AKCIA

Váš predajca:

• matrace
• rošty
• postele
O platnosti
akcie sa informujte
u svojich predajcov.
Uvedené ceny matracov
platia do rozmeru
200 x 90 cm.

BIOGREEN duo
7 rokov

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

60°C

v boku všitá 3D textília

www.materasso.eu

Slovenský
výrobca

NOVINKA!

Jadro matraca tvorí veľmi hustá LEVANDUĽOVÁ pena, ktorá vyniká pružnosťou. Jej pružnosť
zvyšuje tvarové prerezanie, ktoré prienikmi ďalších pien vytvára rôzne zóny komfortu na
povrchu matraca. V pene obsiahnuté výťažky z levandule, ktoré sú do peny pridávané vo
forme esenciálnych olejov, pôsobia upokojujúco a človek pri spánku tak regeneruje nielen
telo, ale aj myseľ. Obe strany jadra sú doplnené penou BIOGREEN, pri výrobe ktorej je jedna
zo základných zložiek nahradená prírodným ricínovým olejom. Každá strana matraca má inú
tvrdosť: zelená je tvrdšia a hnedá je mäkkšia a prispôsobivejšia, určená pre ľudí hľadajúcich
pevnejšiu oporu v jadre matraca, ale výbornú prispôsobivosť na povrchu matraca. Poťah
Oliva používa jedno z najúčinnejších liečiv, ktoré vytvorila príroda na našej zemi. Olivy
tvoria základ zdravej výživy obyvateľov južnej Európy, pretože obsahujú vitamíny
E,A.D a K, ktoré spomaľujú proces starnutia ľudského tela. Cez
mikro-kapsule výťažkov týchto látok, ktoré sú v poťahu
obsiahnuté, sa počas spánku na matraci uvoľňujú
a do pokožky vstrebávajú všetky užitočné látky,
a tiež zabezpečujú jej správnu hydratáciu.
Hydratovaná pokožka je pružnejšia a odolnejšia
voči mikropoškodeniam, takže na nás pôsobí po
celú dobu pokojného a hlbokého spánku ako kozmetický prípravok. Poťah je odzipsovateľný, prateľný, s všitým
antialergickým PES vláknom 300 g/m2. Pre ľahšiu manipuláciu
je aj tento poťah, ako všetky z našej ponuky, možné rozdeliť na dve
časti, čo uľahčuje jeho pranie aj navliekanie na jadro po opratí.

170 kg

NOSNOSŤ

uvádzacia cena

278,- €

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

LAVENDER maxi
5 rokov

ZÁRUKA

NOVINKA!
Silver Protect

Výška:
22 cm

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

60°C

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

EXTRA TVRDÝ!

170 kg

NOSNOSŤ

uvádzacia cena

233,- €

Tuhosť:

Výška:
24 cm

Matrac s vysokou nosnosťou, ale aj extra tvrdý.
Jadro obsahuje v strede platňu zo studenej peny s hustotou 45 kg/3.
Na tejto platni sú z každej strany vrstvy kokosového vlákna hrúbky 4 cm,
ktoré sú lisované na vysokú tvrdosť. Povrch - LEVANDUĽOVÁ pena s vysokou
objemovou hustotou pre dlhodobé zachovanie si svojich vlastností a s obsahom
výťažkov z levandule pre hlbší a pokojný spánok. Poťah SILVER - odzipsovateľný, prateľný,
obsahujúci ionty striebra, zabezpečuje dlhodobé čisté a antialergické prostredie. Matrac
vhodný pre užívateľov, ktorí potrebujú matrac len s miernou povrchovou prispôsobivosťou
(nižšou mierou zaborenia), ale skôr maximálne pevný, ktorý podrží a „zrovná“ chrbticu.

SERIAL antialergic

60°C

poťah ANTIALERGIC prešitý
s PES vláknom – gramáž 200 g/m2

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Nosnosť:
do 125 kg

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Výška:
16 cm

NOVINKA!

povrch - komfortná mäkčená pena ELIOCELL
s hustotou 28 kg/m3; opačná strana - ELIOCELL pena
vyššej tuhosti s hustotou 28 kg/m3

1+1 zdarma

HYDROLATEX
biogreen
3 roky
ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

121,- €

99,90 €

akciová cena

150 kg

NOSNOSŤ

499,- €
ANTIBACTERIAL fix

Možnosť
objednať
v balení
vákuo s dodávkou
do 48 hodín aj
v atypických
rozmeroch.

