Iba tieň kopíruje
vaše telo lepšie
Zažite stav beztiaže, prežite spánok.
Spoznajte matrac Curem.
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C 3000 HY

Original
Curem Sleep Guide

Telo i duša v rovnováhe
Matrace Curem majú jedinečné odľahčujúce vlastnosti a zároveň zachovávajú maximálnu podporu tela - prinášajú tak hlboký a pokojný spánok, čím pomáhajú predchádzať a mierniť bolesti pohybového aparátu, svalov a kĺbov.
Majte na pamäti, že kvalitný spánok ovplyvňuje kvalitu Vášho dňa i Vášho života.
Posolstvo zdravého spánku, zdravého života. Curem [“kjurem”] je skratkou slov
„CURe“ a „thEM“ - „vyliečiť ich“.
Konštrukcia a technológia matracov Curem sa opiera o poznatky z technológií letov
do vesmíru. Matrace Curem vznikajú špeciálnou technológiou nástreku pamäťovej
(viscoelastickej) peny veľmi vysokej objemovej hmotnosti.
Hlavnou devízou matracov Curem je obmedzenie tlaku na telo, uvoľnenie svalstva a
podpora hlbokého spánku.
Pri uľahnutí pomáhajú matrace Curem navodiť Vášmu telu veľmi príjemný pocit
“stavu beztiaže“.

O spánku
Prerušovaný spánok je skoro
rovnako škodlivý ako žiadny spánok
Trávite noc prevaľovaním sa z boka na bok? Budí vás často plačúce dieťa, chrápajúci partner
alebo hluk z ulice? Taký spánok nie je príliš výdatný, pretože sa pri ňom narúša prirodzený
cyklus spánkových fáz. Podľa najnovšej štúdie sa prerušovaný spánok dokonca takmer
vyrovná tomu, ako by ste vôbec nespali.

Aj jedno prebudenie počas noci škodí
Tím vedcov z univerzity v Tel Avive skúmal skupinu študentov, ktorí prvú noc nerušene spali celých
osem hodín a ďalšiu noc boli štyrikrát prebudení. Obidve rána potom študenti plnili rôzne úlohy.
Vedci zistili, že následky prerušovaného spánku sú: poruchy sústredenia, zhoršenie nálady a únava.
Vedúci tímu univerzitných vedcov sa domnieva, že čím častejšie je spánok prerušovaný, tým
horšie sú potom zmienené negatívne symptómy. Každé prerušenie spánkového cyklu nás
v podstate okráda o niekoľko hodín kvalitného spánku, pretože cyklus musí začať nanovo.

Vsaďte na pohodlie a upchávky do uší
Ako zaistiť, aby váš spánok nič nerušilo? Základom je kvalitný matrac, ktorý sa prispôsobí vášmu telu,
nikde vás nebude tlačiť, a vy sa na ňom nebudete tak často prevaľovať. Pomôže vám aj anatomický
vankúš, ktorý poskytne vašej krčnej chrbtici ideálnu oporu. Uvidíte, že rozdiel poznáte hneď prvú noc.
Potom už len zostáva poistiť sa proti hluku alebo svetlu, s ktorým nič nezmôžete. Pokiaľ vás teda
z času na čas budí susedov štekajúci pes, autá pod vašimi okami alebo partnerov príliš včasný budík,
vyskúšajte spať s upchávkami do uší.
Na prijasný mesiac, rozsvietené svetlo vo vedľajšej miestnosti alebo svitanie zasa funguje maska
na oči. Nenechajte sa zbytočne oberať o kvalitný spánok! Nikto predsa nestojí o neustálu
únavu a zlú náladu.

Zdravý spánok a produktivita
Potrebujete zvýšiť svoju kreativitu a produktivitu v práci a márne si lámete hlavu, ako to
dosiahnuť? Skúste vsadiť na skvalitnenie jednej zo základných fyziologických potrieb
a výsledky na seba nenechajú dlho čakať. Reč je o kvalitnom spánku, ktorý podľa popredných
vedcov ovplyvňuje nielen našu náladu, ale tiež sústredenie, rozhodovanie, inšpiráciu,
kreativitu a je cestou k produktivite a aktivite v pracovnej oblasti.

