primátor

Společnost NUTREND je lídr na trhu s produkty sportovní výživy a s potravinami
pro aktivní životní styl již 26 let.

nejprodávanější
pružinová matrace

Společnost UNAR je českou firmou, která se věnuje výrobě kvalitních matrací,
postelí a rozkládacích sedacích souprav již 28 let.

Kombinací pružinového systému
a kvalitních PUR pěn vznikla matrace,
která vyniká svou pružností, prodyšností a dlouhou životností. Díky jádru,
které neobsahuje zóny, je vhodná i pro
malé děti. Matrace Primátor je kvalita
prověřená časem.

Započatou spoluprací v roce 2018 při realizaci hotelu Nutrend v Olomouci
pokračujeme i v roce 2019.
Jsme tu pro Vás s akčním letákem, který je plný výrobků i dobrot PRO ŽIVOT.

Potah Purotex díky aktivním
probiotikám prokazatelně napomáhá
k odstranění alergenů. Lehce
snímatelný a pratelný na 60°C.

PROTEIN PANCAKE jsou skvělé díky vysokému obsahu kvalitní bílkoviny,
nejsou zatížené konzervanty ani barvivy a především neobsahují lepek.
Cena od 2 990 Kč s DPH

dárek ke každé matraci

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 díky aktivním probiotikám prokazatelně napomáhá
k odstranění domácích alergenů.
Lehce snímatelný a pratelný
na 60°C.
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)

postele | matrace | sedačky

dárek ke každé sedačce

ZÁRUKA 3 ROKY
Výška matrace: 20 cm
Tuhost matrace: střední
Váhová kategorie: do 120 kg

pro život

Jedinečné dárkové balení PROFIGUR MÜSLI obsahuje výběr oblíbených tyčinek
v šesti příchutích.

kvalitní strava vyživuje tělo,
kvalitní spánek posiluje mysl!

Záruka 2 roky
Rozměr: š 75 cm × d 45 cm × v 15 cm
Tuhost: měkká
Skladba: Malva Foam®
Potah: Purotex

ORANGE

anatomický polštář

+

Polštář Orange z přírodní Bio pěny
umožňuje svou měkkostí dokonalý
odpočinek při spánku, zmírňuje tlak
a poskytuje optimální oporu pro šíjové
a ramenní svaly. Díky reliéfnímu povrchu polštáře je zajištěna jeho vzdušnost
a poddajnost.
Potah PUROTEX díky aktivním probiotikám prokazatelně napomáhá
k odstranění domácích alergenů.
Lehce snímatelný a pratelný na 60°C. .
Záruka 2 roky
Rozměr: š 75 cm × d 45 cm × v 15 cm
Tuhost: měkká
Skladba: Bio pěna
Potah: Purotex

K SEDAČKÁM A MATRACÍM
SPORTOVNÍ VÝŽIVA
JAKO DÁREK

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

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.

Platnost akce
od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020

www.unar.cz

Platnost akce od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020

www.unar.cz

NOVINKA

LYNMA

LAZY EUCALYPTO

Naše novinka do Vaší ložnice. Každá
pružina této matrace je nezávislá
a samostatně zabalená, proto se velmi
dobře přizpůsobí tvaru těla. Jádro
matrace je složeno z profilovaného
latexu, 7 zónových taštičkových pružin
a tvarované PUR pěny.

Vyniká svými anatomickými a ortopedickými vlastnostmi. Kombinací pěny
Eucalypto s originální esencí eukalyptového oleje a inovativní paměťové
pěny vznikla matrace, ze které se Vám
nebude chtít vstávat.

taštičková matrace vysoké kvality

Nový, jedinečný lemovaný potah
obsahující LEN. Je maximálně
prodyšný a vysoce antibakteriální.
Lehce snímatelný a pratelný na 60 °C.
ZÁRUKA 5 LET
Střední tuhost: cena od 6 950 Kč s DPH
(Původní cena 9 290 Kč s DPH)

Tvrdá tuhost: cena od 7 440 Kč s DPH
(Původní cena 9 890 Kč s DPH)

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

ZÁRUKA 3 ROKY
Výška matrace: 20 cm
Tuhost matrace: střední
Váhová kategorie: do 130 kg

Cena od 5 960 Kč s DPH

(Původní cena 7 740 Kč s DPH)

Sedací souprava ELIS ROVNÁ
Cena od 27 550 Kč s DPH
(Původní cena 35 850 Kč s DPH)

mikrotaštičková matrace
pro aktivní život

Záruka sedací soupravy 3 roky
Záruka matrace 2 roky

Jádro matrace se 7-zónovou mikrotaštičkovou pružinou a špičkovou paměťovou pěnou přizpůsobující se tělesné
hmotnosti, tlaku a teplotě lidského
těla. Matrace, která Vás nadchne.

