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 C7000 XD
Vrchní vrstva je tvořena pěnou 
XDura XD, která je super odolná, 
prodyšná a skvěle reguluje teplotu. 
Nejvyšší možná stabilita páteře při 
všech režimech spánku. Pocitově 
nejpruživější z řady matrací Curem. 

Vybíráte matraci? Poslou-
chejte svá záda. Spíte na 
boku a bolí Vás kyčle? 
Možná je máte otlačené 
od  příliš tvrdé matrace. 
Bolí Vás bedra? Možná se  
Vám propadají na příliš 
měkké matraci. V dnešní 
době je výběr široký: Latex, 
pružiny, paměťová pěna, 
studená pěna ... vybere si 
opravdu každý. 
Přejeme šťastnou ruku při 

výběru!

Nákup matrace

 C4500
Originální varianta matrace 
Curem ověřená zákazníky. Dvě 
vrstvy paměťové pěny s nižší od-
razovou pružností pro pocit bez-
tíže. Testováno ve Švýcarsku. 

C3500

ŠPIČKOVÉ ORTOPEDICKÉ 
MATRACE S UNIKÁTNÍ 
PAMĚŤOVOU PĚNOU

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1
JIŽ OD 27.990 Kč

25,28

střední 
tuhost

Model s pozvolným efektem 
odlehčení ve dvou vrstvách vy-
sokoobjemové paměťové visco 
pěny pro pocitově pevnější pole-
žení. Střední odrazová pružnost. 

C2000 Style
Pocitově nejtužší matrace z řady Cu-
rem. Dvouvrstvá matrace z paměťo-
vé pěny s pomalejším efektem odleh-
čení a střední odrazovou pružností. 

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 27.990 Kč

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 23.990 Kč

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 21.990 Kč

20

vyšší střední 
tuhost

22, 25

vyšší střední 
tuhost

BESTSELLER

?

10

střední 
tuhost

25 10

záruka

PAMĚŤOVÁ PĚNA 21. STOLETÍ

záruka
10

záruka

10
záruka
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RODINA PRVOTŘÍDNÍCH 
MATRACÍ S ČESKÝM 

RODOKMENEM

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 24.990 Kč

Truimph
Pěna XDura dokáže odlehčit celé 
Vaše tělo. Je poddajná, vzdušná a má 
výborné termoregulační vlastnosti. 
Velmi vysoká odrazová pružnost.

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 23.990 Kč

Cloud
Jemná, ale sebejistá. Vzdušná latexová 
pěna je poddajná a měkká, skvěle roz-
loží tlak těla. Má dobré termoregulační 
vlastnosti.  Vysoká odrazová pružnost. 

Comodore
Příjemně pruživá matrace. 
Vzdušné pružinové jádro 
AirForce s dvěma typy taštič-
kových pružin  v kombinaci s 
latexem a paměťovou pěnou.  
Zvýšená odrazová pružnost. 

Visco
Náš tip! Paměťová pěna, 
která uleví kloubům i zádům 
a přinese Vám zasloužený 
odpočinek. Skvělá eliminace 
tlaku. Nižší odrazová pružnost. 

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 21.990 Kč

Latex
Latex s podporou paměťové 
pěny vytváří pevné poležení 
s výbornými termoregulačními 
vlastnostmi. Střední odrazová 
pružnost. Uspokojí i XXL spáče. 

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 21.990 Kč

BESTSELLER

SPÁNEK BEZ KOMPROMISŮ

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1
JIŽ OD 26.990 Kč

30

vyšší střední 
tuhost

8
záruka

30

vyšší střední 
tuhost

8
záruka

30

vyšší 
tuhost

8
záruka

30

střední 
tuhost

8
záruka

30

nižší střední 
tuhost

8
záruka
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COSMIC

Technics
Dreampur®

VISCOPUR®

Kombinace pružné 
a odolné pěny XDura 
a vrstvy tužší paměťové 
pěny, která Vás obejme. 
Vyšší odrazová pružnost. 

Ortopedická měkčí matrace mi-
mořádně vhodná i pro alergiky. 
Nelepená, vzdušná, s vrstvou 
paměťové pěny pro příjemné za-
boření. Nižší odrazová pružnost. 

