Katalog
zdravého
spaní
ČESKÉ MATRACE
t rošty
t doplňky
t postele

Jsme stále o krok napřed.
Máme matraci pro každého.
www.matracetropico.cz

Staráme se o Váš spánek
Spánek je velice důležitou součástí našeho života, je to přirozený způsob, jak si naše tělo může odpočinout, zregenerovat síly
a uvolnit se. Kvalitu spánku lze ovlivnit výběrem vhodné matrace a případně roštu. Výběr matrace nepodceňujte, při výběru myslete
na to, že v posteli strávíte třetinu dne a kvalita Vašeho spánku ovlivňuje i celý jeho zbytek. Dopřejte si kvalitní spánek jako prevenci
zdravotních potíží, jako například bolesti hlavy a zad, které mohou být způsobeny současným životním stylem. Vhodně zvolená
matrace poskytuje v kombinaci s podkladem dostatečnou vzdušnost a zaručuje dokonalé rozložení hmotnosti, tím je zaručena
ideální anatomická poloha páteře a uvolnění zádového svalstva během spánku. Při výrobě matrací i ostatních produktů využíváme
dlouholetých zkušeností z oboru, sledujeme nejnovější trendy a vývoj používaných materiálů a vkládáme veliký důraz na kvalitu
používaných materiálů i zpracování. Předkládáme Vám širokou nabídku produktů a doufáme, že ve spolupráci s našimi prodejci
zvolíte ideální řešení pro Váš zdravý spánek.
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Dr.Sleep®
.BUSBDF5SPQJDPKTPVTPVʊÈTUÓQSPHSBNV%S4MFFQ¥QSPWâCʏSOFKWIPEOʏKÝÓ
matrace. Dr.Sleep a Dr.Spánek, skvělý tým pro dobrý spánek a výběr matSBDFOBOBMF[OFUFVڀQSPEFKDʹ5SPQJDPPoznáte je podle samolepky
Dr.Sleep®. /BQSPEFKOʏOBKEFUFTOBEOPQPVäJUFMOâEPUZLPWâQPʊÓUBʊ LUFSâ
Vám během chvilky pomůže při výběru matrace. Seznam prodejců a poradnu odborníka naleznete na www.matracetropico.cz.

Rádce pro výběr matrace si můžete nezávazně vyzkoušet také on-line na webových stránkách
www.drsleep.cz. Zde také zjistíte, kdy budou Dr.Sleep a Dr.Spánek se svojí spánkovou ambulancí ve Vašem městě.

Maloobchodní ceník získáte u našich prodejců, případně Vám tento na vyžádání
obratem zašleme (postačí napsat do poradny na www.matracetropico.cz).

Prodloužená záruka
na jádro matrace
(3, 4, 5 nebo 6 let)

)NPUOPTUOÓLBUFHPSJF
– matrace je optimalizovaná
pro zátěž do výše
uvedené na symbolu

Každý typ matrace je podroben náročným mechanickým
testům, které simulují její
běžné každodenní použití.
5FTUTFMJÝÓQPʊUFNDZLMʹ
(odpovídajícím počtu let
provozu).

Výška matrace ovlivňuje významnou měrou komfort spaní
BڀäJWPUOPTUNBUSBDFɇÓNWZÝÝÓ
matrace je, tím snadněji se Vám
bude ráno vstávat. Pro starší
a méně pohyblivé jedince je lepší
volit vyšší matrace.

Ortopedické vlastnosti
Konstrukce
poskytující
dostatečnou
oporu páteři

Konstrukce
poskytující
velmi dobrou
oporu páteři

Konstrukce
poskytující
vynikající
oporu páteři

Konstrukce zajišťující
ideální ortopedické
vlastnosti

Konstrukce
zahrnující nejnovější
poznatky z oblasti
zdravého spaní

Uložení

Doporučené uložení
na lamelový rošt, tyto
matrace výrobce
nedoporučuje polohovat.

Doporučené uložení na lamelový rošt,
matrace je vhodná i na polohovací rošt,
matrace kopíruje polohovací rošt
pod zátěží (tj. pokud na matraci ležíte).

Doporučené uložení
na lamelový rošt, matrace
je vhodná i na polohovací rošt,
má vysokou kopírovatelnost.

Tuhost

(matrace, které mají tuhost 3 nebo 4 jsou vhodné pro vyšší váhové kategorie, nebo osobám požadujícím tužší lůžko).

1
měkčí

1,5
spíš měkčí

2
střední

2,5
vyšší střední

3
spíše tužší

3,5
tužší

4
tuhá

Potah
Snímatelný potah
– potah matrace lze
bez poškození sejmout.

Vhodná
pro většinu alergií

Potah matrace má vlákna ošetřena přírodními
extrakty a blahodárně tak působí na pokožku.
/B MPäOÏ QMPÝF NBUSBDF KF QPVäJUB WZTPDF
kvalitní termoaktivní líná pěna – pěna s paNʏUÓ0QUJNBMJ[VKFUVIPTUEMFUFQMPUZB[ڀÈUʏäF
a podporuje ortopedické vlastnosti matrací.
#JPQʏOZNBKÓWMBTUOPTUJ
studených pěn, pro jejich výrobu
jsou však, namísto ropy, použity
příprodní materiály (oleje ze
sóji, skočce, řepky, slunečnice).
Potah je prošitý dutým vláknem pro aximální
komfort, provzdušnění a podporu antialergických vlastností.
-PäOÈ QMPDIB NBUSBDF KF PQBUʭFOB NBTÈäOÓ
QSPĕMBDÓ  LUFSÈ KFNOʏ NBTÓSVKF B ڀOBQPNÈIÈ
tak prokrvení, uvolnění svalstva a celkové
relaxaci.
-PäOÈQMPDIBNBUSBDFKFQSPNBYJNÈMOÓNPäný komfort a ortopedické vlastnosti rozdělena
EP BOBUPNJDLâDI [ØO Sʹ[OÏ UVIPTUJ B ڀQSPĕlace pěn dle různých zatížení v jednotlivých
oblastech).
Kokosové vlákno – 100% přírodní vrstva pro
přirozenou tuhost.
99-oWZTPLÈOPTOPTUBUVIPTU
$/$
prošití – plasticita a robustnost potahu

Pratelnost – potah matrace
lze prát do teploty uvedené
na symbolu, nesmí se sušit
v bubnové sušičce.

.BUSBDF NÈ Sʹ[OPV UVIPTU MPäOâDI QMPDI
Díky konstrukci je vhodná jak pro muže, tak
QSPäFOZ/BWÓDTڀNJOJNÈMOÓNSJ[JLFN äF[WPlíte špatnou tuhost. Partneři tak mají stejně vysoké matrace, avšak dle individuálních potřeb.
&LPĕMUSoWMPäFOÈWSTUWBQʏOZ"MPF TZUʏ[FMFOÈWSTUWBoTVQFSQSPBMFSHJLZ /BKEFUFKFKQPE
MPäOPVQMPDIPV[ڀMÓOÏQʏOZVڀNBUSBDF"JS'PSDF
.JTUSBM

"JS'PSDF
6OJLÈUOÓ LPOTUSVLDF KÈESB T ڀQMBTUPWâNJ QSVäJOBNJ QSP
maximální komfort ve všech zónách obou ložných ploch
matrace. Vynikající provzdušnění (efekt pumpy - přirozené pohyby těla v průběhu spánku stlačují pružiny, čímž
dochází k nasávání a vytlačování vzduchu). Ventilační
efekt je ještě podpořen speciální 3D větrací mřížkou v potahu matrace. Skvělé ortopedické a antialergické vlastOPTUJ .BUSBDF QSP TWʹK WZTPLâ LPNGPSU TQÈOLV WZIPWÓ
i jedincům, kteří požadují komfortní a vzdušnou matraci,
avšak neakceptují konvenční systém s pružinami z kovového drátu.
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1SPWFEFOÓ$-"44*$
– rovná ložná plocha

Proti roztočům

1SPWFEFOÓ8&--/&44
oNBTÈäOÓQSPĕMBDFMPäOÏQMPDIZ

Proti houbám a plísním

Pružinová matrace
oTZTUÏN#0/&--

3BNFOOÓLPMÏCLBoQSP
uvolnění ramene při spánku
na boku

Prodyšné

Pružinová matrace
oTZTUÏN5"À,07²136Ç*/:

100 % bavlna

Speciální technologie skladby pěn různých typů hustot
a barev ve třech osách, vysoká elasticita vzdušnost
a komfort.

POTAHOVÉ LÁTKY
VŠECHNY POTAHY LZE PRÁT DO TEPLOTY 60°C. DÍKY DVOUDÍLNÉ KONSTRUKCI POTAHŮ U VŠECH MATRACÍ TROPICO JE PRANÍ SNADNÉ A MATRACI
MŮŽETE STÁLE POUŽÍVAT. VŠECHNY POTAHY JSOU SNÍMATELNÉ A JSOU KONSTRUKČNĚ ŘEŠENY ZE DVOU SAMOSTATNÝCH POLOVIN TAK, ABY
BYLO MOŽNÉ VYPRAT POUZE JEDEN DÍL, NEPŘETÍŽIT PRAČKU A MATRACI BEZ OMEZENÍ POUŽÍVAT. POTAHY VŠECH DOPLŇKŮ TROPICO JSOU TAKTÉŽ SNADNO SNÍMATELNÉ A PRATELNÉ, OPATŘENY PRAKTICKÝM ZIPEM.
Aegis

Aegis:.PEFSOÓQPUBI KFIPäTQFDJÈMOÓWMÈLOBKTPVQʭÓKFNOÈOBEPUFLBOBWÓDMJLWJEVKFSP[UPʊF QʭÓʊJOBBTUNBUV 
QMÓTOʏ QʭÓʊJOB[ÈQBDIV BCBLUFSJF4QFDJÈMOÓÞQSBWB[BSVʊVKFUSWBMPVGVOLʊOPTU+FOFVUSÈMOÓLڀQPLPäDF1SPÝÓWBOâEVUâNWMÈLOFNWZTPLÏHSBNÈäF1SBUFMOPTU¡$

Alexandra

Alexandra: ÀQJʊLPWâ QPUBI T ڀMVYVTOÓN QMBTUJDLâN EFTJHOFN NPEFSOÓIP TUʭJIV  ULBOâ NPEFSOÓ UFDIOPMPHJÓ
+BDLBSE+FIPLPOTUSVLDFBQSPWFEFOÓ[WZÝVKFW[EVÝOPTUWڀQSPTUPSVLMJNBUJ[BʊOÓWSTUWZNF[JKÈESFNNBUSBDFB
MÈULPV1SPÝÓWBOâEVUâNWMÈLOFNWZTPLÏHSBNÈäF1SBUFMOPTU¡$

Aloe Vera

Aloe Vera: -VYVTOÓ QPUBIPWÈ MÈULB PCTBIVKÓDÓ NJLSPLBQTMF T QʭÓSPEOÓN FYUSBLUFN [ "MPF 7FSB 1ʭJ VäÓWÈOÓ
VWPMʥVKFBSPNB LUFSÏNÈBOUJBMFSHJDLÏBBOUJTFQUJDLÏÞʊJOLZ1SPÝÓWBOâEVUâNWMÈLOFN1SBUFMOPTU¡$

