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Jsme stále o krok nap!ed.
Máme matraci pro ka"dého.
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.



Dr.Sleep®
matrace. Dr.Sleep a Dr.Spánek, skvělý tým pro dobrý spánek a výběr mat-

Poznáte je podle samolepky 
Dr.Sleep®. 
Vám během chvilky pomůže při výběru matrace. Seznam prodejců a porad-
nu odborníka naleznete na www.matracetropico.cz. 

Maloobchodní ceník získáte u na#ich prodejc$, p!ípadn% Vám tento na vy"ádání
obratem za#leme (posta&í napsat do poradny na www.matracetropico.cz).

Rádce pro výběr matrace si můžete nezávazně vy-
zkoušet také on-line na webových stránkách 
www.drsleep.cz. Zde také zjistíte, kdy bu-
dou Dr.Sleep a Dr.Spánek se svojí spán-
kovou ambulancí ve Vašem městě.
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OBSAHProdloužená záruka
na jádro matrace
(3, 4, 5 nebo 6 let)

– matrace je optimalizovaná
pro zátěž do výše

uvedené na symbolu

Každý typ matrace je podro-
ben náročným mechanickým 

testům, které simulují její 
běžné každodenní použití. 

(odpovídajícím počtu let 
provozu).

Ortopedické vlastnosti

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.

Ulo$ení

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

Snímatelný potah
– potah matrace lze
bez poškození sejmout.

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

Potah

Díky konstrukci je vhodná jak pro muže, tak 
-

líte špatnou tuhost. Partneři tak mají stejně vy-
soké matrace, avšak dle individuálních potřeb.

Vhodná
pro většinu alergií

Výška matrace ovlivňuje vý-
znamnou měrou komfort spaní 

matrace je, tím snadněji se Vám 
bude ráno vstávat. Pro starší 

a méně pohyblivé jedince je lepší 
volit vyšší matrace.

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

 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
 měkčí spíš měkčí střední vyšší střední spíše tužší tužší tuhá

Pružinová matrace 

Pružinová matrace 

-

Speciální technologie sklad-
by pěn různých typů hustot 
a  barev ve třech osách, vy-
soká elasticita vzdušnost 
a komfort.

maximální komfort ve všech zónách obou ložných ploch 
matrace. Vynikající provzdušnění (efekt pumpy - přiro-
zené pohyby těla v průběhu spánku stlačují pružiny, čímž 
dochází k  nasávání a  vytlačování vzduchu). Ventilační 
efekt je ještě podpořen speciální 3D větrací mřížkou v po-
tahu matrace. Skvělé ortopedické a  antialergické vlast-

i jedincům, kteří požadují komfortní a vzdušnou matraci, 
avšak neakceptují konvenční systém s pružinami z kovo-
vého drátu.

Potah matrace má vlákna ošetřena přírodními 
extrakty a blahodárně tak působí na pokožku.

kvalitní termoaktivní líná pěna – pěna s  pa-
 

a podporuje ortopedické vlastnosti matrací.

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 antialergic-
kých vlastností.

tak prokrvení, uvolnění svalstva a  celkové 
relaxaci.

-
ný komfort a ortopedické vlastnosti rozdělena 

-
lace pěn dle různých zatížení v  jednotlivých 
oblastech).

Kokosové vlákno – 100% přírodní vrstva pro 
přirozenou tuhost.

prošití – plasticita a robustnost potahu
100 % bavlna

Proti roztočům

Proti houbám a plísním

– rovná ložná plocha

uvolnění ramene při spánku 
na boku

Prodyšné
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POTAHOVÉ LÁTKY
V"ECHNY POTAHY LZE PRÁT DO TEPLOTY 60°C. DÍKY DVOUDÍLNÉ KONSTRUKCI POTAH% U V"ECH MATRACÍ TROPICO JE PRANÍ SNADNÉ A MATRACI 
M%&ETE STÁLE POU&ÍVAT. V"ECHNY POTAHY JSOU SNÍMATELNÉ A JSOU KONSTRUK!N' (E"ENY ZE DVOU SAMOSTATN)CH POLOVIN TAK, ABY 
BYLO MO&NÉ VYPRAT POUZE JEDEN DÍL, NEP(ETÍ&IT PRA!KU A MATRACI BEZ OMEZENÍ POU&ÍVAT. POTAHY V"ECH DOPL#K% TROPICO JSOU TAK-
TÉ& SNADNO SNÍMATELNÉ A PRATELNÉ, OPAT(ENY PRAKTICK)M ZIPEM.

Aegis:
-

Alexandra:

Aloe Vera:

Bungee Lara: -

Cashmere:
snadnou údržbu, vhodnost pro alergiky a skvělé termoizolační vlastnosti. Prošívaný dutým vláknem. Pratel-

Hypoallergen Greenstyle: Svěží potah s povrchovou úpravou vláken výtažky esenciálních olejů. Doporučujeme 

Intimo: 

Jojoba: 
které mají blahodárné účinky na lidskou pokožku. Velice šetrné k pokožce! Prošívaný dutým vláknem vysoké 

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

Silver Line: Komfortní potah navržený speciálně pro osoby se zvýšenou potivostí a tudíž i alergiky. Klimatizač-
ní vrstva z dutého vlákna o vysoké gramáži, prošitý plastickým vzorem. Velice prodyšný a příjemný na dotek. 

Teenage: Velmi kvalitní a pevná látka o vysoké gramáži se zvýšenou otěruvzdorností. Svým designem osloví 

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 

Aegis

Alexandra

Aloe Vera

Silver Line

Wellness

MicroCare

Relaxtic

Teenage

Bungee Lara

Cashmere

Hypoallergen Greenstyle

Intimo

Jojoba
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Nina Plus Bingo  Fénix  Maxi 
Calipo Family  Alenka
Capri  Klára Ambiente  Maxi Kings

Heureka 
Karina Super 
Sonet

Nicol Fox Mistral 
Aroma Visco Calipo Maxi Anabel

Single
Serena

Xena Trio Amálka
Šárka Top

Romantika

Rodina

Komfort

Sport

& Relax

Teenage

Chata

& ch
alupa

Extra

tvrdé

& nosn
é



(ADA MATRACE POTAH
R

yc
hl

á 
o

ri
en

ta
ce

 v
 p

ot
az

íc
h

7



8

NINA PLUS
PARTNERSKÁ MATRACE, VYCHÁZEJÍCÍ Z ÚSP'"NÉ P(EDCH%DKYN', 
MATRACE NINA. JE KONSTRUOVANÁ DLE POT(EB MU&E A &ENY. 
JÁDRO ZE STUDEN)CH A LÍN)CH P'N POSKYTUJE JEDINE!NÉ ORTOPEDICKÉ  
VLASTNOSTI "IROKÉMU SPEKTRU U&IVATEL%. LÍNÁ P'NA V NEJZATÍ&EN'J"Í  
(BEDERNÍ) OBLASTI P(I KONTAKTU S LIDSK)M T'LEM OPTIMALIZUJE 
SVOJI TUHOST DLE ABSORBOVANÉHO TEPLA.

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

Strana HARD (tužší strana s modrou visco 
 pěnou doporučená pro muže) vyhoví hmotnostem 
 od 75 do 130 kg.

Počítačem navržená perforace jádra zvyšuje 
 prodyšnost a násobí komfort spánku 
 a bodovou elasticitu.

Potah Intimo s povrchovou úpravou vláken, 
 červená strana pro ženy (zahřeje) 
 a modrá pro muže (s chladivým efektem). 
 Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).

Vhodné uložení na pevný nebo 
 lamelový/polohovatelný rošt.

