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Načerpejte inspiraci z naší aktuální produkce. 
Kompletní nabídku najdete vždy na našem e-shopu.
Na novinky se můžete těšit v průběhu celého roku, 
každý měsíc Vám představíme něco nového.
Fotografie mají ilustrační charakter, barevné odchylky jsou vyhrazeny.

Matějovský a.s.
Vladimíra Komárka 606

513 01 Semily

tel.: +420 481 621 261



Inspirace
PRO VÁŠ KRÁSNÝ DOMOV

Přijměte pozvání do světa luxusních přírodních materiálů, decentních                                 
i odvážných vzorů a dokonale sladěných odstínů, které podtrhnou jedinečnou 
atmosféru Vašeho domova.

Řídíme se zkušeností i citem.

Krásné bydlení je naší vášní. Každý rok pro Vás s nadšením připravujeme desítky 
nových vzorů ložního povlečení, kterými se snažíme reflektovat světové trendy 
v bydlení i požadavky, které přicházejí od Vás, našich zákazníků a zákaznic. 

Stejně jako při výrobě klademe důraz na kvalitní suroviny a precizní         
zpracování, tak neopomíjíme ani cesty k ochraně životního prostředí. To nám 
umožňují moderní technologie, ale i samotný výběr přírodních materiálů.                                   
I proto aktuálně rozšiřujeme sortiment z udržitelného bambusového vlákna, 
které si nás získalo nejen svou mimořádnou hebkostí. Nechte se uchvátit jeho 
jedinečnými vlastnostmi i Vy.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Zdeněk Matějovský



2JEMNÉ VZORY

V JEMNÝCH TÓNECH

Toužíte po uklidňující
a romantické atmosféře?
Pozvěte do své ložnice
jemné pastelové barvy.

povlečení Amabel

povlak Amabel

povlak Vertigo Grey 6

prostěradlo bílé / pudrové / světle růžové / světle šedé / středně šedé

povlečení Orion

povlečení Melina Pink

povlečení Willow

povlečení Mango

povlečení Olivia

povlečení Flop
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povlak Season

povlečení Riviera

povlečení Season

povlečení Verapovlečení Tropicana

KVĚTINOVÉ VZORY

08 Růžový 02 Fialovošedý

01 Lila 06 Švestkový tmavý

05 Fialový tmavý 04 Fialový

POVLAKY Z BAVLNĚNÉHO SATÉNU



4MAKO DAMAŠEK

DAMAŠEK

deka Quinn Whitepovlečení Victoria růžová

DOKONALÝ DÁREK? 
VSAĎTE NA DAMAŠEK.

Jde o luxusní, generacemi ověřený 
přírodní materiál, který odráží 
čistotu klasického florálního motivu  
a atraktivních barev.
 
Náročnou technikou tkaní vznikají 
velkoplošné vzory s matným  
a lesklým povrchem, díky tomu je 
damaškové povlečení vysoce odolné  
a nezaměnitelné. 

Zástupcem bavlněného damaškového 
ložního prádla je kolekce LOLITA, 
která splňuje nejvyšší požadavky  
v oblasti kvality materiálu i provedení.

NÁDECH ROMANTIKY.
DOTEK LUXUSU.

Nechte se okouzlit jemným florálním 
vzorem žakárového damaškového 

povlečení VICTORIA.

deka Quinn Pink

bílá

krémová

perleťově šedá

povlečení Lolita



5BAMBUSOVÝ SATÉN

BAMBUSOVÝ DAMAŠEK

povlečení Sofie Cream / White / Mint / Silver

Dotkněte se nového rozměru 
pohodlí a dopřejte si 

luxusní povlečení Luna 
ze 100% bambusové příze.

