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Každý sa

chce dobre 

vyspať.

Kolektív Matrachello

"

"
Moderná spálňa je o pohodlí. 

Maximálnom pohodlí.



Dobre sa chce vyspať každý.

Milujeme spánok a sme štastní keď 

môžeme slobodne tvoriť.

Keď spíme, všetko ustane. Či spávate
bezsenným spánkom, alebo cestujete v
najhlbších snoch, všetko je iné. Cítime
akúsi ľahkosť. Preto spánok milujeme.

Kvalitný spánok je ohromný aj pre naše
psychické a fyzické zotavenie. Sám som
sa veľa-krát potreboval len dobre vyspať,
aby som ďalší deň vykročil svieži.
Matrachello som založil v roku 2011 s
víziou, priniesť na náš trh moderné a
kvalitné produkty do spálne a podeliť sa
tak so zákazníkmi o komfort z dobrého
matraca a funkčnej postele. V posledných
rokoch sa zaoberám skúmaním
pôsobenia jednotlivých druhov matracov
na chrbticu pri použití vhodných roštov.
Je to vskutku objavná cesta, nakoľko je
táto problematiky málo preskúmaná i
dnes.

V čase, keď sme na našo trhu predstavili 
vysoké kontinentálne postele ( boxspring 
), ešte máloktorý Slovák vedel o týchto 
zaujímavých systémoch aktívnych postelí. 
V tom čase sme začali experimentovať s 
textíliami a vysokými čelami. 
Špecializujeme sa vo výrobe čalúnených 
postelí na mieru, baví nás dávať našim 
klientom priestor pre individuálne 
riešenia ich predstáv. 

Mimo to, som veľmi vďačný, že môžem 
zastávať vedúcu pozíciu v našom 
mladom a šikovnom kolektíve a veľmi 
vďačný za každého zákazníka, ktorý k 
nám zavíta. Pozývam všetkých, ktorí 
zariaďujú svoju spálňu, aby sme spolu a 
naživo zažili radosť pri navrhovaní Vašej 
vysnívanej postele.

Dušan Blicha, CEO



98%
postelí, ktoré od nás odídu je 

originálny, predtým ešte nevyrobený 

kus postele.

Kolekcia postelí Good Night

Kolekcia Good Night, ako aj naše ďalšie kolekcie
bola vytvorená pre konkrétneho zákazníka, ktorý
hľadá kvalitnú modernú posteľ a rád si
prispôsobuje nábytok podľa svojich predstáv.

V našich showroomoch nájdete nádherné
kolekcie poťahových látok od popredných
výrobcov s ktorými spolupracujeme už 20 rokov.
Pomôžeme Vám vybrať tie najvhodnejšie pre
daný model postele a radi Vám predstavíme
dokonalé textílie od svojráznych talianských
manufaktúr poťahových látok.

Matrac je dôležitý.
Výber matraca je jednoduchý, ak sa môžete
oprieť o skúsenosti predajcu. Radi sa učíme od
našich klientov a objavujeme stále nové nuansy
sveta matracov a ich zapojenia do systémov
pasívnych, či aktívnych roštov postelí. Preto sa
budeme počas Vašej návštevy extra venovať
výberu matraca, najvhodnejšieho podľa Vášho
zadania.

250 - 300
kusov postelí vyrobíme ročne z 
toho 95 % odborne montujeme po 
celom Slovensku.

18
modifikácií klienta pripadá v 
priemere na realizáciu jednej 
čalúnenej postele na mieru

0 %
snaha pretekať sa a porovnávať. 
Pozeráme sa radi do svojho taniera 

a zároveň fandíme všetkým, ktorým 

ide o kvalitný spánok a pekný 

domov.

Good 

night.



Quadro +
PORIADNÝ KUS

POSTELE

****

2020

Najpredávanejší 
model



CORLEONE 
GLAMOUR

Pásikavá kráska.
Doplnky ručne ušité na mieru podľa požiadaviek

*****

2020

Najoceňovanejší 
model



Permont 
Noble

Vysoké čelo, 3 spôsobi prešitia, inovatívny systém nožičiek

*****

design 2020

Najviac 
modifikovateľná



Armando
Nadčasová prešívaná posteľ s množstvom voliteľných momentov.

****

2020

Elegancia



ROYAL 
COIL
Matrace pre skutočných milovníkov zdravého 
a pohodlého spánku.

10

2020

Extrémne 
pohodlný

ročná záruka

****
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