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Abychom se ráno cítili odpočatí, čilí 
a svěží, je spánek velmi důležitou 
součástí našeho života. Jak kvalit-
ní bude odpočinek můžeme sami 
ovlivnit. Kvalita spánku závisí ne-
jen na délce spánku, ale přede-
vším na výběru vhodné mat-
race, roštu, anatomického 
polštáře a dalších doplňků. 

Ve spánku strávíme až tře-
tinu svého života a jeho 
kvalita skutečně ovlivňuje 
náš zdravotní stav i psy-
chickou pohodu. Dopřej-
me si tedy kvalitní spánek 
jako prevenci zdravot-
ních potíží, které mohou 
být způsobeny i součas-
ným životním tempem 
a stylem. Vhodně zvole-
ná matrace, v kombina-
ci se správným roštem, 
poskytuje dostatečnou 
cirkulaci vzduchu, zaru-
čuje dokonalé rozložení 
hmotnosti, které je nutné 
pro ideální anatomickou 
polohu páteře a uvolnění 
kosterního svalstva během 
spánku. Uvolněním mezi-
obratlových kloubů, vazů 
a plotének následně dochází 
i k odpočinku nervového sys-
tému a přirozené regeneraci 
vnitřních orgánů.

Matrace Slumberland splňují nej-
vyšší nároky na vzdušnost, orto-
pedické a antialergické vlastnosti 
a poskytují vysoký spánkový komfort.

Přejeme vám zdravý, 
sladký, klidný a hluboký spánek!

KATALOG SLUMBERLAND 2014
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Dr.Sleep a Dr.Spánek, skvělý tým pro dobrý spánek a výběr matrace na 100 % naleznete u prodejců 
Slumberland. Poznáte je podle samolepky Dr.Sleep®. Na prodejně najdete snadno použitelný dotykový 
počítač, který Vám během chvilky pomůže při výběru matrace.

Seznam prodejců a poradnu odborníka naleznete na www.slumberland.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.

DR.SLEEP®

MATRACE SLUMBERLAND 
JSOU SOUČÁSTÍ PROGRAMU DR.SLEEP® 
PRO VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ MATRACE

ZASTOUPENÍ SLUMBERLAND VE SVĚTĚ

 Švédsko
 Norsko
 Dánsko
 Finsko
 Německo
 Velká Británie
 Holandsko
 Belgie
 Francie
 Itálie
 Španělsko
 Švýcarsko

 Polsko
 Estonsko
 Česká republika
 Slovenská republika
 Chorvatsko
 Rusko
 Čína
 Thajsko
 Malajsie
 Singapur
 Indonesie
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Matrace Slumberland jsou výsledkem dlouhého vývoje od myšlenky, přes 
počítačový model až po vlastní konstrukci a testování prototypu. K dosažení 
nejlepších možných vlastností matrace přispívá systém ErgoCheck, což je 
citlivá měřící podložka, s jejíž pomocí jsou testovány všechny prototypy 
nových matrací. Vždy se zkouší různé typy postav a váhové kategorie. 
Výstup měření je vyhodnocován počítačovým programem za přítomnosti 
zkušeného technologa a konstruktéra. Kvality a vlastnosti matrací 
Slumberland si můžete sami vyzkoušet prostřednictvím měřícího zařízení 
ErgoCheck na vybraných prodejnách i Vy. Více informací o akci „Zdravé 
spaní ErgoCheck“ na www.slumberland.cz.

VÝVOJ MATRACÍ SLUMBERLAND

ERGONOMICKÉ VLASTNOSTI MATRACÍ SLUMBERLAND

MECHANICKÉ TESTOVÁNÍ MATRACÍ SLUMBERLAND

KLINICKÉ TESTOVÁNÍ MATRACÍ SLUMBERLAND
Zárukou vysoké kvality, maximálních ortopedických a také antialergických 
vlastností matrací Slumberland je jejich klinické testování.

Každý typ matrace Slumberland je před uvedením na trh podroben zátěžovým 
testům, které věrně simulují dobu užívání. Zátěžový test je prováděn na 
testovací stolici, kde je matrace vystavena zatížení pomocí válce. Ten se 
v počtu cca 80.000, 100.000 nebo 150.000 cyklů pohybuje po celé 
ložné ploše matrace a simuluje tak 5-letý, 6-letý nebo 7-letý provoz 
běžného používaní matrace. Tímto testováním je zaručena vysoká kvalita 
matrací a spokojenost jejich uživatelů.

KLINICKÉ TESTOVÁNÍ MATRACÍ SLUMBERLANDKLINICKÉ TESTOVÁNÍ MATRACÍ SLUMBERLAND

OBSAH

Matrace Airforce  Flora Soft / Hard  ...............................................................  6
   Toronto .............................................................................  7
   Jolana ...............................................................................  8
   Bereta  ..............................................................................  9
Matrace Comfort Visco  Frodo  .............................................................................  10
   Color Visco Wellness  ........................................................  11
   Amélie Classic / Wellness  .................................................  12
Matrace s jádrem Flexifoam®  Standart 2014  ................................................................  13
   Babeta  ...........................................................................  14
Matrace Sport a Relax  Stefanie  ..........................................................................  15 
   Frigo  ..............................................................................  16
Matrace Kašmír  Romantika  ......................................................................  17
   Heureka  .........................................................................  18
XXL Sekce  Maximus  .........................................................................  19 
   XXL lamelový rošt  .............................................................  19
Univerzální matrace  Fatima  ............................................................................  20
Dětská sekce  Dětský Set Aegis  ..............................................................  21 
   Mimi  ..............................................................................  22
   Kuba Junior  .....................................................................  23 
   Ortopedický klín pro děti  .....................................................  23
Design potahy  Arizona  ...........................................................................  24
   Globus ............................................................................  25
   Times  .............................................................................  26
   Milostné psaní  .................................................................  27
   Zebry  .............................................................................  28
   Arizona  ...........................................................................  29
Lamelové rošty  Vario Silver Fix  .................................................................  30
   Vario Silver Flex  ................................................................  30
   Vario Silver Mot  ...............................................................  31
   Double Praktik B  ...............................................................  32
   Double Praktik N  ..............................................................  32
   Fénix Classic  ....................................................................  33
   Fénix Relax  ......................................................................  33
Doplňky a polštáře  matracové chrániče  ..........................................................  34 
   bederník, podkoleník, podhlavník, ortopedický klín  ....................35
   Topper Visco, Topper Flexi  .................................................  42 
Ložní soupravy  Aegis  .............................................................................  43 
   Medical  ..........................................................................  44
Postele  Postel Laura  ....................................................................  46 
   Kontinentální postel  ..........................................................  47
Potahové látky   ......................................................................................  48
Slovníček pojmů      ......................................................................................  50
Popisky ikon   ......................................................................................  52



6 7

MATRACE AIRFORCE

 Komfortní partnerská matrace 
 se systémem AirForce

 Ložná plocha s VISCO pěnou (oranžová – soft)
 Ložná plocha s pěnou Flexifoam® (červená – hard)
 Dvě provedení matrace SOFT / HARD (rozdílná tuhost střední části)
 Špičkové hygienické a ortopedické vlastnosti
 Vysoká vzdušnost – potah s ventilačním lemem – 3D mřížkou

 Potah: CHELSEA – dělitelný na 2 části
 Prošití potahu: CNC ornamentální

FLORA SOFT / HARD 
22 cm / 26 cm

Unikátní konstrukce jádra matrace s nejvyšší dosažitelnou vzdušností. Jednotlivé části jádra pěnové či 
pružinové matrace jsou vyrobeny za použití nejmodernější strojní zónové profilace tak, aby vodorovné příč-
né i podélné vzdušníky byly propojeny s vertikálními otvory v ložné ploše matrace. Dochází tak k vynikající 
cirkulaci vzduchu – efekt pumpy – přirozené pohyby těla v průběhu spánku stlačují jednotlivé zóny matrace, 
čímž dochází k nasávání a vytlačování vzduchu). Ventilační efekt může být dále podpořen speciální 3D vě-
trací mřížkou v potahu matrace. Skvělé ortopedické a antialergické vlastnosti. Matrace s technologií pro-
vzdušnění AirForce pro svůj vysoký komfort spánku vyhoví i jedincům, kteří požadují komfortní a vzdušnou 
matraci, avšak neakceptují konvenční systém s pružinami z kovového drátu. Díky systému AirForce jsou 
pěnové matrace co do vzdušnosti srovnatelné s matracemi pružinovými.

