
Uvedené ceny jsou maloobchodní (s DPH). 
Akce platí pro standardní rozměry matrací 195 x 80 cm, 195 x 85 cm, 200 x 80 cm, 200 x 90 cm, 200 x 160 cm a 200 x 180 cm.
Fotogra� e jsou ilustrační a výrobce si vyhrazuje právo změny dekoru a barvy zboží při zajištění ceny a kvality. Tiskové chyby vyhrazeny.

Uvedené akční ceny platí pouze k  nabídce uvedené na tomto letáku. Informace o cenách (atypický výrobek, dvojlůžkové rozměry matrací), slevách a podmínkách prodejů vztahujících
se k tomuto letáku jsou k dispozici v prodejních sítích zapojených do akce. Zdravotní matrace GAIA, KALLISTÓ SMART, ARTEMIS BIO se sníženou sazbou 14 % DPH splňují nejpřísnější
požadavky na hygienu lůžka a jsou klinicky testovány. Rychlá dodací lhůta u matrací GAIA, KALLISTÓ SMART, ARTEMIS BIO k dodání přepravci do 3 dnů od potvrzení objednávky na prodejně.
Po dobu akce neplatí u matrací GAIA, KALLISTÓ SMART, ARTEMIS BIO nadstandardní servis testování matrací u vás doma.

Platnost akce od 12. 3. do 31. 5. 2012 (akce může být prodloužena). Vydáno: 03/2012

COMFORT ZONE
VÝŠKA V POTAHU: cca 15 cm

 uživatelsky prověřená a spolehlivá matrace
 anatomické tvarování – 7zónový pro� l
 oboustranná matrace – pravidelné otáčení matrace zvyšuje její životnost
 použití HD polyuretanových pěn (high density)
 potah ALOE PROACTIVE, zdrhovadlo do 4 stran, praní až na 60 °C
 vhodná pro osoby do 110  kg

Uživatelsky spolehlivá matrace z kvalitní PUR pěny

AKČNÍ CENA OD 

2 999 Kč/ksCENOVÁ
BOMBA! VYKOLEDUJTE SI

NÍZKÉ JARNÍ CENY

GAIA
VÝŠKA V POTAHU GREENFIRST®: cca 20 cm

Výjimečná matrace s přirozeně fyziologickým zónováním Physio latexu

 5 fyziologických zón se třemi hustotami materiálu: optimálně vyvážená podpora 
v oblasti hlavy a ramen, tuhá podpora pro vyšší zatížení zad a kyčlí,
vyvážená podpora v zóně nohou

 dobré ortopedické vlastnosti: vhodná i pro osoby dlouhodobě
upoutané na lůžko

 vysoce kvalitní antibakteriální pěnová pryž (latex) s dlouhou životností
 výborná prodyšnost (oboustranná perforace jádra 

a otevřená struktura buněk), vysoká � exibilita a pružnost

2x
POLŠTÁŘEK

ZDARMA

NOVINKA

ZAVÁDĚCÍ CENA 
7 999 Kč/ks

UŠETŘÍTE 1 000 Kč

STANDARDNÍ CENA 8 999 Kč
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AIR LUX
VÝŠKA V POTAHU: cca 18 cm

ROŠTY TRIO LUX /
TRIO LUX HN
VÝŠKA ROŠTU: cca 8 cm

NOVINKA

AKČNÍ CENA OD 
8 999 Kč/ks

pro rozměr 200 x 80
a 200 x 90 cm

 unikátní konstrukční řešení jádra v kombinaci s potahem garantuje dokonalou hygienu lůžka
 horní lehací plochu matrace tvoří speciální sedmizónový perforovaný pro� l PUR s extrakty sójového oleje
 středová část matrace je vyrobena ze speciální pěny – novinky na trhu CALIPORE®,

což je retikulovaná pěna (s otevřenou buněčnou stěnou)
 spodní nosná část matrace ze speciální  antibakteriální pěny se SWISS certi� kátem
 kombinace použitých materiálů, jako je horní perforovaný pro� l a speciální retikulovaná pěna ve středu 

matrace, dokonale odvádí vlhkost (nahrazuje 3D mřížku) a spodní díl matrace z antibakteriální pěny může 
mít antialergické vlastnosti 

 potah SILVER, zdrhovadlo do 4 stran, pratelný až na 60 °C

Postelový rošt v pevném provedení nebo 
s polohováním hlavy a nohou 

 42 úzkých lamel  s metalickou fólií ve 
vysoce pružných trio pouzdrech pro dokonalé 
kopírování tlaku těla 

