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Luxusní taštičková matrace TOP SPRING VISCO je vyrobená z velkého počtu taštičkových pružin a z kvalitních pěn. 
Jedna strana matrace tvoří vrstva VISCO elastické pěny, která poskytuje unikátní pocit při ležení z důvodu reakce této pěny 
na teplotu lidského těla a dokonale se přizpůsobuje. Druhá strana matrace tvoří antibakteriální pěna ULTRA FRESH, která 
dokáže eliminovat výskyt roztočů a má vynikající odolnost proti vzniku hub a plísní. Matrace je vhodná pro vyšší váhové zatí-
žení při zachování maximálního komfortu a dokonalé relaxace. Potah BIORYTMUS

Luxusní řada taštičkových matrací přináší vysoký komfort a hygienu spánku do Vaší ložnice. Na výrobu 
matrací je použita vysoce kvalitní HR pěna (50 kg/m3) s antibakteriálními vlastnostmi. Antibakteriální 
pěna ULTRA FRESH spojuje výsledky laboratorních výzkumů a technologii profesionální výroby pěn. 
Antibakteriální pěna ULTRA FRESH efektivně působí proti vzniku hub, plísní a výskytu roztočů. Tyto 
pěny jsou vhodné pro uživatele vyžadující zvýšenou hygienu spánku a antialergické schopnosti matrací.

Pěna ULTRA FRESH patří mezi nejkvalitnější produkty pro výrobu matrací na trhu.

TOP SPRING VISCO 6 290 Kč
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Matrace TOP SPRING
LUXUSNÍ TAŠTIČKOVÁ MATRACE

Vyrobená z velkého počtu taštičkových pružin 
a z kvalitních antibakteriálních pěn ULTRA FRESH. 
Antibakteriální pěna ULTRA FRESH, které dokáže
eliminovat výskyt roztočů a má vynikající odolnost 
proti vzniku hub a plísní. Taštičkové matrace dopo-
ručujeme kombinovat s laťovým roštem WOODEN 
FIX. Matrace je vhodná pro vyšší váhové zatížení při 
zachování maximálního komfortu a dokonalé relaxace.
Potah BIORYTMUS

5 230 Kč

TAŠTIČKY

Potah BIORYTMUS
OBSAHUJE PŘÍRODNÍ MINERÁLY

Pevný rošt WOODEN FIX
KVALITNÍ MASIVNÍ LAŤKOVÝ ROŠT

Přírodní minerály působí blahodárně na organismus, 
mají omlazující schopnosti a snižují hladinu stresu. 
Potah BIORYTMUS s moderním proševem má anti-
bakteriální schopnosti a je vhodný pro alergiky.

- potah je vhodný pro alergiky

- moderní prošev o vysoké gramáži (250 g/m2)

- potah lze rozdělit na dvě části
  pro jednodušší manipulaci

14 masivních latí v masivním rámu

Výška roštu je cca 5 cm

Nosnost roštu do 150 kg

Cena platí pro rozměry 70, 80 a 90 x 200 cm.

ZDARMA
exkluzivně k matracím

SPRING COLLECTION
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INTERARCH nábytek
Revoluční 469/2, 290 01 PODĚBRADY
tel. 776 671 500, 325 626 570
info@nabytek-interarch.cz * www.nabytek-interarch.cz


