PROŽIJTE
POHÁDKU

Správný čas na čarovné sny.

Vyrobeno
v České
republice

MATRACE
BERENIKA
od 2 999 Kč

Matrace vhodná téměř pro každého. Středně tuhá, s důležitým 5zónovým
tvarováním, dokáže se přizpůsobit každému tělu a přitom je dokonale
stabilní. Vnitřní profilování poskytuje dostatečnou cirkulaci vzduchu uvnitř
jádra, které chrání potah CULTURE. BERENIKA je prostě řešením pro
všechny nerozhodné jedince, kteří touží po opravdu zdravém spánku.

www.moravia-comfort.cz

MATRACE GYLFI
Matrace GYLFI vám díky efektu pomalého vracení pomůže
pozvolna se ponořit do říše snů. Její vrstvy jsou spojeny bez použití
lepidel s možností praktického rozložení jednotlivých dílů při
čištění. Navíc si můžete vybrat ze 3 rozdílných výšek jádra.
Matraci GYLFI nabízíme v kombinaci s potahem CULTURE.
GYLFI znamená komfort. Matrace k dostání ve výškách 18 cm,
21 cm, 24 cm.

od 3 999 Kč*

* cena pro standardní rozměr matrace
200 x 80 cm, 200 x 90 cm o výšce 18 cm
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MATRACE
LOCIKA
Matrace pro partnery, to je LOCIKA. 5zónové anatomické
jádro je v horní vrstvě v úrovni ramen a chodidel kombinováno
s viskoelastickou pěnou, jejíž tvrdost se mění v závislosti na
působení tlaku a teploty lidského těla. Unikátní konstrukce
a použité materiály zajišťují optimální tuhost pro každou
část vašeho těla. LOCIKA vám poskytne pohodu ve spánku.
Součástí matrace je příjemný potah CULTURE.

od 4 199 Kč

VISCO

PUR

MATRACE ARYA
V antibakteriálním potahu SLEEP CULTURE, v nadstandardní
výšce 19 cm, si Vás matrace ARYA zcela získá. Díky nelepenému
jádru z antibakteriálních PUR pěn vytváří ideální podporu
pro tělo. Jednotlivé vrstvy matrace jsou spojeny bez použití
lepidel, což zajišťuje dokonalé provzdušnění jádra a snadné
čištění matrace. Prostě váš vzdušný kamarád na cestě spánkem.
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od 4 649 Kč
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TUHOST
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19 cm

MATRACE PALERMO

od 5 299 Kč*

Dokonale vzdušná matrace PALERMO je vhodná pro alergiky,
protože jádro matrace je spojené bez použití lepidel. Tato
sendvičová matrace se 7 zónami z kvalitních PUR pěn má
speciální vnitřní tvarování, poskytující dokonalé provzdušnění
jádra. Potah matrace je pratelný na 60 °C a zároveň ho
pohodlně sundáte, protože má zdrhovadlo do čtyř stran. Matrace
PALERMO se o vaše tělo bude spolehlivě starat po celou noc.
* cena za set 1 + 1 matrace zdarma
v rozměru 200 x 80 cm, 200 x 90 cm
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ZDARMA

1

ZDARMA

+

18 cm

MATRACE
NYRA

1

od 5 699 Kč*

NYRA, sendvičová matrace s vnitřním tvarováním, se krásně
přizpůsobí vašemu tělu a nechá mu tak prostor potřebný pro
regeneraci. NYRA je kombinací kvalitní PUR pěny a RE pěny,
jejíž vnitřní tvarování zabezpečuje dokonalé provzdušnění
jádra. Pěnové jádro je uprostřed zpevněno RE deskou, která
poskytuje vyšší zatížení. To vše zabaleno v potahu LUREX.
NYRA je prostě tou správnou volbou, kterou si zamilujete.
* cena za set 1 + 1 matrace zdarma
v rozměru 200 x 80 cm, 200 x 90 cm
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Pravou princeznu
hrášek už neohrozí.

+

1

MATRACE CATANIA
Sendvičová matrace CATANIA je velmi oblíbená pro své vnější
profilování vrstev, které může napomoci lepšímu prokrvení kůže
v průběhu spánku. Tato tvrdá matrace má výrazné středové zpevnění
jádra a je vytvořena kombinací PUR pěny a RE pěny. CATANII si můžete
užít v potahu, který je pratelný na 60 °C. Po spánku na CATANII
budete vstávat s úsměvem na rtech.

od 1 999 Kč
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ROŠT RIO 5V
28 lamel uložených ve výkyvných kaučukových pouzdrech, středový
stabilizační popruh, to je 5 cm vysoký rošt RIO 5V. Příjemně vás
překvapí možností nastavení tuhosti, které můžete provést ve střední
části roštu. Stačí už jen položit vaši oblíbenou matraci. V nabídce rovněž
polohovací varianta roštu RIO HN 5V za cenu 1 740 Kč.

1 260 Kč*

5 cm

NOSNOST

* pouze pro rozměr
200 x 80 cm, 200 x 90 cm

ANATOMICKÝ
POLŠTÁŘ BLU

699 Kč

Relaxační polštář z kvalitních pěn. Horní vrstvu polštáře tvoří
VISCOR pěna (líná pěna), která se dokonale přizpůsobí tvaru hlavy
a krku, aniž by vytvářela protitlak. Jednotlivé vrstvy polštáře spojeny
zipovým tvarováním bez použití lepidel. Prostě náš malý průvodce
spánkem. Rozměry polštáře: cca 60 x 40 x 12 cm.
Potah: LUREX, pratelný až na 60 °C.

VISCO

POSTEL FENIX 2 PLUS

13 169 Kč

Praktická postel z masivního buku s přistýlkou a úložným prostorem
je vhodná pro děti každého věku. Výsuvná přistýlka může být využita
jako plnohodnotné lůžko nebo jako občasné spaní pro návštěvy. Lůžko
je dodáváno s rošty. Matrace nejsou součástí nabídky.
Lůžko je vhodné pro 2 matrace o rozměru 200 x 90 cm a max. výšce
19 cm.
Rozměr lůžka:
96 x 84 x 206 cm (š x v x d)

Akce platí pro rozměry matrací 200 x 80 cm, 200 x 90 cm, 200 x 140 cm a 200 x 160 cm, 200 x 180 cm
a standardních rozměru roštu 200 x 80, 200 x 90 cm. Postel FENIX 2 PLUS je dodávána pouze v rozměru
96 x 84 x 206 cm (š x v x d). Výrobce si vyhrazuje právo změny dekoru a barvy zboží při zajištění ceny
a kvality.
Tiskové chyby vyhrazeny. Fotografie jsou pouze ilustrační. Uvedené ceny jsou maloobchodní (s DPH).
Nabídka zboží je časově omezená na období platnosti letáku nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny
a slevy platí pouze k akční nabídce uvedené na tomto letáku. Informace o cenách (atyp, dvojlůžkové rozměry
matrací), slevách a podmínkách prodejů vztahujících se k tomuto letáku jsou k dispozici v prodejních sítích
zapojených do akce. Akce platí od 1. 10. 2015 do vydání nové akční nabídky.
Vydáno: 09/2015

Váš prodejce:

* v nabídce provedení:
přírodní buk, nebo bílá barva