Pro bolavá záda. Jedna stra-
na tuhá s kokosem pro úlevu 
bedrům, druhá měkká s pa-
měťovou pěnou pro příjem-
né zaboření a úlevu kyčlím.  

4.

NAŠE ZNAČKY PRO VAŠE POHODLÍ

Perfora
Dreampur®

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 12.999 Kč

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 18.499 Kč

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 19.990 Kč

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 18.499 Kč

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 16.499 Kč

24

nižší střední 
tuhost

Klima XXL Gemini Ultima
Gelové segmenty, které výborně rozkládají 
tlak, odlehčí kyčlím i ramenům a pomáhají 
správné termoregulaci. Výšky 26, 28, 30 cm. 
Za dva kusy v akci 1+1 již od 26.990 Kč

Matrace s gelovými segmenty ob-
lého tvaru odlehčí i namasíruje 
ztuhlé svaly. Výšky 26, 28, 30 cm. 
Za dva kusy v akci 1+1 již od 29.990 Kč  

Velkoformátové gelové segmen-
ty, paměťová pěna a antidekubitní 
profilace. Výšky 26, 28, 30 cm.   
Za dva kusy v akci 1+1 již od 39.990 Kč

Jedna strana s pruž-
ným latexem, druhá s 
paměťovou pěnou. Vol-
ba je jen na Vás. Vyšší 
odrazová pružnost.

Vzdušná paměťová 
matrace pro milovní-
ky měkčího poležení 
a zaboření. Vhodná 
zejména pro ženy. 

26

nižší 
tuhost

max.
160 kg

exluzivně
na i-living záruka

8 let

GELOVÉ MATRACE

5
záruka

Blue Infusion
Dreampur®

Vertebra
Viscopur®

26

vyšší i nižší 
tuhost

7
záruka

7
záruka

7
záruka

vyšší 
střední 
tuhost

26 8
záruka

vyšší 
střední 
tuhost

30
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ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA

Super FOX Super FOX Blue

Frodo Air
Kolos Bio 

Ecology

Tropico

Tropico Tropico

Slumberland

Tuhost Super Foxe, ale bez paměťo-
vé pěny a s větší pružností. S volbou 
profilace ložné plochy. Hybridní pěna 
Blue spojuje ty nejlepší vlastnosti 
studené pěny a pružného latexu.

Oblíbená matrace s bio 
složkou. Vrstva paměťo-
vé pěny a unikátní vzduš-
ný hřebenový zámek. 
Nižší odrazová pružnost.

5.

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 10.990 Kč

Vyladěná matrace s visco pěnou a 
bio složkou. S volbou profilace ložné 
plochy.  Robustní a pružná vysoko-
-objemová pěna FlexiFoam® zajišťu-
je stabilitu celé 7-zónové konstrukce.

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 10.990 Kč

18 - 28

vyšší střední 
tuhost

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 16.390 Kč

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 10.590 Kč

18 - 26

střední 
tuhost

AKCE 

1+1

Všechny nabízené matrace a 
označené produkty 1+1 zdarma 
jsou nyní v AKCI. To znamená, 
že uvedená cena je již za dva 
kusy v rozměru jednolůžka 
nebo za spojenou dvojmatraci. 
Pro další rozměry navštivte 
www.i-living.cz. Vyrábíme na 
přání i atypické rozměry. Akce 
je limitovaná, všechny akční 
ceny platí do 28.2.2019.

BESTSELLER

Pohodlná matrace s vel-
kým rozdílem tuhostí 
stran. Nadýchaný latex 
versus tuhá studená pěna. 
Vhodné i pro XXL uživatele. 

Tužší, velmi vzdušná mat-
race. Kombince paměťové 
pěny a pružné studené 
pěny. Prořez do kostiček 
uleví i dlouhodobě ležícím.

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 17.990 Kč

Forest Air 
Aegist

Tropico

Tuhá matrace vyztuže-
ná kokos - latexovou 
deskou. Vhodná i pro 
těžší uživatele. Omezené 
ortopedické vlastnosti. 

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 9.990 Kč

Romantika 
kašmír

Tropico

Nejtvrdší matrace naší na-
bídky s extra vysokou nos-
ností.   Pro milovníky extra 
tuhého poležení. Nevhod-
ná pro polohovací rošty.

