Jen stín kopíruje
vaše tělo lépe
Zažijte stav beztíže, prožijte spánek
na matraci Curem.
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C 3000 HY

Original
Curem Sleep Guide

Tělo i duše v rovnováze
Matrace Curem mají jedinečné odlehčující vlastnosti, a zároveň zachovávají maximální
podporu těla - přinášejí tak hluboký a klidný spánek, čímž pomáhají předcházet a
mírnit pohybové, svalové a kloubní bolesti.
Mějte na paměti, že kvalitní spánek ovlivňuje kvalitu Vašeho dne i Vašeho života.
Poselství zdravého spánku, zdravého života. CUREM [“kjurem”] je zkratkou anglických
slov „CURe“ a „thEM“ - „vyléčit je“.
Konstrukce a technologie matrací Curem se opírá o poznatky z technologií letů do
vesmíru. Matrace Curem vznikají speciální technologií nástřiku paměťové (viscoelastické) pěny velmi vysoké objemové hmotnosti.
Hlavní devizou matrací Curem je omezení tlaku na tělo, uvolnění svalstva a podpora
hlubokého spánku. Při ulehnutí pomáhají matrace Curem navodit Vašemu tělu velice
příjemný pocit “stavu beztíže“.

O spánku
Přerušovaný spánek je skoro
stejně škodlivý jako žádný spánek
Trávíte noc převalováním z boku na bok? Budí vás často plačící dítě, chrápající partner
nebo hluk z ulice? Takový spánek není příliš vydatný, protože se při něm narušuje
přirozený cyklus spánkových fází. Podle nejnovější studie se přerušovaný spánek dokonce
téměř vyrovná tomu, jako byste nespali vůbec.

I jedno probuzení během noci škodí
Tým vědců z univerzity v Tel Avivu zkoumal skupinu studentů, kteří první noc nerušeně spali
celých osm hodin a další noc byli čtyřikrát probuzeni. Po obě rána pak studenti plnili různé úkoly.
Vědci zjistili, že následky přerušovaného spánku jsou: poruchy soustředění, zhoršení nálady a únava.
Vedoucí týmu univerzitních vědců se domnívá, že čím častěji je spánek přerušován, tím horší jsou
pak zmíněné negativní symptomy. Každé přerušení spánkového cyklu nás v podstatě okrádá
o několik hodin kvalitního spánku, protože cyklus musí začít nanovo.

Vsaďte na pohodlí a špunty do uší
Jak zajistit, aby vás ze spánku nic nerušilo? Základ je kvalitní matrace, která se přizpůsobí vašemu
tělu, nikde vás nebude tlačit, a vy se na ní nebudete tak často převalovat. Pomůže vám
i anatomický polštář, který poskytne ideální oporu vaší krční páteři. Uvidíte, že rozdíl poznáte
už první noc.
Pak už jen zbývá pojistit se proti hluku nebo světlu, se kterým nic nenaděláte. Pokud vás tedy
čas od času budí sousedův štěkající pes, auta pod vašimi okny nebo partnerův příliš časný budík,
vyzkoušejte spát se špunty do uší.
Na příliš jasný měsíc, rozsvícené světlo ve vedlejší místnosti nebo svítání zase funguje
maska na oči. Nenechte se zbytečně ochudit o kvalitní spánek! Nikdo přeci nestojí o neustálou
únavu a špatnou náladu.

Zdravý spánek a produktivita
Potřebujete zvýšit svoji kreativitu a produktivitu v práci a marně si lámete hlavu,
jak toho dosáhnout? Zkuste vsadit na zkvalitnění jedné ze základních fyziologických potřeb
a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Řeč je o kvalitním spánku, který podle předních
vědců ovlivňuje nejen naši náladu, ale také soustředění, rozhodování, inspiraci, kreativitu
a je cestou k produktivitě a aktivitě v pracovní oblasti.

