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Kašmír
Romantika 1+1 zAdarmO
PARTNERSKÝ MATRAC S POŤAHOM CASHMERE (KAŠMÍR) V AKCII 1+1 ZADARMO,
NAVYŠE DOSTANETE KU KAŽDÉMU MATRACU VISCO VANKÚŠ KUBA!

○ Kolekcia matracov Kašmír ○ Kašmírová vlna patrí k najjemnejším a najviac ceneným textilným vláknam. Hoci sa dnes táto vlna nezískava iba v Kašmíre, tento pojem 
pretrval, pretože sa pôvodne získavala na tomto území. Kašmírová priadza je cenená pre svoje vlastnosti, ktorými sú predovšetkým ľahkosť a jemnosť. Látka Cashmere 
vznikla spojením kašmírovej vlny a vysoko kvalitných moderných materiálov. Na poťahovej látke matracov z kolekcie Kašmír oceníte predovšetkým hebkosť, ľahkú 
údržbu, vhodnosť pre alergikov a skvelé izolačné vlastnosti - tieto pomáhajú odbúrať u žien pocit studených nôh a naopak muži ocenia fakt, že ich telo nebude prehrievať. 
Poťah Cashmere je prešitý dutým vláknom vysokej hmotnosti. Je snímateľný a prateľný do teploty 60 °C. Pre ľahkú manipuláciu a možnosť nepretržitého používania 
matraca je vyrobený z 2 polovíc, čo ocenia najmä ženy. Pre zdravý a dokonalo komfortný spánok žiadajte kolekciu Kašmír u svojho predajcu. ○

kolekcIA

Partnerský matrac s poťahom Cashmere a jadrom vyrobeným z pien Flexifoam® (dodávajú vysokú elasticitu, 
vzdušnosť a odolnosť). Tuhšia strana má výstuhu z prírodných kokosových vlákien. Konštrukcia matraca je 
zárukou vynikajúcich ortopedických vlastností, ktoré napomáhajú celkovej telesnej relaxácii. Veľká 
výška uľahčuje vstávanie aj menej pohyblivým jedincom. Anatomická zónová profilácia 
(tvrdšia strana), masážna profilácia (mäkšia strana). Vhodné uloženie na pevný latkový 
alebo lamelový rošt. Poťah je snímateľný, prateľný do 60 °C. Matrac má 2 tuhosti: 

Strana MEDIUM - vyššia stredná tuhosť (3/5) - do 125 kg.
Strana HARD - vysoká tuhosť (4,5/5) - do 150 kg.

150 kg
NOSNOSŤ
(strana HARD)

20 cm
VÝŠKA

matraca

TUHOSŤ
(strana HARD)

TUHOSŤ
(strana MEDIUM)

5 rokov
ZÁRUKA

testované 80.000x

666 €       295 €

Vankúšik KUBA z pamäťovej (lenivej, viscoelastickej) 
peny je v prateľnom poťahu s výťažkami z aloe vera.

Ku každému matracu ROMANTIKA!

+ 2x VISCO VANKÚŠ
KUBA!

Po novom tiež rozmer 120 x 200 cm! Cena za 1 ks = 236 €



Váš predajca Kašmír kolekcie:

Kašmír
kolekcIA

HEUREKA 1+1 zadarmo
MATRAC S POŤAHOM CASHMERE (KAŠMÍR) 1+1 ZADARMO
Partnerský matrac s poťahom Cashmere. Jadro matraca je 
vyrobené z kombinácie pien Flexifoam®, ktoré zaisťujú 
vynikajúcu ortopedičnosť, elasticitu, vzdušnosť a odolnosť. 
Mäkšia strana SOFT (zelená). Milovníkom tvrdšieho ležania 
vyhovie matrac masívnou stranou HARD (biela) s masážnou 
profiláciou. Veľká výška uľahčuje vstávanie. Vhodné uloženie 
na pevný latkový alebo pevný či polohovateľný lamelový rošt 
(mechanický alebo motorový). Poťah matraca je snímateľný, 
prateľný do 60 °C. Matrac má 2 tuhosti: 

Strana SOFT – stredná tuhosť (2/5) do 130 kg.
Strana HARD – vyššia tuhosť (4/5) do 130 kg.

130 kg
NOSNOSŤ

matraca

19 cm
VÝŠKA

matraca

TUHOSŤ
(strana HARD)

TUHOSŤ
(strana SOFT)

5 rokov
ZÁRUKA

testované 80.000x

464 €       232 €

Akcia prebieha 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 200x100 cm je 
možné zakúpiť s prirážkou 10%. Matrac je možno dodať 
tiež v predĺženom prevedení: +10 cm = +10%, + 20 cm 
= +20%. Namiesto 2 ks v typickom rozmere jednolôžka 
je možnosť  odobrať 1 ks matraca v rozmere 140x200, 
160x200 alebo 180x200 cm (napr. miesto 2 ks 90x200 
môžete mať za rovnakú cenu 1 ks 180x200 cm). Matra-
ce aj v rozmere 120x200 cm za akciovú cenu (platí vždy 
pre 1 ks matraca, k matracu Romantika 1 ks visco 
vankúš Kuba ako darček).

Výrobca si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmeny 
v akcii. Zoznam predajcov na www.matracetropico.sk a  
www.slumberland.sk. Ďalšie matrace nájdete na 
www.drsleep.sk a v katalógoch Tropico a Slumberland.

Podmienky akcie Kašmír kolekcia:

Vyskúšajte si nezáväzne pomocníka 
pre výber najvhodnejšieho matraca 
priamo u svojho predajcu alebo na 
www.drsleep.sk! Dr. Sleep Vám 
počas chvíľky odporučí najvhodnejší 
matrac práve pre Vás. Je to ľahké a 
zábavné.

Po novom tiež rozmer 120 x 200 cm! Cena za 1 ks = 186 €
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