
MATRAC GYLFI
Matrac GYLFI vám vďaka efektu pamäťovej peny (VISCOR) pomôže 
pozvoľna sa ponoriť do ríše snov. Vrstvy sú spojené bez použitia lepi-
dla s možnosťou praktického rozloženia jednotlivých dielov pri čistení. 
Navyše si môžete vybrať z 3 rozdielnych výšok jadra. GYLFI ponúkame 
v kombinácii s poťahom SLEEP CULTURE. GYLFI znamená komfort.

Matrac je v ponuke vo výškach 18 cm, 21 cm, 24 cm.

O kvalitnom matraci nemusíte snívať, 
môžete ho mať
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Právo na tlačové chyby je vyhradené. Fotografie sú len ilustračné. Informácie o cenách (atypické, 
dvojlôžkové rozmery matracov), zľavách a podmienkach predaja, ktoré sa vzťahujú na tento leták,  
sú k dispozícii v predajných sieťach.   
Autorom fotografií, textov atď. (ďalej len „materiály“) je spoločnosť MORAVIA COMFORT, s. r. o.,  
IČO 29368243 (ďalej len spoločnosť). Obsah materiálov je chránený autorským zákonom. Akékoľvek 
kopírovanie, prepis, šírenie, ďalšie sprístupňovanie či využívanie materiálov či ich časti, a to akýmkoľvek 
spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti výslovne zakázané. Vydané: 

www.moravia-comfort.cz

Váš predajca:

MATRAC ARYA
S antibakteriálnym poťahom SLEEP CULTURE a v nad-
štandardnej výške 19 cm si vás matrac ARYA naozaj zís-
ka. Vďaka nelepenému jadru z antibakteriálnej PUR peny 
vytvára ideálnu podporu pre telo. Jednotlivé vrstvy mat-
raca sú spojené bez použitia lepidla, čo zaisťuje dokonalé 
prevzdušnenie jadra a ľahké čistenie matraca. Jednodu-
cho váš vzdušný kamarát na ceste za dobrým spánkom.

MATRAC BELLA LUX
Jedinečný sendvičový matrac BELLA LUX sa prispôsobí 
vášmu telu, ráno nebudete chcieť vstať z postele. Vďaka 
použitiu lenivej peny (VISCOR) zažijete pocit pozvoľného 
a výrazného vnorenia do matraca. Vystužené bočnice ma-
traca výrazne spevňujú hrany ložnej plochy a sú odolnej-
šie proti zosadaniu. Súčasťou matraca je príjemný poťah 
ALOE VERA. BELLA LUX vás pohltí a dokonale uspí. 

MATRAC BELLA PLUS
Vysoko odolný sendvičový matrac so spevnenými boč-
nicami. Horné antidekubitné tvarovanie robí z matraca 
voľbu aj pre tých, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko. 
Vystužené bočnice matraca výrazne spevňujú hrany lož-
nej plochy a sú odolnejšie proti zosadaniu, ako je to pri 
bežných matracoch. Poťah matraca je možné prať na 
60 °C a zároveň ho pohodlne zložíte, pretože má zips zo 
štyroch strán. BELLA PLUS je tou správnou voľbou.
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