
VISCO LUX
Nejžádanější matrace sendvičového typu
se 4 cm líné pěny (paměťové pěny) na celé lehací ploše

– horní vrstva matrace z kvalitní c pěny
(líná pěna), zajišťující rovnoměrné rozložení
tlaku těla na matraci
vlnité tvarování zajistí optimální
cirkulaci vzduchu uvnitř jádra

střed jádra zpevněný
kvalitní vysokohustotní HD PUR pěnou
možnost polohování pomocí roštů
standardní varianta potahu FROTÉ:
lze prát až na 60 °C, zdrhovadlo do 4 stran

– možno objednat i v potahu SILVER za cenu od 5 499 Kč
max. nosnost 120 kg

Výška v potahu: cca 19 cm

vis oelastické

–

–

–
–

–

NOVINKA:

– výkyvná kaučuková pouzdra
– nastavení tuhosti

ve střední části roštu
– rošt z kolekce

„GUMOTEX MATRACE“
– cena polohovacího roštu DANIEL HN 5V 1 790 Kč
– nosnost roštu max. 120 kg
Výška roštu: cca 5 cm

pro pořízení matrace

podzimní

-42 %
-42 %

ten pravý čas

-60 %-60 %-35%

-35%-2
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%
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%
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%
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od 4 990 Kč
8 599 Kč

DANIEL 5V
Vysoce kvalitní lamelový rošt
28 lamel

1 590 Kč

-27 %
-27 %

od 1 150 Kč

nejlevnější

LAMELOVÝ
ROŠT

s 28 lamelami

nejlevnější

LAMELOVÝ
ROŠT

s 28 lamelami



Postel z kvalitního bukového masivu –
povrchově upravená včelím voskem.

Postel lze zakoupit ve dvou
variantách: s plným čelem až k zemi,
nebo bez plného čela.

Rozměr postele:

200 × 180 cm

6 799 Kč

-48 %
-48 %

5 799 Kč

-48 %
-48 %

KOMBI BASIC 1 + 1 ZDARMA

Ložní souprava NATUR COTTONPUR LUX 1 + 1 ZDARMA

GREEN DUO

SOYA SOFT & SOYA HARD
Lamelový motorový rošt DAN

Postel HARMONIA

Postel KATRIN + rošt ZDARMA

Atraktivní sendvičová matrace v kombinaci PUR pěny a RE pěny

Kvalitní sendvičová matrace s použitím HR pěny (studené pěny)
a vysokohustotní PUR pěny

Kvalitní partnerská sendvičová matrace
s použitím přírodní HD NATUR pěny

Vysoce pružná matrace z přírodní HR pěny
s extraktem sójového oleje

Akce platí

od 12. 9. 2011 do 30. 11. 2011

(akce může být prodloužena)

– jádro matrace tvořeno z kvalitní studené pěny (HR pěny) a nosné PUR pěny

antidekubitní vrchní 7zónová vrstva matrace tvarována do tzv. „ostrůvků“

unikátní pěna o vysoké hustotě 50 kg/m

matrace Soya soft měkčí varianta,
matrace Soya hard tvrdší varianta (HR pěna s vyšší tuhostí)

potah kvalitní textilie LEVANDEL, zdrhovadlo do 4 stran,
lze prát na 60 °C

prodloužená záruka na matraci 3 roky

– max. nosnost: 110 kg Soya Soft, 130 kg Soya Hard

Výška v potahu: cca 22 cm

3

–

–

–

–

–

– vrchní vlnité tvarování: zajištění lepšího prokrvení kůže v průběhu spánku

5 anatomických zón

volbou tužší (bílá pěna) nebo měkčí (zelená pěna) strany si každý vybere
optimální tuhost matrace pro sebe

potah kvalitní textilie LEVANDEL, zdrhovadlo do 4 stran, lze prát na 60 °C

max. nosnost 110 kg

Výška v potahu: cca 18 cm

–

–

–

–

– unikátní tvarování matrace s línou pěnou VISCO SOJA,
rovnoměrné rozložení tlaku v jednotlivých tělesných zónách (možný pozitivní
vliv na krevní oběh, možné zlepšení kvality spánku a zmírnění bolesti zad)

spodní vlnité tvarování: zajištění optimální cirkulace vzduchu
s použitím HD NATUR pěny

potah kvalitní textilie LEVANDEL, zdrhovadlo do 4 stran, lze prát na 60 °C

max. nosnost 110 kg

Výška v potahu: cca 18 cm

–

–

–

– středové zpevnění jádra pro vyšší zatížení

vlnité tvarování do 5 anatomických zón
zajistí optimální cirkulaci vzduchu uvnitř jádra

standardní varianta potahu FROTÉ: lze prát až na 60 °C, zdrhovadlo do 4 stran

max. nosnost 100 kg

Výška v potahu: cca 13 cm

–

–

–

Klasická ložní souprava z přírodní 100% bavlny zdobená bílou lemovkou.
Výplň přikrývky a polštáře 100% polyester – duté vlákno, lze prát až na 40 °C.

