
OD INSPIRACE 
      PO SKUTEČNÉ POHODLÍ

NYRA
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 ADAPTAN 
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 × 80 cm, 200 × x 90 cm

od 6 594*
KČ



CATANIA

MONTE

SANTI

Máme pro vás partnerskou matraci Monte, která neobsahuje žádný lepený spoj.
Jedinečné tzv. zipové tvarování středu jádra zajišťuje dostatečný prostor pro cirkulaci 
vzduchu a odvod vlhkosti. Jednotlivé díly se dají od sebe samostatně oddělit a matraci 
tak lépe vyvětrat. Matrace MONTE je vysoce prodyšná díky použití studené pěny 
a flexibilní ADAPTAN pěny. Je vhodná pro alergiky i nerozhodné jedince, kteří si můžou 
vybrat mezi středně tuhou a tvrdou stranou matrace. 

Matrace SANTI vám poskytne zdravé držení těla v průběhu spánku a to díky VISCOR 
pěně použité v horní části. Její 7zónové anatomické profilování může napomoci lepšímu 
prokrvení Vaší pokožky a dosažení uvolnění páteře po celou noc. Matrace SANTI 
v sobě ukrývá vysokou prodyšnost, elasticitu díky vyvážené kombinaci studené pěny  
a ADAPTAN pěny. SANTI znamená pohodlí.

Sendvičová matrace CATANIA je velmi oblíbená pro své vnější profilování vrstev, které 
může napomoci lepšímu prokrvení kůže v průběhu spánku. Tato tvrdá matrace má 
výrazné středové zpevnění jádra a je vytvořena kombinací ADAPTAN pěny 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. 

od 2 310 
KČ

od 4 049 
KČ

od 3 999 
KČ



MARCO

TREVI

Nedáte dopustit na pohodlí a kvalitní spánek. Tak právě pro vás jsme navrhli matraci 
MARCO. Vrchní latexová vrstva s příměsí přírodního kaučuku, vytváří optimální klima 
vhodné pro spánek. Abychom dosáhli dostatečného odvětrání a umocnili pocit 
dokonalého spánku použili jsme pro nosnou část matrace speciální pěnu ADAPTAN, 
která zajistí dostatečné odvětrávání a stabilitu po celou noc. Matrace MARCO je tím 
pravým řešením.

Mimořádně přizpůsobivý polštářek z VISCOR pěny reagující na tělesnou teplotu, 
v závislosti na ní mění svou tuhost. Je schopen minimalizovat a rozkládat vyvíjený tlak na 
krční páteř tím pomáhá ulevit od napětí. Potah LUREX, pratelný až na 60 °C. 

Rozměr: 30 × 39 × 10 cm

Díky unikátní kombinaci flexibilních pěn a kokosové desky je matrace KAREN pevná 
a pohodlná zároveň. Horní 7zónová 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.

od 4 999 
KČ

 429 
KČ

od 4 148 
KČ

KAREN

POLŠTÁŘ

NÁŠ
TIP



10 cm

INSPIRO VISCO

INSPIRO PUR
Chcete si zvýšit komfort a hygienickou ochranu své matrace? Nabízíme vám toppery 
INSPIRO VISCO a INSPIRO PUR.  Topper INSPIRO VISCO díky působení tělesného tepla 
(VISCOR pěna) měkne a pružně se přizpůsobuje tvaru těla, které se pozvolna a příjemně 
zanoří. Topper INSPIRO PUR vám poskytne naopak pevnou oporu a uleví napětí páteře. 
Oba toppery dodáváme v pratelném potahu až na 60 °C.

RADÍME VÁM S VÝBĚREM MATRACÍ
Dobrá matrace by měla kombinovat několik funkcí, komfort, hygienu, stabilitu. Široká škála používaných materiálů nabízí velký výběr matrací pro 
každého z nás. Jak si tedy vybrat?

•  HMOTNOST UŽIVATELE
 nezapomínejte si vybrat matraci se správnou nosností. Vážíte-li přes 100 kg, není vhodné si pořídit matraci s nižší nosností, než sami vážíte. 

•  TUHOST MATRACE 
 Tuhost volte podle toho, jaká je vaše poloha při spánku a dle vašeho pocitu. Podle polohy se odvíjí zatížení jednotlivých částí matrace. 

Vnímejte, jakou tuhost podkladu vaše tělo preferuje. V poloze na zádech se hmotnost těla rovnoměrně rozloží, páteř požaduje pevnou oporu. 
Usínáte-li na boku, hmotnost těla se rozkládá rozdílně po celé ploše matrace. Oblast boků, kolen a ramen zatěžuje matraci daleko více než 
oblast stehen či chodidel. V tomto případě je vhodnější volit středně tuhou až měkkou matraci. V neposlední řadě pro polohu na břiše a rovněž 
pro časté střídání poloh je vhodné volit středně tuhou matraci.

od 1 499 
KČ

od 1 050 
KČ

TOPPERY

Akce platí pro rozměry matrací a chráničů 200 × 80 cm, 200 × 90 cm, 200 × 140 cm a 200 × 160 cm, 200 × 180 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 1. 5. 2019 do vydání nové akční nabídky.

Váš prodejce:

VITO
Posloucháme vaše prosby a přinášíme vám matraci vhodnou do přistýlek. Je vhodná pro 
příležitostné spaní. Matraci nabízíme v pratelném potahu na 60 °C.

od 1 099 
KČ