Bungee Lara

Bungee Lara:"USBLUJWOÓBOBEPUFLWFMJDFQʭÓKFNOâQPUBI/BMF[OFUFKFKOBEPQMʥDÓDIQSP[ESBWâTQÈOFLWڀOFQSPÝÓWBOÏQPEPCʏ LUFSÈEÈWZOJLOPVUQSPQSBDPWBOÏNVEFTJHOVUÏUPMÈULZ1SBUFMOPTU¡$

Cashmere

Cashmere:-ÈULBW[OJLMBTQPKFOÓNLBÝNÓSTLÏWMOZBWZTPDFLWBMJUOÓDINPEFSOÓDINBUFSJÈMʹ1ʭJOÈÝÓIFCLPTU 
snadnou údržbu, vhodnost pro alergiky a skvělé termoizolační vlastnosti. Prošívaný dutým vláknem. PratelOPTU¡$

Hypoallergen Greenstyle

Intimo

Jojoba

MicroCare

Hypoallergen Greenstyle: Svěží potah s povrchovou úpravou vláken výtažky esenciálních olejů. Doporučujeme
[FKNÏOBQSPBMFHJLZ1SPÝÓWBOâEVUâNWMÈLOFN1SBUFMOPTU¡$
Intimo: ÀQJʊLPWâQPUBITڀLMJNBUJ[BʊOÓWSTUWPV LUFSâNÈDPOBCÓEOPVUäFOÈN IʭFKJWâQPDJU JNVäʹN DIMBEJWâ
FGFLU *OUJNPoUPKFCPOVTLIMVCÝÓNVBJOUFO[JWOʏKÝÓNVTQÈOLV1SPÝÓWBOâEVUâNWMÈLOFN1SBUFMOPTU¡$
Jojoba: -VYVTOÓQPUBITڀNPEFSOÓNEFTJHOFN KFIPäWMÈLOBKTPVPÝFUʭFOBQʭÓSPEOÓNJFYUSBLUZ[LFʭF+PKPCB 
které mají blahodárné účinky na lidskou pokožku. Velice šetrné k pokožce! Prošívaný dutým vláknem vysoké
HSBNÈäF4LWʏMâQSPBMFSHJLZ1SBUFMOPTU¡$
MicroCare: -VYVTOÓQPUBIPWÈMÈULBPCTBIVKÓDÓU[WvBDFUÈUPWÏWMÈLOPi LUFSÈQʭJTUZLVTڀWMILPTUÓ QPU W[EVÝOÈ
vlhkost) chemickou reakcí uvolňuje kyslík, který je přirozeným desinfekčním činidlem. Díky této samočisticí
vlastnosti pomáhá udržet lůžko dokonale čisté, což je základním předpokladem pro zdravý spánek nejenom
alergiků.

Relaxtic

Relaxtic: Prodyšná, velmi vzdušná látka v bílé barvě, příjemná na dotek. Prošívaný dutým vláknem. Pratelnost:
¡$

Silver Line

Silver Line: Komfortní potah navržený speciálně pro osoby se zvýšenou potivostí a tudíž i alergiky. Klimatizační vrstva z dutého vlákna o vysoké gramáži, prošitý plastickým vzorem. Velice prodyšný a příjemný na dotek.
4LWʏMÏJ[PMBʊOÓWMBTUOPTUJ1SPÝÓWBOâEVUâNWMÈLOFNWZTPLÏHSBNÈäF1SBUFMOPTU¡$

Teenage

Teenage: Velmi kvalitní a pevná látka o vysoké gramáži se zvýšenou otěruvzdorností. Svým designem osloví
[FKNÏOBNMBEÏTQÈʊF1PUBIKFPQBUʭFOCBSFWOâNNPUJWFN-&#,:B$:,-*45²4LWʏMâQSPBMFSHJLZ1SPÝÓWBOâ
EVUâNWMÈLOFN1SBUFMOPTU¡$

Wellness

Wellness: Designově propracovaný potah, který je velice příjemný na dotek a pomáhá snižovat rušivé účinky
statické elektřiny, která může v průběhu spánku na naše tělo negativně působit. Prošívaný dutým vláknem vyšší
HSBNÈäF1SBUFMOPTU¡$
5
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Rychlá orientace v potazích
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NINA PLUS
PARTNERSKÁ MATRACE, VYCHÁZEJÍCÍ Z ÚSPĚŠNÉ PŘEDCHŮDKYNĚ,
MATRACE NINA. JE KONSTRUOVANÁ DLE POTŘEB MUŽE A ŽENY.
JÁDRO ZE STUDENÝCH A LÍNÝCH PĚN POSKYTUJE JEDINEČNÉ ORTOPEDICKÉ
VLASTNOSTI ŠIROKÉMU SPEKTRU UŽIVATELŮ. LÍNÁ PĚNA V NEJZATÍŽENĚJŠÍ
(BEDERNÍ) OBLASTI PŘI KONTAKTU S LIDSKÝM TĚLEM OPTIMALIZUJE
SVOJI TUHOST DLE ABSORBOVANÉHO TEPLA.

t Strana SOFT (měkčí strana s oranžovou visco pěnou
– doporučená pro ženy) pro hmotnosti do 75 kg.

soft

t Strana HARD (tužší strana s modrou visco
pěnou doporučená pro muže) vyhoví hmotnostem
od 75 do 130 kg.
t Počítačem navržená perforace jádra zvyšuje
prodyšnost a násobí komfort spánku
a bodovou elasticitu.
t Potah Intimo s povrchovou úpravou vláken,
červená strana pro ženy (zahřeje)
a modrá pro muže (s chladivým efektem).
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Vhodné uložení na pevný nebo
lamelový/polohovatelný rošt.
t Doporučená nosnost do 130 kg.

hard

t Výška matrace cca 20 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x

8

Vynikající matrace, které se osvědčily u širokého spektra zákazníků, zaručeně
potěší svým pohodlím celou Vaši rodinu! Bohatá nabídka matrací různých konstrukčních typů a tuhostí, to je řada Tropico Rodina. Široce jsou zde zastoupeny
partnerské matrace: koupí dvou stejných partnerských matrací docílíte stejné
výšky lůžka s tím, že každý z partnerů může zvolit tužší nebo měkčí stranu
pouhým otočením matrace. Matrace řady Tropico Rodina mají jednu jedinou
chybičku – spí se na nich tak skvěle, že se Vám vůbec nebude chtít vylézat
z postele…

CALIPO
SKVĚLÁ PARTNERSKÁ MATRACE S ROZDÍLNOU TUHOSTÍ LOŽNÝCH PLOCH,
VYBAVENÝCH ANATOMICKOU MASÁŽNÍ 7 ZÓNOVOU PROFILACÍ.
VÍTĚZ TESTU MATRACÍ LÁZNĚ VELICHOVKY 2012.

t Tužší strana HARD (růžová visco pěna) s anatomickou masážní profilací.
t Měkčí strana SOFT (žlutá visco pěna) s anatomickou masážní profilací.
t Díky vhodné kombinaci materiálů poskytuje jedinečné
ortopedické vlastnosti.
t Jádro ze studené pěny s odvzdušňovacími kanálky
pro odvod par.
t Líné pěny optimalizují svoji tuhost dle absorbovaného tepla
= výborné přizpůsobení matrace jakékoliv váhové kategorii
při všech režimech spánku (na zádech, na boku, apod.).
t Antialergický potah s extrakty Aloe Vera. Snímatelný,
dělitelný a pratelný (60 °C).

soft

t Vhodné uložení na pevný nebo polohovatelný lamelový
rošt nebo laťkový rošt.
t Doporučená nosnost do 130 kg.
t Komfortní výška matrace cca 20 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x

9
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CAPRI
LUXUSNÍ RODINNÁ MATRACE S PAMĚŤOVOU A STUDENOU (HR) PĚNOU PŘÍRODNÍHO
PŮVODU (BIO PĚNOU). JÁDRO TVOŘÍ ODOLNÁ FLEXIBILNÍ PĚNA S PŘÍČNÝMI „Y“ PROŘEZY PRO VYSOKOU ELASTICITU A VZDUŠNOST.

t Strana SOFT (oranžová, měkčí) – komfortní viskoelastická bio pěna
(přírodní suroviny) s 7 zónovou anatomickou masážní profilací.
t Strana HARD (zelená, tužší) – vysoce prodyšná studená pěna
Aloe přírodního původu (kousek přírody do Vaší ložnice).
t Díky profilaci ložné plochy ve tvaru kostek pomáhá zabránit pocitu přeležení
– každá kostka reaguje samostatně. Členěno do 7 zón.
t Rodinná BIO matrace se zárukou 6 let.
t Antialergický potah s extrakty Aloe Vera. Snímatelný, dělitelný
a pratelný (60 °C).
t Vhodné uložení na pevný nebo polohovatelný lamelový
rošt nebo laťkový rošt.
t Doporučená nosnost do 135 kg.
t Výška matrace cca 20 cm.
t Záruka 6 let
t Testováno 100.000x
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BINGO
SKVĚLÁ MATRACE S LÍNOU PĚNOU (NA VÝBĚR TUŽŠÍ: BINGO HARD A MĚKČÍ: BINGO SOFT)
A MOŽNOSTÍ VÝBĚRU VÝŠKY (18 NEBO 20 CM). MOŽNO ZAKOUPIT KOMBINACE:
TUŽŠÍ + MĚKČÍ / TUŽŠÍ + TUŽŠÍ / MĚKČÍ + MĚKČÍ.

t Strana s línou pěnou: 7 zón, masážní profilace (měkčí strana matrace)
t Strana z modré pěny Flexifoam® dosahující vlastností studené pěny má 7 zón se speciální
profilací ve tvaru kostek. Pomáhá zabránit pocitu přeležení – každá kostka reaguje samostatně.
t V jádru příčné „Y“ prořezy pro vysokou elasticitu a vzdušnost
– skvěle reagují na tlak a optimalizují jeho rozložení!
t Potah Hypoallergen Greenstyle potěší alergiky. Je snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Vhodné uložení na pevný nebo lamelový pevný či polohovatelný rošt
(doporučujeme řadu Carbon).
t Doporučená nosnost do 130 kg.
t Výška matrace volitelná: cca 18 nebo 20 cm.
t Záruka 5 let

soft

t Testováno 80.000x

18 nebo 20 cm
volitelná výška

18 nebo 20 cm
volitelná výška

Hard + Soft

Soft + Soft

18 nebo 20 cm
volitelná výška

Hard + Hard
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FAMILY
MODERNÍ PARTNERSKÁ BIO MATRACE, KTERÁ ZAUJME NEJEN SVOU JEDNODUCHOSTÍ,
ALE HLAVNĚ SCHOPNOSTÍ POMÁHAT ŘEŠIT VZNIKAJÍCÍ PROBLÉMY
S PÁTEŘNÍM SVALSTVEM U ŠIROKÉHO SPEKTRA ZÁKAZNÍKŮ.

