®
O kvalitní matraci nemusíte snít,
tu můžete mít
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 SLEEP CULTURE. GYLFI znamená komfort.
Matrace k dostání ve výškách 18 cm, 21 cm, 24 cm.
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4 400 Kč

ZDRAVOTNÍ
MATRACE
ČESKÉ
VÝROBY

MATRACE BELLA PLUS
Vysoce odolná sendvičová matrace se zpevněnými bočnicemi. Horní antidekubitní tvarování dělá z matrace
volbu i pro ty, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko.
Vyztužené bočnice matrace výrazně zpevňují hrany ložné plochy a jsou více odolné proti sesezení, než je tomu
u běžných matrací. Potah matrace je pratelný na 60 °C
a zároveň ho pohodlně sundáte, protože má zdrhovadlo
do čtyř stran. BELLA PLUS je tou správnou volbou.

MATRACE BELLA LUX
Jedinečná sendvičová matrace BELLA LUX se přizpůsobí vašemu tělu, nebudete chtít ráno vstát z postele. Díky
použití VISCOR (líná pěna), zažijete pocit pozvolného
a výrazného zanoření do matrace. Vyztužené bočnice
matrace výrazně zpevňují hrany ložné plochy a jsou více
odolné proti sesezení. Součástí matrace je příjemný potah ALOE VERA. BELLA LUX vás pohltí a dokonale uspí.

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.

Tiskové chyby vyhrazeny. Fotografie jsou pouze ilustrační. Informace o cenách (atyp, dvojlůžkové rozměry
matrací), slevách a podmínkách prodejů vztahujících se k tomuto letáku jsou k dispozici v prodejních
sítích. Autorem fotografií, textů atd. (dále jen „materiály“) je společnost MORAVIA COMFORT, s.r.o.,
IČ 29368243 (dále jen společnost). Obsah materiálů je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv kopírování,
přepis, šíření, další zpřístupňování či využívání materiálů či jejich části, a to jakýmkoliv způsobem, je bez
předchozího souhlasu společnosti výslovně zakázáno. Vydáno: 01/2018.

www.moravia-comfort.cz
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3 935 Kč

od

3 969 Kč
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5 114 Kč

Váš prodejce:

