
1 + 1 zdarma

akciová cena

299,- €

1 + 1 zdarma

akciová cena

229,- €

3  roky3  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

60°C

60°C

Slovenský 
výrobca

1/ 2016  

 O platnosti akcie sa informujte u predajcov.

FYZIO VAKUO – Základný penový matrac 
vylepšený prerezaním s ideálným použitím

na lamelovom rošte. Jadro matraca je vyrobené
z pevnejšej peny ELIOCELL s hustotou 28 kg/m3.

Pre lepšiu prispôsobivosť a komfort je povrch matraca 
tvarovo prerezaný . Prerezaním povrchu dosahuje jadro 

výborné vlastnosti z pohľadu  prispôsobivosti užívateľovi. 
Zároveň však výrazne pomáha  rýchlemuodvodu vlhkosti 

z povrchu jadra a  poťahu. Pre jednoduchy odvoz 
dodavaný v balení VAKUO.

LAZY EXTRA– matrac s povrchom z visco-
elastickej (lenivej) peny LAZY FOAM, ktorá 

vyniká schopnosťou dokonale okopírovať 
tvar tela a maximálne zväčšiť  opornú plochu 

matraca voči telu a takto v najväčšej možnej miere
znížiť protitlak matraca. Pre zvýraznenie kopírovacích

schopností pamäťovej peny je táto doplnená veľmi 
komfortnou, mäkkčenou PUR penou. Po zaborení  sa do 

povrchových prispôsobivých vrstiev poskytne pevné jadro 
telu potrebnú oporu. Použitá PUR pena vyššej hustoty

v jadre zabezpečí aj vyššiu nosnosť matraca. 

Poťah odzipsovateľný , prateľný GREENFIRST s prírodnými 
výťažkami pre elimináciu roztočov  a všitým antialergickým 

PES vláknom 100 g/m2  so zipsom dookola umožňuje 
rozdelenie poťahu na dve samostatné časti

 a uľahčuje jeho pranie. 

odzipsovateľný poťah DRYFAST 
prešitý s dutým PES vláknom 

– gramáž 200g/m2

Tuhosť: Nosnosť:
115kg

Výška:
19 cm

Tuhosť: Nosnosť:
125 kg

Výška:
18 cm

AKCIA ortopedické
matrace

www.decodom.sk
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Decodom 
FYZIO vakuo

Decodom 
LAZY extra

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

prírodná ochrana

proti roztočom



.

2  roky2  ZÁRUKA

akciová cena

39,99 €

akciová cena

289,- €

akciová cena

199,- €

akciová cena

39,99 €

7  rokov7  rokov
ZÁRUKA

4  roky4  ZÁRUKA

60°C

60°C

NEROLI BIORYTMIC – výnimočne komfortný matrac s vysokou  prispôsobivosťou
 povrchu. Jadro matraca veľmi hustá pena ELIOCELL s hustotou 35 kg/m3 zabezpečujucou

vysokú nosnosť matraca. Povrch tvorený exkluzívnou penou NEROLI s výnimočným komfortom 
pre presné dokopírovanie povrchu matraca telu úžívateľa. NEROLI je pena s vysokou objemovou 

hustotou 60 kg/m3 vďaka čomu si udržuje svoju výnimočú pružnosť dlhé roky rovnakú. Ďalšou veľmi 
zaujímavou vlastnosťou je obsah oleja NEROLI v pene s veľmi zaujímavou vôňou, kde takýmto príjemným 

spôsobom pri ležaní a spaní na matraci pôsobí na nás aromaterapeuticky.  Olej NEROLI je vyhľadávaný pre svoje 
ukľudňujúce účinky na nervový systém. Pomáha pri úľave od psychického napätia a zlepšuje cirkuláciu krvného obehu. 

Čerstvá medová vôňa pôsobí ako antidepresívum. Všetky jeho vlastnosti uľahčujú boj s nespavosťou a nepokojným spánkom.

