Zadarmo!

Matrace vysoké až 25 cm!
Doprajte si sladký spánok na kvalitných matracoch, ktoré sa prispôsobia
Vášmu telu. Netrápte svoje telo na nepohodlných a nezdravých posteliach.
Nepočítajte ovečky. Spite!

www.dpv-matrace.sk

7zónový matrac Lucci plus
S MOŽNOSŤOU VOĽBY VÝŠKY MATRACA
Jadro matraca umožňuje výber z tvrdšej či mäkkšej strany. SLEEPFOAM pena vyniká svojou výbornou elasticitou, tvarovou stálosťou
a dlhou životnosťou. Jadro matraca je upravené najmodernejšou
technológiou „ŘEŠETO“, ktorá zvyšuje predovšetkým priedušnosť,
hygienu a životnosť matraca. Vďaka vyvŕtaným otvorom nám
jadro lepšie odvetráva, čím nedochádza k prehriatiu ľudského
organizmu. Matrac je vybavený prateľným, zónovo prešitým
poťahom a je vhodný na pevný i polohovateľný lamelový rošt.
Vďaka použitiu kvalitných pien zaručuje matrac dlhú životnosť
a je vhodný pre váhovú kategóriu do 110 kg. POŤAH ÚPLET.
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Luxusný matrac Tessie plus
S MOŽNOSŤOU VOĽBY VÝŠKY MATRACA
Kombinácia kvalitných studených pien a VISCO peny. Horná roznášacia vrstva VISCO ponúka jedinečný pocit pri ležaní z dôvodu
reakcie peny na teplotu ľudského tela a jeho dokonalému prispôsobeniu sa. Povrch jadra zo strany Visco peny nie je rozdelený na zóny
a matrac je preto vhodný pre spánok na bruchu a tiež pro užívateľov,
ktorí často menia spánkovú polohu. Druhá strana matraca ponúka
7zónový originálny prierez v oblasti ramien a panvy, ktorý garantuje
ideálne ortopedické vlastnosti pri spánku na chrbáte alebo na boku.
Matrac je vhodný na lamelový rošt pevný i polohovateľný. Vysoká
životnosť je zaistená použitím kvalitných pien. Matrac je vysoký
cca 21/23/25cm a je určený pre váhovú kategóriu do 130kg.
POŤAH ÚPLET.
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Tessie plus 21 cena za 2 ks
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389 €

Tessie plus 23 cena za 2 ks
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Tessie plus 25 cena za 2 ks
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Poťah Dry Fast Argentum®
Kombinácia efektívnej technológie regulácie vlhkosti a inovatívneho antibakteriálneho spracovania
strieborných iónov. Počas Vášho spánku zostáva matrac chladný,svieži a suchý. Argentum+® poťahy sú vybavené
silikónovou technológiou tak, aby zaručili matracu jeho mäkkosť a poddajnosť. Zároveň oceníte vynikajúce
dlhotrvajúce hydrofilické vlastnosti.

Príplatok 40 €/1pár
do rozmeru 90 x 200 cm

Váš predajca:

Platnosť akčnej ponuky do 31. 8. 2016. Zmena doby platnosti vyhradená.
Ceny matracov uvedené do rozmeru 200 x 90 cm. Ceny uvedené vrátane DPH.

911603045

www.dpv-matrace.sk

