EASY

Nabídka matrací

Sendvičová matrace střední až vyšší střední tuhosti s rozdílnou tuhostí stran a 7 zónami komfortu. Jádro z odolných a vzdušných
pěn Flexifoam®. Masážní nopky na měkčí straně zajistí optimální uvolnění svalů a páteře v průběhu spánku. Jemný a odolný potah
Mikroklimatik pratelný na 95 °C pro dokonalou hygienu lůžka.
Ortopedické 7 zónové jádro z pěny Flexifoam®
Snímatelný a pratelný potah MIKROKLIMATIK

Ceny za 1ks (80x200 | 90x200):
9 cm 1.590 Kč

Cena za 1 ks od:

1.590,-

Matrace Easy, dostupná pouze v uvedených rozměrech.

2 roky
9 cm
výška
matrace

100
nosnost
matrace
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MAX
Tužší matrace z kvalitních pěn Flexifoam® pro osoby, které kladou důraz na odolnost, stabilitu a pohodlí. Na jedné straně pěna s
masážní 7 zónovou proﬁlací pro jemnou masáž a uvolnění svalů v průběhu spánku a pohodlí a na straně druhé rovná strana pro
klasický pocit ležení. Jemný a odolný potah Mikroklimatik pratelný na 95 °C pro dokonalou hygienu lůžka.

REKOGREEN – tlakově pojená pěna Flexifoam® pro maximální odolnost
Strana KLASIK z pěny Flexifoam® – tužší klasická rovná strana

Cena za 1 ks od:

Snímatelný a pratelný potah MIKROKLIMATIK

2.990,-

Cena za 1ks (80x200 | 90x200)
18 cm 2.990 Kč

2 roky

Matrace Max, dostupná pouze v uvedených rozměrech.

výška
matrace

125
nosnost
matrace

g7rG

JABLONEC NAD NISOU, Palackého 41 (areál Jablonex)

tel.: 483 000 410 mob.: 774 477 783

Matrace s paměťovou a pružnou stranou. Je úžasně pohodlná a ještě lepší než kdy dřív.
Přidali jsme na vzdušnosti, maximalizovali termoregulaci a noční pocení
omezili na minimum. Zvýšili jsme pružnost, pevnost a odolnost
matrace. Lehněte si a poznejte vynikající elastické vlastnosti,
dokonalou podporu a odlehčení těla i znavené mysli!
Oblíbili jste si Fox, a díky tomu jsme pro vás mohli
stvořit Super Fox. Je samozřejmě variabilní:
vyberte si výšku matrace a proﬁlaci
paměťové pěny!
Paměťová (visco) pěna
Vyrobená za použití přírodních surovin: lepší elasticita a antialergické
vlastnosti, zdraví v ložnici, ohleduplnost k přírodě.
Super pohodlná, uleví kloubům.
Studená pěna HR
Super pružná studená pěna napomáhá správné termoregulaci a zajišťuje
extra odrazovou pružnost. To znamená, že se při spánku budete snadno otáčet.
Studená pěna HR
Robustní a tuhá pěna vysoké hustoty zajišťuje přirozenou tuhost
a stabilitu celé 7- zónové konstrukce.

Strana RELAX z pěny Flexifoam® se 7- zónovým masážním proﬁlem

18 cm

SUPER FOX VISCO

2

roky
–

tuhost
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CubeCare komfortní proﬁlace
Tužší strana matrace je vybavena proﬁlací ve tvaru kostek, vyvinutou
pro zdravotní matrace. Kostky CubeCare optimalizují rozložení tlaku
a pomáhají tak zabránit přeležení.
Pratelný (60 °C), 2- dílný potah WELLNESS
Klimatizační vrstva dutého vlákna zvyšuje prodyšnost, izoluje a omezuje pocení.
Stylové ornamentální prošívání drží tvar. S funkcí odvodu statického náboje pro hluboký spánek.

Cena za 1 ks od:

7.690,Ceny za 1ks (80x200 | 90x200):
20 cm
22 cm
24 cm
26 cm

20 cm
22 cm
výška
matrace

Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH. Platí pro uvedené rozměry matrací,
ostatní ceny a rozměry dle platného ceníku.
Atypický rozměr do rozměru 90x200 +10% k typickému rozměru.
Atypický rozměr nad rozměr 90x200 +10% k nejbližšímu vyššímu rozměru.
Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny v akci.

