LB BOHEMIA
špecialista na zdravý spánok
SET BERENIKA

• Kvalitná lamino posteľ
• 2x matrac Fiona
• 2x lamelový rošt

• Kvalitná lamino posteľ Berenika v hrúbke
materiálov 38 mm.

• Pevné kovanie, ktoré zabezpečuje vysokú
stabilitu postele.

• ABS hrana.
• Viac možností prevedenia postele

(s úložným priestorom, jednolôžko)

• Možnosť výberu z niekoľkých dekorov.
• Veľká rozmanitosť doplnkov vo vybranom dekore.
Záruka na posteľ 5 rokov

cena za set:
Borovica
Bramberg

Buk Bavaria Dub Ferrara Dub Ferrara
čiernohnedý

SET DANIKA

Orech Aida
tabak

690,– EUR

Čerešňa

• Pevná celobuková posteľ
• 2x matrac Zita
• 2x lamelový rošt

• Posteľ Danika z bukového masívu
(možnosť i z dubového masívu).

• Excentrické kovanie pre vysokú stabilitu
•
•
•
•

a ľahkú montáž.
Hrúbka materiálu 27 mm.
Nastaviteľná výška ležiacej plochy.
Možnosť výberu z niekoľkých dekorov.
K posteli sa dajú doobjednať i nočné stolíky.

cena za set:
Buk biely

Buk
prírodný

Buk orech
svetlý

Buk orech
tmavý

Buk wenge

915,– EUR

Dub
prírodný

www.LBBOHEMIA.cz

990,– EUR

870,– EUR

LAZY
SOFT / HARD
• Zdravotne certifikovaný matrac.
• Overený v tých najťažších zdravotníckych prevádzkach
(nemocnice, LDCH, domovy seniorov...).

• Ležiaca plocha tvorená VISCO pamäťovou penou o hrúbke 7 cm.
• Nosnú časť matraca tvorí pružná a priedušná HR studená pena.
• Pamäťová pena ideálne rozkladá tlak po celom matraci a zaručuje
•
•
•
•
•

tak neprerušovaný krvný obeh a lepšiu regeneráciu organizmu.
Možnosť výberu z dvoch tuhostí matraca.
Predĺžená záruka na jadro matraca.
Výška matraca vrátane poťahu je 22 cm.
Dodáva sa v prateľnom poťahu STIT NIT.
Možnosť atypických rozmerov.

akciová cena:

364,– EUR

282,– EUR

LUXURA
SOFT / HARD
• Zdravotne certifikovaný matrac.
• Testovaný v tých najťažších prevádzkach nemocníc
a domovov seniorov.

• Ležiaca plocha zo špeciálnej vylievanej pamäťovej 4G peny,
•
•
•
•
•
•
•
•

ktorá sa vyznačuje vysokou priedušnosťou.
4G pena sa neprehrieva.
Matrac vhodný najmä pre alergikov, vďaka použitej 4G pene.
Ľahko utierateľný povrch matraca.
Možnosť výberu z dvoch tuhostí matraca.
Predĺžená záruka na jadro matraca.
Výška matraca vrátane poťahu je 20 cm.
Dodáva sa v prateľnom poťahu Vitalfeel.
Možnosť atypických rozmerov.

akciová cena:

411,– EUR

322,- EUR

EUNIKA
SOFT / MEDIUM / HARD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obľúbený zdravotný matrac.
Matrac je len bodovo lepený.
Ležiaca plocha z VISCO pamäťovej peny.
Jadro matraca je profilované pre lepší
odvod vlhkosti a cirkuláciu vzduchu.
Možnosť výberu z troch tuhostí matraca.
Predĺžená záruka na jadro matraca.
Výška matraca vrátane poťahu je 20 cm.
Dodáva sa v prateľnom poťahu Alexandra.
Možnosť atypických rozmerov.

akciová cena:

335,– EUR

272,– EUR

MEDICAL PREMIUM
• Obojstranný matrac s rozdielnou tuhosťou ležiacich plôch.
• Matrac zložený z dvoch druhov studených pien a podporných
valčekov z PUR pien.

• Špeciálne prerezávané ležiace plochy matraca.
• Priebežné otvory, ktoré zaisťujú lepšie odvetrávanie

a zmäkčujú matrac na najviac potrebných miestach.

• Výška matraca vrátane poťahu je 20 cm.
• Dodáva sa v prateľnom poťahu Bamboo.
• Možnosť atypických rozmerov.

akciová cena:

247,– Kč

221,– EUR

LUX DUO VISCO
• Zdravotne certifikovaný matrac.
• Overený v tých najťažších zdravotnických prevádzkach
(nemocnice, LDCH, domovy seniorov...).

• Obojstranný matrac, ktorý ponúka možnosť výberu dvoch
rôznych prevedení a tuhostí ležiacich plôch.

• Jedna strana tvorená VISCO pamäťovou penou
a druhá kvalitnou PUR penou.

• Stred matraca je tvorený studenou HR penou,
vyznačujúcou sa vysokou priedušnosťou.

• Vďaka možnosti výberu vyhovuje ako vyznávačom
mäkkého, tak aj tuhšieho spánku.

• Výška matraca vrátane poťahu je 19 cm.
• Dodáva sa v prateľnom poťahu Aloe Vera.
• Možnosť atypických rozmerov.

akciová cena:

235,– EUR

210,– EUR

AMENITY GREEN
• Zákazníkmi veľmi obľúbený a vyhľadávaný matrac.
• Ležiaca plocha tvorená VISCO pamäťovou penou
o hrúbke 3,5 cm.

