Spánek, který má duši...

ITALIER
6 vysokých matrací,
které Vás zasvětí do tajů spánku

26|30
VISCO - LATEX - TRIUMPH - CLOUD - NUCLEUS - COMODORE

Ulehněte, zavřete oči a představte si
svoji matraci Spirit Superior jako koráb,
plující bezpečně a tiše v bouři všedních dní...
Nechte se unášet vlnami krásných snů, které se s ránem nevytratí,
a dovolte si zapomenout na každodenní starosti.
Spěte tak jako nikdy.
Spěte a žijte. Spirit. Spánek, který má duši.

Spánek, který má duši...

VISCO

-

TUHOST +

ČÍM ŠIRŠÍ [ ZÁBĚR ], TÍM VÍCE
TYPŮM POSTAV MATRACE VYHOVÍ

VISCO. DVOJITÝ ODLEHČUJÍCÍ PAMĚŤOVÝ EFEKT. PÉČE O CELÉ POHYBOVÉ ÚSTROJÍ.
SUPERSOFT BLACK VISCO 3 cm super jemná paměťová (visco) vrstva - obejme Vás!
VISCO 4 cm pěna střední tuhosti - lehkost a úleva pro celé tělo - beztížný stav těla a mysli.
HR-XF 5 cm studená pěna vyšší tuhosti - pružnost, pevnost, podpora - snadná změna polohy při spánku.
Základna z pěny Flexifoam® SuperiorVolume vysokého objemu s anatomickým systémem SpineProtector
(ramenní a pánevní roznášecí zóny nesou tělo ve všech nálehových úhlech a upravují tuhost v zónách).
Reverzní strana matrace s ramenními sekcemi a CubeCare profilací (výkyvné flexi kostky) proti otlakům.
Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace, hygiena.
Potah CORVUS AIR je pratelný (60 °C), vyrobený ze 2 částí - snadná manipulace.

26 / 30 cm

2 varianty výšky
bez změny ceny

60 °C

pratelný
potah

CC

10 let záruky
Spirit na celé jádro
matrace

3D-ClimaControl
prošívaný potah

150 kg

maximální
dop. nosnost

CubeCare

výkyvné flexi kostky
proti otlakům těla

7 zón

ortopedická
konstrukce

Hypo+

vhodná pro
alergiky

SpineProtector
komfort a ochrana
páteře

TUHOST
střední

VISCO+VISCO

super jemná visco pěna +
odlehčující visco pěna

latex

-

TUHOST +

ČÍM ŠIRŠÍ [ ZÁBĚR ], TÍM VÍCE
TYPŮM POSTAV MATRACE VYHOVÍ

LATEX. DOKONALÉ SPOJENÍ PRUŽNOSTI A PAMĚŤOVÉHO EFEKTU PRO POHODLÍ BEZ POTU.
LATEX 3 cm super jemná vrstva s perforací - vzdušnost a jemnost - nic se netvaruje lépe!
VISCO 4 cm pěna střední tuhosti - lehkost a úleva pro celé tělo - beztížný stav těla a mysli.
HR-XF 5 cm studená pěna vyšší tuhosti - pružnost, pevnost, podpora - snadná změna polohy při spánku.
Základna z pěny Flexifoam® SuperiorVolume vysokého objemu s anatomickým systémem SpineProtector
(ramenní a pánevní roznášecí zóny nesou tělo ve všech nálehových úhlech a upravují tuhost v zónách).
Reverzní strana matrace s ramenními sekcemi a CubeCare profilací (výkyvné flexi kostky) proti otlakům.
Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace, hygiena.
Potah CORVUS AIR je pratelný (60 °C), vyrobený ze 2 částí - snadná manipulace.