Spánková deprivácia ako tichý zabijak produktivity
Chronický nedostatok spánku znižuje šance na pracovný úspech, a tak, pokiaľ nedostatočne spíte,
môžete byť znevýhodnení oproti kolegom, ktorí spia kvalitne a zdravo. Je vedecky dokázané,
že spánkový deficit sa v značnej miere podpisuje pod celkový rozpočet podnikov, na čo poukazuje
štúdia spoločnosti RAND z roku 2016. Podľa štúdie americkej firmy stráca kvôli spánkovej deprivácii
svojich zamestnancov miliardy ročne.

Prečo je zdravý spánok dôležitý?
Ako iste viete, je odporúčané spať aspoň šesť až sedem hodín denne, aby telo malo priestor
na regeneráciu a šancu prejsť fázami a štádiami spánku. Na základe vedeckých poznatkov môžeme
rozlišovať dve základné fázy, ktoré sa výrazným spôsobom podpisujú na hĺbke a kvalite nášho spánku.
Prvá fáza spánku býva označovaná ako NREM fáza a tvoria ju 4 základné štádiá. Druhá fáza býva
nazývaná REM fázou, teda hlbokým spánkom. Pri nízkom počte naspaných hodín sa podiel REM
spánku znižuje, čo sa negatívne podpisuje na ľudskej pamäti, koncentrácii a produktivite.

Ako dosiahnuť kvalitný spánok?
Ľudský spánok narúša používanie elektronických technológií v spálni tesne pred spaním.
Modré svetlo, ktoré elektrotechnické zariadenia vysielajú, znižuje hormón melatonín zaisťujúci
ospalosť a navodenie spánku. Ľudské telo produkuje melatonín okolo ôsmej až deviatej hodiny večer,
pričom najvyššiu hladinu dosahuje v polovici nášho spánku. S blížiacim sa ránom produkcia hormónu
klesá a počas dňa k jeho tvorbe nedochádza. Pokiaľ teda chcete dosiahnuť zdravý spánok, snažte sa
zamedziť práci na elektrotechnických zariadeniach v spálni.
Popri vyššie uvedených faktoroch hrá pri dosiahnutí kvalitného a zdravého spánku podstatnú úlohu
prostredie, v ktorom spíme a matrac, ktorý používame. Spánok predstavuje nenahraditeľnú časť nášho
dňa, pre tento dôvod je pohodlný a správny matrac základným krokom k dosiahnutiu zdravého
a kvalitného spánku a k lepším pracovným výkonom. Adekvátne zvolený typ matraca sa pozitívnym
spôsobom podpisuje pod kvalitu, hĺbku a dĺžku nášho spánku a prispieva k pracovnej produktivite
a lepšej pracovnej výkonnosti.

Technológia Curem IQ
Nech už si vyberiete ktorýkoľvek z matracov Curem, budete nadšení.
Technológia Curem IQ Comfort optimalizuje tlak na telo podľa hmotnosti a tvaru postavy.
Matrac sa Vám tak úplne prispôsobí, spánok je pokojnejší, pretože vďaka stavu odľahčenia
nemusí telo tak často striedať spánkové polohy.

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® odáva hebkosť, jemnosť a priedušnosť. 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.

A I R A C T I V E

Matrace Curem Original
Iba tieň kopíruje Vaše telo lepšie
Vysoké matrace z pamäťovej peny CuremfoamTM na dokonalé odľahčenie tela.
Vyvinuté a testované vo Švajčiarsku, vyrobené v Česku podľa pôvodného švajčiarskeho receptu.
Odtiaľ názov radu matracov Curem „Original“.
Matrace využívajú odľahčujúce vlastnosti vysokoobjemových pamäťových pien CuremfoamTM, ktoré
nenájdete v žiadnych iných matracoch. Používame tiež prvotriedne certifikované švajčiarske lepidlo
SABA na vodnej báze. Toto lepenie šetrí životné prostredie, je zdravotne nezávadné a zachováva
priedušnosť matracov. Navyše je - vďaka vodnému základu - bez zápachu.

