
C 2000 Style C 3500 C 4500 C 7000 XD

Pevný, pocitovo najtuhší 
Curem. Vo výške 20 cm padne 
všetkým posteliam a väčšine 
spáčov. 

OK pre alergikov 
OK pre tuhšie ležanie Curem 
OK na úľavu kĺbom 
OK pre čerstvo dospelých 
OK pre dospelých 
OK pre športovcov 
OK pri problémoch pohyblivosti 
Curem odporúčame vždy 
vyskúšať „na vlastnom chrbte“. 
Každý sme totiž iný!

Pevnejší pocit ležania, vynikajú- 
ca podpora a prispôsobivosť. 
Tuhší, v dvoch výškach 22 a 25 
cm padne naozaj všetkým 
posteliam a väčšine spáčov. 

OK pre alergikov 
OK na zvýšenú podporu 
OK na úľavu kĺbom 
OK pre dospelých 
OK pre športovcov 
OK pre seniorov 
OK pri problémoch pohyblivosti 
OK na extra pohodlie navyše 
OK výška pre lepšie vstávanie 
Curem odporúčame vždy 
vyskúšať „na vlastnom chrbte“. 
Každý sme totiž iný!

Originálny Curem s originálne 
dokonalým poddajným 
pocitom odľahčenia a stavu 
„beztiaže“ pre Vaše telo pri 
zachovaní vynikajúcej podpory. 
Tuhý tak akurát. Vo výškach 22, 
25 a 28 cm vyrieši spanie 
každému a v každej posteli. 

OK pre alergikov 
OK maximálne pohodlie Curem 
OK na úľavu kĺbom 
OK pre dospelých 
OK pre športovcov 
OK pre seniorov 
OK pri problémoch pohyblivosti 
OK pre extra pohodlie navyše 
OK výška pre lepšie vstávanie 
OK na dokonalé odľahčenie 
OK pre maximálnu podporu 
Curem odporúčame vždy 
vyskúšať „na vlastnom chrbte“. 
Každý sme totiž iný!

Inovatívny hybridný matrac 
Curem, prinášajúci najdokona- 
lejšiu podporu a odľahčenie tela 
ako C 4500, navyše s nevídanou 
termoreguláciou a zvýšenou 
pružnosťou a nosnosťou. Zažite 
stav „beztiaže“ pri zachovaní 
vynikajúcej podpory. Najpruž- 
nejší Curem. Vo výškach 25 a 28 
cm vyrieši spanie každému. 

OK pre alergikov 
OK na pružnejšie ležanie Curem 
OK na úľavu kĺbom 
OK pre dospelých 
OK pre športovcov 
OK pre seniorov 
OK pri problémoch pohyblivosti 
OK pre extra pohodlie navyše 
OK výška pre lepšie vstávanie 
OK na dokonalé odľahčenie 
OK na maximálnu podporu 
OK na vysoké zaťaženie 
OK pri vysokej potivosti 
Curem odporúčame vždy 
vyskúšať „na vlastnom chrbte“. 
Každý sme totiž iný!

Bestseller
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Curem Combi
Matrace Curem sa dajú kombinovať v rovnakých výškach. Pokiaľ má každý z partnerov rozdielnu požiadavku na vlastnosti matraca. 
Rovnaká výška, rozdielne vlastnosti, spokojnosť oboch Vás. K dispozícii v kamenných predajniach autorizovaných predajcov Curem.



A I R A C T I V E

Curem Criss Cross

Funkčný elastický poťah
Funkčný poťah, presne kopírujúci tvar matraca a krivky tela. Základná výbava každého matraca
a anatomického vankúša Curem. Prírodný pôvod vlákien Lyocell® dodáva hebkosť, jemnosť a prieduš-
nosť. Elastan pridáva perfektnú pružnosť a tvarovú stálosť. Polyester prepožičiava poťahu nemenej
dôležité vlastnosti - ľahké pranie, pevnosť a odolnosť. Poťah je opatrený zipsom na spodnej strane -
možno ho ľahko zložiť a vyprať aj v menšej práčke (60 ° C) alebo vyčistiť.

