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Filozofia CUREM
Čo je Curem?
Curem je predovšetkým špičková technológia do Vašej spálne. Koncept série matracov sa opiera o
poznatky z technológie letov do vesmíru. Špeciálne peny Curemfoam ™  majú jedinečné odľahčujúce
vlastnosti pri zachovaní maximálnej podpory tela. Matrace Curem tak umožňujú hlboký a pokojný
spánok, čím pomáhajú predchádzať a prípadne i mierniť bolesti svalov, kĺbov a pohybového aparátu.
Vysoko luxusné matrace Curem
Matrace  vznikajú  špeciálnou  technológiou  nástreku  peny  .Tento  nový  spôsob  výroby
vysokoobjemových viscoelastických pien pomáha pri ležaní na matraci  navodiť Vášmu telu veľmi
príjemný  pocit „stavu beztiaže“ pri súčasnom zaistení najvyšších možných ortopedických vlastností.
Kombinácia rôznych tuhostí a typov pien  Curemfoam  ™ umožňuje pri ležaní na týchto matracoch
docieliť maximálnu stabilitu chrbtice pri všetkých režimoch spánku (na chrbte, na boku..) či iba pri
jednoduchej  relaxácií.  Všetky  zóny  matraca  efektívne  vyrovnávajú  tlak  vyvolaný  jednotlivými
partiami  ľudského  tela  a  zaisťujú  dokonalé  prevzdušnenie.  Matrace  Curem  prinášajú  skutočný
odpočinok pre Vaše telo i Vašu myseľ.
Použité peny
Všetky  matrace Curem sú  vyrobené iba  z materiálov  najvyššej  akosti.  Každá dodávka vstupných
surovín, pochádzajúcich výhradne z EÚ, je predmetom dôslednej kontroly. Každý matrac Curem je
pred  expedíciou  kontrolovaný  nezávisle  na  sebe  dvomi  pracovníkmi  výstupnej  kontroly  a  spolu
s výsledkom zaevidovaný.
Na výrobu matracov sú používané výhradne peny Curemfoam ™, Curemfoam ™ Visco antibakterial
85/50. Všetko sú to peny vysokej objemovej hustoty a nenájdete ich v žiadnych iných matracoch.
Používajú sa výhradne v matracoch Curem.
CuremfoamTM Visco antibacterial 85/50-špeciálne pamäťové peny veľmi vysokej hustoty a najvyššej
kvality. Navodzujú efekt podobný „stavu beztiaže“. Vynikajúca podpora chrbtice. 
CuremfoamTM Base  Master-pena  vysokého  objemu,je  známa  svojou  priedušnosťou,  skvelou
bodovou  elasticitou,  dlhou  životnosťou  a  pevnosťou.  Vyniká  vysokou  objemovou  hustotou,  čo
v praxi znamená dlhú životnosť, vzdušnosť, pohodlie a v spojení s ostatnými komponentmi matracov
Curem maximálny možný komfort pre celé Vaše telo. Nájdete ju ako základný materiál vo  všetkých
matracov Curem. 
Priemyselná konštrukcia matracov Curem pre partnerov/dvojlôžka
Matrace Curem sa od bežných matracov odlišujú aj v ďalšom dôležitom konštrukčnom detaile ; 
v rozmeroch pre dvojlôžka sa jadrá  matracov vyrábajú z jedného kusu CuremfoamTM peny. (Iní
výrobcovia  dosahujú  požadovaný  rozmer  pre  dvojlôžka  zlepovaním  dvoch  jadier   matracov  do
jedného. Napr. matrac š.160 cm získajú zlepením dvoch 80 cm širokých matracov). 
Matrace Curem nie sú typickými partnerskými matracmi- nemajú rovnakú konštrukciu ložných plôch
s rozdielnymi tuhosťami. Použité špeciálne peny  CuremfoamTM  majú ale také vlastnosti(záležitosť
know-how),  že tento matrac vyhovie väčšine užívateľov s rôznou hmotnosťou či požiadavkou na
tuhosť lôžka.
Záruka Curem
Na jadro matraca Curem poskytujeme záruku 10 rokov. Záruka je regresívna,t.j.:od 0 do 6 rokov má
zákazník právo na plnú úhradu. Od 7 do 10 rokov bude úhrada skrátená o 20 % za každý rok.


