®
český bestseller mezi visco matracemi v novém hávu
Ještě variabilnější, vzdušnější, pevnější a odolnější.
A není v tom sám! Kolekci českých matrací 1+1 najdete uvnitř!

akce

1+1

rodinné české
matrace

hvíle
snější c
Nejkrá rávají
se odeh ích
rac
na mat ...
Tropico
t..!
Už 17 le

90x200;
80x200; 85x195
& 180x200 cm

Super-rychlé
.cz

etropico

atrac
www.m

dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

akce

1+1

rodinné české
matrace

®

Super Fox. Česká rodinná matrace s paměťovou pěnou.
Matrace s paměťovou a pružnou stranou. Je úžasně pohodlná a ještě lepší než kdy dřív.
Přidali jsme na vzdušnosti, maximalizovali termoregulaci a noční pocení omezili na minimum.
Zvýšili jsme pružnost, pevnost a odolnost matrace. Lehněte si a poznejte vynikající
elastické vlastnosti, dokonalou podporu a odlehčení těla i znavené mysli!
Oblíbili jste si Fox, a díky tomu jsme pro vás mohli stvořit Super Fox. Budete ho milovat!
Je samozřejmě variabilní: vyberte si výšku matrace a proﬁlaci paměťové pěny!
Doporučené uložení na lamelové rošty pevné či polohovatelné.

6
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záruka na jádro
100.000x
test

VISCObio
paměťová pěna

TECHNOLOGIE

135 kg

zdravotně nezávadné
lepení na vodní bázi

CubeCare proﬁlace
snižuje tlak na tělo

VYVINUTÁ
PRO ZDRAVOTNÍ
MATRACE

ALÁ HYG
ON

NO

DOKO

A I R A C T I V E
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Pratelný (60 °C), 2- dílný potah WELLNESS
Klimatizační vrstva dutého vlákna zvyšuje
prodyšnost, izoluje a omezuje pocení.
Stylové ornamentální prošívání drží tvar.
S funkcí odvodu statického náboje
pro hluboký spánek.

LÁ VZDUŠ

Akční ceny
za 1+1

Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.

Žádný trik. Speciální odvětrávací systém potahu
skvěle spolupracuje s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci,
tedy spánek bez přehřívání a pocení či přílišného ochlazování.
Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

Tuhost stran matrace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VISCO Wellness (oranžová strana s pamětí)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VISCO Classic (oranžová strana s pamětí)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLEXI (béžová pružná strana)

Síla paměťového (visco) efektu
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.
FOX 18

FOX 26
FOX 24
FOX 22
FOX 20

Fox 18
Fox 20
Fox 22
Fox 24
Fox 26
Fox 28

9.990 Kč
10.990 Kč
11.990 Kč
12.990 Kč
13.990 Kč
14.990 Kč

19.980 Kč
21.980 Kč
23.980 Kč
25.980 Kč
27.980 Kč
29.980 Kč

FOX 28

FOX 18
FOX 20
FOX 22
FOX 24
FOX 26
FOX 28

120x200 cm: 7.990 Kč | 200x200 cm: 12.990 Kč
120x200 cm: 8.790 Kč | 200x200 cm: 14.290 Kč
120x200 cm: 9.590 Kč | 200x200 cm: 15.590 Kč
120x200 cm: 10.390 Kč | 200x200 cm: 16.890 Kč
120x200 cm: 11.190 Kč | 200x200 cm: 18.190 Kč
120x200 cm: 11.990 Kč | 200x200 cm: 19.490 Kč

Proč je Fox tak oblíbený..?
Možná proto, že pravý král rodinných matrací si na nic nehraje. Nabízí komfort v jednoduché a cenově dostupné, kvalitní
konstrukci z prvotřídních materiálů. Robustní základna z pružné pěny vysokého objemu Flexifoam® 38 kg/m3 nese
super-pružnou vrstvu studené pěny Flexifoam® HR-XF 45 kg/m3. To zaručí snadné otáčení při spánku a přirozenou, tužší
podopru. A to nejlepší na konec. Pardon - nahoru. Tam je masivní vrstva paměťové pěny, která je zárukou pohodlí a
zdraví. Dodává pohodlí a úlevu pro celý pohybový aparát. Odpočine si celé stresem a námahou utahané tělo. Díky
velkému výběru variant padne každému. Navíc - otočná konstrukce znamená minimální riziko volby špatné tuhosti.

Nyní ještě více variant. Vybere si každý.

