MALOOBCHODNÍ CENÍK MATRACÍ včetně DPH

Aero Spring

popis
Ortopedická vzdušná matrace s jádrem z taštičkových pružin a komfortním ležením z
velmi elastické bio pěny. Jádro matrace vyrobeno z mnoha jednotlivých 13cm pružin
zabalených v textilním pouzdru.
Pohodlí spánku na matraci AERO SPRING je zvýšeno změkčeným potahem CUBE
opatřeným boční odvětrávací 3D mřížkou, která výrazně zvyšuje cirkulaci vzduchu do
jádra.
Matrace je vhodná pro boxspringové postele AKSAMITE, pevné i lamelové rošty.
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Ambiente

Sendvičová oboustranná matrace se dvěma různými lehacími plochami, pevným
tvarovaným PUR jádrem a snímatelným potahem.
Oranžová lehací plocha je tvořena viscoelastickou pěnou reagující na teplotu a
dokonale se přizpůsobuje lidskému tělu. Zelená lehací plocha z vysoce prodyšné bio
pěny (obohaceno o sójový extrakt) nabízí uživateli „tvrdší“ lehací komfort. Obě lehací
strany jsou vybaveny sedmizónovou anatomickou masážní profilací. Možnost volby
tuhosti pouhým otočením matrace.
Snímatelný a pratelný potah složený ze dvou polovin. Matrace vhodná pro všechny typy
roštů.
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Ambiente
Lux

Luxusní sendvičová sedmizónová matrace s paměťovou GV pěnou a studenou HR
pěnou, anatomickou profilací a snímatelným pratelným potahem (složen ze dvou částí).
Oranžový měkčí povrch je tvořen komfortní viscoelastickou bio pěnou (obohacenou o
sojový extrakt). Zelený tvrdší povrch je tvořen vysoce prodyšnou bio pěnou. obě strany
vybaveny masážní profilací. možnost volby tuhosti pouhým otočením matrace.
Snímatelný a pratelný potah složený ze dvou polovin. Matrace vhodná na všechny typy
roštů.
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Ambrela
Visco Lux

Nejluxusnější top matrace s idealními ortopedickými vlastnostmi díky použití vysoce
objemové visco pěny o hustotě 85 kg na m3 s ojedinělou strukturou, která zajišťuje
maximální kopírování všech křivek lidského těla a jeho rovnoměrnou podporu. Hustota
použité unikátní pěny nemá na trhu obdoby a je v současné době špičkou technologie.
Tento účinek vám tak zajistí "stav beztíže". snímatelný, nebělený a pratelný potah Natur
Velur složený ze dvou polovin. matrace vhodná na všechny typy roštů.

9 980

Anakonda
SOFT
Anakonda
HARD

Angel

Luxusní sedmizónová profilovaná matrace z vysoce kvalitní elastické pěny.
Monobloková konstrukce s podélným prořezem zajišťuje příjemnou pružnost matrace a
dokonalé přizpůsobení se poloze těla a zároveň perfektní odvětrání a odvod vlhkosti.
Matrace ANAKONDA jsou nabízeny ve dvou variantách lišících se použitým materiálem
a tvrdostí plochy. Komfort spánku zvyšuje také zónově prošitý potah s výtažky z ALOE
VERA, které blahodárně působí na pokožku i regeneraci mysli.Velmi vhodná pro
polohovací rošty.
Exkluzivní matrace nabízí maximální pohodlí díky vrstvě viskoelastické pěny všité v
potahu. Pevné spodní jádro z kvalitní bio pěny s anatomickým zónovým prořezem
zajišťuje dlouhou životnost. Vrchní lehací část z viskoelastické pěny o velmi vysoké
objemové hmotnosti 85kg/m3 podtrhuje maximální komfort ležení. Při dlouhodobějším
ležení pak výrazně snižuje vznik proleženin. Potah MEDILUX s úpravou SILVER
GUARD vhodný pro alergiky, vetkaná stříbrná niť omezuje rozvoj mikroorganismů.
Vzhledem k výšce 20cm je matrace velmi vhodná pro polohovací rošty, může být však
použita na všechny typy roštů.
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Arabela

Topper

Velmi kvalitní luxusní sendvičová sedmizónová matrace s paměťovou GV pěnou a
studenou HR pěnou, anatomickou profilací a snímatelným pratelným potahem (složen
ze dvou částí). Žlutý měkký povrch je tvořen viscoelastickou pěnou. Modrý tvrdý povrch
je tvořen ztuženou studenou pěnou. Obě strany vybaveny masážní profilací. Možnost
volby tuhosti pouhým otočením matrace. Snímatelný a pratelný potah složený ze dvou
polovin. Matrace vhodná na všechny typy roštů.
TOPPER, neboli vrchní krycí matrace se používá jako horní vrstva pro
BOXSPRINGOVÉ postele AKSAMITE, nebo jako změkčující vrstva pro tvrdé matrace.
Je možné ji použít také jako spaní zlepšující vrstvu pro rozkládání sedacích souprav
AKSAMITE. TOPPER je vyroben z kvalitní viscoelastické (antidekubitní) pěny VE4515.
Potah je vyroben z materiálu TENCEL® fabric™, který je vysoce hydrofilní a je schopný
optimalizovat absorpci vlhkosti s vynikajícími chladicími schopnostmi. Potah tak
přirozeně chladí a potlačuje růst baktérií. Výška topperu je 5 cm včetně potahu.

Každý cm od rozměru 90x200 do 139 x 200 =% navíc. Příklad rozměr 100x200=10% navíc.
Od rozměru 140 x 200 do rozměru 180 x 200 - cena = 2 x (rozměr 90 x 200 cm).
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