
450 Kč 570 Kč   

Kašmír

Vysoká robustní ortopedická matrace.
Pratelný potah s kašmírovými vlákny.
Volba výšky 20 nebo 24 cm.
Vysoká nosnost a tuhost.

Zvýšená opora při vstávání.
Vhodná pro alergiky.
Tužší strana do 150 kg.
Měkčí strana do 130 kg.
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bestseller - kategorie
nosných a tuhých

matrací

80.000x
TEST

  5 let
záruka na jádro

9.990 Kč
19.980 Kč   

1 ks 120x200 cm + 1 ks Lenošek: 8.000 Kč
1 ks 200x200 cm + 2 ks Lenošek: 12.290 Kč

10.990 Kč
21.980 Kč   

akce 1+1 MAXI kolekce 2018
Exkluzivně u prodejců Tropico & Slumberland

2x SUPER VZDUŠNÝ PAMĚŤOVÝ
POLŠTÁŘ LENOŠEK!
55x40x13 cm

DÁREK

CUBECARE
PRATELNÝ
potah matrace

DVOJDÍLNÝ
potah matrace

f f mlexi oa

ODOLNÁ
pružná pěna

Romantika Kašmír

1+1
2 matrace

+ 2 polštáře

Double XXL

Váš prodejce:

2.140 Kč 2.780 Kč   

Bederník Visco
Pomocník z paměťové pěny. Uleví při problémech s bederní páteří,
se ztuhlostí šíjových svalů či špatným prokrvením nohou.
Pro spánek, sezení i relaxaci. Pratelný potah - 60 °C.
Rozměry cca 50x20x10 cm. 

Podkoleník Visco
Pomocník z paměťové pěny - doplněk pro zdravý spánek mezi kolena
při ležení na boku (kolena se nedotýkají = nedochází k otlakům).
Podporuje prokrvování těla. Doporučujeme též pro těhotné ženy. 
Pratelný potah - 60 °C. Rozměry cca 25x25x15 cm.

Matracový chránic 
Ochrana matrace, která prodlužuje její životnost, chrání ji před znečištěním, dodává lůžku tepelnou izolaci.
Snadno se udržuje (je pratelný na 60 °C). Gumové pásky v rozích pro snadné uchycení k matraci.
Prošívaný, s vrstvou dutých vláken (prodyšnost). Rozměry 90 x 200; 80 x 200; 85 x 195 cm. 410 Kč 500 Kč   

1 ks 120x200 cm + 1 ks Lenošek: 8.800 Kč
1 ks 200x200 cm + 2 ks Lenošek: 14.290 Kč

akce 1+1 MAXI kolekce 2018
Exkluzivně u prodejců Tropico & Slumberland

1+1

zdravotně nezávadné
lepení na vodní bázi

V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.
Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

Podhlavník
Klínový ortopedický podhlavník, který oceníte při čtení v posteli nebo sledování televize.
Můžete ho použít nejen v posteli, ale i na pohovce atd. Díky své klínové konstrukci udržuje tělo
v poloze, jež usnadňuje dýchání. Usnadňuje vstávání z postele a využijí ho také ti,
kteří mají rádi „vysoko pod hlavou“. Je opatřen snímatelným a pratelným potahem na 60 °C.

PODHLAVNÍK VELKÝ
80x50x20 cm

PODHLAVNÍK DĚTSKÝ
68x30x6 cm
58x30x6 cm

350 Kč  

950 Kč

–     tuhost     +

CubeCare profilace snižuje tlak na tělo.
Každá kostka reaguje samostatně.
Uspořádáno do 7 anatomických zón.

Masivní 2 cm vrstva 100%
kokosových vláken
pro tuhost a stabilitu.

Pánevní zóna
s upravenou tuhostí

pomáhá správně rozložit
tlak v oblasti kyčlí.
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Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200

& 180x200 cm

PODMÍNKY AKCE „Kašmír“; 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).

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. Rošty se vyrábějí standardně 
se zápornou rozměrovou odchylkou - to proto, aby si v posteli ani nevrzly.

160
– nastavitelná tuhost +

v bederní části

XXL
nosnost
tuhost

možnost
atypů

nastavitelná
tuhost 5x

+/-

450 Kč 570 Kč   
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13.990 Kč
27.980 Kč   

Heureka Plus

Vysoká masivní sendvičová ortopedická matrace
v pratelném (60 °C) potahu s kašmírovým vláknem.