Preverená kvalita a dlhá záruka
Vyrábame matrace so skúsenosťami majstrov remesla od roku 1939 s použitím moderných materiálov a technológií. Vyrábame matrace Curem, na ktorých je radosť odpočívať.
Aby ste mohli pokojne spať, testujeme dokonalosť našich matracov Curem v modernom testovacom
centre SleepLabTM vo Švajčiarsku. Vďaka starostlivosti výberu a kontrole vstupných materiálov, ako aj
vysokej kvalite spracovania všetkých výrobkov Curem, si môžeme dovoliť poskytnúť na 10 ročnú
záruku Curem (viac v podmienkach).
Prajeme Vám krásne sny! Tím spoločnosti Hilding Anders, Žilina.

C 3000 HY

C 3500

C 4500

C 7000 XD

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

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

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.

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

OK pre alergikov
OK pre zvýšenú podporu
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!

ODRAZOVÁ
PRUŽNOSŤ

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!

ODRAZOVÁ
PRUŽNOSŤ

Bestseller

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!

ODRAZOVÁ
PRUŽNOSŤ

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!

ODRAZOVÁ
PRUŽNOSŤ
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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 obchod Vás. K dispozícii v kamenných predajniach autorizovaných
predajcov Curem.

cm

C 3000 HY
Pohodlný, pevný a pružný pamäťový matrac
Curem - podoprie aj robustné postavy.
Telesný aj duševný pocit stavu beztiaže, pohodlie a odľahčenie tela. Matrac so zvýšenou odolnosťou,
tuhosťou a pružnosťou vďaka použitiu 1 pamäťovej, 1 hybridnej (vzdušnosť, pružnosť, odolnosť)
a 1 pružnej peny CuremfoamTM: 3- vrstvová konštrukcia;
MEDIUM VISCO 50 + HYBRIDE STRONG 40 + BASE MASTER

+NOVINKA

C 3000 HY
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MATRACE CUREM SO ZVÝŠENOU TUHOSŤOU, PRUŽNOSŤOU A ODOLNOSŤOU
Pamäťová pena CuremfoamTM vysokého objemu je úžasne pohodlná, mäkko
starostlivá a pritom vďaka veľmi pružnej vrstve hybridnej peny tiež pevná,
tuhá a istá v podpore tela a chrbtice a to aj pri vyššej záťaži.

Medium VISCO 50 kg/m3
Vrstva pamäťovej peny medium CuremfoamTM zaisťuje prirodzenú tuhosť a väčšiu podporu.
Strong HYBRIDE >40 kg/m3
Vrstva pružnej hybridnej peny (hybridná pena = spája výhody studených pien a latexu; oproti studeným
penám zvýšená odolnosť pri trvalom zaťažení, vyššia vzdušnosť, pružnosť a skvelá termoregulácia.
Base Master CUREMFOAMTM
7- zónové ortopedické jadro. Za studena formovaná pena CuremfoamTM dodáva odrazovú pružnosť,
vzdušnosť a prirodzenú tuhosť. Inteligentná profilácia chytro optimalizuje tuhosť podľa zaťaženia.
Prateľný poťah Curem Criss Cross
Criss-Cross je funkčný prateľný poťah, presne kopírujúci tvar matraca a krivky tela. Obsahuje prírodné
vlákna na obmedzenie potenia a povrchovú úpravu na obmedzenie výskytu alergénov, baktérií,
pachov a plesní. Spodná časť poťahu je upravená proti kĺzaniu. Matrac tak môžete použiť
aj do postelí bez bočníc a/alebo čiel.

zdravotnícka
pomôcka

C 3500
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
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OPTIMÁLNA TUHOSŤ PRE KAŽDÉHO.
Pamäťové peny CuremfoamTM s inteligentnou technológiou IQCOMFORT
optimalizujú tuhosť podľa Vašej hmotnosti.
–

tuhosť

+

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 CuremfoamTM 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.

