
C 7000 XD

1.144 € / 1+1 
2 matrace v rozmere jednolôžka alebo 

1 ks matraca v rozmere dvojlôžka 

Akcia 120x200: 915 € / 1 ks 
Akcia 200x200: 1.487 € / 1 ks

Pohodlie Curem s extra pružnosťou navyše. Curem pre všetkých. 
Telesný i duševný pocit stavu bez tiaže 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

28 cm

1.020 € / 1+1 
2 matrace v rozmere jednolôžka alebo 

1 ks matraca v rozmere dvojlôžka 

Akcia 120x200: 816 € / 1 ks 
Akcia 200x200: 1.326 € / 1 ks

25 cm

C 4500

1.144 € / 1+1 
2 matrace v rozmere jednolôžka alebo 

1 ks matraca v rozmere dvojlôžka 

Akcia 120x200: 915 € / 1 ks 
Akcia 200x200: 1.487 € / 1 ks

Originálne poddajné pohodlie, ktoré Vás objíme a rozmazná.
Telesný i duševný pocit stavu bez tiaže, guru pohodlia a odľahčenia 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

28 cm

992 € / 1+1 
2 matrace v rozmere jednolôžka alebo 

1 ks matraca v rozmere dvojlôžka 

Akcia 120x200: 794 € / 1 ks 
Akcia 200x200: 1.290 € / 1 ks

22 cm

1.020 € / 1+1 
2 matrace v rozmere jednolôžka alebo 

1 ks matraca v rozmere dvojlôžka 

Akcia 120x200: 816 € / 1 ks 
Akcia 200x200: 1.326 € / 1 ks

25 cm

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

VISCO
SUPER-SOFT 50 
CUREMFOAM TM

VISCO 
SUPER-VOLUME 85 

CUREMFOAMTM

Contour XDURA XD 58 kg/m3 

Super odolný, super priedušný. Vo svete spania 
nemá obdoby. Nezničiteľný komfort a termoregulácia.

Super Soft VISCO 50 kg/m3 

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

Super Volume VISCO 85 kg/m3 

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

Base Master CUREMFOAMTM

7- zónové ortopedické jadro. Za studena formovaná pena CuremfoamTM dodáva odrazovú pružnosť, 
vzdušnosť a prirodzenú tuhosť. Curem-Core inteligentná profilácia bystro optimalizuje tuhosť podľa zaťaženia. 

CUREM GALAXY PRATELNÝ POŤAH (60 °C) 
Funkčný, dvojdielny poťah zo zmesi viskózy (prírodné vlákna s vynikajúcim odvodom vlhkosti) a polyesteru (odolnosť) napomáha správnej teplotnej regulácii.  

Prateľný na 60 °C. Antibakteriálny, pevný a ľahko udržiavateľný. Poťah je neprešitý a veľmi pružný - matrac dokonalo kopíruje krivky tela.  
Spodná proti kĺzavá časť (40 °C pranie) dvojdielneho poťahu umožňuje použitie matraca i s boxspring (kontinentálnymi) systémami.  

Vďaka strečovým vlastnostiam poťahu dochádza k „ultimátnemu prenosu pohodlia z matraca na telo“.

– tuhosť +

15025
cm

28
cm

60

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

VISCO
SUPER-SOFT 50 
CUREMFOAM TM

VISCO 
SUPER-VOLUME 85 

CUREMFOAMTM

Super Soft VISCO 50 kg/m3 

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

Super Volume VISCO 85 kg/m3 

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

Base Master CUREMFOAMTM

7- zónové ortopedické jadro. Za studena formovaná pena CuremfoamTM dodáva odrazovú pružnosť,
vzdušnosť a prirodzenú tuhosť. Curem-Core inteligentná profilácia bystro optimalizuje tuhosť podľa zaťaženia. 

CUREM GALAXY PRATELNÝ POŤAH (60 °C) 
Funkčný, dvojdielny poťah zo zmesi viskózy (prírodné vlákna s vynikajúcim odvodom vlhkosti) a polyesteru (odolnosť) napomáha správnej teplotnej regulácii.  

Prateľný na 60 °C. Antibakteriálny, pevný a ľahko udržiavateľný. Poťah je neprešitý a veľmi pružný - matrac dokonalo kopíruje krivky tela.  
Spodná proti kĺzavá časť (40 °C pranie) dvojdielneho poťahu umožňuje použitie matraca i s boxspring (kontinentálnymi) systémami.  

Vďaka strečovým vlastnostiam poťahu dochádza k „ultimátnemu prenosu pohodlia z matraca na telo“.

