
2.459,–
1.995,–

1+1

5.764,-
4.485,–

5.264,-
3.960,–

10.135,-
6.990,–

cena za oba kusy

3.900,–
cena za 1 kus   

NOVINKA

POTAH SWEET DREAM  
Vysoce kvalitní látka potahu prošitá termorounem, 
která během spánku napomáhá regulovat teplotu 
těla. Svým složením chrání před alergeny a bakteriemi. 
Vysoká hygiena je zaručena pratelností až na 60 °C. 

Tímto potahem jsou opatřeny matrace v akční nabídce
možnost změny potahu matrací za příplatek

COMFORT 500 PLUS  
Matrace s vyšší tuhostí a nosností tvořená taštičkovými 
pružinami, které zajišťují dokonalé provzdušnění ma-
trace. Každá pružinka jádra matrace se přizpůsobuje 
tělu nezávisle na ostatních, čímž přináší vysoký kom-
fort spánku. Vhodná pro pevné podložky a rošty.

PETITE PLUS  
Zdravotní matrace tvořená dvěma profilovaný-
mi deskami různé tuhosti, které jsou vzájemně 
spojené bez použití lepidel. Příčná perforace 
vysokého jádra pozitivně ovlivňuje vzdušnost 
matrace a podporuje krevní oběh v průběhu 
spánku. Možnost volby tvrdší a měkčí stra-
ny. Vhodná pro pevné i polohovací podložky  
a rošty.

EXCELENT VISCO
Kvalitní třívrstvá matrace tužšího charakteru. Vrch-
ní vrstva visco pěny má vynikající tvarovou paměť. 
Ergonomicky profilované jádro v oblasti ramen  
a pánve rovnoměrně rozkládá tlak na jednotlivé 
části lidského těla. Vhodná pro pevné i polohovací 
podložky a rošty.
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počet zón: 5 zón
váhová kat.: do 140 kg
výška matrace: 21 cm
tuhost: 3
skladba: PUR/taštička
potah: Sweet dream

počet zón: 7 zón 
váhová kat.: do 120 kg
výška matrace: 20 cm
tuhost:  oboustranná 3/4
skladba: visco/PUR
potah: Sweet dream

počet zón: 7 zón 
váhová kat.: do 120 kg
výška matrace: 24 cm
tuhost: oboustranná 2/3
skladba: PUR35/PUR30
potah: Sweet dream

SENDVIČ AIR  
Vrstvená matrace je tvořená kombinací jádra 
z pojené PUR pěny a PUR pěny s masážními 
nopky. Vhodná pro pevné i polohovací podložky 
a rošty. 

počet zón: 7 zón 
váhová kat.: do 110 kg
výška matrace: 13 cm
tuhost: 3
skladba:  PUR profil/pojená drť
potah:  Sweet dream 

Matrace označené tímto piktogramem byly klinicky testovány  
s výsledkem klasifikace jako zdravotní matrace.

Sweet
  dream

AKCE 
Sweet dream
1. 3. 2013 – 31. 8. 2013



4.568,-
3.160,–

4.027,-
2.895,–

2.193,-
1.495,–

1.579,- 
985,–

TOP
2012

2.842,- 
2.130,–

8.685,-
4.990,–

11.585,-
7.990,–
cena za oba kusy   

4.395,–
cena za 1 kus   

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

1+1

SIRA  
Jednolitá pěnová matrace vyznačující se vý-
bornými ortopedickými vlastnostmi. Příčná 
perforace pozitivně ovlivňuje vzdušnost 
matrace. Elastické vlastnosti jádra zaručují 
dlouhou životnost. Vhodná pro pevné i polo-
hovací podložky a rošty.

ECONOMY AIR  
Oboustranná partnerská matrace tvořená dvěma 
profilovanými deskami různé tuhosti. Tvarování 
matrace vychází z ergonomie lidského těla a tím 
je dosaženo správné polohy při spánku. Vhodná 
pro pevné i polohovací podložky a rošty.

SIGMA K+F
Polohovací lamelový rošt  
s možností regulace tuhosti lamel  
ve středové části. Stabilizace textilním popruhem. 28 ks lamel uložených do 
výkyvných kaučukových pouzder. Možnost nastavení polohy hlavy  
a nohou. Vhodný pro většinu typů matrací. Váhová kategorie do 120 kg.

počet zón: 5 zón 
váhová kat.: do 130 kg
výška matrace: 20 cm
tuhost: 3
skladba: PUR
potah:  Sweet dream

počet zón: 5 zón 
váhová kat.: do 120 kg
výška matrace: 17 cm
tuhost: oboustranná 2/3
skladba: PUR30/PUR35
potah:  Sweet dream

Váš prodejce

Ceny v Kč včetně DPH. Akční ceny platné pro matrace do rozměru 90 × 200 cm. 
Atypické rozměry je možné vyrobit za příplatek. Akční cena roštů platí pro rozměry 80 × 200 i 90 × 200 cm.
Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby, změnu platnosti akce i změnu cen.

SIGMA  
Pevný lamelový rošt s regulací tuhosti lamel. 
Stabilizace textilním popruhem. 28 ks lamel 
uložených ve výkyvných kaučukových pouzd-
rech. Váhová kategorie do 120 kg.

SIGMA BVP  
Výklopný pevný lamelový rošt s regulací tu-
hosti lamel. Stabilizace textilním popruhem. 
Snadný přístup do úložného prostoru zajiš-
ťují plynové písty. 28 ks lamel uložených ve 
výkyvných kaučukových pouzdrech. Váhová 
kategorie do 120 kg.

EVITA  
Speciálně tvarovaná visco a studená pěna do-
dává matraci vysokou ortopedickou úroveň 
a příznivě ovlivňuje funkci krevního oběhu. 
Je správnou volbou pro uživatele preferující 
středně tvrdou matraci s vyšší nosností. Vhod-
ná pro pevné podložky a rošty.

LAZY VISCO 
Luxusní matrace tvořená kombinací visco a PUR 
pěny. Visco pěna se přizpůsobí tělesné teplotě  
a podporuje správnou anatomii těla. Příčná perfo-
race pozitivně ovlivňuje vzdušnost matrace. Vhodná
pro pevné i polohovací podložky a rošty. 
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počet zón: 7 zón 
váhová kat.: do 130 kg
výška matrace: 24 cm
tuhost:  oboustranná 2/3
skladba: visco/PUR/HR
potah:  Sweet dream

počet zón: 5 zón 
váhová kat.: do 130 kg
výška matrace: 19 cm
tuhost: oboustranná 2/3
skladba: visco/PUR
potah:  Sweet dream
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