t Volba tuhosti strany pouhým otočením matrace.
t Strana SOFT (měkčí, světle zelená pěna Aloe) se 7 zónovou anatomickou profilací.
t Strana HARD (tužší, tmavě zelená pěna Aloe) se 7 zónovou anatomickou profilací.
t Ramenní kolébky pro podporu uvolnění ramene při spánku na boku.
t Jádro z moderních studených pěn s extrakty Aloe Vera, kousek přírody v ložnici.
t Potah Intimo s povrchovou úpravou vláken, červená strana pro ženy
(zahřeje) a modrá pro muže (s chladivým efektem).
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).

hard

t Uložení: pevný laťkový rošt, lamelový rošt
(Tip: Double Klasik/Expert/Expert Moto,
pro úložné prostory výklopné rošty
Double Praktik B/N).
t Doporučená nosnost až do 135 kg.
t Výška matrace cca 21 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x

soft
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KLÁRA AMBIENTE
KOMFORTNÍ ZÁSTUPCE V DNEŠNÍ DOBĚ NEPRÁVEM OPOMÍJENÉ KATEGORIE LATEXOVÝCH
MATRACÍ. LATEX MÁ DLOUHOU ŽIVOTNOST, STABILNĚ VYNIKAJÍCÍ ORTOPEDICKÉ VLASTNOSTI
A SKVĚLE SE HODÍ ZEJMÉNA PRO MOTOROVÉ POLOHOVACÍ ROŠTY. KLÁRA AMBIENTE JE
ŠPIČKOVÁ LATEXOVÁ MATRACE S ORTOPEDICKÝMI A ANTIALERGICKÝMI VLASTNOSTMI.
POUŽITÉ LATEXOVÉ JÁDRO VYŠŠÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI S 5 ANATOMICKÝMI ZÓNAMI
A PROVZDUŠŇOVACÍMI KANÁLKY (TOTO ŘEŠENÍ ZAJIŠŤUJE VYSOKOU VZDUŠNOST)
POSKYTUJE INDIVIDUÁLNÍ OPORU ZVLÁŠŤ V OBLASTI HLAVY,
RAMEN, TRUPU, BOKŮ A NOHOU.

t 5 anatomických zón ve vysoce kvalitním latexovém jádru.
t V kombinaci s polohovatelným lamelovým roštem je zvýšena její užitná hodnota
(např. při čtení, sledování televize, apod.) a matrace získává výborné
ortopedické vlastnosti.
t Potah matrace Relaxtic je prodyšný, snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Vhodné uložení na pevný nebo lamelový/polohovatelný rošt
(Tip: Double Expert, řada Carbon).
t Doporučená nosnost do 130 kg.
t Výška matrace cca 15 cm.
t Záruka 3 roky
t Testováno 50.000x

5
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FÉNIX - matrace se čtyřmi tuhostmi
PŘEVRATNÁ NOVINKA, VYUŽÍVAJÍCÍ NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY Z ERGONOMIE A ZDRAVÉHO
SPÁNKU – SYSTÉM 4-COMFORT. UNIKÁTNÍ KLÍNOVÁ KONSTRUKCE Z PĚN FLEXIFOAM ®
S PŘÍČNÝMI OTVORY = 4 RŮZNÉ TUHOSTI V JEDNÉ MATRACI! STAČÍ OTOČIT NEBO PŘEVRÁTIT
NA DRUHOU STRANU A ZÍSKÁVÁTE OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ SPÁNKU PRO CELOU RODINU.

t Optimální řešení spánku pro celou rodinu
t 4 tuhosti v jedné matraci (volba otočením/převrácením)
t Vysoká vzdušnost konstrukce
t Anatomická zónová profilace s jemnou vlnkou (červená strana Wellness)
t Rovná masivní plocha (bílá strana Classic)
t Potah Wellness s funkcí odvodu statického náboje z těla.
Prošitý klimatizačním proševem z dutého vlákna.
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Uložení: pevný laťkový rošt nebo lamelový rošt.
t Doporučená nosnost do 130 kg.

4

t Výška matrace cca 20 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x
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ALENKA 2013
KVALITNÍ VYSOKÁ PARTNERSKÁ MATRACE S CELKOVĚ VYŠŠÍ TUHOSTÍ.
SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE Z ODOLNÉ A PRODYŠNÉ PĚNY FLEXIFOAM ®,
DOSAHUJÍCÍ VLASTNOSTÍ STUDENÉ PĚNY.

t Strana HARD (tužší, červená).
t Strana SOFT (měkčí, zelená).
t Potah Silver Line s bohatým klimatizačním proševem z dutého vlákna.
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Uložení: pevný laťkový rošt nebo lamelový rošt.
t Doporučená nosnost do 130 kg.
t Výška matrace cca 21 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x

15

na

i
od

R

MAXI KINGS
ODOLNÁ MATRACE S VÝBORNÝMI ORTOPEDICKÝMI VLASTNOSTMI, KTERÉ ZAJIŠŤUJE LOŽNÁ
PLOCHA, VYROBENÁ TECHNOLOGIÍ 3D RAINBOW (OPTIMÁLNÍ SLOŽENÍ VÍCE DRUHŮ PĚN)
Z ODOLNÉ A VZDUŠNÉ STUDENÉ A FLEXIFOAM® PĚNY. JÁDRO MATRACE JE VYBAVENO
RESTABILIZAČNÍ VRSTVOU, KTERÁ JE ZÁRUKOU DLOUHÉ ŽIVOTNOSTI A ZACHOVÁNÍ
ORTOPEDICKÝCH VLASTNOSTÍ.

t Strana SOFT (měkčí, strana s 3D Rainbow technologií a masážní
7 zónovou profilací pro uvolnění svalstva).
t Strana HARD (tužší, s příčnou profilací).
t Rozdílná tuhost stran minimalizuje riziko výběru špatné tuhosti matrace.
t Potah Relaxtic je snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Vhodné uložení na pevný lamelový nebo laťkový rošt
t Doporučená nosnost do 130 kg.
t Výška cca 16 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x
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MAXI
KOMFORTNÍ MATRACE S RŮZNÝMI TUHOSTMI LOŽNÝCH PLOCH
S ANATOMICKÝM TVAROVÁNÍM MINIMALIZUJE RIZIKO ŠPATNÉ
VOLBY TUHOSTI MATRACE. JE VHODNÁ I PRO PÁRY S ROZDÍLNÝMI
POŽADAVKY NA TUHOST LŮŽKA.

t Strana HARD (tužší, červená) s anatomickou profilací.
t Strana SOFT (měkčí, zelená) s anatomickou profilací.
t Jádro je tvořeno zónovým Flexifoam® sendvičem, který zajišťuje ideální
polohu páteře v průběhu spánku.
t Středová výztuha z RE pěny dává jádru přirozenou tuhost
= dlouhá životnost při nízkých nákladech.
t Potah Relaxtic je snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Vhodné uložení na pevný nebo lamelový rošt.
t Doporučená nosnost do 130 kg.
t Výška cca 15 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x
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NICOL
LUXUSNÍ VLAJKOVÁ LOĎ TROPICO JE ZHOTOVENA VÝHRADNĚ Z PROVĚŘENÝCH
A OSVĚDČENÝCH MATERIÁLŮ: OBLÍBENÝCH LÍNÝCH PĚN DVOU RŮZNÝCH STUPŇŮ
TUHOSTI. SKLADBA MATERIÁLŮ DĚLÁ Z NICOL PARTNERSKOU MATRACI S VYSOKÝM
KOMFORTEM SPÁNKU A TVAROVOU STÁLOSTÍ PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI
(10 – 20 LET).

t Špičková technologie pro Vaši postel. Volba tuhosti otočením matrace;
t Tužší strana HARD (žlutá líná pěna) – pro milovníky tužšího spaní.
t Měkčí strana SUPERSOFT (bílá líná pěna)
– navozující příjemný pocit „stavu beztíže“.
t 3D ventilační mřížka v jádru matrace
= minimalizace výskytu bakterií, plísní a roztočů.
t Špičkový potah Alexandra s luxusním plastickým designem moderního střihu.
t Zvyšuje vzdušnost v prostoru klimatizační vrstvy mezi jádrem a látkou.
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Uložení: pevný laťkový rošt, lamelový rošt
(Tip pro rošt: Relax Klasik/Expert, Double Expert Moto).
t Velká výška matrace cca 25 cm
– komfort spánku, pohodlné vstávání, pocit bezpečí
t Doporučená nosnost až 150 kg.
t Jedinečná záruka 6 let
t Testováno 100.000x
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Řada matrací Tropico Komfort nabízí bez nadsázky matrace, které se řadí k absolutní špičce
na evropských trzích v oblasti luxusních matrací pro zdravé spaní, avšak za nesrovnatelně
výhodnějších cenových podmínek. Matrace řady Komfort jsou vyrobeny dle nejnovějších poznatků v oblasti zdravého spánku z materiálů nejvyšší jakosti a jsou zárukou
maximálního pohodlí a brilantních vlastností, které se od TOP matrací očekávají. Z použitých materiálů jmenujme například pěny s paměťovým
efektem nejvyšší kategorie, ventilační 3D mřížky v celé středové ploše jádra, ventilační lem ve střední klimatizační vrstvě
potahu, HR pěny vysokého objemu, atd. Prodloužená
záruka je zde samozřejmostí. Nevěříte? Zkuste
si lehnout u našich prodejců! Seznam na
www.matracetropico.cz > Prodejci
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AROMA VISCO
MAXIMÁLNĚ KOMFORTNÍ SENDVIČ, DOMINANTNÍ SVOJÍ VÝŠKOU (22 CM)
A POUŽITÝMI MATERIÁLY. VÝBĚR TUHOSTI OTOČENÍM
(MĚKČÍ A TUŽŠÍ STRANA – SOFT/HARD).

t Ložná plocha SOYA (hnědá) – tvořená pěnou, vyrobenou za použití
přírodních sójových olejů.
t Střed tvoří lehká a vzdušná bio pěna – přírodní původ + stabilita páteře.
t Ložná plocha SOYA (oranžová) – s paměťovou pěnou, vyrobenou též
za použití přírodních sójových olejů.
t Vzdušnost + použité přírodní materiály = šetrné uložení páteře díky
vlastnostem líné pěny + boj s alergiemi a minimalizace vzniku
alergických reakcí + příspěvek k prevenci před deformací páteře.
t Špičkový potah Alexandra s luxusním plastickým designem moderního střihu.
Zvyšuje vzdušnost v prostoru klimatizační vrstvy mezi jádrem a látkou.
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Uložení: laťkový nebo lamelový/polohovatelný rošt
(Tip: lamelové rošty CARBON).
t Doporučená nosnost 130 kg.
t Výška matrace cca 22 cm.
t Záruka 6 let
t Testováno 100.000x
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FOX
LUXUSNÍ RODINNÁ MATRACE S MOŽNOSTÍ VOLBY PROFILACE LÍNÉ PĚNY
(CLASSIC – ROVNÁ; WELLNESS – MASÁŽNÍ) A VÝŠKY (16; 20 NEBO 24 CM).
LÍNÁ BIO PĚNA – ORANŽOVÁ (VHODNÉ PRO ALERGIKY) PRO KOMFORT
A ORTOPEDICKÉ VLASTNOSTI.