 
Nesmírně hebký 

BAMBUSOVÝ SATÉN 
si Vás získá svou elegancí, 

překvapí Vás lehkostí
a přirozeným leskem.

pudrová

povlečení Luna medově žlutá povlečení Luna lískooříšková

šedostříbrná

petrolejová

švestková

perleťově bílá

starorůžová

taupe

modrošedá

světle antracitová

světle zelená

50 % bambus, 50 % bavlna
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povlečení Sunset

povlečení Midnight

obraz Penelope

povlečení Aurelia

povlečení Eloise

povlečení Penelope

povlečení Venezia

povlečení Quincy

KVĚTINOVÉ VZORY

prostěradlo bílé / světle béžové / světle šedé / pudrové / světle růžové / světle fialové / středně šedé
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povlečení Enigma

povlečení Amelie

povlečení Love

povlečení Chloe

povlak Vertigo Pink 4

povlečení Eden

povlečení Lovely

povlečení Jadeit

MLADISTVÝ DESIGN

prostěradlo bílé / světle žluté / pudrové / světle růžové / pistáciové

povlak Vertigo Pink 3
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povlečení Lilac

prostírání Lilac

designový pléd Lilac

závěs Lilac

povlak Lilac

povlak Trip designový pléd Birth

KOLEKCE BLANKA MATRAGI

prostěradlo bílé / světle béžové / natur / pudrové / fialové

DESIGN PRO VÁŠ DOMOV

Luxusní povlečení s motivy 
od světově uznávané módní 

návrhářky BLANKY MATRAGI 
se stane skutečným 

klenotem Vašeho interiéru.

V exkluzivní KOLEKCI najdete 
také povlaky, závěsy, 

designové plédy a prostírání.
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povlečení Hlubina

povlečení Oceanpovlečení Rain

povlečení Air

závěs Hlubina

povlak Hlubina

povlak Butterfly designový pléd Dream

KOLEKCE BLANKA MATRAGI

prostěradlo bílé / fuchsiové / vínové / tyrkysové / marine
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povlečení Blooming

povlečení Dream

závěs Blooming

povlak Blooming

povlak Earth

designový pléd Trip

KOLEKCE BLANKA MATRAGI

prostěradlo bílé / světle béžové / olivové / pudrové / oranžovo–červené
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povlečení Narcis

povlečení Trip

závěs Narcis

povlak Narcis

povlak Birth povlečení Tide

KOLEKCE BLANKA MATRAGI

prostěradlo bílé / světle béžové / natur / olivové / zelenomodré

POZITIVNÍ ENERGIE

Zářivé barvy a propracované 
detaily činí z exkluzivního povlečení 

osobité umělecké dílo. 

Povlečení obdržíte v luxusní 
DÁRKOVÉ krabičce.
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povlečení Summer

povlak Moet

povlak Monaco

prostírání Summer

povlak Summer

povlak Job

povlak Zvěrokruh

utěrky Summer

KOLEKCE ALFONS MUCHA

prostěradlo bílé / světle žluté / pudrové / natur / světle hnědé
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povlečení Moet

utěrky Břečťan a Vavřín utěrky Monacoutěrky Moet utěrky Ruby utěrky Amethyst

povlečení Moon

povlak Moon

textilní kalendář Alfons Mucha

povlečení Autumn

KOLEKCE ALFONS MUCHA

povlak Břečťan a Vavřín povlak Autumn

KOLEKCE ALFONS MUCHA

Pečlivě vybrané motivy z díla 
malíře Alfonse Muchy vnesou  
do Vašeho domova eleganci 

v podobě LUXUSNÍHO 
bavlněného povlečení, 
dekoračních povlaků,

bavlněných kuchyňských utěrek 
i stylového prostírání.
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povlečení Čtyři roční období

designový pléd Jaro na vsi

povlečení Budulínek povlečení Mikeš

povlečení Velikonoce

povlečení Bajky prostírání Velikonoce / utěrky Jaro & Léto

KOLEKCE JOSEF LADA

prostěradlo bílé / natur / světle žluté / světle hnědé / oranžové

PŮVAB ČESKÉ TRADICE

Pozvěte k sobě domů kouzlo 
kreseb JOSEFA LADY, 

které jsou pro mnohé z nás 
symbolem dětství, harmonického 

venkova a české tradice.