AKCIA ortopedické matrace 1/ 2016  

SWISS DUO – nie ste si istý akú tvrdosť matraca  si zvoliť? 
Tento matrac ponúka na výber dve rôzne tvrdosti pre zvolenie 
tej najlepšej varianty pre Váš hlboký a nerušený spánok. Jadro

 matraca z hustej peny ELIOCELL v základe tuhej, ktorá však veľmi 
dômyselným prerezaním ponúka lepšiu prispôsobivosť  a unikátnu

vzdušnosť jadra. Jadro nemá otvory len v smere horizontálnom, ale aj 
vertikálnom a v ich spojniciach vytvára  vzduchové kanály cez celé jadro. 

Vysoká vzdušnosť jadra je základným predpokladom dlhodobo čistého 
prostredia v matraci bez rôznych alergénov a roztočov,  len za pomoci jedno-

duchého udržania  suchej klímy v matraci. Suchá klíma prirodzeným spôsobom 
vylučuje život akýchkoľvek živých organizmov.  

BIORYTMIC – Látka s obsahom
 prírodných minerálov, ktoré

 vyžarovaním prirodzenej energie 
pozitívne ovplyvňujú vnútrotelovú „komunikáciu“ a prúdenie energetických 
tokov. Tie sú zodpovedné za správne fungovanie organizmu, čo je základný 

predpoklad pre predchádzanie chorobám a udržanie si zdravia. 
Účinky minerálnej terapie si môžete na sebe overiť za

 pomoci jednoduchého balančného testu. Pôsobením
minerálov sa budete cítiť omladení, zníži sa úroveň 
stresu, váš organizmus bude lepšie relaxovať, rege-

nerovať a budete sa cítiť lepšie. Prebúdzať sa budete 
s pocitom sviežosti, odpočinutí a vaše telo bude plné sily a energie. 

Povrch matraca je z oboch strán tvorený  švajčiarskou penou EvoPoreHRC  špeciálne vyvíjanou na vysokú 
odolnosť proti preležaniu. Mnoho pien vykazuje výborné výsledky proti zležaniu v  laboratórnych testoch, kde sú idealne 

podmienky – nízka vlhkosť, rovnomerná teplota, a sú skúšané len tlakom na mechanickú odolnosť. Pena EvoPoreHRC 
 vykazuje  výborne výsledky aj za podmienok spolupôsobenia nielen tlaku na penu, ale aj vlhkosti a teploty. Na tvrdšej strane je  pena 

HRC s výťažkami zo švajčiarskych byliniek a levandule. Takto matrac pôsobí nielen na naše telo, ale aj myseľ, kde  pôsobí vo forme
 arómaterapie. Druhá strana osloví užívateľov uprednostňujúcich vysoký komfort s vyššou mierou zaborenia sa do matraca. 

Poťah BAMBOO príjemný na dotyk, s exkluzívnym odleskom, 
prateľný pri teplote 60oC a s všitým antialergickým PES vláknom.

Tuhosť: Nosnosť:
140 kg

Výška
až 23 cm

Vyrobené z peny s tvarovou pamäťou LAZY-FOAM, ktorá reaguje na teplo
 a záťaž, čím lepšie kopíruje a podopiera chrbticu v oblasti krčných stavcov. 

Priečna perforácia zabezpečuje vysokú vzdušnosť vankúšov.

Rozmery: 72 x 42 x12 cm – LONDON AIR, 60 x 43 x 10 – 11 cm – PARIS AIR
Poťahová látka: jemná zmesová tkanina 50% Ba /50% PES

 O platnosti akcie sa informujte u predajcov.

Uvedené ceny platia pre matrace
do rozmerov 200 x 90 cm. 

Tuhosť:
T3 – 
T4 – 

Nosnosť:
do 130 kg

Výška:
20cm

Decodom 
NEROLI biorytmic

Decodom 
SWISS duo

Decodom 
LONDON air / PARIS air

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

EKOLOGICKÉ
LEPENIE

Bamboo
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