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Az alvás domináns esemény életünk-
ben, melynek kiemelt szerepe van testi 
és lelki vitalitásunk megőrzésében. 
Hozzátartozik a jó egészséghez, 
és helyreállítja mentális, és fizikai 
egészségünket. A Cardo az Ön pihe-
nését szeretné még tökéletesebbé és 
egészségesebbé tenni. Hiszünk abban, 
hogy a Cardo matracok a tökéletesebb 
pihenés és frissebb ébredés valódi 
élményét nyújtják amellett, hogy egész-
séges fekhelyként is szolgálnak. 

Ettől a céltól vezérelve készítettük el 
új termékeinket 2019-ben is. Ennek 
a munkának a legújabb eredménye 
az itt bemutatott, Cardo 2019-es 
matrackollekció.

Az egyes termékcsoportokat ebben 
az évben is tökéletesítettük: különle-
ges, luxus minőségű és természetes 
anyagok felhasználásával. A Cardo 
matracok ezáltal a minden eddiginél 
egészségesebb alvás és frissebb ébre-
dés élményét nyújtják, miközben abban 
is biztos lehet, hogy gerince az optimá-
lis alátámasztásban részesül a Cardo 
Egészség Centernek köszönhetően.

2018-ban – figyelembe véve a 
vásárlók igényeit – matracaink külső 
megjelenésükben is megújultak: 
szebb, finomabb, elegánsabb, 
exkluzívabb szöveteket vezettünk 
be az egyes termékkategóriákban, 
mind a matracok oldal-, illetve fedő-
borításában is. A Bronze, Silver, Gold 
kategóriás ágybetétek fedőszöveté-
ben pedig megtalálhatóak a speciális 
Tencel® szálak, melyek kiemelkedő 
higiéniát biztosító természetes 
anyagok, és használatuk különösen 
ajánlott érzékeny bőrűeknek. 2019-
ben pedig a Premium matracok is új 
köntöst kaptak, és a 100% Viscose® 
szövet teszi még természetesebb 
tapintásúvá a fedőrétegüket.

A Superbrands díj pedig, melyet immár 
tizenkettedik alkalommal nyertünk el, 
alátámasztja cégünk azon törekvését, 
hogy kiváló minőségű, élenjáró és 
innovatív termékeket fejlesszünk és 
ezzel hozzájáruljunk az alváskultúra 
fejlesztéséhez.

100 év tapasztalatával 
az Ön kényelméért
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Életünk egyharmadát ágyban töltjük. 
Kritikus fontosságú, hogy ezt az időt 
kellemesen és minél egészségesebben 
töltsük el. Nem is gondolnánk, hogy eh-
hez mennyi apró dolgot kell megfelelően 
szerveznünk magunk körül.

1. Az ideális alvási idő: ideális helyzet-
ben ajánlott mindenkinek a napi 7-8 óra 
alvás. Kevesek kiváltsága az 5-6 órás 
alvás, így a minimum napi 7 óra nem 
„ajánlat”, inkább szükséglet.

2. Az ágy elhelyezése: a feng-shui szerint 
érdemes az ágyat a szoba ablak- és aj-
tómentes részén elhelyezni, oly módon, 
hogy ne álljon a bejárati ajtó vonalában, 
így megőrizzük az intim atmoszférát a 
szobában. Akik teret akarnak adni a 
partnerkapcsolatnak, helyezzék úgy el 
az ágyat, hogy az mindkét oldalról meg-
közelíthető legyen.

3. Levegőzés: lefekvés előtt szellőztes-
sünk inkább nagyon intenzíven 5 percig. 
Ez hasznosabb, mintha egész éjjel nyitva 
lenne az ablak, mivel elegendő friss leve-
gőt biztosít az alváshoz, de elkerülhető-
ek a zajok és a hőmérsékletváltozáshoz 
kapcsolódó kellemetlenségek, kitakaró-
dzás esetén előforduló megfázások.

4. Világítás: érdemes jól besötétíteni le-
fekvés előtt, és olyan éjjeli lámpát üzem-
be állítani, amely jelentős fény nélkül is 

10 tipp a jó alváshoz biztosítja az esetleges éjszakai közle-
kedést a mosdóba, s ami partnerünket 
sem zavarja meg. Az ágyba épített se-
gédfények is hasznosak tudnak lenni.

5. Rituálék: kezdjük az alvást rendszere-
sen ismétlődő tevékenységekkel, az ol-
vasás, zenehallgatás, egy meleg fürdő 
beállíthatja a pszichét az alvásra. Ez a 
gyerekeknél kiemelten fontos, de érde-
mes ezt átmenekíteni a felnőttkorra is. 
Ha nehezen alszunk el, mert munkahelyi 
ügyek járnak fejünkben, akkor gyűjtsük 
össze ezeket lefekvés előtt, akár írjuk le, 
és tervezzük meg a másnapi teendőin-
ket minél alaposabban. Ha tudunk időt 
szakítani rá, akkor a meditáció vagy az 
autogén tréning sokat segíthet a világ 
problémáinak levezetésében.

6. Alvóruhánk: mindenki bő pizsamát vesz 
fel, ha csak teheti, de ehhez képest nem 
ritka, hogy az alsónemű viszont szűk.  
Igyekezzünk bő, természetes anyagokat 
tartalmazó alsóneműt felvenni az alvás-
hoz, ha nincs ilyenünk, inkább mellőzzük  
annak viselését alvás közben, ez is 
egészséges.