HARD

SOFT

NOVINKA

TORONTO

 Luxusní partnerská matrace se systémem AirForce
 Ložná plocha s Natur VISCO pěnou (oranžová – soft)
 Ložná plocha s pěnou Flexifoam® (žlutá – hard)
 7 anatomických zón na obou stranách matrace
 Špičkové hygienické a ortopedické vlastnosti
 Vysoká vzdušnost, potah s ventilačním lemem – 3D mřížkou

 Potah: Wellness – dělitelný na 2 části
 Prošití potahu: CNC ornamentální – JIN-JANG
 Jádro: kombinace pěny Flexifoam® a Natur Visco pěn o různých tuhostech

MATRACE AIRFORCE

 a Natur Visco pěn o různých tuhostech a Natur Visco pěn o různých tuhostech

TORONTO

HARD

SOFT

NOVINKA
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JOLANA

MATRACE AIRFORCE

NOVINKA

 Luxusní partnerská matrace se systémem AirForce
 Ložná plocha Classic – (oranžová)
 Ložná plocha Relax – (bílá)
 Špičkové hygienické a ortopedické vlastnosti
 Vysoká vzdušnost, potah s ventilačním lemem – 3D mřížkou

 Potah: CHELSEA – dělitelný na 2 části
 Prošití potahu: CNC ornamentální 

MATRACE AIRFORCE

BERETA

 Kvalitní taštičková matrace 
 se systémem AirForce

 Ložná plocha Relax (červená) 
 Ložná plocha Classic (modrá)
 Špičkové hygienické a ortopedické vlastnosti
 Vysoká vzdušnost

 Potah: CLARUS – dělitelný na 2 části
 Prošití potahu: CNC ornamentální 

NOVINKA
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MATRACE COMFORT VISCO 

Partnerské matrace s ložnými plochami z VISCO pěn (tzv. „líných pěn“). Jádro matrací Visco je tvořeno 
kombinací vysoce elastické Flexifoam® pěny a líné pěny – tzv. termopěny, která optimalizuje svoji tuhost 
podle absorbovaného tepla a zaručuje výborné přizpůsobení matrace při všech polohách spánku (na boku, 
na zádech…). Líná pěna je vždy použitá na ložné ploše matrace a je charakteristická efektem pomalého 
vracení se do původní polohy.  Tyto matrace jsou velmi komfortní, mají vynikající ortopedické vlastnosti 
a dlouhou životnost.

 Komfortní matrace 
 s možností volby výšky

 Vysoce vzdušný hřebenový zámek 
 – ideální pro alergiky 

 Ložná plocha s VISCO pěnou (oranžová – soft)
 Ložná plocha s Flexifoam® pěnou (modrá – hard) 

 masážní profilace
 Špičkové hygienické a ortopedické vlastnosti
 Vysoká vzdušnost

 Potah: Wellness – dělitelný na 2 části
 Prošití potahu: CNC ornamentální – JIN-JANG

FRODO

Komfortní matrace 
 s možností volby výšky

FRODO

vracení se do původní polohy.  
a dlouhou životnost.

Komfortní matrace 

FRODO

 pěnou (modrá – hard)  pěnou (modrá – hard) 

 Komfortní partnerská matrace 
 se sedmi anatomickými zónami

 3D Rainbow technologie skladby pěn 
 v ložných plochách

 Možnost výběru stran (soft oranžová, 
 hard růžová – žena, muž)

 Maximální hygienické a ortopedické vlastnosti
 Doporučená kombinace s lamelovými rošty
 Potah: WELLNESS – snímatelný, dělitelný na 2 části
 Prošití potahu: CNC ornamentální – JIN-JANG

COLOR VISCO WELLNESS

MATRACE COMFORT VISCO 

 se sedmi anatomickými zónami se sedmi anatomickými zónami
Komfortní partnerská matrace Komfortní partnerská matrace 

 se sedmi anatomickými zónami se sedmi anatomickými zónami

Potah: WELLNESS – snímatelný, dělitelný na 2 částiPotah: WELLNESS – snímatelný, dělitelný na 2 části
Prošití potahu: CNC ornamentální – JIN-JANG
Potah: WELLNESS – snímatelný, dělitelný na 2 částiPotah: WELLNESS – snímatelný, dělitelný na 2 části
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AMÉLIE CLASSIC / WELLNESS

MATRACE COMFORT VISCO 

AMÉLIE CLASSIC / WELLNESSAMÉLIE CLASSIC / WELLNESSAMÉLIE CLASSIC / WELLNESSAMÉLIE CLASSIC / WELLNESS

 Komfortní matrace  s ložnou plochou z líné pěny
 Jemná masážní profilace ložné plochy pro vysoký komfort = Wellness
 Rovná masivní vrstva pěny = Classic 
 Skvělé ortopedické vlastnosti
 Provzdušňovací kanály v zónovém jádru
 Doporučená kombinace s lamelovými rošty
 Potah: CLARUS – snímatelný, dělitelný na 2 části

CLASSIC

WELLNESS

MATRACE S JÁDREM FLEXIFOAM® 

Matrace vyrobené z Flexifoam® pěny jsou dodávány jako sendviče. V závislosti na složení sendviče, kombinaci 
různých gramáží pěn a perforací jádra či nosné vrstvy poskytují vynikající podmínky pro spánek. Složení 
je specifické pro každý typ matrace a má vliv na tuhost, ortopedické a relaxační vlastnosti matrace.

STANDART 2014

je specifické pro každý typ matrace a má vliv na tuhost, ortopedické a relaxační vlastnosti matrace.

STANDART 2014STANDART 2014

 Vysoce kvalitní sendvičová matrace se speciálním jádrem Flexifoam®

 Ložné plochy s masážním profilem se 7 anatomickými zónami
 Vhodná pro osoby preferující tvrdší lůžko
 Dlouhá životnost
 Doporučená kombinace s lamelovými rošty
 Potah: RELAXTIC – snímatelný, dělitelný na 2 části
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Moderní partnerská matrace 
 s anatomickou profilací ložných ploch

 7 anatomických zón po obou stranách 
 (soft zelená, hard červená – žena, muž)

 Odolný sendvič se středovou stabilizační vrstvou
 Možnost volby tuhosti pouhým otočením matrace
 Doporučená kombinace s lamelovými rošty
 Potah: Aloe Vera, dělitelný na 2 části

BABETA

Odolný sendvič se středovou stabilizační vrstvou
Možnost volby tuhosti pouhým otočením matrace
Odolný sendvič se středovou stabilizační vrstvou
Možnost volby tuhosti pouhým otočením matrace

MATRACE S JÁDREM FLEXIFOAM® 

Moderní partnerská matrace Moderní partnerská matrace 

BABETABABETA

SOFT

HARD

STEFANIE

MATRACE SPORT A RELAX 

 Komfortní partnerská matrace nové generace
 Vyrobena kombinací pěn Flexifoam® 

 o různých tuhostech
 7 anatomických zón s masážní profilací
 Možnost výběru stran 

 (soft sv. zelená, hard tm. modrá – žena, muž)
 Doporučená kombinace s lamelovými rošty
 Potah: ALOE VERA – snímatelný, dělitelný na 2 časti

