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Švédsko
Norsko
Dánsko
Finsko
Německo
Velká Británie
Holandsko
Slovenská republika

Belgie
Francie
Itálie
Španělsko
Švýcarsko
Rusko
Estonsko
Polsko

Česká republika
Chorvatsko
Čína
Thajsko
Malajsie
Singapur
Indonesie
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FilozoFie Curem

Tělo i duše 
v rovnováze

Co je to Curem? Curem je především špičková technologie do vaší ložnice. Koncept série 
matrací Curem Silk se opírá o poznatky z technologií letů do vesmíru. Speciální pěny CuremfoamTM 
mají jedinečné odlehčující vlastnosti při zachování maximální podpory těla. Matrace Curem tak 
umožňují hluboký a klidný spánek, čímž pomáhají předcházet, a případně i mírnit pohybové, 
svalové a kloubní bolesti. Vždyť kvalitní spánek ovlivňuje kvalitu každého Vašeho dne.
Samotný název CUREM [“kjurem”] je zkratkou anglických slov „CURe“ a „thEM“, která můžeme přeložit 
ve smyslu „uzdravit“. Výraz „Silk“ (hedvábný) odkazuje na jemnost a lehkost, s jakou matrace pečuje 
o Vaše tělo v průběhu spánku. Již samotný název tak plně vyjadřuje filozofii svých produktů.
Jako celosvětový výrobce matrací Hilding Anders zaručujeme vynikající kvalitu našich výrobků, která 
je ověřená mezinárodním dohlížecím úřadem. Vyrábíme matrace pro nejvyšší možný komfort spánku 
s maximálními ortopedickými vlastnostmi.

Matrace Curem vznikají speciální technologií nástřiku pěny. Tento nový způsob výroby 
vysokoobjemových viscoelastických pěn pomáhá při ulehnutí na matraci navozovat 
Vašemu tělu velice příjemný pocit „stavu beztíže“ při současném zajištění nejvyšších 
možných ortopedických vlastností. 
Kombinace různých tuhostí a typů pěn CuremfoamTM umožňuje při ležení na našich 
matracích docílit maximální stability páteře při všech režimech spánku (na zádech, 
na boku...) i při pouhé relaxaci. Všechny zóny matrace efektivně vyrovnávají tlak 
vyvolávaný jednotlivými partiemi lidského těla a zajišťují dokonalé provzdušnění. 
Matrace Curem přinášejí skutečný odpočinek pro Vaše tělo i Vaši mysl.
Přijďte si matrace Curem vyzkoušet. Seznam autorizovaných 
prodejců najdete na www.curem.cz. Matrace Curem si můžete 
nezávazně otestovat také pomocí programu Dr.Sleep® – rádce 
pro výběr nejvhodnější matrace. Je dostupný u prodejců a na 
internetové adrese www.drsleep.cz.
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PřehlednosT a variabiliTa
Všechny matrace Curem (C1000, C2000, C3000, C4000, C5000 EGO) nabízíme v klasickém a tužším provedení  
a dvou potahových variantách. 

Curem White Classic
Klasická matrace Curem 
v bílém potahu Galaxy. Verze 
C1000/2000 v pratelném 
provedení (60 °C), verze 
C3000/4000/5000EGO 
s potahem prošitým visco pěnou 
a chráničem zdarma.

Curem White Hard
Matrace Curem se zvýšenou 
tuhostí v bílém potahu 
Galaxy. Verze C1000/2000 
v pratelném provedení (60 °C), 
verze C3000/4000/5000EGO 
s potahem prošitým visco pěnou 
a chráničem zdarma.

Curem Black Classic
Klasická matrace Curem 
v designovém černém 
potahu. Verze C1000/2000 
v pratelném provedení (60 °C), 
verze C3000/4000/5000EGO 
s potahem prošitým visco pěnou 
a chráničem zdarma.

Curem Black Hard
Matrace Curem se zvýšenou 
tuhostí v designovém černém 
potahu. Verze C1000/2000 
v pratelném provedení (60 °C), 
verze C3000/4000/5000EGO 
s potahem prošitým visco pěnou 
a chráničem zdarma.

Matrace Curem přinášejí nejen skutečný odpočinek pro Vaše tělo i Vaši mysl, ale i dokonalý design do Vašeho interiéru.