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 13.990 Kč

Kolos XXL
Tropico

6
záruka

18 - 28

vyšší střední 
tuhost

6
záruka

6
záruka

24

vyšší 
i nižší 
tuhost

6
záruka

vyšší 
střední 
tuhost

7
záruka

28

20, 24

vysoká 
tuhost

5
záruka

26

vysoká 
tuhost

6
záruka
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V létě horko? Otočte na 
latexovou stranu. V zimě 
zima? Poslouží strana s 
visco pěnou. Skvělá pruž-
ná univerzální matrace.

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 17.990 Kč

POSTELOVÉ ROŠTY

KLASICKÉ LAMELOVÉ 
ROŠTY 
Základní volba pro zdra-
vý spánek. Pružné lamely 
rozloží tlak těla pod mat-
rací. Nastavitelná tuhost.
již od 1.370,-

ROŠTY S RUČNÍM 
POLOHOVÁNÍM 
Zvedněte si pomocí popruhu 
zádovou část a nemusíte již 
pod sebe vrstvit polštáře. 
již od  2.060,-

ROŠTY S MOTOROVÝM 
POLOHOVÁNÍM 
Napolohujte si svou po-
stel dle libosti. Pohodl-
ně, s ovladačem v ruce.
již od 5.920,-

ROŠTY PRO ÚLOŽNÝ 
PROSTOR 
Díky speciálnímu roštu se po-
hodlně dostanete do úložné-
ho prostoru pod postelí. Vý-
klop do boku nebo od nohou.
již od 3.190,-

Vlastnosti sebelepší matrace si dostatečně neužijete bez správného roštu. Moderní rošt by měl být pokud mož-
no lamelový (kvůli prodyšnosti a odvodu tělesných tekutin), kde lamely reagují na váhu těla a pruží pod zátěží.

Latex Mila
Slumberland

6.

PRUŽINOVÉ MATRACE

LATEXOVÉ MATRACE

Latex Lila
Slumberland

Dvě vrstvy masivního 
přírodního latexu s 
vrstvou hybridní pružné 
pěny uprostřed. Nej vol-
ba pro polohovací rošty.

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 19.990 Kč

Arabela
Tropico

Vysoce vzdušná a poho-
dlná matrace. Kvalitní 
taštičkové pružiny a ko-
kos - latexová deska za-
jistí optimální výztuhu.

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 14.690 Kč

Pružinové - taštičkové 
jádro a měkká latexová 
vrstva zajistí příjemné 
houpavé poležení. Vyso-
ká odrazová pružnost. 

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 18.990 Kč

Austin Air
Tropico

Nejlepší pružinové ma-
trace naší nabídky. 30 
cm výška, pohodlí bez 
kompromisů. Ve stylu 
amerických 5* hotelů.

Comodore
Spirit

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 26.990 Kč

„Mercedes“ mezi latexo-
vými matracemi. Extra 
30 cm výška, pevná ro-
bustní konstrukce. Une-
se i pořádného chlapa.

Latex
Spirit

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 
JIŽ OD 21.990 Kč

24

vyšší 
střední 
tuhost

5
záruka 26

střední 
tuhost

7
záruka

30

vyšší
střední 
tuhost

8
záruka

vyšší 
střední 
tuhost

8
záruka

střední 
tuhost

7
záruka

střední 
tuhost

7
záruka

22 22 30
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6 tipů, než se k nám vypravíte
1. Nevybírejte matraci unavení a uchození. Bude Vám dobře 

na první matraci, kterou vyzkoušíte. 

2. Přijďte v pohodlném volném oblečení, které bude  simulo-
vat noční oděv. Nedoporučujeme krátké sukně a upnuté 
džíny. 

3. Proměřte si postel, abyste znali přesnou míru matrace. 
Výška čela a hloubka usazení roštu Vás mohou limitovat 
při výběru matrace. Že je to samozřejmost? Vězte, že špat-
né měření bývá nejčastější důvod výměny matrace!

4. Měříte více než 180 cm? Zvažte prodlouženou délku. Ma-
trace by měla Vaši výšku přesahovat minimálně o 20, lépe 
30 cm.