 Prošití potahu: CNC ornamentální – KOLEČKA

STEFANIE

SOFT

HARD
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 Vysoce kvalitní partnerská matrace 
 nové generace se systémem AirForce

 Strana Classic – neprofilovaná deska 
 z pěny  Flexifoam® pro vyšší komfort při spánku 

 Strana Relax – 5 zón – AirForce
 Špičkové hygienické a ortopedické vlastnosti
 Potah: BAMBOO – snímatelný, dělitelný na 2 časti

 Prošití potahu: CNC ornamentální 

FRIGO

MATRACE SPORT A RELAX 

Vysoce kvalitní partnerská matrace Vysoce kvalitní partnerská matrace 

FRIGOFRIGO

pro vyšší komfort při spánku 

Potah: BAMBOO – snímatelný, dělitelný na 2 častiPotah: BAMBOO – snímatelný, dělitelný na 2 častiPotah: BAMBOO – snímatelný, dělitelný na 2 častiPotah: BAMBOO – snímatelný, dělitelný na 2 časti

RELAX

CLASSIC

MATRACE KAŠMÍR

Kašmírská vlna patří k nejjemnějším a nejvíce ceněným textilním vláknům. Ačkoli se dnes tato vlna nezískává 
pouze v Kašmíru, tento pojem přetrval, protože se původně získávala na kašmírském území. Kašmírská 
příze je ceněna pro své vlastnosti, kterými jsou především lehkost a jemnost.

ROMANTIKAROMANTIKAROMANTIKA

 Partnerská matrace s jádrem vyrobeným z pěn Flexifoam® 
 Tužší strana má výztuhu z přírodních kokosových vláken
 Konstrukce matrace je zárukou vynikajících ortopedických vlastností
 Velká výška usnadňuje vstávání i hůře pohyblivým jedincům
 Anatomická zónová profilace (tvrdší strana), masážní profilace (měkčí strana)
 Vhodné uložení na pevný laťkový nebo lamelový rošt
 Potah: Cashmere – snímatelný, dělitelný na 2 části

P
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MATRACE KAŠMÍR

HEUREKAHEUREKAHEUREKA

 Partnerská matrace s jádrem vyrobeným z pěn Flexifoam® 
 Měkčí strana SOFT (zelená) 
 Milovníkům tvrdšího ležení vyhoví matrace masivní stranou HARD (bílá) 

 s masážní profilací, která přispívá k prokrvení pokožky 
 Velká výška matrace ulehčuje vstávání 
 Vhodné uložení na pevný laťkový nebo pevný či polohovatelný lamelový rošt 

 (mechanický nebo motorový) 
 Potah: Cashmere – snímatelný, dělitelný na 2 části

SOFT

HARD

XXL SEKCE

Matrace a rošt o vyšší tuhosti. Navrženo s ohledem na milovníky velmi tvrdého poležení. Znásobené 
výztuhy zvyšují tuhost a odolnost výrobků při současném zachování dobrých ortopedických vlastností. 
Vhodné též pro vyšší zatížení.

MAXIMUS
Vhodné též pro vyšší zatížení.

MAXIMUS
Vhodné též pro vyšší zatížení.

MAXIMUS

 pevný lamelový rošt pro vyšší zatížení
 na rám použito kvalitní vrstvené dřevo
 doporučené kombinace s matrací Maximus

výška roštu: cca 6 cm
počet lamel: 28 ks
šíře lamel: 35 mm síla 12 mm
nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel
v bederní oblasti možností nastavení tuhosti
maximální zatížení: 160 kg

XXL LAMELOVÝ ROŠT

 Kvalitní matrace určená pro milovníky tvrdého spaní
 Vhodná též pro uživatele s vyšší hmotností
 I přes větší tuhost je zajištěn maximální komfort a ortopedické vlastnosti matrace
 Ložné plochy opatřeny 7 zónovým masážním profilem
 Potah: BAMBOO – hydroskopické vlastnosti, skvěle odvádí pot
 Potah je snímatelný, dělitelný na 2 části

P
�
ÍR
O

DNÍ KOKOSOV
Á VL

Á
K
N
A

P
R
ÍR
O
DNÉ KOKOSOV

É V

LÁ
K
N
A



20 21

UNIVERZÁLNÍ MATRACE

Matrace navržena pro všechny věkové kategorie. Kombinace různých pěn poskytuje vynikající podmínky 
pro spánek. Složení je specifické pro každý typ matrace a má vliv na tuhost, ortopedické a relaxační 
vlastnosti matrace.

 Převratná novinka, využívající nejnovější 
 poznatky z ergonomie a zdravého spánku

 Unikátní klínová konstrukce z pěn Flexifoam®

 Čtyři různé tuhosti v jedné matraci
 Maximální provzdušnění a spánkový komfort
 Potah: ALOE VERA – snímatelný, dělitelný na 2 části 
 Obě části potahu snímatelné, dělitelné a pratelné na 60 °C
 Prošev potahu: CNC – kolečka

FATIMA

vlastnosti matrace.

FATIMAFATIMA

Převratná novinka, využívající nejnovější Převratná novinka, využívající nejnovější 
 poznatky z ergonomie a zdravého spánku

Unikátní klínová konstrukce z pěn Flexifoam

Maximální provzdušnění a spánkový komfort
Potah: ALOE VERA – snímatelný, dělitelný na 2 části 

Unikátní klínová konstrukce z pěn Flexifoam®

Maximální provzdušnění a spánkový komfort

TUHOST 2

TUHOST 3

TUHOST 4

TUHOST 1

Fatima

tuhost 1

tuhost 2

tuhost 3

tuhost 4

DĚTSKÝ SET AEGIS

Ochrana před roztoči, houbami a plísněmi, praní odolná úprava, aktivní hygiena. Úprava AEGIS aktivně 
brání zvyšování populace roztočů narušováním jejich potravinového řetězce, má antibakteriální složení, 
které přispívá ke snižování faktorů, způsobujících astma. Úprava je praní odolná a zaručuje dlouhotrvající 
svěžest, je dermatologicky testována a je bezpečná pro člověka a životní prostředí. Materiál výplně přináší 
výborné termo-izolační vlastnosti. Baleno v dárkových taškách. Materiály splňují přísné normy certifikace 
ÖKO TEX STANDARD 100.

 Pro uživatele, kteří již alergii 
 a astma mají nebo preventivně

 Jednoduchá údržba
 Prošitý polštář je opatřen na boční, straně zipem, 

 který slouží k doplnění nebo odebrání náplně. 
 Celoroční přikrývka s vysokou hřejivostí, 

 váha náplně 440 g/m2 
 Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, 

 přičemž 50-ti % obsah bavlny zachovává tkanině 
 prodyšnost vodních par a příjemný omak

Povrch: 50 % polyester / 50 % bavlna
Náplň polštářů: 100 % Polyesterové kuličky
na boční straně krátký zip, sloužící k odebrání nebo doplnění náplně
Náplň přikrývek: 100 % polyesterové duté silanizované rouno

DĚTSKÁ PŘIKRÝVKA AEGIS
90 x 130 cm 370 g (hmotnost náplně)

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ DĚTSKÝ SET AEGIS
40 × 60 cm 220 g (hmotnost náplně)
90 x 130 cm 370 g (hmotnost náplně)

ÚDRŽBA: (naše doporučení k užívání a ošetřování výrobků)
 Teplota praní maximálně 60 °C
 Teplota sušení – sušit při nižší teplotě v sušičce, maximálně do 70 °C, postupným zvyšováním teploty
 Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor
 Výrobek se nesmí žehlit
 Nezapomeň každý den důkladně proklepat polštář
 Dodržuj tyto doporučené ošetřovací symboly a výrobek Vám bude dlouho a dobře sloužit

DĚTSKÁ SEKCE

Prošitý polštář je opatřen na boční, straně zipem, 

Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, 
 přičemž 50-ti % obsah bavlny zachovává tkanině 