C1000 | C2000 | C3000 | C4000 | C5000 EGO

CUREM Silk

White Classic
bílá potahová látka
standardní tuhost

White Hard
bílá potahová látka

zvýšená tuhost

Black Classic
standardní tuhost

Black Hard
zvýšená tuhost
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luXusní maTraCe Curem
KOMFORT
CENA

C1000 C2000 C3000 C4000 C5000 eGo
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PoTahové láTky – 
desiGn a luXus
Konstrukce potahů
Potah, prošívaný moderním vzorem, je vyroben ze 2 částí pro snazší manipulaci. U matrací 
C1000/2000 je dodáván v pratelném provedení s klimatizační vrstvou dutého vlákna. 
Potahy matrací C3000/4000/5000EGO jsou prošité vrstvou visco pěny k zabezpečení 
nejvyššího možného komfortu. Lze je chemicky čistit. Zdarma je k  těmto typům 
dodáván matracový chránič zaručující maximální hygieničnost a ochranu lůžka. Chránič 
je snadno snímatelný a pratelný na 60°C.

Design potahů
Matrace jsou opatřeny potahy s atraktivním a moderním vzorem prošití CNC, který se také 
někdy označuje jako „jednojehlový“. V praxi to znamená, že potah je prošitý vzorem, který 
byl navržen v počítačovém editoru a počítačově řízeným prošívacím strojem přenesen na 
potah matrací Curem.
Každý potah je prošíván zvlášť. Tento proces probíhá pod dohledem školeného personálu.

BÍLÁ potahová varianta WHITE
Potahová látka v bílém provedení, přináší vysokou pevnost, odolnost vůči otěru a žmolkování, 
nízkou navlhavost, minimální sklon k  nabíjení statickou elektřinou a  samozřejmě luxusní 
vzhled a jemnost. 

ČERNÁ potahová varianta BLACK
Designová potahová látka v  sametově černém provedení s  vysokým obsahem nejlepší 
bavlny. Přináší jedinečný estetický zážitek, minimální sklon k nabíjení statickou elektřinou 
a vysokou jemnost. 

curem.cz 7
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C1000
Luxusní dvojvrstvá matrace Curem s vynikajícími ortopedickými vlastnostmi a špičkovým komfortem ve svém 
základním provedení – to je Curem C1000. Obsahuje jedinečné pěny CuremfoamTM.

Potah Curem

CuremfoamTM

CuremfoamTM  
Visco 85

1 2 3 4 5 6 7

Tuhost – C1000

1 2 3 4 5 6 7

Tuhost – C1000 HARD

   Výška matrace cca 19 cm / výška jádra 17 cm.
   2 vrstvy pěn (CuremfoamTM Visco 85 + CuremfoamTM).
   Volitelná luxusní potahová látka Curem v provedení BÍLÁ nebo ČERNÁ.
   Pratelný potah (60 °C).
   Regresivní záruka 10 let.
   Nosnost 130 kg.
   Curem C1000 – to je první stupínek na schodišti luxusu.

curem.cz 9
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C2000

1 2 3 4 5 6 7

Tuhost – C2000 HARD

1 2 3 4 5 6 7

Tuhost – C2000

Luxusní dvojvrstvá matrace Curem s ventilačním jádrem pro vysoký komfort spánku se zvětšenou výškou 
a atraktivním prošitím. Obsahuje jedinečné pěny CuremfoamTM.

   Výška matrace cca 21 cm / výška jádra 19 cm.
   2 vrstvy (pěny CuremfoamTM Visco 85 + CuremfoamTM).
   Volitelná luxusní potahová látka Curem v provedení BÍLÁ nebo ČERNÁ.
   Pratelný potah (60 °C).
   Regresivní záruka 10 let.
   Nosnost 130 kg.
   Curem C2000 – vychází z matrace C1000, má však větší vrstvu pěny CuremfoamTM Visco 85 

při minimálním cenovém rozdílu.

CuremfoamTM

CuremfoamTM  
Visco 85

Potah Curem
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C3000

1 2 3 4 5 6 7

Tuhost – C3000 HARD

1 2 3 4 5 6 7

Tuhost – C3000

Luxusní model dvojvrstvých matrací Curem s ventilačním jádrem, velkou výškou a jedinečnými CuremfoamTM 
vysokého objemu. Komfort spánku je umocněn potahem, prošitým jemnou viscoelastickou pěnou, navozující pocit 
„stavu beztíže“. 