– tuhosť +

13025
cm

28
cm
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C 3500
Pohodlný, pamäťový matrac Curem s pevnejšou podporou. 

Telesný i duševný pocit stavu bez tiaže, pohodlie a odľahčenie tela za súčasne pevnejšieho pocitu ležania 

vďaka 3- vrstvovej konštrukcii; 2 pamäťové a 1 pružná pena CuremfoamTM v špeciálnom poradí a pomere: 

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

918 € / 1+1 
2 matrace v rozmere jednolôžka alebo 

1 ks matraca v rozmere dvojlôžka 

Akcia 120x200: 734 € / 1 ks 
Akcia 200x200: 1.193 € / 1 ks

22 cm

992 € / 1+1 
2 matrace v rozmere jednolôžka alebo 

1 ks matraca v rozmere dvojlôžka 

Akcia 120x200: 794 € / 1 ks 
Akcia 200x200: 1.290 € / 1 ks

25 cm

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

VISCO
SUPER-SOFT 50 
CUREMFOAM TM

VISCO 
SUPER-VOLUME 85 

CUREMFOAMTM

Super Volume VISCO 85 kg/m3 

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

Super Soft VISCO 50 kg/m3 

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

Base Master CUREMFOAMTM 

7- zónové ortopedické jadro. Za studena formovaná pena CuremfoamTM dodáva odrazovú pružnosť, 
vzdušnosť a prirodzenú tuhosť. Curem-Core inteligentná profilácia bystro optimalizuje tuhosť podľa zaťaženia. 

CUREM GALAXY PRATELNÝ POŤAH (60 °C)
Funkčný, dvojdielny poťah zo zmesi viskózy (prírodné vlákna s vynikajúcim odvodom vlhkosti) a polyesteru (odolnosť) napomáha správnej teplotnej regulácii.  

Prateľný na 60 °C. Antibakteriálny, pevný a ľahko udržiavateľný. Poťah je neprešitý a veľmi pružný - matrac dokonalo kopíruje krivky tela.  
Spodná proti kĺzavá časť (40 °C pranie) dvojdielneho poťahu umožňuje použitie matraca i s boxspring (kontinentálnymi) systémami.  

Vďaka strečovým vlastnostiam poťahu dochádza k „ultimátnemu prenosu pohodlia z matraca na telo“.

– tuhosť +

13025
cm

6022
cm

C 2000 Style
Jednoducho pohodlný, tuhý pamäťový matrac Curem. 

Telesný i duševný pocit stavu bez tiaže, pohodlie a odľahčenie tela so zvýšenou tuhosťou 

vďaka použitiu 1 pamäťovej a 1 pružnej peny Curemfoam TM: 2- vrstvová konštrukcia; 

SUPER VOLUME VISCO 85 + BASE MASTER

840 € / 1+1 
2 matrace v rozmere jednolôžka alebo 

1 ks matraca v rozmere dvojlôžka 

Akcia 120x200: 672 € / 1 ks 
Akcia 200x200: 1.092 € / 1 ks

20 cm

MATRACE 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.

VISCO 
SUPER-VOLUME 85 

CUREMFOAMTM

Super Volume VISCO 85 kg/m3 

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

Base Master CUREMFOAMTM 

7- zónové ortopedické jadro. Za studena formovaná pena CuremfoamTM dodáva odrazovú pružnosť, 
vzdušnosť a prirodzenú tuhosť. Curem-Core inteligentná profilácia bystro optimalizuje tuhosť podľa zaťaženia. 

CUREM GALAXY PRATEĽNÝ POŤAH (60 °C)
Funkčný, dvojdielny poťah zo zmesi viskózy (prírodné vlákna s vynikajúcim odvodom vlhkosti) a polyesteru (odolnosť) napomáha správnej teplotnej regulácii.  

Prateľný na 60 °C. Antibakteriálny, pevný a ľahko udržiavateľný. Poťah je neprešitý a veľmi pružný - matrac dokonalo kopíruje krivky tela.  
Spodná proti kĺzavá časť (40 °C pranie) dvojdielneho poťahu umožňuje použitie matraca i s boxspring (kontinentálnymi) systémami.  

Vďaka strečovým vlastnostiam poťahu dochádza k „ultimátnemu prenosu pohodlia z matraca na telo“.