Sběratelskou KOLEKCI jsme
 rozšířili o povlaky, utěrky,

 designové plédy i prostírání.

povlak Jaro na vsi
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povlečení Dětské hry v létě

kuchyňské utěrky Velikonoce & Vánoce

povlečení Jaro na vsi povlečení Podzim

designový pléd Podzim

kuchyňské utěrky Jaro & Léto

textilní kalendář Josef Lada

kuchyňské utěrky Podzim & Zima

KOLEKCE JOSEF LADA

prostěradlo bílé / světle béžové / světle šedé / světle modré / zelinkavé

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST

Pečlivě sestavená kolekce 
s motivy kreseb JOSEFA LADY, 
které Vašemu interiéru vtisknou 
jedinečnou poetiku, Vás může 

provázet po celý rok.
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povlečení Ponocný se psem

povlečení Zima

povlečení Na půlnoční povlečení Zimní zábavy povlečení Vodník v zimě

povlečení Slouha povlečení Vánoce

KOLEKCE JOSEF LADA

prostěradlo bílé / světle modré / modré / středně modré / marine

povlak Sněhulák na návsi

povlak Sáňkující děti

povlak Betlém v zimě
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povlečení Švejk s fajfkou

kuchyňské utěrky Štědrý večer

povlak Drak povlak Mikeš

prostírání Hajného sen

kuchyňské utěrky Srnka & Zajíc kuchyňské utěrky Ladovská zima

KOLEKCE JOSEF LADA

prostěradlo bílé / meruňkové / světle šedé / světle modré / středně šedé

povlak Švejk s fajfkou

povlak Švejk
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povlečení Souznění

povlečení Mávnutí křídel

povlak Souznění

povlečení Červánky

KOLEKCE KATEŘINA BOHUŠÍKOVÁ

ENERGIE A RADOST

Nechte svoje sny unášet 
na vlnách pozitivní energie, 
která Vás obklopí pokaždé, 
když ulehnete do povlečení 

z osobité kolekce malířky 
KATEŘINY BOHUŠÍKOVÉ.

Umělecké vzory dokonale
vynikají na luxusním

 bavlněném MAKO SATÉNU.

prostěradlo bílé / světle růžové / malinové / světle modré / středně modré
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povlečení Svoboda

povlak Svoboda

povlečení V pohybu

KOLEKCE KATEŘINA BOHUŠÍKOVÁ

SVOBODA

„Pohled na tento obraz mi asociuje 
svobodu. Zkuste se uvolnit 
a chvíli se do něj zadívat.

Obraz ožívá a jeho kousky se snaží 
vzlétnout pryč. Rozletět se kamkoliv 

budou chtít. Svoboda barev.“

 Kateřina Bohušíková

prostěradlo bílé / pudrové / fuchsiové / modré / marine
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povlečení Natur

přehoz Adore

deka Adore

povlak Adore

povlečení Adore

závěs Adore

utěrky Adore obraz Adore

prostěradlo bílé / světle žluté / světle šedé / medově žluté / antracitové

VYLADĚNÝ INTERIÉR
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povlečení Barbados

povlak Miraclepovlečení Miracle

prostěradlo tmavě hnědé / světle hnědé

povlečení Icone

MODERNÍ TRENDY

SVĚTOVÉ TRENDY

Sledujete se zalíbením
světové TRENDY v bydlení?

Vyšperkujte svoji ložnici
originálním povlečením 

z dílny našich španělských 
designérek.

prostěradlo natur / medově žluté
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povlečení Pierre

povlaky Natalia z metráže

povlečení Marisol

povlečení Sierra

povlečení Royal Gardenpovlečení Luis

MODERNÍ LOŽNICE

prostěradlo světle béžové / světle šedé / světle hnědé / oranžové / cihlové / tmavě hnědé / černé
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povlečení Melina Gold

povlečení Ambrosia

povlečení Oasis

povlečení Venus

povlečení Glitter

povlečení Exotic Art

povlečení Marble

MODERNÍ LOŽNICE

prostěradlo bílé / světle šedé / středně šedé / antracitové / světle žluté / vanilkově žluté / žluto-oranžové
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povlečení Aurum

povlečení Verte

povlečení Pandora

povlečení Thalasopovlečení Cordona

povlečení Gold povlečení Morris

ELEGANTNÍ VZORY
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povlečení Fantasy

povlečení Soul

povlečení Misty

povlečení Dreaming

povlečení River povlečení Silencio

povlečení Savana

povlečení Clementine

PŘÍRODNÍ VZORY

KOUZLO PŘÍRODY

Relaxujte obklopeni 
uklidňující ATMOSFÉROU
přírody - i ve své ložnici.
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povlečení Dorian

povlečení Soho

povlečení Indie

povlečení Shinepovlečení Artis

BAVLNĚNÝ SATÉN

ART KOLEKCE
 

digitálně tištěného 
saténového povlečení 

nadchne milovníky 
osobitého designu 

a industriálního stylu bydlení.