Doporučená nosnost do 130 kg.
Výška matrace cca 20 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x

hard

Rodina

so'
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Vynikající matrace, které se osv*d+ily u ,irokého spektra zákazník-, zaru+en* 
pot*,í sv.m pohodlím celou Va,i rodinu! Bohatá nabídka matrací r-zn.ch kon-
struk+ních typ- a tuhostí, to je /ada Tropico Rodina. "iroce jsou zde zastoupeny 
partnerské matrace: koupí dvou stejn.ch partnersk.ch matrací docílíte stejné 
v.,ky l-$ka s tím, $e ka$d. z partner- m-$e zvolit tu$,í nebo m*k+í stranu 
pouh.m oto+ením matrace. Matrace /ady Tropico Rodina mají jednu jedinou 
chybi+ku – spí se na nich tak skv*le, $e se Vám v-bec nebude chtít vylézat 
z postele…

so'

hard

CALIPO
SKV'LÁ PARTNERSKÁ MATRACE S ROZDÍLNOU TUHOSTÍ LO&N)CH PLOCH, 
VYBAVEN)CH ANATOMICKOU MASÁ&NÍ 7 ZÓNOVOU PROFILACÍ. 
VÍT'Z TESTU MATRACÍ LÁZN' VELICHOVKY 2012.

Tužší strana HARD (růžová visco pěna) s anatomickou masážní pro+lací.
Měkčí strana SOFT (žlutá visco pěna) s anatomickou masážní pro+lací.
Díky vhodné kombinaci materiálů poskytuje jedinečné 

 ortopedické vlastnosti.
Jádro ze studené pěny s odvzdušňovacími kanálky 

 pro odvod par.
Líné pěny optimalizují svoji tuhost dle absorbovaného tepla 

 = výborné přizpůsobení matrace jakékoliv váhové kategorii 
 při všech režimech spánku (na zádech, na boku, apod.).

Antialergický potah s extrakty Aloe Vera. Snímatelný, 
 dělitelný a pratelný (60 °C).

Vhodné uložení na pevný nebo polohovatelný lamelový 
 rošt nebo laťkový rošt.

Doporučená nosnost do 130 kg.
Komfortní výška matrace cca 20 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x
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CAPRI
LUXUSNÍ RODINNÁ MATRACE S PAM'0OVOU A STUDENOU (HR) P'NOU P(ÍRODNÍHO 
P%VODU (BIO P'NOU). JÁDRO TVO(Í ODOLNÁ FLEXIBILNÍ P'NA S P(Í!N)MI „Y“ PRO-
(EZY PRO VYSOKOU ELASTICITU A VZDU"NOST.

Strana SOFT (oranžová, měkčí) – komfortní viskoelastická bio pěna 
 (přírodní suroviny) s 7 zónovou anatomickou masážní pro+lací.

Strana HARD (zelená, tužší) – vysoce prodyšná studená pěna 
 Aloe přírodního původu (kousek přírody do Vaší ložnice).

Díky pro+laci ložné plochy ve tvaru kostek pomáhá zabránit pocitu přeležení 
 – každá kostka reaguje samostatně. Členěno do 7 zón.

Rodinná BIO matrace se zárukou 6 let.
Antialergický potah s extrakty Aloe Vera. Snímatelný, dělitelný 

 a pratelný (60 °C).
Vhodné uložení na pevný nebo polohovatelný lamelový 

 rošt nebo laťkový rošt.
Doporučená nosnost do 135 kg.
Výška matrace cca 20 cm.
Záruka 6 let
Testováno 100.000x

Rodina
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Hard + Soft Soft + Soft Hard + Hard

18 nebo 20 cm 18 nebo 20 cm 18 nebo 20 cm

volitelná v!"ka volitelná v!"kavolitelná v!"ka

BINGO
SKV'LÁ MATRACE S LÍNOU P'NOU (NA V)B'R TU&"Í: BINGO HARD A M'K!Í: BINGO SOFT)  
A MO&NOSTÍ V)B'RU V)"KY (18 NEBO 20 CM). MO&NO ZAKOUPIT KOMBINACE: 
TU&"Í + M'K!Í / TU&"Í + TU&"Í / M'K!Í + M'K!Í.

Strana s línou pěnou: 7 zón, masážní pro+lace (měkčí strana matrace)
Strana z modré pěny Flexifoam® dosahující vlastností studené pěny má 7 zón se speciální 

 pro+lací ve tvaru kostek. Pomáhá zabránit pocitu přeležení – každá kostka reaguje samostatně. 
V jádru příčné „Y“ prořezy pro vysokou elasticitu a vzdušnost 

 – skvěle reagují na tlak a optimalizují jeho rozložení!
Potah Hypoallergen Greenstyle potěší alergiky. Je snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
Vhodné uložení na pevný nebo lamelový pevný či polohovatelný rošt 

 (doporučujeme řadu Carbon).
Doporučená nosnost do 130 kg.
Výška matrace volitelná: cca 18 nebo 20 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x

so'

hard
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Rodina

FAMILY
MODERNÍ PARTNERSKÁ BIO MATRACE, KTERÁ ZAUJME NEJEN SVOU JEDNODUCHOSTÍ, 
ALE HLAVN' SCHOPNOSTÍ POMÁHAT (E"IT VZNIKAJÍCÍ PROBLÉMY 
S PÁTE(NÍM SVALSTVEM U "IROKÉHO SPEKTRA ZÁKAZNÍK%.

Volba tuhosti strany pouhým otočením matrace.
Strana SOFT (měkčí, světle zelená pěna Aloe) se  7 zónovou anatomickou pro+lací.
Strana HARD (tužší, tmavě zelená pěna Aloe) se  7 zónovou anatomickou pro+lací.
Ramenní kolébky pro podporu uvolnění ramene při spánku na boku.
Jádro z moderních studených pěn s extrakty Aloe Vera, kousek přírody v ložnici.
Potah Intimo s povrchovou úpravou vláken, červená strana pro ženy 

 (zahřeje) a modrá pro muže (s chladivým efektem). 
 Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).

Uložení: pevný laťkový rošt, lamelový rošt 
 (Tip: Double Klasik/Expert/Expert Moto, 
 pro úložné prostory výklopné rošty 
 Double Praktik B/N).

Doporučená nosnost až do 135 kg.
Výška matrace cca 21 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x

hard

so'
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KLÁRA AMBIENTE
KOMFORTNÍ ZÁSTUPCE V DNE"NÍ DOB' NEPRÁVEM OPOMÍJENÉ KATEGORIE LATEXOV)CH  
MATRACÍ. LATEX MÁ DLOUHOU &IVOTNOST, STABILN' VYNIKAJÍCÍ ORTOPEDICKÉ VLASTNOSTI  
A SKV'LE SE HODÍ ZEJMÉNA PRO MOTOROVÉ POLOHOVACÍ RO"TY. KLÁRA AMBIENTE JE  
"PI!KOVÁ LATEXOVÁ MATRACE S ORTOPEDICK)MI A ANTIALERGICK)MI VLASTNOSTMI.  
POU&ITÉ LATEXOVÉ JÁDRO VY""Í OBJEMOVÉ HMOTNOSTI S 5 ANATOMICK)MI ZÓNAMI  
A PROVZDU"#OVACÍMI KANÁLKY (TOTO (E"ENÍ ZAJI"0UJE VYSOKOU VZDU"NOST)  
POSKYTUJE INDIVIDUÁLNÍ OPORU ZVLÁ"0 V OBLASTI HLAVY, 
RAMEN, TRUPU, BOK% A NOHOU.

5 anatomických zón ve vysoce kvalitním latexovém jádru.
V kombinaci s polohovatelným lamelovým roštem je zvýšena její užitná hodnota 

 (např. při čtení, sledování televize, apod.) a matrace získává výborné 
 ortopedické vlastnosti.

