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i už 18 let!

České matrace, které dýchají s Vámi.
Už 18 let.
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 1919. Matrace vyrobené u nás v Č

echách.

České matrace, které dýchají s Vámi.
Sladké spaní již 99 let.

Forest Air Aegis
Může být paměťová matrace tuhá a vzdušná? Může. Oblíbená matrace Forest Air nyní s vylepšeným potahem
a zvětšenou výškou. Měkčí paměťová strana a tužší strana z pružné studené pěny. Ortopedická zónová konstrukce.
Špičkový antibakteriální a protiroztočový pratelný potah s přírodními vlákny.
Vyrobena v Krkonoších.

ŠETRNOST A POHODLÍ
Ramenní zóny (změkčující profilace) šetrně

napomáhají zamezit přeležení. Profilace zároveň
funguje jako II. provzdušňovací stupeň již tak

prodyšné matrace.

150 zdravotně nezávadné
materiály

bez lepení
paměťová vrstva

bez lepení

ergonomicky testováno
60°C28

cm

–     tuhost     +

7
zón

Color Visco Wellness
Čím jsem výjimečná? Přece tím, že mám paměťovou pěnu na obou stranách. Jemný rozdíl v tuhosti paměťových
stran je ideální volbou pro každou princeznu na hrášku. Matrace se střední a nižší střední tuhostí a 7- zónami.
Oceněna 2. místem v nezávislém lázeňském testu. Pratelný potah.
Vyrobena v Krkonoších. 

ELASTICKÉ JÁDRO ZE VZDUŠNÝCH PĚN
Ortopedické 7- zónové jádro s odolnou studenou pěnou
je dokonale přizpůsobivé a poddajné. Objemové hmotnosti
pěn 25 - 50 kg/m3 pro odolnost. Matrace tělu poskytuje potřebnou
oporu - napomáhá udržet páteř v optimální poloze. Elastické vlastnosti
matrace oceníte také při použití s polohovacími rošty.

130 zdravotně nezávadné
materiály

ergonomicky testováno
60°C

–     tuhost     +

7
zón

pro pevné i polohovací
lamelové rošty

20
cm

80.000x
mechanicky

testováno

  7let       
záruka

na jádro

150.000x
mechanicky

testováno

HR
XF studená

pěna

  5let       
záruka

na jádro

TERMO
REGULACE

TERMO
REGULACE

Královny
vzdušnosti a

termoregulace

roztočům
alergiiím

Matrace,
které dýchají.

Kolekce českých matrací s vypilovanou vzdušností.

Rádce
pro

výběr matrace
= Dr.Sleep Expres =

uvnitř!

Slumberland. Tradice od roku 1919.
   Slavíme 99 let!

Tropico. Rodinné české matrace.   
   Slavíme 18 let!

99
let kvality
a tradice

Matrace s
 kr

ál
ov

sk
ou

 vz
du

šností a
 termoregulací, vyrobené v České republice.

Akce
1+1

Alpine Blue Air | Forest Air | Arabela | Color Visco Wellness | Double XXL | Tom Aloe/Kokos/Soya
latex, termoregulace & paměť paměť & tuhost taškové pružiny oboustranná paměť vzdušné polštářevzdušný & nosný rošt

20 cm / 12.590 Kč / 1+1  25.180 Kč

AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžkové nebo 1 dvojlůžko). Klasická akce 1+1.

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 10.080 Kč / 1 ks.
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 16.370 Kč / 1 ks.

eko lepení
nezávadné lepení

na vodní bázi
paměťová

pěnapro pevné i mechanicky
polohovací lamelové rošty

HR
XF studená

pěna
paměťová

pěna

28 cm / 17.990 Kč / 1+1  35.980 Kč

AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžkové nebo 1 dvojlůžko). Klasická akce 1+1.

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 14.400 Kč / 1 ks.
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 23.390 Kč / 1 ks.

TM

ANTIBAKTERIÁLNÍ PRATELNÝ POTAH.
Vysoký 49% podíl přírodních vláken Tencel® / viskóza s povrchovou úpravou AegisTM

(antibakteriální a protiroztočové vlastnosti; zamezuje tvorbě živného prostředí
pro roztoče a je prevencí vzniku plísní (ani ti, kteří se více potí, nemusí mít strach).
Potah Aegis předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky.
Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken, dvojdílný, pratelný (60 °C).

