
Rugós matracok

Az alvás fontos esemény életünkben, hiszen a jó alvás nagymértékben 
hozzájárul a testi és lelki egészségünkhöz. A kibővített Prima by Cardo 
termékcsaládot azoknak terveztük, akiknek fontos a saját és családjuk 
egészsége, hiszen ezek a termékek megbízhatóan elégítik ki a min-
dennapos pihentető alvás alapvető igényét.
A kiváló Cardo minőséghez kimagasló ár-érték arány párosul: termé-
keink használatával biztos lehet benne, hogy amellett, hogy nem kell 
mélyen a pénztárcájába nyúlnia, gerince optimális alátámasztásban 
részesül a Cardo Egészség Centernek köszönhetően.

Cardo Egészség Center 
A Cardo Egészség Centernek köszönhetően mindegyik 
Cardo matrac tökéletes alátámasztást nyújt a test 
középső harmadán. Ezáltal természetes helyzetben 
tartja a gerincet alvás közben, így védi egészségét.

Oldalsó alátámasztás 
Megfelelő erősségű oldalsüppedésgátló-rendszer, amely 
tökéletes alátámasztást biztosít a matrac szélein is.

Pillow Top 
A Cardo választékában megtalálhatók a Pillow Toppal 
rendelkező matracok. A Pillow Top a matrac felületére 
erősített extra fekvőbetét, ami egy olyan külső kényelmi 
réteg, mely puhább, komfortosabb fekvést biztosít.

Cardo Tech 1450 rugózat
Minőségi acélból készült különleges Cardo rugórend-
szer, mely tökéletes rugalmasságot biztosít a matrac 
egész felületén.

Egyoldalas rendszer
A matrac különleges belső felépítésének köszönhetően 
nem szükséges a matrac forgatása.

Jaccard szövetborítás
Kiváló minőségű steppelt varrású szövet, puha töltőré-
teggel a komfortérzet fokozására.

Öko-Tex Standard 100
A Moon / Family ágybetétek fedőszövetei Öko-Tex 
Standard 100 tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely 
garantálja a kitűnő minőséget. A szövetek anyaga kör-
nyezetbarát, az egészségre nem ártalmas.

Gyógyászati segédeszköz
A Polo kanapé és a Laser ágy gyógyászati segéd-
eszköznek minősülnek, és elszámolhatók számos 
egészségpénztárban. Részletek az üzletekben, és a 
www.cardo.hu weboldalon.

Pillow 
ToP

•	 Cardo	Egészség	Center:	tökéletes	gerinc-alátámasztás	a	
pihentető	és	egészséges	alvásért

•	 Cardo Tech 1450 rugózat masszív acélkerettel: stabil felépítés
•	 Kétoldalas rendszer: az ágybetét forgatása javasolt
•	 Formatartó habszivacs kényelmi réteg a fekvőfelületeken
•	 A matrac oldalain különleges oldalsó alátámasztás: stabil alátámasz-

tás a széleken is
•	 Jaccard szövetborítás kiváló minőségű steppelt varrással, puha 

töltőréteggel
•	 Speciális párnázó töltőanyag, ami mind télen, mind nyáron megfelelő 

alvási hőmérsékletet biztosít
•	 7 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen 
•	 Méretek: 80-200 / 200 cm

•	 Cardo Egészség Centerrel, Cardo Tech 1450 rugózattal: tökéletes gerinc-
alátámasztás a pihentető és egészséges alvásért

•	 Befoglaló méret: 202/80/106 cm
•	 ÚJDONSÁG!	Már	140	/	200	cm	vagy	160	/	200	cm-es	fekvőfelülettel	is
•	 Praktikus ágyneműtartóval
•	 Anyag: Cardo szövetkollekció, fa vagy fém lábakkal
•	 Állandó	alvásra	alkalmas
•	 Gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos egészségpénztárban 
•	 7 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen

Family

Polo

A kényelmes pihenés élményét garantálják a minőségi alapanyagokból 
készült, ágyneműtartóval és minőségi Cardo Tech 1450 rugózattal 
rendelkező kanapéink. A Prima by Cardo termékcsalád Polo kanapéja 
praktikus és könnyen kezelhető, hiszen néhány mozdulattal kétszemélyes 
ággyá alakítható. Sőt, mivel gyógyászati segédeszköz, elszámolható az 
egészségpénztárakban.

•	 Cardo Egészség Center: egészséges alvás, kipihent ébredés
•	 Cardo Tech 1450 rugózattal: tökéletes gerinc-alátámasztás
•	 Praktikus ágyneműtartóval: a jobb helykihasználásért
•	 Fix ill. motorosan állítható fejrésszel
•	 Safe Sleep-rendszerrel a zavartalan alvás érdekében (motoros kivitelnél)
•	 Választható kiegészítő: éjjeli szekrény
•	 Anyagok: Cardo szövetkollekció ill. fém lábak nikkel bevonattal
•	 Állandó	alvásra	alkalmas
•	 Gyógyászati segédeszköz: elszámolható számos egészségpénztárban
•	 7 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen

Laser

A Young Cardo termékcsaládot a fiatalos frissesség ihlette dinamikus 
formák, minőségi alapanyagok, gazdag színválaszték és praktikus 
használhatóság jellemzi. A Laser ágy a már jól ismert, a gerincet 
optimálisan alátámasztó Cardo Egészség Centerrel, tágas ágynemű-
tartóval, és a legkorszerűbb technológiát jelentő, motorosan állítható 
fejrésszel is választható, ezáltal mindenkinek biztosítja a kényelmes és 
egészséges pihenés élményét.