povlak Soho
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povlečení Stormi

povlečení Darcy

povlečení Arwen

povlečení Alaska

povlečení Polar Blue

povlečení Winter Time

povlečení Mercy

povlečení Otis

INSPIROVÁNO PŘÍRODOU

OBJEVTE ŘÍŠI SNŮ

Ve spolupráci s našimi 
německými DESIGNÉRY 
vznikají fascinující vzory,

které Vaši ložnici promění
v říši snů a fantazie. 
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povlečení Polární záře

povlečení Achát

povlečení Dare

povlečení Pigment

povlečení Galus

povlečení Zenon povlečení Blue Ambrosia

LOŽNÍ POVLEČENÍ

NĚŽNÉ VZORY

Dopřejte si kvalitní 
BAVLNĚNÉ povlečení, díky 
kterému se stanou sladké 

chvíle odpočinku ještě 
příjemnější.
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povlečení Palace

povlečení Minori

povlečení Florin

povlečení Kashmir

LOŽNÍ POVLEČENÍ
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povlečení Maroa

povlečení Gloriet

povlečení Odalis

povlečení Sakura

povlečení Botanica

povlečení Sovy

povlečení Grace povlečení Euphoria

prostěradlo marine / světle šedé / pudrové / zelenomodré / medově žluté

MODERNÍ VZORY
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povlečení Mapa

povlečení Planety

povlečení Dexterpovlečení Mintpovlečení Elba

povlečení New Yorkpovlečení Grafitypovlečení Lopesan Tyrkys

povlečení Chameleon

povlečení Astro povlečení Vesmír

LOŽNÍ POVLEČENÍ

MODERNÍ LOŽNICE

Svěží DESIGN ve spojení 
s uklidňujícími odstíny 

modré barvy podtrhnou 
příjemnou atmosféru každé 

moderní ložnice.
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povlečení Etno

povlečení Dolores

povlečení London Street

povlečení Setter

povlečení Paris Monuments

povlečení Prime

MODERNÍ LOŽNICE

prostěradlo světle šedé / černé

prostěradlo bílé / červené
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povlečení Amorett

povlečení Vločky

povlečení Felicita

povlečení Carol

povlečení Snow

povlečení Ibero

povlečení Chaloupky

povlečení Nicolas

povlečení Novel

povlečení Lento

ZIMNÍ VZORY
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povlak  Soul

závěs Mistyzávěs Soul

povlak Mistypovlak Royal Garden

povlečení Amadores

závěs Ambrosiazávěs Royal Garden

povlak Ambrosia

korálová

broskvová

bílá

violeta

vanilková

lískooříšková

petrolejová

stříbrná

LOŽNÍ POVLEČENÍ A DOPLŇKY

deka Lisa cihlová
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závěs Darcy

závěs Polární záře

závěs Chaloupky

závěs Carol

závěs Felicita

závěs Vera

závěs Dreaming

závěs Winter Time

závěs Arwen

závěs Glow

DEKORAČNÍ ZÁVĚSY
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závěs Lama

závěs Petite

závěs Season

závěs Minori

závěs Flor

závěs Penelope

závěs Foxie

závěs Queens

závěs Sunset

závěs Lily

závěs Rosa

závěs Venezia

DEKORAČNÍ ZÁVĚSY



37DEKORAČNÍ POVLAKY

BAVLNĚNÝ SATÉN 50x50 cm

povlak Lagom povlak Metheora povlak Noori povlak Orea

povlak Odetta povlak Silhouette povlak Stella povlak Calliope

povlak Wolf povlak Tessa

povlak Foggy povlak Deerpovlak Meliopa

povlak Tilly
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obraz Queens

povlečení Sonata

povlečení Vážky povlečení Dottie povlečení Elis povlečení Willow povlečení Natur povlečení Ponte

MAKO JERSEY

POVLAKY & OBRAZY

HEBKÝ BAVLNĚNÝ ÚPLET

Pečlivě vybrané příze 
100% egyptské bavlny
pro Váš klidný spánek.

