ENIGMA

Multa nocte dormiunt. Repellimus malum spiritus. Magni pretii.

AKCIA 1+1 MATRAC ZADARMO

Komfortný 20 cm vysoký matrac. Obojstranné prevedenie, 7 zón.
Ortopedický, anatomický, hygienický.
Prateľný poťah Silver Line.
Zaháňa zlé sny.

1+1
zadarmo

Poťah Silver Line
Komfort & ventilácia.
Hygiena & pranie na 60°c

Strana SOFT
(tuhosť 3 z 6).
7 ortopedických zón.
Dámy si zamilujú.

Flexifoam®

Strana HARD (tuhosť 4 z 6).

Odolné jadro.
Masívne & ortopedické.

7 ortopedických zón. Džentlmenov nadchne.

4 roky
záruka

20
cm

130
kg

7+7
zón

60
°c

3z6
tuhosť
soft

Akcia. 1+1 zadarmo = 2 matrace

za 257 euro

Magická cena iba pre vás. Úspora 257 euro.
Študentský rozmer 120x200 cm: 209 euro za 1 kus.

4z6
tuhosť
hard

FORMULA

Multa nocte dormiunt. Repellimus malum spiritus. Magni pretii.

AKCIA 1+1 MATRAC ZADARMO

Komfortný 18 cm vysoký matrac. Obojstranné prevedenie, 7 zón.
Ortopedický, anatomický, hygienický.
Prateľný poťah Relaxtic.
Zaháňa zlé sny.

1+1
zadarmo

Poťah Relaxtic
ventilácia & pranie 60°c

®

Strana HARD (tuhosť 3 z 6).
7 ortopedických zón.
Džentlmenov nadchne.

Flexifoam®

Strana SOFT (tuhosť 2,5 z 6).

Odolné jadro.
Masívne & ortopedické.

Jemná, nežne masírujúca vlnka. Dámy sa zamilujú.

3 roky
záruka

18
cm

120
kg

7
zón

60
°c

2,5 z 6
tuhosť
soft

Akcia. 1+1 zadarmo = 2 matrace

za 220 euro

Magická cena iba pre vás. Úspora 220 euro.
Študentský rozmer 120x200 cm: 179 euro za 1 kus.

Akcia prebieha od nevidím do nevidím (od 1. 5. 2014 do odvolania). Ceny sú uvedené v €, vrátane DPH. Platí pre rozmery
matracov 90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť
s prirážkou 10%. Matrace sa dajú dodať tiež v predĺženom prevedení: +10 cm: +10%, +20 cm: +20%. Namiesto 2 ks v typickom
rozmere jednolôžka sa dá odobrať 1 ks matraca v rozmere 140x200, 160x200 alebo 180x200 cm (napr. miesto 2 ks 90x200
môžete mať za rovnakú cenu 1 ks matraca 180x200 cm). Nanovo si môžete v rámci akcie tiež zakúpiť 1 ks v populárnom rozmere
120x200 cm. Cena za 1 ks je vždy uvedená pri každom matraci. Výrobca si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmeny v akcii.
Prípadné farebné odchýlky nemajú vplyv na kvalitu pien. Zoznam predajcov nájdete na www.matracetropico.sk a www.slumberland.sk. Ďalšie modely matracov na www.drsleep.sk a v katalógoch Tropico, Slumberland.

VÁŠ MAGICKÝ PREDAJCA:

3z6
tuhosť
hard