Fox Classic

t Fox Classic – varianta s masivní rovnou línou pěnou pro vyznavače klasiky
t Fox Wellness – varianta s jemnou masážní profilací pro spánkové gurmány
t Druhá strana každé matrace Fox je vyrobena z houževnaté pěny Flexifoam®
vyšší objemové hmotnosti (modrá; přirozená tuhost + odolnost + skvělý komfort).
t Strana z modré pěny Flexifoam® dosahující vlastností studené pěny má 7 zón se speciální profilací
ve tvaru kostek. Pomáhá zabránit pocitu přeležení – každá kostka reaguje samostatně.
t Ramenní kolébky pro uvolnění ramene (zabrání pocitu přeležení).
Oceníte zejména při spánku na boku.
t Skvělá volba pro alergiky
t Potah Wellness s funkcí odvodu statického náboje z těla.
Prošitý klimatizačním proševem z dutého vlákna.
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Uložení: laťkový nebo lamelový/polohovatelný rošt
(doporučujeme řadu Double nebo Carbon).
t Doporučená nosnost 135 kg.

Fox Wellness

t Výška matrace volitelná: cca 16; 20 nebo 24 cm.
t Záruka 6 let
t Testováno 100.000x
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CALIPO MAXI
LUXUSNÍ MATRACE, VYCHÁZEJÍCÍ Z LÉTY PROVĚŘENÉHO BESTSELLERU, MATRACE CALIPO.
MATRACE CALIPO MAXI VŠAK VYUŽÍVÁ NA JEDNÉ LOŽNÉ PLOŠE TECHNOLOGIE 3D
RAINBOW (JE POUŽITO OPTIMALIZOVANÉ SLOŽENÍ NĚKOLIKA TYPŮ LÍNÝCH PĚN
O RŮZNÝCH TUHOSTECH).

t Strana HARD (tužší) – strana s 3D Rainbow technologií (optimální složení více druhů pěn).
t Strana SOFT (měkčí) – velmi jemná a komfortní líná termopěna
– strana SUPERSOFT – doporučujeme všem, kteří vyžadují měkoučký
komfort a zároveň vynikající ortopedické vlastnosti.
t Ventilační jádro – skvělý odvod vodních par.
t Masážní profilace obou ložných ploch podporuje ideální prokrvení svalů a pokožky.
t Volba tuhosti otočením = minimální riziko špatné volby matrace.
t Potah Jojoba s přírodními extrakty je velmi vhodný pro alergiky,
je snímatelný a pratelný na 60°C.
t Vhodné uložení na pevný nebo lamelový pevný/polohovatelný rošt.
t Doporučená nosnost do 130 kg.
t Komfortní výška matrace cca 22 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x
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MISTRAL
LUXUSNÍ MATRACE S UNIKÁTNÍM SYSTÉMEM AIRFORCE
PRO MAXIMÁLNÍ PROVZDUŠNĚNÍ DOPLNĚNÁ EKOFILTREM
V PODOBĚ PĚNY ALOE (SYTĚ ZELENÁ VRSTVA – SUPER PRO ALERGIKY).

t Volba strany – oranžová strana SOFT (z líné pěny s ventilačním prořezem).
t Strana HARD – super elastická vrstva s aktivním 7 zónovým prořezem.
t Ventilační jádro AirForce + 3D ventilační mřížka
v lemu potahu = maximální vzdušnost.
t Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C) prodyšný potah Wellness s funkcí
odvodu statického náboje.
t Vhodné uložení na pevný nebo polohovatelný
lamelový rošt nebo laťkový rošt (doporučujeme řadu Relax).
t Doporučená nosnost do 135 kg.
t Komfortní výška matrace cca 24 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x
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ANABEL
LUXUSNÍ PARTNERSKÁ TAŠTIČKOVÁ MATRACE S MOŽNOSTÍ VOLBY TUHOSTI LOŽNÉ
PLOCHY POUHÝM OTOČENÍM.

t Vysoce vzdušné a elastické jádro z cca 384 ks soudečkových aktivních pružin.
t Strana SOFT (měkčí, 7 zónová) pro ideální podporu páteře a uvolnění svalstva.
Nosnost až 120 kg.
t Strana HARD (tužší, zelená) určena milovníkům tvrdých matrací.
Tvrdost a nosnost podpořena kokos-latexovou rohoží. Nosnost až 140 kg.
t Ideální matrace pro pevné rošty nebo uložení na pevnou desku.
t Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C) potah Wellness
s funkcí odvodu statického náboje a klimatizační vrstvou dutého vlákna.
t Vhodné uložení na laťkový rošt nebo pevnou desku.
t Doporučená nosnost do 120 kg (strana SOFT), do 140 kg (strana HARD).
t Výška matrace cca 22 cm
t Záruka 4 roky
t Testováno 60.000x
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SERENA
VYSOCE KVALITNÍ MATRACE MODERNÍ KONSTRUKCE S VOLBOU TUHOSTI.
VYTVÁŘÍ NOVÝ TREND V OBLASTI ZDRAVÉHO A AKTIVNÍHO ODPOČINKU.
JE VHODNÁ NEJEN PRO AKTIVNÍ A REKREAČNÍ SPORTOVCE, ALE I ŠIROKOU VEŘEJNOST.
MAXIMÁLNÍHO KOMFORTU JE DOSAŽENO POUŽITÍM STUDENÝCH PĚN O RŮZNÉ TUHOSTI.

t Strana HARD (tužší, modrá) s anatomickou 7-zónovou profilací.
t Strana SOFT (měkčí, žlutá) s anatomickou 7-zónovou profilací.
t Masážní profilace (nopky pro jemné bodové promasírování pokožky,
relaxační kruhový profil pro zvýšenou intenzitu masáže
v méně zatížených místech a hluboký profil
v místech největšího zatížení
t pro podporu uvolnění svalstva).
t Potah Aegis pro aktivní boj s roztoči. Je snímatelný,
dělitelný a pratelný (60 °C).
t Matrace je dodávána v ochranném trikotu,
který prodlužuje její životnost.
t Vhodné uložení na pevný, lamelový i polohovatelný rošt
(matrace kopíruje rošt pod zátěží).
t Doporučená nosnost do 130 kg.
t Výška cca 17 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x
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Kolekce matrací Tropico Sport & Relax pro sportovce a aktivní jedince vychází vstříc těm z nás, kteří jsou neustále v pohybu (ať už přes den anebo v noci). V matracích této řady najdete vysoce kvalitní materiály a nejmodernější technologie. Ty byly při konstrukci matrací Sport & Relax kombinovány tak, aby v maximální možné míře
přispěly k uvolnění svalstva a celkové tělesné relaxaci po namáhavém dni plném tělesné i psychické aktivity.
Za všechny jmenujme zejména 3D Rainbow Technology aplikovanou na kruhový relaxační profil v zónování
matrace Single, relaxační profilaci studených HR pěn u matrace Serena.

SINGLE
POKROKOVÁ A ODOLNÁ MATRACE S LOŽNOU PLOCHOU Z KOMBINACE NEJKVALITNĚJŠÍCH PĚN
FLEXIFOAM ®, STUDENÝCH (HR) PĚN A STUDENÝCH PĚN Z PŘÍRODNÍCH SUROVIN (HR-BIO) PĚN.

t Ložná plocha s technologií 3D Rainbow (optimální složení více druhů pěn)
zajišťuje vynikající ortopedické vlastnosti (rozkládá tlak, optimalizuje uložení páteře)
a podporuje provzdušnění matrace.
t Masážní profilace přináší svalové uvolnění a celkovou relaxaci.
t Základna z masivní pěny Flexifoam® s příčnými provzdušňovacími kanálky
= skvěle odvádí nahromaděné vodní páry.
t Potah Aegis pro aktivní boj s roztoči. Je snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Vhodné uložení na lamelový pevný nebo polohovatelný rošt.
t Doporučená nosnost do 130 kg.
t Výška cca 20 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x
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XENA TRIO
XENA TRIO (BESTSELLER V DANÉ KATEGORII V LETECH 2010, 2011 A 2012).
PŘI KONSTRUKCI MATRACE JSME POUŽILI VELMI LEHKOU, ALE HOUŽEVNATOU
STUDENOU HR PĚNU A DOCÍLILI TAK 2x VĚTŠÍ PODPORY TVAROVÉ
STÁLOSTI A KOMFORTU U TÉTO MATRACE.

t Kompaktní sendvič s volbou tuhosti otočením.
t Odolná „dětskému hopsání“.
t Lehkost a prodyšnost studené pěny - ideální do dětských postelí typických rozměrů
t Maximální vzdušnost – příčné perforace „Y“ pro dokonalé přizpůsobení se tělu
t Strana SOFT (měkčí, bílá strana).
t Strana HARD (tužší, červená strana) – nosnost až 130 kg.
t Skvělý pevný potah Teenage „lebky a cyklisté“ s vyšší otěruvzdorností.
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Na přání možno dodat v základním
potahu Relaxtic v bílé barvě.
t Uložení: pevný laťkový rošt, ideálně lamelový
(Tip: Double Klasik/Expert/Expert Moto).
t Doporučená nosnost 130 kg.
t Výška matrace cca 17 cm.
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x
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Cool face, cool sleep. Matrace z nejkvalitnějších materiálů, které vynikají svojí vzdušností, odolností, skvělými ortopedickými vlastnostmi a snadnou údržbou. Matrace,
které rostou s Vaším děckem. Navrhnuty pro dorost (od dětí, které již odrostly dětské
postýlce až po výrostky vysokoškolského věku ). Na první pohled upoutají cool potahem, který má barevné motivy zaměřené na mládež (lebky – cyklo – skate – music).
Samozřejmostí je vysoká prodyšnost potahu a absorpce vodních par. Oba díly potahu
jsou prošity klimatizační vrstvou dutého vlákna s textilním podšitím pro snadnou manipulaci a údržbu. Vaše dítě bude s touto matrací cool borec se zdravými zády.