Laser ágy, motoros fejrésszel

GYÓGYÁSZATI  
SEGÉDESZKÖZ

•	 Cardo	Egészség	Center:	tökéletes	gerinc-alátámasztás	a	
pihentető	és	egészséges	alvásért

•	 Cardo Tech 1450 rugózat masszív acélkerettel: stabil felépítés
•	 Kétoldalas rendszer: az ágybetét forgatása javasolt
•	 A matrac mindkét oldalán lévő Pillow Top külső kényelmi réteg az 

optimális komfort biztosítása érdekében
•	 Formatartó habszivacs kényelmi réteg a fekvőfelületeken
•	 A matrac oldalain különleges süppedésgátló-rendszer: stabil alátá-

masztás a széleken is
•	 Jaccard szövetborítás kiváló minőségű steppelt varrással, puha 

töltőréteggel
•	 Speciális párnázó töltőanyag, ami mind télen, mind nyáron megfelelő 

alvási hőmérsékletet biztosít
•	 7 év Cardo garancia rugótörésre: részletek a jótállási jegyen 
•	 Méretek: 80-200 / 200 cm

Starlight
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www.cardo.hu

A termékeinkkel kapcsolatos műszaki változta-
tás jogát fenntartjuk! A képek illusztrációk! 

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget 
nem vállalunk.

Kövessen bennünket 
a Facebookon is!

Az Ön Cardo szakkereskedője:

Hideghab és 
kókusz-latex matracok

100% latex
A 100% latex kényelmi réteg alapanyaga egy termé-
szetes, antibakteriális hatású anyag, ami nagyfokú 
rugalmasságot és helyreállási képességet mutat. 
Alkalmazkodik a test felépítéséhez, és a lehető legna-
gyobb kényelmet biztosítja minden testhelyzetben.

Kötött szövet
Jó minőségű, puha tapintású steppelt szövetbevonatok 
biztosítják a teljes kényelemérzetet.

5 vagy 7 komfortzóna
A matrac felépítése 5 vagy 7 komfortzónára osztott, 
ezáltal a középső, nehezebb testrészt jobban megtá-
masztja, míg a vállaknál puhább, kényelmesebb.

Egyoldalas rendszer
A matrac különleges belső felépítésének köszönhetően 
nem szükséges a matrac forgatása.

Természetes pamut réteg
Az emberiség által termelt egyik legősibb növényből, a 
gyapotból kinyert természetes pamut kiváló tartóssá-
got és rugalmasságot biztosít.

Kókuszrostok 
Természetes kókuszrost réteg, a kókuszdió védőbur-
kából készül. Használat közben a rájutó nedvességet 
az erős rostszerkezet felületéről elpárologtatja, s 
így mindig száraz marad - ez gátolja a baktériumok 
megtelepedését is. A kókuszrost kemény, stabil 
fekvőfelületet ad, mely biztosítja a gerinc megfelelő 
alátámasztását.

Soft Point kényelmi réteg
A Soft Point kényelmi réteggel rendelkező matracok 
egy speciális felületű szivacsréteget tartalmaznak, 
mely egyenletesen osztja el a ránehezedő súlyt, ezáltal 
kényelmesebb.

Hideghab mag
Hajlékony, jó alaktartó képességű, tartós anyagból 
készülnek hideghab matracaink. Sejtszerkezete révén 
optimális alátámasztást nyújtanak a gerincnek.

•	 100%-os latexből keszült matractest, kényelmi rétegekkel, öt kom-
fortzónával és kókuszrosttal.

•	 A matrac kétoldalas, 100%-os pamutszövet gondoskodik a termé-
szetes lágyságról és kényelemérzetről.

•	 Kiváló minőségű, légáteresztő szövetborítás: fokozott higiénia, 
hosszabb élettartam

•	 5 év Cardo szerkezeti garancia: részletek a jótállási jegyen 
•	 Méretek: 80-180 / 200 cm

Ökozone

www.cardo.hu

12 x-es Superbrands-győztes

Prima by Cardo 
termékcsalád 2019

•	 5 anatómiai zónás matrac, hideghab magból és Soft Point kényelmi 
réteggel kombinálva

•	 Egyoldalas rendszer: nem kell forgatni
•	 Különleges akril kényelmi réteg
•	 Kötött szövetborítás
•	 5 év Cardo szerkezeti garancia: részletek a jótállási jegyen
•	 Méretek: 80-180/200 cm

Fleur