 individuální nastavení tuhosti roštu 
v bederní oblasti – 9 výztuh

 ideální pro pěnové a latexové matrace
 nosnost roštu 130 kg

1+1
ZDARMA

ACTIVE FOAM
VÝŠKA V POTAHU: cca 17 cm

NOVINKA

AKČNÍ CENA OD 
9 999 Kč/ks

pro rozměr 200 x 80
a 200 x 90 cm

 originální a unikátní konstrukční řešení jádra matrace – tvarované jádro s vloženými přířezy z pro� lů
 anatomické tvarování – sedmizónový pro� l
 oboustranná matrace, pravidelné otáčení matrace zvyšuje její životnost
 použití HR polyuretanových pěn o vysoké objemové hmotnosti (high resilience)

garantuje stabilitu jádra, ochrana před proležením a deformací jádra 
 potah ALOE PROACTIVE, zdrhovadlo do 4 stran, pratelný až na 60 °C

 unikátní pro� lované matracové jádro s vlepovanými přířezy v podobě „půlválců“ v nejvíce 
namáhaných zónách matrací

 horní lehací i spodní plocha je anatomicky prořezaná s vlepenými díly z moderních
viskoelastických pěn a vytváří příjemný pocit tzv. „pomalého zaboření lidského těla“ 

 použití HR polyuretanových pěn s vysokou objemovou hmotností (high resilience) garantuje 
stabilitu jádra, ochrana před proležením a deformací jádra 

 potah SILVER, zdrhovadlo do 4 stran, pratelný až na 60 °C

TOP MEMORY
VÝŠKA V POTAHU: cca 20 cm

NOVINKA

1+1
ZDARMA

ARTEMIS BIO
VÝŠKA V POTAHU GREENFIRST®: cca 20 cm

 exkluzivní jádro z naturální pěnové pryže (latex) 
z přírodního kaučuku

 dvojnásobné vyztužení a významné zpevnění kaktusovými
� exideskami

 pohodlný spánek a relaxace s dotekem přírody
 výborná pružnost, prostupnost vzduchu, antibakteriální vlastnosti 

a tzv. bodová elasticita: dokonalé přizpůsobení křivkám lidského těla

 dobré ortopedické vlastnosti: vhodná
i pro osoby dlouhodobě upoutané na lůžko

 použití přírodních materiálů: bio trend 
 s omezením negativních dopadů na 
 životní prostředí

Přírodní latexová matrace ve stylu moderních BIO trendů – vyzkoušejte novinku 
GREEN LATEX – jádro s podílem přírodního latexu

2 v 1 jádru unikátní dvoutuhostní matrace s vysoce 
komfortní viskolatexovou vrstvou Smart latexu

POTAH GREENFIRST®
 použití esenciálních olejů z citronu, levandule 

a eukalyptu
 hypoalergenní, tedy vhodné pro alergiky, testo-

váno v nezávislých mezinárodních laboratořích
 antiroztočová úprava, která vydrží až 

30 vyprání na 60 °C nebo pět praní na 90 °C
 snadno snímatelný potah, zdrhovadlo do 4 stran

 2 typy latexu s odlišnou hustotou a tuhostí v jediném jádru, Smart 
latex o výšce 4 cm

 moderně řešená konstrukce jádra: pevná podpora (spodní vrstva) 
a výjimečná měkkost horní viskoelastické vrstvy

 Smart latex: pohodlná horní vrstva s tvarovou pamětí, ustupuje tlaku 
těla a poskytuje ideální uvolnění svalům 

 dobré ortopedické vlastnosti: vhodná
i pro osoby dlouhodobě upoutané na lůžko

 otevřená struktura latexových buněk: účinná 
 cirkulace vzduchu a eliminace vlhkosti

 tvrdší a měkčí strana matrace

VYKOLEDUJTE SI NÍZKÉ JARNÍ CENY

KALLISTÓ SMART
VÝŠKA V POTAHU GREENFIRST®: cca 20 cm

Provedení pleteného potahu je symbolem návratu k přírodě. Antiroz-
točová úprava textilie zaručuje vysoké užitné vlastnosti. Potah je hypo-
alergenní i po několikerém vyprání. Potah GREENFIRST® je jedinečný 
přírodní výrobek pro vaše osobní pohodlí a dokonalou hygienu lůžka.

 vysoce účinná přírodní ochrana proti roztočům
 bioaktivní úprava na bázi přírodních rostlinných látek

2x
POLŠTÁŘEK

ZDARMA

2x
POLŠTÁŘEK

ZDARMA

ZAVÁDĚCÍ CENA OD 

9 999 Kč/ks
UŠETŘÍTE 1 000 Kč

STANDARDNÍ CENA 10 999Kč

ZAVÁDĚCÍ CENA OD 

8 999 Kč/ks
UŠETŘÍTE 1 000 Kč

STANDARDNÍ CENA 9 999Kč

NOVINKA

NOVINKA

AKČNÍ CENA OD 

7 999 Kč/ks

pro rozměr 200 x 80

a 200 x 90 cm

1+1
ZDARMA

AKČNÍ CENA OD 
2 499 Kč/ks
nepolohovatelný rošt

AKČNÍ CENA OD 

3 399 Kč/ks
polohovatelný rošt
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