
F i lozofie  Curem
Špičková  techno log ie  do  vaš í  ložn ice .  Koncept  mat -
rac í  Curem se  op í rá  o  poznatky  z  techno log i í  l e tů  do  
vesmí ru .  Pěny  Curemfoam TM ( vysokoob jemové v i sco  
pěny  a  p ružné  pěny  s  o tev řenou buněčnou s t ruk tu-
rou )  ma j í  j ed inečné  od lehču j í c í  v l as tnos t i ,  k te ré  
umožňu j í  h luboký  a  k l idný  spánek .  Vy ráb íme mat ra-
ce  p ro  ne j vyšš í  možný  komfor t  spánku s  max imá ln í -
m i  o r toped ickými  v las tnos tm i .  Vyzkouše j te ,  j ak  mat -
race  Curem od lehč í  p ř i  spánku Vaše  tě lo ,  u lev í  k lou-
bům,  zádovému sva ls tvu  a  p ř inesou Vám nezapome-
nute lně  h luboký  re laxačn í  spánek .

Techno log ie  Curem
Matrace  Curem vzn ika j í  spec iá ln í  techno log i í  
nás t ř i ku  pěny.  Tento  způsob vý roby  vysokoob jemo-
vých  v i scoe las t i ckých  pěn  pomáhá př i  u lehnut í  na  
mat rac i  navozovat  tě lu  ve l i ce  p ř í j emný  poc i t  “s tavu  
bez t í že“ .  Kombinace  různých  tuhos t í  a  t ypů  pěn  
Curemfoam TM umožňu je  p ř i  l ežen í  na  mat rac ích  
Curem doc í l i t  ne j vyšš í  možné  s tab i l i t y  pá te ře  p ř i  
všech  rež imech spánku (na  zádech,  na  boku,  …)  i  
p ř i  pouhé re laxac i .  Všechny  zóny  mat race  e fek t i vně  
vy rovnáva j í  t l ak  vyvo lávaný  jednot l i vými  par t i em i  
l i dského tě la .  Mat race  Curem nab íze j í  sku tečný  
odpoč inek  p ro  Vaše  tě lo  i  Vaš i  mys l .  

Technology developed by CUREMTM Sweden
A part of the HILDING ANDERS family

TECHNOLOGY OF SCANDINAVIA
Vyrobeno v České republice, v Krkonoších. Dokonalost švédské technologie
se snoubí s precizním zpracováním českých mistrů.

ČESKÁ VÝROBA MATRACÍ

AKCE
PAMĚŤOVÉ
MATRACE

CUREM
1+1

Relaxační spánek pro Vaše tělo, znovuzrození Vaší duše.

Jen stín kopíruje Vaše tělo lépe

Maximum pohodlí a ortopedických vlastností. Špičkové matrace Curem s unikátní paměťovou pěnou.
Zažijte pocit stavu bez tíže. Dopřejte si to nejlepší.

www.curem.cz

PODMÍNKY  &  INFORMACE
Akce probíhá od 1. 2. 2018 do odvolání. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH.

Platí pro rozměry matrací 90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. Atypické rozměry do rozměru 100x200 cm je 
možné zakoupit s přirážkou 10%. Matrace je možno dodat v prodlouženém provedení: do 210 cm + 10 %; do 220 cm + 20 %. 
Matrace Curem umíme vyrobit až do délky 240 cm s příplatkem + 50 %. V případě atypického rozměru s prodloužením se příplatek 
za prodloužení přičítá k již zvýšené částce za atypické provedení.

Namísto 2 ks v typickém rozměru jednolůžka lze odebrat 1 ks dvojlůžka - matrace rozměru 140x200, 160x200 nebo 180x200 cm 
(např. místo 2 ks 90x200 můžete mít za stejnou cenu 1 ks matrace 180x200 cm). Stejně tak můžete v rámci akce 1+1 kombinovat 
typizované rozměry jednolůžka, např. 1 ks 90x200 + 1 ks 80x200 cm. V rámci akce můžete též zakoupit 1 ks matrace v populárním 
rozměru 120x200 cm nebo 200x200 cm za zvýhodněnou cenu (ceny uvedeny přímo u jednotlivých matrací).