5. Promyslete si, co očekáváte od nové matrace. Je Vaše 
matrace příliš tvrdá? Bolí Vás záda? Jaký máte na novou 
matraci rozpočet?

6. Projděte si naši nabídku dopředu na stránkách pro lepší 
přehled o cenové relaci a materiálech. 

Proč k nám?
 Å O matracích víme téměř vše, pracujeme s nimi více než 

15 let: známe výrobní procesy, materiály, látky i zátěže 
jednotlivých komponentů. Umíme Vás dobře odhad-
nout.

 Å Držíme stovky matrací skladem - pokud se „trefíte“ 
do běžného rozměru a typu, je velká šance, že si zboží 
ihned naložíte do auta (pozor: matrace nejsou rolované) 
a večer zalehnete do nového. 

 Å Pokud nemáte vlastní odvoz nebo matrace zakoupíte 
přes e-shop, doručujeme zdarma přepravní společností.

 Å Nikdy Vám nebudeme nutit nesmyslně drahé řešení, 
respektujeme Váš rozpočet. Mějte však na paměti, že 
ceny pohodlných matrací začínají na částce 10.000 Kč 
za dvoulůžko. Levnější matrace nebývají ani ortopedic-
ké, ani příliš komfortní.

PŘED NÁVŠTĚVOU PRODEJNY 

?
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Latex Grey Dots 5 cm

Tencel Latex 7 cm
Tužší přistýlka z masivního latexu. Poskytuje pevněj-
ší oporu těla, netlačí a příjemně pruží. Potah TENCEL® 
se vyznačuje skvělými antibakteriálními vlastnostmi.

DREAMPUR®                         

Spodní, 3 cm vysokou vrstvu tvoří polyuretanová PUR 
pěna pro zajištění stability. Vrchní 2 cm vysokou vrstvu 
tvoří latexová PUR pěna pro zajištění pružnosti a pohodlí.   

DREAMPUR®                         

JIŽ OD 3.499 Kč

Coco-Eucolyptus 7 cm
Nová tuhá přistýlka v naší nabídce s ohebnou vrstvou koko-
sových vláken. Vhodná pro ty, kterým nevyhovuje paměťová 
pěna či latex pro svou měkkost. Dvě strany pro výběr tuhosti.

JIŽ OD 2.199 Kč

Vrchní matrace, topper, podložka 
nebo také přistýlka se používá tam, 
kde je potřeba změkčit či jinak zpo-
hodlnit stávající spaní. Přistýlka zna-
telně zlepší kvalitu Vašeho spánku: 
vyrovná nerovnosti matrace či gau-
če, rozloží tlak těla.
Přistýlky nabízíme v několika roz-
měrech, typicky 80x200, 90x200, 
85x200, 100x200, 120x200, 
140x200, 160x200, 180x200, 
200x200 cm.

VRCHNÍ MATRACE

Tencel® 4, 7, 11 cm

Memo-gel 5,5 cm

Bamboo 3,5 cm
Vrchní matrace z paměťové pěny obalena potahem s výtaž-
ky Bamboo. Snímatelný potah díky spodní protiskluzové 
vrstvě neklouže z matrace. Základní model z naší  nabídky.

Vrchní matrace z paměťové pěny s integrovaným gelem. Vzni-
ká tzv. gelpěna, která kromě klasických vlastností paměťové 
pěny  zajistí optimální termoregulaci.  Bestseller naší nabídky.

Paměťová pěna vysoké objemové hmotnosti a luxusní po-
tah Tencel® s gumovými pruženkami, které se zachytí pod 
matraci. Perforované jádro pro lepší cirkulaci vzduchu. 

VISCOPUR®

VISCOPUR®

VISCOPUR®

8.

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 JIŽ OD 2.999 Kč

JIŽ OD 2.199 Kč

JIŽ OD 2.499 Kč

Bamboo Snow 8 cm
Přistýlka s největším efektem zaboření z naší nabídky v 
hřejivém potahu Snow. Díky vrchní vrstvě pěny všité do 
potahu je přistýlka velmi měkká, doslova do ní vplujete.

VISCOPUR®

JIŽ OD 2.999 Kč

DREAMPUR®                         

ZA DVA KUSY V AKCI 1+1 JIŽ OD 3.499 Kč

?

K čemu je vrchní matrace?

nižší 
tuhost

nižší 
tuhost

střední 
tuhost

střední
tuhost

vyšší 
tuhost

vyšší 
tuhost

nižší 
tuhost
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ANATOMICKÉ POLŠTÁŘE

Bamboo
Anatomický polštář z paměťové pěny 
v potahu s výtažky bambusu nabízíme 
v profilované nebo neprofilované verzi. 
Rozměry: 30x50x9 cm a 40x60x11 cm. 

ZA DVA KUSY 
V AKCI 1+1 

JIŽ OD 999 Kč

Anatomický polštář z paměťo-
vé pěny s vnořenými kapičkami 
gelu, profilované i neprofilované  
provedení. Rozměr: 30x50x9 cm.      

Memo-gel Aloe

JIŽ OD 599 Kč

Cool-gel
Polštář z paměťové pěny s chladivým 
gelem, profilované i neprofilované 
provedení. Potah s výtažky aloe vera. 
Rozměry: 30x50x9 cm a 40x60x11 cm. 

ZA DVA KUSY 
V AKCI 1+1 

JIŽ OD 1.299 Kč

JIŽ OD 799 Kč

Purotex Probiotics
Jedinečný polštář kombinující prvky anatomického, rovného 
a tradičního polštáře. Rozměr: 55 x 40 x 12 cm.

Antistress silver

Naše značky pro Vaše pohodlí

Základem výrobků Viscopur® je paměťová 
pěna (také nazývaná jako visco, viscoelas-
tická, líná, kosmická, pomalá pěna). Vyzna-
čuje se tím, že upravuje svou tuhost podle 
tepla lidského těla a jeho tlaku. Když si na 
ni lehnete, pěna se pod Vaším tělem jakoby 
pomalu proboří. Vyhovuje tedy všem bez 
rozdílu věku či váhy. Nevýhody: v létě může 
více zahřívat. Osoby, které se více potí, 
by měly vhodnost paměťové pěny zvážit. 

Dreampur® je značka výrobků do ložnice 
z latexu či latexové pěny. Latex je pružný, 
příjemný, měkký a hypoalergenní materi-
ál. Do latexu se nezaboříte, příjemně Vás 
odpruží. Přírodní latex je pórovitý, prodyš-
ný, avšak může mírně zapáchat. Jedná 
se o jeho charakteristickou neškodnou 
vlastnost. Naopak umělý latex je zcela bez 
zápachu. Latex  nezahřívá tělo jako pamě-
ťová pěna, bývá vhodný i pro XXL uživatele.

Grey Dots
Měkký, pružný, hypoalergenní polštář 
vyrobený z latexové syntetické pěny. 
Profilované  i neprofilované provedení. 
Rozměry: 30x50x9 cm a 40x60x11 cm. JIŽ OD 599 Kč

299 Kč
Kompaktnost a tvar podkovy je 
ideální pro lenošení u televize nebo 
na cestách. Rozměr: 31x31x8 cm.

Šíjový polštářek Bamboo

BESTSELLER
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POLŠTÁŘE A PŘIKRÝVKY

Vyvařovací lůžkoviny pro 
dokonalou hygienu lůžka. 
Vhodné pro děti, seniory i 
hotelový provoz. Materiál: 
35% bavlna, 65% polyester. 

Nejprodávanější řadu lůž-
kovin Aloe vera nabízíme  
v letní, celoroční a extra 
hřejivé verzi. Váháte? 
Zvolte spínací dvojpřikrýv-
ku - 4 roční období. Lůž-
koviny nabízíme hned v 
několika velikostech: kla-
sické, prodloužené a fran-
couzské. Materiál: 100% 
polyester - mikrovlákno.

ZA DVA KUSY SETU 
V AKCI 1+1 
JIŽ OD 1.799 Kč

Vyvařovací řada

CLIVIE+ 95°C

10.

Chránič Aloe vera v akci 1+1 
již od 799,- za 2 ks.

Vyvařovací ochrana matrace v 
akci 1+1 již od 999,- za 2 ks.

Anti-stress chránič s karbono-
vými vlákny již od 699,-.

