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MARIETTA
od 156 EUR

Nedáte dopustiť na pohodlie a kvalitný spánok? Tak práve pre vás sme navrhli
7-zónový matrac MARIETTA. Aby sme dosiahli dostatočné odvetrávanie od
podložky a umocnili pocit kvalitného spánku, použili sme v matraci flexibilnú penu
KOMFORTAN, ktorá zaistí stabilitu po celú noc. Sedemzónové tvarovanie poskytne
správne rozloženie tlaku na chrbticu po celej ploche. Matrace MARIETTA je tým
pravým riešením.

KOMFORTAN

BIANCA

od 128 EUR

KOMFORTAN

Sendvičový matrac BIANCA je cenený pre svoje úžitkové vlastnosti. Aby
sme dosiahli dostatočné odvetrávanie a umocnili pocit komfortného spánku,
použili sme na matrac flexibilnú penu KOMFORTAN. Obojstranné vlnkovité
profilovanie môže pomôcť lepšie prekrviť kožu počas spánku. Ochranný poťah
je možné prať na 60 °C.

EMILLIA
od 175 EUR
Človek prespí štvrtinu života a to rozhodne nie je málo! S matracom EMILLIA neurobíte
chybu. Receptom na zdravý spánok je pena VISCOR v hornej vrstve matraca, ktorá
sa prispôsobí tvaru vášho tela a rovnomerne rozloží telesnú váhu. Pod touto vrstvou
nájdete flexibilnú penu KOMFORTAN, vďaka ktorej dosiahnete správnu stabilitu tela
a obmedzíte nočné prevaľovanie sa. Matrac EMILLIA prinesie pokoj do vašej spálne.

KOMFORTAN

karen

od 208 EUR

KOMFORTAN

Vďaka unikátnej kombinácii flexibilnej peny a kokosovej dosky je matrac KAREN pevný
a zároveň pohodlný. Horná 5-zónová profilácia napomáha lepšiemu prekrveniu kože,
vďaka čomu sa zobudíte sviežejší a spokojnejší. Každá z týchto zón sa navyše stará
o správnu polohu vašej chrbtice. A to všetko zabalené v poťahu CULTURE.

PALERMO
od 297* EUR

KOMFORTAN

Dokonale vzdušný matrac PALERMO je vhodný pre alergikov, pretože jeho jadro
je spojené bez použitia lepidla. Tento sendvičový matrac so 7 zónami z kvalitnej
KOMFORTAN peny má špeciálne vnútorné tvarovanie, ktoré poskytuje dostatočné
prevzdušnenie jadra. Ochranný poťah je možné prať na 60 °C. Pohodlne ho zvlečiete,
pretože má zips zo 4 strán. Matrac PALERMO sa bude o vaše telo spoľahlivo starať
celú noc.
*Cena za súpravu 1 + 1 matrac zadarmo s rozmermi 200 x 80 cm, 200 x 90 cm.

NYRA

od 319* EUR

KOMFORTAN

NYRA, sendvičový matrac s vnútorným tvarovaním, sa krásne prispôsobí vášmu telu,
a nechá mu tak priestor na potrebnú regeneráciu. NYRA je kombináciou kvalitnej
KOMFORTAN peny a RE peny, ktorej vnútorné tvarovanie zabezpečuje výrazné
prevzdušnenie jadra. Penové jadro uprostred je spevnené RE doskou, ktorá zvládne
aj vyššie zaťaženie. To všetko s poťahom LUREX. NYRA je jednoducho tou správnou
voľbou, ktorú si zamilujete.
*Cena za súpravu 1 + 1 matrac zadarmo s rozmermi 200 x 80 cm, 200 x 90 cm.

xena

od 200 EUR
Vynikajúci partnerský matrac z vysokokvalitných KOMFORTAN pien
s odlišnou tvrdosťou. Obojstranné antidekubitné tvarovanie rozdeľuje jadro do
7 anatomických zón, ktoré ponúkajú potrebnú podporu a rozloženie tlaku po
celej ploche matraca, pričom plne rešpektujú anatómiu tela. Máte na výber
z dvoch tuhostí: mäkšia strana (modrá pena) a tvrdšia strana (zelená pena)
matraca.

KOMFORTAN

CATANIA
od 112 EUR
Sendvičový matrac CATANIA je veľmi obľúbený pre svoje vonkajšie profilovanie vrstiev,
ktoré môže prispieť k lepšiemu prekrveniu kože počas spánku. Tento stredne tvrdý
matrac má výrazné stredové spevnenie jadra a je vytvorený kombináciou KOMFORTAN
peny a RE peny. Matrac CATANIA si môžete vychutnať s poťahom, ktorý sa dá prať na
60 °C. Po spánku na matraci CATANIA budete vstávať s úsmevom na perách.

KOMFORTAN

rošt RIO 5V
od 49* EUR

28 lamiel uložených vo výkyvných kaučukových puzdrách a stredový stabilizačný
popruh, to je 5 cm vysoký rošt RIO 5V. Príjemne vás prekvapí možnosťou nastavenia
tuhosti v strednej časti roštu. Stačí už len položiť váš obľúbený matrac. V ponuke
je tiež polohovací variant roštu RIO HN 5V s cenou 75 €*.
*Akcia platí len pre rozmery 200 × 80 cm, 200 × 90 cm.
Váš predajca:

Akcia platí pre rozmery matracov 200 × 80 cm, 200 × 90 cm, 200 × 140 cm, 200 × 160 cm a 200 × 180 cm
a štandardné rozmery roštov 200 × 80 cm a 200 × 90 cm. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu vyhotovenia
a farby tovaru pri zaistení ceny a kvality. Právo na tlačové chyby je vyhradené. Fotografie sú len ilustračné.
Uvedené ceny sú maloobchodné (s DPH). Ponuka tovaru je časovo obmedzená na obdobie platnosti letáka alebo
do vypredania zásob. Zobrazené ceny a zľavy platia iba pri akciovej ponuke uvedenej v tomto letáku. Informácie
o cenách (atypické, dvojlôžkové rozmery matracov), zľavách a podmienkach predaja, ktoré sa vzťahujú na tento
leták, sú k dispozícii predajných sieťach zapojených do akcie.
Autorom fotografií, textov atď. (ďalej len „materiály“) je spoločnosť MORAVIA COMFORT, s. r. o., IČO 29368243
(ďalej len spoločnosť). Obsah materiálov je chránený autorským zákonom. Akékoľvek kopírovanie, prepis, šírenie,
ďalšie sprístupňovanie či využívanie materiálov či ich časti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho
súhlasu spoločnosti výslovne zakázané.
Akcia platí od 12. 04. 2021 do odvolania.