DOKONALÉ POHODLNÁ A VZDUŠNÁ
Ortopedická 7- zónová konstrukce
s paměťovou pěnou bez lepení a prodyšnými
studenými pěnami se zvýšenou tuhostí. Objemové
hmotnosti vrstev 28 - 50 kg/m3 pro vysokou odolnost.

FLEXI AIR | TUHÁ STRANA MATRACE
Odolná pružná studená pěna nabízí bezkonkurenční prodyšnost díky větracím kanálkům ve třech osách.
Odvod potu z matrace je tak maximální a lůžko svěží a čisté. Pro milovníky tuhého poležení. Ideální při zvýšené potivosti. 

VISCO AIR | MĚKČÍ STRANA MATRACE
Paměťová pěna znamená pohodlí a odlehčení
pohybového ústrojí. Poskytuje uvolnění znavenému tělu,
odlehčuje klouby a uvolňuje svaly. Svojí vynikající schopností
kopírovat kontury těla jej podpírá a pomáhá udržet páteř
v optimální poloze. Nelepená vrstva, která s každým
pohybem těla provětrá celou matraci.

FUNKČNÍ PRATELNÝ POTAH
Pratelný potah s klimatizačními vrstvami dutého vlákna zvyšuje
prodyšnost, izoluje a omezuje pocení. Stylové ornametnální prošívání
drží tvar. S funkcí odvodu statického náboje pro hluboký spánek.
Spolu s jemnou masážní profilací jádra zajišťuje odvětrání
vlhkosti z matrace. Dvojdílná konstrukce,
pratelný do 60 °C.

VISCO SOFT | MĚKČÍ STRANA MATRACE
Paměťová pěna střední tuhosti - měkčí
paměťová strana matrace. Pohodlí a odlehčení
pohybového ústrojí. Poskytuje uvolnění znavenému
tělu, odlehčuje klouby a uvolňuje svaly.

VISCO HARD | TUŽŠÍ STRANA MATRACE
Paměťová pěna se zvýšenou tuhostí - tužší paměťová strana matrace.

2. místo v nezávislém lázeňském testu

Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200;

& 180x200 cm

Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200;

& 180x200 cm

možnost
atypů

možnost
atypů

konstrukce pro maximální
prodyšnost matrace

Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200;

& 180x200 cm
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Alpine Blue Air
Super vzdušná matrace ze studené pěny s dvěma funkčními stranami - tužší latexovou a měkčí paměťovou.
Propracovaný ortopedický zónový systém podpírá tělo a uvolňuje znavené svalstvo v každé poloze, po celou noc.
Špičkový antibakteriální a protiroztočový pratelný potah s přírodními vlákny.
Vyrobena v Krkonoších.

DOKONALÉ POHODLNÉ A VZDUŠNÉ JÁDRO
Ortopedická 7- zónová konstrukce s paměťovou pěnou
bez lepení a prodyšným, pohodlným
latexem. Objemové hmotnosti vrstev
35 - 65 kg/m3 s nejdelší možnou
mechanickou i hygienickou životností.

150

zdravotně nezávadné
materiály

ergonomicky testováno
60°C22

cm

–     tuhost     +

7
zón

CITLIVÉ RAMENNÍ ZÓNY,
VÝZTUHA V OBLASTI PÁNVE

Ramenní zóny citlivě upravují tuhost.
Oceníte je při spánku na boku, kdy matrace

napomáhá odlehčit ramenní kloub. Nedochází
tak k „přeležení“. V oblasti koncentrovaného tlaku

(v oblasti pánve) je odolná studená pěna velmi vysoké
objemové hmotnosti. Je zároveň šetrná ke kyčelním kloubům.

pro pevné i polohovací
lamelové rošty

26
cm

HR
XF studená

pěna

22 cm / 18.990 Kč / 1+1  37.980 Kč

26 cm / 19.990 Kč / 1+1  39.980 Kč

AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžkové nebo 1 dvojlůžko). Klasická akce 1+1.

LATEX AIR | TUHÁ STRANA MATRACE
Kdo jednou spal na latexu, vždycky spal na latexu.
Termoregulace, pružné pohodlí, odolnost.
Latex, který dýchá - perforace odvětrává pot
z matrace a udržuje lůžko suché a čisté.