Nepropustné chrániče 
matrace již od 199,-.

S karbonovým vláknem

ANTI-STRESS

Bestseller naší nabídky

ALOE VERA

Povrchová příjemně lesklá 
látka obohacená o karbo-
nová vlákna, která Vás zbaví  
statické elektřiny a eliminují 
tím stres. Materiál: 99,3% 
polyester, 0,7% karbon.

ZA DVA KUSY SETU 
V AKCI 1+1 
JIŽ OD 2.199 Kč

ZA JEDNOLŮŽKOVÝ SET
JIŽ OD 1.399 Kč



2.

Proč chránič? 
Chránič výrazně prodlouží život-
nost matrace a přispívá k lepší 
hygieně lůžka. V noci vypotíte při-
bližně 0,5 - 1 litr tělesného potu. 
Bez podložky vše „schytá“ mat-
race, ve které se množí vlhkost a 
bakterie. 
Lůžkoviny i chrániče  nabízíme v 
několika rozměrech. 

11.

Bavlněný chránič z přírod-
ních vláken již od 999,-.

Chránič ze směsi bavlny
a lyocellu již od 999,-.

Hřejivá podložka z vlny 
Merino již od 999,-.

Ovčí vlna

MERINO
Luxusní peří

DOWN&FEATHER

Funčkní materiál

LYOCELL-TENCEL

100% přírodní materiál

BOTANICA

Kvalitní hřejivé vlněné 
přikrývky a polštáře nejen 
pro zimní období. Vlna 
Merino evropského půvo-
du pro zajištění pohodlí a 
zdravotní nezávadnosti.

Lehké jako peříčko, na-
dýchané a krásně měk-
ké. České peří, skvělé 
dílenské zpracování. 
Potah z pevného 100% 
bavlněného batistu.

Celoroční přikrývka je čistě 
přírodním produktem. Po-
vrch i výplň ze 100% bavl-
ny. Polštář se syntetickou 
náplní obsahuje dvojitý 
vak pro pohodlné praní.

Špičková kvalita, krásný 
elegantní prošev. Povrch 
tvoří 50 % bavlna a 50 % lyo-
cell s rychleschnoucí úpra-
vou a chladivým efektem.

ZA JEDNOLŮŽKOVÝ SET
JIŽ OD 2.099 Kč

ZA JEDNOLŮŽKOVÝ SET
JIŽ OD 2.099 Kč

ZA JEDNOLŮŽKOVÝ SET
JIŽ OD 1.999 Kč

ZA JEDNOLŮŽKOVÝ SET
JIŽ OD 3.999 Kč



1.

POVLEČENÍ A PROSTĚRADLA

12.

Povlečení Gipetex Natural Dream vyrobené ze 100% bavlny v Itálii s uzávěrem na patentky. V naší nabídce si můžete vybrat 
jak z klasického, tak prodlouženého i francouzského rozměru. Již od 1.099 Kč. 

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Hřejivé povlečení z mikroplyše značky Homeville s uzávěrem na zip v klasickém 
jednolůžkovém provedení 140x200/70x90 cm. Již od 799 Kč.

NORSKÝ VZOR

CATASTA TRONCHI GNOMO SKŘÍTEKPUPAZO DI NEVE-SNĚHULÁK

FROTÉ PROSTĚRADLO 
ČESKÉ VÝROBY
JIŽ OD 359 KČ
90x200 | 100x220 | 140x200 
180x200 | 200x220 cm

MIKROPLYŠOVÉ 
PROSTĚRADLO 
S GUMIČKOU
JIŽ OD 349 KČ
90x200 cm, 180x200 cm

ZIMNÍ MOTIV BÍLÉ HVĚZDIČKY



2.

Povlečení HIP z bavlněného saténu se zabroušením do hedvábné jemnosti. Široký výběr designů v holandských rozměrech 
s volným koncem. Bestsellery najdete také v klasickém českém rozměru 140x200/70x90 cm. Již od 1.099 Kč. 

PARADA

Luxusně zpracované povlečení belgické značky Mistral Home - jak z pohledu materiálu, tak i barev. 
Vyberte si ze široké nabídky rozměrů, materiálů a designů. Již od 699 Kč. 

13.