Spodná strana je navyše opatrená úpravou proti kĺzaniu (prateľnou na 40 °C), vďaka nej sú matrace
Curem vhodné prakticky pre akúkoľvek základňu postelí, vrátane kontinentálnych a postelí bez bočného
vedenia matraca (bez peľastí).

Úprava SANI GUARD SanitizedTM zaisťuje antibakteriálny komfort lôžka - bráni množeniu baktérií, čím
podporuje udržanie spánku v hygienickej čistote. Navyše, v spojení so vzdušným jadrom, napomáha
zachovať lôžko suché a svieže za všetkých okolností.



Jednoducho pohodlný, veľmi tuhý
pamäťový matrac Curem.

Telesný aj duševný pocit stavu beztiaže, pohodlia a odľahčenia tela. Matrac so zvýšenou tuhosťou
vďaka použitiu 1 pamäťovej a 1 pružnej peny CuremfoamTM: 2- vrstvová konštrukcia;

SUPER VOLUME VISCO 85 + BASE MASTER

C 2000 Style

od 444 € / ks

VISCO
SUPER-VOLUME 85

[ CUREMFOAMTM ]

130
NOSNOSŤ

MATRACA
[ kg ]

60/40
PRATEĽNOSŤ

POŤAHU
[°C ]

20
VÝŠKA

MATRACA
[ cm ]

ŠTÍT ČISTOTY
POŤAHU

[SANITIZEDTM ]

ZÁRUKA
CUREM
[ rokov ]

10



MATRAC CUREM SO ZVÝŠENOU TUHOSŤOU
Pamäťová pena CuremfoamTM veľmi vysokého objemu je úžasne pohodlná,
mäkko starostlivá a pritom pevná, tuhá a istá v podpore tela a chrbtice.

Super Volume VISCO 85 kg/m3

Vrstva antibakteriálnej pamäťovej peny vysokého objemu CuremfoamTM odľahčuje a podopiera,
prináša pocit stavu „beztiaže“.

Base Master CUREMFOAMTM

7- zónové ortopedické jadro. Za studena formovaná pena CuremfoamTM dodáva odrazovú pružnosť,
vzdušnosť a prirodzenú tuhosť. Inteligentná profilácia múdro optimalizuje tuhosť podľa zaťaženia.

Prateľný poťah Curem Criss Cross

Criss-Cross je funkčný prateľný poťah, presne kopírujúci tvar matraca a kriviek tela. Obsahuje prírodné
vlákna na obmedzenie potenia a povrchovú úpravu na obmedzenie výskytu alergénov, baktérií, pachov
a plesní. Spodná časť poťahu je protikĺzavá. Matrac tak môžete použiť aj do postelí bez bočníc a/alebo čiel.

– tuhosť +

888 € / 1+1
zľava 888 € 1.776 €

1+1; (2 jednolôžka) v rozmere: 90x200; 80x200,
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

444 € / 1 ks
Keď potrebujete výhodne iba 1 ks matraca.

Akčná cena za 1 ks v rozmere: 90x200; 80x200,
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

zľava 444 € 888 €

1.421 €

1.776 €

1.776 €

1.776 €

2.309 €

 710 €

 888 €

 888 €

 888 €

1.154 €

120 x 200 cm

140 x 200 cm

160 x 200 cm

180 x 200 cm

200 x 200 cm

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

20
cm

Curem C 2000



Pohodlný, pamäťový matrac Curem 
s pevnejšou podporou. 

Telesný aj duševný pocit stavu beztiaže, pohodlie a odľahčenie tela so súčasne pevnejším pocitom ležania 
vďaka 3- vrstvovej konštrukcii; 2 pamäťové a 1 pružná pena CuremfoamTM v špeciálnom poradí a pomere: 

SUPER VOLUME VISCO 85 + MEDIUM VISCO 50 + BASE MASTER

C 3500

od 481 € / ks

VISCO 
SUPER-VOLUME 85 

[ CUREMFOAM TM ]

VISCO 
MEDIUM 50 

[ CUREMFOAMTM ]

130 
NOSNOSŤ 

MATRACA 
[ kg ]

60/40 
PRATEĽNOSŤ 

POŤAHU 
[°C ]

ŠTÍT ČISTOTY 
POŤAHU 

[SANITIZED TM ]

22 
 VÝŠKA  MATRACA  [ cm ]

25 
 VÝŠKA  MATRACA  [ cm ]

ZÁRUKA 
CUREM 
[ rokov ]
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Super Volume VISCO 85 kg/m3

Vrstva antibakteriálnej pamäťovej peny vysokého objemu CuremfoamTM odľahčuje a podopiera, 
prináša pocit stavu „beztiaže“. 