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

+
jadro matraca je kombinácia dvoch zaujímavých
materiálov vysokej pružnosti a komfortu; obidva materiály sú
pre zlepšenie vzdušnosti jadra perforované; odlišná hustota otvorov
v jednotlivých častiach matraca vytvára rôzne zóny tuhosti; exkluzívny poťah
OLIVA s 3D pásikom v poťahu a dvoma zipsami zabezpečuje príjemný pocit
na dotyk a zdravé prostredie pri ležaní; jadro matraca je vystužené kokosovou
doskou; odporúčaná hmotnosť užívateľa: do 150 kg; výška matraca: 19 cm

1+1

zdarma

akciová cena

299,90 €

jadro matraca komfortná PUR-pena; vrchná doska
antibakteriálna pena s antidekubitným prierezom; spodná
doska tvarovaná komfortná PUR-pena; poťah odzipsovateľný
prateľný ALOE VERA s všitým antialergickým PES vláknom 200 g/m2;
odporúčaná hmotnosť užívateľa: do 125 kg; výška matraca: 18 cm

TERMOPUR excelent T3, T4
EKOLOGICKÉ
LEPENIE

+

Bamboo

PARTNER prestige

greentex
active probiotics

3 roky

ZÁRUKA

akciová cena

199,90 €
odzipsovateľný, prateľný poťah
GREENTEX s probiotickými baktériami;
jadro matraca T3 – komfotná pena NIGHTFLY, T4 – ELIOCELL pena
vyššej hustoty 35kg/m3, kombinovaná na jednej strane s lenivou
penou LAZY-FOAM, na opačnej strane je povrch tvorený dierovanou
platňou zo studenej peny s hustotou 40 kg/m3;
odporúčaná hmotnosť užívateľa: do 130 kg;
výška matraca: 20 cm

1+1

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

+

zdarma

akciová cena

399,- €

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Nosnosť:
do 140 kg

Výška:
20 cm

Voliteľný pocitový komfort – mäkšia/tvrdšia strana, antibakteriálna úprava –pena s úpravou SANITIZED,
zvýšená nosnosť do 140 kg –jadro z HR-peny hustoty 45 kg/m3 a dokonalá opora tela – 7 zónové, dobre odvetrané
jadro, to všetko je zapracované v tomto matraci. Pre svoju strednú tuhosť je vhodný aj na polohovateľné rošty.
Poťah BAMBOO dobre odvádza vlhkosť, je snímateľný a prateľný do 60°C.

KING duo fyzio 3 roky

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

ERGOFLEX

60°C

odzipsovateľný poťah ALOE VERA
prešitý s dutým PES vláknom
– gramáž 200 g/m2

1+1

3 roky

ZÁRUKA

1+1

zdarma

279,- €

60°C

odzipsovateľný poťah DRYFAST
prešitý s dutým PES vláknom
– gramáž 200g/m2

zdarma

akciová cena

251,- € - 18 cm
305,- € - 22 cm

+

akciová cena

20 cm vysoký „penový” matrac je kombináciou kvalitných
pien rôznych tuhostí, čo umožňuje voľbu pocitového komfortu.
Na jednej strane je matrac tvarovo prerezávaný, s prihliadnutím
na jednotlivé zóny rozloženia hmotnosti.
Poťah ALOE VERA je snímateľný a prateľný do 60°C.
Použitie na všetkých typoch roštov.
Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Nosnosť:
do 120 kg

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

+

Výška:
20 cm
60°C

LAVENDER flex

značková mäkčená pena ELIOCELL s hustotou 25 kg/m3 ;
značková pena ELIOCELL s hustotou 28 kg/m3;
značková pena ELIOCELL s hustotou 25 kg/m3 ;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozloženia hmotnosti

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EXTRA PRUŽNÝ!

Tuhosť:
mäkšia strana –
tvrdšia strana –

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
18/22 cm

komfortný taštičkový matrac, ideálne uloženie na pevný rovný podklad; jadro matraca
7 zónová taštičková pružina; povrchové platne z LEVANDUĽOVEJ peny vysokej hustoty 40 kg/m3;
poťah odzipsovateľný z poťahovej látky OLIVA, prateľný pri 60° C, s všitým antialergickým PES vláknom 300 g/m2;
odporúčaná hmotnosť užívateľa – do 140 kg; výška matraca: 22 cm