26 / 30 cm

2 varianty výšky
bez změny ceny

60 °C

pratelný
potah

CC

10 let záruky
Spirit na celé jádro
matrace

3D-ClimaControl
prošívaný potah

150 kg

maximální
dop. nosnost

CubeCare

výkyvné flexi kostky
proti otlakům těla

7 zón

ortopedická
konstrukce

Hypo+

vhodná pro
alergiky

SpineProtector
komfort a ochrana
páteře

TUHOST
vyšší střední

LATEX+VISCO
jemný latex +
odlehčující visco pěna

TRIUMPH
Spojení nejmodernějších
super-elastických paropropustných materiálů
v konstrukci jádra

XDURA. Nejodolnější pěna. V odolnosti, pružnosti,
ergonomii a vzdušnosti překonává všechny
dosud známé materiály, používané při výrobě
matrací (spojuje všechny jejich výhody).
Vynikající termoregulace, nový
rozměr pohodlí.

-

TUHOST +

ČÍM ŠIRŠÍ [ ZÁBĚR ], TÍM VÍCE
TYPŮM POSTAV MATRACE VYHOVÍ

DYNAMICKÁ PRUŽNOST hybridní konstrukce
1

2

3 4

5

6

7

8

9
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3 vrstvy s dynamickou pružností.
Multi-zónová konstrukce
s maximální prodyšností.

VYŠŠÍ HODNOTA = VYŠŠÍ PRUŽNOST
NIŽŠÍ HODNOTA = VĚTŠÍ JEMNOST A ODLEHČENÍ TĚLA
ČÍM ŠIRŠÍ ZÁBĚR, TÍM VŠESTRANNĚJŠÍ POUŽITÍ

TRIUMPH. REGENERACE A POHODLÍ BEZ VISCO PĚNY, BEZ POCENÍ, BEZ KOMPROMISŮ.
XDURA 7 cm 58 kg/m3 dokonale kopírující a prodyšná, prakticky nezničitelná pěna s termoregulační funkcí.
HYBRID HY 9 cm 38 kg/m3 super-elastická hybridní pěna střední tuhosti - vyrovnává tlak v ploše matrace.
HR 11 cm 50 kg/m3 studená pěna vyšší tuhosti - pružnost, pevnost, podpora - snadná změna poloh při spánku.
Třístupňová konstrukce - odrazová pružnost se zvyšuje v každé vrstvě nejmodernějších pěn velmi vysoké
objemové hmotnosti s nejvyšší možnou propustností vodních par. Úžasně pohodlná a stabilní konstrukce.
Anatomický systém SpineProtector je uložen v hybridní vrstvě (dokonalá podpora těla ve všech polohách).
Reverzní strana matrace s ramenními sekcemi a CubeCare profilací (výkyvné flexi kostky) proti otlakům.
Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace, hygiena.
Potah CORVUS AIR je pratelný (60 °C), vyrobený ze 2 částí se zdvojeným zipem - snadná manipulace.

26 / 30 cm

2 varianty výšky
bez změny ceny

60 °C

pratelný
potah

10 let záruky
Spirit na celé jádro
matrace

CC-ZZ

3D-ClimaControl
prošívaný potah
se zdvojeným zipem

150 kg

maximální
dop. nosnost

CubeCare

výkyvné flexi kostky
proti otlakům těla

7 zón

ortopedická
konstrukce

SpineProtector

komfort a ochrana
páteře v konstrukci,
prodyšné odshora dolů

Hypo+

vhodná pro
alergiky

TUHOST
střední

XD hybrid

XDURA - světová jednička
v odolnosti, pružnosti a prodyšnosti
pěn + super-elastická hybridní pěna

cloud
Spojení nejmodernějších
super-elastických paropropustných materiálů
v konstrukci jádra

OK

Potah 3D Thermo-Control
pro optimální spánkové klima
a Vaše pohodlí.

-

TUHOST +

ČÍM ŠIRŠÍ [ ZÁBĚR ], TÍM VÍCE
TYPŮM POSTAV MATRACE VYHOVÍ
5 vrstev s dynamickou pružností.
Multi-zónová konstrukce
s maximální prodyšností.