28 26 24 22 20 18
cm

cm

cm

cm

cm

cm

Variabilita v podání Super Fox - zvolte si výšku a proﬁlace paměťové pěny.

Classic

neproﬁlovaná
paměťová pěna

Wellness

masážní proﬁlace
paměťové pěny

VISCObio
paměťová pěna

Paměťová (visco) pěna
Vyrobená za použití přírodních surovin:
lepší elasticita a antialergické vlastnosti,
zdraví v ložnici, ohleduplnost k přírodě.
Super pohodlná, uleví kloubům.

Studená pěna Flexifoam® HR-XF

Pánevní zóna

Super pružná studená pěna napomáhá
správné termoregulaci a zajišťuje extra
odrazovou pružnost. To znamená, že
se při spánku budete snadno otáčet.

Zesílená část matrace
s koncentrovaným tlakem.
Ochrana kyčelních kloubů.

Pružná a pevná pěna Flexifoam®
Robustní a tuhá pěna vysoké hustoty
zajišťuje přirozenou tuhost a stabilitu
celé 7- zónové konstrukce.

CubeCare komfortní proﬁlace
Tužší strana matrace je vybavena proﬁlací
ve tvaru kostek, vyvinutou pro zdravotní matrace.
Kostky CubeCare optimalizují rozložení tlaku
a pomáhají tak zabránit přeležení.

90x200;
80x200; 85x195
& 180x200 cm

Super-rychlé

dodání

Ramenní kolébky
Znáte to. Ráno vstanete a bolí Vás
přeleželé rameno. Super Fox na to myslí,
protože také spává na boku. Ramenní kolébky
omezí tlak a ochrání ramenní klouby
při spánku na boku.

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

Který FOX si mám koupit..?
FOX 18

3 cm visco pěny. Pro děti a dorost. Pro ty, kterým se domů vysoká matrace nevejde.

FOX 20

4 cm visco pěny. Výškový standard. Komfort za skvělou cenu. Pokud můžete, začněte zde.

FOX 22

4 cm visco pěny. O fous vyšší, o fous lepší. Více stability, pružnosti a pohodlí. Univerzální použití. Lišácká volba.

FOX 24

4 cm visco pěny. Výška s pocitem jistoty, snadné vstávání i pro hůře pohyblivé jedince.

FOX 26

4 cm visco pěny. Pro krále lišáků. Spánek jako víno, vstávání jak po másle. Od mlaďochů po seniory.

FOX 28

5 cm visco pěny. Nový rozměr spánku. Extra vysoká s extra vysokou vrstvou paměťové pěny (5 cm).
Maximálně komfortní. Ortopedický FOX 28 jsme zkonstruovali dle Vašich přání.

AUSTIN Air

akce

1+1

multipocket

rodinné české
matrace

Austin Air. Matrace s multi- taškovými pružinami a latexem.

antibacterial

pružiny multi

145 kg

zdravotně nezávadné
lepení na vodní bázi
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Robustní partnerská tašková matrace, spojující ty nejlepší materiály pro zdravý spánek.
Hebkost latexu, vzdušnost studené pěny, stabilitu kokosové desky a maximální komfort unikátního
pružinového jádra MultiPocket = vzdušnost, vynikající ortopedické vlastnosti, komfort spánku a odolnost.
Luxusní potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell® s vynikající termoregulací. Doporučené uložení na pevné lamelové
či laťkové rošty. Možno použít i s provětranou pevnou deskou.

LÁ VZDUŠ

Pratelný potah s přírodními vlákny
Odolný sněhově bílý potah Tencel s přírodními vlákny.
Pratelný (60 °C) dvojdílný, prošitý extra silnou
klimatizační vrstvou dutého vlákna. Moderní
ornamentální vzor prošívání skvěle drží tvar.

Žádný trik. Speciální odvětrávací systém
potahu skvěle spolupracuje s jádrem
matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy
spánek bez přehřívání a pocení
či přílišného ochlazování. Pomáhá
udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

Latexová vrstva
Perforovaná 3 cm vrstva prodyšného
a vysoce tvarovatelného antibakteriálního
latexu. Zažijte hebkost pohodlí!

Ještě větší pružnost latexu

Taškové pružiny

Na měkčí straně (pod latexovou vrstvou)
je použita velice pružná studená pěna
Medium (45 kg/m3). Výborná odrazová
pružnost pro snadné otáčení.

Vysoce vzdušné a elastické 7- zónové jádro
MultiPocket z cca 555 ks taškových pružin.
Pružinové jádro je vyztuženo masivními partiemi
z pěny Flexifoam®, které zajišťují oporu při vstávání
a stabilitu jádra matrace a tím i celého lůžka.