akciová cena

179,- €

Silver Protect

60°C

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

EXKLUZIV 1000 NEROLI T3, T4 - jadro matraca taštičková pružina multipocket 1000 s množstvom
samostatne pôsobiacich ortopedických bodov dáva výborný základ pre excelentnú prispôsobivosť
celého matraca. Na pružine je podľa zvoleného typu tvrdosti použitá platňa z kaktusového vlákna
a komfortnej mäkčenej peny NIGHTFLY T3, alebo vo verzii T4 s tvrdším jadrom vrstva
kokosového vlákna a PUR-peny vysokej hustoty 35 kg/m3. Jadro matraca je
z jednej strany doplnené matracovým topom zo studenej peny NEROLI,
obsahujúcej olej z horkého pomarančovníka. Tento olej je vyhľadávaný
pre svoje ukľudňujúce účinky na nervový systém. Pomáha pri úľave od
psychického napätia a zlepšuje cirkuláciu krvného obehu. Pôsobením
aromaterapie pri odpočinku na matraci bude váš spánok pokojnejší
a hlbší. Špeciálne obšitý poťah matraca so samostatným priestorom
pre matracový TOP umožňuje otáčať len jadro matraca, aby bolo možné
využívať rovnomerne obidve strany jadra a to pri použití buď komfortnejšej
strany s TOP-om, alebo tvrdšej, kedy bude TOP na rošte postele. Používanie
obidvoch strán jadra matraca má výrazný vplyv na celkovú životnosť matraca.
Poťahová latka SILVER obsahuje ionty striebra, ktoré, ako je známe, majú vynikajúce
antimikrobiálne účinky. Preto je vhodný pre alergikov. Poťah je odzipsovateľný s možnosťou
rozdelenia až na tri časti. čo zjednodušuje jeho pranie pri teplote do 60°C.

EXKLUZIV 1000 neroli
5 rokov

ZÁRUKA

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

akciová cena

347,- €

150 kg

NOSNOSŤ

Tuhosť:
T3 –
T4 –

Výška:
26 cm

matracový TOP VISCO lazy
prírodná

ochrana

akciová cena

60°C

155,- €

m

ti roz točo

p

ro

DOUBLE mobil

motorový predpätý polohovateľný lamelový rošt;
28 ks predpätých lamiel vo výkyvných gumových púzdrach s motorovým pohonom;
v akci v rozmeroch 196 x 79 alebo 89 cm

5 cm 84,-

€
7 cm 103,- €
Matracový toper z monobloku viscoelastickej - „lenivej peny” LAZY FOAM.
Dokonale sa prispôsobuje tvarom tela, zmierňuje tlak na svalstvo, čím zlepšuje
krvný obeh a zabraňuje vzniku preležanín. To všetko sú vlastnosti, ktorými je
dosiahnutý podstatne lepší komfort spánku a celkového oddychu.
Prateľný poťah GREENFIRST napomáha vyššej hygiene lôžka.
Možné objednať v dvoch výškach – 5 cm a 7 cm.

BOXSPRINGOVÁ POSTEĽ

DOUBLE NV T5

-25%
93,20 €

69,90 €

VEGA s úložným priestorom MAXI

Čelo výška 130 cm, šírka podľa šírky postele 160 cm alebo 180 cm.
Boxspring výklop UP MAXI ponúka veľký, dobre prístupný úložný priestor,
ktorý sa otvára pomocou kovaní s pneumatickými piestami, uľahčujúcimi
zdvíhanie aj pri použití ťažších matracov na posteli. Povrch na ktorý matrac
dosadá má poťahovú látku s protišmykovou úpravou pre zafixovanie matraca
proti posunutiu na posteli. Uvedená cena platí pre poťahy cenovej kategórie "C"
podľa vzorkovníka. Na obrázku v poťahu LARGO 15, nožičky FLOOR 3 cm
(príplatkové).Rozmer pre boxspring v akcii dĺžka 200 cm, šírka 160
alebo 180 cm, výška bez nožičiek 32 cm. V akciovej cene bez príplatku
nožičky WOOD výška 8 cm, v troch farbách NATUR, WENGE , ORECH .
Uvedená cena je za posteľ 200x160cm alebo 200x180 cm bez matraca.

predpätý polohovateľný lamelový rošt;
28 ks predpätých lamiel vo výkyvných gumových
púzdrach s piestovým výklopom od nôh pre pohodlný
prístup do úložného priestoru zdvihnutím polohovacej časti;
v akci v rozmeroch 196 x 79 alebo 89 cm

akciová cena bez matraca

988,- €

874,- €

DIZAJNOVÁ POSTEĽ

CLAUDIA

Rozmer postele 200x160 cm alebo 200x180 cm
(vnútorný rozmer postele pre matrace).
Za príplatok 219,- € je možné posteľ
vybaviť úložným priestorom podľa výberu:
1.) UP – METAL, 2.) UP – DOUBLE BV T5 ,
3.) UP – DOUBLE EXPERT T5 NV.

POSTEĽ - BUKOVÝ MASÍV

ŠREK

pevné jednolôžko z masívnej bukovej priebežky;
skladom v rozmere 200 x 90 cm (vnútorný rozmer pre matrac);
výška bočnice od zeme: 40 cm

cena bez roštov a bez
úložného priestoru

434,- €

pre rozmer 200 x 160
a 200 x 180 cm

Akciová cena platí pre poťahy
kategorie A,B zo vzorkovníka

cena pre rozmer postele

200 x 90

167,- €

