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Az Ön Cardo szakkereskedője:

A termékeinkkel kapcsolatos műszaki változtatás jogát fenntartjuk! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A képek illusztrációk.

Kövessen bennünket  
a Facebookon is!

Egészség Center. Kizárólag a Cardótól.

12x-es Superbrands-győztes



A latex különleges tulajdonságai a következők:
– pontrugalmas és elasztikus, tökéletesen idomul a test anatómiai alakjához,  

és maximális kényelmet nyújt bármilyen alvási pozícióban
– a latex tulajdonságának köszönhetően fokozza a légáramlást, így eltávolítja 

a nedvességet a matracból 
– természetes, organikus anyag: a brazil esőerdőkből

Exclusive

A simogAtó Kényeztetés érzése
A Century by CArDo exclusive matrac: minőség felsőfokon.  
tulajdonságai: 100% latex, extra Pillow top külső kényelmi párnázat, soft Point réteg, zsákrugózat acél 
élkerettel, Cardo egészség Center Plusz, sleep edge süppedésgátló-rendszer, net Air „szellőző” szövet, 
kötött szövetborítás, szellőzőnyílás-rendszer, mozgatófülek, kemény és közepesen kemény változatban. 
egészségpénztárakban elszámolható gyógyászati segédeszköz.
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Ez a termék elszámolható
az egészségpénztárakban!



Golden Touch

A töKéletes Alvás élménye
Képzeljen el egy szép helyet a világon, ahová elutazni vágyik! Képzelje el, hogy a hálószobájában lévő 
matrac eddig soha nem tapasztalt puhasággal, melegséggel tökéletes kényelembe ringatja önt! 
most mindezt átélheti a CArDo Century matracok természetes latex rétegének köszönhetően,  
melyet a brazil esőerdők mélyéről, a kaucsukfák kérgéből vonnak ki. 

töKéletes Kényelem A jobb Alvásért
A Century by CArDo golden touch matrac: csúcstechnológiával a pihentető éjszakákért.  
tulajdonságai: 100% dupla latex, grand Pillow top külső kényelmi párnázat, Cool viscogel réteg,  
soft Point réteg, zsákrugózat acél élkerettel, Cardo egészség Center Plusz, sleep edge süppedésgátló-
rendszer, net Air „szellőző” szövet, kötött szövetborítás, szellőzőnyílás-rendszer, mozgatófülek, kemény 
és közepesen kemény változatban. egészségpénztárakban elszámolható gyógyászati segédeszköz.
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