
 

                                        
    

 
 
 
 

A LEVITAL  MATRAC A MAGYAR BRANDS „INNOVATÍV DÍJ” NYERTESE 2019-BEN 
 

A MAGYAR BRANDS ALAPÍTÁSA ÓTA ELŐSZÖR NYERT MATRAC GYÁRTÓ CÉG AZ  
„INNOVATÍV DÍJ” KATEGÓRIÁBAN 

 
 
„Nagy megtiszteltetés számunkra a MagyarBrands díjazottjai közé tartozni. Több, mint 100 000 
értékesített matrac tapasztalatával a hátunk mögött az egyik fő szakmai motivációnk volt, hogy 
kiemelkedőt és maradandót alkothassunk a világ alváskultúrájáért. Ez az innovatív fejlesztés az, 
amit a MagyarBrands is értékelt.” – mondta Dóczi Péter a Levital System matrac Szabadalmi 
Társtulajdonosa és alapítója. 
 
„Az Innovatív Díj kategória, ami leginkább ösztönzött minket a MagyarBrands pályázatán, hiszen 
egy már az Egyesült Államokban és az Európai Unióban szabadalmaztatott innovációról lévén 
szó, megérdemelten állhatunk be a TOP magyar márkák sorába, mint Egis, Richter Gedeon, 
Béres, Naturland, BBS Nanotech, Prezi, Agrovir stb...  A díjazás során egyaránt kiemelt figyelmet 
kap a díjazott cégek innovációja és társadalmi hasznossága. Nem véletlen, hogy az Innovatív 
márka elismerést jóval kevesebb cég kaphatja meg, mint a Fogyasztói, vagy Üzleti márka 
elismeréseket.” -jegyezte meg Pálinkás László a Levital System matrac Szabadalmi 
Társtulajdonosa és alapítója. 
 
 
 
A MagyarBrands a kiváló magyar márkák versenye 2010 óta. A MagyarBrands program kizárólag 
olyan magyar márkát értékel, amely Magyarországon született, vagy a létrejöttében-
alapításában magyarok vettek részt. Ezen alapfeltételen túl a márkának rendelkeznie kell az 
alábbi feltételek egyikével: 
 
• a márka magyar tulajdonban van 
• vagy a márka „gyártásának” helyszíne Magyarország 
• vagy magas identitás-pontszámot kap a bizottsági pontozás során. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
A LEVITAL System matracról 
 
A LEVITAL matrac családot idén mutattuk be a magyar fogyasztóknak, az eddigi visszajelzések 
és eladások alapján, elmondhatjuk, hogy sikeres évet fogunk zárni. 
 
 

 
A LeVital System 

Több, mint 100 000 értékesített ágybetét gyártási és kereskedelmi tapasztalatának 
felhasználásával megalkotott Európában és az Egyesült Államokban szabadalmaztatott LeVital 
System rendszer forradalmat jelenthet az alváskultúrában. A gondosan megválasztott 
rétegeknek, az egyedülálló és szabadalmaztatott formavágási technológiának köszönhetően 
olyan matracot alkottunk a világnak, amelyre régóta vágyott. A különböző testsúly, az eltérő 
testmagasság és a változatos alvási szokások okozta matracválasztási nehézségek kora ezennel 
lezárult, hiszen a Levital System matrac valóban: egy matrac mindenkinek! 



 

 

 

Az ötlet 

Számtalan sikeres matrac megtervezése ellenére a felvázolt problémákat megoldó matrac 
fejlesztése nagy kihívást jelentett, hiszen alapvető fizikai elveket kellett felülírni ahhoz, hogy 
ugyanaz a matrac ugyanazt a kényelmet és alátámasztást nyújthassa két nagyon eltérő 
testsúlyú vagy testalkatú felhasználó esetén is. Az egyedülálló és szabadalmaztatott Levital 
System vágási technológiának és a különböző tulajdonságú habok gondosan összeállított 
rétegeinek köszönhetően azonban megszületett a LeVital System matraccsalád. Egy matrac 
valóban mindenkinek. 

 

A komfort 

A különleges vágású matrac belsőt 5 cm kényelmi réteg egészíti ki, amelyek az igényekhez és az 
egyes piaci trendekhez igazodva a legkülönbözőbb alapanyagok lehetnek: memoryfoam, latex, 
hideghab, gélhab, vagy éppen a legújabb fejlesztésű Xdura® hab. A testsúlyhoz igazodó belső 
szerkezet és a kiválasztható felső kényelmi réteg kombinálása az igazi szabadságát hozza el a 
matrac választásnak, ezzel a LeVital System matraccsalád valóban mindenkinek megfelelő 
megoldást kínál. 

 
 

 



 

 

 

A kezdetek 

Hogy lehet, hogy ugyanaz a matrac valakinek puha, míg másnak kemény? Ugyanolyan testi 
adottságokkal az egyikünknek kényelmes, míg másnak kényelmetlen? Hogy lehet, hogy a nagy 
gondossággal megvásárolt matracunk pár év múlva már nem kényelmes?  

A válasz egyszerű: nem vagyunk egyformák és folyamatosan változunk. 
 

A több évtized alatt szerzett vásárlói visszajelzések mind abba az irányba mutattak, hogy 
szükség van egy intelligens matracra, amely felismeri a használója testi adottságait, kényelmi 
igényeit, ergonomikus és differenciált alátámasztást nyújt és nem utolsó sorban hosszú évekig 
követi majd testünk különböző változásait. 

A matrac 

A LeVital System matracok alapját a helyesen megválasztott alapanyag és a szabadalmaztatott 
speciális formavágás adja. A 3 dimentózióban vágott matrac igazi belső lelke azonban az 
egymástól különálló és váltakozva különböző magasságúra vágott hab blokkok, habrugók adják. 
A különböző tulajdonságú alapanyagok és a különböző magasságú váltakozó hab blokkok 
eredményeként kisebb terhelés esetén csak a magasabb és lágyabb habrugók lépnek be az 
alátámasztásba, a terhelés növelésével fokozatosan bekapcsolódnak azonban a mélyebben 
elhelyezkedő habrugók és a mélyebb rétegek feszesebb hab rétegei. 

WWW.LEVITALSYSTEM.HU

 


