Pûna MEDIFOAM
Tato vysoce gramáÏní pûna má dokonalou
prody‰nost a pruÏnost. Je tvarovû stálá
a má dlouhou Ïivotnost. Zaji‰Èuje ideální
podporu páteﬁe, kloubÛ a svalÛ po celou
dobu Va‰eho spánku.

7.540,Leona..................

+ 2x pol‰táﬁ Luká‰
zdarma

tvrdost

Rozmûr pol‰táﬁe 55 × 46 × 13 cm
V˘plÀ – drcená líná pûna

tvrdost

Sedmizónová matrace s volbou dvojí tuhosti.
Stﬁed jádra matrace je zpevnûn vysoce gramáÏní pûnou MediFoam. Nosné vrstvy jsou tvoﬁeny
kvalitními elastick˘mi pûnami, které jsou tvarovány do masáÏních nopÛ. Nopy zabezpeãují prokrvení pokoÏky a uvolnûní svalÛ bûhem spánku.
Matrace je vhodná na v‰echny typy ro‰tÛ.
Celková v˘‰ka matrace cca 22 cm.

novinka

tvrdost

140

RÛÏena: studená/HR pûna, rovné provedení,
vhodná pro zpevnûní, rozmûr 200 × 90 × 5 cm
Îofie: líná pûna tvarovaná do nopÛ, vhodná pro
zmûkãení, rozmûr 200 × 90 × 5 cm
Pﬁi rozmûru 200 × 180 cm, 200 × 160 cm,
200 × 140 cm je cena 4.480,-

tvrdost

partnerská

novinka
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Krycí matrace jsou vhodné pro zmûkãení nebo
zpevnûní povrchu stávajícího lÛÏka. Tato podloÏka rozloÏí váhu celého tûla, a tím zlep‰í oporu páteﬁe a poskytne Vám pﬁi spánku vût‰í
pohodlí. Dá se poloÏit na jakoukoliv bûÏnou matraci, zvy‰uje komfort lÛÏka, má vyrovnávací
a ochrannou funkci, která prodlouÏí Ïivotnost
matrace. MÛÏe také eliminovat mezeru pﬁi umístûní dvou oddûlen˘ch matrací. Je skladná
a snadno se udrÏuje.
Kr ycí matrace je opatﬁena snímateln˘m potahem prateln˘m na 60 °C. Potah se dá rozdûlit
na dvû ãásti. PodloÏka je opatﬁena gumovou pruÏenkou, která slouÏí k pﬁichycení ke stávající
matraci.
Celková v˘‰ka krycí matrace cca 5 cm.
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KRYCÍ MATRACE – RÛÏena/Îofie

60°C
tvrdost

tvrdost

RÛÏena........... 2.240,60°C
tvrdost

Á PĚNA
LÍN

tvrdost

Îofie...............2.240,60°C
tvrdost
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standardní potahy

Úplet • Aloe Vera
Vysoce kvalitní potahy jsou pro‰ité dut˘m vláknem tﬁízónov˘m zpÛsobem. Potahy jsou
velmi pﬁíjemné na dotek, v˘bornû odvádûjí vlhkost z povrchu tûla a r ychle vysychají.
Potah Aloe Vera obsahuje v˘taÏek ze známé rostliny, která má pozitivní vliv na pokoÏku
lidského tûla. V‰echny námi nabízené potahy je moÏné prát na 60 °C. Pro snadnûj‰í
praní a manipulaci je potah dûliteln˘ zipem na dvû ãásti.

Postel Pavla.................9.990,Postel Pavla je vyrobena z masivu tlou‰Èky 3 cm. Profil
pﬁední i zadní nohy je 20 × 3 cm. Souãástí je kování
s pevnou v˘‰kou ro‰tu. V˘‰ka uloÏení ro‰tu je 14 cm od
horní hrany boãnice (31 cm od podlahy).

Provedení ............buk, napojovaná lamela
V˘‰ka boãnice od podlahy ..............45 cm
·íﬁka boãnice ................................20 cm
V˘‰ka pﬁedního ãela.......................45 cm
V˘‰ka zadního ãela ........................92 cm
·íﬁka vnitﬁní rozmûr..............160/180 cm
·íﬁka vnûj‰í rozmûr ........................+8 cm
Délka vnitﬁní rozmûr.....................200 cm
Délka vnûj‰í rozmûr .......................+6 cm
Povrchová úprava ........................olej, lak

noãní stolek
Petr

noãní stolek
Pavel

1.180,-

2.990,Provedení .......buk, napojovaná lamela
·íﬁka........................................50 cm
V˘‰ka .....................................45 cm
Hloubka ...................................35 cm
Povrchová úprava....................olej/lak

Systema Fix...............

Provedení .......buk, napojovaná lamela
·íﬁka .......................................40 cm
Hloubka ...................................35 cm
Povrchová úprava ...................olej/lak

1.360,-

Pevn˘ lamelov˘ ro‰t
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry
200  90 a 200  80 cm

Potahy z kvalitních látek jsou dûlitelné na dva díly a pratelné
na 60 °C. U v‰ech matrací nabízíme moÏnost v˘bûru potahové
látky. Standardní potah je ÚPLET, u ALOE VERA není pﬁíplatek.
Antibakteriální potahy SILVERGUARD, MEDICOTT a potah LYOCELL jsou s pﬁíplatkem. Uvedené ceny jsou vãetnû DPH a platí
do rozmûru 200 × 90 cm.

Systema Flex............... 1.990,Polohovací lamelov˘ ro‰t – hlava + nohy
• 28 lamel uchycen˘ch v kauãukov˘ch patkách
• moÏnost nastavení tuhosti
• nosnost ro‰tu do 120 kg
• pouze standardní rozmûry
200  90 a 200  80 cm
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