7. A jó és megnyugtató alvás: távol kell 
tartanunk mindenféle stimuláló anya-
got az alvás helyétől és idejétől (nikotin, 
koffein, alkohol). A szobában elhelye-
zett televízió készülék és más elektro-
mos berendezések is inkább pszichikai 
akadályozó tényezők. Egyrészt a szem 
számára ingerlőek lehetnek a TV élénk 
színei, másrészt az elektroszmog 
sem tesz jót a hálóhelyiségnek, ezek 
nem járulnak hozzá a megnyugvás 

szentélyének megteremtéséhez. A 
testmozgás ugyan oldja a napi feszült-
ségeket, de ne tegyük ezt az elalvási 
időnkhöz túl közeli időpontban, mert ez 
megzavarhatja a test készülődését az 
alváshoz. Elalvás előtt 2-3 órával már ne 
mozogjunk intenzíven. 

8. A megfelelő hőmérséklet: többségünk 
számára 15-22 fok közötti az optimá-
lis alvási hőfok, 40-60%-os páratar-
talommal. A túl hideg, vagy túl meleg 
hőmérséklet megnehezíti elalvásunkat, 
vagy akár ébredésünkhöz is vezethet. 
Általában a hideg vagy a nagyon meleg- 
ami többlet izzadást okoz – megnehezíti 
az alvást. Ha nem egyezik a hőigényünk 
párunkéval, akkor használjunk különbö-
ző takarót. 

9. A megfelelő párna kiválasztása: a 
párna elveszíti formáját és tartását kb. 
3-4 év használat után. Az egyetlen fon-
tos tényező a párna kiválasztásakor az, 
hogy megfelelő alátámasztást nyújtson 
fejünknek és a nyaki csigolyáknak, ezál-
tal megelőzve a nyakfájást, feszültség-
érzést és a reggeli fejfájást.

10. Az ideális ágybetét: a minőségi ágybe-
tét kényelmes és megfelelő alátámasz-
tást biztosít, a test különböző pontjain 
(nyak, váll, derék, lábak) különböző 
erősségű kitámasztást nyújt, gátolja a 
besüppedést, tartja a gerincet, jó a szel-
lőzése, elvezeti a testnedveket. Nehéz 
kisméretű ágybetéten jót aludni, és az a 
matrac, ami nem támasztja alá a testet, 
nem teszi lehetővé a pihenést.
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Cardo Egészség Center 
A Cardo Egészség Centernek köszönhetően mindegyik Cardo 
matrac tökéletes alátámasztást nyújt a test középső harmadán. 
Ezáltal természetes helyzetben tartja a gerincet alvás közben, így 
minden nap kipihenten ébredünk hátfájás nélkül.

Zsákrugós rendszer
A legkorszerűbb, legmagasabb minőséget képviselő rugózat. 
A zsákrugók csak ott és olyan mértékben süllyednek, ahol és 
amilyen mértékben súly nehezedik rájuk. Ezért a Pocket Spring 
rugózat lágyabb rugózást biztosít, jobban felveszi a test vonalát. 
Másik előnye, hogy a zsákrugók egymástól függetlenül képesek 
mozogni, így zavartalan alvást biztosítanak még akkor is, ha part-
nere sokat forgolódik álmában.

Cardo Tech 1600 rugózat
A Cardo Tech 1600 rugózat 2,2 mm vastag, minőségi acélból 
készült, optimális sűrűségű rugózat. A masszív szerkezet 
kiemelkedő terhelhetőséget, megbízható működést és hosszú 
élettartamot biztosít. 

Cardo Tech 1450 rugózat
A Cardo Tech 1450 rugózat 2,2 mm vastag, minőségi acélból 
készült, 14,5 cm magas rugókból áll. A rugók sűrűsége optimális, 
és nagyfokú stabilitást biztosítanak.

Sleep Edge oldalsüppedésgátló-rendszer
Egyes matracoknál a rugórendszer a matrac oldalain extra 
megerősítést kapott. A Sleep Edge oldalsüppedésgátló-rendszer 
megakadályozza, hogy használat során a matrac szélei lesüpped-
jenek. Ennek köszönhetően a matrac ugyanolyan alátámasztást 
biztosít a széleken, mint a fekvőfelület többi részén. Az alvásra 
ténylegesen alkalmas felület megnő, így Ön egészen a matrac 
széléig nyújtózhat alvás közben.

Oldalsó alátámasztás 
Megfelelő erősségű oldalsüppedés gátló rendszer, amely tökéletes 
alátámasztást biztosít a matrac szélein is.

Egyoldalas rendszer
A matrac különleges belső felépítésének köszönhetően nem 
szükséges a matrac megfordítása. Időszakonként a fej- és lábrész 
felcserélése javasolt.

Soft Point kényelmi réteg
A Soft Point kényelmi réteggel rendelkező matracok egy speciális 
felületű szivacsréteget tartalmaznak, mely egyenletesen osztja el a 
ránehezedő súlyt, ezáltal kényelmesebb.

Cool ViscoGel réteg
A Cool ViscoGel réteg egy újonnan kifejlesztett rugalmas 
viszkoelasztikus anyag, amely hőérzékeny zselékapszulák millióit 
integrálja a frissítő, és kellemes alvás érdekében.

Viscojel réteg
Ez egy emlékező hab, amely egyedülálló nyomáselosztási 
képességgel rendelkezik, így tökéletesen alkalmazkodik a test 
felépítéséhez és a lehető legnagyobb kényelmet biztosítja. Kiváló a 
rehabilitációs és megelőző tulajdonsága, alkalmas izomfájdalmak 
és a csontrendszer szerkezeti változásából adódó fájdalmak enyhí-
tésére, megszüntetésére.

Nagy rugalmasságú hideghab
Nagy rugalmasságú, hajlékonyabb, pontosabb alaktartó képes-
ségű, tartós anyagokat használunk fel a hideghab kényelmi 
rétegekben. Sejtszerkezete révén optimális alátámasztást nyújta-
nak a gerincnek.
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Hard vagy Medium: 
kemény és félkemény változatban is!
A kényelmi szint fokozására: választható keménységi szint, félke-
mény és kemény változatban a tökéletes pihenésért.

7 komfortzóna
A rugózat egyes matracokban 7 komfortzónára osztott, ezáltal a 
középső, nehezebb testrészt jobban megtámasztja, míg a vállaknál 
puhább, kényelmesebb.

5 komfortzóna
A rugózat egyes matracokban 5 komfortzónára osztott, ezáltal a 
középső, nehezebb testrészt jobban megtámasztja, míg a vállaknál 
puhább, kényelmesebb.

Grand Pillow Top
A különböző, minőségi anyagok felhasználásával készült külön-
legesen vastag külső kényelmi párnázat a komfortérzet fokozására.

Extra Pillow Top
A matrac felületére erősített extra fekvőbetét, ami egy olyan külső 
kényelmi réteg, mely puhább, komfortosabb fekvést biztosít.

Pillow Top 
A Cardo választékában megtalálhatók a Pillow Toppal rendelkező 
matracok. A Pillow Top a matrac felületére erősített fekvőbetét, 
ami egy olyan külső kényelmi réteg, mely puhább, komfortosabb 
fekvést biztosít.

Kötött szövet
Jó minőségű, puha tapintású steppelt szövetbevonatok biztosítják 
a teljes kényelemérzetet.

Hideghab
Hajlékony, jó alaktartó képességű, tartós anyagból készülnek 
hideghab matracaink. Sejtszerkezete révén optimális alátámasztást 
nyújtanak a gerincnek.

100% latex
A 100% latex kényelmi réteg alapanyaga egy természetes, antibak-
teriális hatású anyag, ami nagyfokú rugalmasságot és helyreállási 
képességet mutat. Alkalmazkodik a test felépítéséhez, és a lehető 
legnagyobb kényelmet biztosítja minden testhelyzetben.

Extra latex réteg
Az extra latex kényelmi réteg alapanyaga egy 100% latexből álló, 
természetes és antibakteriális hatású anyag, ami nagyfokú rugal-
masságot és helyreállási képességet mutat. Alkalmazkodik a test 
felépítéséhez, és a lehető legnagyobb kényelmet biztosítja minden 
testhelyzetben.

Tencel® szövetborítás
A Bronze, Silver, Gold típusú matracok fedőszövetében található 
Tencel® szálak kiemelkedő higiéniát biztosítanak tökéletes ned-
vesség-szabályozásuknak köszönhetően. Ez a természetes anyag 
kellemes, puha tapintású, és kemikáliáktól mentes: különösen 
ajánlott érzékeny bőrűeknek, hiszen enyhíti a bőrirritációt, gátolja 
az atkák és egyéb mikroorganizmusok fejlődését.

100% viscose szövetborítás 
A viscose növényi alapú, 100%-ban természetes fonal. 
Kimagasló nedvszívási tulajdonságokkal rendelkezik, gyorsan 
elnyeli és elpárologtatja a nedvességet. Az alvási környezetet 
szárazon, egészségesen és optimális hőmérsékleti tartományban 
tartja. Selymes csillogás, lágy, természetes tapintás: 100% 
viscose szövet.

Grand 
Pillow 

ToP

exTra 
Pillow 

ToP

Pillow 
ToP

5
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Net Air
Háromdimenziós-szerkezetű „lélegző” szövet, amely apró lyukacs-
kák ezreinek segítségével biztosítja a levegő szabad áramlását a 
matracon keresztül; maximális szellőzőképességű, így hosszabb 
élettartamot és megfelelő védelmet nyújt a matracnak.

CoolPlus intelligens szövet
A CoolPlus intelligens szövet: újfajta funkcionális szövet kiváló 
szellőzési tulajdonságokkal. A bőr felszínén lévő izzadságot egy 
pillanat alatt felszívja. A páratartalmat nagyobb területre oszlatja 
el, biztosítva ezzel, hogy a szövet kellemesen száraz legyen. 
Ugyanakkor a szál légáteresztő-képessége biztosítja a hűtőhatást 
a testnek az alvási környezet frissen és szellősen tartásával.

Gomb szellőzőnyílások
A matrac oldalán megtalálható egyedi szellőzőnyílások is a szel-
lőzést biztosítják. A rugós matracok szellőzése jobban biztosított, 
mint a szivacsmatracoké, mivel a rugók közötti résekben szabadon 
mozog a levegő. A megfelelő szellőzés nagyobb higiéniát és hosz-
szabb élettartamot biztosít.