zdravotnícka
pomôcka

C 4500
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
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OPTIMÁLNA TUHOSŤ PRE KAŽDÉHO.
Pamäťové peny CuremfoamTM s inteligentnou technológiou IQCOMFORT
optimalizujú tuhosť podľa Vašej hmotnosti.
–
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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 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.

zdravotnícka
pomôcka

C 7000 XD
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
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OPTIMÁLNA TUHOSŤ PRE KAŽDÉHO.
Pamäťové peny CuremfoamTM s inteligentnou technológiou IQCOMFORT
optimalizujú tuhosť podľa Vašej hmotnosti.
XDURA® Flex Controur - jemné kopírovanie, jemná pružnosť navyše.
–

tuhosť

+

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 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.

zdravotnícka
pomôcka

Ako na zdravý spánok?
Spánok ovplyvňuje našu náladu, sústredenosť, vzhľad pleti, váhu aj kreativitu.
Poradíme, čo robiť, aby ste z neho získali maximum.

Vstávať a cvičiť
Fyzická únava je ten najlepší liek na problémy so spánkom. Po cvičení budete zaspávať oveľa ľahšie,
váš spánok sa prirodzene prehĺbi a predĺži. Okrem pravidelnosti si dajte pozor aj na dobu, kedy
športujete. Ideálne je dopoludnie, ak vám to ale časové možnosti nedovolia, ustrážte si aspoň,
aby ste si dali do tela najneskôr 3 hodiny pred spaním.

Dvadsaťminútovka povolená
V škôlke sme ju neznášali, v dospelosti po nej často prahneme. Napriek tomu, že popoludňajší spánok
môže byť osviežujúci, nemal by trvať viac ako hodinu. V opačnom prípade totiž naruší váš nočný režim.

Coffee break? Opatrne!
Nejaký ten stimulant občas potrebuje každý z nás. Či už ulietate na káve, cukre alebo energy
drinkoch, myslite na to, že vám môže ich konzumácia pripraviť bezsennú noc. Vyvarujte sa jej
aspoň v odpoludňajších hodinách a večer.

Ako si kto ustelie, tak si ľahne
Vytvorte si spálňu vašich snov – a sny sa dostavia. Doplnky, posteľná bielizeň aj osvetlenie môžu
za pár EUR úplne zmeniť atmosféru celej miestnosti. Vaša chrbtica potom ocení investíciu
do kvalitnej postele, matraca a roštu. Uľaví jej tiež vhodne zvolený vankúš. V príjemne zariadenej
spálni sa vám bude krásne zaspávať a ešte krásnejšie vstávať.

Veľkosť matraca ovplyvňuje kvalitu spánku
Práve veľkosť matraca totiž hrá veľkú rolu v tom, či sa vyspíte pohodlne. Lenže ľudia obvykle veľkosť
matraca neprispôsobujú svojej výške, ale rozmerom postele. A to je chyba. V krátkej posteli,
s nedostatočne dlhým matracom, sa totiž dobre nevyspíte nikdy.
Matrac by mal byť aspoň o 20 centimetrov dlhší, ako ste vy. Napríklad človek, ktorý meria
178 centimetrov, by preto mal siahnuť po matraci minimálne 200 centimetrov dlhom.
Odporučená šírka matraca potom činí 90 centimetrov.
Pokiaľ si zaobstarávate matrac pre pár, nenechajte sa zlákať tým, že nepotrebujete toľko miesta.
Dožičte si dostatok priestoru na spánok a vždy kupujte dvojmatrac široký minimálne
180 centimetrov.

Poloha tela
Najlepšiu relaxáciu dosiahnete na chrbte,
prípadne na boku. V pozícii na bruchu sa telo
celkom neuvoľní.
Pozor dávajte najmä pri spaní na boku.
V tejto polohe je obvykle najcitlivejšie
na zle zvolenú tuhosť (pozícia chrbtice,
riziko zablokovania chrbta tzv. „v kríži“),
a tiež na otlaky bedier a ramien.