ŠÁRKA TOP
VYSOCE KVALITNÍ SENDVIČOVÁ MATRACE, JEJÍŽ JÁDRO JE TVOŘENO LATEXOVÝMI DESKAMI
VYZTUŽENÝMI ODOLNOU FLEXIFOAM ® PĚNOU S VYSOKOU ELASTICITOU. TATO KOMBINACE
ZAJIŠŤUJE OPTIMÁLNÍ OPORU PÁTEŘE A VYNIKAJÍCÍ ORTOPEDICKÉ VLASTNOSTI.

t Ložné plochy z latexu s jemnou perforací pro pohodlí a uvolnění svalstva.
t Odolná „dětskému hopsání“.
t Příčné perforace v jádru matrace pro změkčení v oblasti ramen a provzdušnění
+ odvod absorbovaných vodních par.
t Dlouhá životnost díky použité kombinaci vysoce kvalitních materiálů.
t Skvělý pevný potah Teenage „lebky a cyklisté“ s vyšší otěruvzdorností.
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
t Na přání možno dodat v základním potahu
Relaxtic v bílé barvě.
t Vhodné uložení na lamelový rošt,
popř. na laťkový rošt.
t Doporučená nosnost do 120 kg.
t Výška matrace cca 15 cm.
t Záruka 3 roky
t Testováno 50.000x

5
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AMÁLKA
VYSOCE KVALITNÍ SENDVIČOVÁ MATRACE URČENÁ DO DĚTSKÝCH POSTÝLEK.
JE OPATŘENA SNÍMATELNÝM A PRODYŠNÝM POTAHEM (PRATELNÝ NA 60°C)
S PLASTICKÝM PROŠEVEM. JÁDRO JE TVOŘENO FLEXIFOAM ® SENDVIČEM.

t Na jedné ložné ploše jsou masážní nopky, které příznivě ovlivňují
prokrvení svalů a pokožky v průběhu spánku.
t Na opačné ložné ploše je použit blok odolné pěny Flexifoam®
s rovným povrchem.
t Středová výztuha z RE pěny dává
jádru přirozenou tuhost.
t Snímatelný, dělitelný
a pratelný (60 °C) potah Relaxtic;
t Potah k dispozici v klasické bílé barvě nebo
s motivem veselých dinosaurů pro holčičky
(červená půlka) a pro chlapečky (modrá půlka)
t Vhodné uložení na laťkový rošt.
t Výška matrace cca 13 cm.
t Záruka 2 roky
t Testováno 40.000x
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HEUREKA
PARTNERSKÁ MATRACE S POTAHEM CASHMERE.
JÁDRO MATRACE JE VYROBENO Z KOMBINACE PĚN FLEXIFOAM ®,
KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ VYNIKAJÍCÍ ORTOPEDIČNOST,
ELASTICITU, VZDUŠNOST A ODOLNOST.

soft

t Měkčí strana SOFT (zelená) v provedení Classic
(masivní, bez profilace)
t Tužší strana HARD (bílá) v provedení Wellness
(jemná masážní profilace)
t Stabilizační vrstvy z pěny RE dodávají jádru stabilitu
a přirozenou tuhost i při plné zátěži
t Luxusní potah s kašmírem je velice příjemný na dotek.
Je snímatelný, dělitelný a pratelný do 60 °C.
t Vhodné uložení na pevný laťkový nebo lamelový rošt
(doporučujeme Double Klasik/Expert
t Doporučená nosnost do 130 kg
t Výška matrace cca 19 cm
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x

hard

32

Že na chatu stačí stará matrace po babičce? Nevěřte tomu! Ačkoli Vás na
chalupě zajisté čekají nějaké ty práce, jezdíte si tam přece především odpočinout a načerpat síly! Vážně pochybujeme o tom, že z letité matrace (ač při
občasném spaní) se z víkendového pobytu vrátíte odpočatí a svěží. Takže ať
už o víkendu na svém venkovském sídle tvrdě pracujete či jen odpočíváte,
potřebujete se dobře vyspat. Pro chataře i chalupáře jsme tedy připravili cenově dostupné kvalitní a prodyšné matrace, na kterých si odpočinete!

KARINA SUPER
KLASICKÁ PRUŽINOVÁ MATRACE OSVĚDČENÉHO SYSTÉMU BONELL
S JÁDREM IZOLOVANÝM TUŽENOU PLSTÍ.

t Ložná plocha z 2 cm Flexifoam® pěny na jedné straně
a 7 zónovým relaxačním profilem na straně druhé.
t Velmi dobré ortopedické a relaxační vlastnosti, podporuje prokrvení svalů
a pokožky v průběhu spánku.
t Matrace je prodyšná a hodí se i do prostor s vyšší vlhkostí.
t Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C) vzdušný potah Relaxtic.
t Vhodné uložení na pevnou desku nebo pevný rošt
t Doporučená nosnost do 110 kg
t Výška matrace cca 18 cm
t Záruka 3 roky
t Testováno 50.000x
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SONET
KLASICKÁ PĚNOVÁ MATRACE S JÁDREM Z ODOLNÉ PĚNY FLEXIFOAM ® .
JE URČENA PRO NENÁROČNÉ UŽIVATELE, VELICE VHODNÁ DO MÍST
S OBČASNÝM UŽÍVÁNÍM, JAKO JSOU CHATY A CHALUPY.

t Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C) vzdušný potah Relaxtic.
t Vhodné uložení na laťkový nebo lamelový rošt.
t Doporučená nosnost do 110 kg.
t Výška matrace cca 14 cm
t Záruka 2 roky
t Testováno 40.000x
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ROMANTIKA
HOUŽEVNATÁ PARTNERSKÁ MATRACE S VYŠŠÍ AŽ VYSOKOU TUHOSTÍ SE SKVĚLÝM POTAHEM CASHMERE.
JÁDRO MATRACE JE VYROBENO Z KOMBINACE PĚN FLEXIFOAM ®, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ VYNIKAJÍCÍ
ORTOPEDIČNOST, ELASTICITU, VZDUŠNOST A ODOLNOST. STABILITU, NOSNOST A ODOLNOST
DODÁVÁ JÁDRU MASIVNÍ VRSTVA KOKOS-LATEXOVÉ DESKY A RE PĚNA (TUHOST
A ODOLNOST PŘI SOUČASNÉM ZACHOVÁNÍ DOBRÝCH ORTOPEDICKÝCH VLASTNOSTÍ).

t Měkčí strana SOFT s jemnou masážní profilací
t Tužší strana HARD má výztuhu z 100% přírodních kokosových vláken
t Ložná plocha strany HARD se speciální 7 zónovou profilací ve tvaru kostek.
Pomáhá zabránit pocitu přeležení – každá kostka reaguje samostatně.
t Stabilizační vrstvy z pěny RE dodávají jádru stabilitu
a přirozenou tuhost i při plné zátěži
t Luxusní potah s kašmírem je velice příjemný na dotek.
Je snímatelný, dělitelný a pratelný do 60 °C.
t Vhodné uložení na pevný laťkový nebo lamelový rošt
(doporučujeme Double Klasik/Expert
t Doporučená nosnost do 150 kg
t Výška matrace cca 20 cm
t Záruka 5 let
t Testováno 80.000x

soft
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4MPWOÓʊFL5SPQJDP
AirForce

6OJLÈUOÓ LPOTUSVLDF KÈESB T ڀQMBTUPWâNJ QSVäJOBNJ
pro maximální komfort ve všech zónách obou ložných
ploch matrace. Vynikající provzdušnění (efekt pumpy
- přirozené pohyby těla v průběhu spánku stlačují pružiny, čímž dochází k nasávání a vytlačování vzduchu).
Ventilační efekt je ještě podpořen speciální 3D větrací
mřížkou v potahu matrace. Skvělé ortopedické a anUJBMFSHJDLÏWMBTUOPTUJ.BUSBDFQSPTWʹKWZTPLâLPNGPSU
spánku vyhoví i jedincům, kteří požadují komfortní
a vzdušnou matraci, avšak neakceptují konvenční systém s pružinami z kovového drátu.

3D Rainbow Technology

% 3BJOCPX 5FDIOPMPHZ W TPCʏ TQPKVKF TLWʏMPV CPdovou elasticitu, vysokou průchodnost vzduchu
B NBTÈäOÓ FGFLU 5ʏDIUP WMBTUOPTUÓ KF EPTBäFOP TQFDJální technologií skladby pěn různých typů, hustot ve
3 osách = 3D. Pěny se odlišují také barvou – odtud ná[FW3BJOCPX%6)"

3D větrací mřížka JÁDRA matrace

)VTUÈTÓʳWFSUJLÈMOʏLMBEFOâDIQPMZFTUFSPWâDIWMÈLFO
– materiál poskytující vynikající odvod absorbovaných
WPEOÓDIQBS[ڀKÈESBNBUSBDF/BKEFUFKJWDFMÏTUʭFEPWÏ
QMPÝFKÈESBNBUSBDF /JDPM 

Partnerská matrace

Partnerská matrace má každou stranu jinak tuhou
(případně i jinou anatomickou konstrukci, aby vyIPWʏMBNVäʹNJäFOÈN .ÈTUSBOV40'5 NʏLʊÓ B
)"3% UVäÝÓ 0UPʊFOÓNNBUSBDFTJUFEZ[WPMÓUFUVIPTU
MʹäLB$FMLPWÈWâÝLBMʹäLBQʭJUPN[ʹTUÈWÈTUFKOÈBKF
UBLWIPEOÈEPvNBOäFMTLÏQPTUFMFi UFEZQSPQBSUOFSZ
0EUVEKFKÓOÈ[FW MJEÏTFWÝBLʊBTUPNZMOʏEPNOÓWBKÓ 
äF QBSUOFSTLÈ NBUSBDF KF vUB WFMLÈi  ,PNCJOPWÈOÓN
různých matrací lze stejné výšky pro ni a pro něho
EPDÓMJUKFOUʏäLP6QBSUOFSTLÏNBUSBDFUFOUPQSPCMÏN
PEQBEÈ/BWÓDKF[EFNJOJNÈMOÓSJ[JLP äF[WPMÓUFÝQBUOPVUVIPTU.BUSBDFNʹäFNÓUUÏNʏʭKBLâLPMJSP[NʏS
Vlajkovými loděmi mezi luxusními partnerskými maUSBDFNJKTPV/JDPM "SPNB7JTDP /JOB1MVTB$BMJQP
.BYJ7Z[LPVÝFKUF

Líná pěna

Známá také jako visco pěna, pěna s pamětí, kosmicLÈ QʏOB OFCP UFSNPBLUJWOÓ QʏOB 0QUJNBMJ[VKF TWʹK
UWBS QPEMF UFQMPUZ B [BUÓäFOÓ -ÓOÈ QʏOB QʭJ LPOUBLUV
s lidským tělem optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného tepla, což zaručuje výborné přizpůsobení
matrace jakékoli váhové kategorii při všech režimech
spánku (na zádech, na boku). Díky svým vlastnostem
nenarušuje krevní oběh v průběhu spánku (nedochází
LڀvQʭFMFäFOÓi 7ڀLPNCJOBDJTڀNBTÈäOÓQSPĕMBDÓQPTLZtuje skvělé ortopedické vlastnosti a výtečný komfort.

Studená pěna

Speciální mřížka v lemu, všitá po celém obvodu potahu matrace. Vynikající podpora provzdušnění jádra
matrace.