 
Povlečení MAKO JERSEY 
je prodyšné a velmi dobře 

absorbuje vlhkost. 

Při správné údržbě 
nevyžaduje žehlení.

povlak Pointpovlak Block

povlak Desire povlak Love
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povlečení Pacific

povlečení Brenton

věnovací kartičkydárkové poukázky

povlak Squirrel

povlečení Intense

povlečení Luckypovlečení Monty

povlečení Tauro povlečení Matine

LOŽNÍ POVLEČENÍ

povlak Sparrow

dárkové balení



40LOŽNÍ POVLEČENÍ A DOPLŇKY

DEKORAČNÍ ZÁCLONY LILIEN

cihlová

nugátová

zelinkavá

hnědá

světle hnědá

petrol

fialová

smetanová

mentol

šedá

kávová

holubí šedá

povlečení Armani

povlečení Apolena

dárkové balenídámské a pánské kapesníky
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přehoz Ponte

přehoz Brenton

přehoz Minoripřehoz Adorepřehoz Morris

přehoz Mangopřehoz Amabelpřehoz Flop

přehoz Thalaso

přehoz Gold

PROŠÍVANÉ PŘEHOZY

LOŽNICE SNŮ

Vylaďte svoji ložnici 
do posledního detailu!

 
Prošívaný  PŘEHOZ je jedinečný

estetický a praktický doplněk, 
se kterým bude postel vždy 

dokonale ustlaná.



42ATLAS GRÁDL

SATÉNOVÉ POVLAKY

povlak Valera

povlak Akimo

povlečení Villa světle modrá

povlak Cascade povlak Boketo

povlak Grain obraz Máky

V UKLIDŇUJÍCÍCH TÓNECH PŘÍRODY

Potrpíte si na klasiku ve spojení 
s prémiovou kvalitou? Pak ve Vaší výbavě 

nesmí chybět povlečení VILLA! 

Pestře tkaný damašek si Vás získá svou 
mimořádnou hebkostí, přirozeným leskem, 
dlouhou životností a nadčasovou elegancí.

zelená

šedá

modrá

červená

béžová
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krep bílý

krep hnědý

krep světle hnědý

krep světle šedý

krep meruňkový

Ruby bílá

Ruby vanila

krep červený

krep béžový

krep terakota

krep tmavě šedý

Ruby světle hnědá

Ruby antracitová

Ruby světle šedá

Ruby zelená

Ruby černá

Ruby mentol

JEDNOBAREVNÝ KREP

BAVLNĚNÉ DEKY RUBY

deka Ruby 
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povlečení Krtek a zima

povlečení Krtek na loucepovlečení Krtek a počítadlo

povlečení Krtek v lese

povlečení Krtek v zimě

povlak Krtek na louce

povlak Krtek v lese povlečení Krtek na louce

POVLEČENÍ S KRTKEM

prostěradlo zelinkavé / vanilkově žluté / modré / červené / tmavě hnědé

povlak Krtek a zima
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povlečení Krtek a jahůdky

Krtek a housličky

Krtek a zajíček

Krtek zahradníkem

Krtek a mravenci

Krtek a kapky

Krtek a žabky

Krtek a paraplíčko

Krtek a myška

Krtek a vážka

Krtek a léto

povlak Krtek

KRTEK A KAMARÁDI

DĚTSKÉ OSUŠKY

povlak Krtek a kamarádi
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povlečení Foxie

povlečení Stavbapovlečení Požární jednotka

povlečení Hokej

povlečení Fotbal

závěs Dinosauři

povlečení Army povlečení Ekofarma

POVLEČENÍ PRO DĚTI

prostěradlo tyrkysové / vanilkově žluté / červené / zelené / středně šedé
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povlečení Dinosauři

povlečení Lilypovlečení Love

povlečení Amelie

povlečení Lama

povlečení Fluffy

povlak Magic

povlečení Remi povlečení Veselé sovičky

POVLEČENÍ PRO DĚTI

prostěradlo pudrové / vanilkově žluté / světle modré / světle růžové / světle šedé
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povlečení Hvězdičky

povlečení Micinky

povlečení Amelie povlečení Amabel povlečení Queens

povlečení Bimbo

POVLEČENÍ DO POSTÝLKY

prostěradlo bílé / pudrové / pistáciové / světle šedé / vanilkově žluté povlečení Willow Honey
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deka Lotta