Vyniká dokonalou ergonomií a vysokým podílem provzdušnění. Vylepšené
jádro matrace je složeno z profilovaného latexu, 7-zónového taštičkového
jádra a kvalitní PUR pěny. Maximální
komfort pro celé Vaše tělo.

Lemovaný potah matrace v látce
Silver a provzdušňovací 3D mřížka
dodá ten největší komfort spánku.
Možnost volby potahu v červeném
nebo šedém provedení. Lehce
snímatelný a pratelný na 60 °C.

Lemovaný potah Pecorelle s obsahem ovčího rouna splňuje ty nejvyšší
nároky dnešní doby. Lehce snímatelný
a pratelný na 60 °C.
ZÁRUKA 5 LET
(Původní cena 7 900 Kč s DPH)

Tvrdá tuhost: cena od 6 350 Kč s DPH
(Původní cena 8 460 Kč s DPH)

naše ,,vymazlená“ matrace
nejvyššího komfortu

Taštičková matrace s paměťovou
BIO pěnou ideálně kopíruje
křivky těla. Přizpůsobí se tělesné
hmotnosti a vyniká vysokou
vzdušností. 7-zónové taštičkové
jádro matrace v kombinaci
s profilovaným latexem Vám
poskytne nezapomenutelný spánek
i lenošení.
Potah Cashmere se zpevňujícím
lemem a manipulačními uchy
je příjemný na dotek. Výborně
izoluje teplo, v létě chladí a v zimě
hřeje. Lehce snímatelný a pratelný
na 40 °C.
ZÁRUKA 5 LET
Výška matrace: 24 cm
Tuhost: měkká
Váhová kategorie: do 130 kg

Sedací souprava ELIS ROHOVÁ
Cena od 39 900 Kč s DPH
(Původní cena 50 900 Kč s DPH)

ZÁRUKA 5 LET

Střední tuhost: cena od 5 980 Kč s DPH

SPESSO

(Původní cena 11 950 Kč s DPH)

■ řešení 2 v 1
■ dobře ovladatelný mechanismus s lamelovým 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 165 × 80 cm
■ látky Luna, Artemis a Mystic (s příplatkem)
dle nabídky

ExcelLent 25

oblíbená taštičková matrace

Cena od 8 990 Kč s DPH

Precizní zpracování čalouněných součástí, harmonie čistých linií, moderní vzhled a osvědčený mechanismus rozkládání řadí tuto sedačku
mezi špičku na trhu. Užívejte si svůj báječný
odpočinek naplno s naší jedinečnou sedací
soupravou určenou pro každodenní spaní.

Potah matrace Purotex díky aktivním
probiotikám prokazatelně napomáhá
k odstranění alergenů. Lehce snímatelný
a pratelný na 60 °C.

BELLA PLUS

Výška matrace: 22 cm
Tuhost: střední nebo tvrdá
Váhová kategorie: do 120 kg nebo
140 kg, dle typu

Sedací souprava ELIS

komfortní pěnová matrace

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

Cena od 9 690 Kč s DPH

(Původní cena 12 285 Kč s DPH)

Sedací souprava ZEUS
Nový design rozkládací sedací soupravy mimořádné kvality. Svou jednoduchostí
a osvědčeným mechanismem rozkládání je určena pro každodenní spaní.
Sedačka Zeus nikdy neodpočívá. Poslouží Vám i Vašim hostů ve dne v noci.
■
■
■
■
■

ECONOMY PLUS
7-zónová pěnová matrace

Použití Ergo pěn dělá matraci
velmi poddajnou a tvarově stálou.
7-zónové jádro kombinuje Ergo
pěnu a PUR pěnu s originální
příměsí sójového oleje. Nabízí
uvolnění se po celodenní námaze.

■
■
■
■

řešení 2 v 1
dobře ovladatelný mechanismus s lamelovým roštem
šířka sedačky 140, 160 a 180 cm
šířka matrace 120, 140, 160 cm a délka 200 cm
bezkonkurenční matrace výšky 16 cm v potahu
Aloe Vera
područky 25 cm
dřevěné nožičky typu 1D v ceně
možnost volby pravý nebo levý roh
látky Luna, Artemis a Mystic (s příplatkem)
dle nabídky

NOVINKA

Záruka sedací soupravy 3 roky
Záruka matrace 2 roky

Potah Aloe Vera zajišťuje optimální hygienu lůžka. Lehce snímatelný
a pratelný na 40 °C.
ZÁRUKA 3 ROKY
Výška matrace: 22 cm
Tuhost: tvrdá
Váhová kategorie: do 130 kg

Cena od 4 395 Kč s DPH

(Původní cena 5 680 Kč s DPH)

Cena od 33 550 Kč s DPH

www.unar.cz

(Původní cena 42 150 Kč s DPH)