/FCPKUF  OFDIMBEÓ +F QPV[F WZSÈCʏOB U[W TUVEFOâN
QSPDFTFN+F[OÈNBTWPKÓQSPEZÝOPTUÓ TLWʏMPVCPEPWPVFMBTUJDJUPV EMPVIPVäJWPUOPTUÓBQFWOPTUÓ.ÈPCEPCOÏWMBTUOPTUJKBLPQʏOB'MFYJGPBN¥

4 Comfort

BIO pěna

3D větrací mřížka POTAHU matrace

6OJLÈUOÓLMÓOPWÈLPOTUSVLDFNBUSBDF,BäEÈ[ڀQPMPWJO
jádra je vyrobena z pěny odlišné tuhosti, a díky klínovému tvaru se správně zvolenými otvory jádra nabízí
4 různé tuhosti v jedné matraci. Zvolte si pouhým otočením a/nebo převrácením tuhost, která Vám nejvíce
WZIPWVKF.BUSBDFTZTUÏNV$PNGPSUKTPVTBNP[ʭFKmě též opatřeny anatomickým členěním.

Classic / Wellness

%WBUZQZQSPWFEFOÓWSTUFWQSPMFäFOÓ$MBTTJDoSPWOÈ
masivní vrstva pěny pro milovníky klasického poležeOÓ8FMMOFTToQSPĕMPWBOÈWSTUWBQʏOZQSPNJMPWOÓLZ
jemné uvolňující masáže. Dle typů matrací mohou být
vyrobeny z rozličných materiálů, zejména z líné pěny,
QʏOZ'MFYJGPBN¥OFCPTUVEFOÏQʏOZ6NBUSBDF'09
TJNʹäFUFQSPĕMBDJ[WPMJUEMFMJCPTUJ VNBUSBDF#*/(0
[BTFNʹäFUFKÓUDFTUPVNʏLʊÓWBSJBOUZ8FMMOFTTQSPĕMBce (jemná líná pěna) nebo tužší verze (líná pěna vyšší
IVTUPUZ 1SPTUʏBKFEOPEVÝF KBLKFV5SPQJDB[WZLFN
– pro každého něco.

1ʭÓSPEBWF7BÝÓMPäOJDJ+FEOÈTFPQʏOVTڀWMBTUOPTUNJ
studené pěny, kde jsou suroviny vyráběné z ropy nahrazeny přírodními oleji – v tomto případě olejem ze
skočce a sóje. Díky tomu přispívá ekologii, šetří ekosystém a přináší více přírody do našich ložnic. Použití
#*0QʏOZNÈVOJLÈUOÓEPQBEQʭFEFWÝÓNOBWâTMFEOÏ
vlastnosti matrací: násobí se tažnost (elasticita), snižuje se tlaková deformace a zvyšuje se odrazová pružnost.

Eko filtr

7MPäFOÈWSTUWBQʏOZ"MPF TZUʏ[FMFOÈWSTUWBoTVQFS
QSP BMFSHJLZ  /BKEFUF KFK QPE MPäOPV QMPDIPV [ ڀMÓOÏ
QʏOZVNBUSBDF"JS'PSDF.JTUSBM

Flexifoam

®

Patent, jak za dobré peníze získat u matrace hodně
NV[JLZoW[EVÝOPTU QSVäOPTUBMFILPTU.ÈQPEPCOÏ
vlastnosti, jako studená pěna.
39

Latexové matrace

-BUFYPWÏ NBUSBDF KTPV UWPʭFOZ TNʏTÓ QʭÓSPEOÓIP
a umělého latexu tak, aby vykazovaly zcela antialerHJDLÏ WMBTUOPTUJ -JÝÓ TF WâÝLPV KÈESB  QSPWFEFOÓN
a počtem anatomických zón. Vzdušnost zajišťují odW[EVÝʥPWBDÓLBOÈMLZ-BUFYPWÏNBUSBDFKFOVUOÏVMPäJU
na prodyšný podklad, ideální je lamelový rošt, který
QPEQPʭÓKFKJDIBOBUPNJDLÏWMBTUOPTUJ.BUSBDFTڀWZÝÝÓN
KÈESFNM[FVMPäJUJOBMBʳLPWâSPÝU.JNPUZQʹWZ[UVžených kokos-latexovou deskou jsou díky svojí vysoké
kopírovatelnosti ideální pro použití s polohovatelnými
rošty a to jak mechanickými, tak poháněnými elektroNPUPSFN-BUFYPWÏNBUSBDFQPTLZUVKÓWZOJLBKÓDÓPSUPpedické vlastnosti a mají dlouhou životnost.

Bonell

Dnes již poněkud zastaralá konstrukce pružinových
NBUSBDÓ vQÏSVKFi DFMÈ QMPDIB  OFM[F FGFLUJWOʏ BOBUPmicky členit). Vhodné pro příležitostné spaní, např.
OBDIBUV/FTQPSOPVWâIPEPVKFUP äFEPCʭFEâDIBKÓ
a můžete je uložit na pevnou desku.

Taškové pružiny

Každá pružina je uložena samostatně a reaguje tak
[WMÈÝʳ +TPV ʊMFOʏOZ EP BOBUPNJDLâDI [ØO .BUSBDF
s taškovou pružinou mají skvělé ortopedické vlastnosti
BKTPVOBWÓDQSPEZÝOÏ/BMPäOÏQMPÝFNPIPVNÓUQʏOZ
TڀNBTÈäOÓNQSPĕMFN/FIPEÓTFWÝBLOBQPMPIPWBUFMné rošty. Doporučené uložení na pevný podklad (na
pevnou desku nebo na pevný laťkový rošt, kde mezery
mezi jednotlivými laťkami nepřesáhnou 4 cm).

Kokosová vlákna

/BKEFUF KF W ڀKÈESV NBUSBDF KBLP NF[JWSTUWV  LUFSÈ
napomáhá stabilitě jádra (zvyšuje nosnost, odolnost
a přirozenou tuhost) při současném zachování skvěMâDIPSUPQFEJDLâDIWMBTUOPTUÓNBUSBDF+FWZSPCFOB[F
100% přírodních kokosových vláken, spojených směsí
přírodního latexu.

Snímatelný potah

Vybírejte ty matrace, které mají snímatelné a pratelné
QPUBIZ5ZOFKLWBMJUOʏKÝÓNBUSBDFNBKÓQPUBIWZSPCFO
ze 2 samostatných částí, takže můžete matraci používat, i když půlku potahu máte zrovna v pračce. Praní
v domácích podmínkách je snadné – polovina potahu
TFTOBEOPWFKEFEPQSBʊLZ/BWÓDNʹäFUFNBUSBDJOFpřetržitě používat s druhou půlkou potahu.

Rozměry matrací Tropico
5ZQJDLÏSP[NʏSZNBUSBDÓKTPVY Y Y 
Y Y Y Y YBY
DN.BUSBDFTFEBKÓUBLÏQSPEMPVäJUOBOFCP
DN "UZQJDLÏ SP[NʏSZ KTPV TBNP[ʭFKNʏ QP EPIPEʏ
také možné. V podstatě dokážeme vyrobit téměř jakýLPMJSP[NʏS WÓDFTFEP[WÓUFWڀDFOÓLV5SPQJDP 

Lamelové rošty „CARBON“
Luxusní lamelové rošty s 28 masivními vrstvenými bukovými lamelami šíře 38 mm (vysoká životnost). Lamely jsou potaženy karbonovou fólií (dodává lamelám pevnost, tuhost a vysokou životnost
při současném zachování ideální elasticity lamel). Všechny lamely jsou uloženy v masivních pouzdrech s odpružením systému SBS (umožňuje správný výkyv dle reakce matrace při současném zachování nejvyšší možné stability v příčném směru). V bederní oblasti jsou jezdci pro nastavení tuhosti
– systém se 3 podpůrnými lamelami (skvělé vyladění vlastností roštu dle hmotnosti a požadavků
uživatele na tuhost lůžka, vysoká užitná hodnota a životnost konstrukce). Zdvojený středový popruh a příčné výztuže zajišťují zvýšenou stabilitu roštu. Bočnice jsou potaženy fólií a na konci mají
ochranná plastová pouzdra.

CARBON CLASSIC
Luxusní pevný lamelový rošt s bukovými
lamelami v provedení Carbon.

t Trojitá výztuha v oblasti nastavení tuhosti.
t Tento rošt je vhodný pro všechny typy
matrací.
t Nosnost roštu do 130 kg.
t Výška roštu cca 9,5 cm.

CARBON EXPERT
Luxusní lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou
a bukovými lamelami v provedení Carbon.

t Kování zajišťující polohování má 13 poloh
v oblasti hlavy a 5 poloh v oblasti noh.
t Trojitá výztuha v oblasti nastavení tuhosti.
t Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací,
které lze polohovat (latexové, sendvičové).
t Nosnost roštu do 130 kg.
t Výška roštu cca 9,5 cm.

CARBON EXPERT MOTO
Luxusní lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou
a bukovými lamelami v provedení Carbon.
Polohování 2 elektromotory nejvyšší verze německého motorového
systému Hettich MOSYS E s ALU rameny a s dálkovým ovladačem
(standardně dodáván v „drátovém“ provedení, za příplatek
možnost „bezdrátového“ ovládání – viz. ceník).

t Rošt je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností
(ideální pro latexové a profilované sendvičové matrace).
t Nosnost roštu do 130 kg.
t Výška roštu cca 10,5 cm (měřeno bez motoru).
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Lamelové rošty „DOUBLE“
Lamelové rošty řady DOUBLE jsou výrobky masivní a moderní konstrukce. Anatomické uspořádání lamel v roštech řady DOUBLE kopíruje křivky těla a má příznivý vliv na polohu těla při spánku. Všechny rošty řady DOUBLE mají 28 lamel šíře
38 mm. Lamely jsou uloženy ve výkyvných gumových pouzdrech. V oblasti hrudníku mají 5 lamel s možností nastavení tuhosti pružení podle hmotnosti uživatele.
Středový popruh je zdvojený, což zvyšuje stabilitu a zajišťuje vyšší elasticitu a životnost roštů. Vhodné pro široké použití.

DOUBLE KLASIK
Masivní a moderní, pevný lamelový rošt
s 28 lamelami šíře 38 mm. Tento rošt je vhodný
pro všechny typy matrací.

t Nosnost roštu do 130 kg.
t Výška roštu cca 5 cm.

DOUBLE EXPERT
Masivní a moderní, lamelový rošt
s polohováním hlavy a nohou.

t Kování zajišťující polohování má 13 poloh
v oblasti hlavy a 5 poloh v oblasti noh.
t Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací,
které lze polohovat (latexové, sendvičové).
t Nosnost do 130 kg.
t Výška roštu cca 5 cm.

DOUBLE EXPERT MOTO
Masivní lamelový rošt, s polohováním
2 elektromotory s dálkovým ovladačem
(standardně dodáván v „drátovém“ provedení,
za příplatek možnost „bezdrátového“
ovládání – viz ceník).

t Rošt je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností
(ideální pro latexové a profilované sendvičové matrace).
t Nosnost roštu do 120 kg.
t Výška roštu cca 5,5 cm (měřeno bez motoru).
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DOUBLE XXL
Velice masivní, pevný a odolný lamelový rošt. Lamely jsou zesíleny
a přizpůsobeny pro nosnost roštu do 160 kg.

t Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací.
t Nosnost roštu do 160 kg.
t Výška roštu cca 5 cm.