Curem doporučuje rošty značek Tropico a Slumberland - využijte jejich akčních letáků. Na matrace CUREM je poskytována regre-
sivní záruka 10 let na jádro matrace (0 - 6 let plná záruka, nad 6 let krácena každým rokem o 20 %). Výrobce si vyhrazuje právo     
na tiskové chyby a změny v akci. Více informací a seznam prodejců najdete na www.curem.cz.

PROVĚŘENÁ KVAL ITA
Vyrábíme matrace se zkušenostmi mistrů řemesla od roku 1939, za použití nejmodernějších materiálů a technologií. Vyrábíme 
matrace, na kterých je radost spát. Vyrábíme pro Vás matrace CUREM. 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., divize Luxusní matrace Curem.

Užijte si dokonalý komfort a podporu těla.

Užijte si pocit stavu „beztíže“.

Užijte si Curem.

ZRUČNOST TECHNOLOGIE KVALITA
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VÁŠ  AUTOR IZOVANÝ PRODEJCE  MATRAC Í  CUREM:

C 2000 Style C 3500 C 4500 C 7000 XD

Jen stín kopíruje Vaše tělo lépe

Pevná, pocitově nejtužší 
Curem. Ve výšce 20 cm 
padne všem postelím a 
většině spáčů.

OK pro alergiky
OK pro tužší ležení Curem
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!

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

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!

Originální Curem s originálně 
dokonalým poddajným 
pocitem odlehčení a stavu 
„bez tíže“ 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.

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!

Inovativní hybridní matrace 
Curem, přinášející nejdokona-
lejší podporu a odlehčení těla 
jako C 4500 navíc s nevída-
nou termoregulací a zvýšenou 
pružností a nosností. Zažijte 
stav „bez tíže“ při zachování 
vynikající podpory. Nejpružněj-
ší Curem. Ve třech výškách 
22, 25 a 28 cm vyřeší spaní 
každému v každé posteli.

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!
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Curem Combi Matrace Curem lze kombinovat ve stejných výškách. Pokud má každý z partnerů rozdílný požadavek na vlastnosti matrace, akční ceny
se rozdělí a sečtou. Stejná výška, rozdílné vlastnosti, spokojenost obou z Vás. K dispozici na kamenných prodejnách prodejců Curem.

Curem Combi
Matrace Curem lze kombinovat ve stejných výškách. Pokud má každý z partnerů rozdílný 
požadavek na vlastnosti matrace, akční ceny se rozdělí a sečtou. Stejná výška, rozdílné 
vlastnosti, spokojenost obou z Vás. K dispozici na kamenných prodejnách prodejců Curem.

Curem Exclusive
100% bavlna

celoroční pohodlí
dvojitá konstrukce

Prošívané pratelné přikrývky a polštáře ze 100% saténové
bavlny s konstrukcí Thermo-Duo. Celoroční použití, čistota,
tepelná pohoda, prodyšnost a dlouhá životnost. 

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 ze směsi polyester/bavlna s náplní
též na zip (regulace množství náplně - výšky polštáře).

Povrchová tkanina: 100 %  bavlna - satén
Náplň polštáře: 1000 g: 100 % Amball® polyesterové kuličky
Náplň přikrývky: 1100/1200 g  100% polyesterové duté rouno

Materiály splňují přísné normy certifikace
ÖKO TEX STANDARD 100.

Baleno v praktických taškách se zipem a uchem.

Cena za 1ks
Uvedeny ceny za nejoblíbenější rozměry. Další rozměry
a kompletní nabídku najdete v platném ceníku Curem.

70 x 90 cm  1.270 Kč
135 x 200 cm 1.590 Kč
135 x 220 cm 1.770 Kč

60°C

Curem Mikado
Anatomický paměťový polštář Curem tvaru dražé.
Pohodlí a podpora krční páteře, relaxace šíjového
svalstva. Velice oblíbené provedení, které „padne“
většině uživatelů. Rozměry cca 60 x 35 x 13 cm.
Pratelný potah (60 °C) s přírodními vlákny.

VISCO SUPER-VOLUME
CUREMFOAMTM

Curem Belveder
Anatomický paměťový polštář Curem osvědčené anatomické
konstrukce s tlak omezující profilací CubeCare, vyvinutou
pro snížení tlaku. Pohodlí a podpora krční páteře a relaxace
šíjového svalstva. Větší formát polštáře; cca 66 x 41 x 11 cm.
Pratelný potah (60 °C) s přírodními vlákny.