Medium VISCO 50 kg/m3 

Vrstva pamäťovej peny medium Curemfoam TM zaisťuje prirodzenú tuhosť a väčšiu podporu. 

Base Master CUREMFOAMTM 

7- zónové ortopedické jadro. Za studena formovaná pena CuremfoamTM dodáva odrazovú pružnosť, 
vzdušnosť a prirodzenú tuhosť. Inteligentná profilácia múdro optimalizuje tuhosť podľa zaťaženia. 

Prateľný poťah Curem Criss Cross 

Criss-Cross je funkčný prateľný poťah, presne kopírujúci tvar matraca a kriviek tela. Obsahuje prírodné 
vlákna na obmedzenie potenia a povrchovú úpravu na obmedzenie výskytu alergénov, baktérií, pachov 
a plesní. Spodná časť poťahu je protikĺzavá. Matrac tak môžete použiť aj do postelí bez bočníc a/alebo čiel.

– tuhosť +

OPTIMÁLNA TUHOSŤ PRE KAŽDÉHO. 
Pamäťové peny CuremfoamTM s inteligentnou technológiou IQCOMFORT 
optimalizujú tuhosť podľa Vašej hmotnosti.

1.036 € / 1+1 
zľava 1.036 € 2.072 € 

1+1; (2 jednolôžka) v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

518 € / 1 ks 
Keď potrebujete výhodne iba 1 ks matraca. 

Akčná cena za 1 ks v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

zľava 518 € 1.036 €

1.658 € 

2.072 € 

2.072 € 

2.072 € 

2.694 €

 829 € 

1.036 € 

1.036 € 

1.036 € 

1.347 €

120 x 200 cm 

140 x 200 cm 

160 x 200 cm 

180 x 200 cm 

200 x 200 cm

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks

25
cm

962 € / 1+1 
zľava 962 € 1.924 € 

1+1; (2 jednolôžka) v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

481 € / 1 ks 
Keď potrebujete výhodne iba 1 ks matraca. 

Akčná cena za 1 ks v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

zľava 481 € 962 €

1.539 € 

1.924 € 

1.924 € 

1.924 € 

2.501 €

 770 € 

 962 € 

 962 € 

 962 € 

1.251 €

120 x 200 cm 

140 x 200 cm 

160 x 200 cm 

180 x 200 cm 

200 x 200 cm

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks

22
cm

Curem C 3500



Originálne poddajné pohodlie, 
ktoré Vás objíme a rozmazná. 
Telesný aj duševný pocit stavu beztiaže, guru pohodlia a odľahčenie stresom a námahou unaveného tela 
vďaka 3- vrstvovej konštrukcii, tzn. použitie 2 pamäťových a 1 pružnej peny CuremfoamTM : 

SUPER SOFT VISCO 50 + SUPER VOLUME VISCO 85 + BASE MASTER

C 4500

od 518 € / ks

VISCO 
SUPER-VOLUME 85 

[ CUREMFOAM TM ]

22 
VISCO 

SUPER-SOFT 50 
[ CUREMFOAMTM ]

VÝŠKA 
MATRACA  [ cm ]

25 
 VÝŠKA  MATRACA  [ cm ]

28 
 VÝŠKA  MATRACA  [ cm ]

130 
NOSNOSŤ 

MATRACA 
[ kg ]

60/40 
PRATELNOSŤ 

POŤAHU 
[°C ]

ŠTÍT ČISTOTY 
POŤAHU 

[SANITIZED TM ]

ZÁRUKA 
CUREM 
[ rokov ]

10



Super Soft VISCO 50 kg/m3

Vrstva super jemnej pamäťovej peny CuremfoamTM dokresľuje komfort, uvoľní stresom 
a fyzickou námahou napäté svalstvo i myseľ. 