BOUTIQUE
Curem Exclusive
Prešívané, prateľné prikrývky a vankúše z 100% saténovej bavlny.
Celoročné použitie, čistota, tepelná pohoda, priedušnosť
a dlhá životnosť.

60°C

100% bavlna
celoročné pohodlie

Konštrukcia prikrývky:
Termo-Duo: zimná
Single: celoročná
Summer: letná.
Termo-Duo: dve prikrývky oddelené vzduchovou
kapsou = izolácia, udržiavanie konštantnej teploty.
2 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

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

Vankúše:

Prikrývky

50 x 70 cm
70 x 90 cm

140 x 200 cm
140 x 220 cm

Ďalšie rozmery
nájdete v cenníku.

Curem Mikado

Curem Belveder

Pamäťový vankúš Curem v tvare dražé.

Anatomický pamäťový vankúš Curem.

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

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

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

najobľúbenejší

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

ortopedický

Informácie a podmienky
Aktuálny cenník žiadajte u svojho predajcu.
Matrace sú k dispozícii v bežných, atypických aj predĺžených rozmeroch.
Ceny jednotlivých variantov nájdete v cenníku.
Typické rozmery matracov:
jednolôžka: 80x200; 90x200 cm (ostatné rozmery sú považované za atyp)
100x200 cm (tento rozmer je v cenníku uvedený samostatne)
dvojlôžka: 120x200; 140x200; 160x200; 180x200; 200x200 cm.
Atypické rozmery matracov:
Do rozmeru 90x200 cm účtovaný príplatok 10 % k cene za typický rozmer jednolôžka.
Pre rozmer nad 90x200 cm je účtovaný príplatok 10 % k cene najbližšieho väčšieho rozmeru.
Predĺženie matracov:
Predĺženie matraca do 220 cm = + 20 % k cene typického alebo atypického rozmeru.
Predĺženie matraca 221-250 cm = + 50 % k cene typického alebo atypického rozmeru.
Predĺženie matraca 251-300 cm = + 100 % k cene typického alebo atypického rozmeru.
Predĺženie matraca 221-300 cm pri vybranom modeli odporúčame konzultovať prostredníctvom Vášho predajcu
(môže prísť ku konštrukčným zmenám).
Matrace väčšie ako 90x200 cm môžu byť dodané s lepeným konštrukčným spojom. Matrace v rozmeroch väčších ako 90x200
cm môžu byť dodané, s ohľadom na typizované šírky látok, s iným vzorom poťahu, nemajúcim vplyv na úžitkové vlastnosti
výrobku. Všetky typy matracov sú pri predĺžení, tzn. v rozmere dlhšom ako 200 cm, dolepované blokom kvalitnej hybridnej
peny. Curem odporúča lamelové rošty Tropico Double - využite akčné ponuky.
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 %). Tento benefit nie je spoplatnený, je však podmienený registráciou výrobku (viď inštrukcie nižšie). Ostatné
výrobky v portfóliu Curem, ako aj poťahy matracov, majú záruku 2 roky. Predĺžená záruka je platná iba pri zakúpení matracov
Curem od autorizovaných predajcov a v prípade bezplatnej registrácie výrobku do 1 mesiaca od dátumu nákupu na webovej
stránke: https://reg.hilding.cz (na potrebu registrácie si uschovajte výrobný štítok so sériovým číslom z matraca)! Návod
na registráciu nájdete tiež na každom matraci Curem.

Výrobca si týmto vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu technológie výrobku alebo jeho konštrukcie, zafarbenia, dizajnu, atď.
bez predchádzajúceho upozornenia s tým, že aktuálne vyobrazenie výrobku sa môže odlišovať od aktuálneho vyobrazenia
reklamných a ilustračných fotografií výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmeny.

Viac informácií a zoznam top predajcov nájdete na www.curem.sk.

Váš autorizovaný predajca Curem:

ZRUČNOSŤ

TECHNOLÓGIA

KVALITA

Zoznam autorizovaných predajcov
Curem nájdete na:
www.curem.sk

