
PerSempre

Snímatelný 
potah

Tuhost Celková 
výška

Výška 
jádra

Nosnost Záruka
na jádro

ano 4 21 cm 19 cm 130 kg 10 let*

Novinka

JÁDRO
- líná pěna 4 cm
- studená pěna oranžová 7,5 cm
- studená pěna modrá 7,5 cm

POTAH:
Silver&Life

2 cm líné pěny
v potahu

(98% polyester,
1% stříbro,

1% uhlík)

Líná pěna, která tvoří ložnou plochu matrace se přizpůsobuje 
tvaru těla během spánku a podporuje tak správnou polohu 

páteře. Matrace je opatřena snímatelným pratelným potahem 
s obsahem stříbra, které má antimikrobiální a antistatické účinky.

ZÁVÁDĚCÍ CENA 

SLEVA

4400 Kč

11 990 Kč

teď 7 590 Kč



GAIA

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

Pro jedinečný komfort

ComfortPartner

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. 

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, 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 užívání počínaje šestým rokem užívání.

Snímatelný potah Soft pěna
Partnerská matrace
4 tuhosti

Potah zamezující 
výskytu plísní a bakterií

Líná pěna

Dělitelný potah

Vysoká nosnost Stříbro v potahuOrtopedické zóny

www.PerDormire.cz

Akce platí od 10. 6. 2015 do odvolání nebo do vyprodání zásob.

1 – nejnižší tuhost
5 – nejvyšší tuhost

tvrdost - tuhost

1 2 3 4 5

Váš prodejce:

SLEVA

4000 KČ
+ POLŠTÁŘ ZA

990 KČ

ZDARMA

13 990 Kč

teď 9 990 Kč

Mini Puntino

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

Cestovní polštář

SLEVA

300 Kč

1 490 Kč

teď 1 190 Kč

Libor
Text napsaný psacím strojem
INTERARCH nábytekRevoluční 469/2290 01 PODĚBRADYtel. 325 626 570, 776 671 500www.nabytek-interarch.czinfo@nabytek-interarch.cz