• Pamäťová pena napomáha lepšej regenerácii svalstva
a celého organizmu.

• Nosnú časť matraca tvorí kvalitná a priedušná
•
•
•
•

PUR pena.
Matrac je vhodný skôr pre vyznávačov tuhších matracov.
Výška matraca vrátane poťahu je 19 cm.
Dodáva sa v prateľnom poťahu PT POINT.
Možnosť atypických rozmerov.

akciová cena:

208,– EUR

175,– EUR

PEARL
• Špeciálny matrac s kanálikovým systémom pre lepší
odvod vlhkosti a cirkuláciu vzduchu.

• Ležiaca plocha tvorená VISCO pamäťovou penou
o hrúbke 2 cm.

• Pamäťová pena ideálne rozkladá tlak po celom povrchu
•
•
•
•

matraca a zaručuje lepšiu regeneráciu organizmu.
Matrac zmäkčený na najviac exponovaných miestach.
Výška matraca vrátane poťahu je 17 cm.
Dodáva sa v prateľnom poťahu Lurex.
Možnosť atypických rozmerov.

akciová cena:

175,– EUR

145,– EUR

POCKETROLL
H1 / H2 / H3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komfortný obojstranný taštičkový matrac.
Zónované taštičkové jadro do 7 anatomických zón.
Skvelá cirkulácia vzduchu vďaka taštičkovému jadru.
Pružiny zapuzdrené do puzdier – taštičky reagujú
samostatne a nie sú na sebe závislé.
Počet pružín 256 na m2.
Na oboch ležiacich plochách je vrstva
PUR peny o hrúbke 2 cm.
Výber z troch variantov tuhostí matraca.
Matrac sa dodáva v komprimovanom stave.
Výška matraca vrátane poťahu je 20 cm.
Dodáva sa v prateľnom poťahu Jersey.
Možnosť atypických rozmerov.

akciová cena:

142,– EUR

123,– EUR

TOPPER ROYAL MEMORY
• Luxusný topper z pamäťovej peny vysokej objemovej hmotnosti.
• Topper zvyšuje výšku ležiacej plochy,
upravuje vlastnosti matraca a chráni matrac pred zašpinením.

94,– EUR

84,– EUR

ORTOPEDICKÉ
VANKÚŠE

akciová cena:

177,– EUR

158,– EUR

180 x 200

akciová cena:

90 x 200

• Výška jadra je 4 cm.
• Topper sa dodáva v designovom poťahu Stressfree.
• Možnosť atypických rozmerov.

LUXURA PILLOW
Rozmery: 53 x 33 x 11 cm

• Vankúše s vyššími nárokmi na zdravý a komfortný spánok.
• Vankúše sú vyrobené zo špeciálnej vylievanej pamäťovej peny, ktorá sa vyznačuje
svojou vysokou priedušnosťou a vlastnosťou, že sa neprehrieva.

• Týmito vankúšmi zaistíte optimálnu polohu hlavy a podporíte správne držanie
krčnej chrbtice počas spánku, zvýšite tak kvalitu vášho spánku.
• Vankúše sa dodávajú v snímateľnom poťahu Vitalfeel.

akciová cena:

75,– EUR

62,– EUR

QUADRA BIG

QUADRA SMALL

Rozmery: 70 x 35 x 14 cm

Rozmery: 58 x 39 x 12 cm

akciová cena:

73,– EUR

58,– EUR

akciová cena:

63,– EUR

54,– EUR

CHRÁNIČ A PRESTIERADLO DERMOFRESH 2 V 1
•
•
•
•

Unikátna ochrana matraca s paropriepustným PUR záterom.
Chránič neprepúšťa tekutiny, ale prepúšťa vzduch, čím matrac dýcha a nezatúcha.
Kontrola a samoregulácia teploty ľudského tela, vďaka schopnosti zachytávať vlhkosť.
Vhodný doplnok do jednolôžok, dvojlôžok i detských postieľok.

Prirodzená
prevencia proti
alergii, rastu
baktérií

Vodeodolné
a súčasne
absorbuje

Priedušnosť
a vzdušnosť

Termoregulácia Vysoko elastický
teploty tela
a ohybný
materiál

akciová cena:

32,– EUR

30,– EUR

90 x 200

Vodeodolnosť

Informácie o cenách, termínoch dodania, rozmeroch, použitých materiáloch a platnosti akcie obdržíte v predajniach. Atypické rozmery matracov, topperov a postelí podľa požiadaviek zákazníkov nie sú súčasťou
tejto akciovej ponuky. Akcia platí na rozmery matracov do 90 x 200 cm, pri posteliach na rozmery 160 x 200 cm a 180 x 200 cm, pri topperoch na rozmery 80, 90 x 200 a 160, 180 x 200 cm. Pri poťahoch matracov
venujte pozornosť symbolom na údržbu a pranie uvedených na štítku poťahu. Farebnosť, farby a ich prípadné zmeny pri ponúkaných materiáloch tovaru, prezentovaného v tomto letáku nemajú vplyv na kvalitu
a funkčné vlastnosti výrobkov a nie sú predmetom reklamácie alebo dôvodom na vrátenie tovaru. Nočné stolíky nie sú súčasťou postelí a musia sa objednávať zvlášť. Dodávateľ LB BOHEMIA, s. r. o. si vyhradzuje
právo na prípadné zmeny v akciovej ponuke. Tlačové chyby vyhradené.

