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*Az ajánlat 2017.02.28-ig leadott rendelésekre érvényes. Egy kupon többször felhasználható, matraconként csak egy kupon váltható be.

Dormeo Álomszerviz
Váltsa be most a mellékelt kupont és használja ki az Önnek járó exkluzív kedvezményt! Vegye igénybe a Dormeo Álomszerviz szolgáltatásait!
Ha most vásárol Dormeo matracot, nemcsak ingyenesen házhoz visszük, hanem a régi matracát is díjmentesen elszállítjuk!* 

COMFORT 
KUPON

VITALITY 
KUPON

HARMONY 
KUPON

5 000 Ft 
kedvezmény

10 000 Ft 
kedvezmény

15 000 Ft 
kedvezmény

Ez a kupon a következő Dormeo
matracokra váltható be:

Dormeo Siena matrac 

Dormeo Aloe Vera matrac 

Dormeo Aloe Vera Plus matrac
Beváltható: 2017.02.28-ig

Ez a kupon a következő Dormeo
matracokra váltható be:

Dormeo Fresh matrac 

Dormeo iMemory Silver
matrac
Beváltható: 2017.02.28-ig

Ez a kupon a következő Dormeo
matracokra váltható be:

Dormeo Fresh Prima matrac 

Dormeo Air Comfort Plus matrac 

Dormeo Air Select Plus matrac

Dormeo Air Lux Plus matrac

Beváltható: 2017.02.28-ig

Kuponkód: VITALITY10000 Kuponkód: HARMONY15000Kuponkód: COMFORT5000
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Milyen anyagokból készülnek a Dormeo matracok? Milyen speciális technológiákat használunk?

Szimbólumok:

A matrac két különböző keménységű oldallal rendelkezik, így Ön 
megválaszthatja, hogy éppen a puhább vagy a keményebb felületen sze-
retne aludni. 

A kétszemélyes matracban két, egymástól függetlenül forgatható 
matracbelső található, így alvópartnerétől függetlenül, a saját preferen-
ciája szerint állíthatja be a matrac keménységét, ezzel is megkönnyítve a 
matracvásárlást. Másik előnye, hogy nem érzi alvópartnere mozgását, 
így mindketten zavartalanul pihenhetnek.

A matrac 3 komfortzónával rendelkezik: egy a hát felső részénél, egy 
az alsó részeinél, illetve egy harmadik a lábaknál található. Ez az elren-
dezés kényelmes és biztos alátámasztást ad a kritikus testrészeknek, és 
tökéletesen felveszi a test alakját.

A matrac 5 komfortzónával rendelkezik: vállak és nyak területe, hát 
alsó része, csípő, combok és lábszár. Ez a kialakítás tökéletes és test-
részre szabott alátámasztást biztosít.

Minden matracunk allergológiai vizsgálaton esett át. Válasszon 
matracaink közül, ha csökkenteni szeretné az allergének mennyiségét  
a szobában. 

Minden termékünk kiváló minőségű és környezetbarát alapanya-
gokból készült, melyek egyúttal újrahasznosíthatóak.
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MEMÓRIAHAB
A memóriahabból készült matrac személyre szabott alvási környezetet 
nyújt. Mozgás közben alkalmazkodik testünk alakjához, és felveszi a hő-
mérsékletét. Különlegesen jó alvásélményt nyújt, emellett hipoallergén, 
ezért azoknak is ajánljuk, akik allergiás tünetekkel küszködnek.

iMEMORY EMLÉKEZŐHAB
Rugalmasan alkalmazkodik a test körvonalaihoz, és egyenletes alátá-
masztást nyújt - anélkül, hogy túlzott nyomást fejtene ki az izmokra vagy a 
csontokra. Mikrokapszulái révén képes a hőmérséklet szabályozására. 
Az ezüst-ionos kezelés eredménye, hogy a matrac szagmentes marad, és 
távol tartja a baktériumokat.

ECOCELL® HAB
Magas minőségű, kényelmes, új generációs habszivacs, a tökéletes alvásra 
tervezve. A masszív és elasztikus szivacsréteg biztos alátámasztást nyújt, és 
mindig visszanyeri eredeti formáját, bármekkora nyomás nehezedik rá. 3 di-
menziós sejtszerkezetének köszönhetően kiválóan szellőzik, nem fülled be.

