CENOVÁ BOMBA
- 38 %
1+1

MASSIMO 22 cm
nyní

7 990 Kč

za set 2 ks

nepodceňujte kvalitní
spánek
jakýkoliv atypický rozměr není pro nás problém

běžná cena 12 990 Kč Kč

akční leták platný od 1.5.2020 do 31.12.2020

potah
Basic

BLUE wave
3330 Kč
nyní 3660 Kč

výška 15 cm: běžná cena 3890 Kč nyní
výška 18 cm: běžná cena 4290 Kč

potah
Viena
výška 18 cm

Sendvičová 7- zónová matrace z kvalitní značkové PUR pěny
objemové hmotnosti 24 kg/m3 . Zónové a proﬁlované jádro
zaručuje dostatečnou podporu těla.

potah
Standard
výška 15 cm

POLAR visco
běžná cena 4790 Kč nyní

4090 Kč
potah
Viena

Monobloková 5- zónová matrace z kvalitní vysoce elastické pěny
zaručující pevný podklad pro správné tvarování páteře. Vzhledem
ke konstrukci jádra je matrace také velmi vhodná pro juniory.

DUO WAVE
3990 Kč
výška 21 cm: běžná cena 4990 Kč nyní 4440 Kč

výška 19 cm: běžná cena 4390 Kč nyní
7- zónová sendvičová matrace s plnou vrstvou visco pěny 4 cm s vrchní
stranou opatřenou proﬁlací pro správné proudění vzduchu.

GRASS visco

běžná cena 5890 Kč nyní

4990 Kč

Sedmizónová sendvičová matrace s vrstvou viscoelastické pěny na vrchní straně.
Obě strany jsou opatřeny proﬁlací. Potah Greenﬁrst se speciální protiroztočovou
úpravou, který je napuštěn přírodním roztokem z výtažku eukalyptu, citrusů
a levandule.

potah
Viena

Kvalitní matrace z vysoce elastické pěny na principu monobloku,
navíc vybavena dvěma stranami o různých tuhostech. Vzhledem
ke konstrukci jádra je matrace vhodná také pro juniory.

TOP
quality

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

ENDURA luxusní matrace

- 22 %

běžná cena 9990 Kč
nyní

7 770 Kč
potah
Stitt

Exkluzivní matrace vytvořená ze speciálních pěn Endure foam - jedná se o hybridní pěny německé ﬁrmy Carpenter,
které byly vytvořeny pro poskytnutí nejvyššího komfortu spánku. Nabízí skvělou podporu těla a správné držení páteře

DREAM spring

NATURA
běžná cena 10 990 Kč

běžná cena 8 690 Kč
nyní

7 220 Kč

nyní

8 880 Kč

potah
Greenﬁrts
hnědý

potah
Tempur

Taštičková pružinová matrace. Jádro tvoří 500 ks pružin uložených
jednotlivě do vlastních taštiček z netkané textilie. Pro pevnou oporu
je ve spodní části použita deska z kokosového vlákna. Potah
Temperature Control 37 C° - luxusní a komfortní potah z jemné
pleteniny se speciální vlastností optimální regulace teploty.

ENDURA latex

Matrace tvořená z exkluzivních materiálů. Vrchní část je vyrobena ze
speciální patentované pěny xdura německé ﬁrmy Eurofoam. Xdura v
sobě kombinuje všechny požadavky na moderní materiály. Byla
speciálně vyvinuta pro matrace. Spodní část matrace je tvořena
vysoce kvaltní HR pěnou. Potah Grenﬁrst: potah se speciální
protiroztočovou úpravou. Je napuštěn přírodním roztokem z výtažku
eukalyptu, citrusů a levandule.

běžná cena 13 990 Kč
nyní

10 990 Kč

- 22 %

www.madros.cz, email: madros@madros.cz,

Exkluzivní matrace vytvořená ze speciálních pěn Endure foam jedná se hybridní pěny německé ﬁrmy Carpenter, které byly vytvořeny
pro poskytnutí nejvyššího komfortu spánku. Nabízí skvělou podporu
těla a správné držení páteře. Pro ještě vyšší komfort je ve vrchní části
navíc opatřena latexovou vrstvou.

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní vč. DPH v Kč. Barevné zobrazení tisku se může mírně odlišovat od skutečnosti.