Prošitý polštář je opatřen na boční, straně zipem, 

Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, 
 přičemž 50-ti % obsah bavlny zachovává tkanině 
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DĚTSKÁ SEKCE

 Matrace MIMI je určena pro naše nejmenší
 Jemně profilované ložné plochy zaručí provzdušnění
 Střední část z latexkokosové desky pro optimální tuhost
 Rozměry: 60 × 120, 70 × 140, atypické do rozměru 70 × 140

 Potah: RELAXTIC – snímatelný, dělitelný na 2 části

MIMI
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KUBA JUNIOR

PODHLAVNÍK – ORTOPEDICKÝ KLÍN PRO DĚTI

DĚTSKÁ SEKCE

 Podhlavník klínového tvaru 
 Doplněk pro Vaše pohodlí a zdraví  
 Díky klínové konstrukci udržuje tělo v poloze, 

 jež usnadňuje dýchání – oceníte např. při nachlazení 
 Při denním ležení usnadňuje vstávání z postele 

 zejména starším a hůře pohyblivým jedincům 

Vyrábí se ve 2 velikostech:
Podhlavník dětský – rozměr 68 x 30 x 6 (ideální pro postýlky 70 x 140 cm)
Podhlavník dětský – rozměr 58 x 30 x 6 (ideální pro postýlky 60 x 120 cm)

 Oblíbený visco polštář Kuba 
 v provedení se sníženou výškou 
 (navrženo pro děti a dorost). 

 Přináší všechny benefity paměťové pěny 
 a svého většího sourozence Kuby, 
 avšak se zřetelem na stavbu těla dětských uživatelů. 

 Rozměr cca: 53 x 33 x 6 cm

ARIZONA

POTAHY DESIGN

Skalní masivy Monument Valley z jihozápadu USA v osobitém černobílém provedení. Silná scenérie Vás 
přenese na hranice států Utah a Arizona. Luxusní vzhled s výrazným černobílým motivem Monument 
Valley Navajo Tribal Park. Vzdušná dvojdílná konstrukce. Klimatizační prošívaná vrstva s dutým vláknem 
vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °C.



POTAHY DESIGN

GLOBUS

2014

TIMES MILOSTNÉ PSANÍ ZEBRY

POTAHY DESIGN2014

Velice jemná struktura potahu, decentní, luxusní vzhled, bílou barvu s lehkým nádechem modré barvy 
v písmu. Pro všechny milovníky čistoty a jemnosti. Jemné motivy novinových článků dávných časů. 
To je pletený potah TIMES. Vzdušná dvojdílná konstrukce. Klimatizační prošívaná vrstva s dutým vláknem 
vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °C.

Dávné časy objevitelských výprav, touha po poznání, odvaha, odhodlání a celý svět na dosah… To je 
motiv potahu Globus. Černobílé tóny s nádechem smetanové barvy a výrazný dekor. Vzdušná dvojdílná 
konstrukce. Klimatizační prošívaná vrstva s dutým vláknem vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °C.

Pro všechny romantické duše, které milují luxusní vzhled, špičkovou kvalitu a hebkost na dlani. Charismatický 
pletený potah šedohnědé barvy Tropico s motivy milostného psaní a ozdobného písma s černo-červenými 
tóny. Vzdušná dvojdílná konstrukce. Klimatizační prošívaná vrstva s dutým vláknem vysoké gramáže. 
Pratelnost: 60 °C.

Dokonalá reprodukce atmosféry afrických plání. Motiv zeber v černobílém provedení vytváří silný prostorový 
vjem a pocit, že Vás potah každou chvílí přenese do teplých krajin, provoněných dálkou. Luxusní vzhled 
s výrazným černobílým motivem. Vzdušná dvojdílná konstrukce. Klimatizační prošívaná vrstva s dutým 
vláknem vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °C.vláknem vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °C.

vjem a pocit, že Vás potah každou chvílí přenese do teplých krajin, provoněných dálkou. Luxusní vzhled 
s výrazným černobílým motivem. Vzdušná dvojdílná konstrukce. Klimatizační prošívaná vrstva s dutým 
vláknem vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °C.vláknem vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °C.vláknem vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °C.vláknem vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °C.vláknem vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °C.vláknem vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °C.



LAMELOVÉ ROŠTY

VARIO SILVER FIX

Lamelové rošty řady Vario silver patří mezi kvalitní rošty se zvýšeným počtem lamel. Patky umožňující 
lamelám výkyv mají příznivý vliv na polohu těla při spánku. Středový popruh zajišťuje zvýšenou stabilitu 
roštu.

 pevný lamelový rošt
 na rám je použito kvalitní 

 vrstvené dřevo 
 doporučená kombinace 

 s latexovými a pěnovými matracemi

výška roštu: cca 6 cm
počet lamel: 28
šířka lamel: 35 mm, v oblasti beder 38 mm
patky: zdvojené, pružné kaučukové
nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder 
s možností nastavení pružení pomocí běžců
max. zatížení: 130 kg
s možností nastavení pružení pomocí běžcůs možností nastavení pružení pomocí běžců

 s latexovými a pěnovými matracemi s latexovými a pěnovými matracemi

šířka lamel: 35 mm, v oblasti beder 38 mm

nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder 
s možností nastavení pružení pomocí běžcůs možností nastavení pružení pomocí běžců

 s latexovými a pěnovými matracemi s latexovými a pěnovými matracemi

šířka lamel: 35 mm, v oblasti beder 38 mmšířka lamel: 35 mm, v oblasti beder 38 mm

nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder 
s možností nastavení pružení pomocí běžcůs možností nastavení pružení pomocí běžců

VARIO SILVER FLEX

 manuálně polohovatelný lamelový rošt 
 s polohováním hlavy a nohou

 na rám je použito kvalitní vrstvené dřevo 
 doporučená kombinace 

 s latexovými a pěnovými matracemi

výška roštu: cca 6 cm
počet lamel: 28
šířka lamel: 35 mm, v oblasti beder 38 mm
patky: zdvojené, pružné kaučukové
nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder 
s možností nastavení pružení pomocí běžců
max. zatížení: 130 kg
s možností nastavení pružení pomocí běžců

 manuálně polohovatelný lamelový rošt 

na rám je použito kvalitní vrstvené dřevo 

šířka lamel: 35 mm, v oblasti beder 38 mm

nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder 

 manuálně polohovatelný lamelový rošt 

na rám je použito kvalitní vrstvené dřevo na rám je použito kvalitní vrstvené dřevo 

šířka lamel: 35 mm, v oblasti beder 38 mm

nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder 

VARIO SILVER MOT 

 kvalitní motorový lamelový rošt s dálkovým ovládáním plynule polohovatelný pomocí dvou elektromotorů 
 na rám je použito kvalitní vrstvené dřevo 
 doporučená kombinace s pěnovými matracemi
 nouzové napájení 9V baterií při výpadku elektrického proudu. 

výška roštu: cca 7,5 cm
počet lamel: 28
šířka lamel: 35 mm, v oblasti beder 38 mm
patky: zdvojené, pružné kaučukové
nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder s možností nastavení pružení pomocí běžců
max. zatížení: 130 kg

LAMELOVÉ ROŠTY2014

Potahy DESIGN se prodávají samostatně. Při koupi matrace 
nebo topper-u Vám tak zůstane i původní potah 

matrace/topper-u, který můžete využít jako 
záložní, např. když je jeden zrovna 

v pračce.

Všechny 
p o t a h y 

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 z dvou samostatných polovin 

tak, aby bylo možné vyprat pouze jeden díl, nepřetížit 
pračku a matraci bez omezení používat. Potahy všech 

doplňků Slumberland jsou taktéž snadno snímatelné 
a pratelné, opatřeny praktickým zipem.