OCTASPRING® HABRUGÓK
A szabadalmaztatott, méhsejt alakú, három dimenzióban rugalmas 
Octaspring® habrugók fokozott szellőzést, megbízható megtámasztást és 
száraz alvási környezetet nyújtanak. Prémium minőségű Air Plus matracaink 
emellett klasszikus zsákrugókat is tartalmaznak, amelyek extra magas-
sá, stabillá és tartóssá teszik a matracot.

ALOE VERA TARTALOM
Az aloe verával kezelt termékeink felülete sima és puha, ezért 
rendkívül gyengéd a bőrhöz. A természetes alvási felületet 
kedvelőknek ajánljuk.

CLEANEFFECT® ELJÁRÁS
Ez a kezelés extra védelmet nyújt a poratkák, baktériumok és 
a nem kívánatos szagok ellen. Kiváló választás, ha allergiás 
tünetektől szenved, illetve kiemelten fontos Önnek a higiénikus 
alvási környezet.

EZÜSTBEVONAT
Ezüstözött szövetborítás a friss, tiszta és higiénikus alvási 
környezetért. Az ezüstözött szálak antibakteriális és antisztatikus 
tulajdonsággal is rendelkeznek.

CLIMALITE® KEZELÉS
A speciális hőmérséklet- és nedvességszabályozó szálak 
elvezetik a felesleges hőt és párát. Hipoallergén, antibakteriális 
és gombaölő tulajdonságúak. 

AIRX SYSTEM
Optimális légáramlást biztosít termékeinkben. A sejtes kialakítás 
kiváló szellőzést tesz lehetővé, és elvezeti a felesleges ned-
vességet – így a matrac mindig friss és száraz marad. 

új
octaspring®

technológia
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Új matracot vásárolna? Ezért érdemes a Dormeo márkát választania!

• Termékeink a legszigorúbb minőség-
próbákat is kiállják. A legkorszerűbb 
anyagokból készülnek, légáteresztőek, 
hipoallergének.

• Matractípustól függően akár 100 nap 
próbaéjszakát biztosítunk! Tesztelje új 
Dormeo matracát otthona kényelmében: 
nincs kockázat, hiszen ha mégsem 
tetszik, meghatározott időn belül vissza-
küldheti, és mi visszafizetjük az árát. 

• Biztosak vagyunk abban, hogy matraca-
ink kiállják az idő próbáját, ezért akár 
15 év kiterjesztett garanciát nyújtunk 
vásárlóinknak.

• Kínálatunk rendkívül sokszínű: nálunk 
minden pénztárcához, mérethez, testal-
kathoz és testsúlyhoz talál matracot.

• A kiválasztott matracot gyorsan és 
ingyenesen otthonába szállítjuk, így 
Önnek ezzel sem kell bajlódnia.

• Elnyertük a Superbrands-díjat: 
nagy megtiszteltetés, hogy  
a 22 tagú, független szakemberek-
ből álló bizottság 2016-ban is érde-
mesnek találta a Dormeo márkát a 
rangos védjegy viselésére.

• Egyes matracaink már egész-
ségpénztári számlára is elszá-
molhatók!  
A részletekről a www.dormeo.hu 
oldalon, üzleteinkben illetve saját 
egészségpénztáránál tájékozódhat.

• Matracaink áruhitelre is megvásá-
rolhatóak.

áruhitelre is 
megvásárolható

próbaidőszak
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Csisztu Zsuzsa és családja is Dormeo matracon alszik 

Csisztu Zsuzsa szerkesztő-műsorvezető és férje, Dr. Ketskés Norbert 
orvos, életmódtanácsadó igazán pörgős életet él. Fiaik, Krisztián és Ad-
rián mellett reggeltől késő estig sűrű a program. Arról kérdeztük őket, 
hol és hogyan tudnak ellazulni, feltöltődni egy-egy fárasztó nap végén. 

A matracvásárlás sokaknak okoz fejtörést. Nehéz olyat találni, 
amely egészséges alátámasztást nyújt, nem túl kemény, de nem 
is túl puha. Miért a Dormeo Fresh Prima matracot választottátok?
Zsuzsa: Már évek óta Dormeo matracon alszunk, és nagyon elégedet-
tek vagyunk. A vadonatúj Fresh Prima egy korábbi Dormeo matrac 
továbbfejlesztett verziója, nem is csalódtunk benne. Speciális hab-
rugókból épül fel, amelyek tökéletesen eloszlatják a súlyt. Azokon a 
pontokon, ahol kell, puha a matrac: nem nyomja az ízületeket, a műtött 
térdeim és a vállam környékét. Ugyanakkor nem süpped be, nagyon jól 
megtámasztja a gerincet. 