Potah matrace Relaxtic je prodyšný, snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
Vhodné uložení na pevný nebo lamelový/polohovatelný rošt 

 (Tip: Double Expert, řada Carbon).
Doporučená nosnost do 130 kg.
Výška matrace cca 15 cm.
Záruka 3 roky
Testováno 50.000x

5
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FÉNIX - matrace se +ty/mi tuhostmi
P(EVRATNÁ NOVINKA, VYU&ÍVAJÍCÍ NEJNOV'J"Í POZNATKY Z ERGONOMIE A ZDRAVÉHO 
SPÁNKU – SYSTÉM 4-COMFORT. UNIKÁTNÍ KLÍNOVÁ KONSTRUKCE Z P'N FLEXIFOAM® 
S P(Í!N)MI OTVORY = 4 R%ZNÉ TUHOSTI V JEDNÉ MATRACI! STA!Í OTO!IT NEBO P(EVRÁTIT 
NA DRUHOU STRANU A ZÍSKÁVÁTE OPTIMÁLNÍ (E"ENÍ SPÁNKU PRO CELOU RODINU.

Optimální řešení spánku pro celou rodinu
4 tuhosti v jedné matraci (volba otočením/převrácením)
Vysoká vzdušnost konstrukce
Anatomická zónová pro+lace s jemnou vlnkou (červená strana Wellness)
Rovná masivní plocha (bílá strana Classic)
Potah Wellness s funkcí odvodu statického náboje z těla. 

 Prošitý klimatizačním proševem z dutého vlákna. 
 Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).

Uložení: pevný laťkový rošt nebo lamelový rošt.
Doporučená nosnost do 130 kg.
Výška matrace cca 20 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x

Rodina

5
1

2

3
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ALENKA 2013
KVALITNÍ VYSOKÁ PARTNERSKÁ MATRACE S CELKOV' VY""Í TUHOSTÍ. 
SENDVI!OVÁ KONSTRUKCE Z ODOLNÉ A PRODY"NÉ P'NY FLEXIFOAM®, 
DOSAHUJÍCÍ VLASTNOSTÍ STUDENÉ P'NY.

Strana HARD (tužší, červená).
Strana SOFT (měkčí, zelená).
Potah Silver Line s bohatým klimatizačním proševem z dutého vlákna. 

 Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
Uložení: pevný laťkový rošt nebo lamelový rošt.
Doporučená nosnost do 130 kg.
Výška matrace cca 21 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x
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MAXI KINGS
ODOLNÁ MATRACE S V)BORN)MI ORTOPEDICK)MI VLASTNOSTMI, KTERÉ ZAJI"0UJE LO&NÁ 
PLOCHA, VYROBENÁ TECHNOLOGIÍ 3D RAINBOW (OPTIMÁLNÍ SLO&ENÍ VÍCE DRUH% P'N) 
Z ODOLNÉ A VZDU"NÉ STUDENÉ A FLEXIFOAM® P'NY. JÁDRO MATRACE JE VYBAVENO  
RESTABILIZA!NÍ VRSTVOU, KTERÁ JE ZÁRUKOU DLOUHÉ &IVOTNOSTI A ZACHOVÁNÍ  
ORTOPEDICK)CH VLASTNOSTÍ.

Strana SOFT (měkčí, strana s 3D Rainbow technologií a masážní 
 7 zónovou pro+lací pro uvolnění svalstva).

Strana HARD (tužší, s příčnou pro+lací).
Rozdílná tuhost stran minimalizuje riziko výběru špatné tuhosti matrace.
Potah Relaxtic je snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
Vhodné uložení na pevný lamelový nebo laťkový rošt
Doporučená nosnost do 130 kg.
Výška cca 16 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x

Rodina
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MAXI
KOMFORTNÍ MATRACE S R%ZN)MI TUHOSTMI LO&N)CH PLOCH 
S ANATOMICK)M TVAROVÁNÍM MINIMALIZUJE RIZIKO "PATNÉ 
VOLBY TUHOSTI MATRACE. JE VHODNÁ I PRO PÁRY S ROZDÍLN)MI 
PO&ADAVKY NA TUHOST L%&KA.

Strana HARD (tužší, červená) s anatomickou pro+lací.
Strana SOFT (měkčí, zelená) s anatomickou pro+lací.
Jádro je tvořeno zónovým Flexifoam® sendvičem, který zajišťuje ideální 

 polohu páteře v průběhu spánku.
Středová výztuha z RE pěny dává jádru přirozenou tuhost 

 = dlouhá životnost při nízkých nákladech.
Potah Relaxtic je snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
Vhodné uložení na pevný nebo lamelový rošt.
Doporučená nosnost do 130 kg.
Výška cca 15 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x
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NICOL
LUXUSNÍ VLAJKOVÁ LO1 TROPICO JE ZHOTOVENA V)HRADN' Z PROV'(EN)CH 
A OSV'D!EN)CH MATERIÁL%: OBLÍBEN)CH LÍN)CH P'N DVOU R%ZN)CH STUP#% 
TUHOSTI. SKLADBA MATERIÁL% D'LÁ Z NICOL PARTNERSKOU MATRACI S VYSOK)M 
KOMFORTEM SPÁNKU A  TVAROVOU STÁLOSTÍ PO CELOU DOBU &IVOTNOSTI 
(10 – 20 LET).

Špičková technologie pro Vaši postel. Volba tuhosti otočením matrace;
Tužší strana HARD (žlutá líná pěna) – pro milovníky tužšího spaní.
Měkčí strana SUPERSOFT (bílá líná pěna) 

 – navozující příjemný pocit „stavu beztíže“.
3D ventilační mřížka v jádru matrace 

 = minimalizace výskytu bakterií, plísní a roztočů.
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).
Uložení: pevný laťkový rošt, lamelový rošt 

 (Tip pro rošt: Relax Klasik/Expert, Double Expert Moto).
Velká výška matrace cca 25 cm  

 – komfort spánku, pohodlné vstávání, pocit bezpečí
Doporučená nosnost až 150 kg.
Jedinečná záruka 6 let
Testováno 100.000x

Komfort
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(ada matrací Tropico Komfort nabízí bez nadsázky matrace, které se /adí k absolutní ,pi+ce 
na evropsk.ch trzích v oblasti luxusních matrací pro zdravé spaní, av,ak za nesrovnateln* 
v.hodn*j,ích cenov.ch podmínek. Matrace /ady Komfort jsou vyrobeny dle nejnov*j-
,ích poznatk- v oblasti zdravého spánku z materiál- nejvy,,í jakosti a jsou zárukou 
maximálního pohodlí a brilantních vlastností, které se od TOP matrací o+e-
kávají. Z pou$it.ch materiál- jmenujme nap/íklad p*ny s pam*2ov.m 
efektem nejvy,,í kategorie, ventila+ní 3D m/í$ky v celé st/edo-
vé plo,e jádra, ventila+ní lem ve st/ední klimatiza+ní vrstv* 
potahu, HR p*ny vysokého objemu, atd. Prodlou$ená 
záruka je zde samoz/ejmostí. Nev*/íte? Zkuste 
si lehnout u na,ich prodejc-! Seznam na 
www.matracetropico.cz > Prodejci   
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AROMA VISCO
MAXIMÁLN' KOMFORTNÍ SENDVI!, DOMINANTNÍ SVOJÍ V)"KOU (22 CM) 
A POU&IT)MI MATERIÁLY. V)B'R TUHOSTI OTO!ENÍM 
(M'K!Í A TU&"Í STRANA – SOFT/HARD).

