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SUPER FOX VISCO

Nabídka matrací

Cena za 1 ks od:

6.995,-

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 Flexifoam® HR-XF
Super pružná studená pěna napomáhá správné termoregulaci a zajišťuje 
extra odrazovou pružnost. To znamená, že se při spánku budete snadno otáčet.

Pružná a pevná pěna Flexifoam®

Robustní a tuhá pěna vysoké hustoty zajišťuje přirozenou tuhost 
a stabilitu celé 7- zónové konstrukce.

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.

Ceny za 1+1 (za 2 ks matrací):
20 cm  13.990 Kč  27.980 Kč
22 cm  15.190 Kč  30.380 Kč
24 cm  16.490 Kč  32.980 Kč
26 cm  17.590 Kč  35.180 Kč

20 cm   120x200 cm: 11.200 Kč/ks | 200x200 cm: 18.190 Kč/ks
22 cm   120x200 cm: 12.160 Kč/ks | 200x200 cm: 19.750 Kč/ks
24 cm   120x200 cm: 13.200 Kč/ks | 200x200 cm: 21.440 Kč/ks
26 cm   120x200 cm: 14.080 Kč/ks | 200x200 cm: 22.870 Kč/ks

JABLONEC NAD NISOU, Palackého 41 (areál Jablonex) mob.: 774 477 783

Dubická 957/75 (areál bývalých jatek)

Ruprech�cká 1379/12b (u městského bazénu)

Wolkerova 2005 (poblíž Tesca)
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V jednoduchosti je síla. Matrace z 1 kusu pružné pěny (monoblok). Ideální pro dětských a studentských 
pokojů, patrových postelí, u nichž nelze použít kvůli boční zábraně vyšší matrace atd. 
Varianta 9 a 13 cm je určena pro výsuvné přistýlky. Potah je pratelný na vyvářku.

Pratelný potah na 95 °C prošitý dutým vláknem 

Ortopedické 5 zónové jádro z pěny Flexifoam®  

Cena za 1 ks od:

2.995,-

Ceny za 1+1 (za 2 ks matrací):
   9 cm 5.990 Kč      11.980 Kč
13 cm  6.990 Kč      13.980 Kč
15 cm  7.990 Kč      15.980 Kč
18 cm  8.990 Kč      17.980 Kč
 
13 cm   120x200 cm: 5.600 Kč/ks | 200x200 cm: 9.090 Kč/ks
15 cm   120x200 cm: 6.400 Kč/ks | 200x200 cm: 10.390 Kč/ks
18 cm   120x200 cm: 7.200 Kč/ks | 200x200 cm: 11.690 Kč/ks

9 cm
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výška
matrace

110
nosnost
matrace

15 cm
18 cm

výška
matrace
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V jednoduchosti je síla. Sendvičová matrace s tužším pocitem ležení ve výšce, která padne každé 
posteli. Odolná a pevná matrace s různými tuhostmi ložných ploch s anatomickým 
tvarováním minimalizuje riziko špatné volby tuhosti matrace. 

Strana HARD z pěny Flexifoam® a 7 zónovou masážní profilací

Vrstva z RE pěny pro zvýšení tuhosti a stability konstrukce

Strana SOFT z pěny Flexifoam® a 7 zónovou masážní profilací

Pratelný potah na 95 °C prošitý dutým vláknem

Cena za 1+1 (za 2 ks matrací):
15 cm  9.590 Kč      19.180 Kč
15 cm   120x200 cm: 7.680 Kč/ks | 200x200 cm: 12.470 Kč/ks

           g7rG15 cm

výška
matrace

135
nosnost
matrace

55

Cena za 1 ks od:

4.795,-

  Akce probíhá do odvolání. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH.
  Platí pro rozměry matrací 90x200, 80x200. Atypický rozměr do rozměru
  90x200 +10% k typickému rozměru. Atypický rozměr nad rozměr 
  90x200 +10% k nejbližšímu vyššímu rozměru. Namísto 2 ks v typickém
  rozměru jednolůžka lze odebrat 1 ks matrace v rozměru 140x200, 160x200
nebo 180x200 cm (např. místo 2 matrací 90x200 můžete mít za stejnou cenu 1 ks matrace 
v rozměru 180x200 cm). Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny v akci.