VISCO SUPER-VOLUME
CUREMFOAMTM

Akční cena za 1ks

2.890 Kč 1.790 Kč
Akční cena za 1ks

2.890 Kč 1.790 Kč

nejoblíbenější ortopedický



C 7000 XD

29.990 Kč / 1+1
2 matrace v rozměru jednolůžka nebo

1 ks matrace v rozměru dvojlůžka

Akce 120x200: 24.000 Kč / 1 ks
Akce 200x200: 38.990 Kč / 1 ks

Pohodlí Curem s extra pružností navíc. Curem pro všechny.
Tělesný i duševní pocit stavu bez tíže 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

28 cm

27.990 Kč / 1+1
2 matrace v rozměru jednolůžka nebo

1 ks matrace v rozměru dvojlůžka

Akce 120x200: 22.400 Kč / 1 ks
Akce 200x200: 36.390 Kč / 1 ks

25 cm

C 4500

29.990 Kč / 1+1
2 matrace v rozměru jednolůžka nebo

1 ks matrace v rozměru dvojlůžka

Akce 120x200: 24.000 Kč / 1 ks
Akce 200x200: 38.990 Kč / 1 ks

Originálně poddajné pohodlí, které Vás obejme a rozmazlí.
Tělesný i duševní pocit stavu bez tíže, 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

28 cm

25.990 Kč / 1+1
2 matrace v rozměru jednolůžka nebo

1 ks matrace v rozměru dvojlůžka

Akce 120x200: 20.800 Kč / 1 ks
Akce 200x200: 33.790 Kč / 1 ks

22 cm

27.990 Kč / 1+1
2 matrace v rozměru jednolůžka nebo

1 ks matrace v rozměru dvojlůžka

Akce 120x200: 22.400 Kč / 1 ks
Akce 200x200: 36.390 Kč / 1 ks

25 cm

OPTIMÁLNÍ TUHOST PRO KAŽDÉHO.
Paměťové pěny CuremfoamTM s inteligentní
technologií IQCOMFORT optimalizují
tuhost dle Vaší hmotnosti.
XDURA FLEX CONTOUR.

VISCO
SUPER-SOFT 50
CUREMFOAMTM

VISCO
SUPER-VOLUME 85

CUREMFOAMTM

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 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. Curem-Core inteligentní profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.

CUREM GALAXY PRATELNÝ POTAH (60 °C)
Funkční dvojdílný potah ze směsi viskózy (přírodní vlákna s vynikajícím odvodem vlhkosti) a polyesteru (odolnost) napomáhá správné teplotní regulaci. Pratelný na 60 °C.

Antibakteriální, pevný a snadno udržovatelný. Potah je neprošitý a velmi pružný - matrace dokonale kopíruje křivky těla. Spodní protiskluzová část (40 °C praní) dvojdílného
potahu umožňuje použití matrace i s boxspring (kontinentálními) systémy. Díky strečovým vlastnostem potahu dochází k „ultimátnímu přenosu pohodlí z matrace na tělo“.
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OPTIMÁLNÍ TUHOST PRO KAŽDÉHO.
Paměťové pěny CuremfoamTM s inteligentní
technologií IQCOMFORT optimalizují
tuhost dle Vaší hmotnosti.

VISCO
SUPER-SOFT 50
CUREMFOAMTM

VISCO
SUPER-VOLUME 85

CUREMFOAMTM

Super Soft VISCO 50 kg/m3

  Vrstva super jemné paměťové pěny CuremfoamTM

dokresluje komfort, uvolní stresem 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. Curem-Core inteligentní profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.

CUREM GALAXY PRATELNÝ POTAH (60 °C)
Funkční dvojdílný potah ze směsi viskózy (přírodní vlákna s vynikajícím odvodem vlhkosti) a polyesteru (odolnost) napomáhá správné teplotní regulaci. Pratelný na 60 °C.

Antibakteriální, pevný a snadno udržovatelný. Potah je neprošitý a velmi pružný - matrace dokonale kopíruje křivky těla. Spodní protiskluzová část (40 °C praní) dvojdílného
potahu umožňuje použití matrace i s boxspring (kontinentálními) systémy. Díky strečovým vlastnostem potahu dochází k „ultimátnímu přenosu pohodlí z matrace na tělo“.