DYNAMICKÁ PRUŽNOST hybridní konstrukce
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VYŠŠÍ HODNOTA = VYŠŠÍ PRUŽNOST
NIŽŠÍ HODNOTA = VĚTŠÍ JEMNOST A ODLEHČENÍ TĚLA
ČÍM ŠIRŠÍ ZÁBĚR, TÍM VŠESTRANNĚJŠÍ POUŽITÍ

CLOUD. ABSOLUTNÍ ODLEHČENÍ TĚLA BEZ VISCO PĚNY A BEZ POCENÍ. NADPOZEMSKÁ JEMNOST.
Super Gel Touch 3 cm 44 kg/m3 sametová latex-gelová GelTouch pěna. Omezení tlaku na tělo. Termoregulace + jemnost.
Znáte z Geltech® matrací. Gelová pěna S-GT je dokonale prodyšná a napomáhá omezit pocení na minimum.
LATEX C9 5 cm 65 kg/m3 super jemný, pružný latex. Antibakteriální, vzdušný; druhý termoregulační stupeň matrace.
Pětistupňová konstrukce - odlehčení těla a pohodlí bez ztráty podpory.
Základna z pěn HYBRID HY 38 kg/m3 super-elastická hybridní pěna střední tuhosti - vyrovnává tlak;
celoplošný anatomický systém SpineProtector2 pro ochranu páteře; HR-XF 50 kg/m3 tuhá a pružná studená pěna.
Reverzní strana matrace s ramenními sekcemi a CubeCare profilací (výkyvné flexi kostky) proti otlakům.
Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace, hygiena.
Potah je 2- dílný pro snadnou manipulaci. Funkční strany potahu můžete dle libosti prohodit. 1/2 CORVUS AIR
robustní bílá látka s šedými tóny, praní: 60 °C; 2/2 VOGUE v šedém designu obsahuje 30% přírodních vláken,
pratelnost: 40 °C; superjemná na dotek, se zvýšenými termoregulačními vlastnostmi.
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2 varianty výšky
bez změny ceny

60 °C

pratelný
potah

10 let záruky
Spirit na celé jádro
matrace

CC-Vogue-ZZ
3D-ClimaControl+
prošívaný potah se
zdvojeným zipem

150 kg

maximální
dop. nosnost

CubeCare

výkyvné flexi kostky
proti otlakům těla

7 zón

ortopedická
konstrukce

SpineProtector2

Hypo+

vhodná pro
alergiky

komfort a ochrana páteře
v celoplošné verzi podpírá
tělo ve všech polohách

TUHOST
nižší střední

Super Gel Touch

odlehčující sametová gelová pěna
kombinovaná s jemným, pružným
latexem. Jemná, ale sebejistá.

Probuďte se. Odpočatí, plní sil.
Vstaňte. Plní energie do nového dne.
Prožijte den tak, jak jste snili, že jej prožijete.
Nepřemýšlejte nad tím, zda i další noc bude tak intenzivní, jako předešlá,
spolehněte se na to, že bude. Budete-li se svojí matrací Spirit.
Starost o hluboký zážitek ze spánku nechte na bedrech matrace
dnešní doby, matraci Spirit. Matraci s technologií zítřka.
Nechá Vás prožít noc. Vy prožijte svůj den.
Žijte tak jako nikdy.
Žijte a spěte. Spirit. Spánek, který má duši.

Spánek,
který má
duši...

NUCLEUS

AIR MEMORY
Komfort paměťové pěny - vzdušné
buňky DNA Nucleo Visco

TVRDÝ
LEHACÍ POCIT
XXL tuhá strana
s CubeCare profilací

AIR
Maximální vzdušnost
pěny XDURA

OK

Spojení nejmodernějších
super-elastických paropropustných materiálů
v konstrukci jádra

Potah 3D Thermo-Control
pro optimální spánkové klima
a Vaše pohodlí.

