
 

 

Nová řada Magnistretch  

Magniflex představuje světovou novinku, patentované 

matrace Magnistretch určené pro aktivní regeneraci těla 

během spánku.  

Představte si dokonalý spánek, kdy vaše tělo nejen 

regeneruje, ale dokonce se protahuje a to bez vašeho 

přičinění. Ano, firma Magniflex, která se spánkem zabývá již 

přes 50 let, opět překročila hranice a posunula spánek do jiné 

dimenze. Svůj nový celosvětový patent Magnistretch vyvinula 

ve spolupráci s Univerzitou v Zaragoze.  

Inspirací bylo neustále zatěžované lidské tělo, jehož páteř každý den, večer po 18 hodinách 

zátěže, sesedne o 1-2 cm. Zkrátka, co se zatěžuje, to se také zkracuje. Proto by měl člověk 

své tělo protahovat. STREČINK je účinná metoda, která umí přirozeně a šetrně připravit svaly 

na docela obyčejné fungování vašeho těla. Strečink opravdu není určen pouze pro sportovce, 

ale je vhodným cvičením pro každého, kdo si chce uchovat svůj pohybový aparát co nejdéle v 

dobrém stavu. Zlepšuje pružnost svalů a zvyšuje svalovou kontrolu, flexibilitu a rozsah 

pohybu. Strečink je také přínosem pro vaši mysl, snižuje stres, je využíván i jako součást 

fyzioterapie při léčbě problémů s pohybovým aparátem. Předcházení nejen zmíněným 

problémům je hlavní, zdravotně preventivní aspekt strečinku.  

Matrace Magnistretch natahuje vaší páteř, zatímco spíte. Pomocí tlaku vyvíjeného vaší 

tělesnou hmotností na matraci se vrchní vrstva matrace roztahuje a každá polovina se 

pohybuje opačným směrem. Toto hnutí jemně 

táhne záda, zvětšuje prostor mezi obratli a vytváří 

prostor pro regeneraci a revitalizaci 

meziobratlových plotének během spánku. Díky 

tomuto patentu dochází k lepšímu rozložení 

hmotnosti na matraci, a díky 2 cm patentované 

paměťové pěny v potahu i k lepšímu průtoku krve.  

Tyto matrace pozitivně napomáhají při zdravotních 

problémech s páteří, klouby a se zádovým 

svalstvem (tři hlavní problémy, u kterých má 

matrace pomoci je výhřez ploténky, sesedání páteře 

a skřípnutý nerv v oblasti páteře, dále při bolestech 

krční a bederní páteře apod.). Jde o unikátní systém 

rehabilitace a aktivní regenerace páteře. 

Martin Gastrogiovanni – světoznámý 

italský reprezentant ragby 



 

 

Matrace je sestavena z kombinace tří vrstev vysoce kvalitních studených (HR) pěn a 

prodyšného potahu z jedinečné termoregulační patentované látky Outlast s prošitou 2 cm 

vrstvou paměťové pěny přímo v potahu. Spodní pěna vytváří tzv. ortopedický základ, 

prostřední pěna je unikátně prořezána od poloviny napravo v jednom směru a od poloviny 

nalevo v druhém směru, uprostřed jsou průřezy kolmé. Vrchní vrstva měkké studené pěny 

má při zatížení vyšší roztažnost než prostřední vrstva a je do prostřední prořezané pěny 

klínově zasazena. Při zatížení ležícím tělem se díky zmíněným průřezům a vyšší roztažnosti 

horní vrstvy matrace roztáhne a s tím i jemně "natahuje" spícího. Patent funguje při spaní na 

zádech i při spaní na boku. Spánek na této matraci má podobný účinek jako 30 minut 

intenzivního strečinku.  

Ceny matrací Magnistretch – rozměr 90 x 200 cm 
  

Magnistretch 9       19.990 Kč  

- tužší verze pro vyšší váhové kategorie 

 

Magnistretch 10                   23.990 Kč  
- měkčí verze pro nižší váhové kategorie  
a klienty s bolestí kloubů 
 

  

Přijďte vyzkoušet opravdovou relaxaci a odpočinek do Showroomu Magniflex a 

do sítě obchodních partnerů Magniflex.   

www.magniflex.cz 

 

Zajímavost: 

Společnost Magniflex se po aférách v cyklistice a fotbale rozhodla přestat tyto sporty podporovat. 

Stejně jako si sama zakládá na fair play v obchodě a do svých výrobků vkládá to nejlepší, tak chce 

podporovat sport, který by odpovídal jejich filozofii. Takže nyní podporuje výhradně ragby, jedinečný 

sport pro pravé muže, který v sobě kloubí sílu, rychlost, obratnost, taktiku a týmového ducha. 

V současnosti je považován za fair play sport a poslední mistrovství světa mělo celosvětově nejvyšší 

sledovanost mezi diváky.  

 

http://www..magniflex.cz/