Luxusní pletené potahové látky, osvědčená konstrukce, vysoká kvalita a estetická hodnota. Slumberland 
potahy DESIGN promění Vaše lůžko v estetický solitér ložnice světové kvality. Luxusní potahy DESIGN jsou 
vyráběny speciální technologií pletacího stroje, který vytváří HD obraz, umožňující designérům představit 
kaligrafické či dokonce fotografické návrhy. Vybrali jsme pro Vás ty nejlepší. 
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LAMELOVÉ ROŠTY

DOUBLE PRAKTIK B

 luxusní rošt s bočním výklopem,
 jištěným plynokapalinovými vzpěrami

 určeno pro postele s úložným prostorem 
 přístupným shora

výška roštu: 5,5 cm
počet lamel: 28
šířka lamel: 35 mm, v oblasti beder 38 mm
patky: zdvojené, pružné kaučukové
nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder 
s možností nastavení pružení pomocí běžců
max. zatížení: 130 kg

Lamelové rošty řady DOUBLE PRAKTIK jsou určeny pro uživatele, kteří potřebují výklopný rošt k přístupu 
do úložného prostoru postele. Nabízíme dvě varianty – pro boční přístup do úložného prostoru a pro 
přístup z nožní části postele.

nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder 

DOUBLE PRAKTIK N

 luxusní rošt s čelním výklopem,
 jištěným plynokapalinovými vzpěrami

 určeno pro postele 
 s úložným prostorem přístupným shora

 možnost polohování – hlava, nohy

výška roštu: 5,5 cm
počet lamel: 28
šířka lamel: 35 mm, v oblasti beder 38 mm
patky: zdvojené, pružné kaučukové
nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder 
s možností nastavení pružení pomocí běžců
max. zatížení: 130 kg

nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder nastavení tuhosti: 5 zdvojených lamel v oblasti beder 

FÉNIX RELAX

 Masivní a moderní, 
 pevný lamelový rošt s 26 lamelami 

 3 lamely v bederní části 
 zdvojené s nastavitelnou tuhostí

 Vhodný pro všechny typy matrací
 Nosnost do 130 kg 
 Výška cca 5 cm 

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 195 a 90 x 200 cm.

FÉNIX CLASSIC

 Masivní a moderní lamelový rošt 
 s polohováním hlavové  části

 26 lamel – 3 lamely v bederní části 
 zdvojené s nastavitelnou tuhostí

 Vhodný pro všechny typy matrací
 Nosnost do 130 kg 
 Výška cca 5 cm

LAMELOVÉ ROŠTY

26 lamel – 3 lamely v bederní části 

Masivní a moderní lamelový rošt 

26 lamel – 3 lamely v bederní části 

Masivní a moderní lamelový rošt 

26 lamel – 3 lamely v bederní části 
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TOM

Viscolatexová pěna, která spojuje to nejlepší z latexu (tvarová stálost) a z viscoelastické pěny (neobyčejný 
komfort) je základem polštáře, který se Vám právě dostává rukou. Mimo jeho vynikající ortopedické 
vlastnosti Vás tento polštář jednoduše pohltí a pohladí. Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru 
lze tento polštář použít nejen ke spánku, ale například také jako oporu zad při sledování televize či při práci 
s počítačem. Antialergické vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí.
Rozměr polštáře: 60 x 35 x 13 cm
Potah je snímatelný a pratelný na 60 °C.

DOPLŇKY A POLŠTÁŘEDOPLŇKY A POLŠTÁŘE

MATRACOVÝ CHRÁNIČ MEDICAL

MATRACOVÝ CHRÁNIČ EKONOMIK

Matracový chránič Ekonomik je prošívaný klimatizační vrstvou dutého vlákna. Je určený k uložení přímo 
na matraci. Slouží k její ochraně před znečištěním a výrazně prodlužuje její životnost, navíc, díky bohatému 
prošití klimatizační vrstvou dutého vlákna dodá lůžku tepelnou izolaci (ženy nechladí a muže nepřehřívá). 
V rozích jsou všité gumové pásky, které zaručují přichycení chrániče na matraci a jeho perfektní přilnutí. 
Náplň tvoří 100% polyesterové rouno. Různé dezény. Pratelný na 60 °C. Dodává se v praktickém balení.

Matracový 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. Náplň tvoří 100% polyesterové rouno 
v hmotnosti 200 g/m2. Materiály splňují přísné normy certifikace Öko-Tex. Vysoká teplota praní 95°C 
eliminuje zdraví škodlivé mikroorganismy. Dodává se v praktickém balení.eliminuje zdraví škodlivé mikroorganismy. Dodává se v praktickém balení.eliminuje zdraví škodlivé mikroorganismy. Dodává se v praktickém balení.eliminuje zdraví škodlivé mikroorganismy. Dodává se v praktickém balení.eliminuje zdraví škodlivé mikroorganismy. Dodává se v praktickém balení.

MATRACOVÝ CHRÁNIČ EKONOMIKMATRACOVÝ CHRÁNIČ EKONOMIK

Náplň tvoří 100% polyesterové rouno. Různé dezény. Pratelný na 60 °C. Dodává se v praktickém balení.Náplň tvoří 100% polyesterové rouno. Různé dezény. Pratelný na 60 °C. Dodává se v praktickém balení.Náplň tvoří 100% polyesterové rouno. Různé dezény. Pratelný na 60 °C. Dodává se v praktickém balení.Náplň tvoří 100% polyesterové rouno. Různé dezény. Pratelný na 60 °C. Dodává se v praktickém balení.

MATRACOVÝ CHRÁNIČ EKONOMIKMATRACOVÝ CHRÁNIČ EKONOMIKMATRACOVÝ CHRÁNIČ EKONOMIK

Matracový chránič RIZO PU (prodyšné provedení) je vodě nepropustná hygienická podložka – chránič. 
Slouží k ochraně matrací před znečištěním tělními nebo jinými tekutinami. Vhodné zejména k použití 
u malých dětí, osob trpících inkontinencí a osob, dlouhodobě upoutaných na lůžko. V rozích podložky jsou 
všité gumové pásy, které zaručují přichycení chrániče na matraci a jeho perfektní přilnutí. Výrobek možno 
prát do 90 °C. Vrchní strana froté; 20% polyester / 80% bavlna; spodní nepropustný zátěr: 100% PU 
(polyuretan) 105 g/m2

MATRACOVÝ CHRÁNIČ RIZO PU



36 37

TOM SOYA

 Luxusní polštář z viskoelastické pěny, vyrobené za použití přírodních surovin na vodní bázi 
 a přírodních olejů ze sóji, která je ve východním světě považována za posvátnou rostlinu. 

 Všem je známa především svým blahodárným vlivem na pokožku 
 (pomáhá přirozeně pokožku zvlhčovat a udržovat ji pružnou). 

 Viskoelastická pěna přináší komfort a vynikající ortopedické vlastnosti. 
 TOM SOYA je polštář, který nabízí vysoký spánkový komfort, skvělou oporu krční páteře, 

 relaxaci šíjového svalstva a sílu přírodních materiálů do Vaší ložnice. 
 Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru (tzv. „dražé“) lze tento polštář použít nejen 

 ke spánku, ale například také jako oporu zad při sledování televize či při práci s počítačem. 
 Jádro polštáře je perforované – pro maximální vzdušnost a hygienu. 
 Perforace mají navíc různý průměr, čímž TOM SOYA nabízí další benefit – tužší a měkčí stranu. 
 Otáčejte polštář TOM SOYA a užívejte si spánek! 
 Antialergenní vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí. 
 Rozměr: 60 x 40 x 13 cm. 
 Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

TOM ALOE

 Luxusní polštář z viskoelastické pěny, vyrobené za použití přírodních surovin na vodní bázi 
 a přírodních olejů s mikrokapslemi extraktu z léčivé rostliny Aloe Vera, která je známa svými 
 léčivými vlastnostmi a blahodárným vlivem na pokožku. 