deka Teddy Beige

deka Snílci deka Bimbo deka Žirafa a kamarádi

deka Lorri Beige

deka Robbiedeka Peppe

DĚTSKÉ DEKY
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deka Shadow

deka Irelyn deka Oliviadeka Emily

deka Flopdeka Daredeka Willow

deka Bounty

deka Larrydeka Vincentdeka Damien

BAVLNĚNÉ DEKY



51

Adventis

Caleta SantoJelly

AspenAlfredHope

Carol

CheerFelicitaGarnet

DEKY SE ZIMNÍMI VZORY

BAVLNĚNÉ DEKY

Bavlněné deky se zimními 
vzory v tradičních barvách 
navodí v interiéru útulnou 

atmosféru a stanou se skvělými 
společníky pro chladné večery. 
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deka Artemis

deka Continental deka Winona

deka Thalasodeka Luis

deka Botanical

deka Etno

BAVLNĚNÉ DEKY
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pléd Achátpléd Amadorespléd Amabel

DESIGNOVÉ PLÉDY

pléd Ambrosia pléd Melina Gold

pléd Glow pléd Polární zářepléd Stormi

pléd Oakleypléd Soulpléd Silencio

pléd Sunset



54

utěrky Tiny hnědá / růžová utěrky Tiny žlutá

textilní kalendář Pod hladinoutextilní kalendář Jelen

utěrky Simply červená / modrá / šedá utěrky Tiny modrá

TEXTILNÍ KALENDÁŘE

slaví návrat do moderních
kuchyní! Vyberte si ten svůj. 

OBLÍBENÁ KLASIKA

Tradiční design v kombinaci 
s moderními barvami činí z kolekce 

bavlněných utěrek skvělé 
pomocníky do každé kuchyně.

KLASICKÉ UTĚRKY
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utěrky Modrotisk

utěrky Mina

utěrky Flor

utěrky Queens

utěrky Botanica

utěrky Rosie

utěrky Chaloupky

utěrky Chef

utěrky Artemis

utěrky Petite

utěrky Flow

utěrky Elis

utěrky Adore / Intense

utěrky Florian

utěrky Christmas utěrky Silva

utěrky Poppy utěrky Lucky

DESIGNOVÉ UTĚRKY

DESIGN DO KUCHYNĚ

Zářivé barvy, moderní motivy, 
savá a hebká 100% BAVLNA. 

Na bavlněné designové utěrky 
je radost pohledět! Zkrátka kousek, 

který chcete mít vždy po ruce.



56VAFLOVÉ UTĚRKY

utěrky Lemon

utěrky Bylinka

utěrky Kávová zrnka

utěrky Včelka

utěrky Cappuccino

utěrky Klasy

utěrky Tropic

utěrky Javor

utěrky List

utěrky Hruška

utěrky Virgin utěrky Máky

utěrky Zlatý list

utěrky Kaktusy

utěrky Gold

utěrky Olivy

utěrky Slunečnice

utěrky Jahodyutěrky Tomato utěrky Kohoututěrky Vlčí máky

56
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utěrky Pampeliška

utěrky Pumpkin

utěrky Zátiší

utěrky Calisa

utěrky Dožínky

utěrky Podzim

utěrky Maják

utěrky Plachetnice

utěrky Červenka

utěrky Koráb

utěrky Kotva

utěrky Lila

utěrky Emotivo utěrky Drozd

utěrky Violeta utěrky Motýli

VAFLOVÉ UTĚRKY

utěrky Pávutěrky Štika utěrky Věnecutěrky Vážky
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utěrky Zlaté vločky

utěrky Perníček

utěrky Vánoce

utěrky Pingu

utěrky Merry

utěrky Stromky

prostírání Vánoce

utěrky Polar Bear

prostírání Ponocný se psem

utěrky Winter

utěrky Ovečka utěrky Sněhulák

utěrky Deer utěrky Girlanda

VAFLOVÉ UTĚRKY

povlak Vánoční hvězda

povlak Red Nordic

povlak Novel

povlak Chaloupky
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utěrky Colin šedá / modrá

utěrky Colin

utěrky Siesta

utěrky Jarní louka

utěrky Listy

utěrky Dormi

utěrky Linea

utěrky Alexa

utěrky Herbář

utěrky Holy

FROTÉ UTĚRKY

PRAKTICKÉ FROTÉ

Froté patří i do kuchyně, 
přesvědčte se!

