
Set Ergo
Matrac Dia + motorový rošt Primaflex Motor
s káblovým ovládaním za výhodnú cenu.

+

Matrac DIA 
7 zónové členenie povrchu matraca
dokonale kopíruje krivky tela. Efektívne pri-
erezy v tvare kvapky odvádzajú prebytočnú 
vlhkosť a zároveň zmäkčujú citlivú oblasť 
ramien a nôh. 

ZVÝHODNENÉ 
SETY

488,60 €

Motorový lamelový rošt PRIMAFLEX MOTOR 
je ideálny na pohodlné čítanie, odpočinok na 
lôžku a regeneráciu. Pružné lamely uložené vo 
dvojiciach v kaučukových puzdrách sú rozlože-
né do 3 anatomických zón. Posuvnými objímka-
mi je možné nastaviť individuálnu tuhosť roštu 
v bedrovej časti. Rošt je dodávaný s diaľkovým 
šnúrovým ovládaním.

NOSNOST
120 KG

3 ZÓNY 28 LAMEL ZÁRUKA
2 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU

5 
cm

18
 c

m

VÝŠKA 
ROŠTU

S MOTOREM

VÝŠKA
ROŠTU DÁLKOVÉ 

ŠŇŮROVÉ 
OVLÁDÁNÍ

519,80 €

zvýhodnená cena za set

doprajte si poriadnu relaxáciu



Set Prima
Matrac Dia + rošt Primaflex
za výhodnú cenu.

Set Uniflex
Matrac Unima + rošt Primaflex
za veľmi nízku cenu!
Matrac Unima
Nadštandardne testovaný univer-
zálny matrac je ideálnou voľbou,
ak preferujete skôr tuhšie
matrac vo veľmi výhodnom
pomeru ceny a získanej kvality.

Lamelový rošt PRIMAFLEX 
je pevný rošt s 28 lamelami na 
bežné spanie. Posuvné objímky 
umožňujú nastavenie tuhosti v 
bedrovej oblasti. Stredový popruh 
zlepšuje stabilitu roštu. 

Matrac DIA 
7 zónové členenie povrchu mat-
raca dokonale kopíruje krivky tela. 
Efektívne prierezy v tvare kvapky 
odvádzajú prebytočnú vlhkosť a 
zároveň zmäkčujú citlivú oblasť 
ramien a nôh.

Lamelový rošt PRIMAFLEX 
je pevný rošt s 28 lamelami na 
bežné spanie. Posuvné objímky 
umožňujú nastavenie tuhosti v 
bedrovej oblasti. Stredový popruh 
zlepšuje stabilitu roštu. 

NOSNOST
120 KG

3 ZÓNY 28 LAMEL ZÁRUKA
2 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU

NOSNOST
120 KG

3 ZÓNY 28 LAMEL ZÁRUKA
2 ROKY

VÝŠKA 
ROŠTU

254,40 €

187,90 €

266,70 €

198,70 €

matrac Unima

matrac Dia

rošt Primaflex

rošt Primaflex

Platí od 22. 8. 2022 do vypredania zásob. Platí pre rozmery: 200x90 cm, 200x80 cm. 
Zmena farby peny matraca a poťahu je vyhradená. ahorn.cz

najpredávanejší set

extra výhodný nákup

zvýhodnená cena za set

zvýhodnená cena za set