DOUBLE PRAKTIK B
Masivní pevný lamelový rošt. Rošt je opatřen plynokapalinovými vzpěrami,
které umožňují vyklopení roštu z boční strany. Tím je usnadněn přístup
k úložnému prostoru pod ním - tento rošt je vhodný pro všechny
typy matrací.
Umožňuje snadný přístup do úložného prostoru.
Co je plynokapalinová vzpěra? Její nejznámější použití je u automobilů – ke zvedání pátých dveří.
V nabídce s pravým výklopem (panty vlevo) a s levým výklopem (panty vpravo).

t Doporučená nosnost do 130 kg
t Max. nosnost při zdvihu je 30 kg.
t Nikdy nepolohujte při zatížení člověkem/při větší zátěži než 30 kg!
t Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze)

DOUBLE PRAKTIK N
Masivní výklopný lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou.
Kování zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh
v oblasti nohou.
Rošt je opatřen plynokapalinovými vzpěrami, které umožňují vyklopení roštu v oblasti nohou,
a tím usnadňují přístup k prostoru pod ním - tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací,
které lze polohovat (latexové, sendvičové). Umožňuje snadný přístup do úložného prostoru.
Co je plynokapalinová vzpěra? Její nejznámější použití je u automobilů - ke zvedání pátých dveří.

t Doporučená nosnost do 130 kg
t Max. nosnost při zdvihu je 30 kg.
t Nikdy nepolohujte při zatížení člověkem/při větší zátěži než 30 kg!
t Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze)
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Lamelové rošty „RELAX“
Luxusní lamelové rošty se 42 lamelami (velká aktivní plocha zvyšuje účinnost matrace a šetří její životnost) šíře
28 mm uloženými v pružných plastových pouzdrech. V bederní části se nachází šest zdvojených lamel, které slouží k nastavení tuhosti dle přání uživatele. Bočnice jsou potaženy fólií a na konci mají plastová pouzdra.

RELAX KLASIK
Luxusní pevný lamelový rošt se 42 lamelami šíře 28 mm
uloženými v pružných plastových pouzdrech.
Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací.

t Nosnost roštu do 130 kg.
t Výška roštu cca 8 cm.

RELAX EXPERT
Luxusní lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou se 42 lamelami šíře 28 mm.
Kování zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v oblasti noh.
Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové).

t Nosnost roštu do 130 kg.
t Výška roštu cca 8 cm.

43

Lamelové rošty „FÉNIX“
Lamelové rošty řady FÉNIX jsou určeny jako vzdušný a pružný podklad pro všechny sendvičové, latexové a pěnové matrace. Mají masivní anatomické lamely s nastavitelnou tuhostí v oblasti beder. Rošty jsou vyrobeny z kvalitního materiálu a mají 26 přírodních březových lamel lamel šíře 36 mm. Lamely jsou vsazeny do plastových
pouzder v rámu roštu. Jsou k dispozici v rozměrech pro
ložné plochy 80 x 200; 85 x 192 a 90 x 200 cm.

FÉNIX CLASSIC
Moderní pevný rošt anatomické masivní konstrukce.

t 26 přírodních březových lamel.
t 3 lamely s nastavitelnou tuhostí v oblasti beder.
Pro ložné plochy 80 x 200; 85 x 195 nebo 90 x 200 cm.
t Nosnost roštu do 130 kg.
t Výška roštu cca 5 cm.

FÉNIX RELAX
Moderní lamelový rošt anatomické
konstrukce s polohováním hlavy.

t 26 přírodních březových lamel.
t 3 lamely s nastavitelnou tuhostí v oblasti
beder. Pro ložné plochy 80 x 200; 85 x 195 nebo 90 x 200 cm.
t Nosnost roštu do 130 kg.
t Výška roštu cca 5 cm.
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DOPLŇKY
MASÁŽNÍ PODLOŽKA
+FJEFálním doplňkem pro příjemný a zdravý spánek, působí blahodárně na dokonalé prokrvení
TWBMʹBQPLPäLZWڀQSʹCʏIVTQÈOLVBSFMBYBDF+ÈESP[ڀQʏOZ'MFYJGPBN¥Lze použít jak na staré
a třídílné matrace,UBLOBNBUSBDFOPWÏ WâSB[OÏQSPEMPVäFOÓäJWPUOPTUJ +FNPäOPKJQPVäÓU
UBLÏKBLPDWJʊFCOÓQPNʹDLV1PEMPäLBNÈWڀSP[ÓDIHVNPWÏQÈTLZ LUFSÏKJEPLPOBMFĕYVKÓ
LڀNBUSBDJ1PUBIKFTOÓNBUFMOâBQSBUFMOâOB¡$Výška cca 6 cm.

MATRACOVÝ CHRÁNIČ MEDICAL
.BUSBDPWý chránič je určený k uložení přímo na matraci. Slouží k ochraně matrace před
znečištěním a výrazně prodlužuje její životnost, dodá lůžku tepelnou izolaci. V rozích jsou
všité gumové pásy, které zaručují přichycení chrániče na matraci a jeho perfektní přilnutí.
/ÈQMʥUWPʭÓQPMZFTUFSPWÏSPVOPWINPUOPTUJHN 2 .BUFSJÈMZTQMʥVKÓQʭÓTOÏOPSNZ
DFSUJĕLBDF½LP5FYVysoká teplota praní 95°C eliminuje zdraví škodlivé mikroorganismy.

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ APOLO
+FWZrobený z vysoce pružné studené pěny.+FWIPEOâQSPVWPMOʏOÓBPEMFIʊFOÓLSʊOÓQÈUFʭF
+FLPOTUSVPWÈOUBL BCZCZMPNPäOPTQÈUKBLOBCPLV UBLJOB[ÈEFDIBLSʊOÓQÈUFʭ[ʹTUBMBTUÈMF
WڀPQUJNÈMOÓQPMP[FQSP[ESBWâTQÈOFL+FWIPEOâQSPVäJWBUFMF LUFʭÓNBKÓSBEʏKJUVäÝÓQPMÝUÈʭF
7ZSÈCÓTFWFEWPVÝÓʭLÈDI DN DN 1PUBI#VOHFF-BSBKFTOÓNBUFMOâBQSBUFMOâOB¡$
7âÝLBWڀOJäÝÓNBOBUPNJDLÏNWSDIPMVDN WFWZÝÝÓNBOBUPNJDLÏNWSDIPMVDN

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ MERKUR
-VYVTOÓBOBUPNJDLâQPMÝUÈʭ[ڀMÓOÏQʏOZ.ÈWâCPSOPVUWBSPWPVQBNʏʳBQʭJLPOUBLUVTڀMJETLâN
UʏMFNPQUJNBMJ[VKFTWPKJUVIPTUQPEMFBCTPSCPWBOÏIPUFQMB5ÓNKTPVEPDÓMFOZJEFÈMOÓFMBTUJDLÏ
WMBTUOPTUJQPUʭFCOÏQSPEPLPOBMÏVWPMOʏOÓLSʊOÓIPTWBMTUWB+FWIPEOâKBLPQSFWFODFCPMFTUÓ
WڀPCMBTUJLSʊOÓQÈUFʭF+FWIPEOâQSPUZ LUFʭÓVQʭFEOPTUʥVKÓڀOÓ[LÏBNʏLLÏQPMÝUÈʭF7ZSÈCÓ
TFWÝÓʭLÈDIDN DN1PUBI#VOHFF-BSBKFTOÓNBUFMOâBQSBUFMOâOB¡$
7âÝLBQPMÝUÈʭFWڀOJäÝÓNBOBUPNJDLÏNWSDIPMVDN WFWZÝÝÓNBOBUPNJDLÏNWSDIPMVDN

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ ARON
.BTÈäOÓBOBUPNJDLâQPMÝUÈʭ [LPNCJOBDFQSPĕMPWBOÏMÓOÏQʏOZBTQFDJÈMOÓNʏLʊFOÏ'MFYJGPBN¥
pěny. Důmyslné zpracování poskytuje uživateli uvolnění a relaxaci krčního svalstva při spánku.
1SPĕMPWBOÈMÓOÈQʏOBTFEPLÈäFJEFÈMOʏQʭJ[QʹTPCJUWÝFNLʭJWLÈNڀQʭJMFäFOÓOB[ÈEFDIJOB
boku. Dokáže pomoci snížit zdravotní potíže jako je ztuhlost šíje, bolest krční páteře a hlavy.
Vhodný pro uživatele, kteří mají raději tužší, ale přitom elastické polštáře. Vyrábí se v šířkách
DN DN1PUBI#VOHFF-BSBKFTOÓNBUFMOâBQSBUFMOâOB¡$7âÝLBQPMÝUÈʭFWڀOJäÝÓN
BOBUPNJDLÏNWSDIPMVDN WFWZÝÝÓNBOBUPNJDLÏNWSDIPMVDN
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ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ VISCO STAR
-VYVTOÓBOBUPNJDLâQPMÝUÈʭWZSPCFOâ[ڀMÓOÏQʏOZ5FOUPQPMÝUÈʭNÈWâCPSOPVUWBSPWPVQBNʏʳ
BQʭJLPOUBLUVTڀMJETLâNUʏMFNPQUJNBMJ[VKFTWPKJUVIPTUQPEMFBCTPSCPWBOÏIPUFQMB5ÓNKTPV
docíleny ideální elastické vlastnosti potřebné pro dokonalé uvolnění krčního svalstva, svými
vlastnostmi je vhodný jako prevence bolestí v oblasti krční páteře. Vyrábí se ve třech tuhostech –
SOFT – měkký, vhodný pro ty, kteří upřednostňují nízké a měkké polštáře, MEDIUM – střední
– jádro polštáře má střední tuhost, dobře se tvaruje, a přitom zajišťuje ideální polohu páteře při
spánku. Polštář HARD – spíše tvrdší – je vhodný pro uživatele, kteří mají raději tužší polštáře.
Vyrábí se ve dvou šířkách DN DN 1PUBIQPMÝUÈʭFUWPʭÓTQFDJÈMOÓQPUBIPWÈMÈULB.JDSP$BSF
1PUBIKFTOÓNBUFMOâBQSBUFMOâOB¡$MicroCare je tradiční luxusní potahová látka s obsahem
acetátového vlákna. Při styku s vlhkostí (pot, vzdušná vlhkost) vzniká chemická reakce, při níž se
uvolňuje kyslík, působící jako přirozené čistící činidlo. Tento typ polštáře je možno zakoupit
i v šíři 80 cm (dodáván ve standardním balení). Polštář v šířce 60 cm je dodáván v luxusní
EÈSLPWÏLSBCJDJ7âÝLBQPMÝUÈʭFWڀOJäÝÓNBOBUPNJDLÏNWSDIPMVDN WFWZÝÝÓN
anatomickém vrcholu: 11 cm.

