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AKCE SENIOR

Pro chvíle, na kterých záleží

se zpevněnými boky

• Lamelové rošty

s motorovým polohováním

www.materasso.cz

• Zdravotní matrace

Vstávání z matrace už není problém!
SPECIÁLNĚ ZPEVNĚNÝ BOK
Speciálně zpevněný bok matrace pro
snazší vstávání z postele. Na boční strany
matrace byla použita tužší pěna vysoké
objemové hustoty, pro stabilní oporu.
Komfort lehacích ploch zůstal zachován.
EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

SIMALFA – u všech matrací použito
zdravotně nezávadné lepidlo SIMALFA ze Švýcarska

ALOE senior

5 let

ZÁRUKA

25 cm 140 kg
VÝŠKA

NOSNOST

vynikající vzdušnost ● antidekubitní profil
● antibakteriální pěna ALOE VERA
● komfortní výška matrace
● vhodné na pevný podklad
(deska, latě)
●

ušetříte

60°C

3500 Kč

12810Kč

9310 Kč

vrchní profil:
pěna ALOE VERA;
jádro matrace: taštičková
pružina – SYSTÉM 1000;
spodní deska: pěna ALOE VERA;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti
Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

GREENGEL senior

4 roky 21 cm 135 kg
ZÁRUKA

VÝŠKA

vynikající vzdušnost
● antibakteriální úprava SANITIZED
● účinná podpora páteře
00 Kč
● úleva svalů a kloubů
ušetříte 28
● vhodné na pevný
podklad
(deska, latě)

NOSNOST

●

9860Kč

60°C

vrchní desky:
pěna GREENGEL;
pěna NIGHTFLY;
střed: taštičková pružina;
spodní deska: antibakteriální
komfortní pěna SANITIZED;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

7060 Kč

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

AIRSPRING senior

5 let

ZÁRUKA

25 cm 150 kg
VÝŠKA

NOSNOST

exkluzivní vzdušnost
● chladivý efekt pěny GREENGEL
● komfortní výška matrace
● vysoká nosnost
●

ušetříte

AIRSPRING
unikátní systém
„pěnových pružin“,
excelentní vzdušnost
jádra matrace, detailní
kopírování těla

13730Kč

9260 Kč

60°C

4470 Kč

vrchní deska:
pěna GREENGEL;
pěna NIGHTFLY; jádro matrace:
pěnové pružiny AIRSPRING – značková
pěna ELIOCELL; spodní deska:
antibakteriální pěna SANITIZED;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti
Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

COMFORT senior

5 let

ZÁRUKA

22 cm 140 kg
VÝŠKA

NOSNOST

úleva pro klouby
● vhodná pro dlouhodobě ležící
● vhodná na polohovatelný rošt
● antibakteriální ochrana
● antidekubitní profil
●

ušetříte

60°C

2900 Kč
vrchní deska:
viscoelastická – líná pěna;
střední deska: antibakteriální
pěna SANITIZED; spodní profil:
pěna NIGHTFLY se speciálním prořezem;
FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

11080 Kč

8180 Kč

Tuhost:
měkčí strana –
tvrdší strana –

DOUBLE mobil T5

2 roky

ZÁRUKA

polohovatelný lamelový rošt
● motorový pohon
●

2550 Kč

7005 Kč

4455 Kč

Šířka lamel / počet: 36 mm / 28 ks
Pouzdra: výkyvná, gumová, zdvojená
Doporučené matrace: pěnové, latexové
Výška roštu: 5 cm

Váš prodejce:

ušetříte

10 let na rám
ZÁRUKA