Super Volume VISCO 85 kg/m3 

Vrstva antibakteriálnej pamäťovej peny vysokého objemu CuremfoamTM odľahčuje a podopiera, 
prináša pocit stavu „beztiaže“. 

Base Master CUREMFOAM TM 

7- zónové ortopedické jadro. Za studena formovaná pena CuremfoamTM dodáva odrazovú pružnosť, 
vzdušnosť a prirodzenú tuhosť. Inteligentná profilácia múdro optimalizuje tuhosť podľa zaťaženia. 

Prateľný poťah Curem Criss Cross 

Criss-Cross je funkčný prateľný poťah, presne kopírujúci tvar matraca a kriviek tela. Obsahuje prírodné 
vlákna na obmedzenie potenia a povrchovú úpravu na obmedzenie výskytu alergénov, baktérií, pachov 
a plesní. Spodná časť poťahu je protikĺzavá. Matrac tak môžete použiť aj do postelí bez bočníc a/alebo čiel.

– tuhosť +

OPTIMÁLNA TUHOSŤ PRE KAŽDÉHO. 
Pamäťové peny CuremfoamTM s inteligentnou technológiou IQCOMFORT 
optimalizujú tuhosť podľa Vašej hmotnosti.

1.108 € / 1+1 
zľava 1.108 € 2.216 € 

1+1; (2 jednolôžka) v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

554 € / 1 ks 
Keď potrebujete výhodne iba 1 ks matraca. 

Akčná cena za 1 ks v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

zľava 554 € 1.108 €

1.773 € 

2.216 € 

2.216 € 

2.216 € 

2.881 €

 886 € 

1.108 € 

1.108 € 

1.108 € 

1.440 €

120 x 200 cm 

140 x 200 cm 

160 x 200 cm 

180 x 200 cm 

200 x 200 cm

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks

25
cm

1.188 € / 1+1 
zľava 1.188 € 2.376 € 

1+1; (2 jednolôžka) v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

594 € / 1 ks 
Keď potrebujete výhodne iba 1 ks matraca. 

Akčná cena za 1 ks v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

zľava 594 € 1.188 €

1.901 € 

2.376 € 

2.376 € 

2.376 € 

3.089 €

 950 € 

1.188 € 

1.188 € 

1.188 € 

1.544 €

120 x 200 cm 

140 x 200 cm 

160 x 200 cm 

180 x 200 cm 

200 x 200 cm

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks

28
cm

1.036 € / 1+1 
zľava 1.036 € 2.072 € 

1+1; (2 jednolôžka) v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

518 € / 1 ks 
Keď potrebujete výhodne iba 1 ks matraca. 

Akčná cena za 1 ks v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

zľava 518 € 1.036 €

1.658 € 

2.072 € 

2.072 € 

2.072 € 

2.694 €

 829 € 

1.036 € 

1.036 € 

1.036 € 

1.347 €

120 x 200 cm 

140 x 200 cm 

160 x 200 cm 

180 x 200 cm 

200 x 200 cm

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks

22
cm

Curem C 4500



Pohodlie Curem s extra pružnosťou navyše. 
Curem pre všetkých spáčov. 
Telesný aj duševný pocit stavu beztiaže. Matrace so zvýšenou pružnosťou vďaka mimoriadnej 
4- vrstvovej konštrukcii s použitím peny s dokonalou termoreguláciou - XDURA, 2 pamäťových 
a 1 pružnej peny CuremfoamTM: 

XDURA + SUPER SOFT VISCO 50 + SUPER VOLUME VISCO 85 + BASE MASTER

C 7000 XD

od 554 € / ks

VISCO 
SUPER-VOLUME 85 

[ CUREMFOAM TM ]

25 
VISCO 

SUPER-SOFT 50 
[ CUREMFOAMTM ]

VÝŠKA 
MATRACA  [ cm ]

28 
 VÝŠKA  MATRACA  [ cm ]

150 
NOSNOSŤ 

MATRACA 
[ kg ]

60/40 
PRATEĽNOSŤ 

POŤAHU 
[°C ]

ŠTÍT ČISTOTY 
POŤAHU 

[SANITIZED TM ]

XDURA
SUPER VZDUŠNOSŤ 
[ HYBRIDNÁ PENA ]

ZÁRUKA 
CUREM 
[ rokov ]

10



Contour XDURA® XD 58 kg/m3

Super odolná, super priedušná. Vo svete spania nemá obdobu. Nezničiteľný komfort a termoregulácia.