Pružnost a tuhost
Tužší strana matrace disponuje sendvičem
dvou studených pěn rozdílné tuhosti.
Je vyztužena vrstvou z přírodních kokosových
vláken, pojených latexem pro maximální
odolnost a pružnost celé konstrukce.

Akční cena

TUHOSTI A PRUŽNOST

za 1+1

Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.

AUSTIN AIR
Tuhost stran matrace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LATEX
(perforovaná strana)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLEXI - KOKOS
(studené pěny)

Dynamická pružnost
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.
AUSTIN AIR

17.990 Kč 35.980 Kč
AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 14.390 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 23.390 Kč

KOLOS
ecology

Bio

akce

1+1

rodinné české
matrace

Oboustranná matrace s natur a hybridní pěnou.

S4420GT

nelepené jádro

let

145 kg

BEZ
LEPIDEL

THERMO
TENCEL 37°

A I R A C T I V E

NA

ST

6

záruka na jádro
150.000x
test

NO

VZDUŠNÉ

ALÁ HYG
ON

A
IEN

cm

HYBRIDE

DOKO

24

DOK

Robustní partnerská matrace s velkým rozdílem v tuhosti stran. Dokonalý komfort pro široké spektrum postav.
Fialová hybridní pěna S-GT snoubí hebkost latexu s dokonalou distribucí tlaku gelových matrací (Gel-Touch).
Nelepené jádro s provětrávacími kanálky pro maximální hygienu a omezení pocení.
Super pružná a tuhá strana (modrá) a super jemná a kopírující hybridní pěna na měkčí straně.
Speciální termoregulační látka i potah Tencel® Lyocell® s 3D paropropustnou mřížkou.
Vhodné pro všechny typy lamelových roštů, případně pro laťkové rošty.

LÁ VZDUŠ

Pratelný potah s přírodními vlákny
Odolný bílý potah Tencel s přírodními vlákny.
Vynikající termoregulační schopnosti - potah je navržen
doopravdy „na tělo“. Perfektní volba proti pocení.
Pratelný (60 °C), dvojdílný, prošitý extra silnou
klimatizační vrstvou dutého vlákna.

Žádný trik. Speciální odvětrávací systém
potahu skvěle spolupracuje s jádrem
matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy
spánek bez přehřívání a pocení
či přílišného ochlazování. Pomáhá
udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

Superjemná hybridní pěna
Pěna „Latex-Gel touch“ S4420GT.
Okouzlující jemnost pohodlí, vysoká
opora pro tělo díky zpevněné střední
vrstvě. Optimální rozložení tlaku se blíží
gelovým matracím. Vysoce prodyšná,
napomáhá správné termoregulaci.

Matrace bez lepidel
Nelepená konstrukce s nelepeným
hřebenovým spojem s vnitřními větracími
kanálky zajišťuje maximální možnou
vzdušnost a omezení potivosti.
Díky způsobu proﬁlace styčných ploch
je matrace dokonale pevná. Střední část
je vyrobena z robustní pěny Flexifoam®

Pružnost a tuhost
Jednotlivé strany matrace mají velký tuhostní rozdíl.
Tužší strana matrace ze studené NATUR pěny vysoké objemové
hmotnosti a velmi vysoké odrazové pružnosti zajišťuje pevnost,
zvýšenou nosnost, odolnost a tužší pohodlí. Vynikající vdušnost
díky otevřenější buněčné struktuře (další stupeň omezující pocení).

TUHOSTI A PRUŽNOST
KOLOS BIO ECOLOGY
Tuhost stran matrace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HYBRIDNÍ ﬁalová pěna
LATEX-GEL TOUCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HR-BIO studená pěna

Super-rychlé

dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

Akční cena
za 1+1

Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.

14.990 Kč 29.980 Kč
AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 11.990 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 19.940 Kč

Dynamická pružnost
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.
KOLOS BIO ECOLOGY

90x200;
80x200; 85x195
& 180x200 cm

ELIOT

akce

1+1

festovní kus

rodinné české
matrace

Ergonomická matrace s rozdílnou tuhostí stran.

logic

135 kg

zdravotně nezávadné
lepení na vodní bázi
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Speciální tvar jádra „fyzio“ spolu s vyztužením v oblasti beder a pánevní zóny přináší komfort do vašeho spánku.
Tužší, masivní vrstva studené pěny je opatřena tlak omezujícími antidekubitními prořezy (tyrkysová).
Tvarování jednotlivých sendvičových vrstev upravuje tuhost a protitlak ve všech zónách matrace, ať už máte
jakýkoli tvar postavy. Měkčí strana z pistáciové pěny jemně kopíruje křivky těla. Výraznější rozdíl v tuhosti
stran ocení zejména partneři rozdílných postav. Odolný a pružný potah PUNTO je dvojdílný, pratelný na 60 °C.
Vhodné uložení na všechny typy lamelových roštů.

