
NABÍDKA 
POLŠTÁŘŮ
ENJOY YOUR SLEEP AND DREAMS



ANATOMICKÝ 
POLŠTÁŘ

Vhodná volba, pokud vás trápí bolesti krční páteře 
nebo hledáte polštář, který zajišťuje potřebnou oporu těla. 
Anatomický polštář je navržen tak, aby udržoval krk a páteř 
ve správné poloze. Je vyroben z čistě přírodního materiálu, 

ze 100% bavlny.



POHANKOVO-ŠPALDOVÝ 
POLŠTÁŘ

Pevný polštář se dokonale přizpůsobí anatomii hlavy 
a krční páteře, čímž podporuje správné fungování krčního svalstva. 

Pohankovo-špaldová výplň navíc zaručuje cirkulaci vzduchu, 
proto vám v létě nebude horko a v zimě chladno. Polštář se výborně 

hodí pro hluboký a relaxační spánek.



POLŠTÁŘ 
PROTI CHRÁPÁNÍ

Dopřejte vaší drahé polovičce ničím nerušený spánek, 
a i vy se krásně vyspěte díky speciálnímu bylinkovému polštáři. 
Jeho výplň tvoří bylinná směs bezinky, lipového květu a tymiánu, 

která vám zaručí klidný spánek. Bylinkový polštář si dejte 
pod běžný polštář nebo jej umístěte vedle hlavy a uvidíte, 

jak krásně se vám bude spát.



Při spaní často měníte polohu, ale chtěli byste mít hlavu ve správné 
poloze po celou noc? Tenká vrstva vody vám nabídne neuvěřitelné 

pohodlí, zlepší kvalitu spánku a pomůže od bolestí hlavy a krční 
páteře. V poloze na zádech se vodní polštář krásně přizpůsobí krku, 
a tím mu vytvoří dokonalou oporu. Když se přetočíte na bok, voda se 

přelije, a díky tomu vaše hlava i krk zůstanou ve správné poloze. 
V nabídce máme měkký, střední i tvrdý vodní polštář.

VODNÍ 
POLŠTÁŘ



POLŠTÁŘ 
Z KOŇSKÝCH ŽÍNÍ

Středně tvrdý polštář je vyplněn žíněmi z koňské hřívy a ocasu. 
Při výrobě výplně se materiál pečlivě čistí, sterilizuje párou 

a stáčí, proto jsou polštáře tak kvalitní a vydrží svěží po dlouhá léta. 
Polštáře mají chladivý efekt a jsou jim přisuzovány 

protirevmatické účinky.



POLŠTÁŘ 
DO VANY

Nedáte dopustit na dlouhou, příjemnou koupel? 
Umocněte relaxaci díky našemu speciálnímu polštáři do vany 

a dopřejte si výjimečný zážitek.



ENJOY YOUR SLEEP AND DREAMS

Spokojený spánek rovná se vhodný polštář, 
proto si můžete vybrat z naší pečlivě vybrané nabídky 

prémiových polštářů. 
Spí se vám lépe na měkkém a nadýchaném, 

nebo dáváte přednost pevnějšímu? V nabídce máme i speciální 
polštář do vany.

Neváhejte zavolat na recepci (888) 
a požádat o vámi vybraný typ. 

Předem se omlouváme, pokud vaše volba 
není k dispozici.