Akár 15 év Cardo garancia rugótörésre 
A Cardo Kft-nél hiszünk abban, hogy a megbízhatóság és időtálló-
ság a kiváló minőség egyik fő ismérve. Termékeink gyártása során 
is ezek az értékek vezérelnek bennünket. Ennek újabb bizonyí-
tékaként ágybetéteinket típustól függően akár 15 év garanciával 
kínáljuk rugótörés esetén.

Szövet fogantyúk
Az élettartamot meghosszabbítja, ha a matracot 3 havonta 
megfordítjuk mindkét irányban: alulról felfelé valamint fejtől lábtól. A 
szövet fogantyúk ebben segítenek.

Cardo Bronze Design
Egyedi Cardo Bronze Design bronz színű szegőszalaggal.

Cardo Silver Design 
Elegáns Cardo Silver Design ezüst színű szegőszalaggal.

Cardo Gold Design 
Exkluzív Cardo Gold Design 3D szellőző szövettel és arany színű 
szegőszalaggal.

Cardo Premium Design 
Exkluzív Cardo Premium design fém szellőzőgombokkal, hímzett 
márkajelzéssel és bézs szegőszalaggal.

New Energy Plus Design 
Exkluzív New Energy Plus design: 3D szellőző szövettel a matrac 
alján is, és ezüst szegőszalaggal.

Gyógyászati segédeszköz
Számos matracunk gyógyászati segédeszköznek minősül és 
elszámolhatóak több egészségpénztárban. Részletek az üzletek-
ben és a www.cardo.hu weboldalon.

15 év 
Garancia

GYÓGYÁSZATI  
SEGÉDESZKÖZ



A legmagasabb igényeket kielégítő, 
csúcsminőségű zsákrugós-rendszer, 
a Pocket Spring minden, a Premium 
termékcsaládba tartozó Cardo matrac 
egyik legfőbb jellemzője. A 7 kényelmi 
zónás zsákrugózat pedig minden 
eddiginél pontosabb alátámasztást 
nyújt. Ezt az érzést fokozza a viscojel 
emlékező hab réteg, mely tökéletesen 
alkalmazkodik a test felépítéséhez, és 
a legnagyobb kényelmet nyújtja. 

Az ideális kényelemérzetet tovább 
növeli a Grand Pillow Top külső 
kényelmi párnázat is, hiszen ez a 
különlegesen vastag extra fekvőbetét 
puhább, komfortosabb fekvést biztosít. 
Választhatóak félkemény és kemény 
kivitelben is a különféle kényelmi 
igények kielégítésére. Sőt, 2019-ben 
új köntöst kaptak a Cardo Premium 
matrac család tagjai: a Cardo Premium 
Design, és 100% természetes viszkóz 
anyag teszi még vonzóbbá külsejüket.
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Kensington

•	 Cardo Egészség Center: tökéletes gerinc-alátámasztás a pihentető és egész-
séges alvásért

•	 Független rugózású, 7 zónás zsákrugó rendszer, acél élkerettel: egészsé-
gesebb és kényelmesebb alvás 

•	 Egyoldalas rendszer: nem szükséges forgatni
•	 Sleep Edge matrac süppedésgátló-rendszer: stabil alátámasztás a matrac 

szélein is
•	 Grand Pillow Top külső kényelmi párnázat Cool ViscoGel réteggel: 

nagyon magas szintű komfortérzet
•	 Kemény és félkemény változatban is kapható
•	 Net Air „lélegző” szövet: extra szellőzőképesség, kiemelkedő higiénia
•	 ÚJ! Exkluzív Cardo Premium design: fém szellőzőgombokkal, hímzett 

márkajelzéssel és bézs szegőszalaggal
•	 ÚJ! 100% természetes Viscose® szövet: selymes tapintás és kiemelkedő 

higiénia a kiváló nedvesség-szabályozásnak köszönhetően
•	 15 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen
•	 Gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos egészségpénztárban
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7 KÉNyElMI ZóNÁS ZSÁKRUGóZAT

Grand 
Pillow 

ToP
15 év 
Garancia

Rugótörésre Külső kényelmi 
párnázat

7 kényelmi 
zóna

GYÓGYÁSZATI  
SEGÉDESZKÖZ

Gyógyászati 
segédeszköz

100% viscoseCool ViscoGel 
réteg



Richmond
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•	 Cardo Egészség Center: tökéletes gerinc-alátámasztás a pihen-
tető és egészséges alvásért

•	 Független rugózású, 7 zónás zsákrugó rendszer, acél élkerettel: 
egészségesebb és kényelmesebb alvás 

•	 Egyoldalas rendszer: nem szükséges forgatni
•	 Sleep Edge matrac süppedésgátló-rendszer: stabil alátámasztás 

a matrac szélein is
•	 Cool ViscoGel emlékező hab réteggel: frissítő, kellemes alvást 

biztosít
•	 Kemény és félkemény változatban is kapható
•	 ÚJ! Exkluzív Cardo Premium design: fém szellőzőgombok-

kal, hímzett márkajelzéssel és bézs szegőszalaggal
•	 ÚJ! 100% természetes Viscose® szövet: selymes tapintás 