LÁ VZDUŠ

Pratelný potah
Odolný, pružný, dvojdílný. Vybaven
klimatizačními vrstvami dutých vláken
pro odvod potu. Pratelný (60 °C) dvojdílný.

Pevná, tuhá a pohodlná? Ano!
Tuhá strana matrace snižuje protitlak
na tělo díky optimálně zvolené proﬁlaci
jádra matrace. Ventilační kanálky
se starají o provětrání celé matrace.

FYZIO-LOGIC
Dokonalé tvarování bere v potaz rozdílné
požadavky tělesné konstrukce na tuhost
a podopru v jednotlivých částech matrace.

Jemné kopírování těla
Měkčí strana matrace je jemná a dokonale
kopírující. Díky speciální proﬁlaci jádra
poskytuje tělu vynikající podporu.

Akční cena

TUHOSTI A PRUŽNOST

za 1+1

Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.

ELIOT
Tuhost stran matrace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SOFT
(piscátiová strana)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HARD
(tyrkysová strana)

Dynamická pružnost
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.
ELIOT

13.990 Kč 27.980 Kč
AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 11.190 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 18.190 Kč

AMUNDSEN

akce

1+1

univerzální

rodinné české
matrace

Ortopedická matrace se zvýšenou tuhostí.

135 kg

zdravotně nezávadné
lepení na vodní bázi
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Matrace s unikátním vlnovým jádrem (SpineProtector pro ochranu páteře). Kombinuje pěny různých tuhostí
ve vlnách. Díky tomu má matrace perfektní ortopedické vlastnosti (rozložení hmotnosti do jádra matrace).
Tužší stranu (tyrkysová) tvoří masivní deska (5 cm) ze studené pěny, která dává matraci tuhost a pružnost.
Měkčí strana (oranžová) má 7 - zónovou proﬁlaci a provzdušníjícími kanálky, které mění v matraci vzduch
s každým pohybem těla (technologie AirForce). Střední část, která napodobuje naši páteř je složena z pěn
Flexi o různých tuhostech. Potah TENCEL s přírodními vlákny je pratelný na 60 °C, dvojdílný.
Vhodné pro všechny typy lamelových roštů.

LÁ VZDUŠ

Pratelný potah
Odolný, pružný, dvojdílný. Vybaven
klimatizačními vrstvami dutých vláken
pro odvod potu. Pratelný (60 °C) dvojdílný.

Měkčí strana matrace
7 anatomických zón s technologií
AirForce pro dokonalé provzdušnění.
S každým pohybem těla se v matraci
vymění vzduch (hygiena, omezení pocení).

SPINE PROTECTOR
Střední část pro ochranu páteře.
Zajišťuje rozložení tlaku a správnou
podporu těla při všech polohách.

Tuhá strana
Tuhost, pružnost a podpora.
Masivní vrstva studené pěny vysoké
objemové hmotnosti.

90x200;
80x200; 85x195
& 180x200 cm

TUHOSTI A PRUŽNOST
AMUNDSEN
Tuhost stran matrace

dodání

do 4 pracovních dnů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SOFT
(oranžová strana)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HARD
(tyrkysová strana)

Dynamická pružnost
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.
AMUNDSEN

Super-rychlé
k Vašemu prodejci

Akční cena
za 1+1

Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.

12.590 Kč 25.180 Kč
AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 10.090 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 16.390 Kč

VĚDĚLI JSTE..? Paměťová pěna (známá též jako „visco pěna“, „líná pěna“, „pěna s pamětí“, „kosmická pěna“,
„termoaktivní pěna“) znamená nejvyšší možný komfort spánku. Přizpůsobuje svoji tuhost a protitlak dle vstřebaného tělesného tepla a zatížení, čímž napomáhá udržet páteř ve správné poloze. Navíc nedochází k narušení
krevního oběhu v průběhu spánku a díky svým odlehčujícím vlastnostem přináší pohodlí i pro Vaše klouby.
Matrace Super Fox využívají paměťovou pěnu, vyrobenou za použití přírodních surovin.