– tuhosť +

130 6020
cm

Bestseller

Predajca:Nábytok u Brucknera s.r.o,Farská 17,NITRA tel.:+421 37 65 58 401 email:predajna@bruckner.sk



F i lozofia Curem
Šp ičková techno lóg ia do Vaše j spá lne . Koncept
mat racov Curem sa op ie ra o poznatky z techno lóg i í
l e tov do vesmí ru . Peny CuremfoamTM (vysokoob je-
mové v isco peny a pružné peny s otvorenou buneč-
nou št ruk tú rou ) ma jú jed inečné odľahču júce v las t -
nos t i , k to ré umožňu jú h lboký a poko jný spánok .
Vy rábame mat race pre na jvyšš í možný komfor t
spánku s max imá lnymi or toped ickými v las tnosťami .
Vyskúša j te ako mat race Curem odľahč ia počas
spánku Vaše te lo , u ľav ia k ĺbom, chrb tovému sva l -
s tvu a pr inesú Vám nezabudnute ľne h lboký re laxač-
ný spánok .

Techno lóg ia Curem
Matrace Curem vzn ika jú špec iá lnou techno lóg iou
nás t reku peny. Tento spôsob výroby vysokoob je-
mových v iscoe las t ických p ien pomáha pr i u ľahnut í
na mat rac navodzovať te lu ve ľm i p r í j emný poc i t
“s tavu bez t iaže“ . Kombinác ie rôznych tuhost í
a typov p ien CuremfoamTM umožňu jú pr i l ežan í na
mat racoch Curem doc ie l i ť na j vyšš iu možnú stab i l i t u
chrb t ice pr i vše tkých rež imoch spánku (na chrb te ,
na boku, …) i p r i p ros te j re laxác i i . Vše tky zóny mat-
raca e fek t í vne vy rovnáva jú t l ak vyvo lávaný jednot l i -
vými par t i am i ľudského te la . Mat race Curem
ponúka jú skutočný odpoč inok pre Vaše te lo i Vašu
myse ľ .

TECHNOLOGY OF SCANDINAVIA
Technology developed by CUREMTM Sweden
A part of the HILDING ANDERS family

Vyrobené v Českej republike, v Krkonošiach. Dokonalosť švédskej technológie
sa snúbi s precíznym spracovaním českých majstrov.

ČESKÁ VÝROBA MATRACOV

AKCIA
PAMÄŤOVÉ
MATRACE

CUREM
1+1

Relaxačný spánok pre Vaše telo, znovuzrodenie Vašej duše.

Iba tieň kopíruje Vaše telo lepšie

Maximum pohodlia a ortopedických vlastností. Špičkové matrace Curem s unikátnou pamäťovou penou.
Zažite pocit stavu beztiaže. Doprajte si to najlepšie.

www.curem.sk

PODMIENKY & INFORMÁCIE
Akcia prebieha od 1. 2. 2018 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 možné dodať v predĺženom prevedení: do 210 cm + 10 %; do 220 cm + 20 %.
Matrace Curem vieme vyrobiť až do dĺžky 240 cm s príplatkom + 50 %. V prípade atypického rozmeru s predĺžením sa príplatok za
predĺženie pripočíta k už zvýšenej čiastke za atypické prevedenie.

Namiesto 2 ks v typickom rozmere jednolôžka sa dá odobrať 1 ks dvojlôžka – matrac v rozmere 140x200, 160x200 alebo 180x200
cm (napr. namiesto 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 rošty značiek Tropico a Slumberland - využite ich akčné letáky. 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 %). Výrobca si vyhrádza právo na
tlačové chyby a zmeny v akcii. Viac informácií a zoznam predajcov nájdete na www.curem.sk.

PREVERENÁ KVAL ITA
Vyrábame matrace so skúsenosťami majstrov remesla od roku 1939, s použitím najmodernejších materiálov a technológií.
Vyrábame matrace, na ktorých je radosť spať. Vyrábame pre Vás matrace CUREM. Aby ste mohli pokojne spať, testujeme dokona-
losť našich matracov v najmodernejšom spánkovom testovacom centre SleepLab vo Švajčiarsku. Krásne sny Vám želá popredný
výrobca matracov Hilding Anders Česká republika a.s., divízia Luxusné matrace Curem.

Užite si dokonalý komfort a podporu tela.

Užite si pocit stavu „bez tiaže“.

Užite si Curem.