Super Soft VISCO 50 kg/m3

Vrstva super jemnej pamäťovej peny CuremfoamTM dokresľuje komfort, uvoľní stresom 
a fyzickou námahou napäté svalstvo i myseľ. 

Super Volume VISCO 85 kg/m3 

Vrstva antibakteriálnej pamäťovej peny vysokého objemu CuremfoamTM odľahčuje a podopiera, 
prináša pocit stavu „beztiaže“. 

Base Master CUREMFOAM TM 

7- zónové ortopedické jadro. Za studena formovaná pena CuremfoamTM dodáva odrazovú pružnosť, 
vzdušnosť a prirodzenú tuhosť. Inteligentná profilácia múdro optimalizuje tuhosť podľa zaťaženia. 

Prateľný poťah Curem Criss Cross 

Criss-Cross je funkčný prateľný poťah, presne kopírujúci tvar matraca a kriviek tela. Obsahuje prírodné 
vlákna na obmedzenie potenia a povrchovú úpravu na obmedzenie výskytu alergénov, baktérií, pachov 
a plesní. Spodná časť poťahu je protikĺzavá. Matrac tak môžete použiť aj do postelí bez bočníc a/alebo čiel.

– tuhosť +

OPTIMÁLNA TUHOSŤ PRE KAŽDÉHO. 
Pamäťové peny CuremfoamTM s inteligentnou technológiou IQCOMFORT 
optimalizujú tuhosť podľa Vašej hmotnosti. 
XDURA® Flex Controur - jemné kopírovanie, jemná pružnosť navyše.

1.108 € / 1+1 
zľava 1.108 € 2.216 € 

1+1; (2 jednolôžka) v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

554 € / 1 ks 
Keď potrebujete výhodne iba 1 ks matraca. 

Akčná cena za 1 ks v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

zľava 554 € 1.108 €

1.773 € 

2.216 € 

2.216 € 

2.216 € 

2.881 €

 886 € 

1.108 € 

1.108 € 

1.108 € 

1.440 €

120 x 200 cm 

140 x 200 cm 

160 x 200 cm 

180 x 200 cm 

200 x 200 cm

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks

25
cm

1.188 € / 1+1 
zľava 1.188 € 2.376 € 

1+1; (2 jednolôžka) v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

594 € / 1 ks 
Keď potrebujete výhodne iba 1 ks matraca. 

Akčná cena za 1 ks v rozmere: 90x200; 80x200, 
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

zľava 594 € 1.188 €

1.901 € 

2.376 € 

2.376 € 

2.376 € 

3.089 €

 950 € 

1.188 € 

1.188 € 

1.188 € 

1.544 €

120 x 200 cm 

140 x 200 cm 

160 x 200 cm 

180 x 200 cm 

200 x 200 cm

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks

28
cm

Curem C 7500



Curem Exclusive
100% bavlna

celoročné pohodlie

Cena za 1ks
Uvedené ceny za najoblapenejšie rozmery. Ďalšie rozmery
a kompletnú ponuku nájdete v platnom cenníku Curem.

50 x 70 cm 
70 x 90 cm 

60°C

Curem Mikado
Pamäťový vankúš Curem v tvare dražé.

Pohodlie a podpora krčnej chrbtice, relaxácia šijového svalstva.
Veľmi obľúbené prevedenie, ktoré „padne“ väčšine užívateľov.

Rozmery cca 66 x 42 x 11 cm.
Prateľný poťah (60 °C) s prírodnými vláknami.

Curem Belveder
Anatomický pamäťový vankúš Curem.

Profilácia CubeCare, znižujúca tlak - vyvinutá pre zdravotné
matrace a doplnky. Pohodlie a podpora krčnej chrbtice
a relaxácia šijového svalstva.

Väčší formát vankúša; cca 66 x 41 x 11 cm.
Prateľný poťah (60 °C) s prírodnými vláknami.