VISCO AIR | MĚKČÍ STRANA MATRACE
Paměťová pěna znamená pohodlí a odlehčení pohybového ústrojí. Poskytuje relaxaci znavenému tělu,
odlehčuje klouby a uvolňuje svaly. Svojí vynikající schopností kopírovat kontury těla jej podpírá a pomáhá
udržet páteř v optimální poloze. Nelepená vrstva, která s každým pohybem těla provětrá celou matraci.
Nelepená konstrukce vrstvy.

150.000x
mechanicky

testováno

  7let       
záruka

na jádro

TM

ANTIBAKTERIÁLNÍ PRATELNÝ POTAH
Vysoký 49% podíl přírodních vláken Tencel® / viskóza s povrchovou úpravou AegisTM

(antibakteriální a protiroztočové vlastnosti); zamezuje tvorbě živného prostředí
pro roztoče a je prevencí vzniku plísní (ani ti, kteří se více potí, nemusí mít strach).
Potah AegisTM předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky.
Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken, dvojdílný, pratelný (60 °C).

TERMO
REGULACE

České matrace, které dýchají s Vámi.
Už 18 let.

eko lepení
nezávadné lepení
visco bez lepení

paměťová
pěna

konstrukce pro maximální
prodyšnost matrace

PODMÍNKY AKCE „Vzdušné české matrace“; Platnost akce od 1. 2. 2018 do odvolání nebo publikování změn. Uvedené ceny v Kč včetně DPH. Platí pro typické rozměry 
matrací: 90x200, 80x200, 100x200, 85x195, 80x195, 90x190 cm. Prodloužení do 210 cm (+10 %); do 220 cm (+20 %) k ceně. Atypické rozměry do rozměru 100x200 cm 
(+10 % k ceně). Atypické rozměry matrací/jejich prodloužení (či zkrácení) jsou konstrukčně řešeny ořezem jádra nebo dolepem bloku kvalitní pěny (v závislosti na rozměru 
a typu matrace). Atypické rozměry dvojlůžek (+10 % k ceně nejbližšího většího rozměru). Matrace v rozměru větším než 90x200 cm mohou být dodávány s lepeným 
konstrukčním spojem, nemajícím vliv na užitné vlastnosti výrobku. V rámci akce 1+1 můžete také kombinovat typické jednolůžkové rozměry, například 1 ks matrace 
90x200 + 1 ks 80x200 cm. Matrace se Super rychlým dodáním: uveden nejkratší možný termín dodání matrace v uvedeném rozměru k Vašemu prodejci. Lamelový rošt 
Double XXL: pouze v rozměrech 90x200 a 80x200 cm. Polštáře taktéž pouze v uvedeném rozměru. Výrobce si vyhrazuje právo na změny nebo odchylky v barvách pěn a 
potahových látek, jakož i jejich dezénů, nemající vliv na užitné vlastnosti výrobků. Seznam prodejců, více akčních nabídek a informací najdete na oficiálních webových 
stránkách značek TROPICO (www.matracetropico.cz) a SLUMBERLAND (www.slumberland.cz).
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Arabela

140

zdravotně nezávadné
materiály

ergonomicky testováno
60°C

–     tuhost     +

7
zón

pro pevné rošty
i pevné desky

24
cm

HR
XF studená

pěna

80.000x
mechanicky

testováno

  5let       
záruka

na jádro

TERMO
REGULACE

České matrace, které dýchají s Vámi.
Už 18 let.

eko lepení
nezávadné lepení

na vodní bázi
kokosové

vlákno

konstrukce pro maximální
prodyšnost matrace

Super vzdušná matrace s taškovými pružinami, studenou pěnou a kokosovou výztuhou na tužší straně.
Každá tašková pružina reaguje samostatně - matrace dokonale kopíruje a podpírá tělo. Pratelný potah.
Vyrobena v Krkonoších.

To nejlepší v jedné matraci!

taškové
pružiny

24 cm / 14.690 Kč / 1+1  29.380 Kč

AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžkové nebo 1 dvojlůžko). Klasická akce 1+1.

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm / 1 ks: 16.000 Kč (26); 15.200 Kč (22).
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm / 1 ks: 25.990 Kč (26); 24.690 Kč (22).

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 11.760 Kč / 1 ks.
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 19.100 Kč / 1 ks.