Sajnos sokan küzdenek alvászavarral, számukra az éjszaka igazi 
rémálom. Norbert, orvosként, életmódtanácsadóként hogyan 
látod, hová vezethet, ha valaki rendszeresen rosszul alszik? 
Norbert: Ha valaki nem alszik jól, előbb-utóbb fáradékonyabb és 
ingerlékenyebb lesz, memória- és koncentrációzavarokkal fog küzdeni, 
rosszul teljesít a munkahelyén, a gyerekek pedig az iskolában. 
Sajnos a rossz alvás erőteljesen kihat az életminőségünkre. 

Mit tehetünk, hogy az éjszakák zavartalanul teljenek?
Norbert: Segíthet a mozgás és a természetes vitaminok. A legfontosabb 
viszont a fekhelyünk minősége: ez határozza meg, milyen hosszan, 
milyen mélyen és pihentetően tudunk aludni. Lényeges a matrac 
keménysége, megtámasztása, hogy mennyire érezzük magunkat kom-
fortosan rajta, hogy mennyire szellőzik. A Dormeo Fresh Prima matrac 
tökéletesen megfelel ezeknek az elvárásoknak.

Mi az, ami miatt különösen szeretitek ezt a matracot?
Zsuzsa: Nagyon jól vizsgázott a melegebb napokon: kellemesen hűvös 
maradt, kiválóan szellőzött, egyikünk sem melegedett ki. Ami még 
nagyon fontos, hogy hipoallergén a matrac: nem telepszenek meg 
benne az atkák, és semmiféle apró élőlény, ami zavarná az éjszakai 
nyugalmat. A tisztán tartása is könnyű, ami két örökmozgó fiú mellett 
fontos kérdés... Csak lecipzározzuk a matrac huzatát, és már mehet 
is a mosógépbe. 

A Dormeo Fresh Prima matracról bővebb információt a 13. ol-
dalon talál. Próbálja ki Ön is! Ha mégsem elégedett, 60 napon 
belül visszafizetjük az árát. Ráadásul matraccsere akciónk 
keretében most új matracát ingyen házhoz szállítjuk, a régit 
pedig díjmentesen elvisszük otthonából. 

Dormeo TIPP: használja fel a katalógusban található kedvezmény 
kuponokat. HARMONY kuponunkkal most 15 000 Ft kedvezmény-
nyel ajándékozzuk meg!
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Dormeo Air Select Plus matracon alszunk a párommal, és nagyon szeretjük!  
A fő ok, amiért ezt a matracot választottuk, hogy hihetelen kényelmes: a benne 
lévő kétféle rugó kombinációjának köszönhetően körbeöleli a testünket és kellő 
stabilitást és alátámasztás is ad. Emellett légáteresztő, és biztosítja a megfelelő 
hőszabályozást. Így nem melegszünk ki és nem is fázunk a matracon!

Közepesen kemény matracunkat akartuk lecserélni, mert sem a férjemnek, sem 
nekem nem volt igazán kényelmes. Én ugyanis a puha, ő viszont a kemény mat-
racra esküszik, így lehetetlennek tűnt, hogy olyat találjunk, ami mindkettőnknek 
megfelel. Aztán rátaláltunk a Dormeo iMemory Silver matracra, amiben olyan 
megfordítható dupla belső van, aminek egyik oldala keményebb, a másik pedig  
puhább. Így most mindketten úgy alszunk, ahogy nekünk a legkényelmesebb, és 
mindezt egy matracon! Meg is van az eredménye: a pihentető alvás egyértelmű-
en pozitívan hat a mindennapi teljesítményünkre, hangulatunkra. Katalin

Imádok jógázni, és aludni legalább ugyanannyira. Amikor nyolc évvel ezelőtt 
matracvásárlás előtt álltam, sokat gondolkodtam, milyen matracot válasszak. 
Fontos volt, hogy ne legyen se túl puha, se túl kemény. Egy Dormeo Fresh 
matracra esett a választásom, amit első pillanatban nagyon megszerettem. 
Pont annyira kemény, amennyire kell, a memóriahabban pedig fantasztikus ér-
zés elmerülni. Minden reggel kipihenten, frissen ébredek, és az pedig nagyon 
megnyugtató, hogy a matracom ennyi év után is friss!

Magdolna

Dániel



Milyen szempontok alapján válasszunk matracot?

Ha a hátán szeret aludni…
Egy keményebb matracra van szüksége. Ha 
ebben a pozícióban alszik, a testsúlya egyen-
letesen oszlik el az ágy felületén, ezért stabi-
labb alátámasztásra van szükség. 

Ha a hasán szeret aludni… 
Ebben az esetben egy olyan matracot kell 
választania, amely kombinálja a megfelelő 
támasztást és a puha alvófelületet.

Ha az oldalán szeret aludni…
Javasoljuk, hogy egy kevésbé kemény matracot válasszon, 
hogy a válla, csípője és a könyöke is kényelmes helyzetbe 
kerüljön. A túl kemény matracon való alvás akadályozhatja 
a véráramlást, ami a végtagok zsibbadásához vezethet. 

Ha gyakran vált alvóhelyzetet…  
Közepesen kemény matracot ajánlunk Önnek, amely 
jól alkalmazkodik a különféle testhelyzetekhez.

Ezeket a matracokat ajánljuk Önnek: Dormeo Aloe 
Vera, Dormeo Siena, Dormeo Air Comfort.

Ezeket a matracokat ajánljuk Önnek: Dormeo Air Lux, 
Dormeo iMemory Silver.

Ezeket a matracokat ajánljuk Önnek: Dormeo 
Fresh, Dormeo Fresh Prima.

Ezeket a matracokat ajánljuk Önnek: Dormeo Fresh Prima, 
Dormeo Air Select, Dormeo iMemory Silver.

Ha párjával alszik…
A tökéletes megoldás egy olyan duplamatrac, mely két különálló matracbelsővel rendelkezik. Ezeket egymástól 
függetlenül forgathatja, így Ön és alvópartnere is a számára megfelelő felületen alhat. 

Ezeket a matracokat ajánljuk Önnek: Dormeo iMemory Silver, Dormeo Air Select és Dormeo Air Lux.

7www.dormeo.hu
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Még mindig bizonytalan, hogy milyen 
matracot válasszon?  
Segítünk! Töltse ki a tesztünket:

Milyen pozícióban szokott aludni?

a.) Háton

b.) Hason

c.) Oldalt

d.) Gyakran változtatok alvóhelyzetet

Milyen matracot szeret?

a.) Ami masszív és kemény

b.) Ami nem túl kemény, és nem is túl puha

c.) Aminek a keménysége változtatható

d.) Ami puhább, és a test formájához alkalmazkodik

Az alábbi problémák közül melyik érinti Önt a leginkább?

a.) Fáj a nyakam és a hátam

b.) Allergiás tüneteim vannak

c.) Nyugtalanul alszom és sokat forgolódom éjszakánként

d.) Gyakran kimelegszem alvás közben

Tudta, hogy életünk 

egyharmadát a 

matracunkon töltjük?

Ha a legtöbb 
válasza A

Az Önnek leginkább 
megfelelő matrac 
a Dormeo Aloe 
Vera Plus matrac. 

Lapozzon a 11. 
oldalra a bővebb 
információért!

Ha a legtöbb 
válasza B

Az Önnek leginkább 
megfelelő matrac 
a Dormeo Fresh 
Prima matrac. 

Lapozzon az 13. 
oldalra a bővebb 
információért!

Ha a legtöbb 
válasza C

Az Önnek leginkább 
megfelelő matrac  
a Dormeo iMemory 
Silver matrac. 

Lapozzon a 14. 
oldalra a bővebb 
információért!

Ha a legtöbb  
válasza D

Az Önnek leginkább 
megfelelő matrac  
a Dormeo Air 
Select Plus matrac. 

Lapozzon a 17. 
oldalra a bővebb 
információért!



COMFORT VITALITY HARMONY

SIENA ALOE VERA 
PLUS FRESH iMEMORY 

SILVER FRESH PRIMA AIR COMFORT 
PLUS

AIR SELECT 
PLUS

AIR LUX  
PLUS

Garancia (év) 6  10 15 15 15 15  15 15

Keménység
PUHA             KEMÉNY

Magasság 16 cm 18 cm 16 cm 18 cm 18 cm 23 cm 23 cm 27 cm

Hipoallergén

CleanEffect® kezelés
Védelem a poratkák, 

baktériumok és gombák ellen

Memóriahab

Komfort zónák 3 3 3 3 5

Matrac összehasonlító táblázat

1 réteg1 réteg1 réteg 2 réteg

új
octaspring®

technológia
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SIENA 
matrac

Jobb alvásminőség és megfelelő tartás a hátának, elérhető áron. Ezek az elsőd-
leges szempontok, amikor az ember először próbálja megteremteni magának a 
tökéletes alvási környezetet. A Siena matrac alja és oldala jól szellőző anyagból 
készült, huzata pedig könnyen levehető és akár mosógépben is mosható.