 Viskoelastická pěna přináší komfort a vynikající ortopedické vlastnosti. 
 TOM ALOE je polštář, který nabízí vysoký spánkový komfort, skvělou oporu krční páteře, 

 relaxaci šíjového svalstva a sílu přírodních materiálů do Vaší ložnice. 
 Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru (tzv. „dražé“) lze tento polštář použít nejen 

 ke spánku, ale například také jako oporu zad při sledování televize či při práci s počítačem. 
 Jádro polštáře je perforované – pro maximální vzdušnost a hygienu. 
 Perforace mají navíc různý průměr, čímž TOM ALOE nabízí další benefit – tužší a měkčí stranu. 
 Otáčejte polštář TOM ALOE a užívejte si spánek! 
 Antialergenní vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí. 
 Rozměr: 60 x 40 x 13 cm. 
 Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

DOPLŇKY A POLŠTÁŘEDOPLŇKY A POLŠTÁŘE
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DOPLŇKY A POLŠTÁŘE

KUBA

Tento příjemný, měkký polštář ve tvaru obdélníkového „dražé“ má výbornou tvarovou paměť a při kontaktu 
s lidským tělem optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného tepla. Tím jsou 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 televize, apod. Potah polštáře z látky Aloe Vera 
s přírodními extrakty je snímatelný a pratelný na 60 °C. Rozměr cca: 53 x 33 x 10 cm

CESTOVNÍ POLŠTÁŘEK

Skvělý, anatomicky tvarovaný společník nejen na cestování. Jádro je vyrobeno z paměťové pěny vyššího 
objemu (stabilita, robustnost, příjemná měkkost a ortopedické vlastnosti) a je tvarováno tak, aby podpíralo 
krční páteř a nedocházelo tak ke ztuhlosti šíje („tvar U“). Potah je pratelný na 60 °C a je k dispozici 
ve 4 barevných provedeních (oranžová, růžovofialová, modrá, zelená). Rozměr cca: 28 x 24 x 10 cm

KUBA

TOM KOKOS

 Luxusní polštář z jemné, měkké a přirozeně elastické kokosové pěny. 
 Jádro polštáře je vyrobené za použití přírodních surovin na vodní bázi 

 a extraktů z plodů palmy kokosové. 
 Elastická kokosová pěna přináší komfort a vynikající ortopedické vlastnosti, 

 díky přírodní kokosové složce také jedinečnou měkkost, jemnost, přirozenou elasticitu 
 a jemnou vůni – nevtíravá aromaterapie. 

 TOM KOKOS je polštář, který nabízí vysoký spánkový komfort, skvělou oporu krční páteře, 
 relaxaci šíjového svalstva a sílu přírodních materiálů do Vaší ložnice. 

 Díky jednoduchému, ale vysoce funkčnímu tvaru (tzv. „dražé“) lze tento polštář použít nejen 
 ke spánku, ale například také jako pohodlnou pružnou oporu zad při sledování televize 
 či při práci s počítačem. 

 Jádro polštáře je perforované – pro maximální vzdušnost a hygienu. 
 Perforace mají navíc různý průměr, čímž TOM KOKOS nabízí další benefit – tužší a měkčí stranu. 
 Otáčejte polštář TOM SOYA a užívejte si spánek! 
 Antialergenní vlastnosti jsou u tohoto výrobku samozřejmostí. 
 Rozměr: 60 x 40 x 13 cm. 
 Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C.

TOM KOKOS

Luxusní polštář z jemné, měkké a přirozeně elastické kokosové pěny. Luxusní polštář z jemné, měkké a přirozeně elastické kokosové pěny. Luxusní polštář z jemné, měkké a přirozeně elastické kokosové pěny. Luxusní polštář z jemné, měkké a přirozeně elastické kokosové pěny. 

DOPLŇKY A POLŠTÁŘE
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BEDERNÍK PODHLAVNÍK (ORTOPEDICKÝ KLÍN)

PODKOLENÍK

DOPLŇKY A POLŠTÁŘE

Multifunkční 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, spánku, tak 
i při relaxaci. Bederník je vyroben z líné pěny. Tato speciální pěna reagující na tělesnou teplotu zajistí 
rovnoměrné rozložení tlaku a svým efektem pomalého vracení se do původní polohy napomáhá uvolnění 
svalstva. 

Rozměry: cca 25 x 25 x 15 cm

Podkoleník je vyroben z líné pěny. Tato speciální pěna reagující na tělesnou teplotu zajistí 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 podporuje řádné prokrvování celého těla. Je 
vhodný jako prevence zdravotních problémů a pro zvýšení komfortu při spánku nebo relaxaci, také ho plně 
využijí dlouhodobě ležící pacienti. Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60 °C. 

Podhlavník klínového tvaru – doplněk pro Vaše pohodlí a zdraví. Oceníte při čtení v posteli a sledování 
televize. Můžete použít nejen v posteli, ale i na Vaší pohovce. Díky klínové konstrukci udržuje tělo v poloze, 
jenž usnadňuje dýchání – oceníte např. při nachlazení. Při denním ležení usnadňuje vstávání z postele 
zejména starším a hůře pohyblivým jedincům. Využijí také ti, kteří mají rádi „vysoko pod hlavou“. Snímatelný 
a pratelný potah (60 °C), výrobek je tak vhodný pro alergiky. Jádro z odolné a pružné pěny Flexifoam®.

BEDERNÍK

Rozměry: cca 25 x 25 x 15 cm

DOPLŇKY A POLŠTÁŘE

Rozměry: cca 50 x 20 x 10 cm

 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  Podhlavník velký – rozměr 80 x 50 x 20
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TOPPER VISCO

 5 / 7 cm | Classic / Wellness
 Luxusní vrchní (krycí) matrace z paměťové (visco) pěny střední tuhosti
 Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace (efekt paměťové pěny podpoří 

 ortopedické vlastnosti a pohodlí, přinese úlevu kyčlím a kloubům obecně)
 Je velmi vhodný především pro kontinentální postele (zvýšíte komfort, výšku lůžka a jeho variabilitu)
 Lze použít i samostatně jako masážní, relaxační nebo cvičební podložku
 Vyrábí se ve dvou výškách (5 nebo 7 cm) a dvou volitelných provedeních:

 Classic – rovná, masivní neprofilovaná visco pěna
 Wellness – jemná masážní profilace po celé ploše (prokrvení pokožky, celková tělesná relaxace)

 V rozích je opatřen gumovými pásky pro dokonalou fixaci k matraci
 Potah je snímatelný a pratelný na 60 °C. Dodává se v praktickém balení

TOPPER FLEXI

 5 / 7 cm | Classic / Wellness
 Luxusní vrchní (krycí) matrace z pružné pěny Flexifoam® vyšší střední tuhosti
 Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace (vhodný zejména pro vyznavače tužšího ležení)
 Je velmi vhodný především pro kontinentální postele (zvýšíte komfort, výšku lůžka a jeho variabilitu)
 Lze použít i samostatně jako masážní, relaxační nebo cvičební podložku
 Vyrábí se ve dvou výškách (5 nebo 7 cm) a dvou volitelných provedeních: 

 Classic – rovná, masivní neprofilovaná pěna
 Wellness – jemná masážní profilace po celé ploše (prokrvení pokožky, celková tělesná relaxace)

 V rozích je opatřen gumovými pásky pro dokonalou fixaci k matraci
 Potah je snímatelný a pratelný na 60 °C. Dodává se v praktickém balení.

DOPLŇKY A POLŠTÁŘE PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE

AEGIS

Ochrana před roztoči, houbami a plísněmi, praní odolná úprava, aktivní hygiena. Úprava AEGIS aktivně 
brání zvyšování populace roztočů narušováním jejich potravinového řetězce, má antibakteriální složení, 
které přispívá ke snižování faktorů, způsobujících astma. Úprava je praní odolná a zaručuje dlouhotrvající 
svěžest, je dermatologicky testována a je bezpečná pro člověka a životní prostředí. Materiál výplně 
přináší výborné termo-izolační vlastnosti. Baleno v dárkových taškách. Materiály splňují přísné normy 
certifikace ÖKO TEX STANDARD 100.