   Výška matrace cca 24 cm / výška jádra 19 cm.
   2 vrstvy (pěny CuremfoamTM Visco 85 + CuremfoamTM).
   Volitelná luxusní potahová látka Curem v provedení BÍLÁ nebo ČERNÁ, prošitá vrstvou jemné 

paměťové pěny. Dodává se s pratelným (60 °C) matracovým chráničem Curem.
   Velká výška usnadňuje ranní vstávání i lidem s omezenou hybností.
   Regresivní záruka 10 let.
   Zvýšená nosnost 140 kg.
   Curem C3000 – matrace Curem  ve vyšším provedení a s potahem, prošívaným visco pěnou 

pro ještě větší komfort během spánku.

CuremfoamTM

CuremfoamTM  
Visco 85

Potah Curem

CuremfoamTM Visco 50 
v potahu Curem
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C4000

1 2 3 4 5 6 7

Tuhost – C4000 HARD

1 2 3 4 5 6 7

Tuhost – C4000

Špičkový model luxusních matrací Curem v trojvrstvém provedení. Jádro s ventilačními kanálky pro odvod par 
obsahuje CuremfoamTM a CuremfoamTM Visco pěny ve 3 vrstvách. Jejich parametry, spolu s potahem, prošitým 
jemnou termoaktivní pěnou, navozují pocit „stavu beztíže“. Výška 26 cm je garancí maximálního komfortu, 
špičkových ortopedických vlastností a napomáhá k snadnému rannímu vstávání z postele. K matraci Curem C4000 
se dodává matracový chránič Curem zdarma.

   Výška matrace cca 26 cm / výška jádra 21 cm.
   3 vrstvy (pěny CuremfoamTM Visco 85 + CuremfoamTM Visco 50 + CuremfoamTM).
   Volitelná luxusní potahová látka Curem v provedení BÍLÁ nebo ČERNÁ, prošitá vrstvou jemné paměťové 

pěny. Dodává se s pratelným (60 °C) matracovým chráničem Curem.
   Velká výška usnadňuje ranní vstávání i lidem s omezenou hybností.
   Regresivní záruka 10 let.
   Zvýšená nosnost 140 kg.
   Curem C4000 – Maximální komfort spánku. Pokud nespíte 

z více jak 70% „na boku“, pak je to nejlepší možná volba.  
V opačném případě volte číslo 1 mezi matracemi –  
Curem C5000 EGO.

CuremfoamTM

CuremfoamTM 

Visco 85

CuremfoamTM

Visco 50 

Potah Curem

CuremfoamTM Visco 50 
v potahu Curem
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C5000 eGo

1 2 3 4 5 6 7

Tuhost – C5000 EGO HARD

1 2 3 4 5 6 7

Nejvyšší model matrací Curem ve čtyřvrstvém provedení. Jádro je opatřeno ventilačními kanálky pro odvod par, složené ze 
špičkových CuremfoamTM a CuremfoamTM Visco pěn různých tuhostí a objemů, doplněných čtvrtou vrstvou – ramenními 
klíny, které tvoří tzv. „ramenní kolébku“ (upravuje tuhost v oblasti ramen a zvyšuje setrvačný efekt líných pěn). Je vyrobena 
z termoaktivního BIO materiálu na bázi přírodních olejů ze sóje. Potah, prošitý jemnou paměťovou pěnou, umocňuje 
( jakožto 5. vrstva) pocit „stavu beztíže“. Doporučujeme zejména milovníkům spánku „na boku“.

CuremfoamTM

CuremfoamTM 

Visco 85

CuremfoamTM

Visco 50 

CuremfoamTM 
Visco BSF

   Výška matrace cca 26 cm / výška jádra 21 cm.
   Ramenní kolébka pro zmenšení tuhosti v oblasti ramen a zvýšení setrvačného efektu líných pěn v jádru.
   4 vrstvy (pěny CuremfoamTM Visco 85 + CuremfoamTM Visco 50 + CuremfoamTM Visco BSF + CuremfoamTM).
   Volitelná luxusní potahová látka Curem v provedení BÍLÁ nebo ČERNÁ, prošitá vrstvou jemné paměťové pěny. 