FORZA

akce

1+1

soft/hard

rodinné české
matrace

Forza. Nelepená matrace s volbou výšky a tuhosti.

paměťová pěna

nelepené jádro

roky

135 kg
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LEPIDEL

A I R A C T I V E

NA

ST

4

záruka na jádro
60.000x
test

NO

cm

VZDUŠNÉ

ALÁ HYG
ON

A
IEN

cm

VISCO

DOKO

20 18

DOK

Paměťová matrace se vzdušným 5- zónovým jádrem bez lepidel. Ve srovnání se Super Foxem jde o měkčí matraci.
Možno zakoupit kombinace: tužší + měkčí / tužší + tužší / měkčí + měkčí. Výškové varianty 18 nebo 20 cm.
Strana s paměťovou pěnou (visco, měkčí strana matrace): úleva pro unavené svaly a klouby.
Strana s pružnou pěnou (tužší strana matrace) z pěny Flexifoam®. Pratelný potah Silver Line.
Ortopedická matrace bez lepidel, vhodná pro alergiky. Pro lamelové pevné i polohovatelné rošty.

LÁ VZDUŠ

Pratelný potah
Silver Line - pratelný na 60 °C, dvojdílný, prošitý klimatizační
vrstvou dutého vlákna: vzdušnost, hygiena, termoregulace.
Ornamentální vzor prošívání skvěle vypadá a drží tvar.
Spojení precizní ruční práce a počítačové přesnosti.

Paměťová pěna
Visco - paměťová pěna se nachází
na měkčí straně obou z variant matrací
Forza Soft i Forza Hard. Je pohodlná,
ulevuje kloubům a poskytuje oporu páteři.

Flexi - pružná strana matrace
Flexi - tužší strana matrace z prodyšné
a odolné Flexifoam® pěny. Příjemně tuhá,
pružná (snadná změna polohy při spánku).

Matrace bez lepidel
Konstrukce s nelepeným
hřebenovým spojem zajišťuje
maximální vzdušnost

Akční cena
za 1+1

TUHOSTI A PAMĚŤOVÝ EFEKT
FORZA HARD
(ta s bílým středem) / Tuhost stran matrace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VISCO
(modrá strana)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLEXI
(červená pružná strana)

FORZA SOFT
(ta s pistáciovým středem) / Tuhost stran matrace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VISCO
(modrá strana)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLEXI
(červená pružná strana)

Síla paměťového (visco) efektu
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.
FORZA SOFT
FORZA HARD

Cena za 2 ks jednolůžka nebo za 1 ks dvojlůžka.

9.690 Kč 19.380 Kč
AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 7.790 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 12.590 Kč

18 nebo 20 cm

18 nebo 20 cm

18 nebo 20 cm

volitelná výška

volitelná výška

volitelná výška

TRIKER

akce

1+1

3 výšky

rodinné české
matrace

Triker. Pružná matrace ve 3 výškách.

cm

zdravotně nezávadné
lepení na vodní bázi
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záruka na jádro
50.000x
test

DOKO

3

20 22 24

DOK

Pohodlná matrace z robustních a vzdušných pěn Flexifoam®. Možno zakoupit ve výšce 24/22/20 cm.
Matrace má vyšší střední tuhost (obě strany jsou stejně tuhé). Nabízí volbu strany Relax (s masážní proﬁlací
a 3D Rainbow technologií) a Classic (rovná vrstva pěny). Zónové jádro SpineProtector pro ochranu páteře
a zvýšenou stabilitu konstrukce. Pratelný (60 °C) dvojdílný potah Silver Line s klimatizační vrstvou a prošíváním.

LÁ VZDUŠ

RELAX
Strana s 3D Rainbow technologií. Masážní proﬁlace uvolňuje stresem
napjaté svalstvo a napomáhá sprvávnému prokrvení pokožky. Ortopedický
komfort zajišťuje technologie 3D Rainbow, kombinující různé hustoty
pěn (z každé vytěží maximum užitných vlastností).

SpineProtector
Ochrana páteře ve všech zónách, s důrazem
na pohodlí kyčlí a ramenních kloubů.

CLASSIC
Rovná strana vyhoví milovníkům
klasického ležení. Podpora, pohodlí.

Potah se stará
o vzdušnost, hygienu
a termoregulaci

Akční cena
za 1+1

Cena za 2 ks jednolůžka nebo za 1 ks dvojlůžka.

