
MONACO DREAM

TUHOSŤ:    mäkšia/tvrdšia strana

VÝŠKA

až 24 cm

JADRO MATRACA

Kombinácia prírodných materiálov biogreen a hrubej vrstvy
pamäťovej peny MINDFOAM dodáva matracu neuveriteľné
relaxačné vlastnosti. Pružnosť, tvarovú stálosť a hygienu tohto 
matraca pomáhajú zaisťovať aditíva prírodných látok. 
Unikátne je použitie dvoch tuhostí peny BIOGREEN v jadre
matraca. Pena BIOGREEN je napustená výťažkom z ALOE VERA,
ktorý prirodzene zvyšuje hygienu matraca tým, že likviduje 
roztoče a baktérie. Nosná časť matraca sa vyrába z prírodnej 
peny BIOGREEN dvoch tuhostí.

MATRAC Z EXKLUZÍVNEJ KOLEKCIE

POŤAH MATRACA

Poťahová látka so špeciálnou úpravou SILVER PROTECT 
zamedzuje tvorbe škodlivých baktérií. Vysoko kvalitný, striebrom 
ionizovaný povrch poťahu má antimikrobiálny účinok.  Už do 
dvoch hodín redukuje počet nebezpečných baktérií až o 90 %. 
Je preto zvlášť vhodný pre alergikov. Účinok antimikrobiálnej 
vrstvy bol testovaný a overený. Na boku poťahu je všitá 
3D textília pre maximálny odvod vlhkosti z jadra matraca.
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NEROLI AIRGEL

AKCIA
ROYAL SWISS
1000 bio-ex

pre predajne nábytku 
zo Zväzu spracovateľov dreva

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Slovenský 
výrobca

Tuhosť: Výška:
23 cm

vrchná pena AIR GEL; jadro komfortná mäkčená pena ELIOCELL s hustotou 28 kg/m3, 
v strede doplnená antibakteriálna pena s úpravou SANITIZED;
doporučený rošt – lamelový, pevný

poťah SILVER, prešitý s dutým 
PES vláknom  – gramáž 300 g/m2,
v boku všitá 3D textília

aromatizovaná HR pena NEROLI® s hustotou 60 kg/m3; žltá pena: studená HR-pena; 
červená pena: antibakteriálna pena SANITIZED; spodná doska: pena THERMOSILVER; 
doporučený rošt – lamelový, pevný

Tuhosť:
mäkšia strana – 
tvrdšia strana – 

Výška:
24 cm

poťah SILVER DIZAJN LEM, 
prešitý s dutým PES vláknom
– gramáž  300 g/m2

Platnosť akcie od 10.10. 2018 do 31.1. 2019
* Uvedené ceny matracov  platia 
   do rozmeru 200 x 90 cm.

poťah LEVANDUĽA prešitý s dutým 
PES vláknom – gramáž 300 g/m2

Tuhosť:
 

Výška:
26 cm

povrch matraca: pena EvoPoreHRC ; HR-pena s hustotou 45 kg/m3 

jadro matraca: taštičková pružina – SYSTÉM 1000; FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti; 
doporučený rošt – pevný s menšími medzerami

Výška: 
až 24 cm

Výška: 
až 26 cm

Výška: 
23 cm

Silver Protect

EKOLOGICKÉ
LEPENIE EKOLOGICKÉ

LEPENIE

Silver Protect Lavender