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ KUBA
5FOUPQʭÓKFNOâ NʏLLâQPMÝUÈʭWFUWBSVPCEÏMOÓLPWÏIPvESBäÏiNÈWâCPSOPVUWBSPWPVQBNʏʳ
BQʭJLPOUBLUVTMJETLâNUʏMFNPQUJNBMJ[VKFTWPKJUVIPTUQPEMFBCTPSCPWBOÏIPUFQMB5ÓNKTPV
docíleny ideální elastické vlastnosti. Kromě skvělého doplňku pro spánek, relaxaci a uvolnění
krčního svalstva jej můžeme vřele doporučit i jako podporu při sezení u počítače, sledování
UFMFWJ[F BQPE1PUBIQPMÝUÈʭFUWPʭÓTQFDJÈMOÓQPUBIPWÈMÈULB"MPF7FSB1PUBIKFTOÓNBUFMOâ
BQSBUFMOâOB¡$3P[NʏSQPMÝUÈʭFYYDN

BEDERNÍK
.VMUJGunkční doplněk, který dokáže výrazně snížit zdravotní potíže jako např. problémy s bederní
páteří, ztuhlost šíjových svalů a špatné prokrvení nohou. Plně jej využijete jak při sezení, ležení,
TQÈOLV UBLJQʭJSFMBYBDJ#FEFSOÓLKFWZSPCFO[ڀMÓOÏQʏOZ5BUPTQFDJÈMOÓQʏOBSFBHVKÓDÓOBUʏMFTOPV
teplotu zajistí rovnoměrné rozložení tlaku a svým efektem pomalého vracení se do původní polohy
OBQPNÈIÈVWPMOʏOÓTWBMTUWB3P[NʏSZDDBYYDN
Využití:
Podpěra beder při sezení - uvolňuje zádové (bederní) svalstvo a působí jako prevence bolestí zad.
Podpěra krční páteře při ležení - působí jako prevence bolestí hlavy a ztuhlosti šíje.
Podpěra pod kolena- podporuje odpočinek a prokrvení svalstva nohou.
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

PODKOLENÍK
PodLPMFOÓLKFWZSPCFO[ڀMÓOÏQʏOZ5BUPTQFDJÈMOÓQʏOBSFBHVKÓDÓOBUʏMFTOPVUFQMPUV[BKJTUÓ
rovnoměrné rozložení tlaku a svým efektem pomalého vracení se do původní polohy napomáhá
uvolnění svalstva. Používá se jako doplněk pro zdravý spánek vložením mezi kolena při ležení
hlavně v poloze na boku, kdy se kolena vzájemně nedotýkají a nedochází k otlakům, taktéž
QPEQPSVKFʭÈEOÏQSPLSWPWÈOÓDFMÏIPUʏMB+FWIPEOâKBLPQSFWFODF[ESBWPUOÓDIQSPCMÏNʹ
a pro zvýšení komfortu při spánku nebo relaxaci, také ho plně využijí dlouhodobě ležící pacienti.
1PUBI#VOHFF-BSBKFTOÓNBUFMOâBQSBUFMOâOB¡$3P[NʏSZDDBYYDN
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Ložní souprava / Aloe Vera
Prošívané přikrývky a polštáře Tropico ALOE VERA jsou unikátními produkty
s extraktem z Aloe Vera (pozitivně působí na pokožku a pomáhá ji chránit).
Náplň polštáře tvoří 100% kuličky. Polštář je opatřen krátkým zipem, který slouží k doplnění nebo odebrání náplně. Přikrývky i polštáře jsou baleny
v dárkových taškách. Materiály splňují normy Öko-Tex.

ALOE VERA
t přírodní extrakt z aloe vera zajišťuje zdravý a klidný spánek
t má příznivý vliv na pokožku a pomáhá o ni pečovat
t posiluje celkovou vitalitu lidského těla a zároveň poskytuje kůži vzácné organické látky
t vysoká hřejivost přikrývek, váha náplně cca 400 g/m2
Povrch:

100% bavlna s úpravou Aloe Vera

Náplň polštář:

100% polyesterové kuličky
(na boční straně zip k odebrání nebo doplnění náplně)

Náplň přikrývka:

100% polyesterové duté silanizované rouno

Rozměry polštáře:

70 x 90 cm ZIP (1000 g náplň)

Rozměry přikrývek: 135 x 200 cm
135 x 220 cm
220 x 200 cm
240 x 220 cm

(1100 g náplň)
(1200 g náplň)
(1750 g náplň)
(2100 g náplň)
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Ložní souprava / CLINIC
Prošívané přikrývky a polštáře vyrobené s ohledem na nejvyšší hygienické požadavky a dlouhou životnost. Pratelné na 95°C. Náplň
polštáře tvoří polyesterové kuličky. Přikrývka je vyplněna dutým silanizovaným rounem. Vhodné pro alergiky, příjemné na dotek, vynikající pro široké použití. Materiály splňují normy Öko-Tex.

CLINIC
t splňuje nejvyšší požadavky na hygienu
t dlouhá životnost
t ideální pro jedince se sklonem k alergii
t pratelné na 95 °C = maximální hygiena použití
t výborné izolační vlastnosti, váha náplně cca 400 g/m2
Povrch:

50% Bavlna, 50% Polyester

Náplň polštář:

100% polyesterové kuličky
(na boční straně zip k odebrání nebo doplnění náplně)

Náplň přikrývka:

100% polyesterové duté silanizované rouno

Rozměry polštáře:

70 x 90 cm ZIP (1000 g náplň)

Rozměry přikrývek: 135 x 200 cm
135 x 220 cm
220 x 200 cm
240 x 220 cm

(1100 g náplň)
(1200 g náplň)
(1750 g náplň)
(2100 g náplň)
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LOŽNÍ SOUPRAVY

ELEGANCE
Luxusní ložní povlečení v jednobarevném smetanovém provedení s dezénem.
100% česaná bavlna, atlasová vazba. Vyniká saténovým leskem,
vysokou pevností, dlouhou životností a snadnou údržbou. Zipový uzávěr.
Luxusní řadu doplňuje prostěradlo Elegance ve smetanové barvě (bez dezénu).
Pratelné na 60 °C. Dodávané sady a rozměry naleznete v ceníku.
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MEDIUM
Luxusní ložní povlečení s velkoplošným tiskem. 100% bavlněný satén,
atlasová vazba. Vyniká saténovým leskem, vysokou pevností, dlouhou
životností a snadnou údržbou. Zipový uzávěr. Pratelné na 60 °C.
Dodávané sady a rozměry naleznete v ceníku.
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Postele – Bukový masiv
LAURA
t dominanta ložnice – masivní bukové provedení s prohnutým designem čela
t výběr ze tří typů moření: přírodní buk, třešeň, wenge
t jednoduše nastavitelná výška ložné plochy v rozmezí cca 5 cm
t velice snadná montáž, vše potřebné dostanete s postelí
t určena pro všechny běžné rošty – lamelové i laťkové
(dodává se bez roštů – využijte nabídky roštů)
t EPEÈWÈOPWڀSP[NʏSFDIMPäOÏQMPDIZY YDN
t možnost dodat v prodlouženém provedení (délka 210 nebo 220 cm)
t k posteli je možno dokoupit noční stolky
a úložné prostory ve stejném designu (nejsou zahrnuty v ceně postele)
t WâÝLBQPTUFMFWʊFUOʏʊFMB DN
t vnější rozměry (šířka x délka): 200 x 216 cm
 QSPSP[NʏSYDN

3P[NʏSZVWÈEʏOZWDN 
QSPWBSJBOUVTMPäOPVQMPDIPVYDN

216
94
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200

Přírodní buk

52

Moření třešeň

Moření wenge
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Postele – Bukový masiv
SAMANTA
t dominanta ložnice – masivní bukové provedení cink (parketový vzhled)
t výběr ze tří typů moření: přírodní buk, koňak, tabák
t jednoduše nastavitelná výška ložné plochy v rozmezí cca 5 cm
t velice snadná montáž, vše potřebné dostanete s postelí
t určena pro všechny běžné lamelové rošty (dodává se bez roštů – využijte nabídky roštů)
t EPEÈWÈOPWڀSP[NʏSFDIMPäOÏQMPDIZY YDN
t možnost dodat v prodlouženém provedení (délka 210 nebo 220 cm)
t k posteli je možno dokoupit noční stolky a úložné prostory ve stejném designu
(nejsou zahrnuty v ceně postele)
t úložné prostory přístupné shora – velmi praktické řešení do menších prostor
 NPäOÏQPVäJUÓQPV[FTڀSPÝUZ%PVCMF1SBLUJL#%PVCMF1SBLUJL/
t výška postele včetně čela: 100 cm
t WOʏKÝÓSP[NʏSZ ÝÓʭLBYEÏMLB YDN QSPSP[NʏSYDN
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Moření koňak
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Přírodní buk

Moření tabák
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Přistupujeme ke své práci profesionálně…
ZÁTĚŽOVÉ TESTY MATRACÍ
Všechny prototypy matrací důkladně zkoušíme (mechanický zátěžový test). Každá matrace je vlastně namáhána 40.000
BäDZLMZ QʭJOJDIäQPNBUSBDJQʭFKÓäEÓUʏäLâWÈMFD+FIPUWBSBڀINPUOPTUTJNVMVKFCʏäOÏBäMFUÏVäÓWÈOÓNBUSBDF
1PUFTUVTFWZIPEOPUÓQSPMFäFOÓ [NʏLʊFOÓBڀEFGPSNBDFWڀSʹ[OâDITNʏSFDI.BUSBDF LUFSÈOFWZIPWÓ OFTNÓEPTÏSJPWÏWâSPCZ

KLINICKÉ HODNOCENÍ
7ÝFDIOZNBUSBDF5301*$0KTPV[BʭB[FOZWڀQSPHSBNVEʹLMBEOÏIPUFTUPWÈOÓBڀQPTV[PWÈOÓLMJOJDLÏLWBMJUZ

TESTOVÁNÍ PŘÍSTROJEM ERGOCHECK
&SHP$IFDLKFWMBTUOʏWFMJDFDJUMJWÈNʏʭÓDÓQPEMPäLB LUFSÈTFQPMPäÓOBUFTUPWBOPVNBUSBDJ/BOÓTJQPUPNMFIBKÓKFEJODJ
různých hmotností, proporcí a výšek. Počítačový program, na který je podložka napojena, vyhodnocuje za přítomnosti
technologa a konstruktéra naměřené hodnoty. Výstup měření pak konzultujeme s lékaři a rehabilitačními pracovníky.
.BUSBDF5301*$0TJNʹäFUFQSPTUʭFEOJDUWÓNNʏʭÓDÓQPEMPäLZ&SHP$IFDLWZ[LPVÝFUOBWZCSBOâDIQSPEFKOÈDIJڀ7Z
7ÓDFJOGPSNBDÓPڀBLDJv;ESBWÏTQBOÓ&SHP$IFDLiOBXXXNBUSBDFUSPQJDPD[

Váš prodejce zdravého spaní:

*MVTUSBDFWZUWPʭJM-VCPNÓS-JDIâ
5JTLPWÏDIZCZB[NʏOZWZISB[FOZ
Seznam prodejců na: www.matracetropico.cz