és kiemelkedő higiénia a kiváló nedvesség-szabályozásnak 
köszönhetően

•	 15 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen
•	 Gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos 

egészségpénztárban

15 év 
Garancia

Rugótörésre 7 kényelmi 
zóna

GYÓGYÁSZATI  
SEGÉDESZKÖZ

Gyógyászati 
segédeszköz

Cool ViscoGel 
réteg

100% viscose
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Nincs mindenki tisztában azzal, hogy a sport és a megfelelő étkezés kombinációja 
önmagában sosem lehet igazán hatékony a test számára létfontosságú pihenés 
nélkül. Az izmok edzése és növekedése a test éjszakai funkcióira is kihat, és 
a sport eredményességét az alvás minősége különösen befolyásolja. Minden 
sportoló tisztában van az edzés utáni nyújtás, levezetés, valamint a masszázs és 
a gerinc megfelelő „karbantartásának” kiemelt fontosságával. Azonban azt már 
sokan elfelejtik, hogy az izmok ellazulásában és megfelelő regenerálódásában 
az éjszakai pihenés mennyire fontos szerepet játszik. A testépítés és izomtö-
meg-növelés kizárólag egészséges és kellemes éjszakai alvás mellett lehet 
eredményes, ezáltal biztosítja az izomláz-, fájdalom- és izomhúzódás-mentes 
reggeli ébredést. A megfelelő körülmények közötti, optimális és pihentető alvás a 
napközbeni teljesítőképességet is fokozza! 

A jobb életminőséghez elenged-
hetetlen a pihentető alvás

Most, hogy már Ön is ismeri a rendsze-
res sport, a megfelelő táplálkozás és a 
pihentető alvás kombinációjának jóté-
kony hatásait, nyitva áll az út annak el-
éréséhez, amit a CARDO „Egészséges 
Életmód Hármasá”-nak nevez:

Cardo Sport termékkategóriát azoknak 
az embereknek terveztük, akik számára 
fontos a rendszeres sport, a megfelelő 
táplálkozás és a pihentető alvás. 

Pihentető alvás

Testmozgás

Táplálkozás

Mindamellett, hogy aktív életet élnek, 
számukra az egészséges pihenés 
alapvető fontossággal bír, hiszen 
bizonyított tény: a jó alvás növeli a 
napközbeni teljesítőképességet! 

A Cardo Sport termékkategória ehhez 
járul hozzá: a Cardo Egészség 
Centernek köszönhetően az egész-
séges gerinc-alátámasztás biztosított, 
a különböző kényelmi rétegek, mint 
az Energy System pedig a pihentető 
alvás feltételeit teremtik meg. Az új 
CoolPlus szövetborítás és a Net Air 
„lélegző” szövet pedig a jobb ventil-
lációt és a higiéniát biztosítja nagyon 
magas szinten és minőségben. Sőt, 
2019-ben továbbfejlesztve termé-
künket, a Sport kategória megújult 
külső borítást is kapott!



2120

New Energy Plus

•	 Cardo Egészség Center: tökéletes gerinc-alátámasztás a pihentető és egész-
séges alvás

•	 Független rugózású, 7 zónás zsákrugó rendszer, acél élkerettel: zavartalan alvás
•	 Sleep Edge matrac süppedésgátló-rendszer: stabil alátámasztás a matrac 

szélein is
•	 Egyoldalas rendszer: nem szükséges forgatni
•	 Energy System 7 komfortzónával: az egyes testtájékok optimális 

alátámasztására
•	 Grand Pillow Top külső kényelmi párnázat viscojel, latex és hideghab kombiná-

ciójával: nagyon magas szintű komfortérzet
•	 Net Air „lélegző” szövet: extra szellőzőképesség, kiemelkedő higiénia
•	 ÚJ! Exkluzív New Energy Plus design: 3D szellőző szövettel a matrac 

alján is, és ezüst szegőszalaggal
•	 CoolPlus „intelligens” szövet: kiváló nedvszívó képesség, hosszabb 

élettartam
•	 15 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen

Energy System
Az Energy Plus matrac összesen 7 különböző 
kényelmi zónát kínál a test természetes súlyel-
oszlásának éppen megfelelő alátámasztásra. 
A Cardo Energy matrac az egyes testtájékok 
optimális alátámasztásával nemcsak gerince 
egészségét óvja, hanem javítja a test vérke-
ringését is, ezáltal egyedülállóan pihentető és 
egészséges pihenést biztosít.

1 2 3 4 5 6 7

15 év 
Garancia

Rugótörésre 100% latex

Grand 
Pillow 

ToP

Külső kényelmi 
párnázat

Viscojel réteg Hideghab

New eNergy 
Plus

CoolPlus 
intelligens 

szövet
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A Gold termékcsalád tagjait a nagyon 
magas szintű kényelmi igények kielégí-
tésére terveztük. Az 5 zónás Pocket 
Spring rugórendszerrel, és az egye-
dülálló Cardo Egészség Centerrel a 
gerinc optimális alátámasztása biztosí-
tott a test középső harmadán is, ezáltal 
védi egészségét. A Gold termékcsalád 
tagjai között megtalálhatóak a Pillow 
Top nélküli, az Extra Pillow Toppal, 
és a Grand Pillow Top külső kényelmi 
párnázattal rendelkező matracok a 
különféle igények kielégítésére. A Net 
Air „lélegző” szövet pedig még jobb 
ventilációt nyújt a matracoknak. Sőt, 
2018-ban a Gold termékcsalád is 
megújult külsőt kapott: új, különleges 
minőségű Tencel® szövetborítással 
és egyedi Cardo Gold Design-nal 
rendelkeznek.
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Ultimate