ZRUČNOSŤ TECHNOLÓGIE KVALITA

ZÁRUKA

200.000x
TESTPRISPÔSOBÍ SA TAM, KDE MÁ

PODOPIERA, ODĽAHČUJE A DÝCHA

CUREM CORECUREMHA
HypoAllergenicGRADE1

ANTIBAKTERIÁLNE VLASTNOSTI
VHODNÉ PRE ALERGIKOV

200.000x
mechanicky

testované

možnosť
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eko lepení
nezávadné lepenie

na vodnej báze
zdravotne nezávadné

materiály

testované
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KONALÁ VZDUŠNO
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VÁŠ AUTOR IZOVANÝ PREDAJCA MATRACOV CUREM:

C 2000 Style C 3500 C 4500 C 7000 XD

Iba tieň kopíruje Vaše telo lepšie

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

OK pre alergikov
OK pre tuhšie ležanie Curem
OK pre 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 sluší naozaj všetkým
posteliam
a väčšine spáčov.

OK pre alergikov
OK pre zvýšenú podporu
OK pre 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
Curem odporúčame vždy
vyskúšať „na vlastnom chrbte“.
Každý sme totiž iný!

Originálny Curem s originálne
dokonalým poddajným pocitom
odľahčenia a stavu „bez tiaže“
pre Vaše telo pri zachovaní
vynikajúcej podpory. Tuhý tak
akurát. V troch výškach 22, 25
a 28 cm vyrieši spanie každé-
mu a v každej posteli..

OK pre alergikov
OK maximálne pohodlie Curem
OK pre 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 pre 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 nevída-
nou termoreguláciou a zvýšenou
pružnosťou a nosnosťou. Zažite
stav „bez tiaže“ pri zachovaní
vynikajúcej podpory.

OK pre alergikov
OK pre pružnejšie ležanie
Curem
OK pre 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 pre dokonalé odľahčenie
OK pre maximálnu podporu
OK pre vysoké zaťaženie
OK pri vysokej potivosti
Curem odporúčame vždy
vyskúšať „na vlastnom chrbte“.
Každý sme totiž iný!

Bestseller

CUREM

BOUNCE

ODRAZOVÁ
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ODRAZOVÁ
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Curem Combi
Matrace Curem sa dajú kombinovať v rovnakých výškach. Pokiaľ má každý z partnerov rozdielnu požiadavku na vlastnosti matraca,
akčné ceny sa rozdelia a spočítajú. Rovnaká výška, rozdielne vlastnosti, spokojnosť Vás oboch.

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

Curem Exclusive
100% bavlna

celoročné pohodlie
dvojitá konštrukcia

Prešívané, prateľné prikrývky a vankúše zo 100% saténovej
bavlny s konštrukciou Thermo-Duo. Celoročné použitie, čistota,
tepelná pohoda, priedušnosť a dlhá životnosť.

Termo-Duo: dve samostatné prikrývky oddelené vzduchovou kapsou
a spoibaé lemovkou = izolácia, udržiavanie konštantnej teploty.
Dva vankúše v jednom - prešitý vankúš s dlhým bočným zipsom,
vnútri s vyberateľnou vložkou zo zmesi polyester/bavlna s náplňou
tiež na zips (regulácia množstva náplne - výšky vankúša).

Povrchová tkanina: 100 % bavlna - satén
Náplň vankúša: 1000 g: 100 % Amball® polyesterové guľôčky
Náplň prikrývky: 1100/1200 g 100% polyesterové duté rúno

Cena za 1ks

Materiály spĺňajú prísne normy certifikácie
ÖKO TEX STANDARD 100.

Balené v praktických taškách so zipsom a uškom.

Uvedené ceny za najobľúbenejšie rozmery. Ďalšie rozmery

a kompletnú ponuku nájdete v platnom cenníku Curem.

70 x 90 cm 46 €
135 x 200 cm 58 €
135 x 220 cm 65 €

60°C

Curem Mikado
Anatomický pamäťový vankúš Curem v tvare dražé.
Pohodlie a podpora krčnej chrbtice, relaxácia krčného
svalstva. Veľmi obľúbené prevedenie, ktoré „sadne“
väčšine užívateľov. Rozmery cca 60 x 35 x 13 cm.
Prateľný poťah (60 °C), s prírodnými vláknami.

VISCO SUPER-VOLUME
CUREMFOAMTM

Curem Belveder
Anatomický pamäťový vankúš Curem osvedčenej anatomickej
konštrukcie, s tlak obmedzujúcou profiláciou CubeCare, vyvinutou
na zníženie tlaku. Pohodlie a podpora krčnej chrbtice a relaxácia
krčného svalstva. Väčší formát vankúša; cca 66 x 41 x 11 cm.
Prateľný poťah (60 °C), s prírodnými vláknami.

VISCO SUPER-VOLUME
CUREMFOAMTM

Akčná cena za 1ks

110 € 70 €
Akčná cena za 1ks

110 € 70 €
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