Akčná cena za 1ks
110 € 70 €

najobľúbenejší ortopedický

140 x 200 cm
140 x 220 cm

140 x 200 cm
140 x 220 cm

Vankúše: Prikrývky Single (celoročné): Prikrývky Thermo-Duo (zimné):

Materiály spĺňajú prísne normy certifikácie ÖKO TEX STANDARD 100.
Balené v praktických taškách so zipsom a uchom.

28 €
48 €

56 €
66 €

60 €
71 €

140 x 200 cm
140 x 220 cm

Prikrývky Summer (letné):

55 €
62 €

BOUTIQUE

Prešívané, prateľné prikrývky a vankúše z 100% saténovej bavlny.
Celoročné použitie, čistota, tepelná pohoda, priedušnosť
a dlhá životnosť. Konštrukcia prikrývky:
Termo-Duo: zimná, Single: celoročná, Summer: letná. 

Termo-Duo: dve samostatné prikrývky oddelené vzduchovou kapsou 
a spojené lemovkou = izolácia, udržiavanie konštantnej teploty.

Dva vankúše v jednom - prešitý vankúš s dlhým bočným zipsom,
vo vnútri s odňateľnou vložkou z bavlny s náplňou tiež na zips
(regulácia množstva náplne - výšky vankúša).
 
Povrchová tkanina: 100 % bavlna - satén
Náplň vankúša: 1000 g: 100 % polyesterové guľôčky
Náplň prikrývky: 550/840/1100 g  100% polyesterové
  duté silanizované rúno

Akčná cena za 1ks
110 € 70 €



Podmienky a informácie

Akcia prebieha od 1. 4. 2020 do odvolania. 
Ceny sú uvedené v EUR, vrátane DPH. 

Platí pre rozmery matracov 90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. 
Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť s prirážkou 10%. 

Matrace je možno dodať v predĺženom prevedení: do 210 cm + 10 %; do 220 cm + 20 %. 
Matrace Curem dokážeme vyrobiť až do dĺžky 240 cm s príplatkom + 50 %. 

V prípadu atypického rozmeru s predĺžením sa príplatok za predĺženie pripočíta k už zvýšenej čiastke za atypické 
prevedenie. 

Namiesto 2 ks v typickom rozmere jednolôžka je možné odobrať 1 ks dvojlôžka - matrace rozmeru 140x200, 
160x200 alebo 180x200 cm (napr. miesto 2 ks 90x200 môžete mať za rovnakú cenu 1 ks matraca 180x200 cm). 

Rovnako tak môžete v rámci akcie 1+1 kombinovať typizované rozmery jednolôžka, napr. 1 ks 90x200 + 1 ks 
80x200 cm. V rámci akcie môžete tiež zakúpiť 1 ks matraca v populárnom rozmere 120x200 cm alebo 200x200 
cm za zvýhodnenú cenu (ceny uvedené priamo pri jednotlivých matracoch). 

Curem odporúča kvalitné lamelové rošty- viac informácií na www.bruckner.sk. 

Na matrace Curem je poskytovaná regresívna záruka 10 rokov na jadro matraca (0 - 6 rokov plná záruka, nad 6 
rokov krátená každý rok o 20 %). Ostatné výrobky v portfóliu Curem, ako aj poťahy matracov, majú záruku 2 roky. 

Predĺžená záruka je platná iba v prípade bezplatnej registrácie výrobku do 1 mesiaca od dátumu nákupu na webo- 
vej stránke: https://zaruka.matracetropico.cz (pre potreby registrácie si uschovajte výrobný štítok so sériovým 
číslom z matraca)! 

Výrobca si vyhrádza právo na zmeny alebo odchýlky vo farbách pien a poťahových látok, ako aj ich dezénov, nema- 
júcich vplyv na úžitkové vlastnosti výrobkov. Výrobca si vyhrádza právo na tlačové chyby a zmeny v akcii. 

Viac informácií získate na tel.čísle 037/65 58 401

Váš autorizovaný predajca Curem: 

Nábytok u Brucknera s.r.o 
Farská 17, 949 1 NITRA 
www.bruckner.sk 
predajna@bruckner.sk 