•	 Cardo Egészség Center: tökéletes gerinc-alátámasztás a 
pihentető és egészséges alvásért

•	 Független rugózású, 5 zónás zsákrugó rendszer: zavartalan 
alvás

•	 Egyoldalas rendszer: nem szükséges forgatni
•	 Sleep Edge süppedésgátló-rendszer: stabil alátámasztás a 

matrac szélein is
•	 Grand Pillow Top külső kényelmi párnázat hideghab és 

latex kombinációjával: nagyon magas szintű komfortérzet
•	 Kemény és félkemény változatban is kapható 
•	 Tencel® szövetborítás: hűs, puha tapintás, és kiemelkedő 

higiénia a tökéletes nedvesség-szabályozásért
•	 Net Air „lélegző” szövet: extra szellőzőképesség, 

kiemelkedő higiénia
•	 15 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen 
•	 Cardo Gold Design: exkluzív Cardo Gold Design 3D 

szellőző szövettel és arany színű szegőszalaggal
•	 Gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos 

egészségpénztárban

15 év 
Garancia

Rugótörésre 100% latex

Grand 
Pillow 

ToP

Külső kényelmi 
párnázat

Tencel® 
szövetborítás

GYÓGYÁSZATI  
SEGÉDESZKÖZ

Gyógyászati 
segédeszköz



•	 Cardo Egészség Center: tökéletes gerinc-alátámasztás a pihentető és egész-
séges alvásért

•	 Független rugózású, 5 zónás zsákrugó rendszer: zavartalan alvás
•	 E gyoldalas rendszer: nem szükséges forgatni
•	  Sleep Edge süppedésgátló-rendszer: stabil alátámasztás a matrac szélein is
•	  Extra Pillow Top külső kényelmi párnázat latex és hideghab kombinációjá-

val: magas szintű komfortérzet
•	 Kemény és félkemény változatban is kapható 
•	 Tencel® szövetborítás: hűs, puha tapintás, és kiemelkedő higiénia a 

tökéletes nedvesség-szabályozásért
•	  Net Air „lélegző” szövet: extra szellőzőképesség, kiemelkedő higiénia
•	 15 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen 
•	 Cardo Gold Design: exkluzív Cardo Gold Design 3D szellőző szövettel és 

arany színű szegőszalaggal
•	 Gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos egészségpénztárban

•	 Cardo Egészség Center: tökéletes gerinc-alátámasztás a pihentető és egész-
séges alvásért

•	 Független rugózású, 5 zónás zsákrugó rendszer: zavartalan alvás
•	 Egyoldalas rendszer: nem szükséges forgatni
•	 Sleep Edge süppedésgátló-rendszer: stabil alátámasztás a matrac szélein is
•	 Kemény és félkemény változatban is kapható 
•	 100% latex: természetes kényelem
•	 Tencel® szövetborítás: hűs, puha tapintás, és kiemelkedő higiénia a 

tökéletes nedvesség-szabályozásért
•	 Net Air „lélegző” szövet: extra szellőzőképesség, kiemelkedő higiénia
•	 15 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen 
•	 Cardo Gold Design: exkluzív Cardo Gold Design 3D szellőző szövettel és 

arany színű szegőszalaggal
•	 Gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos egészségpénztárban

Beauty

15 év 
Garancia

Rugótörésre 100% latex

2726

Tencel® 
szövetborítás

15 év 
Garancia

Rugótörésre Tencel® 
szövetborítás

liberty

Külső kényelmi 
párnázat

exTra 
Pillow 

ToP

100% latex

GYÓGYÁSZATI  
SEGÉDESZKÖZ

Gyógyászati 
segédeszköz

GYÓGYÁSZATI  
SEGÉDESZKÖZ

Gyógyászati 
segédeszköz



A magas kényelmi igényeket elégíti 
ki a Silver termékcsalád. A Cardo 
Egészség Center és a rendkívül 
masszív, Cardo Tech 1600-as 
rugózat biztosítja a gerinc optimális 
alátámasztását, így pihentetőbbé és 
egészségesebbé teszi az alvást. Az 
oldalsó alátámasztás az egész mat-
racfelületet támasztja alá, így a teljes 
fekvőfelületet maximálisan kihasznál-
hatjuk. Az új, Viscojel emlékező hab és 
a nagy rugalmasságú hideghab réteg 
pedig fokozza kényelmünket. 2018-
ban pedig ez a termékcsalád is új 
külső borítást kapott: az elegáns 
Cardo Silver Design-t, új kiváló 
minőségű Tencel® szövetborítással.