Dodává se s pratelným (60 °C) matracovým chráničem Curem.
   Velká výška usnadňuje ranní vstávání z postele i lidem s omezenou hybností.
   Regresivní záruka 10 let.
   Zvýšená nosnost 140 kg.
   Curem C5000 EGO – top model značky Curem, pro něhož 

není žádný standard dost vysoký. Nabízí nejvyšší možný  
komfort a ortopedické vlastnosti. Většina z nás  
usíná na zádech, ale krátce po usnutí  
se otočí na bok. Ergonomie  
matrace C5000 EGO  
s tím počítá.

Tuhost – C5000 EGO

curem.cz 13

Potah Curem

CuremfoamTM Visco 50 
v potahu Curem
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Curem blaCk
Unikátní matrace si zaslouží unikátní eleganci. Poznejte luxusní matrace Curem s potahem v černém 
provedení – Black. Dominantní, avšak nevtíravá elegance se snoubí se špičkovým provedením.
Černý potah BLACK je k dispozici pro všechny matrace řady Curem Silk.
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symPhony Pillow

oriGinal Pillow

Luxusní anatomický polštář vyrobený z líné pěny nové generace o vysoké 
hustotě, která svým složením zajišťuje jedinečné ortopedické vlastnosti 
a vysoký komfort. Vyrábí se ve 3 výškových provedeních: 13, 11 a 9 cm. 
Tento polštář má výbornou tvarovou paměť a při kontaktu s lidským tělem 
optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného tepla. Tím jsou docíleny 
ideální elastické vlastnosti potřebné pro dokonalé uvolnění krčního svalstva. 
Svými vlastnostmi je vhodný jako prevence bolestí v oblasti krční páteře. 
Potah je velice příjemný na dotek, je snímatelný a pratelný na 60 ºC. 
Výrobek je dodáván v dárkovém balení. 

Rozměry polštáře:

Luxusní anatomický polštář vyrobený z dvou typů vysokoobjemových líných 
pěn nové generace, které svým specifickým složením zajišťují jedinečné 
vlastnosti tohoto výrobku. Touto kombinací pěn, jež umocňuje vlastnosti 
viscoelastické pěny vyznačující se výbornou tvarovou pamětí a optimalizací 
své tuhosti podle absorbovaného tepla, je dosaženo maximální opory 
krční páteře potřebné pro dokonalé uvolnění krčního svalstva a navození 
příjemného pocitu „stavu beztíže“. 
Potah je velice příjemný na dotek, je snímatelný a pratelný na 60º C. 
Výrobek je dodáván v dárkovém balení. 

Rozměr polštáře cca:
   60 x 30 x 13 cm

60 x 40 x 13 cm

pro ramenaté  
a urostlé postavy

60 x 40 x 11 cm

zlatá střední cesta,  
univerzální polštář

60 x 40 x 9 cm

ideální pro děti, ženy  
a jedince drobnější postavy
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mikado Pillow

belveder Pillow
Luxusní ergonomický polštář vyrobený speciální technologií nástřiku 
viskoelastické pěny CuremfoamTM. Polštář má osvědčenou anatomickou 
konstrukcí, podpírající hlavu a krční páteř při všech režimech spánku (na zádech 
i na boku). Polštář je opatřený velmi jemnými masážními body, které jemně 
masírují šíjové partie, čímž napomáhají k uvolnění svalstva, celkové tělesné 
relaxaci a vysokému spánkovému komfortu. 
Viskoelastická pěna CuremfoamTM se vyznačuje výbornou tvarovou pamětí 
a optimalizací své tuhosti podle absorbovaného tepla (tím je dosaženo 
maximální opory krční páteře potřebné pro dokonalé uvolnění krčního svalstva 
a navození příjemného pocitu „stavu beztíže“). Pěna je prodyšná a napomáhá 
zabránit tvorbě roztočů. Potah je velice příjemný na dotek, je snímatelný 
a pratelný na 60º C. Výrobek je dodáván v dárkovém balení. 

Rozměr polštáře:
   66 x 41 x 11 cm

Luxusní polštář vyrobený speciální technologií nástřiku viskoelastické pěny 
CuremfoamTM o velmi vysoké hustotě. Polštář má oblíbený tvar „dražé“, lze jej 
tak použít nejen ke spánku, ale také při práci – jako bederní podporu, při relaxaci 
– na pohovce, na židli apod. 