Vrchní strana BAVLNĚNÝCH UTĚREK 
je hladká s jemnou strukturou, 
spodní stranu tvoří příjemně 

hebké odlehčené froté.
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ručníky Royal navy / grey

ručníky Panama bílá / světlá / tmavá petrol

ručníky Royal choco-karamel

ručníky Panama vínová / šedá / antracit

ručníky Royal apricot / moka

ručníky Panama meruňková / béžová / hnědá

BAMBUSOVÉ RUČNÍKY A OSUŠKY

HEBKOST BAMBUSU

Bambusové ručníky  
se řadí mezi NEJLUXUSNĚJŠÍ 

ručníky z naší kolekce. 
Jsou lehké a mimořádně 

hebké na dotyk. 
 

Savost bambusového 
vlákna je třikrát vyšší 

než u jiných materiálů.

ručníky Royal blue / petrol ručníky Royal pink / wine



61BAVLNĚNÉ SAUNOVÉ OSUŠKY

osuška Billy

osuška Granada hnědá

osuška Raven

osuška Granada meruňková

osuška Star

osuška Anika

osuška Granada duhová

DOMÁCÍ WELLNESS
 

Nová kolekce saunových 
OSUŠEK, které Vás nadchnou 
svojí praktičností i atraktivním 

provedením, nesmí chybět 
ve Vaší domácí wellness výbavě.



62RUČNÍKY A OSUŠKY Z EGYPTSKÉ BAVLNY

ručníky Tana Green ručníky Tana Brownie

ručníky Mita růžová

ručníky Tana Violet

ručníky Mita starorůžováručníky Mita mátová

ručníky Tana Mood

ručníky Mita šedá

LUXUSNÍ EGYPTSKÁ BAVLNA

Ručníky a osušky ze 100% egyptské bavlny
se vyznačují extrémní savostí, úžasnou 

hebkostí a dlouhou životností.  

Tkaní ve vysoké gramáži je zárukou 
vysokého uživatelského KOMFORTU, 

který je dotažen k dokonalosti atraktivními 
barvami a elegantními bordurami.

ručníky Mara



63BAVLNĚNÉ RUČNÍKY A OSUŠKY

VONNÉ SVÍČKY

BAVLNĚNÉ KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY ADRIA

ručníky Rey světle šedá / šedá / tmavě šedá ručníky Omega

krémová

cappuccino

růžová

světle písková

meruňková

pudrová

šedá

moka béžová

tmavě fialová

světle mentolová

hnědá

tmavě vínová

pastelově modrá

petrolejová

antracitová

ručníky Sigma svíčka Kámen světle šedý / tmavě šedý
svíčka Valoun světle šedý / tmavě šedý