2928
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•	 Cardo Egészség Center: tökéletes gerinc-alátámasztás a pihentető és egész-
séges alvásért

•	 Cardo Tech 1600 rugózat, acél élkerettel: masszív, stabil felépítés, kiemelkedő 
terhelhetőség

•	 Oldalsó alátámasztás: a fekvőfelület maximális kihasználására
•	 Soft Point kényelmi réteg 5 anatómiai zónával: a pontosabb alátámasztásért
•	 Kemény és félkemény változatban is kapható 
•	 Tencel® szövetborítás: hűs, puha tapintás, és kiemelkedő higiénia a 

tökéletes nedvesség-szabályozásért
•	 12 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen 
•	 Cardo Silver Design: elegáns Cardo Silver Design ezüst színű 

szegőszalaggal
•	 Gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos egészségpénztárban

•	 Cardo Egészség Center: tökéletes gerinc-alátámasztása a pihentető és egész-
séges alvásért

•	 Cardo Tech 1600 rugózat, acél élkerettel: masszív, stabil felépítés, kiemelkedő 
terhelhetőség

•	 Oldalsó alátámasztás: a fekvőfelület maximális kihasználására
•	 Soft Point kényelmi réteg 5 anatómiai zónával: a pontosabb alátámasztásért
•	 Egyoldalas rendszer: nem szükséges forgatni
•	  Extra Pillow Top külső kényelmi párnázat nagy rugalmasságú hideghab 

és Viscojel kombinációjával: magas szintű komfortérzet
•	 Kemény és félkemény változatban is kapható 
•	 Tencel® szövetborítás: hűs, puha tapintás, és kiemelkedő higiénia a 

tökéletes nedvesség-szabályozásért
•	 12 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen 
•	 Cardo Silver Design: elegáns Cardo Silver Design ezüst színű 

szegőszalaggal
•	 Gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos egészségpénztárban

12 év 
Garancia

Rugótörésre

12 év 
Garancia

Rugótörésre Viscojel réteg

Silverton

Tencel® 
szövetborítás

Tencel® 
szövetborítás

Atlas

Külső kényelmi 
párnázat

exTra 
Pillow 

ToPGYÓGYÁSZATI  
SEGÉDESZKÖZ

Gyógyászati 
segédeszköz

GYÓGYÁSZATI  
SEGÉDESZKÖZ

Gyógyászati 
segédeszköz

Soft Point 
kényelmi réteg

Soft Point 
kényelmi réteg



Az alapvető kényelmi igényeket a 
Bronze termékcsalád tagjai magas 
szinten elégítik ki. Az egyedülálló 
Cardo Egészség Centernek és 
a Cardo Tech 1450 rugózatnak 
köszönhetően biztosítják a gerinc 
optimális alátámasztását, ezáltal még 
pihentetőbb és egészségesebb lesz 
az alvás, és frissebb az ébredés. A 
Soft Point kényelmi réteg a kellemes 
pihenéshez, a kiváló minőségű, kötött 
szövetborítás és a szellőzőnyílások 
pedig a hosszú élettartamhoz járulnak 
hozzá. Mindemellett az egyedi Cardo 
Bronze Design, és az új, különleges 
minőségű Tencel® szövetborítás 
hozzájárulnak a termékkategória 
külső megújulásához.

3332
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•	 Cardo Egészség Center: tökéletes gerinc-alátámasztás a pihentető és egész-
séges alvásért

•	 Cardo Tech 1450 rugózat acél élkerettel: stabil felépítés, nagyfokú terhelhetőség
•	 Oldalsó alátámasztás: a fekvőfelület maximális kihasználására 
•	 Tencel® szövetborítás: hűs, puha tapintás, és kiemelkedő higiénia a 

tökéletes nedvesség-szabályozásért
•	  Gomb szellőzőnyílások: fokozott higiénia, hosszabb élettartam
•	 12 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen 
•	 Cardo Bronze Design: egyedi Cardo Bronze Design bronz színű 

szegőszalaggal

Breeze

12 év 
Garancia

Rugótörésre Pillow Top 
kényelmi párnázat

Pillow 
ToP

Tencel® 
szövetborítás

12 év 
Garancia

Rugótörésre Tencel® 
szövetborítás

•	  Cardo Egészség Center: tökéletes gerinc-alátámasztás a pihentető és egész-
séges alvásért

•	 Cardo Tech 1450 rugózat acél élkerettel: stabil felépítés, nagyfokú 
terhelhetőség

•	 Oldalsó alátámasztás: a fekvőfelület maximális kihasználására 
•	 Tencel® szövetborítás: hűs, puha tapintás, és kiemelkedő higiénia a 

tökéletes nedvesség-szabályozásért
•	 Egyoldalas rendszer: nem szükséges forgatni
•	  Pillow Top külső kényelmi párnázat hideghabbal: komfortos fekvést 

biztosít
•	 Gomb szellőzőnyílások: fokozott higiénia, hosszabb élettartam
•	 12 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen 
•	 Cardo Bronze Design: egyedi Cardo Bronze Design bronz színű 

szegőszalaggal

Zephyr



Élvezze az új Cardo rugó nélküli matracaink által nyújtott különleges kényelmet 
– próbálja ki hideghab, viscojel és az innovatív Cool ViscoGel felhasználásával 
készült újdonságainkat!
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Hideghab matracok
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Cool ViscoGel réteg
A Cool ViscoGel réteg egy újonnan kifejlesztett rugalmas 
viszkoelasztikus anyag, amely hőérzékeny zselékapszulák 
millióit integrálja a frissítő, és kellemes alvás érdekében.

Hideghab
Nagy rugalmasságú, hajlékonyabb, pontosabb alaktartó 
képességű, tartós anyagokat használunk fel a hideghab 
kényelmi rétegekben. Sejtszerkezete révén optimális alátá-
masztást nyújtanak a gerincnek.