Spánková deprivace jako tichý zabiják produktivity
Chronický nedostatek spánku snižuje šanci na pracovní úspěch, a tak, pokud nedostatečně spíte,
můžete být znevýhodněni oproti kolegům, kteří spí kvalitně a zdravě. Je vědecky dokázáno, že
spánkový deficit se značnou mírou podepisuje na celkovém rozpočtu společností, na což poukazuje
studie společnosti RAND z roku 2016. Dle studie americké firmy ztrácí kvůli spánkové deprivaci
svých zaměstnanců miliardy ročně.

Proč je zdravý spánek důležitý?
Jak jistě víte, je doporučováno spát alespoň šest až sedm hodin denně, aby tělo mělo prostor
k regeneraci a šanci projít fázemi a stádii spánku. Na základě vědeckých poznatků můžeme
rozlišovat dvě základní fáze spánku, které se výrazným způsobem podepisují na hloubce a kvalitě
našeho spánku. První fáze spánku bývá označována jako NREM fáze a tvoří ji 4 základní stádia.
Druhá fáze bývá nazývána REM fází, tedy hlubokým spánkem. Při nízkém počtu naspaných hodin
se podíl REM spánku snižuje, což se negativně podepisuje na lidské paměti, koncentraci
a produktivitě.

Jak dosáhnout kvalitního spánku?
Lidský spánek je narušován při užívání elektronických technologií v ložnici těsně před spaním.
Modré světlo, jež je z elektrotechnických zařízení vysíláno, snižuje hormon melatonin zajišťující
ospalost a navození spánku. Lidské tělo produkuje melatonin kolem osmé až deváté hodiny večerní,
přičemž nejvyšší hladiny dosahuje v polovině našeho spánku. S blížícím se ránem produkce
hormonu klesá a během dne k jeho tvorbě nedochází. Pokud tedy chcete dosáhnout zdravého
spánku, snažte se zamezit práci na elektrotechnických zařízeních v ložnici.
Vedle výše zmíněných faktorů hraje při dosažení kvalitního a zdravého spánku podstatnou roli
prostředí, v němž spíme, a matrace, kterou používáme. Spánek představuje nepostradatelnou část
našeho dne, z toho důvodu je pohodlná a správná matrace základním krokem k dosažení zdravého
a kvalitního spánku a k lepším pracovním výkonům. Adekvátně zvolený typ matrace se pozitivním
způsobem podepisuje na kvalitě, hloubce a délce našeho spánku a přispívá k pracovní produktivitě
a lepší pracovní výkonnosti.

Technologie Curem IQ
Ať už si vyberete kteroukoli z matrací Curem, budete nadšeni. Technologie Curem IQ Comfort
optimalizuje tlak na tělo dle hmotnosti a tvaru postavy. Matrace se Vám tak plně přizpůsobí,
spánek je klidnější, protože díky stavu odlehčení nemusí tělo tak často střídat spánkové polohy.

Curem Criss Cross
Funkční elastický potah
Criss Cross. Funkční potah, přesně kopírující tvar matrace a křivky těla. Základní výbava každé
matrace a anatomického polštáře Curem. Přírodní původ vláken Lyocell® dodává hebkost, jemnost a
prodyšnost. Elastan přidává perfektní pružnost a tvarovou stálost. Polyester propůjčuje potahu neméně
důležité vlastnosti – snadné praní, pevnost a odolnost. Potah je opatřen zipem na spodní straně – lze jej
snadno sejmout a vyprat i v menší pračce (60 °C) nebo vyčistit.
Spodní strana je navíc opatřena protiskluzovou úpravou (pratelnou na 40 °C), díky níž jsou matrace
Curem vhodné prakticky pro jakékoli základny postelí, včetně kontinentálních a postelí bez bočního
vedení matrace (bez pelestí).
Úprava SANI GUARD - SanitizedTM zajišťuje antibakteriální komfort lůžka - zabraňuje množení bakterií,
čímž napomáhá udržet spánek v hygienické čistotě. Navíc, ve spojení se vzdušným jádrem napomáhá
udržet lůžko suché a svěží za všech okolností.

