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  Fix ,  élvarrott ,  nem levehető
CSOMAGOLÁS:  normál csomagolású

BONELL RUGÓS MATRAC



PENTELE NIRVANA



A Nirvana matrac egy félkemény komfortú, zónázott kialakítással rendelkező, nagy 
teherbírású zsákrugós matrac. A táskarugós rendszert 7 ergonómiai zónával látták 
el a megfelelő alátámasztás érdekében. A matrac a kifejezetten jó formatartó képes-
ségének, valamint a jó minőségű alapanyagoknak köszönhetően hosszú évekig pihentető 
alvást biztosít használójának.A Nirvana matrac forgatható, a  szimmetrikus zónás kiala-
kítása miatt mindegyik oldala egyformán használható. A rugós rendszernek köszönhetően 
nincs áthul lámzás  forgolódás közben, így  zavartalan pihenést biztosít .

PENTELE NIRVANA

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  25 cm +-1
KEMÉNYSÉG:  félkemény 10/7
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  Fix ,  élvarrott ,  nem levehető
CSOMAGOLÁS:  normál csomagolású

ZSÁKRUGÓS MATRAC



PENTELE ASGARD



Az Asgard matrac két különböző keménységű oldal lal rendelkező zsákrugós matrac.  
A 7 zónás kialakításnak köszönhetően a test nagyobb nyomáspontjai jobban belesül lyed-
nek a matracba, így biztosítva az ortopéd alátámasztást.  Az eltérő keménységű oldalak  
ideál isak komfortigény változása esetén is ,  mert lehetővé teszi a másik keménységű oldal 
használatát.  Az Asgard matracot rugalmasabb érzete és feszes komfortja tette népsze-
rűvé a keményebb fekvőhelyet kedvelők körében. A matracon a bőrbarát ,  nedvességel-
vezető Efidel huzat segít a tökéletes alvás eléréséhez.

PENTELE ASGARD

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  28 cm +-1
KEMÉNYSÉG:  félkemény, kemény 10/7,  10/8
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  Fix ,  élvarrott ,  nem levehető
CSOMAGOLÁS:  normál csomagolású

ZSÁKRUGÓS MATRAC



PENTELE VISION



A Vision matrac egy félkemény komfortú, zónázott kialakítással rendelkező memória-
habos, rugós matrac. A táskarugós rendszert 7 ergonómiai zónával látták el a megfelelő 
alátámasztás érdekében. A matrac kifejezetten jó formatartó képességének és  jó minő-
ségű alapanyagainak köszönhetően hosszú évekig nyugodt,  pihentető alvást biztosít .  
A matrac puha tapintású, bőrbarát Termo-Control huzattal rendelkezik ,  ami kiválóan 
elvezeti a testhő nagy részét , így csökkentve az esetleges izzadást. A Vision matrac 
huzata mosógépben mosható. 

PENTELE VISION

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  25 cm +-1
KEMÉNYSÉG:  félkemény 10/6
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  Élvarrott ,  levehető 40 fokon mosható
CSOMAGOLÁS:  normál csomagolású

ZSÁKRUGÓS MATRAC



PENTELE LUX



A Lux elegáns kinézetű, félkemény komfortú zsákrugós matrac. Válogatott alapanyaga-
inak köszönhetően egy kiemelkedően tartós, kényelmes matracon hajthatjuk álomra a 
fejünket.  Az Euro-Top felső réteg egy extra komfortot biztosító latex réteget tartalmaz, 
ami formatartóbb, formakövetőbb tulajdonsággal bír és rugalmasabb érzetet kelt ,  mint 
a hideghabok. A latex réteggel el látott Lux matrac nagyon jó ortopédiai alátámasztást 
biztosít a tel jes test számára, valamint a legfelsőbb memóriahabos réteg tehermentesít i  
a gerincoszlopot. A matrac alapját egy 7 ergonómiai zónás zsákrugórendszer alkotja. 
Tökéletes választás a hát ,- és gerincbántalmakban szenvedő emberek számára. A matra-
con lévő Ice-Cel l  huzat hőelvezető képessége, a testhő optimalizálása révén zavartalan 
pihenést nyújt alvás közben. 

PENTELE LUX

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  30 cm +-1
KEMÉNYSÉG:  félkemény 10/8
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  Fix ,  élvarrott ,  nem levehető
CSOMAGOLÁS:  normál csomagolású

ZSÁKRUGÓS MATRAC



PENTELE QUEEN



A Queen matrac f igyelemfelkeltő mérete és kinézete már messziről szemet szúr matrac 
keresgélés közben. A matrac különlegessége,  hogy a zsákrugós rendszer fölött az 
Euro-Top rétegben egy plusz minitáskarugós réteg is helyett kapott a még pontosabb 
formakövetés érdekében. A felső komfort rétegeket a rugalmas és tartós latex,  valamint 
a lágy, formakövető memóriahab alkotja ,  ezáltal vál ik a matrac igazán egyedivé és töké-
letessé. A speciál isan kialakított rétegrendnek köszönhetően az alvási élmény egy új 
vi lágát ismerhetjük meg. A matracon a speciál is Ice-Cel l  huzat található, mely kiválóan 
optimalizálja a test által leadott hőmérsékletet alvás közben.

PENTELE QUEEN

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  37 cm +-1
KEMÉNYSÉG:  félkemény 10/7
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  Fix ,  élvarrott ,  nem levehető
CSOMAGOLÁS:  normál csomagolású

ZSÁKRUGÓS MATRAC



PENTELE KING



A King luxus matrac bátran rászolgált a „k irály” megnevezésre, mind kül leme, mind a tu-
lajdonságai messze felülmúlják a legtöbb matracot a piacon. A King három zsákrugós 
rendszerből ál l ,  amiből kettő mini táskarugó, ezáltal jobb alátámasztást ,  rugalmas érze-
tet ,  kiemelkedő alvási élményt ad az éjszakai pihenés során. A King matrac felső komfort 
rétegei nem hideghabokból ,  hanem a legjobb minőségű lószőr,  teveszőr és gyapjú réte-
gekből ál lnak, ami a kényelem egy másik dimenzióját tárja elénk már az első fekvés 
alkalmával is .  A matrac további különlegessége, hogy a matrac szélén körbe egy ülést 
segítő hab keret fut ,  mely meggátolja  az ülés által okozott besül lyedést a matrac szélén. 
A King matrac két különböző keménységi oldal lal rendelkezik a kompromisszum mentes 
pihenés érdekében. A matrac egyedi szövésű jacquard huzatába kézzel felvarrt ,  Svájcból 
hozott 100% merinói gyapjú bolytok gondoskodnak az egyedi luxus kinézetről .  

PENTELE KING

MATRACOK

MATRAC MAGASSÁG:  34 cm +-1
KEMÉNYSÉG:  félkemény 10/7,  10/8
GARANCIA:  10 év
TERHELHETŐSÉG:  140 kg/fő
HUZAT:  Fix ,  élvarrott ,  nem levehető
CSOMAGOLÁS:  normál csomagolású

ZSÁKRUGÓS MATRAC