Egyoldalas rendszer
A matrac különleges belső felépítésének köszönhetően nem 
szükséges a matrac megfordítása. Időszakonként a fej- és 
lábrész felcserélése javasolt.

Kötött szövet
Jó minőségű, puha tapintású steppelt szövetbevonatok bizto-
sítják a teljes kényelemérzetet.

levehető védőhuzat
Praktikusan, zipzárral levehető védőhuzat a könnyebb 
használhatóságért.

7 év Cardo garancia 
A Cardo Kft-nél hiszünk abban, hogy a megbízhatóság és időt-
állóság a kiváló minőség egyik fő ismérve. Termékeink gyártása 
során is ezek az értékek vezérelnek bennünket. Ennek újabb 
bizonyítékaként a Comfort line családba tartozó ágybetéteinket 
7 év garanciával kínáljuk. Részletek a jótállási jegyen.

Viscojel réteg
Ez egy emlékező hab, amely egyedülálló nyomáselosztási 
képességgel rendelkezik, így tökéletesen alkalmazkodik a test 
felépítéséhez és a lehető legnagyobb kényelmet biztosítja. Kiváló 
a rehabilitációs és megelőző tulajdonsága, alkalmas izom-
fájdalmak és a csontrendszer szerkezeti változásából adódó 
fájdalmak enyhítésére, megszüntetésére.

7 év 
Garancia
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1

1

2

2

3

3

4

5

5
4

GYÓGYÁSZATI  
SEGÉDESZKÖZ

Gyógyászati 
segédeszköz GYÓGYÁSZATI  

SEGÉDESZKÖZ

Gyógyászati 
segédeszköz

•	 Hideghab maggal, viscojel emlékező hab réteggel kombinálva
•	 Egyoldalas rendszer: nem kell forgatni
•	 Különleges akril kényelmi réteg
•	 Kötött szövetborítás
•	 levehető védőhuzat, alul csúszásgátló felülettel
•	 7 év Cardo szerkezeti garancia: részletek a jótállási jegyen
•	 Méretek: 80, 90, 160, 180/200 cm 
•	 Gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos egészségpénztárban

Harmony
•	  Hideghab maggal és az innovatív Cool ViscoGel réteggel kombinálva
•	 Egyoldalas rendszer: nem kell forgatni
•	 Különleges akril kényelmi réteg
•	 Kötött szövetborítás
•	 levehető védőhuzat, alul csúszásgátló felülettel
•	  7 év Cardo szerkezeti garancia: részletek a jótállási jegyen
•	 Méretek: 80, 90, 160, 180/200 cm 
•	 Gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos egészségpénztárban

Sympathy

A matrac felépítése
1. Kötött szövetborítás
2. Cool ViscoGel
3. Nagy rugalmasságú hideghab
4. Hideghab
5. levehető védőhuzat, alul csúszásgátló felülettel

A matrac felépítése
1. Kötött szövetborítás
2. Viscojel
3. lágyhab
4. Hideghab
5. levehető védőhuzat, alul csúszásgátló felülettel

Cool ViscoGel 
réteg

Viscojel réteg
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Min fix ágyrács
•	 Rétegelt lemezből készült ágyrács
•	 Méretek: 80, 90/200 cm
•	 A kép illusztráció.

Cardo kiegészítők
ágyrács, gyógypárnák, matracvédő huzat, 
kényelmi párnázat/fedőmatrac



4342

Cardo iSpace párna
•	 Optimális hőérzet a Cool ViscoGel 

anyagnak köszönhetően
•	 Az Injected Visco anyag gondos-

kodik a fej és a nyak megfelelő 
alátámasztásáról

•	 Méretek: l, Xl

Cardo Wave párna
•	 Viscojel mag liquid Gel-rendszerrel 
•	 Bolyhosodásmentes és antibakteriá-

lis Tencel® fonálból  
készült szövetborítással 

•	 Méretek: l 60x40x11 cm; Xl 
60x40x15 cm

Cardo Medic párna
•	 Kényelmes viscojel anyagból 
•	 Kényeztetően puha bársonyos 

huzattal
•	 3-féle méretben: extra nagy, nagy, 

közepes

latex Bio párna
•	 100% latexből
•	 Mérete: 70x41, 5x10 cm
•	 100% pamut huzattal

Cardo matracvédő huzat
•	 A matrac tartós védelméért és 

hosszabb élettartamáért
•	 Kitűnő nedvszívóképesség, és 

vízzáró réteg
•	 Méretek: 90-200/200/28, 33 cm

Cooler matracvédő huzat
•	 Magas hőátadási kapacitással 

rendelkezik a hővezető tulajdon-
sága miatt

•	 A felület nagy mértékű hűsítő 
érzést ad

•	 Ez biztosítja a termikus komfort kör-
nyezetet az alvásban, köszönhetően 
a víz-gőzáteresztő tulajdonságának 
és a hűtési képességének

•	 Méretek: 90, 140, 160, 180/200 cm
•	 30 fokban mosható



www.cardo.hu

A termékeinkkel kapcsolatos műszaki változ-
tatás jogát fenntartjuk! Az esetleges nyomdai 
hibákért felelősséget nem vállalunk. A képek 
illusztrációk.

Kövessen bennünket 
a Facebookon is!

Az Ön Cardo szakkereskedője:


