
TOLEDO 1+1

RIO 20 cm 130 kg 5 let
výška nosnost záruka

18 cm 130 kg 4 let
výška nosnost záruka

LEON

Moderní partnerská 
(oboustranná) matrace  
s vysokým spánkovým  
komfortem a VISCO pěnou. 
Robustní matracový sendvič.

VISCO pěna Tuhost jádra Testováno 
80.000 ×

Masážní
profilace

Vysoká 
prodyšnost Multi zone Variabilní 

tuhost 2 dílný potah Pratelný 
potah

AKČNÍ MATRACE    

Partnerská matrace v luxusním 
provedení. VISCO pěny ruzných 
tuhostí na obou stranách.

Luxusní matrace s VISCO pěnou, 
HR-BIO pěnou (studenou pěnou 
vyrobenou za použití přírodních 
surovin) a odolnou Flexifoam® 
pěnou.

Jádro využívá patentovaný systém odstupnování tuhosti v zónách pomocí vyjímatelných válečku. Válečky je 
možno vyjmout a zaměnit = unikátní systém přizpůsobení zón a tuhosti dle požadavku uživatele. Sendvičová 
konstrukce z Flexifoam® pěn různých tuhostí s ramenními kolébkami pro uvolnění ramene při spánku na boku 
s vloženými vrstvami VISCO pěn s jemnou masážní profilací po obou stranách. Luxusní potah SILVER LINE s vyso-
kou klimatizační vrstvou dutého vlákna po obou stranách. 

Střední část jádra (odolný Flexifoam® sendvič) se speciální profilací WAVE (ve tvaru vlnky) pro podporu zónové-
ho členění matrace = maximální možný komfort a ortopedické vlastnosti. Snímatelný a pratelný potah JOJOBA 
(60 °C). Vyroben ze 2 samostatných částí pro snadnou manipulaci. Prošitý dutým vláknem o vysoké gramáži. 
Vhodné pro alergiky.

Střední část jádra s jemnými perforacemi pro vzdušnost a změkčení v jednotlivých zónách matrace podporuje ideální 
ortopedičnost a napomáhá udržet páteř ve správné poloze. Snímatelný a pratelný potah s vlákny ošetřenými extrakty ALOE 
VERA (60 °C). Vyroben ze 2 samostatných částí pro snadnou manipulaci. Prošitý dutým vláknem. Vhodné pro alergiky.

Akce probíhá od 1. 3. 2015 do odvolání nebo uvedení nové akční nabídky. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH. Platí pro rozměry matrací 90 × 200, 80 × 200 cm. Atypické rozměry do rozměru 100 × 200 cm je možné zakoupit 
s přirážkou 10 %. Matrace je možné 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 kus matrace v rozměru 140 × 200, 
160 × 200 nebo 180 × 200 cm (např. místo 2 matrací 90 × 200 můžete mít za stejnou cenu 1 ks matrace rozměru 180 × 200 cm). Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

Strana HARD - oranžová 
s modrými ramenními VISCO klíny a tužšími  
červenými válečky. Vyšší tuhost
Strana SOFT - modrá
s oranžovými ramenními VISCO klíny a měkčími 
bílými válečky. Vyšší střední tuhost 

VISCO HARD - růžová 
7 anatomických masážních zón, vyšší tuhost
VISCO SOFT - žlutá 
7 anatomických masážních zón, střední tuhost

Strana BIO RELAX - zelená 
HR BIO pěna se 7 anatomickými masážními zónami
Strana VISCO RELAX - oranžová 
paměťová pěna se 7 anatomickými masážními zónami 

RIVA 1+1 20 cm 130 kg 3 roky
výška nosnost záruka

Komfortní partnerská matrace 
s VISCO pěnou střední tuhosti 
(žlutá).

Střední část jádra s ramenními kolébkami pro uvolnění v jednotlivých partiích, napomáhá tak správnému
uložení páteře při všech režimech spánku (na boku, na zádech, …). Snímatelný a pratelný potah RELAXTIC (60 °C). 
Vyroben ze 2 samostatných částí pro snadnou manipulaci. Prošitý dutým vláknem.

Strana VISCO - žlutá 
nižší střední tuhost
Strana FLEXI HARD - modrá 
strana s pěnou Flexifoam® vyšší objemové  
hmotnosti) vyšší střední tuhost

VISCO pěna Tuhost jádra Testováno 
50.000 ×

Masážní 
profilace 7+7 zón 2-dílný 

potah
Pratelný 

potah

VISCO pěna HR pěna Tuhost jádra Testováno 
60.000 ×

Masážní 
profilace

Vysoká 
prodyšnost 7+7 zón 2-dílný 

potah
Pratelný 

potah          .

VISCO soft VISCO hard Tuhost jádra Testováno 
80.000 ×

Masážní 
profilace 7+7 zón Wave jádro 2 dílný potah Pratelný 

potah         . 

KLINMAM
matrace

r

4 999 Kč
6 450 Kč

5 499 Kč
6 850 Kč

6 999 Kč
13 780 Kč

7 999 Kč
14 760 Kč

20 cm 130 kg 5 let
výška nosnost záruka