16cm

MoShATÓ, LeveheTő hUZAT

Egyike keményebb matracainknak, amely egyen-
súlyt teremt a megfelelő támasz és a kényelem 
között.

hipoALLeRGéN

KöRNyeZeTbARáT

16 cm Ecocell® hab

CleanEffect® kezelés a huzaton

1

2

KevéSbé KeMéNy NAGyoN KeMéNy

keménységi fok

1

2
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6 30 NAp KipRÓbáLáS

Váltsa be COMFORT5000 
kuponkódját ide kattintva >>

http://links.dormeo.hu/c/9946147


hipoALLeRGéN

KöRNyeZeTbARáT

ALOE VERA PLUS
matrac

Keményebb típusú matrac, amely kiválóan alkalmazkodik az Ön fáradt és fe-
szült hátához. Igazi enyhülést és tartást ad, amikor lefekszik pihenni. Dőljön 
hátra, és élvezze a minőségi alvás élményét! Matracunk olyan anyagokból 
készült, melyek nem okoznak allergiát, a huzatát pedig aloe verával kezeltük, 
mely friss és puha alvófelületet biztosít.

Kiváló minőségű Ecocell® habmatrac a stabil 
megtámasztásért aloe verával gazdagítva.

KevéSbé KeMéNy NAGyoN KeMéNy

keménységi fok

16 cm Ecocell® hab

2 cm aloe verával kezelt huzat

1

2

18cm

1

2
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10 30 NAp KipRÓbáLáS

Váltsa be COMFORT5000 
kuponkódját ide kattintva >>

http://links.dormeo.hu/c/9946149


FRESH
matrac

A Fresh matrac tökéletes választás azoknak, akik megbízható és kényelmes 
matracot keresnek elérhető áron. A 2 cm-es viszkoelasztikus memóriahab 
felveszi a test alakját, így hozva enyhülést a nyomáspontokon, és biztosítja  
a kényelmes pihenést.

Ecocell® habmatrac memóriahab réteggel  
a tökéletes alátámasztásért és kényelemért

KevéSbé KeMéNy NAGyoN KeMéNy

2 keménységi fok

16cm

2 cm memóriahab réteg1

2

3 Ezüstbevonattal átszőtt huzat

14 cm Ecocell® hab

1

2

3

áTfoRdíThATÓ
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hipoALLeRGéN

KöRNyeZeTbARáT

15 30 NAp KipRÓbáLáS

Váltsa be VITALITY10000 
kuponkódját ide kattintva >>

http://links.dormeo.hu/c/9946150


KevéSbé KeMéNy NAGyoN KeMéNy

keménységi fok

FRESH PRIMA 
matrac

Egy matrac azoknak, akik kényelmes, friss és higiénikus alvási környezetre 
vágynak. A Fresh Prima matrac 3 komfortzónával rendelkezik: fej és váll, hát, 
illetve láb. Ennek köszönhetően a test minden pontjának tökéletes nyomás-
eloszlást és alátámasztást biztosít, így garantálva a zavartalan véráramlást.  
A 2 cm-es viszkoelasztikus memóriahab felveszi a test alakját, és enyhülést 
hoz a nyomáspontokon, valamint biztosítja a gondtalan pihenést. A 3D Airmesh  
huzat tökéletes szellőzést biztosít, ezzel is még frissebbé téve az alvást.