Speciální paměťová pěna je zárukou, že polštář Curem Mikado Vám zajistí 
ortopedický komfort a pohodlí za každé situace při všech způsobech použití. 
Vyznačuje se výbornou tvarovou pamětí a optimalizací své tuhosti podle 
absorbovaného tepla (tím je dosaženo maximální opory krční páteře potřebné 
pro dokonalé uvolnění krčního svalstva a navození příjemného pocitu „stavu 
beztíže“). Viskoelastická pěna CuremfoamTM je prodyšná a napomáhá zabránit 
tvorbě roztočů. Potah je velice příjemný na dotek, je snímatelný a pratelný na 
60º C. Výrobek je dodáván v dárkovém balení. 

Rozměr polštáře:
   60 x 35 x 13 cm
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Curem eXClusive
Přikrývky a polštáře Curem Exclusive mají výjimečné termoizolační vlastnosti, které zabraňují unikání tepla (díky vytváření vzduchových 
kapes = TERMO, což jsou dvě samostatné přikrývky oddělené vzduchovou kapsou a spojené lemovkou v jednu). Dárkové balení.

MATERIÁLové SLožENÍ
   Povrchová tkanina: 100% bavlna.
   Výplň polštáře 100% polyesterové kuličky, na boční 

straně zip k odebrání nebo doplnění náplně.
   Výplň přikrývky 100% polyesterové duté 

silanizované rouno.
   Zimní provedení přikrývek (vysoká hřejivost, 

možnost celoročního použití).

RoZMěRy
Polštář:

   70 x 90 cm ZIP (1000 g náplň) 
+ vložka na zip

Přikrývka:
   135 x 200 cm (1100 g náplň)
   135 x 220 cm (1200 g náplň)
   220 x 200 cm (1750 g náplň)
   240 x 220 cm (2100 g náplň)

   Luxusní řada z vysoce kvalitní tkaniny – jemná 100% bavlna, satén.
   Vysoká měkkost a lehkost.
   Termo (Duo) verze, dvě vrstvy přikrývek tvoří vzduchovou komoru.
   Dva polštáře v jednom = Prošitý polštář je opatřen na boční, straně dlouhým zipem a vyjímatelnou vložkou z 100% bavlny 

s náplní též na zip. 
   Prošitý povlak polštáře bez náplně lze častěji prát a bez problému se vejde i do malých praček.
   Samostatnou vložku s náplní doporučujeme prát jako jemné prádlo s minimálním ždímáním.

ÚDRžBA
naše doporučení k užívání a ošetřování výrobků

   Teplota praní maximálně 60°C.
   Teplota sušení – sušit při nižší teplotě 
v sušičce, maximálně do 70°C, postupným 
zvyšováním teploty.

   Výrobek se nesmí bělit prostředky 
uvolňujícími chlor.

   Výrobek se nesmí žehlit.
   Nezapomeňte každý den důkladně proklepat 
polštář.

   Dodržujte tato doporučení a výrobek Vám 
bude dlouho a dobře sloužit.

60
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Curem FeaTher
Luxusní přikrývky a polštáře z kolekce Feather Line Comfort DeLuxe z prachového peří jsou určeny především pro milovníky klasických 
přírodních materiálů. Povrchová tkanina je velmi hustá, jemná a lehoučká sypkovina batist s úpravou super soft. Švy jsou zpevněny saténovou 
paspulkou. Prošívané přikrývky zabraňují klouzání péřové náplně a zajišťují ideální rozložení tepla. Barva sypkoviny je bílá. Baleno v dárkových 
taškách.

   Vhodné pro milovníky tradiční péřové klasiky.
   Dokonalá prodyšnost vodních par a příjemný omak.
   Vysoká měkkost a hřejivost.
   Celoroční, zimní provedení přikrývek, vysoká hřejivost.

MATERIÁLové SLožENÍ:
Povrchová tkanina: 100% bavlna, sypkovina super soft batist
výplň polštář: 90% prachové peří / 10% peří
výplň přikrývka: 90% prachové peří / 10% peří

RoZMěRy:
Polštář Soft:

   70 x 90 cm (1100 g náplň) 
Přikrývka Soft:

   135 x 200 cm (náplň 850 g)
   135 x 220 cm (náplň 950 g)
   240 x 200 cm (náplň 1500 g)
   240 x 220 cm (náplň 1650 g)

ÚDRžBA:
naše doporučení k užívání a ošetřování výrobků

   Výrobek se nesmí prát.
   Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce.
   Výrobek se nesmí bělit prostředky 
uvolňujícími chlor.

   Výrobek se nesmí žehlit.
   Výrobek se může chemicky 
čistit tetrachlorethenem, 
monofluortrichlormethanem a všemi 
rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. 
Obvykle způsoby čištění jsou bez omezení.

   Nezapomeňte každý den důkladně proklepat 
polštář.

   Dodržujte tato doporučení a výrobek Vám 
bude dlouho a dobře sloužit.

PraChové Peří
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luXusní ediCe Curem
Luxusní župany, osušky a žínky CUREMTM vyrobené ze 100% bavlněné tkaniny. Od předního českého výrobce VEBA. 
Vysoké renomé, vysoká kvalita a užitná hodnota, luxusní vzhled, nadčasový design s certifikací a garancí značky CUREMTM.

župan Curem
Tkanina o hmotnosti 400 g/m2. Župan s páskem, kapsou a logem edice CUREMTM.
Dostupný ve velikostech S, M, L, XL, XXL.

osuška Curem
Vysoká savost, příjemná měkkost. Vysoká kvalita tkaniny (530 g/m2). Rozměr 65 x 130 cm.
Opatřena logem edice CUREMTM.

žínka Curem
Materiál 420 g/m2. Provedení „kapsa“, rozměr 17 x 25 cm.
Opatřena všivkou s logem edice CUREMTM.
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kliniCké hodnoCení
Všechny matrace Curem jsou zařazeny do programu důkladného 
testování a posuzování klinické kvality.

erGoCheCk TesTování
je citlivá měřící podložka, s  jejíž pomocí jsou testovány 
všechny prototypy nových matrací Curem, aby bylo 
dosaženo nejlepších možných výsledků. Vždy se zkouší 
různé typy postav a  váhové kategorie. Výstup měření je 
vyhodnocován počítačovým programem za přítomnosti 
technologa a  konstruktéra, a  posléze konzultován s  lékaři 
a  rehabilitačními pracovníky. Matrace Curem si můžete 
prostřednictvím měřícího zařízení ErgoCheck vyzkoušet na 
vybraných prodejnách i Vy. Více informací o akci „Zdravé 
spaní ErgoCheck“ na www.curem.cz.

meChaniCké 
záTěžové TesTy
Všechny matrace jsou ve fázi prototypu podrobeny mechanickému zátěžovému testu. Každá matrace je 
tedy namáhána 200.000 mechanickými cykly. Hodnotí se míra proležení, změkčení a deformace v různých 
směrech. U matrací Curem se naměřené hodnoty odolnosti pohybují mezi 99–100 %.
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rozměry maTraCí
Matrace je možno dodat v těchto rozměrech: 80x195, 85x195, 90x190, 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 
160x200, 180x200 cm. Matrace možno prodloužit na 210 nebo 220 cm. O těchto rozměrech a dalších možnostech 
výroby atypických rozměrů se informujte u svého prodejce.

Curem Pro dvoulůžka
Matrace Curem se od běžných matrací odlišují i v dalším důležitém konstrukčním detailu; matrace Curem v rozměrech 
pro dvoulůžka do rozměru 200 x 200 cm mají ložnou plochu jádra vyrobenou z jednoho kusu (to je možné díky odolnosti 
a nejvyšší jakosti CuremfoamTM VISCO pěn). Konkurenční výrobky mívají ložnou plochu slepenou ze dvou kusů.

Curem Pro ParTnery
Matrace Curem nejsou typickými partnerskými matracemi – nemají stejnou konstrukci ložných ploch s  rozdílnými 
tuhostmi. Použité speciální pěny CuremfoamTM (to je to tajemství) mají takové vlastnosti, že jedna ložná plocha vyhoví 
většině uživatelů s různými hmotnostmi a požadavky na tuhost lůžka. Navíc si každou z řady matrací Curem můžete 
objednat v klasické či zvýšené tuhosti (varianty Hard). Vyzkoušejte si je na vlastní záda u prodejců Curem.

kvaliTa Curem
Všechny matrace Curem jsou vyrobeny pouze z  materiálů nejvyšší jakosti. Každá dodávka vstupních surovin, 
pocházejících výhradně z  EU, je předmětem důsledné kontroly. Jsou používány výhradně pěny CuremfoamTM, 
CuremfoamTM Visco, CuremfoamTM Visco BSF. Jedná se o pěny vysoké hustoty. Tyto pěny jsou používány výhradně 
značkou Curem a  nenajdete je v  žádných jiných matracích. Každá matrace Curem je před expedicí kontrolována 
nezávisle na sobě dvěma pracovníky výstupní kontroly a spolu s výsledkem zaevidována. Spánek na matraci Curem je 
cestou do říše komfortu a zdraví. Tým Hilding Anders Česká republika a.s., divize Curem.
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Matrace Curem jsou součástí programu Dr.Sleep® pro výběr nejvhodnější matrace. Tohoto pomocníka naleznete u prodejců matrací Curem, 
označených samolepkou Dr.Sleep®, ve formě snadno použitelného dotykového počítače (seznam prodejců na www.curem.cz). Vyzkoušet si jej 
můžete nezávazně také on-line na webových stránkách www.drsleep.cz. Na internetových stránkách www.curem.cz je k dispozici také poradna 
odborníka.

dr.sleeP® ProjekT

reGresivní záruka Curem
Luxusní matrace Curem s dlouhou zárukou. Regresivní záruka 10 let na jádro matrace. Od 0 do 6 let má zákazník 
právo na plnou úhradu. Od 7 do 10 let bude úhrada krácena o 20 % každý rok.

ramenní kolébka
Slouží k optimalizaci protitlaku v oblasti ramen – dochází zde ke zmenšení tuhosti a zvýšení setrvačnosti efektu líné pěny. Ramenní kolébka je 
vyrobena z viscoelastické bio pěny, vyrobené na bázi sójových olejů. Vyznačuje se odlišnými parametry protitlaku, míry stlačení a navíc je velice 
vzdušná a odolná. Díky použitému bio materiálu je velice vhodná pro alergiky. Ramenní kolébkou z bio viscoelastické pěny je vybaven Model 
C5000 EGO v obou svých částech tak, aby bylo možno matraci otáčet při zachování výhody jejího použití.

CuremfoamTM Visco 85, CuremfoamTM Visco 50. Chráněný materiál značky Curem. Speciální líné pěny vysoké objemové hustoty nejvyšší 
kvality. Používají se výhradně v matracích Curem. Navozují efekt podobný stavu beztíže. Vynikající podpora páteře. Pro nejvyšší dosažitelný 
komfort spánku vždy hledejte ochrannou známku CuremfoamTM.
CuremfoamTM. Pěna vysokého objemu – chráněný materiál značky Curem. Je známa svojí prodyšností, skvělou bodovou elasticitou, dlouhou 
životností a pevností. Vyniká vysokou objemovou hustotu, což v praxi znamená dlouhou životnost, vzdušnost, pohodlí a ve spojení s ostatními 
komponenty matrací Curem maximální možný komfort pro celé Vaše tělo. Najdete ji v základnách matrací Curem C1000 – C5000 EGO.
CuremfoamTM Visco BSF. Vysokoobjemová viskoelastická (termoaktivní) BIO pěna, vyrobená ze sójových olejů. Pěna je vyráběna tak, aby 
měla vysokou setrvačnost – má navíc optimalizovaný odpor proti stlačení. Tuto pěnu najdete u modelu Curem C5000 EGO v tzv. „ramenních 
kolébkách“, kde díky svým vlastnostem umožňuje maximální možnou stabilizaci ramene při jeho současném uvolnění do přirozené polohy 
během spánku na boku.

CuremFoamTm



vysvěTlivky
Záruka

Zátěžový mechanický test

Nosnost (kg)

Výška

CUREMFOAM

Snímatelný potah

ThermoVisco, Líná pěna 

Visco pěna v potahu

100 % bavlna

Duté vlákno

Anti alergické vlastnosti

Thermo

BIO
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Váš prodejce:

Tiskové chyby a změny vyhrazeny
Seznam autorizovaných prodejců naleznete na www.curem.cz

www.Curem.Cz

modrá:

bílá:

černá:


