
MALVA
ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ

Polštář Malva z pěny Malva Foam® 
s výtažkem ze slézu lesního 
příznivě podporuje hojení ekzémů, 
zánětů a při spánku uvolňuje 
dýchací cesty. Pěna má vynikající 
tvarovou paměť, chladivý účinek, 
přizpůsobí se tvaru krční páteře 
a je dokonale prodyšná. 

Potah PUROTEX s aktivními  
probiotiky. Lehce snímatelný  
a pratelný na 60 °C.
 
ZÁRUKA 2 ROKY

Platnost akce 
od 18. 5. 2020 do 31. 1. 2021

www.unar.cz

UNAR s.r.o.
Slavkov pod Hostýnem 195
768 61 Slavkov pod Hostýnem

Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby, 
změnu platnosti akce i změnu cen. 

Ceny v Kč vč. DPH. Cena u matrací a sedaček za jeden 
kus. U polštářů cena za jedno balení se dvěma kusy.

PRO ŽIVOT
postele | matrace | sedačky

Cena při koupi 1 ks polštáře 1 570 Kč s DPH
Cena za 2 ks polštářů v jednom balení 2 990 Kč s DPH 
(Původní cena za 2 ks polštářů v jednom balení 3 980 Kč s DPH)

www.unar.cz

VERONA
Zamilujete si detaily  
a nejnáročnější řemeslné 
zpracování čela Verona.

LYNMA
Oblíbená taštičková matrace 
s profilovanou latexovou deskou pro 
dokonalou ergonomii i nezaměni-
telný pocit komfortu. Lynma vyniká 
vysokou vzdušností pro Váš zdravý 
spánek a dokonalou relaxaci.

Lemovaný potah SILVER je 
výjimečný svou jemnou povrchovou 
strukturou. Potah je snadno 
snímatelný a pratelný na 60°C.

ZÁRUKA 5 LET

Výška matrace: 24 cm
Tuhost: střední nebo tvrdá 
Váhová kategorie: do 120 kg nebo
140 kg

JE NEVIDITELNÉ, ALE ROZHODNĚ  
SI NENECHTE UJÍT JEHO ÚČINEK

Antibakteriální vlastnosti technologie  
Silver zaručují trvalou funkčnost. Ošetření 
stříbrem zabraňuje rozvoji nežádoucích 
bakterií a ochrana hygieny je zaručena 
v průběhu času i po praní.

Střední tuhost: cena od 5 950 Kč s DPH
(Původní cena 8 230 Kč s DPH)
Tvrdá tuhost: cena od 6 450 Kč s DPH 
(Původní cena 8 440 Kč s DPH)

SENDVIČ
Třívrstvá matrace je tvořena 
kombinací jádra z profilované PUR 
pěny a PPUR pěny, které pomáhají 
uvolňovat svalstvo při spánku 

Potah ROVERETTO je příjemný 
na dotek a maximálně prodyšný. 
Potah je snadno snímatelný 
a pratelný na 60°C.
 
ZÁRUKA 2 ROKY

Výška matrace: 15 cm
Tuhost: střední
Váhová kategorie: do 120 kg

Postel Verona lůžko MERIT
Profesionální hotelové lůžko s pevnou 
konstrukcí a protiskluzovou látkou  
pro fixaci matrace. 

Postel Verona lůžko Merit ÚP
Postel s pevnou kovovou konstrukcí, 
doplněnou lamelovým roštem a propraco-
vaným dvojčinným mechanismem, který 
se lehce ovládá pomocí plynových vzpěr. 
Výklop a zdvih umožnuje snadný přístup 
do všech částí úložného prostoru. Zároveň 
umožnuje perfektní zastlání postele.

Cena od 2 695 Kč s DPH
(Původní cena 3 550 Kč s DPH) 

Cena od 17 950 Kč s DPH
(Původní cena 20 565 Kč s DPH) 

Cena od 25 410 Kč s DPH
(Původní cena 30 630 Kč s DPH) 

Dokonalost okamžiku, 
probudit se svěží v čisté posteli. 

NECHTE SVÉ ALERGIE SPÁT

Purotex používá technologii aktivních probiotik.  
Ta se aplikují na textil matrace nebo polštáře, 
a snižují tak množství alergenů na domácí roztoče.

Jinými slovy, aktivní probiotika vytvářejí svěží a čisté 
prostředí pro spánek. Máme protokoly o zkouškách, 
které dokazují, že Purotex také snižuje alergeny 
na kočky a psy!

Doplňky a matrace nejsou součástí ceny.

PRO DVĚ MATRACE  
NAŠE NOVINKA, 
SPOJENÍ MATRACÍ 
ZIPEM. 



AMADEUS
Kvalitní jádro matrace s vrstvou 
nadčasové pěny Biogreen nabízí 
dokonalé spojení pohodlí a pružnosti 
díky přírodním esenciálním olejům.

Lemovaný potah SILVER s 3D 
mřížkou je výjimečný svou jemnou 
povrchovou strukturou. Lehce 
snímatelný a pratelný na 60 °C.

ZÁRUKA 5 LET

Výška matrace: 24 cm 
Tuhost: střední
Váhová kategorie: do 130 kg POLO

Rozkládací sedací souprava pro příležitostné spaní včetně variabilního 
rohu. Získejte maximum ze svého prostoru díky sedací soupravě Polo, 
která sleduje rytmus Vašeho dne. Přes den může být pohovkou a lůžkem 
v noci. Díky kvalitní konstrukci bude rozkládací lůžko sedací soupravy  
vždy plně funkční.

■ rozkládací sedací souprava pro příležitostné spaní
■ dobře ovladatelný mechanismus
■ plastové kluzáky
■ sedačka v šíři 205 cm – bez područek
■ při odložení polštářů (opěrek) bude ložná  

plocha 205 × 140 cm
■ kvalitní pěnová matrace 
■ potah matrace ve vybrané látce
■ potahové látky Luna, Artemis 

a Mystic–aqua clean 
■ šířka područek 15 cm
■ rohový díl s úložným  

prostorem

ELIS
Precizní zpracování čalouněných součástí, har-
monie čistých linií, moderní vzhled a osvědče-
ný mechanismus rozkládání řadí tuto sedačku 
mezi špičku na trhu. Užívejte si svůj báječný 
odpočinek naplno s naší jedinečnou sedací 
soupravou určenou pro KAŽDODENNÍ SPANÍ.

■ řešení 2 v 1
■ dobře ovladatelný mechanismus s lamelo-

vým roštem
■ šířka sedačky 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
■ šířka matrace 80, 100, 120, 140, 160, 180 cm 

a délka 200 cm
■ bezkonkurenční matrace výšky 16 cm 

v potahu Aloe Vera
■ područky 15 nebo 25 cm
■ dřevěné nožičky typu 1D v ceně
■ možnost volby pravý nebo levý roh
■ rohový díl s úložným prostorem 
■ potahové látky Luna, Artemis
    a Mystic-aqua clean

Střední tuhost: cena od 3 890 Kč s DPH
(Původní cena 5 015 Kč s DPH)
Tvrdá tuhost: cena od 4 340 Kč s DPH 
(Původní cena 5 245 Kč s DPH)

Střední tuhost: cena od 4 950 Kč s DPH
(Původní cena 6 335 Kč s DPH)
Tvrdá tuhost: cena od 5 390 Kč s DPH 
(Původní cena 6 545 Kč s DPH)

ARA
Taštičková zdravotní matrace 
s možností volby váhové kategorie 
dle tuhosti, která vyniká vysokou 
vzdušností a prodyšností.

Potah PUROTEX s aktivními  
probiotiky. Lehce snímatelný  
a pratelný na 60 °C.

 
ZÁRUKA 3 ROKY

Výška matrace: 20 cm
Tuhost matrace: střední a tvrdá
Váhová kategorie: do 120 a 140 kg

SPESSO
Luxusní matrace s nově vyvinutým 
7-zónovým taštičkovým jádrem tvořící 
pevný základ profilovaným latexovým 
deskám. Paměťová Bio pěna svou 
perforací navazuje na vzdušnost celku, 
který ideálně podporuje anatomii 
těla. Matrace se přizpůsobí tělesné 
hmotnosti, tlaku a teplotě, čímž dodává 
nepřekonatelné pohodlí.

Lemovaný potah SILVER je výjimečný 
svou jemnou povrchovou strukturou, 
doplněn o manipulační ucha. Potah je 
snadno snímatelný a pratelný na 60°C.

ZÁRUKA 5 LET

Výška matrace: 24 cm
Tuhost: měkká
Váhová kategorie: do 130 kg

Cena od 7 990 Kč s DPH
(Původní cena 10 785 Kč s DPH) 

Cena od 3 260 Kč s DPH
(Původní cena 4 285 Kč s DPH) 

Cena od 5 460 Kč s DPH
(Původní cena 7 045 Kč s DPH) 

Cena od 6 365 Kč s DPH
(Původní cena 8 380 Kč s DPH) 

Cena od 19 990 Kč s DPH
(Původní cena 26 015 Kč s DPH) 

ECONOMY
Zdravotní matrace z kvalitních PUR 
pěn, důmyslný středový prořez 
umožňuje spojení pěn bez použití 
lepidel a zároveň provzdušňuje střed 
matrace. 

Potah PUROTEX s aktivními  
probiotiky. Lehce snímatelný  
a pratelný na 60 °C.

 
ZÁRUKA 3 ROKY

Výška matrace: 17 cm
Tuhost: střední
Váhová kategorie: do 120 kg

Sedací souprava ELIS ROHOVÁ
Cena při šíři sedáku 160 cm
od 45 280 Kč s DPH
(Původní cena 59 585 Kč s DPH) 

Sedací souprava ELIS ROVNÁ
Cena při šíři sedáku 160 cm
od 32 330 Kč s DPH
(Původní cena 44 535 Kč s DPH) 

www.unar.cz

ERGO COMFORT
Prověřená taštičková matrace vysoké 
kvality. 7-zónové jádro matrace je 
složeno z Ergolatexu, taštičkového 
jádra a kvalitní PUR pěny. Vyniká 
vysokou vzdušností a prodyšností.

Potah PUROTEX s aktivními  
probiotiky. Lehce snímatelný  
a pratelný na 60 °C.

 
ZÁRUKA 5 LET

Výška matrace: 20 cm
Tuhost matrace: střední a tvrdá
Váhová kategorie: do 120 a 140 kg

NOVINKA

PETITE
Ergonomicky tvárné jádro matrace 
z pěny Biogreen s nadstandartní 
výškou, pro jejíž výrobu nejsou 
použita žádná lepidla. 

Potah PUROTEX + 3D mřížka  
s aktivními probiotiky. Lehce  
snímatelný a pratelný na 60 °C.

 
ZÁRUKA 3 ROKY

Výška matrace: 24 cm
Tuhost matrace: střední
Váhová kategorie: do 130 kg

NOVINKA

NOVINKA


