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Matrace pre každého ...Matrace pre každého ...

GINA 1+1
poťah MICRO1+1

cestovné vankúše 
v hodnote 21,80 €

zdarma

Komfortný sendvičový obojstranný matrac zložený z kvalitnej PUR peny 
a repasovanej RE peny. Obojstranná profilácia prispieva k vyššiemu 
relaxu počas spánku. Možnosť výberu mäkšieho alebo tvrdšieho 
ležania. Prateľný poťah MICRO prešitý dutým vláknom•Výška matra-
ca cca 19 cm•Tvrdosť T3/T4 (T:1-5)•Nosnosť 120 kg•AKCIA platí 
len pre rozmery 200x80 a 200x90 cm.

Komfortný 7-zónový sendvičový matrac zložený z PUR peny a pamä-
ťovej peny VISCO. Kombinácia pien, komfortná ramenná zóna  
a odvetrávacie kanáliky zabezpečujú pohodlný, ale najmä zdravý spá-
nok. Prateľný poťah ALOE VERA•Výška matraca cca 20 cm•Tvrdosť 
T3 (T:1-5)•Nosnosť 120 kg•AKCIA platí len pre rozmery 200x80  
a 200x90 cm.

DREAM LUX
poťah ALOE VERA

149,-

relaxačný vankúš 
v hodnote 18,50 €

zdarma

AKCIA 2017

• MASÍVNA POSTEĽ - BUK
• rozmery: 160/180 x 200 cm 

výška čela: 75 cm 
výška po hornú hranu bočnice: 40 cm

• materiál: masív BUK, hrúbka mat. 2,5/3 cm
• možnosť dokúpenia ostatných doplnkov

POSTEĽ NATÁLIA

259,-

219,-

290,-

cena za 2 ks

Záťaž: do 120 kg
Typ: výklop + polohovanie hlava
Výška roštu: cca 8 cm
Počet lat. dosiek: cca 14 ks
Akcia platí len pre rozmery 200 x 80 cm a 200 x 90 cm.

Záťaž: do 110 kg
Typ: pevný
Výška roštu: cca 4,6 cm
Počet lamiel: 26 ks
Akcia platí len pre rozmery 200 x 80 cm a 200 x 90 cm.

Záťaž: do 120 kg
Typ: pevný
Výška roštu: cca 5 cm
Počet lamiel: 28 ks
Akcia platí len pre rozmery 200 x 80 cm a 200 x 90 cm.

BASIC FLEX COMFORT FLEX

Záťaž: do 120 kg
Typ: polohovateľný (hlava, sed, nohy)
Výška roštu: cca 8 cm
Počet lat. dosiek: cca 14 ks
Akcia platí len pre rozmery  200 x 80 cm a 200 x 90 cm.

MASÍV H
NOŽNÝ VÝKLOP

MASÍV
BOČNÝ VÝKLOP

MASÍV MOTOR

COMFORT FLEX 
BOČNÝ VÝKLOP

Záťaž: do 120 kg
Typ: výklop
Výška roštu: cca 5 cm
Počet lamiel: 28 ks
Akcia platí len pre rozmery 200 x 80 cm a 200 x 90 cm.

Záťaž: do 120 kg
Typ: výklop
Výška roštu: cca 8 cm
Počet lat. dosiek: cca 14 ks
Akcia platí len pre rozmery 200 x 80 cm a 200 x 90 cm.

-%
Akcia platná pre rok 2017. 

U darčekov nie je možnosť výberu farebného prevedenia.
Farba peny u matracov nemusí zodpovedať zobrazeniu na obrázku. 

Uvedené ceny sú v EUR vrátane DPH, platné pre rozmery matracov a roštov 200 x 80 cm a 200 x 90 cm.
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179,-
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117,-

118,-

49,-

118,-

299,-



Posteľ NELA
Jednoposteľ NELA

• MASÍVNA POSTEĽ - BUK
• rozmery: 160/180 x 200 cm 

výška čela: 75 cm 
výška po hornú hranu bočnice: 40 cm

• materiál: masív BUK, hrúbka mat. 2,5/3 cm
• možnosť dokúpenia ostatných doplnkov

• MASÍVNA JEDNOPOSTEĽ - BUK
• rozmery: 90x 200 cm, výška čela: 75 cm 

výška po hornú hranu bočnice: 40 cm
• materiál: masív BUK, hrúbka mat. 2,5/3 cm
• možnosť dokúpenia ostatných doplnkov

189,-

269,-
300,-

210,-

VERONA
poťah MICRO

Komfortný sendvičový obojstranný matrac zložený z kvalitnej 
PUR peny a repasovanej RE peny. Obojstranná 5-zónová pro-
filácia prispieva k vyššiemu relaxu počas spánku. Prateľný 
poťah MICRO prešitý dutým vláknom•Výška matraca cca 16 
cm•Tvrdosť T3 (T:1-5)•Nosnosť 110 kg•AKCIA platí len pre 
rozmery 200x80 a 200x90 cm.