64RUČNÍKY A OSUŠKY Z EGYPTSKÉ BAVLNY

KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY MARBLE

ručníky Mita pistáciová ručníky Mita lososová

ručníky Urban

ručníky Mita oříšková

ručníky Benett

ručníky Aruba

ručníky Puro

Conray

Yaya

Amira

Wilby

Soley

Piedra
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MATRACOVÉ CHRÁNIČE

LÁTKOVÉ PLENY

ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE ALOE VERA / BAMBOO

100% bambusové vlákno

savé, jemné, 
vhodné pro dětskou

pokožku

nezpůsobuje
alergické reakce

PREMIUM
70 x 70 cm

Gramáž: 145 g/m2

TETRA PREMIUM
90 x 100 cm 

Gramáž: 200 g/m2

savé, měkké, drží tvar

BAMBUSOVÉ PLENY BAVLNĚNÉ PLENY

Krycí matrace 
z paměťové pěny

ALOE VERA

Napínací matracový chránič
 s nepropustnou úpravou

Matracový chránič
PREMIUM Line

Matracový chránič
s nepropustnou úpravou



66POLŠTÁŘE A PŘIKRÝVKY

NÁPLŇ
lehké

duté vlákno

VLASTNOSTI
poddajná, lehká, 
stabilní, vhodná 

pro citlivou pokožku

varianty pro každé
roční období

NÁPLŇ
speciálně jemné

duté vlákno

VLASTNOSTI
mimořádně měkká, 

pocitově blízko 
prachovému peří

varianty Thermo 
a Letní

NÁPLŇ
bambus 30 %

polyester 70 %

VLASTNOSTI
poddajná a lehká, 
jemná, prodyšná, 
hřejivá, absorpční

antibakteriální
antialergická

NÁPLŇ
duté vlákno 

s příměsí Aloe Vera

VLASTNOSTI
nadýchaná a měkká, 

prodyšná, 
objemná, hřejivá

antibakteriální
antialergická

PREMIUM LINE GOLD LINE BAMBUS ALOE VERA
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67LUXUSNÍ POLŠTÁŘE A PŘIKRÝVKY

NÁPLŇ
50% sójové vlákno 

50% jemné duté vlákno

VLASTNOSTI
 dokonalý komfort

precizní design

Sójové vlákno je pevné, 
medově zlatavé a jemné.

Luxusní kolekce 
pro celoroční použití.

NÁPLŇ
50% kašmír, 50% vlna

VLASTNOSTI
jedinečná hebkost

luxusní přírodní materiál

Jemná kašmírová vlna je  
hypoalergenní, prodyšná, 

hřejivá, skvěle odvádí vlhkost. 

Exkluzivní kolekce
pro celoroční použití.



68SORTIMENT

Ložnice
Ložní povlečení

• Povlečení Josef Lada
• Povlečení Alfons Mucha
• Povlečení Blanky Matragi
• Povlečení Kateřiny Bohušíkové
• Povlečení s Karlem Gottem
• Bavlněné povlečení
• Krepové povlečení
• Saténové povlečení
• Flanelové povlečení
• Bambusové povlečení
• Damaškové povlečení
• Jersey povlečení
• Jednobarevné povlečení
• Dětské povlečení
• Povlečení s Krtkem
• Povlečení s licenčními motivy
• Povlečení do postýlky

Povlaky na polštáře
• Povlaky Josef Lada
• Povlaky Alfons Mucha
• Dekorační saténové povlaky
• Dětské povlaky
• Digitálně tištěné povlaky
• Jednobarevné povlaky

Prostěradla
• Jersey prostěradla
• Jersey prostěradla s elastanem
• Froté prostěradla
• Velurová prostěradla
• Prostěradla z hladké bavlny

Přehozy
Přikrývky a polštáře

• Přikrývky a polštáře
• Anatomické polštáře

Matracové chrániče
• Nepropustné chrániče
• Prošívané chrániče
• Krycí visco matrace

Noční prádlo
• Dámská pyžama a košilky
• Pánská pyžama a boxerky

Koupelna
Ručníky a osušky

• Ručníky z egyptské bavlny
• Bambusové ručníky
• Bavlněné ručníky

Saunové osušky
Dětské osušky
Koupelnové předložky

Kuchyň
Kuchyňské utěrky

• Utěrky Josef Lada
• Utěrky Alfons Mucha
• Klasické utěrky
• Froté utěrky
• Vaflové utěrky
• Designové utěrky

Textilní kalendáře
Prostírání

Bytové doplňky
Deky

• Bavlněné deky
• Designové plédy
• Jednobarevné deky
• Dětské deky

Dekorační závěsy
Dekorační záclony
Obrazy
Svíčky

Ostatní
Látkové pleny
Kapesníky
Metráž

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Dárky
Dárkové balení ručníků
Dárkové balení utěrek
Dárkové poukazy
Dárkové krabičky
Dárkové tašky



vše na e-shopu vždy skladem

expresní vyřízení objednávek

úpravy povlečení na míru

kvalitní zákaznický servis

originál přímo od výrobce

www.matejovsky-povleceni.cz   •   www.matejovsky-obliecky.sk

pohodlný nákup z domova

více než 250 originálních designů zboží pro všechny generace

Rádi Vám poskytneme kompletní informace o cenách, 
dostupných rozměrech a materiálových provedeních. 

Kontaktujte nás:

e-mail: obchod@matejovsky-textil.cz

telefon: +420 481 621 261

Nechte se inspirovat kompletní nabídkou na našem e-shopu.
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