Ecocell® habmatrac memóriahab réteggel  
a különleges frissességért és kényelemért

3 
ZÓNA 3 ZÓNáS

18cm
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hipoALLeRGéN

15 60 NAp KipRÓbáLáS

diNAMiKUS 
hőSZAbáLyoZáS

2 cm memóriahab réteg

1

2

3 3 cm Ecocell® habréteg
4 3 cm Octaspring® habrugó
5

CleanEffect®-el kezelt, ezüstbevonatú szálak

10 cm Ecocell® habréteg

1

2 3

4

5

O
c

taspring® technOló
g

ia

díjnyertes

TERMÉK

Váltsa be HARMONY15000 
kuponkódját ide kattintva >>

http://links.dormeo.hu/c/9946152


2 cm iMemory habréteg

Ezüstözött szövetborítás

1

2

3

4

7,5 cm Ecocell® habszivacs - kemény oldal

7,5 cm Ecocell® habszivacs - puha oldal

18cm

iMEMORY SILVER
matrac

Ha Önnek és partnerének eltérő igényei vannak a matrac keménységének 
tekintetében, ez a matrac megoldást nyújt  a problémára. Az iMemory Silver 
belseje két különböző keménységű részből áll. Ezeket felcserélve beállíthat-
juk a nekünk megfelelő alvási felületet. A komfortzónák és a viszkoelasztikus 
iMemory hab garantálja a teljes kényelmet mindkét félnek.

Állítható keménységű matrac iMemory habbal

1

2

3

4

KevéSbé KeMéNy NAGyoN KeMéNy

4 keménységi fok

4in1
SYSTEM

VERY HARD

HARD

MEDIUM HARD

LESS HARD
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áTfoRdíThATÓ

dUpLA MATRAC

3 
ZÓNA 3 ZÓNáShipoALLeRGéN

KöRNyeZeTbARáT

MoShATÓ, 
LeveheTő hUZAT

15 30 NAp KipRÓbáLáS

Váltsa be VITALITY10000 
kuponkódját ide kattintva >>

http://links.dormeo.hu/c/9946151
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CTASPRING ® technologijaDormeo AIR - Új generációs matracok

20 év kutatás és fejlesztés

Az Octaspring® habrugó egy igazi technológiai innováció, 
amely 20 évnyi kutatás eredménye. A habrugók méhsejtes 
kialakításúak, üreges maggal, anyaguk Ecocell® és 
viszkoelasztikus memóriahab. Ezek adják a matrac 
egyedülálló tulajdonságait:

Az Octaspring® habrugók egymástól függetlenül 
mozognak, és alvóhelyzettől függetlenül tökéletesen 
felveszik a test alakját.
A szellőzése 6x jobb, mint bármely habszivacs matracnak, 
ezért friss és száraz alvást biztosít.

Mozgásával nem zavarja meg partnerét, mivel a matrac 
pontrugalmas, így csak azon a felületen érzékelhető 
változás, ahol valaki éppen mozog.
A teljes matrac csúcsminőségű anyagokból készült, így 
a habrugók mindig visszanyerik eredeti alakjukat, nem 
számít, előzőleg mekkora nyomás érte őket.•

•

•

•

Az Octaspring® 
technológia díjai

6x 
légáteresztőbb

mint egy hab vagy  
memóriahab matrac

új
octaspring®

technológia
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10 cm zsákrugók

3 cm Ecocell® habréteg

3 cm Ecocell® habréteg

4

5

6

1 cm PES párnázat1

3 cm Ecocell® habréteg2

3 cm Octaspring® rugók3

AIR COMFORT PLUS matrac

Tapasztalja meg a kivételesen jó alvás élményét Dormeo Air Comfort matracunkkal, melyet arra terveztünk, hogy 
fokozza az alvás közbeni kényelmet. Az Octaspring® rugókból kialakított 3 különböző keménységű zóna minden 
testrész számára megfelelő alátámasztást nyújt alvás közben. A keményebb zóna a medence, a puhább zónák 
pedig a felsőtest és a lábak kényelmét biztosítják.

Szilárd alátámasztás és nagyfokú légáteresztő-képesség

hipoALLeRGéN

KöRNyeZeTbARáT

3 
ZÓNA 3 ZÓNáS

MoShATÓ, 
LeveheTő hUZAT

áTfoRdíThATÓ
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6x 
légáteresztőbb

mint egy hab vagy  
memóriahab matrac

új
octaspring®

technológia
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KevéSbé KeMéNy NAGyoN KeMéNy

keménységi fok

23cm

1

2
3

5

6

4

Váltsa be HARMONY15000 
kuponkódját ide kattintva >>

http://links.dormeo.hu/c/9946153


10 cm zsákrugók

2 cm Ecocell® habréteg

3 cm Ecocell® habréteg

4

5

6

2 cm memóriahab1

3 cm Ecocell® habréteg2

3 cm Octaspring® rugók3

AIR SELECT PLUS matrac

Merüljön el a tökéletes alvás világában a Dormeo Air Select matraccal, mely az Octaspring® habrugóknak 
köszönhetően kivételesen jól szellőzik. Minden mozdulattal olyan légáramlás keletkezik a matrac belsejében, 
mely hatására kicserélődik a levegő, így a matrac friss és száraz marad. A matrac 3 zónás kialakítású. Az extra 
kényelemért és nyomáskiegyenlítésért a legfelső réteg 2 cm-es memóriahab. Ennek köszönhetően szinte 
körülöleli a test egyedi alakját és személyre szabott alvási környezetet biztosít.

