PLATNOST AKČNÍ NABÍDKY DO 30. 6. 2014*
*

Ceny matrací uvedeny do rozměru 200x90 cm. Ceny uvedeny včetně DPH.
změna doby platnosti vyhrazena

Kč

7.530
Cena

za 2ks

Potah:
Dry Fast Argentum®

Carlla

3

tvrdost

Jednotuhostní matrace složená ze dvou typů kvalitních studených pěn s velmi propracovanou proﬁlací je složeno zámkovým spojem bez použití LEPIDEL. Při spánku
umožňuje tato matrace bez použití lepidel pohyb pěn díky volnému uložení a tím vyhovuje individuálním potřebám každého uživatele. Matrace je vhodná na lamelový
rošt pevný a polohovací . Matrace je určena pro váhovou kategorii do 130 kg. Jádro matrace je opatřeno luxusním pratelným potahem DRY FAST Argentum®. Celková
výška matrace v potahu je 19 cm.
130 Kg

matrace od českého výrobce

19
cm

Potah DRY FAST ARGENTUM je pouze na matracích Carlla a Selina!

Selina

20
cm

za 2ks

VISCO PĚNA

Potah:
Dry Fast Argentum®

Kč

Adell

5.36
0

2 3

tvrdost

tvrdost

Velmi kvalitní 5 – zónová matrace, vyrobena z dvou důmyslně prořezaných
dílů s horizontálními průduchy pro dokonalé odvětrání jádra. Jádro matrace
je vyrobeno z vysoce kvalitní a prodyšné SLEEPFOAM pěny, které vyniká
svou výbornou elasticitou, tvarovou stálostí a dlouhou životností. Matrace
se díky výraznému prořezu dokáže dokonale přizpůsobit obrysům lidského
těla a tím se zvyšuje komfort spánku. Díky rozdílným objemovým hmotnostem Sleepfoam pěn tato matrace poskytuje tvrdší a měkčí stranu. Matrace
je vhodná na lamelový rošt pevný i polohovací a je určena pro váhovou
kategorii do 100 kg. Celková výška matrace včetně potahu je 19 cm.
100 Kg

Cena

tvrdost

Vysoce luxusní matrace kombinovaná z kvalitních studených pěna roznášecí vrstvy z VISCO pěny s nopovou proﬁlací. Jádro tvoří proﬁlovaná HR
studená pěna s antibakteriální úpravou, která zamezuje výskytu roztočů
a vzniku hub a plísní. Průduchy v jádru matrace zaručují dokonalé odvětrání
matrace. Vrchní roznášecí VISCO pěna nabízí unikátní pocit ležení z důvodu
reakce této jedinečné pěny na teplotu lidského těla a dokonale se přizpůsobuje. Povrch jádra bez zónování je vhodný i pro spánek na břiše a také pro
uživatele často měnící spánkovou polohu. Matrace je vhodná na lamelový
rošt pevný a polohovací. Díky použití kvalitních pěn matrace zaručuje vysokou životnost. Matrace je určena pro váhovou kategorii do 130 kg. Jádro
matrace je opatřeno luxusním pratelným potahem DRY FAST Argentum®.
Celková výška matrace v potahu je 20 cm.
130 Kg

9.830

3 4

tvrdost

Kč

19
cm

Cena

za 2ks

Potah matrace Adell
kvalitní úplet, zónový prošev, rouno o vysoké gramáži,
dělitelný potah, pratelný na 60°C

Dry Fast Argentum
Potahy DryFast Argentum jsou kombinací velmi efektivní technologie regulace vlhkosti a inovativního antibakteriálního zpracování stříbrných iontů. Během Vašeho spánku zůstává matrace chladná, svěží a suchá. Zároveň oceníte pohodlnou poddajnost matrace.

Zůstat suchý & chladný

Hebká na dotek

Argentum+® potahy jsou vybaveny nejnovější chladící (Cool) technologií, ta zlepšuje regulaci vlhkosti: vlhkost (např. pot) je
rychle absorbována a odváděna od matrace. Ideální chladné a suché prostředí pro
pohodlnou noc.

Argentum+® potahy jsou vybaveny silikonovou technologií tak, aby zaručily matraci její
měkkost a poddajnost.

Svěží & antibakteriální
Argentum+® potahy obsahují stříbrné ionty
s antibakteriálními vlastnostmi. Stříbrné
částice zabraňují rozmnožování bakterií
a tím i vzniku zápachu.

Dlouhá životnost
Potahy Argentum+ mají vynikající dlouhotrvající hydroﬁlní vlastnosti. Užívejte si této
jedinečné kombinace regulace vlhkosti a antibakteriálních vlastností Argentum+ potahů
noc co noc, po několik let.
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