 Snadno se udržuje
 Dlouhotrvající svěžest
 Antibakteriální aktivita látek
 Vysoká hřejivost přikrývek

Povrch: 50% polyester / 50% bavlna
Náplň polštářů: 100% Polyesterové kuličky
na boční straně krátký zip, sloužící k odebrání nebo doplnění náplně
Náplň přikrývek: 100% polyesterové duté silanizované rouno
Náplň chrániče: 100% polyesterové rouno

PŘIKRÝVKY
135 × 200 cm – 1200 g
135 × 220 cm – 1300 g
220 × 200 cm – 1750 g
240 × 220 cm – 2100 g

POLŠTÁŘE
Kuličky 40 × 60 cm ZIP – 400 g
kuličky 50 × 70 cm ZIP – 600 g
kuličky 70 × 90 cm ZIP – 1000 g

Náplň přikrývek: 100% polyesterové duté silanizované rounoNáplň přikrývek: 100% polyesterové duté silanizované rouno

5 / 7 cm | Classic / Wellness5 / 7 cm | Classic / Wellness

5 / 7 cm | Classic / Wellness
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 splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a využití
 vysoká teplota praní 95 °C eliminuje zdraví škodlivé mikroorganismy
 velmi pohodlné doplnění nebo odebrání náplně díky zipu na boční straně 

 polštáře a vložce z netkané textilie = náhradní polštář s náplní, též na zip
 Vysoká hřejivost přikrývek

Pratelná do 95 °C. Přikrývky a polštáře zn. SLUMBERLAND MEDICAL, zcela splňují požadavky jak 
provozovatelů společného ubytování (pensiony, hotely, nemocnice), tak i drobných odběratelů. Náplň polštářů 
tvoří směs 70 % polyesterových kuliček + 30 % polyuretanových tyčinek. Tyčinky zaručují polštáři stálost tvaru 
a kuličky zase jeho měkkost. Polštář je na krátké straně opatřen zipem a vložkou z netkané textílie, která je 
také na zip. Baleno v dárkových taškách. Matracové chrániče (podložky) ochrání matraci před znečištěním 
a dodají lůžku tepelnou izolaci. V rozích jsou všité gumové pásy, které zaručují přichycení chrániče na 
matraci a jeho perfektní přilnutí. Náplň tvoří 100% polyesterové rouno. Materiály splňují přísné normy 
certifikace ÖKO TEX STANDARD 100.

PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE

splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a využitísplňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a využitísplňuje nejvyšší požadavky na kvalitu a využití

45

MEDICAL
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POSTELE

POSTEL 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)
 dodáváno v rozměrech ložné plochy: 160 x 200, 180 x 200 cm
 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)
 výška postele včetně čela: 93,5 cm
 vnější rozměry (šířka x délka): 200 x 216 cm 

 (pro rozměr 180 x 200 cm)

POSTELE

KONTINENTÁLNÍ POSTEL

POSTEL – KONTINENTÁLNÍ LŮŽKO (BOX BED, BOX-SPRING, KONTI-BED)
Spěte každý den jako v pětihvězdičkovém hotelu. Vzpomeňte si, kdy jste se v životě nejlépe vyspali. 
Vynásobte ten pocit deseti. Právě jste se přiblížili k zážitku, který vám luxusní kontinentální postel do-
přeje každý den. Žádejte u prodejců Slumberland. Více o kontinentálních postelích Tropico najdete na 
www.matracetropico.cz, sekce „kontinentální postele“. Poznejte 62 cm čistého pohodlí. Základem konti-
nentální postele  je spojení tří komfortních matrací. Matrace tvoří spolu s masivním rámem neuvěřitelnou 
62 cm vysokou vrstvu. Díky odolnému čalounění a dlouhé záruce bude vaše kontinentální postel stále jako 
nová. Kontinentální postel si přizpůsobíte na míru svému interiéru.

Co je kontinentální postel? Exkluzivní typ postelí s vysokou ložnou plochou využívaný v těch nejlepších svě-
tových hotelích a domácnostech milovníků luxusu. Tvoří je samonosný rám z masivního dřeva s vestavě-
ným lamelovým roštem a sestava matrací – spodní korpus s pružinami systému Bonell, komfortní střední 
matrace s taškovými zónovými pružinami a luxusní svrchní topper (vrchní – krycí matrace s visco a flexi 
pěnou). Mají nadčasový a velmi elegantní vzhled.

přírodní – třešeň – wenge
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POTAHOVÉ LÁTKY

Potahy všech matrací jsou prošité dutým vláknem (tzv. „klimatizační vrstva“ = vysoká prodyšnost
+ komfort + vhodnost pro alergiky). Všechny potahy jsou snímatelné a pratelné na 60 °C. Jsou vyrobeny 
ze 2 samostatných polovin a opatřeny zipem (snadná údržba, možnost praní v domácích podmínkách 
a možnost nepřetržitého používání matrace s jednou polovinou potahu v případě praní). 

CASHMERE
Látka vznikla spojením kašmírské vlny 
a vysoce kvalitních moderních materiálů. 
Přináší hebkost, snadnou údržbu, vhodnost 
pro alergiky a skvělé termoizolační vlastnosti.

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.

ALOE VERA
Luxusní potah s moderním designem, 
jehož vlákna jsou ošetřena extrakty z rostliny Aloe Vera
(má všem velmi dobře známé pozitivní účinky na lidské tělo). 

RELAXTIC
Prodyšná, velmi vzdušná látka v bílé barvě, 
příjemná na dotek. 
Prošívaný dutým vláknem. 

BAMBOO
Obsahuje jemné bambusové vlákno 
s hygroskopickými účinky, má antibakteriální vlastnosti 
a pomáhá zabraňovat vzniku plísní. 
Velice vhodný pro osoby s vyšší potivostí a alergiky.

CHELSEA
Špičkový pletený potah s luxusním plastickým 
jemným vzorem kvítků. Konstrukce potahu Chelsea 
sestává z robustní látky 424 g/m2, 
velké vrstvy prošití jemnou Flexifoam® pěnou 
a klimatizační vrstvou dutého vlákna 400 g/m2. 
Zvyšuje tak vzdušnost v prostoru 
mezi jádrem matrace a potahem. 
Prošívaný moderním jednojehlovým vzorem. 

CLARUS
Velmi pevná a odolná látka 
s jemným a univerzálním designem. 
Prodyšná a hebká na dotek. 

POTAHOVÉ LÁTKY
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SLOVNÍČEK POJMŮ

 Partnerská matrace
Co je to „partnerská matrace“? Partnerská 
matrace má každou stranu jinak tuhou (pří-
padně i jinou anatomickou konstrukci, aby 
vyhověla mužům i ženám). Má stranu SOFT 
(měkčí) a HARD (tužší) nebo stranu Classic 
a Wellness. Otočením matrace si tedy zvolí-
te tuhost nebo profilaci lůžka. Celková výška 
ležení přitom zůstává stejná a je tak vhodná do 
„manželské postele“, tedy pro partnery. Odtud její 
název (lidé se však často mylně domnívají, že part-
nerská matrace je „ta velká“). Kombinováním růz-
ných matrací lze stejné výšky pro ni a pro něho docílit jen 
těžko. U partnerské matrace tento problém odpadá. Navíc je 
zde minimální riziko, že zvolíte špatnou tuhost. Matrace může mít 
téměř jakýkoli rozměr.

 Líná pěna
Známá také jako „visco – pěna s pamětí“ nebo „termo-
aktivní pěna“. Optimalizuje svůj tvar podle teploty 
a zatížení. V kombinaci s masážní profilací po-
skytuje skvělé ortopedické vlastnosti a výtečný 
komfort.

