
Ergonomická matrace české výroby s rozdílnou tuhostí ložných ploch. 
Speciální tvar jádra spolu s vyztužením v oblasti beder přináší komfort 
do vašeho spánku. Strana Hard – masivní vrstva studené pěny opatřena 
aktivními antidekubitními prořezy v celé šíři matrace (tyrkysová). Tuto 
aktivní stranu podporují fyzio tvarované pěny Flexi včetně strany Soft 
(světle zelená). Potah TACTEL s CNC prošitím je snímatelný a pratelný 
na 60° C. Pro jeho snazší praní je vyrobený ze dvou částí. Vhodné 
uložení na všechny typy lamelových roštů.
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Česká matrace vyšší tuhosti s unikátním vlnovým jádrem, které kombinuje 
pěny různých tuhostí ve vlnách. Díky tomu má matrace perfektní ortope-
dické vlastnosti. Stranu Hard (tyrkysová) tvoří masivní deska (5cm) 
ze studené pěny, která dává matraci optimální tuhost a pružnost. Strana 
Soft (oranžová) se 7 zónovou profilací a provzdušníjícími kanálky, které 
mění v matraci vzduch během Vašeho spánku. Střední část, která napo-
dobuje naši páteř je složena z pěn Flexi o různých tuhostech.  Potah 
TENCEL s CNC prošitím je snímatelný a pratelný na 60° C. Pro jeho snazší 
praní je vyrobený ze dvou částí. Vhodné uložení na všechny typy lamelo-
vých roštů.
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Matrace v akci 1+1 zdarma
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České matrace a doplňky
Dokonalost švédské technologie
se snoubí s precizním zpracováním českých mistrů.

Austin: 16.990 Kč 

Eliot: 12.990 Kč

Amundsen: 11.990 Kč

1+1

1+1

1+1

12.990 Kč
Cena za 1+1 (2 matrace):

120x200 cm 1ks 10.390 Kč
200x200 cm 1ks 16.890 Kč

25.980 Kč

11.990 Kč
Cena za 1+1 (2 matrace):

120x200 cm 1ks 9.590 Kč
200x200 cm 1ks 15.590 Kč

23.980 Kč



Robustní partnerská tašková – MultiPocket - matrace, 
která kombinuje to nejlepší pro zdravý spánek. Hebkost 
latexu, vzdušnost studené pěny, stabilitu kokosové desky 
a maximální komfort unikátního pružinového jádra Multi-
Pocket = vzdušnost, vynikající ortopedické vlastnosti, 
komfort spánku a odolnost. Vhodné uložení na pevnou 
desku, pevné laťkové a lamelové rošty.
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ČESKÁ  VÝROBA MATRACÍ

Akce Tropico probíhá od 1. 4. 2016 do odvolání. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH. Platí pro 
rozměry matrací 90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. Atypické rozměry 
do 100x200 cm je možné zakoupit s přirážkou 10%. Matrace je možno dodat také v prodlouženém 
provedení: +10 cm = +10%, + 20 cm = +20%. Matrace v akci 1+1: namísto 2 ks v typickém 
rozměru jednolůžka lze odebrat 1 ks matrace v rozměru 140x200, 160x200 nebo 180x200 cm (např. 
místo 2 matrací 90x200 můžete mít za stejnou cenu 1 ks matrace rozměru 180x200 cm). Matrace 
také v rozměru 120x200 cm a 200x200 cm za akční cenu (platí vždy pro 1 ks matrace). Výrobce 
si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny v akci. Seznam prodejců na: www.matracetropico.cz. 
Další modely matrací Tropico najdete na www.matracetropico.cz, v katalogu a na www.drsleep.cz 
s možností otestovat si nezávisle jejich vhodnost.
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Perforovaná 3 cm vysoká ložná plocha z Latexu.

Stabilizační vrstva jádra matrace ze studené pěny 3 cm – 45 kg/m3 - médium. 

Vysoce vzdušné a elastické 7-zónové jádro MultiPocket z cca 555 ks aktivních taškových pružin. 
Pružinové jádro je vyztuženo v bocích masivními zpevňovacími partiemi z pěny Flexifoam®, 
které zajišťují oporu při vstávání z postele a stabilitu jádra matrace a tím i celého lůžka.

Ložná plocha bez profilace – kombinace 2 typů studených pěn o různých tuhostech = efektivní 
využití vlastností studených pěn.

Kvalitní potah Tencel s CNC prošitím. Prodyšná látka s vinikající schopností odvodu vhlhkosti. 
Extra silné klimatizační vrstvy pomáhají regulovat teplotu - muže nepřehřívá, ženy nechladí. 
Potah je snímatelný a pratelný na 60° C. Pro jeho snadné praní je vyroben ze dvou částí. 

Vrstva z přírodních kokosových vláken dodá jádru stabilitu a přirozenou tuhost.