7.690 Kč
8.360 Kč
8.990 Kč
9.680 Kč

24 cm
26 cm
výška
matrace

–

20 cm
22 cm
24 cm
26 cm

135
nosnost
matrace
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V bydlení jsme doma
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120x200 cm: 12.310 Kč/ks | 200x200 cm: 20.000 Kč/ks
120x200 cm: 13.380 Kč/ks | 200x200 cm: 21.740 Kč/ks
120x200 cm: 14.390 Kč/ks | 200x200 cm: 23.380 Kč/ks
120x200 cm: 15.490 Kč/ks | 200x200 cm: 25.170 Kč/ks

6
www.jamall.cz

ROMANTIKA KAŠMÍR

KONTAKT BAMBUS

Nejoblíbenější tuhá ortopedická matrace s maximální nosností až 150 kg v jemném
potahu s kašmírovým vláknem. Pevná pětizónová matrace s volitelnou výškou.
Pružné a prodyšné pěny Flexifoam® rozdílných tuhostí na každé straně.
Celkově se matrace vyznačuje vysokou nosností a tuhostí.
Snadné vstávání z postele.

Ortopedická matrace s taštičkovými pružinami a antialergickým potahem
s povrchovou úpravou BAMBOO. Oboustranná vzdušná matrace s rozdílnou
tuhostí stran a s vysokou bodovou elasticitou pro dokonalou podporu
páteře. Kvalitní potah se speciální úpravou vláken, která zajišťuje
vynikající odvod vlhkosti a brání tvorbě alergenů.

Strana HARD se 5-zónovou masážní proﬁlací

Strana HARD z pěny Flexifoam® vyšší objemové hmotnosti

Kokos-latexová výztuha
7 zónové pružinové jádro z taškových pružin
Středová část jádra pro přirozenou tuhost
Strana SOFT s masážní proﬁlací

Strana SOFT z pěny Flexifoam®, pružná a odolná

Snímatelný a pratelný potah Kašmír Plus s dutým vláknem

Snímatelný a pratelný potah Bamboo s dutým vláknem

DÁREK !

Cena za 1 ks:

Polštář Talisman
ke každé matraci
Romantika Kašmír.

6.590,-

Ceny za 1ks (80x200 | 90x200):
20 cm 6.590 Kč
24 cm 7.250 Kč
20 cm
24 cm
výška
matrace

150
nosnost
matrace

5.990,-

Cena za 1 ks od:

20 cm 120x200 cm: 10.550 Kč/ks | 200x200 cm: 17.140 Kč/ks
24 cm 120x200 cm: 11.600 Kč/ks | 200x200 cm: 18.850 Kč/ks

gutqrE

–
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+

5

Cena za 1ks (80x200 | 90x200):
20 cm 5.990 Kč
20 cm
výška
matrace

135
nosnost
matrace

20 cm 120x200 cm: 9.590 Kč/ks | 200x200 cm: 15.580 Kč/ks

gm38rE
+

HEUREKA PLUS

GIZELA

Tužší ortopedická matrace s maximální nosností až 135 kg v pratelném potahu
s kašmírovým vláknem. Sendvičová třízónová ortopedická matrace s tužší
a měkčí stranou z pěn Flexifoam® rozdílné tuhosti na každé straně.
Zvýšená opora při vstávání. Vhodná pro alergiky. Pánevní zóna
s upravenou tuhostí a nosností.

Odolná a vzdušná komfortní matrace s rozdílným pocitem ležení na obou stranách.

Strana HARD se 7-zónovou masážní proﬁlací

Strana HARD z pěny Flexifoam® s proﬁlací Airforce

–

tuhost

3

+

zajistí dokonalou cirkulaci vzduchu.
Měkčí strana je tvořena latexovou deskou pro maximální pohodlí a trvanlivost.
Luxusní potah BAMBOO zajistí optimální odvod vlhkosti a je vhodný pro alergiky.

Pěna Flexifoam ®, proﬁlovaná středová část pro maximální vzdušnost

Výztuha z RE pěny

Pěna Flexifoam ®, pružná a odolná
Středová část jádra pro přirozenou tuhost

Strana SOFT, latex pro maximální komfort

Výztuha z RE pěny

Snímatelný a pratelný potah Bamboo s dutým vlákem.

Cena za 1 ks:

5.890,-

Strana SOFT, pružná a odolná
Snímatelný a pratelný potah Kašmír Pluss dutým vláknem

Cena za 1 ks od:

4.950,-

Ceny za 1ks (80x200 | 90x200)
20 cm 4.950 Kč
24 cm 6.590 Kč
20 cm
24 cm
výška
matrace

135
nosnost
matrace

gtzrE

–
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Cena za 1ks (80x200 | 90x200):
20 cm 5.890 Kč
20 cm
výška
matrace

130
nosnost
matrace

20 cm 120x200 cm: 9.390 Kč/ks | 200x200 cm: 14.990 Kč/ks

mgrE

–

tuhost

+

3