AIR (XDURA). Pružnost.

XDURA. Nejodolnější pěna. V odolnosti,
pružnosti, ergonomii a vzdušnosti překonává
všechny dosud známé materiály, používané
při výrobě matrací (spojuje všechny jejich
výhody). Vynikající termoregulace,
nový rozměr pohodlí.

Tužší hybridní pěna HY 40 kg/m3
Super elastická hybridní pěna HY 38 kg/m3
Super pružná studená pěna Flexifoam HRXF 40 kg/m3
Tuhá a pružná studená pěna Flexifoam HRXF 50 kg/m3
®

®

DNA Nucleo VISCO. Pohodlí a vzdušnost spojily
své síly. Ramenní zóna DNA Nucleo je vyrobena
ze speciální paměťové pěny. Přináší dokonalou
úlevu pro ramenní klouby při spánku na boku,
správnou oporu pro tělo i v pozici na zádech
a na břiše. Rozložení hmotnosti těla a omezení
tlaku je díky tvaru paměťových buněk skutečně
dokonalé. Paměťové buňky jsou navíc vzdušné.

AIR MEMORY (DNA Nucleo Visco). Paměť.

-

TUHOST +

DYNAMICKÁ PRUŽNOST
hybridní konstrukce

1
ČÍM ŠIRŠÍ [ ZÁBĚR ], TÍM VÍCE
TYPŮM POSTAV MATRACE VYHOVÍ
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ČÍM VYŠŠÍ HODNOTA, TÍM LEPŠÍ ODRAZOVÁ
PRUŽNOST A PODPORA

NUCLEUS. MATRACE SE 3 LEHACÍMI POCITY. INSPIROVÁNA DOKONALOSTÍ LIDSKÉ BUŇKY.
Ramenní zóna AIR MEMORY: DNA Nucleo modul z VISCO pěny ALOE 5 cm. Beztížný stav pro ramena. Ventilace.
Ramenní zóna AIR: XDURA 5 cm 58 kg/m3 dokonale kopírující a prodyšná, super odolná pěna s termoregulační funkcí.
Každá ramenní zóna přidává lehací pocit navíc. Vyzkoušejte Nucleus na vlastní záda!
HYBRID HY 8 cm 40 kg/m3 tužší hybridní pěna vyšší střední tuhosti. V této vrstvě jsou zasazeny odlehčující ramenní
zóny s moduly z pěn XDURA a DNA Nucleo VISCO. Hybridní pěna dokonale podpírá tělo. Vynikající vzdušnost a pružnost.
Základna z pěn HYBRID HY 38 kg/m3 super-elastická hybridní pěna střední tuhosti - vyrovnává tlak v ploše matrace.
HR-XF 40 kg/m3 studená pěna je tvarována do ergonomické vrstvy SpineProtector2 pro ochranu páteře.
HR-XF 50 kg/m3 studená pěna. Tuhost a vysoká pružnost (snadná změna poloh). Tvoří tužší stranu matrace
s profilací CubeCare, vyvinutou pro zdravotní matrace. Pomáhá omezit tlak na tělo, a to i přes vysokou tuhost.
Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace, hygiena.
Potah je 2- dílný. Funkční strany potahu lze prohodit. 1/2 CORVUS AIR robustní bílá látka s šedými tóny, praní:
60 °C; 2/2 Šedý VOGUE obsahuje 30% přírodních vláken. Pratelnost: 40 °C; super jemnost, super termoregulace.