A I R A C T I V E

Matrace Curem Original
Jen stín kopíruje Vaše tělo lépe
Vysoké matrace z paměťové pěny CuremfoamTM pro dokonalé odlehčení těla. Vyvinuto a testováno
ve Švýcarsku, vyrobeno v Česku podle původního švýcarského receptu. Odtud název řady matrací
Curem „Original“.
Matrace využívají odlehčujících vlastností vysokoobjemových paměťových pěn CuremfoamTM, které
nenajdete v žádných jiných matracích. Používáme prvotřídní certifikované švýcarské lepidlo SIMALFA®
na vodní bázi. Toto lepení šetří životní prostředí, je zdravotně nezávadné a zachovává prodyšnost
matrací. Navíc je - díky vodnímu základu - bez zápachu.

Prověřená kvalita a dlouhá záruka
Vyrábíme matrace se zkušenostmi mistrů řemesla od roku 1939 za použití moderních materiálů a
technologií. Vyrábíme matrace Curem, na kterých je radost odpočívat.
Abyste mohli klidně spát, testujeme dokonalost matrací v moderním testovacím centru SleepLabTM
ve Švýcarsku. Díky pečlivosti výběru a kontrole vstupních materiálů, jakož i vysoké kvalitě zpracování
si můžeme dovolit poskytnout 10 letou záruku na matraci Curem (více v podmínkách).
Přejeme Vám krásné sny! Tým Hilding Anders Česká republika a.s.

C 3000 HY

C 3500

C 4500

C 7000 XD

Pevný, pocitově nejtužší Curem.
Ve výšce 22 cm padne všem
postelím a většině spáčů.

Pevnější pocit ležení, vynikající
podpora a přizpůsobivost. Tužší,
ve dvou výškách 22 a 25 cm
padne opravdu všem postelím a
většině spáčů.

Originální Curem s originálně
dokonalým poddajným pocitem
odlehčení a stavu „beztíže“ pro
Vaše tělo při zachování
vynikající podpory. Tuhý tak
akorát. Ve třech výškách 22, 25
a 28 cm vyřeší spaní každému
a v každé posteli.

Inovativní hybridní matrace
Curem, přinášející nejdokonalejší podporu a odlehčení těla jako
C 4500 navíc s nevídanou
termoregulací a zvýšenou
pružností a nosností. Zažijte
stav „beztíže“ při zachování
vynikající podpory. Ve výškách
25 a 28 cm vyřeší spaní
každému v každé posteli.

OK pro alergiky
OK pro tužší ležení Curem
OK pro zvýšenou podporu
OK pro vyšší zátěž
OK pro úlevu kloubů
OK pro čerstvě dospělé
OK pro dospělé
OK pro sportovce
OK při problémech hybnosti
Curem doporučujeme vždy
vyzkoušet „na vlastní záda“.
Každý jsme totiž jiný!

ODRAZOVÁ
PRUŽNOST

Bestseller

OK pro alergiky
OK pro zvýšenou podporu
OK pro úlevu kloubů
OK pro dospělé
OK pro sportovce
OK pro seniory
OK při problémech hybnosti
OK pro extra pohodlí navíc
OK výška pro lepší vstávání
Curem doporučujeme vždy
vyzkoušet „na vlastní záda“.
Každý jsme totiž jiný!

ODRAZOVÁ
PRUŽNOST

OK pro alergiky
OK maximální pohodlí Curem
OK pro úlevu kloubů
OK pro dospělé
OK pro sportovce
OK pro seniory
OK při problémech hybnosti
OK pro extra pohodlí navíc
OK výška pro lepší vstávání
OK pro dokonalé odlehčení
OK pro maximální podporu
Curem doporučujeme vždy
vyzkoušet „na vlastní záda“.
Každý jsme totiž jiný!

ODRAZOVÁ
PRUŽNOST

OK pro alergiky
OK pro pružnější ležení Curem
OK pro úlevu kloubů
OK pro dospělé
OK pro sportovce
OK pro seniory
OK při problémech hybnosti
OK pro extra pohodlí navíc
OK výška pro lepší vstávání
OK pro dokonalé odlehčení
OK pro maximální podporu
OK pro vysoké zatížení
OK při vysoké potivosti
Curem doporučujeme vždy
vyzkoušet „na vlastní záda“.
Každý jsme totiž jiný!

ODRAZOVÁ
PRUŽNOST
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Curem Combi
Matrace Curem lze kombinovat ve stejných výškách. Pokud má každý z partnerů rozdílný požadavek na vlastnosti matrace.
Stejná výška, rozdílné vlastnosti, spokojenost obou z Vás. K dispozici na kamenných prodejnách autorizovaných prodejců Curem.
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C 3000 HY
Pohodlná, pevná a pružná paměťová matrace
Curem - podepře i robustní postavy.
Tělesný i duševní pocit stavu beztíže, pohodlí a odlehčení těla. Matrace se zvýšenou odolností, tuhostí
a pružností díky použití 1 paměťové, 1 hybridní (vzdušnost, pružnost, odolnost) a 1 pružné pěny
CuremfoamTM: 3- vrstvá konstrukce;
MEDIUM VISCO 50 + HYBRIDE STRONG 40 + BASE MASTER

+NOVINKA
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MATRACE CUREM SE ZVÝŠENOU TUHOSTÍ, PRUŽNOSTÍ A ODOLNOSTÍ
Paměťová pěna CuremfoamTM vysokého objemu je úžasně pohodlná, měkce
pečující a přitom díky velice pružné vrstvě hybridní pěny také pevná, tuhá a jistá
v podpoře těla a páteře a to i při vyšší zátěži.

Medium VISCO 50 kg/m3
Vrstva paměťové pěny medium CuremfoamTM zajišťuje přirozenou tuhost a větší podporu.
Strong HYBRIDE >40 kg/m3
Vrstva pružné hybridní pěny (hybridní pěna = spojuje výhody studených pěn a latexu; oproti
studeným pěnám zvýšená odolnost při trvalém zatížení, vyšší vzdušnost, pružnost a skvělá termoregulace
Base Master CUREMFOAMTM
7- zónové ortopedické jádro. Za studena formovaná pěna CuremfoamTM dodává odrazovou pružnost,
vzdušnost a přirozenou tuhost. Inteligentní profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.
Pratelný potah Curem Criss Cross
Criss-Cross je funkční pratelný potah, přesně kopírující tvar matrace a křivky těla. Obsahuje přírodní
vlákna pro omezení pocení a povrchovou úpravu pro omezení výskytu alergenů, bakterií, pachů a plísní.
Spodní část potahu je protiskluzová. Matraci tak můžete použít i do postelí bez bočnic a/nebo čel.

C 3500
Pohodlná paměťová matrace Curem
s pevnější podporou.
Tělesný i duševní pocit stavu beztíže, pohodlí a odlehčení těla za současně pevnějšího pocitu ležení
díky 3- vrstvé konstrukci; 2 paměťové a 1 pružná pěna CuremfoamTM ve speciálním pořadí a poměru:
SUPER VOLUME VISCO 85 + MEDIUM VISCO 50 + BASE MASTER
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OPTIMÁLNÍ TUHOST PRO KAŽDÉHO.
Paměťové pěny CuremfoamTM s inteligentní technologií IQCOMFORT
optimalizují tuhost dle Vaší hmotnosti.
–

tuhost

+

Super Volume VISCO 85 kg/m3
Vrstva antibakteriální paměťové pěny vysokého objemu CuremfoamTM odlehčuje a podpírá,
přináší pocit stavu „beztíže“.
Medium VISCO 50 kg/m3
Vrstva paměťové pěny medium CuremfoamTM zajišťuje přirozenou tuhost a větší podporu.
Base Master CUREMFOAMTM
7- zónové ortopedické jádro. Za studena formovaná pěna CuremfoamTM dodává odrazovou pružnost,
vzdušnost a přirozenou tuhost. Inteligentní profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.
Pratelný potah Curem Criss Cross
Criss-Cross je funkční pratelný potah, přesně kopírující tvar matrace a křivky těla. Obsahuje přírodní
vlákna pro omezení pocení a povrchovou úpravu pro omezení výskytu alergenů, bakterií, pachů a plísní.
Spodní část potahu je protiskluzová. Matraci tak můžete použít i do postelí bez bočnic a/nebo čel.

C 4500
Originálně poddajné pohodlí,
které Vás obejme a rozmazlí.
Tělesný i duševní pocit stavu beztíže, guru pohodlí a odlehčení stresem a námahou znaveného těla
díky 3- vrstvé konstrukci, tj. použití 2 paměťových a 1 pružné pěny CuremfoamTM:
SUPER SOFT VISCO 50 + SUPER VOLUME VISCO 85 + BASE MASTER
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OPTIMÁLNÍ TUHOST PRO KAŽDÉHO.
Paměťové pěny CuremfoamTM s inteligentní technologií IQCOMFORT
optimalizují tuhost dle Vaší hmotnosti.
–

tuhost
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Soft VISCO 50 kg/m3
Vrstva super jemné paměťové pěny CuremfoamTM dokresluje komfort, uvolní stresem a fyzickou
námahou napjaté svalstvo i mysl.
Super Volume VISCO 85 kg/m3
Vrstva antibakteriální paměťové pěny vysokého objemu CuremfoamTM odlehčuje a podpírá,
přináší pocit stavu „beztíže“.
Base Master CUREMFOAMTM
7- zónové ortopedické jádro. Za studena formovaná pěna CuremfoamTM dodává odrazovou pružnost,
vzdušnost a přirozenou tuhost. Inteligentní profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.
Pratelný potah Curem Criss Cross
Criss-Cross je funkční pratelný potah, přesně kopírující tvar matrace a křivky těla. Obsahuje přírodní
vlákna pro omezení pocení a povrchovou úpravu pro omezení výskytu alergenů, bakterií, pachů a plísní.
Spodní část potahu je protiskluzová. Matraci tak můžete použít i do postelí bez bočnic a/nebo čel.

C 7000 XD
Pohodlí Curem s extra pružností navíc.
Curem pro všechny spáče.
Tělesný i duševní pocit stavu beztíže. Matrace se zvýšenou pružností díky mimořádné 4- vrstvé konstrukci
s použitím pěny s dokonalou termoregulací - XDURA, 2 paměťových a 1 pružné pěny CuremfoamTM:
XDURA + SUPER SOFT VISCO 50 + SUPER VOLUME VISCO 85 + BASE MASTER
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OPTIMÁLNÍ TUHOST PRO KAŽDÉHO.
Paměťové pěny CuremfoamTM s inteligentní technologií IQCOMFORT
optimalizují tuhost dle Vaší hmotnosti.
XDURA® Flex Controur - jemné kopírování, jemná pružnost navíc.
–

tuhost

+

Contour XDURA® XD 58 kg/m3
Super odolná, super prodyšná. Ve světe spaní nemá obdoby. Nezničitelný komfort a termoregulace.
Super Soft VISCO 50 kg/m3
Vrstva super jemné paměťové pěny CuremfoamTM dokresluje komfort, uvolní stresem a fyzickou
námahou napjaté svalstvo i mysl.
Super Volume VISCO 85 kg/m3
Vrstva antibakteriální paměťové pěny vysokého objemu CuremfoamTM odlehčuje a podpírá,
přináší pocit stavu „beztíže“.
Base Master CUREMFOAMTM
7- zónové ortopedické jádro. Za studena formovaná pěna CuremfoamTM dodává odrazovou pružnost,
vzdušnost a přirozenou tuhost. Inteligentní profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.
Pratelný potah Curem Criss Cross
Criss-Cross je funkční pratelný potah, přesně kopírující tvar matrace a křivky těla. Obsahuje přírodní
vlákna pro omezení pocení a povrchovou úpravu pro omezení výskytu alergenů, bakterií, pachů a plísní.
Spodní část potahu je protiskluzová. Matraci tak můžete použít i do postelí bez bočnic a/nebo čel.

Jak na zdravý spánek?
Spánek ovlivňuje naši náladu, soustředěnost, vzhled pleti, váhu i kreativitu.
Poradíme, co dělat, abyste z něj získali maximum.

Vstávat a cvičit
Fyzická únava je ten nejlepší lék na problémy se spánkem. Po cvičení budete usínat mnohem
snadněji, váš spánek se přirozeně prohloubí a prodlouží. Kromě pravidelnosti si dejte pozor i na dobu,
kdy sportujete. Ideální je dopoledne, pokud vám to ale časové možnosti nedovolí, pohlídejte si
alespoň, abyste si dali do těla nejpozději 3 hodiny před spaním.

Dvacetiminutovka povolena
Ve školce jsme jej nesnášeli, v dospělosti po něm často prahneme. Přestože odpolední spánek
může být osvěžující, neměl by trvat déle než hodinu. V opačném případě totiž naruší váš noční režim.

Coffee break? Opatrně!
Nějaký ten stimulant občas potřebuje každý z nás. Ať už si ujíždíte na kávě, cukru nebo energy
drincích, myslete na to, že vám jejich konzumace může připravit bezesnou noc. Vyvarujte se jí
alespoň v odpoledních hodinách a večer.

Jak si kdo ustele, tak si lehne
Vytvořte si ložnici vašich snů – a sny se dostaví. Doplňky, povlečení i osvětlení mohou za pár
korun úplně změnit atmosféru celé místnosti. Vaše záda pak ocení investici do kvalitní postele,
matrace a roštu. Uleví jim také vhodně zvolený polštář. V příjemně zařízené ložnici se vám bude
krásně usínat, a ještě krásněji vstávat.

Velikost matrace ovlivňuje kvalitu spánku
Právě velikost matrace totiž hraje velkou roli v tom, jestli se vyspíte pohodlně. Jenže lidé obvykle
velikost matrace nepřizpůsobují své výšce, ale rozměrům postele. A to je chyba. V krátké posteli
s nedostatečně dlouhou matrací se totiž dobře nevyspíte nikdy. Matrace by měla být alespoň
o 20 centimetrů delší, než jste vy. Například člověk, který měří 178 centimetrů, by proto měl
sáhnout po matraci minimálně 200 centimetrů dlouhé. Doporučená šířka matrace pak činí
90 centimetrů. Pokud pořizujete matraci pro páry, nenechte se zlákat tím, že nepotřebujete tolik
místa. Dopřejte si dostatek prostoru na spánek a vždy kupujte dvojmatraci širokou minimálně
180 centimetrů.

Poloha těla
Nejlepší relaxace dosáhnete na zádech,
případně na boku. V pozici na břiše se tělo
zcela neuvolní.
Pozor dávejte zejména při spaní na boku.
V této poloze je obvykle tělo nejcitlivější
na špatně zvolenou tuhost (pozice
páteře, riziko zablokování zad tzv.
„v kříži“), a také na otlaky
kyčlí a ramen.

BOUTIQUE
Curem Exclusive
Prošívané pratelné přikrývky a polštáře ze 100% saténové bavlny.
Celoroční použití, čistota, tepelná pohoda, prodyšnost
a dlouhá životnost.

60°C

100% bavlna
celoroční pohodlí

3 varianty konstrukce přikrývky:
Termo-Duo: zimní
Single: celoroční
Summer: letní
Termo-Duo: dvě samostatné přikrývky oddělené
vzduchovou kapsou a spojené lemovkou = izolace,
udržování konstantní teploty.
Dva polštáře v jednom - prošitý polštář s dlouhým bočním
zipem, uvnitř s vyjímatelnou vložkou z bavlny s náplní též
na zip (regulace množství náplně - výšky polštáře).
Povrchová tkanina: 100 % bavlna - satén
Náplň polštáře:
1000 g: 100 % polyesterové kuličky
Náplň přikrývky: 550/840/1100 g 100% polyesterové
duté silanizované rouno
Materiály splňují přísné normy certifikace ÖKO TEX STANDARD 100.
Baleno v praktických taškách se zipem a uchem.

Polštáře:

Přikrývky

50 x 70 cm
70 x 90 cm

140 x 200 cm
140 x 220 cm

Další rozměry
najdete v ceníku.

Curem Mikado

Curem Belveder

Paměťový polštář Curem tvaru dražé.

Anatomický paměťový polštář Curem.

Pohodlí a podpora krční páteře, relaxace šíjového svalstva.
Velice oblíbené provedení, které „padne“ většině uživatelů.

Profilace CubeCare, snižující tlak - vyvinuta pro zdravotní matrace
a doplňky. Pohodlí a podpora krční páteře a relaxace šíjového svalstva.

Rozměry cca 66 x 42 x 11 cm.
Pratelný potah (60 °C) s přírodními vlákny.

Větší formát polštáře; cca 66 x 44 x 11 cm.
Pratelný potah (60 °C) s přírodními vlákny.

nejoblíbenější

ortopedický

Informace a podmínky
Aktuální ceník žádejte u svého prodejce.
Matrace jsou k dispozici v běžných, atypických i prodloužených rozměrech.
Ceny jednotlivých variant najdete v ceníku.
Typické rozměry matrací:
jednolůžka: 80x200; 90x200 cm (ostatní rozměry jsou brány jako atyp)
100x200 cm (tento rozměr je v ceníku uveden samostatně)
dvoulůžka: 120x200; 140x200; 160x200; 180x200; 200x200 cm.
Atypické rozměry matrací:
Do rozměru 90x200 cm účtován příplatek 10 % k ceně za typický rozměr jednolůžka.
Pro rozměr nad 90x200 cm je účtován příplatek 10 % k ceně nejbližšího většího rozměru.
Prodloužení matrací:
Prodloužení matrace do 220 cm = + 20 % k ceně typického nebo atypického rozměru.
Prodloužení matrace 221-250 cm = + 50 % k ceně typického nebo atypického rozměru.
Prodloužení matrace 251-300 cm = + 100 % k ceně typického nebo atypického rozměru.
Prodloužení matrace 221-300 cm u vybraného modelu doporučujeme konzultovat prostřednictvím Vašeho prodejce
(může dojít ke konstrukčním změnám).
Matrace větší, než 90x200 cm mohou být dodány s lepeným konstrukčním spojem. Matrace v rozměrech větších, než 90x200
cm mohou být dodány, s ohledem na typizované šíře látek, s jiným vzorem potahu, nemajícím vliv na užitné vlastnosti výrobku. Všechny typy matrací jsou při prodloužení, tj. v rozměru delším než 200 cm, dolepovány blokem kvalitní hybridní pěny.
Curem doporučuje lamelové rošty Tropico Double - využijte akčních nabídek.
Na matrace Curem je poskytována regresivní záruka 10 let na jádro matrace (0 - 6 let plná záruka, nad 6 let krácena každým
rokem o 20 %). Tento benefit není zpoplatněn, je však podmíněn registrací výrobku (viz instrukce níže). Ostatní výrobky
v portfoliu Curem, jakož i potahy matrací, mají záruku 2 roky.
Prodloužená záruka je platná pouze při zakoupení matrací Curem u autorizovaných prodejců a v případě bezplatné registrace
výrobku do 1 měsíce od data nákupu na webové stránce: https://reg.hilding.cz (pro potřeby registrace si uschovejte výrobní
štítek se sériovým číslem z matrace)! Návod na registraci najdete také na každé matraci Curem.

Výrobce si tímto vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu technologie výrobku, či jeho konstrukci, zbarvení, design, atd.
bez předchozího upozornění s tím, že aktuální vyobrazení výrobku se může odlišovat od aktuálního vyobrazení reklamních
a ilustračních fotografií výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny.

Více informací a seznam autorizovaných top prodejců najdete na www.curem.cz.

Váš autorizovaný prodejce Curem:

„Až bude nejhůř, tak se na nikoho nespoléhej…
Všichni Ti stejně jen řeknou, že to bude dobrý…“
— John Lennon, britský hudebník, 1940 - 1980

My však máme to štěstí, že vy, naši zákazníci,
jste s námi zůstali i po požáru na konci roku 2020.
Máme to štěstí, že jsme se na vás mohli spolehnout,
a díky vaší podpoře jsme společně zvedli značku
Curem z popela. Jen díky vám můžeme znovu
vyrábět matrace Curem.
Děkujeme.
Tým výrobního závodu

ZRUČNOST

TECHNOLOGIE

KVALITA

Seznam autorizovaných top prodejců
Curem najdete na:
www.curem.cz