–     tuhost      +

13025
cm

28
cm

6022
cm

C 3500
Pohodlná paměťová matrace Curem s pevnější podporou.

Tělesný i duševní pocit stavu bez tíže, 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 + SUPER SOFT VISCO 50 + BASE MASTER

23.990 Kč / 1+1
2 matrace v rozměru jednolůžka nebo

1 ks matrace v rozměru dvojlůžka

Akce 120x200: 19.200 Kč / 1 ks
Akce 200x200: 31.190 Kč / 1 ks

22 cm

25.990 Kč / 1+1
2 matrace v rozměru jednolůžka nebo

1 ks matrace v rozměru dvojlůžka

Akce 120x200: 20.800 Kč / 1 ks
Akce 200x200: 33.790 Kč / 1 ks

25 cm

OPTIMÁLNÍ TUHOST PRO KAŽDÉHO.
Paměťové pěny CuremfoamTM s inteligentní
technologií IQCOMFORT optimalizují
tuhost dle Vaší hmotnosti.

VISCO
SUPER-SOFT 50
CUREMFOAMTM

VISCO
SUPER-VOLUME 85

CUREMFOAMTM

Super Volume VISCO 85 kg/m3

  Vrstva antibakteriální paměťové pěny vysokého objemu CuremfoamTM

  odlehčuje a podpírá, přináší pocit stavu „beztíže“.

Super Soft VISCO 50 kg/m3

  Vrstva super jemné paměťové pěny CuremfoamTM

dokresluje komfort, uvolní stresem napjaté svalstvo i mysl.

Base Master CUREMFOAMTM

 7- zónové ortopedické jádro. Za studena formovaná pěna CuremfoamTM dodává odrazovou pružnost,
vzdušnost a přirozenou tuhost. Curem-Core inteligentní profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.

CUREM GALAXY PRATELNÝ POTAH (60 °C)
Funkční dvojdílný potah ze směsi viskózy (přírodní vlákna s vynikajícím odvodem vlhkosti) a polyesteru (odolnost) napomáhá správné teplotní regulaci. Pratelný na 60 °C.

Antibakteriální, pevný a snadno udržovatelný. Potah je neprošitý a velmi pružný - matrace dokonale kopíruje křivky těla. Spodní protiskluzová část (40 °C praní) dvojdílného
potahu umožňuje použití matrace i s boxspring (kontinentálními) systémy. Díky strečovým vlastnostem potahu dochází k „ultimátnímu přenosu pohodlí z matrace na tělo“.
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C 2000 Style
Jednoduše pohodlná, tuhá paměťová matrace Curem.

Tělesný i duševní pocit stavu bez tíže, pohodlí a odlehčení těla se zvýšenou tuhostí
díky použití 1 paměťové a 1 pružné pěny CuremfoamTM: 2- vrstvá konstrukce;

SUPER VOLUME VISCO 85 + BASE MASTER

21.990 Kč / 1+1
2 matrace v rozměru jednolůžka nebo

1 ks matrace v rozměru dvojlůžka

Akce 120x200: 17.600 Kč / 1 ks
Akce 200x200: 28.590 Kč / 1 ks

20 cm

MATRACE CUREM SE ZVÝŠENOU TUHOSTÍ
Paměťová pěna CuremfoamTM velmi vysokého
objemu je úžasně pohodlná, měkce
pečující a přitom pevná, tuhá a jistá
v podpoře těla a páteře.

VISCO
SUPER-VOLUME 85

CUREMFOAMTM

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. Curem-Core inteligentní profilace chytře optimalizuje tuhost dle zatížení.

CUREM GALAXY PRATELNÝ POTAH (60 °C)
Funkční dvojdílný potah ze směsi viskózy (přírodní vlákna s vynikajícím odvodem vlhkosti) a polyesteru (odolnost) napomáhá správné teplotní regulaci. Pratelný na 60 °C.

Antibakteriální, pevný a snadno udržovatelný. Potah je neprošitý a velmi pružný - matrace dokonale kopíruje křivky těla. Spodní protiskluzová část (40 °C praní) dvojdílného
potahu umožňuje použití matrace i s boxspring (kontinentálními) systémy. Díky strečovým vlastnostem potahu dochází k „ultimátnímu přenosu pohodlí z matrace na tělo“.

–     tuhost      +

130 6020
cm
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