Zvýšená opora při vstávání. Vhodná pro alergiky.
Pánevní zóna. Doporučené uložení na lamelové rošty. 
Měkčí strana (zelená) do 130 kg.
Tužší strana (barevná) do 135 kg.

f f mlexi oa

ODOLNÁ
pružná pěna

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. Látka Cashmere vznikla 
spojením kašmírské vlny a vysoce kvalitních moderních materiálů. Na potahové látce matrací z kolekce Kašmír oceníte především hebkost, snadnou údržbu, 
vhodnost pro alergiky a skvělé izolační vlastnosti - díky nim pomáhá odbourat u žen pocit studených nohou a naopak muži ocení fakt, že se jejich tělo nebude 
přehřívat. Potah Cashmere je prošitý dutým vláknem vysoké hmotnosti. Je snímatelný a pratelný do teploty 60 °C. Pro snadnou manipulaci a možnost nepřetr-
žitého používání matrace je vyroben z 2 částí, což ocení především ženy. Pro zdravý a dokonale komfortní spánek žádejte kolekci Kašmír u svého prodejce.

Pánevní zóna s upravenou tuhostí pomáhá
správně rozložit tlak v oblasti kyčlí.

ZÍSKEJTE TU PRAVOU RYCHLE!
Dr.Sleep® pomocník pro výběr správné matrace je nyní k mání také 
pro Váš chytrý mobil nebo tablet. Stahujte zdarma.

Zadejte výšku, váhu, typ postavy, a máte vybráno. Navíc! Dr.Sleep® 
aplikace Vám hned ukáže prodejny ve Vašem okolí, kam si pro skvělé 
matrace Tropico a Slumberland můžete „skočit“.

KOMFORT A JEMNOST, TO JE KAŠMÍR.

PRATELNÝ
potah matrace

DVOJDÍLNÝ
potah matrace

TESTOVÁNO &
DOPORUČENO

Sendvičová konstrukce je skvěle pružná,
vysoce odolná, ohebná a skvěle

poddajná a komfortní.

1+1

1+1
2 matrace

NEJSNAZŠÍ  ROZHODNUTÍ VAŠEHO ŽIVOTA: VYBRAT SI TU PRAVOU.
Vyzkoušejte si nezávazně pomocníka pro výběr nejvhodnější matrace přímo u svého prodejce nebo na webu www.drsleep.cz! Dr.Sleep® Vám 
během chvilky doporučí nejvhodnější matraci právě pro Vás. Je to snadné, rychlé a zábavné. RYCHLE VYBRAT, RYCHLE DODAT, RYCHLE USNOUT.

1 ks 120x200 cm: 11.200 Kč
1 ks 200x200 cm: 18.190 Kč

100.000x
TEST

  6 let
záruka na jádro

7.590 Kč
15.180 Kč   
1 ks 120x200 cm: 6.080 Kč
1 ks 200x200 cm: 9.870 Kč

9.990 Kč
19.980 Kč   
1 ks 120x200 cm: 8.000 Kč
1 ks 200x200 cm: 12.990 Kč

Kolos

Masivní matrace s vysokou nosností
v pratelném (60 °C) potahu s kašmírovým vláknem.

Matrace z kvalitních a vysoce odolných pěn s velmi vysokou 
nosností. Dvě masivní ložné plochy zapadají do středu jádra 
díky nelepenému zámku. Doporučené uložení 
na lamelové a laťkové rošty s maximálním 
rozestupem lamel 3 cm.  

1+1

f f mlexi oa

ODOLNÁ
vysokoobjemová

pěna
200PRATELNÝ

potah matrace
DVOJDÍLNÝ

potah matrace

Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200

& 180x200 cm

ANTIALERGICKÁ
bez použití lepidel

Studená pěna 45 kg/m³ - HARD

Vysokoobjemová pěna 
FlexiFoam® 50 kg/m³ - HARD/HARD 

Vysokoobjemová pěna 
FlexiFoam® 40 kg/m³ - MEDIUM/HARD 

80.000x
TEST

  5 let
záruka na jádro

Vzdušný nelepený zámek, který
díky cirkulaci vzduchu omezuje pocení

VZDUŠNÉ
nelepené jádro

BEZ LEPIDEL

1+1
2 matrace

zdravotně nezávadné
lepení na vodní bázi

–     tuhost     +–     tuhost     +