Komfortný obojstranný matrac vyrobený z PUR peny. Ložná 
plocha je opatrená 5 zónovou profiláciou, ktorá zaručí Vášmu 
svalstvu dokonalé uvoľnenie počas spánku. Prateľný poťah MI-
CRO prešitý dutým vláknom. Výška matraca cca 15 cm•Tvrdosť 
T3/T4 (T:1-5)•Nosnosť do 100 kg•AKCIA platí len pre rozmery 
200x80 a 200x90 cm. 

TAMARA
poťah MICRO

SAFIRA
poťah ALOE VERA

Komfortný sendvičový 5-zónový obojstranný matrac zložený 
z troch vrstiev PUR peny o rôznej tuhosti. Možnosť výberu 
mäkšieho alebo tvrdšieho ležania. Prateľný poťah MICRO 
prešitý dutým vláknom•Výška matraca cca 19 cm•Tvrdosť 
T3/T4 (T:1-5)•Nosnosť 120 kg•AKCIA platí len pre rozmery 
200x80 a 200x90 cm.

Obojstranný sendvičový matrac vyrobený z kvalitných PUR pien 
rôznej tuhosti a s ideálnou podporou pre telo. Obidve strany sú 
tvarované 7-zónovou profiláciou. Prateľný antialergický poťah 
ALOE VERA•Výška matraca cca 20 cm•Tvrdosť T3/T4 (T:1-
5)•Nosnosť 120 kg•AKCIA platí len pre rozmery 200x80 a 
200x90 cm.

89,-

119,- 149,-

105,-

139,-

• MASÍVNA POSTEĽ - BUK
• rozmery: 160/180 x 200 cm 

výška čela: 84 cm 
výška po hornú hranu bočnice: 40 cm

• materiál: masív BUK, hrúbka mat. 3 cm
• možnosť dokúpenia ostatných doplnkov

HAPPY
poťah MICRO

6990
74,-

Posteľ JANA

329,-
375,-

TRITON
poťah ALOE VERA

Relaxačný vankúš TRITON
z pamäťovej peny VISCO. 
Ideálny doplnok pre optimálny
spánok, oporu krku a ramien. 

• Rozmer 80 x 40 cm
• Poťahová látka: ALOE VERA

MEMO PLUS
poťah TENCEL

Luxusný sendvičový matrac zložený z pamäťovej peny VISCO, studenej 
HR peny COOLFLEX a kvalitnej PUR peny. Vysoká vrstva pamäťovej 
peny, 5–zónová profilácia spolu s komfortnou ramennou zónou  
a odvetrávacími kanálikmi zabezpečujú optimálne rozloženie váhy  
a dokonalý relax. Prateľný antialergický poťah TENCEL je deliteľný na 
dve časti•Výška matraca cca 20 cm•Tvrdosť T3 (T:1-5)•Nosnosť 
120 kg. *Vhodný aj v prípade alergií, dekubitov, deformácie 
chrbtice•AKCIA platí len pre rozmery 200x80 a 200x90 cm.

Skladací matrac TOMY PLUS je určený pre príležitostné prespanie 
Vašich návštev. Matrac je ľahký, skladný s veľmi jednoduchou ma-
nipuláciou a je praktickým doplnkom do Vašej domácnosti.
Rozmery: 190 x 63 x 8 cm, rozmer v zloženom stave: cca 63 x 63 x 24 
cm•Poťahová látka: 100% polyester•Kvalita peny: 8 cm PUR pena, 
14 kg/m3

239,-

1890

242,-

39,90

21,90

Matrac TOMY PLUS

ART

prikrývka + vankúš 
v hodnote 39,- €

zdarma

relaxačný vankúš 
v hodnote 18,50 €

zdarma

krčný vankúš 
z VISCO peny

v hodnote 13,90 €
zdarma

3390

Matrace pre každého ...

Jacht Club 


