
21.990
Cena Kč za 2 ks

jednolůžkových matrací nebo 1 matraci v rozměru dvojlůžka

C 3500
AKCE VISCO MATRACE 1+1

120 x 200 cm 17.590 Kč 
200 x 200 cm 28.590 Kč 

Více o matraci CUREM C 3500 
se dozvíte na druhé straně letáku.

MIKÁDOPolštář BELVEDERPolštář
Luxusní polštář z viskoelastické pěny CuremfoamTM o velmi vysoké 
hustotě. Polštář má oblíbený tvar „dražé“ a zajistí Vám ortopedický 
komfort a pohodlí za každé situace. 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. 
Potah je velice příjemný na dotek, 
je snímatelný a pratelný na 60 ºC. 

1.770 Kč
2.770 Kč

Rozměr polštáře cca: 
60 x 35 x 13 cm.

Luxusní ergonomický polštář vyrobený z pěny CuremfoamTM. Polštář 
má osvědčenou anatomickou konstrukcí, podpírající hlavu a krční páteř 
při všech režimech spánku. Je opatřený velmi jemnými masážními body, 
které napomáhají k uvolnění svalstva, celkové tělesné relaxaci 
a vysokému spánkovému  komfortu. Vyznačuje se výbornou 
tvarovou pamětí a optimalizací své tuhosti 
podle absorbovaného tepla. Maximální 
opora krční páteře potřebná pro dokonalé 
uvolnění krčního svalstva. Potah je velice 
příjemný  na dotek, je snímatelný 
a pratelný na 60 ºC.  

1.770 Kč
2.770 Kč

Rozměr polštáře cca: 
66 x 41 x 11 cm.

Ušetřete 1.000 Kč s luxusním polštářem CUREM!



   5 cm SUPER-VOLUME VISCO 85 kg/m3

  Vrstva paměťové pěny vysokého objemu CuremfoamTM

  odlehčuje a podpírá, přináší pocit stavu „beztíže“.

 
  6 cm MEDIUM VISCO 50 kg/m3

  Vrstva jemné paměťové pěny CuremfoamTM

dokresluje komfort, uvolní stresem napjaté svalstvo i mysl.

 11 cm BASEMASTER CUREMFOAMTM

 Zónové jádro, za studena formovaná pěna CuremfoamTM dodává
 matraci odrazovou pružnost, vzdušnost a přirozenou tuhost.

CUREM GALAXY PRATELNÝ POTAH (60 °C)
Funkční dvojdílný potah ze směsi viskózy a polyesteru. Pratelný na 60 °C

(jemnost, antibakteriální vlastnosti, pevnost, snadná manipulace a údržba).
Potah je neprošitý, napomáhá tak jádru matrace dokonale kopírovat křivky

těla - dochází k „ultimátnímu přenosu pohodlí z matrace na tělo“.
Spodní protiskluzová vrstva pratelná na 40 °C.

60/40 °C
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C 3500

PODMÍNKY  &  INFORMACE
Akce probíhá od 1.4.2017 do odvolání. Ceny uvedeny v Kč, včetně DPH. Platí pro rozměry matrací 90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. Atypické 
rozměry do rozměru 100x200 cm je možné zakoupit s přirážkou 10%. Matrace je možno dodat také v prodlouženém provedení: + 10 cm = + 10%; + 20 cm = + 20%. 
Namísto 2 ks v typickém rozměru jednolůžka lze odebrat 1 ks dvojlůžka - matrace rozměru 140x200, 160x200 nebo 180x200 cm (např. místo 2 ks 90x200 můžete mít 
za stejnou cenu 1 ks matrace 180x200 cm). Curem doporučuje rošty značek Tropico a Slumberland - využijte jejich akčních letáků. Na matrace CUREM je poskytována 
regresivní záruka 10 let na jádro matrace. Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny v akci. Kompletní nabídku CUREM žádejte u svého prodejce. Více informací 
a seznam prodejců naleznete na www.curem.cz.

zdravotně nezávadné
lepení na vodní bázi