26 / 30 cm

2 varianty výšky
bez změny ceny

10 let záruky
Spirit na celé jádro
matrace

60/40 °C CC-Vogue-ZZ
pratelný
potah

3D-ClimaControl+
prošívaný potah se
zdvojeným zipem

200 kg

maximální
dop. nosnost

SpineProtector2

7 zón

ortopedická
konstrukce

komfort a ochrana páteře
v celoplošné verzi podpírá
tělo ve všech polohách

Hypo+

vhodná pro
alergiky

DNA Nucleo

Segment paměťové pěny
velmi vzušné konstrukce.
AIR MEMORY

TUHOST

vyšší střední (strana s moduly)
a vysoká (tužší strana matrace)

XD hybrid

XDURA - světová jednička
v odolnosti, pružnosti
a prodyšnosti pěn. AIR

COMODORE

OK

Spojení nejmodernějších
super-elastických paropropustných materiálů
v konstrukci jádra

Potah 3D Thermo-Control
pro optimální spánkové klima
a Vaše pohodlí.

Provětraná elastická vrstva - Latex 65 kg/m3
Paměťová odlehčující vrstva - Visco 50 kg/m3
Odolná základna z pěny Flexifoam HR-XF 50 kg/m3
®

DynamicResponse Hybrid Technology
Thermo-Control & Multizone system

Hybridní konstrukce: 5 roznášecích
a 2 izolační vrstvy DynamicResponse
s pružinami Super-Multi-Pocket
s technologií AirForce pro maximální
vzdušnost a nevídanou odezvu.
O tělo se stará >1500 samostatně
reagujících bodů matrace.

1/2 - Vogue Clima Cool+ (40 °C), zip kolem dokola
3D ventilační mřížka, pracující s pružinami AirForce
1/2 - Corvus Clima (60 °C)

-

TUHOST +

DYNAMICKÁ PRUŽNOST
hybridní konstrukce

1
ČÍM ŠIRŠÍ [ ZÁBĚR ], TÍM VÍCE
TYPŮM POSTAV MATRACE VYHOVÍ
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ČÍM VYŠŠÍ HODNOTA, TÍM LEPŠÍ ODRAZOVÁ
PRUŽNOST A PODPORA

COMODORE. VRCHOLNÁ KONSTRUKCE S DOKONALÝM POHODLÍM, DYNAMIKOU A VZDUŠNOSTÍ.
LATEX 3 cm super jemná vrstva s perforací - vzdušnost a jemnost - nic se netvaruje lépe!
VISCO 3 cm pěna střední tuhosti - lehkost a úleva pro celé tělo - beztížný stav těla a mysli.
HR-XF 50 kg/m3 3 cm studená pěna vyšší tuhosti - pružnost, pevnost, podpora, snadná změna polohy při spánku.
Super-Multi-Pocket AirForce 18 cm jádro z taškových pružin s dokonalou reakcí ve více než 1500 bodech.
Jádro zaručuje dokonalou kopírovatelnost a podporu páteře. Bezkonkurenční vzdušnost díky příčným kanálkům.
Vysoká dynamická odezva - Každá pružinka odvádí na 100% svoji práci přesně tam, kde Vaše tělo potřebuje.
HR-XF 2 cm studená pěna na spodní straně matrace chrání pružinové jádro.
Luxusní pratelný potah s 3D ventilací a klimatizačními vrstvami dutého vlákna - termoregulace, hygiena.
Potah je vyrobený ze 2 částí pro snadnou manipulaci. Funkční strany potahu můžete dle libosti prohodit.
1/2 CORVUS AIR robustní bílá látka s šedými tóny, pratelnost: 60 °C; 2/2 VOGUE v šedém designu; 30% přírodních
vláken, pratelnost: 40 °C; vynikající termoregulační vlastnosti (chladivější strana); jemná na dotek.

30 cm

maximální požitek
z maximální výšky

10 let záruky
Spirit na celé jádro
matrace

60/40 °C CC-Vogue
pratelný
potah

3D-ClimaControl
prošívaný potah+

150 kg

maximální
dop. nosnost

DynamicResponse
dokonalá zpětná vazba
vaše tělo : matrace

MultiZone
> 1500 pružin
jednolůžka

Hypo+

vhodná pro
alergiky

SpineProtector

SMP-AF pružinové jádro
s ochranou páteře

TUHOST

střední až vyšší střední

LATEX+VISCO+SMP
jemný latex + visco pěna +
18 cm vysoká tašková pružina

family
VISCO

BESTSELLER #2

LATEX

BESTSELLER #1

TRIUMPH

VISCO
VISCO
HR

LATEX
VISCO
HR

XDURA
HYBRIDE
HR

Silný, dvojitý paměťový efekt,
který uleví kloubům.
Regulace tlaku.
Střední tuhost,
nižší odrazová pružnost.

