
COMFORT PARTNER

Snímatelný 
potah

Tuhost Celková 
výška

Výška 
jádra

Nosnost Záruka
na jádro

ano 3/4 26 cm 22 cm 150 kg 10 let*

Oblíbená partnerská matrace

JÁDRO
dvouvrstvé

studená pěna růžová
11 cm 

studená pěna modrá
11 cm 

POTAH:
Foglia

100% polyester
2,5 cm extra 

soft pěny v potahu

Matrace bezkonkurenční výšky nabízí pocit maximálního pohodlí díky extra soft pěně 
všité do potahu matrace. Jádro matrace je vyrobené z kvalitní dvoutuhostní studené 

pěny – matrace je tak vhodná pro partnery, kteří hledají rozdílně tuhou matraci. 

GAIA

Mini Puntino

Líná pěna tvořící jádro polštáře se přizpůsobuje tvaru krku 
a šíje. Potah se vyznačuje rychlým odvodem potu od těla 
a výbornými termoregulačními vlastnostmi. 
Rozměr: 72 x 42 cm

Relaxační polštář zhotovený z tzv. líné pěny a snímatelného 
návleku zajišťuje pevnou oporu hlavy a relaxaci krčních 

a šíjových svalů a obratlů. Díky své velikosti se stane 
nepostradatelnou součástí nejen při cestování. 

Rozměr: 42 x 24 cm

Pro jedinečný komfort

Cestovní polštář

Dodací podmínky:
Standardní rozměry matrací i polštářů dodáváme do 7 pracovních dnů. Pro ostatní rozměry matrací je doba dodání do 
20 dnů. Polštáře je možné objednat pouze v jedné velikosti.
Standardní rozměry matrací:
90 × 200 cm
Standardní rozměry polštářů:
72 x 42 cm u polštáře Gaia a Moore Eco, 42 x 24 cm u polštáře Mini Puntino
Záruční podmínky:
* Poměrně: 0 - 5 let: plná záruka, 6 - 10 let: záruka se snižuje o 20% ročně

Oprávněné reklamace matrací se vyřizují výměnou kompletní matrace za novou. Na takto vyměněnou matraci 
poskytujeme novou záruku v plné výši, počínaje dnem převzetí matrace. Pokud uplatníte oprávněnou reklamaci po 
uplynutí více než 5ti let od data zakoupení výrobku, poskytneme Vám v případě uznání novou rovnocennou matraci 
za předpokladu, že uhradíte 20% z ceny za každý rok počínaje šestým rokem užívání.

Snímatelný potah Taštičkové pružiny Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Partnerská matrace
4 tuhosti

Líná pěna Dělitelný potah Vysoká nosnost

Soft pěna 7 ortopedických zón
Vynikající poměr 
kvality a ceny

www.PerDormire.cz

Akční nabídka je platná do 31. 10. 2014 nebo do vyprodání zásob.

1 – nejnižší tuhost
5 – nejvyšší tuhost

tvrdost - tuhost

1 2 3 4 5

Váš prodejce: matrace

1+1
ZDARMA

polštář

1+1
ZDARMA

34%Sleva

27 980 Kč

teď 13 990 Kč

ušetříte 13 990 Kč

1 490 Kčteď 990 Kčušetříte 500 Kč

1 980 Kč

teď 990 Kč

ušetříte 990 Kč



ROYAL PLUS MOORE ECO

Snímatelný 
potah

Tuhost Celková 
výška

Výška 
jádra

Nosnost Záruka
na jádro

ano 3 24 cm 20 cm 130 kg 10 let*

JÁDRO
1. visco pěna 3 cm 
2. taštičkové pružiny 14 cm
3. studená pěna 3 cm 

POTAH:
(63% polyester, 37% lycra)
snímatelný potah dělitelný na 2 části
s větracími lemy z tkaniny Air Space

Jste zastánci klasických pružinových matrací? Pokud ano, vyzkoušejte náš model 
spojující vlastnosti pružinových matrací a vysokého komfortu, který přináší visco pěna. 
Potah TENCEL propůjčuje matraci vyjímečnou hebkost, která si Vás okamžitě získá.