9 cm   120x200 cm: 4.800 Kč/ks | 200x200 cm: 7.790 Kč/ks



HEUREKA PLUS

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.

ROMANTIKA KAŠMÍR

+

GUARD MEDICAL

KONTAKT BAMBUS

Snímatelný a pratelný potah Kašmír Plus s dutým vláknem 

Středová část jádra pro přirozenou tuhost 

Kokos-latexová výztuha 

Strana SOFT s masážní profilací 
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Strana HARD se 7-zónovou masážní profilací 

Ceny za 1+1 (za 2 ks matrací):
20 cm  11.980 Kč  23.960 Kč
24 cm  13.180 Kč  26.360 Kč

20 cm   120x200 cm: 9.590 Kč/ks | 200x200 cm: 15.580 Kč/ks
24 cm   120x200 cm: 10.550 Kč/ks | 200x200 cm: 17.140 Kč/ks

Cena za 1 ks od:

5.990,-

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.

Snímatelný a pratelný potah Kašmír Pluss dutým vláknem 

Středová část jádra pro přirozenou tuhost 

Výztuha z RE pěny 

Výztuha z RE pěny 
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Strana HARD se 7-zónovou masážní profilací 

Ceny za 1+1 (za 2 ks matrací):
20 cm  8.990 Kč      17.980 Kč
24 cm  11.990 Kč    23.980 Kč

20 cm   120x200 cm: 7.200 Kč/ks | 200x200 cm: 11.690 Kč/ks
24 cm   120x200 cm: 9.600 Kč/ks | 200x200 cm: 15.590 Kč/ks

Cena za 1 ks od:

4.495,-

Strana SOFT, pružná a odolná 

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.

Snímatelný a pratelný potah Bamboo s dutým vláknem 

Strana SOFT, pružná a odolná 

7 zónové pružinové jádro z taškových pružin

Strana HARD z pěny Flexifoam® vyšší objemové hmotnosti

Cena za 1+1 (za 2 ks matrací):
20 cm  10.990 Kč  23.960 Kč 20 cm   120x200 cm: 8.800 Kč/ks | 200x200 cm: 14.290 Kč/ks

Cena za 1 ks:

5.495,-
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Vysoká ortopedická zónová matrace pro velké i malé, těžké i lehké. Nabízí 4 komfortní 
pocity ležení, zdravotní profilaci na obou stranách, hybridní konstrukci 
bez lepidel a multifunkční pratelný potah s přírodními vlákny 
a paměťovou pěnou. Moje volba pro bolavá záda a klouby.
Funknčí potah s visco pěnou a 3D ventilační mřížkou.

1isq9šbř0r

Snímatelný a pratelný potah s přírodními vlákny a visco pěnou

Poddajnější strana SOFT ze studené pěny

Spine Protector - střední část jádra z hybridní pěny 

Strana HARD ze studené pěny s profilací CubeCare

Cena za 1+1 (za 2 ks matrací):
24 cm  19.390 Kč  38.780 Kč 24 cm   120x200 cm: 15.520 Kč/ks | 200x200 cm: 25.210 Kč/ks

Cena za 1 ks:

9.695,-

24 cm

výška
matrace

150
nosnost
matrace

66

33

DÁREK !
Polštář Antibacterial Gel
ke každé matraci
Guard Medical.

Matrace je možné
objednat se zpevněnými

boky, nebo jedním bokem
pro snazší vstávání!

fest-bok

DÁREK !
Polštář Talisman
ke každé matraci
Romantika Kašmír.