1

2

3

5

6

4

Nagyfokú szellőzés és optimális alátámasztás

próbaidőszak

p
é
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z

visszafizetési g
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a

n
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15
év

kiterjesztett

6x 
légáteresztőbb

mint egy hab vagy  
memóriahab matrac

új
octaspring®

technológia

KevéSbé KeMéNy NAGyoN KeMéNy

keménységi fok
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3 
ZÓNA 3 ZÓNáS

áTfoRdíThATÓ

hipoALLeRGéN

KöRNyeZeTbARáT

foKoZoTT 
LéGáTeReSZTő-
KépeSSéG

MoShATÓ, 
LeveheTő hUZAT

23cm

Váltsa be HARMONY15000 
kuponkódját ide kattintva >>

http://links.dormeo.hu/c/9946154


3 cm Octaspring® rugók
2 cm Ecocell® habréteg

2 cm Ecocell® habréteg
10 cm zsákrugók
3 cm Ecocell® hab

4

5

6

7

8

2 cm memóriahab a huzatban1

2 cm memóriahab réteg2

3 cm Octaspring® memória habrugók3

AIR LUX PLUS matrac 

Ez a termék a matracok legfelső kategóriáját képviseli. Azoknak ajánljuk, akik az igazi luxust és minőséget 
keresik. A legmagasabb szintű kényelemet a különleges kialakítású és speciális elrendezésű Octaspring® rugók, 
a memóriahab és az Ecocell® habszivacs kombinációja adja. A huzat testhőmérsékletre reagáló Adaptive® 
bevonatú, amely télen-nyáron tökéletes klimatikus viszonyokat biztosít. 
Ha a lehető legjobbat akarja, az Air Lux matrac a tökéletes választás!

Különlegesen jó szellőzés és tökéletes puhaság

próbaidőszak
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visszafizetési g

ar
a
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c
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garancia

15
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kiterjesztett

6x 
légáteresztőbb

mint egy hab vagy  
memóriahab matrac

új
octaspring®

technológia
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5 
ZÓNA 5 ZÓNáS

áTfoRdíThATÓ

hipoALLeRGéN

KöRNyeZeTbARáT

foKoZoTT 
LéGáTeReSZTő-
KépeSSéG

MoShATÓ, 
LeveheTő hUZAT

27cm

KevéSbé KeMéNy NAGyoN KeMéNy

2 keménységi fok

1
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6
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4

Váltsa be HARMONY15000 
kuponkódját ide kattintva >>

http://links.dormeo.hu/c/9946153
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KÉRDÉS: Milyen gyakran kell matracot cserélnem?

VÁLASZ: Kevesen tudják, hogy a matracok átlagos 
élettartama 8-10 év. Tehát, ha Ön több mint 8 évvel 
ezelőtt vásárolta jelenlegi matracát, akkor itt az ideje 
újat vásárolni.

KÉRDÉS: Honnan tudhatom, hogy pontosan mikor kell lecserélnem a matracot?

VÁLASZ: Bizonyos esetekben a 8-10 évet sem szabad megvárni, érdemes hamarabb rászánni magunkat a matraccserére. 
Gondolkodjon el, igazak-e Önre és fekhelyére az alábbi állítások: 

• nem érzi magát kényelmesen az ágyban, fáradtabban ébred, mint amikor lefeküdt aludni,

• merev nyakkal, elgémberedett vállakkal vagy hátfájással kel fel, régi matraca csupa  
göröngy, vagy túlságosan besüpped, ha ráfekszik,

• alvás közben gyakran köhög, tüsszög, horkol,

• matraca öregnek és elhasználtnak tűnik, huzata láthatóan nem tiszta.

Ha a fenti jellemzők bármelyike igaz, talán tényleg ideje áldozni az egészségére. 

KÉRDÉS: Mennyit kell majd költenem az új matracra?