Ložná plocha SOYA (hnědá) – tvořená pěnou, vyrobenou za použití 
 přírodních sójových olejů.

Střed tvoří lehká a vzdušná bio pěna – přírodní původ + stabilita páteře.
Ložná plocha SOYA (oranžová) – s paměťovou pěnou, vyrobenou též 

 za použití přírodních sójových olejů.
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.

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).

Uložení: laťkový nebo lamelový/polohovatelný rošt 
 (Tip: lamelové rošty CARBON).

Doporučená nosnost 130 kg.
Výška matrace cca 22 cm.
Záruka 6 let
Testováno 100.000x

Komfort
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FOX
LUXUSNÍ RODINNÁ MATRACE S MO&NOSTÍ VOLBY PROFILACE LÍNÉ P'NY 
(CLASSIC – ROVNÁ; WELLNESS – MASÁ&NÍ) A V)"KY (16; 20 NEBO 24 CM). 
LÍNÁ BIO P'NA – ORAN&OVÁ (VHODNÉ PRO ALERGIKY) PRO KOMFORT 
A ORTOPEDICKÉ VLASTNOSTI.

Fox Classic – varianta s masivní rovnou línou pěnou pro vyznavače klasiky
Fox Wellness – varianta s jemnou masážní pro+lací pro spánkové gurmány
Druhá strana každé matrace Fox je vyrobena z houževnaté pěny Flexifoam® 

 vyšší objemové hmotnosti (modrá; přirozená tuhost + odolnost + skvělý komfort).
Strana z modré pěny Flexifoam® dosahující vlastností studené pěny má 7 zón se speciální pro+lací 

 ve tvaru kostek. Pomáhá zabránit pocitu přeležení – každá kostka reaguje samostatně.
Ramenní kolébky pro uvolnění ramene (zabrání pocitu přeležení). 

 Oceníte zejména při spánku na boku. 
Skvělá volba pro alergiky
Potah Wellness s funkcí odvodu statického náboje z těla. 

 Prošitý klimatizačním proševem z dutého vlákna. 
 Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).

Uložení: laťkový nebo lamelový/polohovatelný rošt 
 (doporučujeme řadu Double nebo Carbon).

Doporučená nosnost 135 kg.
Výška matrace volitelná: cca 16; 20 nebo 24 cm.
Záruka 6 let
Testováno 100.000x

Fox Classic

Fox Wellness
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CALIPO MAXI
LUXUSNÍ MATRACE, VYCHÁZEJÍCÍ Z LÉTY PROV'(ENÉHO BESTSELLERU, MATRACE CALIPO. 
MATRACE CALIPO MAXI V"AK VYU&ÍVÁ NA JEDNÉ LO&NÉ PLO"E TECHNOLOGIE 3D 
RAINBOW (JE POU&ITO OPTIMALIZOVANÉ SLO&ENÍ N'KOLIKA TYP% LÍN)CH P'N 
O R%ZN)CH TUHOSTECH).

Strana HARD (tužší) – strana s 3D Rainbow technologií (optimální složení více druhů pěn).
Strana SOFT (měkčí) – velmi jemná a komfortní líná termopěna 

 – strana SUPERSOFT – doporučujeme všem, kteří vyžadují měkoučký 
 komfort a zároveň vynikající ortopedické vlastnosti.

Ventilační jádro – skvělý odvod vodních par.
Masážní pro+lace obou ložných ploch podporuje ideální prokrvení svalů a pokožky.
Volba tuhosti otočením = minimální riziko špatné volby matrace.
Potah Jojoba s přírodními extrakty je velmi vhodný pro alergiky, 

 je snímatelný a pratelný na 60°C.
Vhodné uložení na pevný nebo lamelový pevný/polohovatelný rošt.
Doporučená nosnost do 130 kg.
Komfortní výška matrace cca 22 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x

Komfort
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MISTRAL
LUXUSNÍ MATRACE S UNIKÁTNÍM SYSTÉMEM AIRFORCE 
PRO MAXIMÁLNÍ PROVZDU"N'NÍ DOPLN'NÁ EKOFILTREM 
V PODOB' P'NY ALOE (SYT' ZELENÁ VRSTVA – SUPER PRO ALERGIKY).

Volba strany – oranžová strana SOFT (z líné pěny s ventilačním prořezem).
Strana HARD – super elastická vrstva s aktivním 7 zónovým prořezem.
Ventilační jádro AirForce + 3D ventilační mřížka 

 v lemu potahu = maximální vzdušnost.
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C) prodyšný potah Wellness s funkcí 

 odvodu statického náboje.
Vhodné uložení na pevný nebo polohovatelný 

 lamelový rošt nebo laťkový rošt (doporučujeme řadu Relax).
Doporučená nosnost do 135 kg.
Komfortní výška matrace cca 24 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x
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ANABEL
LUXUSNÍ PARTNERSKÁ TA"TI!KOVÁ MATRACE S MO&NOSTÍ VOLBY TUHOSTI LO&NÉ 
PLOCHY POUH)M OTO!ENÍM.

Vysoce vzdušné a elastické jádro z cca 384 ks soudečkových aktivních pružin.
Strana SOFT (měkčí, 7 zónová) pro ideální podporu páteře a uvolnění svalstva. 

 Nosnost až 120 kg.
Strana HARD (tužší, zelená) určena milovníkům tvrdých matrací. 

 Tvrdost a nosnost podpořena kokos-latexovou rohoží. Nosnost až 140 kg.
Ideální matrace pro pevné rošty nebo uložení na pevnou desku.
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C) potah Wellness 

 s funkcí odvodu statického náboje a klimatizační vrstvou dutého vlákna.
Vhodné uložení na laťkový rošt nebo pevnou desku.
Doporučená nosnost do 120 kg (strana SOFT), do 140 kg (strana HARD).
Výška matrace cca 22 cm
Záruka 4 roky
Testováno 60.000x

Komfort
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SERENA
VYSOCE KVALITNÍ MATRACE MODERNÍ KONSTRUKCE S VOLBOU TUHOSTI. 
VYTVÁ(Í NOV) TREND V OBLASTI ZDRAVÉHO A AKTIVNÍHO ODPO!INKU. 
JE VHODNÁ NEJEN PRO AKTIVNÍ A REKREA!NÍ SPORTOVCE, ALE I "IROKOU VE(EJNOST. 
MAXIMÁLNÍHO KOMFORTU JE DOSA&ENO POU&ITÍM STUDEN)CH P'N O R%ZNÉ TUHOSTI.

Strana HARD (tužší, modrá) s anatomickou 7-zónovou pro+lací.
Strana SOFT (měkčí, žlutá) s anatomickou 7-zónovou pro+lací.
Masážní pro+lace (nopky pro jemné bodové promasírování pokožky, 

 relaxační kruhový pro+l pro zvýšenou intenzitu masáže 
 v méně zatížených místech a hluboký pro+l 
 v místech největšího zatížení 

pro podporu uvolnění svalstva).
Potah Aegis pro aktivní boj s roztoči. Je snímatelný, 

 dělitelný a pratelný (60 °C).
Matrace je dodávána v ochranném trikotu, 

 který prodlužuje její životnost. 
Vhodné uložení na pevný, lamelový i polohovatelný rošt 

 (matrace kopíruje rošt pod zátěží). 
Doporučená nosnost do 130 kg.
Výška cca 17 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x

Sport

& Relax
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Kolekce matrací Tropico Sport & Relax pro sportovce a aktivní jedince vychází vst/íc t*m z nás, kte/í jsou neustá-
le v pohybu (a2 u$ p/es den anebo v noci). V matracích této /ady najdete vysoce kvalitní materiály a nejmoder-
n*j,í technologie. Ty byly p/i konstrukci matrací Sport & Relax kombinovány tak, aby v maximální mo$né mí/e 
p/isp*ly k uvoln*ní svalstva a celkové t*lesné relaxaci po namáhavém dni plném t*lesné i psychické aktivity. 
Za v,echny jmenujme zejména 3D Rainbow Technology aplikovanou na kruhov. relaxa+ní profil v  zónování 
matrace Single, relaxa+ní profilaci studen.ch HR p*n u matrace Serena. 

