
Frodo1+1 ZDARMA
ERGO BLACK MOTO

CENA: 5.490,-- 8.030,--

DOUBLE KLASIK

CENA: 1.380,-- 1.960,--

Kvalitní motorový lamelový rošt s dálkovým ovládáním, plynule 
polohovatelný pomocí dvou elektromotorů umístěných v jednom 
bloku pod lamelovým roštem.
Záložní zdroj umožňující vrácení roštu do původní polohy v případě 
výpadku el.proudu. Na rám je použito kvalitní vrstvené dřevo. Doporu-
čení kombinace s latexovými matracemi a pěnovými matracemi.
Nosnost roštu do 130 kg. Výška cca 6,5 cm. Dodává se v rozměrech pro 
ložné plochy: 80x200, 90x200 a 100x200 cm.

Masivní a moderní, pevný lamelový rošt s 28 lamelami šíře 
38 mm. Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací. Nosnost 
roštu do 130 kg. Výška cca 5 cm. Dodává se v rozměrech pro 
ložné plochy: 80x200, 85x195 a 90x200 cm.

Akce Slumberland probíhá od 1. 2. 2014 do 30. 4. 2014. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH. Platí pro rozměry matrací 90x200, 80x200, 85x195, 
90x190, 80x195, 100x200 cm. Atypické rozměry do rozměru 100x200 cm je možné zakoupit s přirážkou 10%. Matrace je možno dodat také v 
prodlouženém provedení: +10 cm = +10%, + 20 cm = +20%. Matrace v akci 1+1: namísto 2 ks v typickém rozměru jednolůžka lze odebrat 1 ks 
matrace v rozměru 140x200, 160x200 nebo 180x200 cm (např. místo 2 matrací 90x200 můžete mít za stejnou cenu 1 ks matrace rozměru 180x200 
cm). Rošty Double v tomto letáku jsou dodávány v rozměrech pro ložné plochy 80x200, 85x195 a 90x200 cm. Rošt 
Romeo v rozměrech 90x200 a 80x200 cm. Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny v akci. Seznam 
prodejců na: www.slumberland.cz. Další modely matrací Slumberland najdete na www.slumberland.cz, v katalogu 
a na www.drsleep.cz s možností otestovat si nezávisle jejich vhodnost.

POSTEL AURA
Designově propracovaná postel z masivního bukového dřeva.
Výběr ze tří typů moření: přírodní, třešeň a wenge.
Možnost dokoupení nočních stolků.
Nastavitelné ložné plochy. Dodává se bez roštů.
Platí do vyprodání zásob.
Platí pro rozměry: 

13.990,-

Polštář:   460,-- 
Přikrývka: 740,--  Akční cena: 490,-- 

Speciální cenová nabídka - platí do vyprodání zásob!
Prošívaná přikrývka a polštář. Vhodné pro alergiky.
Pratelné (40 °C). Látka: 65% Polyester, 35% bavlna.
Výplň polštáře: polyesterové kuličky 1000 g.
Výplň přikrývky: duté vlákno, 1100 g.
Polštář má praktický zip pro snadné
doplnění nebo odebrání náplně.
Baleno v dárkových taškách.
 

Víte, jak potěšit Julii? Kupte jí něco praktického, s vysokou
užitnou hodnotou za skvělou cenu - lamelový rošt Romeo.
Má 23 masivních pružných lamel, vsazených na obou stranách
do pevných spojovacích popruhů. Jednoduché, odolná 
konstrukce. Rošt je možno používat oboustranně. 
   Dodává se sbalený pro snadnou manipulaci. 
            Instalaci do postele zvládne každý. 
                  Výška roštu (tloušťka lamel) cca 1 cm. 
                   Dostupný v rozměrech: 90x200 a 80x200 cm.
 

Přikrývka a polštář

Lamelový rošt
Romeo

Premio Classic

Váš prodejce matrací a roštů Slumberland:

8.990,-
Cena za 2 matrace od:

Frodo 18 cm: 8.990,-- 
Frodo 22 cm: 9.990,-- 
Frodo 26 cm: 10.990,-- 

Ceny za 1+1 (za 2 ks matrací):
17.980,--
19.980,--
21.980,--

Ušetříte až 10.990 Kč !!!
Luxusní matrace v akci 1+1 zdarma s možností volby výšky.
Matrace s línou pěnou (visco, paměťová pěna) pro maximální komfort a hluboký 
spánek. Vysoce vyzdušný hřebenový zámek vrstev, díky kterému není 
potřeba použití lepidel. Luxusní potah Wellness line s CNC 
proševem a klimatizační vrstvou dutého vlákna je 
snímatelný a dělitelný na 2 poloviny. 
Je též pratelný na 60°C.
Strana SOFT s VISCO pěnou a profilací ve tvaru vlnky,
která pomáhá k uvolnění svalstva.