Jádro polštáře z líné pěny se Vám vlivem 
tělesné teploty ideálně přizpůsobí a poskytne 
oporu pro relaxaci. Perforace napříč celým 
jádrem polštáře zajistí prodyšnost a přinese 
Vám svěží spánek. Rozměr: 72 x 42 cm

Studená pěna
Pevná základna matrace je tvořena studenou pěnou, která je odolná a vyznačuje se vysokou 
vzdušností. Studená pěna dokáže rozkládat tělesnou váhu a umožňuje relaxaci svalové soustavy.

Taštičkové pružiny
Vnitřní část matrace tvoří box s taštičkovými pružinami se 7 zónami odlišné tuhosti. Při výrobě 
bylo využito inovačního způsobu uložení pružin, kdy každá pružina má své pouzdro a může se 
tak nezávisle na ostatních přizpůsobovat tvaru všech částí těla.

Visco pěna
Visco pěna, která tvoří ložnou plochu matrace se tvaruje podle hmotnosti a tvaru těla a během 
spánku podporuje správnou polohu páteře, aniž by vytvářela protitlak na nevhodných místech. 
Tím dokáže omezit bolest způsobenou nesprávnou polohou těla během spánku.

Potah Tencel®

Tkanina TENCEL® obsahuje přírodní vlákna, která jsou produktem z celulózy (základní materiál
rostlinných buněk). Přírodní vlákna propůjčují potahu mimořádnou hebkost, která uživateli nabízí 
maximální komfort. Tkanina TENCEL® navíc vstřebává vlhkost a je vysoce prodyšná. Potah je po 
obou stranách vyplněn Extra Soft pěnou. Tato díky své jemnosti dodává matraci tzv. „objímající“ 
efekt, který vzbuzuje pocit ochrany a pohodlí. Potah je doplněný o větrací lemy zajišťující 
provzdušnění matrace a tím vylučují vznik vlhkosti, což je zárukou zdravého a uklidňujícího odpočinku.

 

ZAVÁDĚCÍCENA
Jedinečná kombinace pružin a líné pěny

Komfort & prodyšnost
Memory Eco

HR Relax

Snímatelný 
potah

Tuhost Celková 
výška

Výška 
jádra

Nosnost Záruka
na jádro

ano 3 18 cm 15 cm 130 kg 10 let*

Snímatelný 
potah

Tuhost Celková 
výška

Výška 
jádra

Nosnost Záruka
na jádro

ano 4 18 cm 15 cm 130 kg 5 let*

Užijte si komfort 5 cm líné pěny

Komfortní matrace s línou pěnou 

JÁDRO
studená pěna 12 cm 

líná pěna 3 cm

JÁDRO
studená pěna 

POTAH:
100% bavlna

2 cm líné pěny v potahu

POTAH:
Ice effect

83% polyester
17% viskóza

2 cm líné pěny

Jádro je kombinací studené a 3 cm líné pěny, líná pěna je tepelně 
citlivá, anatomicky  se tvarující viskoelastická pěna, která zlepšuje 

oporu těla a rozložení váhy. Líná pěna je také součástí potahu. 
Prošití matrace je strukturované do 7 anatomických zón.

Jádro se 7 nelepenými zónami s rozdílnou tvrdostí se anatomicky 
přizpůsobuje každé části těla a matrace se dobře polohuje. 

Čtyřstranný zip v potahu zajišťuje snadnou pratelnost, 2 cm líné 
pěny v potahu zlepšují rozložení váhy těla.

22%
Sleva

Moore Eco

ZDARMA
40%Sleva

Moore EcoZDARMA

+

+

matrace

1+1
ZDARMA

21 380 Kčteď 11 990 Kčušetříte 9 390 Kč 10 380 Kč

teď 6 990 Kč

ušetříte 3 390 Kč

19 980 Kč

teď 9 990 Kč

ušetříte 9 990 Kč