VÁLASZ: Ez főleg attól függ, hogy mennyit tud rászánni. Érdemes vigyázni: egy olcsóbb matrac 
nem biztos, hogy javítja majd az alvásminőséget, és nem lesz elég tartós sem. Mennyire fontos 
Önnek a zavartalan éjszakai pihenés? Észrevette már, hogy a munkában és otthon is jobban teljesít, 
ha frissen és kipihenten ébred? Matracot nem 1-2 évre vásárol az ember, ezért nem biztos, hogy 
megéri spórolni. Inkább válasszon minőségi, strapabíró darabot! 

KÉRDÉS: Hogyan kezdjek neki az új matrac megvásárlásának?

VÁLASZ: A legfontosabb, hogy elég időt szánjon rá. A matraca fontos szerepet fog játszani az Ön 
életében, úgyhogy ne vegye meg a legelsőt, amit megpillantott. Nézzen szét alaposan! Érdemes 
egy teljes napot rászánni, és személyesen is kipróbálni a kiszemelt matracokat. Ne legyen zavar-
ban, nyugodtan feküdjön rajtuk egy kis ideig: ez az egyetlen módja annak, hogy meggyőződjön 
arról, melyik az Önnek megfelelő választás.

Kellemes vásárlást kíván: a Dormeo csapata

DORMEO TIPP: Ha Ön úgy gondolja, hogy a matraca 10 évnél többet is kibír, végez-
zen el egy egyszerű számítást. Ha Ön naponta minimum 8 órát tölt az ágyban, akkor 
évente körülbelül 3 000 órát használja. 10 év alatt ez bizony több mint 30 000 
óra. Még mindig úgy gondolja, hogy bőven ráér új matracot vásárolni?

DORMEO TIPP: Hasonlítsa össze, hogy a saját 
ágyában, vagy máshol alszik-e jobban! Ha kényel-
mesebben érzi magát egy szálloda matracán, a ba-
rátai vendégágyán vagy akár egy kanapén, akkor 
biztos, hogy saját matraca megérett a cserére. 

DORMEO TIPP: Lehetőségeihez képest 
a legjobb matracot vegye meg, nem 
fogja megbánni. A pozitív változást azon-
nal érezni fogja, és hosszabb távon az 
életminősége is érezhetően javul majd.

DORMEO TIPP: Látogasson el üzlete-
inkbe, ahol szakképzett eladóink vála-
szolnak kérdéseire! Emellett a Dormeo 
online matracválasztó is segíti döntését:  
www.dormeo.hu/konfigurator

DORMEO MATRACVÁSÁRLÁSI KISOKOS – A LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK



www.dormeo.hu 061 505 6253

Üzletek és elérhetőségek

Budapesten Vidéken

Top Shop Bécsi út, 1037 Budapest, Bécsi út 250.

Top Shop Corvin Plaza, 1082 Budapest, Futó utca 37-45.

Top Shop Köki Bevásárlóközpont, 1191 Budapest,  
Vak Bottyán utca 75/C.

Top Shop Teréz körút, 1067 Budapest, Teréz körút 29.

Top Shop Allee, 1117 Budapest, Október 23. utca 8-10.

Top Shop Savoya Park, 1117 Budapest,  
Hunyadi János út 19. 58-as üzlet

Top Shop Campona (földszint), 1222 Budapest,  
Nagytétényi út 37-43.

Top Shop Visegrádi út, 1139 Budapest, Visegrádi út. 43.

Top Shop Árkád Pécs (I. emelet), 7622 Pécs, Bajcsy  
Zsilinszky utca 11/1. 

Top Shop Árkád Szeged, 6724 Szeged, Londoni körút 3.  
1. emelet, 54-es üzlet

Top Shop Győr Plaza, 9024 Győr, Vasvári Pál út 1/a

Top Shop Debrecen Plaza, 4026 Debrecen,  
Péterfia u. 18.

Top Shop Árkád Győr, 9027 Győr, Budai utca 1.

Top Shop Miskolc, 3525 Miskolc, Régiposta u. 16.

Top Shop Kecskemét, 6000 Kecskemét, Kápolna utca 3.

Top Shop Nyír Plaza, 4400 Nyíregyháza, Szegfű út 75. I. em.

Top Shop Tatabánya, 2800 Tatabánya,  
Szent Borbála tér 6/b

Top Shop Székesfehérvár, 8000 Székesfehérvár,  
Kossuth u. 7.

Minden csomagot az MPL 
futárszolgálattal szállítunk.

http://links.dormeo.hu/c/9946157
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