Stabilizační vrstva jádra

Strana HARD s 5-zónovou masážní profilací

Soft | Hard
STRANA

135 kg
NOSNOST

100.000x
TEST

18, 22, 26 cm

6 let
ZÁRUKA

1+1
ZDARMA

VZDUŠNÁ PARTNERSKÁ5 ZÓNTUHOST

+ 5
BIO VISCO

CNC

BIO VISCO

Vysoce vzdušný hřebenový zámek!
Nelepený spoj - ideálni pro alergiky

a vysokou hygienu lůžka.

2014
POKRAČUJEME

Akční nabídka matrací

NOVINKA

570,--
980,--

160x200 cm
180x200 cm

Cena postele bez vyobrazených doplňků.



6.990,-
Cena za 2 matrace:

AKCE
STEFANIE
Komfortní partnerská matrace nové generace 
vyrobená kombinací pěn Flexifoam® o různých 
tuhostech. Možnost výběru stran (soft sv. zelená, hard 
tm. modrá – žena, muž). Na obou ložných plochách se nachá-
zí 7 anatomických zón s masážní profilací. Matraci doporučujeme v kombinaci s lamelový-
mi rošty. Potah ALOE VERA s CNC proštitím je snímatelný a pratelný na 60°C.

Soft | Hard
STRANA

130 kg
NOSNOST

80.000x
TEST

20 cm

5 let
ZÁRUKA

CNC PARTNERSKÁ7 ZÓNTUHOST

+

ALOE VERA

Věděli jste že...
Matrace vyrobené z Flexifoam® pěny jsou dodávány jako sendviče. 
V závislosti na složení sendviče, kombinaci různých gramáží pěn a perforací jádra či nosné vrstvy 
poskytují vynikající podmínky pro spánek. Složení je specifické pro každý typ matrace a má vliv na 
tuhost, ortopedické a relaxační vlastnosti matrace.

1+1
ZDARMA

Ušetříte 6.990 Kč !!!

Ušetříte 2.690 Kč !!!

RIVIERA
Oboustranná (partnerská) matrace s výškou 18 cm a rozdílnou 
tuhostí a profilací stran. Vyrobena z pružných a houževnatých pěn 
Flexifoam®. Tužší strana Classic (žlutá) - rovná masivní vrstva 
houževnaté pěny. Měkčí strana Relax (červená) - anatomická 
masážní profilace (7 zón). Střední část jádra zaručuje 
díky vlnkám vysokou vzdušnost. 2-dílný potah 
Relaxtic je prošitý vzdušným dutým 
vláknem a pratelný na 60°C.

2.690,-

oblíbená
matrace jenyní

ještělepší!
Potah ALOE VERA je snímatelný
a pratelný. Snadná manipulace
(2-dílný, zip kolem dokola).

Strana HARD opatřená 
7mi zónovou masážní profilací.

Pěna Flexifoam® střední tuhosti
pro optimalizaci tlaku v jednotlivých
zónách matrace.

Strana SOFT opatřená 
7mi zónovou masážní profilací.

Původní cena matrace: 5.380,-

Soft | Hard
STRANA

110 kg
NOSNOST

50.000x
TEST

18 cm

3 ROKY
ZÁRUKA

VZDUŠNÁ PARTNERSKÁ7 ZÓNTUHOST

+

DUTÉ VLÁKNO

Relaxtic bílý potah je antialergický
a pratelný. Snadná manipulace
(2-dílný, zip kolem dokola).

Měkčí strana Relax (7 zón)
Pro masážní efekt a relaxaci
zádového svalstva.

Tužší strana Classic
Rovná, pro milovníky klasického
poležení na masivní vrsvě pěny.

Vzdušný střed jádra
Speciální vlnková konstrukce
pro vysokou vzdušnost.