SINGLE
POKROKOVÁ A ODOLNÁ MATRACE S LO&NOU PLOCHOU Z KOMBINACE NEJKVALITN'J"ÍCH P'N 
FLEXIFOAM®, STUDEN)CH (HR) P'N A STUDEN)CH P'N Z P(ÍRODNÍCH SUROVIN (HR-BIO) P'N.

Ložná plocha s technologií 3D Rainbow (optimální složení více druhů pěn) 
 zajišťuje vynikající ortopedické vlastnosti (rozkládá tlak, optimalizuje uložení páteře) 
 a podporuje provzdušnění matrace.

Masážní pro+lace přináší svalové uvolnění a celkovou relaxaci.
Základna z masivní pěny Flexifoam® s příčnými provzdušňovacími kanálky 

 = skvěle odvádí nahromaděné vodní páry. 
Potah Aegis pro aktivní boj s roztoči. Je snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
Vhodné uložení na lamelový pevný nebo polohovatelný rošt.
Doporučená nosnost do 130 kg.
Výška cca 20 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x
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XENA TRIO
XENA TRIO (BESTSELLER V DANÉ KATEGORII V LETECH 2010, 2011 A 2012). 
P(I KONSTRUKCI MATRACE JSME POU&ILI VELMI LEHKOU, ALE HOU&EVNATOU 
STUDENOU HR P'NU A DOCÍLILI TAK 2x V'T"Í PODPORY TVAROVÉ 
STÁLOSTI A KOMFORTU U TÉTO MATRACE. 

Kompaktní sendvič s volbou tuhosti otočením.
Odolná „dětskému hopsání“.
Lehkost a prodyšnost studené pěny - ideální do dětských postelí typických rozměrů
Maximální vzdušnost – příčné perforace „Y“ pro dokonalé přizpůsobení se tělu
Strana SOFT (měkčí, bílá strana).
Strana HARD (tužší, červená strana) – nosnost až 130 kg.
Skvělý pevný potah Teenage „lebky a cyklisté“ s vyšší otěruvzdorností. 

 Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
Na přání možno dodat v základním 

 potahu Relaxtic v bílé barvě.
Uložení: pevný laťkový rošt, ideálně lamelový 

 (Tip: Double Klasik/Expert/Expert Moto).
Doporučená nosnost 130 kg.
Výška matrace cca 17 cm.
Záruka 5 let
Testováno 80.000x

Teenage
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Cool face, cool sleep. Matrace z nejkvalitn*j,ích materiál-, které vynikají svojí vzdu,-
ností, odolností, skv*l.mi ortopedick.mi vlastnostmi a snadnou údr$bou. Matrace, 
které rostou s Va,ím d*ckem. Navrhnuty pro dorost (od d*tí, které ji$ odrostly d*tské 
post.lce a$ po v.rostky vysoko,kolského v*ku �). Na první pohled upoutají cool po-
tahem, kter. má barevné motivy zam*/ené na mláde$ (lebky – cyklo – skate – music). 
Samoz/ejmostí je vysoká prody,nost potahu a absorpce vodních par. Oba díly potahu 
jsou pro,ity klimatiza+ní vrstvou dutého vlákna s textilním pod,itím pro snadnou ma-
nipulaci a údr$bu. Va,e dít* bude s touto matrací cool borec se zdrav.mi zády.

"ÁRKA TOP
VYSOCE KVALITNÍ SENDVI!OVÁ MATRACE, JEJÍ& JÁDRO JE TVO(ENO LATEXOV)MI DESKAMI 
VYZTU&EN)MI ODOLNOU FLEXIFOAM® P'NOU S VYSOKOU ELASTICITOU. TATO KOMBINACE 
ZAJI"0UJE OPTIMÁLNÍ OPORU PÁTE(E A VYNIKAJÍCÍ ORTOPEDICKÉ VLASTNOSTI.

Ložné plochy z latexu s jemnou perforací pro pohodlí a uvolnění svalstva.
Odolná „dětskému hopsání“.
Příčné perforace v jádru matrace pro změkčení v oblasti ramen a provzdušnění 

 + odvod absorbovaných vodních par.
Dlouhá životnost díky použité kombinaci vysoce kvalitních materiálů.
Skvělý pevný potah Teenage „lebky a cyklisté“ s vyšší otěruvzdorností. 

 Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C).
Na přání možno dodat v základním potahu 

 Relaxtic v bílé barvě.
Vhodné uložení na lamelový rošt, 

 popř. na laťkový rošt.
Doporučená nosnost do 120 kg.
Výška matrace cca 15 cm.
Záruka 3 roky
Testováno 50.000x

5
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AMÁLKA
VYSOCE KVALITNÍ SENDVI!OVÁ MATRACE UR!ENÁ DO D'TSK)CH POST)LEK. 
JE OPAT(ENA SNÍMATELN)M A PRODY"N)M POTAHEM (PRATELN) NA 60°C) 
S PLASTICK)M PRO"EVEM. JÁDRO JE TVO(ENO FLEXIFOAM®  SENDVI!EM.

 Na jedné ložné ploše jsou masážní nopky, které příznivě ovlivňují 
 prokrvení svalů a pokožky v průběhu spánku.
 Na opačné ložné ploše je použit blok odolné pěny Flexifoam® 

 s rovným povrchem.
 Středová výztuha z RE pěny dává 

 jádru přirozenou tuhost.
 Snímatelný, dělitelný 

 a pratelný (60 °C) potah Relaxtic;
 Potah k dispozici v klasické bílé barvě nebo 

 s motivem veselých dinosaurů pro holčičky 
 (červená půlka) a pro chlapečky (modrá půlka)
 Vhodné uložení na laťkový rošt.
 Výška matrace cca 13 cm.
 Záruka 2 roky
 Testováno 40.000x

Teenage
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HEUREKA
PARTNERSKÁ MATRACE S POTAHEM CASHMERE. 
JÁDRO MATRACE JE VYROBENO Z KOMBINACE P'N FLEXIFOAM®, 
KTERÉ ZAJI"0UJÍ VYNIKAJÍCÍ ORTOPEDI!NOST, 
ELASTICITU, VZDU"NOST A ODOLNOST.

Měkčí strana SOFT (zelená) v provedení Classic 
 (masivní, bez pro+lace)

Tužší strana HARD (bílá) v provedení Wellness 
 (jemná masážní pro+lace)

Stabilizační vrstvy z pěny RE dodávají jádru stabilitu  
 a přirozenou tuhost i při plné zátěži

Luxusní potah s kašmírem je velice příjemný na dotek.  
 Je snímatelný, dělitelný a pratelný do 60 °C.

Vhodné uložení na pevný laťkový nebo lamelový rošt  
 (doporučujeme Double Klasik/Expert

Doporučená nosnost do 130 kg
Výška matrace cca 19 cm
Záruka 5 let
Testováno 80.000x

Chata

& ch
alupa

so'

hard
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&e na chatu sta+í stará matrace po babi+ce? Nev*/te tomu! A+koli Vás na 
chalup* zajisté +ekají n*jaké ty práce, jezdíte si tam p/ece p/edev,ím odpo-
+inout a na+erpat síly! Vá$n* pochybujeme o tom, $e z letité matrace (a+ p/i 
ob+asném spaní) se z víkendového pobytu vrátíte odpo+atí a sv*$í. Tak$e a2 
u$ o víkendu na svém venkovském sídle tvrd* pracujete +i jen odpo+íváte, 
pot/ebujete se dob/e vyspat. Pro chata/e i chalupá/e jsme tedy p/ipravili ce-
nov* dostupné kvalitní a prody,né matrace, na kter.ch si odpo+inete!

KARINA SUPER
KLASICKÁ PRU&INOVÁ MATRACE OSV'D!ENÉHO SYSTÉMU BONELL 
S JÁDREM IZOLOVAN)M TU&ENOU PLSTÍ.

Ložná plocha z 2 cm Flexifoam® pěny na jedné straně 
 a 7 zónovým relaxačním pro+lem na straně druhé.

Velmi dobré ortopedické a relaxační vlastnosti, podporuje prokrvení svalů 
 a pokožky v průběhu spánku.

Matrace je prodyšná a hodí se i do prostor s vyšší vlhkostí.
Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C) vzdušný potah Relaxtic. 
Vhodné uložení na pevnou desku nebo pevný rošt
Doporučená nosnost do 110 kg
Výška matrace cca 18 cm
Záruka 3 roky
Testováno 50.000x
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SONET
KLASICKÁ P'NOVÁ MATRACE S JÁDREM Z ODOLNÉ P'NY FLEXIFOAM®. 
JE UR!ENA PRO NENÁRO!NÉ U&IVATELE, VELICE VHODNÁ DO MÍST 
S OB!ASN)M U&ÍVÁNÍM, JAKO JSOU CHATY A CHALUPY.

Snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °C) vzdušný potah Relaxtic. 
Vhodné uložení na laťkový nebo lamelový rošt.
Doporučená nosnost do 110 kg.
Výška matrace cca 14 cm
Záruka 2 roky
Testováno 40.000x

Chata

& ch
alupa
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ROMANTIKA
HOU&EVNATÁ PARTNERSKÁ MATRACE S VY""Í A& VYSOKOU TUHOSTÍ SE SKV'L)M POTAHEM CASHMERE. 
JÁDRO MATRACE JE VYROBENO Z KOMBINACE P'N FLEXIFOAM®, KTERÉ ZAJI"0UJÍ VYNIKAJÍCÍ 
ORTOPEDI!NOST, ELASTICITU, VZDU"NOST A ODOLNOST. STABILITU, NOSNOST A ODOLNOST 
DODÁVÁ JÁDRU MASIVNÍ VRSTVA KOKOS-LATEXOVÉ DESKY A RE P'NA (TUHOST 
A ODOLNOST P(I SOU!ASNÉM ZACHOVÁNÍ DOBR)CH ORTOPEDICK)CH VLASTNOSTÍ).

Měkčí strana SOFT s jemnou masážní pro+lací
Tužší strana HARD má výztuhu z 100% přírodních kokosových vláken
Ložná plocha strany HARD se speciální 7 zónovou pro+lací ve tvaru kostek. 

 Pomáhá zabránit pocitu přeležení – každá kostka reaguje samostatně.
Stabilizační vrstvy z pěny RE dodávají jádru stabilitu 

 a přirozenou tuhost i při plné zátěži
Luxusní potah s kašmírem je velice příjemný na dotek. 

 Je snímatelný, dělitelný a pratelný do 60 °C.
Vhodné uložení na pevný laťkový nebo lamelový rošt 

 (doporučujeme Double Klasik/Expert
Doporučená nosnost do 150 kg
Výška matrace cca 20 cm
Záruka 5 let
Testováno 80.000x

Extra

tvrdé

& nosn
é

hard

so'
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AirForce

pro maximální komfort ve všech zónách obou ložných 
ploch matrace. Vynikající provzdušnění (efekt pumpy 
- přirozené pohyby těla v průběhu spánku stlačují pru-
žiny, čímž dochází k nasávání a vytlačování vzduchu). 
Ventilační efekt je ještě podpořen speciální 3D větrací 
mřížkou v potahu matrace. Skvělé ortopedické a an-

spánku vyhoví i jedincům, kteří požadují komfortní  
a vzdušnou matraci, avšak neakceptují konvenční sys-
tém s pružinami z kovového drátu.

3D Rainbow Technology
-

dovou elasticitu, vysokou průchodnost vzduchu  
-

ální technologií skladby pěn různých typů, hustot ve  
3 osách = 3D. Pěny se odlišují také barvou – odtud ná-

3D v*trací m/í$ka JÁDRA matrace

– materiál poskytující vynikající odvod absorbovaných 

3D v*trací m/í$ka POTAHU matrace
Speciální mřížka v  lemu, všitá po celém obvodu po-
tahu matrace. Vynikající podpora provzdušnění jádra 
matrace.

4 Comfort

jádra je vyrobena z pěny odlišné tuhosti, a díky klíno-
vému tvaru se správně zvolenými otvory jádra nabízí  
4 různé tuhosti v jedné matraci. Zvolte si pouhým oto-
čením a/nebo převrácením tuhost, která Vám nejvíce 

-
mě též opatřeny anatomickým členěním.

Classic / Wellness

masivní vrstva pěny pro milovníky klasického poleže-

jemné uvolňující masáže. Dle typů matrací mohou být 
vyrobeny z rozličných materiálů, zejména z líné pěny, 

-
ce (jemná líná pěna) nebo tužší verze (líná pěna vyšší 

– pro každého něco.

Partnerská matrace
Partnerská matrace má každou stranu jinak tuhou 
(případně i jinou anatomickou konstrukci, aby vy-

různých matrací lze stejné výšky pro ni a pro něho 

-

Vlajkovými loděmi mezi luxusními partnerskými ma-

Líná p*na
Známá také jako visco pěna, pěna s pamětí, kosmic-

s lidským tělem optimalizuje svoji tuhost podle absor-
bovaného 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 

-
tuje skvělé ortopedické vlastnosti a výtečný komfort.

Studená p*na

-
-

BIO p*na

studené pěny, kde jsou suroviny vyráběné z ropy na-
hrazeny přírodními oleji – v tomto případě olejem ze 
skočce a sóje. Díky tomu přispívá ekologii, šetří eko-
systém a přináší více přírody do našich ložnic. Použití 

vlastnosti matrací: násobí se tažnost (elasticita), snižu-
je se tlaková deformace a zvyšuje se odrazová pružnost.

Eko filtr

Flexifoam®

Patent, jak za dobré peníze získat u matrace hodně 

vlastnosti, jako studená pěna.

Latexové matrace
 

a umělého latexu tak, aby vykazovaly zcela antialer-
 

a počtem anatomických zón. Vzdušnost zajišťují od-

na prodyšný podklad, ideální je lamelový rošt, který 

-
žených kokos-latexovou deskou jsou díky svojí vysoké 
kopírovatelnosti ideální pro použití s polohovatelnými 
rošty a to jak mechanickými, tak poháněnými elektro-

-
pedické vlastnosti a mají dlouhou životnost.

Bonell
Dnes již poněkud zastaralá konstrukce pružinových 

-
micky členit). Vhodné pro příležitostné spaní, např. 

a můžete je uložit na pevnou desku.

Ta,kové pru$iny
Každá pružina je uložena samostatně a reaguje tak 

s taškovou pružinou mají skvělé ortopedické vlastnosti 

-
né rošty. Doporučené uložení na pevný podklad (na 
pevnou desku nebo na pevný laťkový rošt, kde mezery 
mezi jednotlivými laťkami nepřesáhnou 4 cm). 

Kokosová vlákna

napomáhá stabilitě jádra (zvyšuje nosnost, odolnost 
a přirozenou tuhost) při současném zachování skvě-

100% přírodních kokosových vláken, spojených směsí 
přírodního latexu.

Snímateln. potah
Vybírejte ty matrace, které mají snímatelné a pratelné 

ze 2 samostatných částí, takže můžete matraci použí-
vat, i když půlku potahu máte zrovna v pračce. Praní 
v domácích podmínkách je snadné – polovina potahu 

-
přetržitě používat s druhou půlkou potahu.

Rozm*ry matrací Tropico

také možné. V podstatě dokážeme vyrobit téměř jaký-
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CARBON EXPERT
Luxusní lamelov. ro,t s polohováním hlavy a nohou 
a bukov.mi lamelami v provedení Carbon.

Kování zajišťující polohování má 13 poloh 
 v oblasti hlavy a 5 poloh v oblasti noh.

Trojitá výztuha v oblasti nastavení tuhosti.
Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací, 

 které lze polohovat (latexové, sendvičové).
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 9,5 cm.

CARBON EXPERT MOTO
Luxusní lamelov. ro,t s polohováním hlavy a nohou 
a bukov.mi lamelami v provedení Carbon. 
Polohování 2 elektromotory nejvy!!í verze n"meckého motorového 
systému Hettich MOSYS E s ALU rameny a s dálkov#m ovlada$em 
(standardn" dodáván v „drátovém“ provedení, za p%íplatek 
mo&nost „bezdrátového“ ovládání – viz. ceník).

Rošt je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností 
 (ideální pro latexové a pro+lované sendvičové matrace).

Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 10,5 cm (měřeno bez motoru).

Lamelové ro,ty „CARBON“
Luxusní lamelové ro,ty s 28 masivními vrstven.mi bukov.mi lamelami ,í/e 38 mm (vysoká $ivot-
nost). Lamely jsou pota$eny karbonovou fólií (dodává lamelám pevnost, tuhost a vysokou $ivotnost 
p/i sou+asném zachování ideální elasticity lamel). V,echny lamely jsou ulo$eny v masivních pouzd-
rech s odpru$ením systému SBS (umo$3uje správn. v.kyv dle reakce matrace p/i sou+asném zacho-
vání nejvy,,í mo$né stability v p/í+ném sm*ru). V bederní oblasti jsou jezdci pro nastavení tuhosti 
– systém se 3 podp-rn.mi lamelami (skv*lé vylad*ní vlastností ro,tu dle hmotnosti a po$adavk- 
u$ivatele na tuhost l-$ka, vysoká u$itná hodnota a $ivotnost konstrukce). Zdvojen. st/edov. po-
pruh a p/í+né v.ztu$e zaji,2ují zv.,enou stabilitu ro,tu. Bo+nice jsou pota$eny fólií a na konci mají 
ochranná plastová pouzdra.

CARBON CLASSIC
Luxusní pevn. lamelov. ro,t s bukov.mi 
lamelami v provedení Carbon.

Trojitá výztuha v oblasti nastavení tuhosti.
Tento rošt je vhodný pro všechny typy 

 matrací.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 9,5 cm.
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DOUBLE KLASIK
Masivní a moderní, pevn. lamelov. ro,t  
s 28 lamelami ,í/e 38 mm. Tento ro,t je vhodn. 
pro v,echny typy matrací.

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

DOUBLE EXPERT
Masivní a moderní, lamelov. ro,t 
s polohováním hlavy a nohou.

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).

Nosnost do 130 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

DOUBLE EXPERT MOTO
Masivní lamelov. ro,t, s polohováním 
2 elektromotory s dálkov.m ovlada+em 
(standardn* dodáván v „drátovém“ provedení, 
za p/íplatek mo$nost „bezdrátového“ 
ovládání – viz ceník).

Rošt je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností 
 (ideální pro latexové a pro+lované sendvičové matrace).

Nosnost roštu do 120 kg.
Výška roštu cca 5,5 cm (měřeno bez motoru).

Lamelové ro,ty „DOUBLE“
Lamelové ro,ty /ady DOUBLE jsou v.robky masivní a moderní konstrukce. Anato-
mické uspo/ádání lamel v ro,tech /ady DOUBLE kopíruje k/ivky t*la a má p/ízni-
v. vliv na polohu t*la p/i spánku. V,echny ro,ty /ady DOUBLE mají 28 lamel ,í/e  
38 mm. Lamely jsou ulo$eny ve v.kyvn.ch gumov.ch pouzdrech. V oblasti hrud-
níku mají 5 lamel s mo$ností nastavení tuhosti pru$ení podle hmotnosti u$ivatele. 
St/edov. popruh je zdvojen., co$ zvy,uje stabilitu a zaji,2uje vy,,í elasticitu a $i-
votnost ro,t-. Vhodné pro ,iroké pou$ití.
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DOUBLE XXL
Velice masivní, pevn. a odoln. lamelov. ro,t. Lamely jsou zesíleny  
a p/izp-sobeny pro nosnost ro,tu do 160 kg.

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

DOUBLE PRAKTIK B
Masivní pevn. lamelov. ro,t. Ro,t je opat/en plynokapalinov.mi vzp*rami, 
které umo$3ují vyklopení ro,tu z bo+ní strany. Tím je usnadn*n p/ístup 
k úlo$nému prostoru pod ním - tento ro,t je vhodn. pro v,echny 
typy matrací.
Umo&'uje snadn# p%ístup do úlo&ného prostoru.
Co je plynokapalinová vzp"ra? Její nejznám"j!í pou&ití je u automobil( – ke zvedání pát#ch dve%í.
V nabídce s prav#m v#klopem (panty vlevo) a s lev#m v#klopem (panty vpravo).

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

DOUBLE PRAKTIK N
Masivní v.klopn. lamelov. ro,t s polohováním hlavy a nohou.
Kování zaji,2ující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh 
v oblasti nohou.
Ro!t je opat%en plynokapalinov#mi vzp"rami, které umo&'ují vyklopení ro!tu v oblasti nohou, 
a tím usnad'ují p%ístup k prostoru pod ním - tento ro!t je vhodn# pro v!echny typy matrací, 
které lze polohovat (latexové, sendvi$ové). Umo&'uje snadn# p%ístup do úlo&ného prostoru.
Co je plynokapalinová vzp"ra? Její nejznám"j!í pou&ití je u automobil( - ke zvedání pát#ch dve%í.

Doporučená nosnost do 130 kg
Max. nosnost při zdvihu je 30 kg.
Nikdy nepolohujte při zatížení člověkem/při větší zátěži než 30 kg!
Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze)
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Lamelové ro,ty „RELAX“
Luxusní lamelové ro,ty se 42 lamelami (velká aktivní plocha zvy,uje ú+innost matrace a ,et/í její $ivotnost) ,í/e 
28 mm ulo$en.mi v pru$n.ch plastov.ch pouzdrech. V bederní +ásti se nachází ,est zdvojen.ch lamel, které slou-
$í k nastavení tuhosti dle p/ání u$ivatele. Bo+nice jsou pota$eny fólií a na konci mají plastová pouzdra.

RELAX KLASIK
Luxusní pevn. lamelov. ro,t se 42 lamelami ,í/e 28 mm 
ulo$en.mi v pru$n.ch plastov.ch pouzdrech.
Tento ro,t je vhodn. pro v,echny typy matrací.

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

RELAX EXPERT
Luxusní lamelov. ro,t s polohováním hlavy a nohou se 42 lamelami ,í/e 28 mm.
Kování zaji,2ující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v oblasti noh.
Tento ro,t je vhodn. pro v,echny typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvi+ové).

Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 8 cm.
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Lamelové ro,ty „FÉNIX“
Lamelové ro,ty /ady FÉNIX jsou ur+eny jako vzdu,n. a pru$n. podklad pro v,echny send-
vi+ové, latexové a p*nové matrace. Mají masivní anatomické lamely s nastavitelnou tuhos-
tí v oblasti beder. Ro,ty jsou vyrobeny z kvalitního materiálu a mají 26 p/írodních b/ezo-
v.ch lamel lamel ,í/e 36 mm. Lamely jsou vsazeny do plastov.ch 
pouzder v rámu ro,tu. Jsou k dispozici v rozm*rech pro 
lo$né plochy 80 x 200; 85 x 192 a 90 x 200 cm.

FÉNIX CLASSIC
Moderní pevn. ro,t anatomické masivní konstrukce.

26 přírodních březových lamel. 
3 lamely s nastavitelnou tuhostí v oblasti beder. 

 Pro ložné plochy 80 x 200; 85 x 195 nebo 90 x 200 cm.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

FÉNIX RELAX
Moderní lamelov. ro,t anatomické 
konstrukce s polohováním hlavy. 

26 přírodních březových lamel. 
3 lamely s nastavitelnou tuhostí v oblasti

  beder. Pro ložné plochy 80 x 200; 85 x 195 nebo 90 x 200 cm. 
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 5 cm.
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MASÁ&NÍ PODLO&KA
álním doplňkem pro příjemný a zdravý spánek, působí blahodárně na dokonalé prokrvení 

Lze pou!ít jak na staré 
a t"ídílné matrace,

V#$ka cca 6 cm.

MATRACOV) CHRÁNI! MEDICAL
ý 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. 

2

Vysoká teplota praní 95°C eliminuje zdraví $kodlivé mikroorganismy.

ANATOMICK) POL"TÁ( APOLO
robený z vysoce pružné studené pěny.

ANATOMICK) POL"TÁ( MERKUR

ANATOMICK) POL"TÁ( ARON

pěny. Důmyslné zpracování poskytuje uživateli uvolnění a relaxaci krčního svalstva při spánku. 

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 

DOPL#KY
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ANATOMICK) POL"TÁ( VISCO STAR

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

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 

anatomickém vrcholu: 11 cm.

ANATOMICK) POL"TÁ( KUBA

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 

BEDERNÍK
unkční 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, 

teplotu zajistí rovnoměrné rozložení tlaku a svým efektem pomalého vracení se do původní polohy 

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
Pod
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 

a pro zvýšení komfortu při spánku nebo relaxaci, také ho plně využijí dlouhodobě ležící pacienti. 
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ALOE VERA
 přírodní extrakt z aloe vera zajišťuje zdravý a klidný spánek

 má příznivý vliv na pokožku a pomáhá o ni pečovat

 posiluje celkovou vitalitu lidského těla a zároveň poskytuje kůži vzácné organické látky

 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 (1100 g nápl!)
  135 x 220 cm (1200 g nápl!)
  220 x 200 cm (1750 g nápl!)
  240 x 220 cm (2100 g nápl!)

Lo$ní souprava / Aloe Vera
Pro,ívané p/ikr.vky a pol,tá/e Tropico ALOE VERA jsou unikátními produkty 
s extraktem z Aloe Vera (pozitivn* p-sobí na poko$ku a pomáhá ji chránit). 
Nápl3 pol,tá/e tvo/í 100% kuli+ky. Pol,tá/ je opat/en krátk.m zipem, kte-
r. slou$í k dopln*ní nebo odebrání nápln*. P/ikr.vky i pol,tá/e jsou baleny 
v dárkov.ch ta,kách. Materiály spl3ují normy Öko-Tex.
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Lo$ní souprava / CLINIC
Pro,ívané p/ikr.vky a pol,tá/e vyrobené s ohledem na nejvy,,í hy-
gienické po$adavky a dlouhou $ivotnost.  Pratelné na 95°C. Nápl3 
pol,tá/e tvo/í polyesterové kuli+ky. P/ikr.vka je vypln*na dut.m si-
lanizovan.m rounem. Vhodné pro alergiky, p/íjemné na dotek, vyni-
kající pro ,iroké pou$ití. Materiály spl3ují normy Öko-Tex.

CLINIC
 splňuje nejvyšší požadavky na hygienu

dlouhá životnost
ideální pro jedince se sklonem k alergii
pratelné na 95 °C = maximální hygiena použití
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 (1100 g náplň)
  135 x 220 cm (1200 g náplň)
  220 x 200 cm (1750 g náplň)
  240 x 220 cm (2100 g náplň)



LO&NÍ SOUPRAVY

ELEGANCE
Luxusní lo$ní povle+ení v jednobarevném smetanovém provedení s dezénem. 
100% +esaná bavlna, atlasová vazba. Vyniká saténov.m leskem, 
vysokou pevností, dlouhou $ivotností a snadnou údr$bou. Zipov. uzáv*r. 
Luxusní /adu dopl3uje prost*radlo Elegance ve smetanové barv* (bez dezénu). 
Pratelné na 60 °C. Dodávané sady a rozm*ry naleznete v ceníku.
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MEDIUM
Luxusní lo$ní povle+ení s velkoplo,n.m tiskem. 100% bavln*n. satén, 
atlasová vazba. Vyniká saténov.m leskem, vysokou pevností, dlouhou 
$ivotností a snadnou údr$bou. Zipov. uzáv*r. Pratelné na 60 °C. 
Dodávané sady a rozm*ry naleznete v ceníku.
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Postele – Bukov. masiv

P!írodní buk  Mo!ení t!e#e'  Mo!ení wenge

LAURA
 dominanta ložnice – masivní bukové provedení s prohnutým designem čela
 výběr ze tří typů moření: přírodní buk, třešeň, wenge
 jednoduše nastavitelná výška ložné plochy v rozmezí cca 5 cm
 velice snadná montáž, vše potřebné dostanete s postelí
 určena pro všechny běžné rošty – lamelové i laťkové 

 (dodává se bez roštů – využijte nabídky roštů)

 možnost dodat v prodlouženém provedení (délka 210 nebo 220 cm)
 k posteli je možno dokoupit noční stolky 

 a úložné prostory ve stejném designu (nejsou zahrnuty v ceně postele)

 vnější rozměry (šířka x délka): 200 x 216 cm 
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Postele – Bukov. masiv

45 cm

188 cm

207 cm

100 cm

SAMANTA
 dominanta ložnice – masivní bukové provedení cink (parketový vzhled)
 výběr ze tří typů moření: přírodní buk, koňak, tabák
 jednoduše nastavitelná výška ložné plochy v rozmezí cca 5 cm
 velice snadná montáž, vše potřebné dostanete s postelí
 určena pro všechny běžné lamelové rošty (dodává se bez roštů – využijte nabídky roštů)

 možnost dodat v prodlouženém provedení (délka 210 nebo 220 cm)
 k posteli je možno dokoupit noční stolky a úložné prostory ve stejném designu 

 (nejsou zahrnuty v ceně postele)
 úložné prostory přístupné shora – velmi praktické řešení do menších prostor 

 výška postele včetně čela:  100 cm

Mo!ení ko'ak  P!írodní buk  Mo!ení tabák
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Váš prodejce zdravého spaní:

Seznam prodejců na: www.matracetropico.cz

Přistupujeme ke své práci profesionálně…
ZÁT'&OVÉ TESTY MATRACÍ
Všechny prototypy matrací důkladně zkoušíme (mechanický zátěžový test). Každá matrace je vlastně namáhána 40.000 

KLINICKÉ HODNOCENÍ

TESTOVÁNÍ P(ÍSTROJEM ERGOCHECK

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. 