Latexová pružnost,
paměťový efekt,
termoregulace.
Pevná matrace.
Vyšší tuhost,
střední odrazová pružnost.

Nezničitelná pružnost,
poddajnost, extra vzdušnost
a termoregulace.
Odlehčení celého těla.
Vynikající eliminace tlaku.
Vyšší střední tuhost,
velmi vysoká odrazová pružnost.

Potah Corvus
s 3D ventilací.

Pružnost

Potah Corvus
s 3D ventilací.

Pružnost

Potah Corvus
s 3D ventilací.

Pružnost

Rodina prvotřídních matrací
s českým rodokmenem

CLOUD

Novinka

NUCLEUS

VOLBA ZNALCE

COMODORE

LATEX & GEL TOUCH
LATEX
HYBRIDE
HR

DNA & XDURA
AIR MEMORY & AIR
MULTI-HYBRIDE XXL
TRIPLE-FUNCTION
HR

LATEX
VISCO
HR
SUPER-MULTI-POCKET
AIRFORCE

Jemnost, poddajnost,
dokonalé kopírování těla,
termoregulace, vynikající
antibakteriální vlastnosti.
Odlehčení celého těla.
Dokonalá eliminace tlaku.
Nižší střední tuhost,
vysoká odrazová pružnost.

Pohodlí, nosnost, pružnost a vzdušnost.
Vhodná pro široké spektrum postav.
Nucleus si poradí s váhovými
kategoriemi 50 - 200 kg.
Nabízí 3 různé lehací pocity díky tuhé
a poddajné straně (s 2 typy ramenních zón):
AIR Memory = zóna DNA Nucleo Visco
AIR = zóna XDURA

Potah Corvus/Vogue
s 3D ventilací a dokonalou
termoregulací.

Potah Corvus/Vogue
s 3D ventilací a dokonalou
termoregulací.

Latexová jemnost
a paměťový odlehčující efekt.
Velmi vysoká vzdušnost
a termoregulační funkce
pružinového jádra AirForce.
Vyšší tuhost, vynikající podpora
páteře a zónová přizpůsobivost,
zvýšená odrazová pružnost.
Pružiny, které při vysokém zatížení
automaticky zvýší tuhost. Geniální.

Pružnost

Potah Corvus/Vogue
s 3D ventilací a dokonalou
termoregulací.

AIR (XDURA)
AIR MEMORY
(Nucleo DNA Visco)

Pružnost

Pružnost

sleep
lab

Vyrábíme matrace se zkušenostmi mistrů řemesla od roku 1939, za použití moderních materiálů a technologií. Vyrábíme matrace, na kterých
je radost spát. Vyrábíme pro Vás matrace SPIRIT Superior. Abyste mohli klidně spát, testujeme dokonalost našich matrací v nejmodernějším
spánkovém testovacím centru SleepLab ve Švýcarsku. Krásné sny Vám přeje přední výrobce matrací Hilding Anders Česká republika a.s.

Informace a podmínky, záruka Spirit
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.

ZRUČNOST

TECHNOLOGIE KVALITA

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 konzultujte se svým prodejcem (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.
Pro použití s matracemi Spirit doporučujeme lamelové rošty Tropico Double - využijte akčních nabídek.
Na matrace Spirit Superior 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 Spirit, jakož
i potahy matrací, mají záruku 2 roky. Prodloužená záruka je platná pouze při zakoupení matrací Spirit 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 Spirit.
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.