JERSEY PROSTĚRADLO
ČESKÉ VÝROBY
JIŽ OD 359 KČ
90x200 | 100x220 | 140x200
180x200 

SINTEX LUX S LYCROU 
ČESKÉ VÝROBY
JIŽ OD 449 KČ
90x200 | 100x220 | 140x200 
180x200 | 200x220 cm

IZEFIAGRANDEALLISON

PAISLEY CHATEUCROSSDOUBLEFACE



1.

14.

Barcelona
599 Kč

Harry Potter
599 Kč

Minecraft
649 Kč

Mimoni
599 Kč

Frozen Enjoy
599 Kč

Králíček
599 Kč

Designový bytový textil belgické značky Mistral Home. Hřejivé beránkové deky 130 x 170 cm již za 499 Kč.

Tučňáci
699 Kč

Kittycorn
699 Kč

Jurský park
449 Kč

Jednorožec Pummel
699 Kč



2.

BYTOVÝ TEXTIL

Jednoduchost, kombinovatel-
nost, krásné barvy inspirova-
né barevnicí PANTONE a pří-
jemné materiály - to všechno 
nabízí řada značky TODAY z 
Francie. Dodejte Vaší domác-
nosti šmrnc. Již od 159 Kč.

Závěsy

Maxi deky

Podsedáky

Závěsné polštáře

Osušky a ručníky

Koupelnové předložky

Zářivé barvy kolekce

PANTONE PERMANENT

Hit Vánoc

MISTRAL HOME

Luxusní

VANDYCK HOLLAND

Oblíbené beránkové deky bel-
gické značky Mistral home 
již léta patří mezi bestsel-
lery naší vánoční nabídky. 
Extra rozměr 150 x 200 cm.

Bytový textil pro náročné, ale za 
ceny, které Vás příjemně překvapí. 
Přehozy, elegantní koupelnový textil 
nebo povlečení. Prémiová kvalita.

již od  399 Kč

již od 999 Kč

již od 199 Kč

již od 1.199 Kč

15.



1.

Akční ceny z letáku Zdravý spánek a bydlení 2018/19 platí do 
28.2.2019 nebo do vyprodání zásob. V katalogu naleznete pou-
ze část nabízených výrobků, pro kompletní nabídku navštivte 
náš e-shop www.i-living.cz. Tiskové chyby vyhrazeny.

SVÍČKY A BYTOVÉ VŮNĚ

Limetka&Bazalka 

Zavolejte nám na +420 724 712 000 nebo nám napište na service@i-living.cz. Nebo nás rovnou navštivte! 
I-LIVING, Pod Soutratím 1559/5 (blízko KOH-I-NOOR), Praha 10. Otevírací doba PO-PÁ 9-18:30, SO 9-14:00.

Studio zdravého spánku
Navštivte naše moderní matracové & bytové studio v PRAZE 10 - 
Vršovicích! Využijte osobního odběru Vašich objednávek v Praze 
zdarma, přijďte si vyzkoušet matrace nebo jiné vybrané zboží. 

Otevřené okno

Sladká vanilka Růžový grapefruit Exotický kokos  Smyslný jantar

Královský dub Spa moment Višňový květ

Sicilské citrusy Zimní jasmín Sladká hruška

Vanilkový 
cupcake

Nádech hebké 
bavlny

Levandule&
Lemongrass

 Černá třešeň
novinka

novinka novinka novinka

novinkanovinkanovinkanovinka

Nabídka luxusních vůní vyrobených v Itálii. Svíčky s královským 
oceněním její královské výsosti. Již od 149 Kč.

Měření na Hi-tech podložce Ergocheck
Nemůžete si z velkého sortimentu matrací vybrat? Máte rádi 
technické inovace? Přijďte se k nám do studia poradit nejen s 
námi, ale i s přístrojem Ergocheck! Speciální podložka analyzu-
je tlak Vašeho těla na matraci, zohlední Vaše spánkové návyky 
a doporučí Vám to nejlepší řešení. Výběr matrace budete mít 
technicky podložen. Více informací o měřící podložce a dalších 
termínech na www.i-living.cz/ergocheck.

12. - 24.11. 2018 v Praze - Vršovicích

www.i-living.cz & www.i-living.sk