 Flexifoam®

Pěna Flexifoam® je vyráběna na tzv. vakuové 
pěnící lince, která je garancí stále kvality, ho-
mogenity a objemu všech šarží pěn. Naproti 
tomu výsledek pěnění „obyčejné“ atmosférické 
pěnící linky je závislý správných atmosférických 
podmínkách. Vakuové pěnění tedy znamená nejvyš-
ší možnou jakost při zachování stejných vlastností pěn 
u všech výrobních dávek.

 3D Rainbow
3D Rainbow Technology v sobě spojuje skvělou bodovou elasticitu, 
vysokou průchodnost vzduchu a masážní efekt. Těchto vlastností je 
dosaženo speciální technologií skladby pěn různých typů, hustot (kaž-
dá se odlišuje i barvou) ve 3 osách = 3D, z toho vznikl i název Rainbow 
= DUHA.

 Snímatelný potah
Vybírejte ty matrace, které mají snímatelné 
a pratelné potahy. Ty nejkvalitnější matrace mají 
potah vyroben ze 2 samostatných částí, takže 
můžete matraci používat, i když půlku potahu 
máte zrovna v pračce. Praní v domácích pod-
mínkách je snadné – polovina potahu se snad-
no vejde do pračky.

 Taškové pružiny
Každá pružina je uložena samostatně a reaguje tak 
zvlášť. Jsou členěny do anatomických zón. Matrace 
s taškovou pružinou mají skvělé ortopedické vlastnosti 
a jsou navíc prodyšné. Na ložné ploše mohou mít pěny s ma-
sážním profilem. Nehodí se však na polohovatelné rošty.

 3D větrací mřížka POTAHU matrace
Speciální mřížka v lemu, všitá po celém obvodu potahu 
matrace. Vynikájící podpora provzdušnění jádra mat-
race. 

 AirForce
Unikátní konstrukce jádra matrace s nejvyšší 
dosažitelnou vzdušností. Jednotlivé části jádra 
pěnové či pružinové matrace jsou vyrobeny za 
použití nejmodernější strojní zónové profilace 
tak, aby vodorovné příčné i podélné vzdušníky 
byly propojeny s vertikálními otvory v ložné ploše 
matrace. Dochází tak k vynikající cirkulaci vzdu-
chu – efekt pumpy – přirozené pohyby těla v prů-
běhu spánku stlačují jednotlivé zóny matrace, čímž 
dochází k nasávání a vytlačování vzduchu). Ventilační 
efekt může být dále podpořen speciální 3D větrací mřížkou 
v potahu matrace. Skvělé ortopedické a antialergické vlastnosti. 
Matrace s technologií provzdušnění AirForce pro svůj vysoký kom-
fort spánku vyhoví i jedincům, kteří požadují komfortní a vzdušnou 
matraci, avšak neakceptují konvenční systém s pružinami z kovo-
vého drátu. Díky systému AirForce jsou pěnové matrace co do 
vzdušnosti srovnatelné s matracemi pružinovými.

SLOVNÍČEK POJMŮ



3D RAINBOW
Speciální technologie skladby 
pěn různých typů, hustot a barev 
ve třech osách, vysoká elastici-
ta, vzdušnost a komfort

TEST SPA
Test Spa Velichovky doporučuje

AIRFORCE
Unikátní konstrukce jádra mat-
race s plastovými pružinami 
= maximální komfort ve všech 
zónách. Vynikající provzdušnění 
(efekt pumpy – přirozené pohyby 
těla v průběhu spánku stlaču-
jí pružiny – dochází k nasávání 
a vytlačování vzduchu). Vyhoví 
i jedincům, kteří požadují kom-
fortní a vzdušnou matraci, avšak 
neakceptují konvenční systém 
s kovovými pružinami

BIO PĚNY
Bio pěny mají vlastnosti stude-
ných, resp. paměťových pěn. Na 
jejich výrobu jsou však použity 
(namísto ropy) přírodní materiá-
ly (oleje ze sóje, skočce, řepky či 
slunečnice)

SPÁT ZDRAVĚ, SPÁT SLADCE…

MATRACE, ROŠTY, POSTELE A DOPLŇKY

WWW.SLUMBERLAND.CZ

MASÁŽNÍ PROFILACE
Ložná plocha matrace je opatřena masážní profi lací, která jem-
ně masíruje a napomáhá tak prokrvení, uvolnění svalstva a cel-
kové relaxaci

KOKOSOVÉ VLÁKNO
100% přírodní materiál, který zajišťuje 
provzdušnění a dává matraci vyšší přiroze-
nou tuhost

VODĚNEPROPUSTNÉ PROVEDENÍ

PROTI PLÍSNÍM

PROTI ROZTOČŮM

VHODNÉ PRO VĚTŠINU ALERGIÍ

PRODYŠNÉ PROVEDENÍ

VÝROBEK SE NESMÍ BĚLIT

VÝROBEK SE NESMÍ ŽEHLIT

VÝROBEK SE MŮŽE SUŠIT V BUBNOVÉ SUŠIČCE 
NA NORMÁLNÍ TEPLOTU

VÝROBEK SE NESMÍ SUŠIT V BUBNOVÉ SUŠIČCE

VÝROBEK SE NESMÍ CHEMICKY ČISTIT

ZÁRUKA
Na matrace Slumberland poskytujeme záruku 
5, 6, nebo 7 let

ROSTLINNÉ EXTRAKTY
Potah matrace má vlákna ošetřena přírodními extrakty a blahodár-
ně tak působí na pokožku

X ANATOMICKÝCH ZÓN
Ložná plocha matrace je pro maximální možný komfort a ortopedic-
ké vlastnosti rozdělena do anatomických zón (různé tuhosti a profi 
lace pěn dle různých zatížení v jednotlivých oblastech)

VHODNÁ PRO PARTNERY
Matrace má různou tuhost ložných ploch. Díky konstrukci je vhodná 
jak pro muže, tak pro ženy. Navíc s minimálním rizikem, že zvolíte 
špatnou tuhost. Partneři tak mají stejně vysoké matrace, avšak dle 
individuálních potřeb

ZÁTĚŽOVÝ TEST
Každý typ matrace je podroben náročným mechanickým testům, 
které simulují její běžné každodenní použití. Test se liší počtem cyklů 
(odpovídajícím počtu let provozu)

XXL
Matrace vhodná pro extrémní zatížení

CNC PROŠITÍ
Potah matrace je opatřen moderním plastickým vzorem proševu

NOSNOST
Udává doporučenou nosnost v kg

PRATELNÝ POTAH
Potah matrace je snadno snímatelný, opatřený zipem. Je vyrobený 
ze dvou samostatných polovin pro snazší praní a možnost nepřetr-
žitého používání matrace. Pratelný na 60 °C

LÍNÁ PĚNA (VISCO)
Visco pěna (známa také jako líná pěna nebo 
termopěna) optimalizuje svoji tuhost dle ab-
sorbovaného tepla a zaručuje výborné při-
způsobení matrace při všech polohách těla 
= komfort + maximální ortopedické vlastnos-
ti. Je charakteristická svým efektem pomalé-
ho vracení se do původní polohy

VÝŠKA
Udává celkovou výšku matrace v cm

TUHOST
Udává tuhost matrace. Čím více tmavých polí, tím tužší matrace

SNÍMATELNÝ POTAH
Snímatelný potah (u matrací)
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RŮZNÉ POLOHY ČLOVĚKA PŘI SPÁNKU

POPISKY IKON



Váš prodejce:

Značka vysoké kvality s tradicí od roku 1919.
Slumberland vždy byl a stáje je průkopníkem v používání 
nových technologií a moderních materiálů v oblasti zdravého spaní.

Tiskové chyby a změny vyhrazeny.