Rozměr soupravy: polštář 90 × 70 cm, deka 200 × 135 cm
– vnější strany matrace profilovány do 5 anatomických zón,

umožňujících optimální cirkulaci vzduchu uvnitř jádra

– střed matrace zpevněný vysokohustotní PUR pěnou

– standardní varianta potahu FROTÉ:
lze prát až na 60 °C, zdrhovadlo do 4 stran

– max. nosnost 130 kg

Výška v potahu: cca 17 cm

NOVINKA: HD

VISCO GREEN
Propracovaná matrace s vrstvou líné pěny
s extraktem sójového oleje

Nabídka zboží je časově omezená
na období platnosti letáku nebo do vyprodání zásob.
Uvedené ceny a slevy platí pouze k akční nabídce uvedené na tomto letáku.
Informace o cenách (atyp, dvojlůžkové rozměry matrací), slevách a podmínkách prodejů
vztahujících se k tomuto letáku jsou k dispozici v prodejních sítích zapojených do akce.

Anatomický polštář VISCO SOJA

SOFT

HARD

Mimořádně přizpůsobivý polštář z přírodní viscoelastické pěny s extraktem sójového oleje.
„Líná pěna“ mění svoji tvrdost v závislosti na teplotě, pružně se přizpůsobuje tělu
a pomalu se vrací. Je schopna minimalizovat a rozkládat vyvíjený tlak, čímž pomáhá
ulevit od napětí v krční oblasti. Současně také stabilizuje hlavu pro spaní.

Polštář VISCO SOJA se dodává v potahu.

Rozměr polštáře v potahu: cca 50 × 30 10,5 cm×

1 199 Kč

649 Kč

-45 %
-45 %

– kvalitní lamelový rošt s polohováním pomocí jednoho motoru

28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových pouzdrech

nastavení tuhosti ve střední části roštu

středový stabilizační popruh

určený pro kvalitní latexové a pěnové matrace

vhodný pro osoby s hmotností do 120 kg

Výška roštu: cca 6 cm

–

–

–

–

–

Moderní postel z přírodního borovicového
dřeva včetně pevného roštu.

Postel lze objednat v moření: dub tmavý
a ořech tmavý – za příplatek 5 %.

Cena dvojlůžka 4 999 Kč.

Nosnost roštu 200 × 90 cm: max. 120 kg
(váha matrace + váha člověka)

Rozměry postele: 200 × 90 cm, 200 ×180 cm

Nabídka platí pouze do vyprodání zásob – omezené množství skladem

od 3 499 Kč
od 2 999 Kč

podzimní

4 499 Kč

-33 %

až-33 %

až

od 2 999 Kč

999 Kč

-30 %
-30 %

699 Kč

5 799 Kč

-31 %
-31 %

od 3 999 Kč

7 490 Kčcena za 1 kus

-40 %
-40 %

od 4 490 Kč

od 5 999 Kč

od 3 599 Kč

na matraci

záruka
záruka3 ROKY

3 ROKYna matraci

17 540 Kč

-60 %
-60 %

6 999 Kč

cena za rozměr
200 × 90 cm

super
supercena

cena



ideální řešení
nejen pro studenty

Váš prodejce:
Akce platí pro standardní rozměry matrací 200 × 80 cm, 200 × 90 cm,
200 × 160 cm a 200 × 180 cm. Dále pak pro standardní rozměry roštů 200 × 80 cm
a 200 × 90 cm u postelí je nabídka rozměrů v akci uvedena v textu.
Výrobce si vyhrazuje právo změny dekoru a barvy zboží při zajištění ceny a kvality.
Tiskové chyby vyhrazeny. Fotografie jsou pouze ilustrační.
Uvedené ceny jsou maloobchodní (s DPH).

699 Kč

-28 %
-28 %

499 Kč

Postel MERY + pružinová matrace + rošt
Jedinečná nabídka akčního setu skládajícího se z moderní postele
z masivního přírodního bukového dřeva, roštu a pružinové matrace.
Informace o akční ceně setů pro rozměry 200 × 160 a 200 × 180 získáte na prodejním místě.

Rozměry postele: 200 × 140 cm, 200 × 160 cm, 200 × 180 cm

Rozměry matrace a roštu:
200 × 140 cm, 200 × 80 cm,
200 × 90 cm

Přikrývka STUDENT

Postel LENA

Složení: textilie bavlna/polyester

Výplň: 100% polyester –

Rozměry přikrývky: 200 × 140 cm

flís

Kvalitní oboustranná přikrývka
v atraktivních designech.
Přikrývku lze prát na 40 °C.

Atraktivní masivní postel z lakovaného přírodního bukového dřeva.
Možnost objednání varianty s úložným prostorem

a výklopnými rošty (vyobrazeno) za 12 999 Kč.

Rozměry postele:
200 × 160 cm, 200 × 180 cm

13 999 Kč

-35 %
-35 %

od 8 999 Kč

cena pro set
200 × 140 cm

bez úložného
prostoru

Vydáno: 09/2011

matrace
matrace+ rošt+ rošt

v ceněv ceně

10 999 Kč

-28 %
-28 %

od 7 899 Kč


