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Slovenský
výrobca

Váš predajca:

•

AKCIA
matrace rošty postele

Akcia je platná od 15. 1. 2021, o trvaní akcie sa informujte
u svojich predajcov. Uvedené ceny matracov platia do rozmeru
200 x 90 cm. (Je možné objednať aj v atypických rozmeroch.)

NOVINKY z materiálov vytvárajúcich ochranný
štít proti elektromagnetickému žiareniu

LUXURY dream
4 roky

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

ZÁRUKA

UXURY

60°C

poťah LUXURY, podporuje výbornú
kopírovateľnosť jadra matraca;
gramáž 500 g/m²

379,- €

319,- €

vrchné a spodné dosky: priedušná pena OXYGEN;
komfortná pena NIGHTFLY; jadro matraca:
profilovaná LEVANDUĽOVÁ pena s obsahom
esenciálneho oleja s výťažkami z Levandule
s hustotou 40 kg/m3 a špeciálnym prierezom;
doporučený rošt – lamelový, pevný

Tuhosť:

Výška:
23 cm

140 kg

NOSNOSŤ

COOPER antistress
5 rokov

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

carbon

60°C

poťah CARBON prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž
300 g/m²

OXYGEN FOAM – inovatívna
pena s výbornou priedušnosťou.
Disponuje vynikajúcou elasticitou
a komfortom, nevzniká tak nežiadúci bodový
tlak na telo užívateľa, čím sa zabraňuje blokovaniu
prúdenia krvi v cievach. Dokonalým prekrvením
organizmus počas spánku lepšie a rýchlejšie regeneruje.
CARBONOVÉ VLÁKNO v látke vytvára permanentný štít a ochranu proti
elektromagnetickému žiareniu a elektrostatickému výboju, ktoré
prenikajú do vnútorných priestorov našich domácností.
Spánok na matraci s poťahom s uhlíkovými vláknami
dovoľuje vášmu telu uvoľniť elektrostatické
náboje akumulované počas dňa.
To napomáha hlbšiemu a uvoľňujúcejšiemu
spánku v zdravotne nezávadnom prostredí.

viscoelastická pena VISCOPPPER®; priedušná
hydrolatexová platňa; ELIOCELL pena s hustotou
35 kg/m3; FYZIOSYSTÉM – 5 zón rozloženia hmotnosti;
doporučený rošt – lamelový, pevný

366,- €

299,- €

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Výška:
22 cm

140 kg

NOSNOSŤ

VISCOPPPER® – LAND OF DREAM – nová viskoelastická „lenivá“ pena obsahuje
tri prírodné materiály: TURMALÍN, MEĎ, GRAFIT a 50 prírodných stopových prvkov prospešných
pre ľudské zdravie. Okrem eliminácie rôznych druhov žiarenia (signálov mobilných telefónov,
wifi, Bluetooth, rádiových vĺn, …) majú aj výrazné antibakteriálne účinky.

NEROLI bio-ex 1000
5 rokov

Silver Protect

poťah SILVER prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž 300 g/m2;
v boku všitá 3D textília

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

ZÁRUKA

60°C

vrchné dosky: aromatizovaná HR pena NEROLI® s hustotou 60 kg/m3,
obsahujúca olej z horkého pomarančovníka; komfortná mäkčená pena
NIGHTFLY – T3; PUR-pena s vysokou hustotou 35 kg/m3 – T4; jadro matraca:
taštičková pružina multipocket 1000 s množstvom samostatne pôsobiacich
ortopedických bodov dáva výborný základ pre excelentnú prispôsobivosť
celého matraca; na pružine použitá platňa z kaktusového vlákna– T3 alebo
kokosového vlákna – T4; FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti;
doporučený rošt – pevný; matrac je rovnaký z obidvoch strán a pri zvolení
správnej tuhosti máme možnosť používať matrac rovnomerne z obidvoch strán
a tým predĺžiť jeho životnosť, prispôsobivosť a pružnosť povrchových vrstiev aj celého jadra

NATURA airgel
5 rokov

ZÁRUKA

Matrac ocenený
cenou veľtrhu
NÁBYTOK a BÝVANIE
2019 v Nitre

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

akciová cena

369,- €
Tuhosť:
T3 –
T4 –

287,50 €

245,- €

60°C

poťah ALOE VERA lemovaný 3D BLACK,
prešitý s PES vláknom – gramáž
300 g/m2

greentex
active probiotics

Výška:
27 cm

150 kg

NOSNOSŤ

GREENGEL lavender
7 rokov

ZÁRUKA

60°C

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

poťah GREENTEX prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž
200 g/m2

špecialny "naťahovací profil"
pre uvoľnenie platničiek
vrchné dosky: pena AIRGEL;
viscoelastická LAZY–FOAM pena ORANGE; jadro matraca: profilovaná pena NIGHTFLY;
spodná doska: pena ALOE VERA; FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti;
doporučený rošt – lamelový, pevný
Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Výška:
21 cm

akciová cena

289,- €

130 kg

NOSNOSŤ

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

TERMOPUR excelent T3, T4
EKOLOGICKÉ
LEPENIE

greentex
active probiotics

vysokopružná pena GREENGEL;
komfortná pena NIGHTFLY; studená (HR) pena
s hustotou 45 kg/m3; LEVANDUĽOVÁ pena s obsahom
esenciálneho oleja s výťažkami z levandule s hustotou
40 kg/m3; doporučený rošt – lamelový, pevný

akciová cena
60°C

odzipsovateľný poťah GREENTEX
prešitý s dutým PES vláknom
– gramáž 200 g/m2

150 kg

NOSNOSŤ

SERIAL antialergic

239,- €

odzipsovateľný, prateľný
poťah GREENTEX s probiotickými baktériami; jadro matraca T3 – komfotná
pena NIGHTFLY, T4 – ELIOCELL pena vyššej hustoty 35 kg/m3, kombinovaná
na jednej strane s lenivou penou LAZY-FOAM, na opačnej strane je povrch
tvorený platňou zo studenej HR-peny s hustotou 45 kg/m3; odporúčaná
hmotnosť užívateľa: do 130 kg; výška matraca: 21 cm

Výška:
23 cm

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

60°C

poťah ANTIALERGIC prešitý
s PES vláknom – gramáž
200 g/m2

132,- €

119,- €

povrch - komfortná mäkčená
pena ELIOCELLs hustotou 28 kg/m3;
opačná strana - ELIOCELL pena vyššej
tuhosti s hustotou 28 kg/m3
Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Nosnosť:
do 125 kg

Výška:
16 cm

Bamboo

PARTNER prestige
3 roky

ZÁRUKA

60°C

odzipsovateľný poťahBAMBOO
prešitý s dutým PES vláknom – gramáž 200 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

1+1

zdarma

HYDROLATEX

akciová cena

469,- €

+
Možnosť zvolenia tuhosti matraca podľa použitej strany.
Mäkšia strana povrchová doska - komfortná pena NIGHTFLY / tvrdšia strana
antibakteriálna pena s úpravou SANITIZED. Jadro matraca HR-pena s hustotou
45 kg/m3. Zvýšená nosnosť, 7-zónové, dobre odvetrané jadro, poskytujúce
dokonalú oporu. Pri použití na polohovateľných roštoch vynikne prispôsobivé
jadro zo studenej peny, ktoré rošt dokonale skopíruje v každej polohe.
Poťah BAMBOO je veľmi príjemný na dotyk, obsahom bambusových vlákien
pôsobí antibakteriálne, je snímateľný a prateľný pri max. teplote 60°C.
Tuhosť:
tvrdšia strana –
mäkšia strana –

Výška:
20 cm

140 kg

NOSNOSŤ

3 roky

ZÁRUKA

ZÁRUKA

150 kg

NOSNOSŤ

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

odzipsovateľný poťah OLIVA prešitý
s dutým PES vláknom – gramáž
300 g/m2; v boku všitá
3D textília

1+1

+

zdarma

akciová cena

1+1

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

3 roky
60°C

579,- €
KING duo fyzio

biogreen

zdarma

akciová cena

325,- €

60°C

jadro matraca je kombinácia dvoch zaujímavých
materiálov vysokej pružnosti a komfortu; obidva materiály sú
pre zlepšenie vzdušnosti jadra perforované; odlišná hustota otvorov
v jednotlivých častiach matraca vytvára rôzne zóny tuhosti; exkluzívny poťah
OLIVA s 3D pásikom v poťahu a dvoma zipsami zabezpečuje príjemný pocit
na dotyk a zdravé prostredie pri ležaní; jadro matraca je vystužené kokosovou
doskou; odporúčaná hmotnosť užívateľa: do 150 kg; výška matraca: 19 cm

ANTIBACTERIAL fix

odzipsovateľný poťah ALOE VERA
prešitý s dutým PES vláknom
– gramáž 200 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Možnosť
objednať
v balení
vákuo s dodávkou
do 48 hodín aj
v atypických
rozmeroch.

60°C

odzipsovateľný poťah ALOE VERA prešitý
s dutým PES vláknom – gramáž 200 g/m2

+
20 cm vysoký „penový” matrac je kombináciou
kvalitných pien rôznych tuhostí, čo umožňuje voľbu pocitového
komfortu. Na jednej strane je matrac tvarovo prerezávaný,
s prihliadnutím na jednotlivé zóny rozloženia hmotnosti.
Poťah ALOE VERA je snímateľný a prateľný do 60°C.
Použitie na všetkých typoch roštov.
Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Nosnosť:
do 120 kg

Výška:
20 cm

Akcia je platná od 15. 1. 2021, o trvaní akcie sa informujte
u svojich predajcov. Uvedené ceny matracov platia do rozmeru
200 x 90 cm. (Je možné objednať aj v atypických rozmeroch.)

1+1

zdarma

+

akciová cena

349,- €

jadro matraca komfortná PUR-pena; vrchná doska
antibakteriálna pena s antidekubitným prierezom; spodná
doska tvarovaná komfortná PUR-pena; poťah odzipsovateľný
prateľný ALOE VERA s všitým antialergickým PES vláknom 200 g/m2;
odporúčaná hmotnosť užívateľa: do 125 kg; výška matraca: 18 cm

DIZAJNOVÉ POSTELE

ARGO

Čelo ARGO výška 120 cm šírka podľa šírky postele (186 alebo 166 cm).
Konštrukcia čela je vyrobená z lát z masívneho vrstveného dreva a MDF dosky.
Vrstva peny v hrúbke až 3 cm na čele príjemne zmäkčí čelo pre pohodlé opretie
pri aktívnom odpočinku v posteli. Matrac je zapustením v bočniciach postele
fixovaný voči posunutiu. Korpus postele je z dosiek hrúbky 28 mm.
Bočnice priliehajú k sebe v rohoch so zrezaním pod 45-stupňovým uhlom.
Možná aj varianta s bočnicami v hrúbke 5 alebo 8 cm spojených "na tupo".
Akciová cena je uvedená pre posteľ v poťahovej látke kategórie „ A “.
Na obrázku v poťahu SORO 76 a s nožičkami WOOD 3 (new 11 cm )
vo farbe grey. Rozmery, pre ktoré platí uvedená cena v akcii:
dĺžka 200 cm a šírka 160 alebo 180 cm.
Nožičky v cene bez príplatku: WOOD 1, WOOD 2, STANDARD 1, 2.
Za príplatok 236,- € je možné posteľ vybaviť úložným priestorom
podľa výberu: 1.) UP – METAL, 2.) UP – DOUBLE BV, 3.) UP – DOUBLE NV.

CLAUDIA

akciová cena bez matraca,
úložného priestoru a roštov

554,- €

Rozmer postele 200x160 cm alebo 200x180 cm
(vnútorný rozmer postele pre matrace).
Za príplatok 236,- € je možné posteľ
vybaviť úložným priestorom podľa výberu:
1.) UP – METAL, 2.) UP – DOUBLE BV,
3.) UP – DOUBLE NV.

463,- €
POSTEĽ - BUKOVÝ MASÍV

ŠREK
pevné jednolôžko z masívnej bukovej priebežky;
skladom v rozmere 200 x 90 cm (vnútorný rozmer pre matrac);
výška bočnice od zeme: 40 cm
akciová cena bez matraca,
úložného priestoru a roštov

475,- €

cena pre rozmer postele

Akciová cena platí pre poťahy kategorie A, B zo vzorkovníka.
Posteľ na obrázku v látke MADRYT 990 a s nožičkami
WOOD 2 WENGE.

pre rozmer 200 x 160
a 200 x 180 cm

200 x 90

186,- €

DOUBLE mobil T5

matracový TOP VISCO lazy
prírodná

ochrana

156,- €

60°C

motorový predpätý polohovateľný
lamelový rošt s bezkáblovým ovládaním;
28 ks predpätých lamiel vo výkyvných
gumových púzdrach s motorovým pohonom;
v akci v rozmeroch 196 x 79 alebo 89 cm

m

ti roz točo

p

ro

akciová cena

poťah GREENFIRST prešitý s dutým
PES vláknom – gramáž
200 g/m2

DOUBLE NV
6 cm 106,-

€
8 cm 123,- €

Matracový toper z monobloku viscoelastickej - „lenivej peny” LAZY FOAM.
Dokonale sa prispôsobuje tvarom tela, zmierňuje tlak na svalstvo, čím
zlepšuje krvný obeh a zabraňuje vzniku preležanín. To všetko sú vlastnosti,
ktorými je dosiahnutý podstatne lepší komfort spánku a celkového oddychu.
Prateľný poťah GREENFIRST napomáha vyššej hygiene lôžka.
Celková výška s poťahom 6 cm alebo 8 cm, podľa zvoleného typu.

akciová cena

69,90 €

predpätý lamelový rošt;
28 ks predpätých lamiel vo výkyvných
gumových púzdrach s piestovým výklopom
pre pohodlný prístup do úložného priestoru
spredu postele; v akci v rozmeroch
196 x 79 alebo 89 cm

