
od 5 680 Kč

AKČNÍ
NABÍDKU

MIA

viscor

MATRACE

Člověk prospí čtvrtinu života, a to rozhodně není málo! 
Proto je na místě myslet na kvalitu svého spánku. 

S matrací MIA nepochybíte. Recept na zdravý spánek 
je VISCOR pěna v horní vrstvě matrace, která se jemně 

a pomalu vrací do původního stavu. VISCOR pěna se 
perfektně přizpůsobí tvaru vašeho těla a rovnoměrně 

rozloží tělesnou váhu. Zároveň vás stabilizuje 
do pohodlné polohy a omezí noční převalování. Pod 

touto vrstvou pak najdete pevnou a hutnou PUR pěnu 
poskytující stabilitu. Matrace MIA přinese klid do vaší 

ložnice, je dodávána v minimalistickém potahu LUREX 
s možností praní až na 60 °C.



PALERMO 1+1 ZDARMA

Díky unikátní kombinaci flexibilních pěn a kokosové desky 
je matrace KAREN pevná a pohodlná zároveň. Horní 5 zónová 
profilace napomáhá lepšímu prokrvení kůže, díky tomu se 
vzbudíte svěžejší a spokojenější. Navíc každá z těchto zón 
se stará o správnou polohu vašich zad. To vše zabaleno  
v potahu CULTURE.

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

Atraktivní řešení pro nerozhodné jedince. Proto jsme 
připravili matraci KIRKÉ s měkčí (zelená pěna) a tvrdší 
stranou (bílá pěna) pro vaši aktuální náladu. Vlnité tvarování 
povrchu podporuje prokrvení pokožky a zajišťuje patřičný 
komfort spánku. Matraci dodáváme s potahem ALOE VERA 
se čtyřstranným zipem a možností praní až na 60°C.

KAREN

KIRKÉ

od 4 148 Kč

od 3 035 Kč

od 6 143 Kč*



NYRA 1+1 ZDARMA

ANGELA 1+1 ZDARMA

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.

Matrace ANGELA přichází ve speciální nabídce hned 
2x. K jedné matraci vám přibalíme ještě jednu matraci 

navíc ZDARMA! Dokonale vzdušná matrace ANGELA je vhodná 
pro alergiky díky nelepenému jádru. Navíc je tu pro vás po obou 

stranách připraveno zónování z kvalitních flexibilních PUR pěn, 
které zaručují spánek jako na obláčku. Potah matrace je pratelný 
na 60 °C a zároveň ho pohodlně sundáte, protože má zdrhovadlo 

do čtyř stran.

*cena za set 1 + 1 matrace zdarma v rozměru 
200 x 80 cm, 200 x 90 cm

od 6 594 Kč*

od 7 349 Kč*



ROŠT  RIO 5V

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. 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. 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. 

Akce platí od 16. 2. 2018 do vydání nové akční nabídky.

Váš prodejce:

Sendvičová matrace CATANIA je velmi oblíbená 
pro své vnější profilování vrstev, které může napomoci 
lepšímu prokrvení kůže v průběhu spánku. Tato středně 
tuhá matrace má výrazné středové zpevnění jádra a je tvořeno 
kombinací PUR pěna a RE pěny. CATANII si můžete užít v potahu, 
který je pratelný na 60 °C a má zdrhovadlo do 4 stran. Po spánku 
na CATANII budete vstávat s úsměvem na rtech. 

Matrace vhodná téměř pro každého. Středně 
tuhá, s důležitým 5 zónovým 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. 

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 1 820 Kč.

CATANIA

BERENIKA

od 2 310 Kč

od 3 465 Kč

od 1 260 Kč*

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


