
DRŽTE SI ČAPICE - UŽ LETIA

AIRFORCE PREMIUM
TRADEMARK BY

FLORA
1+1 ZADARMO

ARABELA
1+1 ZADARMO

473 € za 1+1
(akčná cena za 2 ks matracov)

476 € za 1+1
512 € za 1+1
(akčná cena za 2 ks matracov)

BIO
VISCO

7ROKOV
ZÁRUKA

130 kg
NOSNOSŤ

150.000x

TEST1+1
ZADARMO

 MULTI

ZÓNOVÁ

26FLORA
SOFT

FLORA
HARD TUHOSŤTUHOSŤ

22

Komfortný partnerský variabilný visco matrac v akcii 1+1 zadarmo.
Zvoľte si kombináciu tuhosti: FLORA SOFT/FLORA HARD a výšku 26/22 cm.
Matrac s ortopedickými vlastnosťami a úžasným komfortom.
Prateľný poťah s ventilačnou mriežkou maximalizuje vzdušnosť.
Systém AIRFORCE.

Robustný český pružinový  matrac s maximálnou vzdušnosťou
vďaka systému AIRFORCE. Jadro s taštičkovými pružinami

(každá reaguje samostatne = vynikajúca podpora tela,
skvelé ortopedické vlastnosti). Vysoká nosnosť 140 kg.

Prateľný poťah Wellness (60 °C).
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KOKOS TAŠKOVÉ
PRUŽINY ORTO

PEDIK

Strana BIO VISCO Airforce:
Maximálna vzdušnosť a komfort,
úľava pre kĺby. Mäkšia strana matraca.

Strana FLEXI HARD Airforce:
Maximálna vzdušnosť a komfort,
Húževnatosť. Tuhšia strana matraca.

FLORA HARD
celkovo tuhší variant
matraca - stredná časť jadra
z peny vyššej objemovej hmotnosti.

FLORA SOFT
celkovo mäkší variant matraca - stredná časť
jadra z peny strednej objemovej hmotnosti.

Luxusný poťah CHELSEA (60 °C). Vyrobený z 2 častí
(nepretržité používanie matraca, ľahké domáce pranie).
Silná vrstva klimatizačného dutého vlákna (izolácia, hygiena).
Pre maximálnu priedušnosť je opatrený vetracou mriežkou.
Ornamentálny dizajn prešívania.

Luxusný poťah WELLNESS (60 °C).
Dvojdielny (nepretržité používanie matraca, ľahké domáce pranie).

Funkcia odvodu statického náboja, vrstva klimatizačného
dutého vlákna (izolácia, hygiena). Ornamentálny dizajn prešívania.

Zónové jadro z taštičkových pružín - každá pružina reaguje samostatne.
Vynikajúce ortopedické vlastnosti, vysoká priedušnosť (v spojení
s AIRFORCE maximálna možná). Matrac je možné použiť aj s pevnou
doskou alebo latkovým roštom. Zažite moderný pružinový komfort.

Kokosovo-latexová výstuha. Pre prirodzenú tuhosť,
odolnosť, robustnosť. Vyrobené zo 100% vlákien
palmy kokosovej. Spojené latexovým mliekom.

Strana CLASSIC HARD (tuhšia, rovná).
Pre vyznávačov klasiky a tuhšieho spánku.
Nosnosť do 140 kg.

Strana RELAX SOFT (stredná tuhosť).
AIRFORCE pre super vzdušnosť,
relaxačná anatomická profilácia.
Nosnosť do 120 kg.

KOMBINUJTE!
26 alebo 22 cm

PODMIENKY AKCIE: AIRFORCE - VZDUŠNÉ MATRACE prebieha od 1. 10. 2014 do 31. 1. 2015. 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%. Matrac je možné dodať tiež v predĺženom prevedení: +10 cm = +10%, + 20 cm = +20%. Matrace v akcii 1+1: namiesto 2 ks v typickom 
rozmere jednolôžka sa dá odobrať 1 ks matraca v rozmere 140x200, 160x200 alebo 180x200 cm (napr. miesto 2 matracov 90x200 môžete mať za rovnakú cenu 1 ks matraca rozmeru 180x200 cm). Rošty v tomto letáku 
sú dodávané v rozmeroch pre ložné plochy 80x200, 85x195 a 90x200 cm. Matrace v rozmeroch 90x200; 80x200; 85x195; 160x200 a 180x200 cm dodávame super rýchlo, teda do 4 pracovných dní k Vášmu predajcovi. 
Výrobca si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmeny v akcii. Zoznam predajcov na www.matracetropico.sk a www.slumberland.sk. Ďalšie modely matracov od tradičných značiek Tropico a Slumberland nájdete tiež 
na ich webových stránkach, a ďalej v katalógoch a na webovej stránke, kde si môžete nezávisle vyskúšať vhodnosť matraca: www.drsleep.sk. PRÉMIOVÚ KOLEKCIU MATRACOV AIRFORCE ŽIADAJTE U SVOJHO 
PREDAJCU MATRACOV TROPICO & SLUMBERLAND. VYSKÚŠAJTE ZDRAVÝ KOMFORT NA VLASTNOM CHRBTE. VYSKÚŠAJTE AIRFORCE.

Robustná rámová výstuha z peny
vyššieho objemu. Zaisťuje stabilitu
lôžka, dlhú životnosť a vhodnosť
pre širokú škálu typov postelí.

Váš predajca:

NANOVO TIEŽ ROZMER 120x200 cm:
1 ks (22 cm) za 380 €; (26 cm) za 410 €) NANOVO TIEŽ 120x200 cm: 1 ks za 379 €
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