FUNKČNÍ PRATELNÝ POTAH
Pratelný potah s klimatizačními vrstvami
dutého vlákna zvyšuje prodyšnost, izoluje
a omezuje pocení. Stylové ornametnální
prošívání drží tvar. S funkcí odvodu statického
náboje pro hluboký spánek. Dvojdílná konstrukce,
pratelný do 60 °C.

HARD | TUŽŠÍ STRANA MATRACE
Tužší strana pro vyznavače klasiky. Vrstva 100%
přírodních vláken z palmy kokosové dává matraci tuhost
a odolnost. Maximální doporučená nosnost do 140 kg.

SOFT | MĚKČÍ STRANA MATRACE
Střední tuhost, dokonalá prodyšnost díky větracím
kanálkům ve třech osách a precizní kopírování křivek
těla díky taškovým pružinám. Maximální doporučená
nosnost do 120 kg.

ZÓNOVÉ ORTOPEDICKÉ JÁDRO
7 anatomických zón, cca 400 samostatně
reagujících pružinek z české pružinové oceli
podpírá a kopíruje tělo v každé poloze.
Robustní pěnový rám pro stabilitu
konstrukce a pohodlné vstávání.
Objemové hmotnosti pěn 28 - 30 kg/m3

pro vysokou mechanickou i hygienickou
životnost a odolnost.

Tom
Vzdušné polštáře pro opravdové mazáky. Buďte nejvíc - dotáhněte komfort a vzdušnost svého lůžka k dokonalosti.

Podpora krční páteře a uvolnění šíjového svalstva. Dokonalá relaxace ve spojení s Vaší novou matrací. Vybere si každý: Tom - klasický polštář z visco-latexové pěny s paměťovým efektem.
Tom Aloe/Soya - paměťové polštáře s perforací a silným paměťovým efektem různé tuhosti. Tom Kokos - poddajný měkoučký latexový polštář se vzdušnou perforací vyhoví těm,

kteří potřebují „málo pod hlavou“ (děti, drobnější postavy) nebo těm, kteří - když to jinak nejde - neusnou bez toho, aniž by si dali ruku pod hlavu. Polštáře Tom Aloe, Soya a Kokos
jsou na každé své straně jinak tuhé - díky kónické profilaci. Pratelný strečový potah drží tvar (60 °C). Rozměry cca 60x40x13 cm.

Tom Tom Aloe Tom Soya Tom Kokos

paměťová
pěna

60°C

paměťová
pěna

60°C

paměťová
pěna

60°C 60°C

–     tuhost     + –     tuhost     + –     tuhost     + –     tuhost     +

1.590 Kč / 1 ks  2.070 Kč

Double XXL
Pořiďte si k odolným a vzdušným matracím pořádný lamelový rošt. Vysoká nosnost a vhodnost pro všechny.

Lamelový rošt dokonale souzní s matrací v každé její zóně a je zárukou provzdušnění. 28 lamel šíře 35 mm a tloušťky 12 mm pro nosnost, odolnost a pohodlí.
5 zdvojených lamel v bederní části s nastavitelnou tuhostí pružení. Středový stabilizační popruh, rám z vrstveného dřeva, výkyvná pouzdra. Výška cca 6 cm.

Lamelový rošt Double XXL je vhodný v případech, kdy potřebujete vyšší nosnost a/nebo zvýšit tuhost a pevnost pod matrací.
Akce platí pouze na rozměry 90x200 a 80x200 cm. Rošty se vyrábějí standardně se zápornou rozměrovou odchylkou - to proto, aby si v posteli ani nevrzly.

2.140 Kč / 1 ks  2.780 Kč

Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200;

& 180x200 cm
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Alpine Blue Air (26)

Alpine Blue Air (22)

Forest Air Aegis (28)

Arabela (24)

Color Visco Wellness (20)

Double XXL

Tom Aloe (paměť, bestseller)

Tom Soya (paměť, tužší)

Tom Kokos (latex, měkčí)

Tom (paměťová klasika)

děti
>3 roky

dorost dospěláci senioři proti pocení,
termoregulace

XXL
uživatel

pohybové
problémy

160 – nastavitelná tuhost +
v bederní části

XXL
nosnost
tuhost

možnost
atypů

možnost
atypů

možnost
atypů

nastavitelná
tuhost 5x

+/-

Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200;

& 180x200 cm