20 cm | 8.590 Kč 17.180 Kč
22; 24 cm | 9.590 Kč 19.180 Kč
TUHOST A PRUŽNOST
TRIKER
Tuhost obou stran matrace (liší se v proﬁlaci)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RELAX / CLASSIC
TRIKER 20/22/24 cm

Dynamická pružnost
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.
TRIKER 20

TRIKER 22
TRIKER 24

AKCE 120 x 200 cm (1 ks): Triker 20 cm: 6.890 Kč
AKCE 120 x 200 cm (1 ks): Triker 22/24 cm: 7.690 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): Triker 20 cm: 11.190 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): Triker 22/24 cm: 12.490 Kč

LAMELOVÉ ROŠTY DOUBLE
Lamelové rošty řady Double jsou výrobky masivní a moderní konstrukce.
Anatomické uspořádání lamel má příznivý vliv na polohu těla při spánku.
Mají 28 lamel šíře 38 mm ve výkyvných gumových pouzdrech.
V oblasti hrudníku je 5 lamel s nastavitelnou tuhostí dle hmotnosti uživatele.
Středový popruh je zdvojený = vyšší elasticita a životnost.

Ergo Black Moto

5.660 Kč 8.850 Kč

Masivní lamelový rošt, s polohováním 2 elektromotory (umístěny
v jednom bloku) s dálkovým ovladačem. Záložní zdroj umožňuje
vrácení roštu do původní polohy v případě výpadku el. proudu.
Rošt je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností (ideální
pro latexové a proﬁlované sendvičové matrace).
Nosnost do 130 kg. Výška cca 6,5 cm (měřeno bez motoru).
80x200, 90x200, 100x200 cm.
28
LAMEL

130 kg

UŠETŘÍT

E

3.190 Kč

2x
MOTOR

Double Expert 2.050 Kč 2.540 Kč
Masivní a moderní, lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou.
Kování má 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v oblasti nohou.
Vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat
(latexové, sendvičové). Nosnost do 130 kg. Výška cca 5 cm.
80x200, 85x195 a 90x200 cm.

28
LAMEL

130 kg

13+5
POLOH

UŠ

ETŘ
490 ÍTE
Kč

Double Klasik 1.380 Kč 1.960 Kč
Masivní a moderní, pevný lamelový rošt s 28 lamelami šíře
38 mm. Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací.
Nosnost roštu do 130 kg. Výška cca 5 cm.
Dodává se v rozměrech pro ložné plochy:
80x200, 85x195 a 90x200 cm.

28
LAMEL

130 kg

UŠ

58

ET

ŘÍ

0 K TE
č

Kvalitní lamelový rošt podtrhne a dokreslí jedinečnost a kvalitu matrací Tropico. Kvalitní rošt navíc zvýší
užitné vlastnosti (ortopedičnost, komfort spánku) a prodlouží životnost Vaší matrace. Další nabídky
lamelových roštů najdete na www.matracetropico.cz

akce

1+1

rodinné české
matrace

PODMÍNKY

AKCE

KOLEKCE ČESKÝCH MATRACÍ V ČELE SE SUPER FOXEM
Akce probíhá od 1. 4. 2017 do odvolání. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH. Platí pro rozměry matrací 90x200, 80x200,
85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. Atypické rozměry do rozměru 100x200 cm je možné zakoupit s přirážkou 10 %. Matrace je
možno dodat také v prodlouženém provedení: +10 cm = +10%, + 20 cm = +20%.
Matrace v akci 1+1: namísto 2 ks v typickém rozměru jednolůžka lze odebrat 1 ks matrace v rozměru 140x200, 160x200
nebo 180x200 cm (např. místo 2 matrací 90x200 můžete mít za stejnou cenu 1 ks matrace rozměru 180x200 cm). Rozměry
120x200 cm a 200x200 cm (včetně prodloužených variant a atypů) nabízíme v rámci akce také za zvýhodněné ceny. Ceny
uvedeny přímo u matrací. Rošty v tomto letáku jsou dodávány v rozměrech pro ložné plochy 80x200, 85x195 a 90x200 cm.
Matrace, u nichž je ikonka „super rychlé dodání“ dodáváme v rozměrech 90x200; 80x200; 85x195 a 180x200 cm do 4
pracovních dnů k Vašemu prodejci.
Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny v akci.
Seznam prodejců a více informací na: www.matracetropico.cz. Na webu www.drsleep.cz si můžete nezávazně otestovat
vhodnost matrací přímo pro Vás.

Váš prodejce matrací a roštů Tropico:

