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zdravého 
spaní



Jsme stále o krok napřed. máme matraci pro každého.
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.

• Švédsko
• Norsko
• Dánsko
• Finsko
• Německo
• Velká Británie
• Holandsko
• Belgie

• Francie
• Itálie
• Španělsko
• Švýcarsko
• rusko
• estonsko
• Polsko
• Česká republika

• slovenská republika
• chorvatsko
• Čína
• thajsko
• malajsie
• singapur
• Indonesie

Dr.sleep®

Matrace Tropico jsou součástí programu Dr.Sleep® pro výběr 
nejvhodnější matrace.

Dr.sleep a Dr.spánek, skvělý tým pro dobrý spánek a výběr matrace 
na 100% naleznete u prodejců tropico. 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.matracetropico.cz.

maloobchodní ceník získáte u našich prodejců, případně Vám tento na vyžádání obratem zašleme 
(postačí napsat do poradny na www.matracetropico.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.
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Prodloužená záruka 
na jádro matrace 

(3, 4, 5, 6 nebo 7 let)

Hmotnostní kategorie
– matrace je optimalizovaná

pro zátěž do výše
uvedené na symbolu

každý typ matrace je 
podroben náročným 

mechanickým testům, 
které simulují její běžné 

každodenní použití. 
test se liší počtem cyklů 
(odpovídajícím počtu let 

provozu).

Výška matrace ovlivňuje 
významnou měrou komfort 
spaní a životnost matrace. 
Čím vyšší matrace je, tím 

snadněji se Vám bude ráno 
vstávat. Pro starší a méně 
pohyblivé jedince je lepší 

volit vyšší matrace.

Ortopedické vlastnosti

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

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.

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

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

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
Vhodná
pro většinu 
alergií

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 individuál-
ních potřeb.

Potah matrace má vlákna ošetřena přírod-
ními extrakty a blahodárně tak působí na 
pokožku.

Na ložné ploše matrace je použita vysoce kvalitní 
termoaktivní líná pěna – pěna s pamětí. Optima-
lizuje tuhost dle teploty a zátěže a podporuje 
ortopedické vlastnosti matrací.

Potah je prošitý dutým vláknem pro aximální 
komfort, provzdušnění a podporu antialergic-
kých vlastností.

Ložná plocha matrace je opatřena masážní 
profilací, která jemně masíruje a napomáhá 
tak prokrvení, uvolnění svalstva a celkové 
relaxaci.

Ložná plocha matrace je pro maximální 
možný komfort a ortopedické vlastnosti 
rozdělena do anatomických zón (různé 
tuhosti a profilace pěn dle různých zatížení 
v jednotlivých oblastech).

Variabilní matrace 4-comfort 
s kLÍNOVÝm JÁDrem – 4 tUHOstI V 1

Proti roztočům

Proti houbám 
a plísním

Provedení cLassIc 
– rovná ložná plocha

Provedení WeLLNess 
– masážní profilace ložné 
plochy

airForce
Unikátní konstrukce jádra s plastovými pružinami pro maximální 
komfort ve všech zónách obou ložných ploch matrace. Vynikající 
provzdušnění (efekt pumpy - přirozené pohyby těla v průběhu spánku 
stlačují pružiny, čímž dochází k nasávání a vytlačování vzduchu). 
Ventilační efekt je ještě podpořen speciální 3D větrací mřížkou 
v potahu matrace. skvělé ortopedické a antialergické vlastnosti. 
matrace pro svůj vysoký komfort spánku vyhoví i jedincům, kteří 
požadují komfortní a vzdušnou matraci, avšak neakceptují konvenční 
systém s pružinami z kovového drátu.

Bio pěny mají vlastnosti 
studených/líných pěn, pro jejich 
výrobu jsou však, namísto ropy, 
použity příprodní materiály 
(oleje ze sóji, skočce, řepky, 
slunečnice).

XXL – vysoká nosnost a tuhost
Pružinová matrace 
– systém BONeLL

ramenní kolébka – pro 
uvolnění ramene při 
spánku na boku

Prodyšné
speciální technologie 
skladby pěn různých typů 
hustot a barev ve třech 
osách, vysoká elasticita 
vzdušnost a komfort.

kokosové vlákno – 100% přírodní vrstva 
pro přirozenou tuhost. cNc 

prošití – plasticita a robustnost potahu

Pružinová matrace 
– systém taŠkOVé PrUŽINY

100 % bavlna
cUBecare: Profilace ve tvaru kostek. každá kostka 
reaguje samostatně, čímž lépe rozkládá tlak, netlačí 
tolik na tělo - pomáhá zabránit přeležení.

17+17
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SLovníčEK 
tropico
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 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 větrací mřížkou v potahu matrace. 
skvělé ortopedické a antialergické vlastnosti. matrace 
s  technologií provzdušnění 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.

3D RAinbow TEChnoLogy
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 ve 3 osách = 3D. Pěny se odlišují 
také barvou – odtud název rainbow = DUHa.

3D věTRACí MřížKA JÁDRA MATRACE
Hustá síť vertikálně kladených polyesterových vláken 
– materiál poskytující vynikající odvod absorbovaných 
vodních par z  jádra matrace. Najdete ji v celé středové 
ploše jádra matrace (Nicol).

3D věTRACí MřížKA PoTAhU MATRACE
speciální mřížka v  lemu, všitá po celém obvodu potahu 
matrace. Vynikající podpora provzdušnění jádra matrace. 
skvěle doplňuje systém ventilace jádra airForce (everest, 
Forest).

4 CoMFoRT
Unikátní klínová konstrukce matrace. každá z  polovin 
jádra je vyrobena z pěny odlišné tuhosti, a díky klínovému 
tvaru se správně zvolenými otvory jádra nabízí 4 různé 
tuhosti v  jedné matraci. Zvolte si pouhým otočením a/
nebo převrácením tuhost, která Vám nejvíce vyhovuje! 
matrace systému 4 comfort jsou samozřejmě též opatřeny 
anatomickým členěním.

CLASSiC / wELLnESS
Dva typy provedení vrstev pro ležení. classic – rovná 
masivní vrstva pěny pro milovníky klasického poležení. 
Wellness (relax) – profilovaná vrstva pěny pro milovníky 
jemné uvolňující, relaxační masáže. Dle typů matrací 

mohou být vyrobeny z rozličných materiálů, zejména z líné 
pěny, pěny Flexifoam® nebo studené pěny. U matrace FOX 
si například můžete profilaci zvolit dle libosti (classic – 
klasická, rovná vrstva líné pěny nebo Wellness – relaxační 
profilace). U matrace BINGO zase můžete jít cestou 
měkčí varianty profilace líné pěny sOFt (jemná líná pěna) 
nebo tužší verze HarD (líná pěna vyšší hustoty). Prostě  
a jednoduše, jak je u tropica zvykem – pro každého něco. 
strana s rovnou vrstvou se pro snazší orientaci označuje na 
potahu všivkou „classic“, profilovaná masážní – relaxační 
strana všivkou „relax“.

PARTnERSKÁ MATRACE
Partnerská matrace má každou stranu jinak tuhou 
(případně i jinou anatomickou konstrukci, aby vyhověla 
mužům i ženám). má stranu sOFt (měkčí) a HarD (tužší). 
Otočením matrace si tedy zvolíte tuhost lůžka. celková 
výška lůžka přitom zůstává stejná a je tak vhodná do 
„manželské postele“, tedy pro partnery. Odtud její název 
(lidé se však často mylně domnívají, že partnerská matrace 
je „ta velká“). kombinováním různých 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. Vlajkovými loděmi mezi luxusními 
partnerskými matracemi jsou Nicol, everest, Forest, aroma 
Visco, Nina a calipo maxi. Vyzkoušejte! měkčí nebo tužší 
strana se označuje na potazích všivkou soft / Hard, pro 
snadnou orientaci.

LínÁ PěnA
Známá také jako visco pěna, pěna s  pamětí, kosmická 
pěna nebo termoaktivní pěna. Optimalizuje svůj tvar 
podle teploty a zatížení. Líná pěna při kontaktu s lidským 
tělem optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného 
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 k  „přeležení“). V kombinaci 
s masážní profilací poskytuje skvělé ortopedické vlastnosti  
a výtečný komfort.

STUDEnÁ PěnA
Nebojte, nechladí. Je pouze vyráběna tzv. studeným 
procesem. Je známa svojí prodyšností, skvělou bodovou 
elasticitou, dlouhou životností a pevností. má obdobné 
vlastnosti jako pěna Flexifoam®.

bio PěnA
Příroda ve Vaší ložnici. Jedná se o pěnu s  vlastnostmi 
studené pěny, kde jsou suroviny vyráběné z ropy nahrazeny 
přírodními oleji – v tomto případě olejem ze skočce a sóje. 
Díky tomu přispívá ekologii, šetří ekosystém a přináší více 
přírody do našich ložnic. Použití BIO pěny má unikátní 
dopad především na výsledné vlastnosti matrací: násobí se 
tažnost (elasticita), snižuje se tlaková deformace a zvyšuje 
se odrazová pružnost.

FLExiFoAM®

Patent, jak za dobré peníze získat u matrace hodně muziky 
– vzdušnost, pružnost a lehkost. má podobné vlastnosti, 
jako studená pěna.

LATEx
Latexové vrstvy jádra matrace jsou tvořeny směsí 
přírodního a umělého latexu tak, aby vykazovaly 
antialergické vlastnosti. Vzdušnost zajišťují odvzdušňovací 
kanálky. Latexové vrstvy dodávají matraci vynikající 
ortopedické vlastnosti, vysokou elasticitu a mají dlouhou 
životnost. Najdete je u matrace Šárka top.

bonELL
Dnes již poněkud zastaralá konstrukce pružinových 
matrací („péruje“ celá plocha, nelze efektivně anatomicky 
členit). Vhodné pro příležitostné spaní, např. na chatu. 
Nespornou výhodou je to, že dobře dýchají a můžete je 
uložit na pevnou desku.

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  masážním 
profilem. Nehodí se však příliš na polohovatelné rošty (lze 
je polohovat pouze do určité míry, v  případě požadavku 
na polohování volte mechanicky polohovatelné rošty). 
Doporučené uložení na pevný podklad (na pevnou desku 
nebo na pevný laťkový rošt, kde mezery mezi jednotlivými 
laťkami nepřesáhnou 4 cm). 

KoKoSovÁ vLÁKnA
Najdete je v  jádru matrace jako mezivrstvu, která 
napomáhá stabilitě jádra (zvyšuje nosnost, odolnost  
a přirozenou tuhost) při současném zachování skvělých 
ortopedických vlastností matrace. kokosová vrstva je 
vyrobena z 100% přírodních vláken palmy kokosové, 
spojených směsí přírodního latexu.

SníMATELný PoTAh
Vybírejte ty matrace, které mají snímatelné a pratelné 
potahy. ty nejkvalitnější matrace mají potah vyroben  
z 2 samostatných částí, takže můžete matraci používat,  
i když půlku potahu máte zrovna v pračce. Praní v domácích 
podmínkách je snadné – polovina potahu se snadno vejde 
do pračky. Navíc můžete matraci nepřetržitě používat 
s druhou půlkou potahu.

RozMěRy MATRACí TRoPiCo
typické rozměry matrací jsou 80x195, 85x195, 90x190, 
80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200  
a 180x200 cm. matrace se dají také prodloužit na 210  
nebo 220 cm. atypické rozměry jsou samozřejmě po 
dohodě také možné. V podstatě dokážeme vyrobit téměř 
jakýkoli rozměr (více se dozvíte v ceníku tropico).

Chelsea

Potahové látky
Všechny potahy 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 ze dvou samostatných 
polovin tak, aby bylo možné vyprat pouze jeden díl, nepřetížit pračku a matraci bez omezení používat. Potahy 
všech doplňků tropico jsou taktéž snadno snímatelné a pratelné, opatřeny praktickým zipem.

Alexandra: Špičkový potah s luxusním plastickým designem moderního střihu, tkaný moderní tech-
nologií Jackard. Jeho konstrukce a provedení zvyšuje vzdušnost v prostoru klimatizační vrstvy mezi 
jádrem matrace a látkou. Prošívaný dutým vláknem vysoké gramáže. Pratelnost: 60 °c.

Aloe vera: Luxusní potahová látka obsahující mikrokapsle s přírodním extraktem z aloe Vera. Při 
užívání uvolňuje aroma, které má antialergické a antiseptické účinky. Prošívaný dutým vláknem. 
Pratelnost: 60 °c.

bungee Lara: atraktivní a na dotek velice příjemný potah. Naleznete jej na doplňcích pro zdravý 
spánek v neprošívané podobě, která dá vyniknout propracovanému designu této látky. Pratelnost: 
60 °c.

Cashmere: Látka vznikla spojením kašmírské vlny a vysoce kvalitních moderních materiálů. Přináší 
hebkost, snadnou údržbu, vhodnost pro alergiky a skvělé termoizolační vlastnosti. Prošívaný du-
tým vláknem. Pratelnost: 60 °c.

Color: Potah, který rozzáří pokoj každého dítěte i teenager-a. Prodyšná, odolná a velmi vzdušná lát-
ka v celobarevných variantách OraNŽOVÁ, mODrÁ, rŮŽOVÁ nebo ZeLeNÁ. Potahy jsou prošívané 
dutým vláknem. Pratelnost: 60 °c.

hypoallergen greenstyle: svěží potah s povrchovou úpravou vláken výtažky esenciálních olejů. 
Doporučujeme zejména pro alegiky. Prošívaný dutým vláknem. Pratelnost: 60 °c.

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 klima-
tizační vrstvou dutého vlákna 400 g/m2. Zvyšuje tak vzdušnost v  prostoru mezi jádrem matrace  
a potahem. Prošívaný moderním jednojehlovým vzorem obrazcem, navrženým designérem tropico. 
Pratelnost: 60 °c.

intimo: Špičkový potah s klimatizační vrstvou, který má co nabídnout ženám (hřejivý pocit) i mužům 
(chladivý efekt). Intimo – to je bonus k hlubšímu a intenzivnějšímu spánku. Prošívaný dutým vlák-
nem. Pratelnost: 60 °c.

Jojoba: Luxusní potah s moderním designem, jehož vlákna jsou ošetřena přírodními extrakty z keře 
Jojoba, které mají blahodárné účinky na lidskou pokožku. Velice šetrné k pokožce! Prošívaný dutým 
vláknem vysoké gramáže. skvělý pro alergiky. Pratelnost: 60 °c.

MicroCare: Luxusní potahová látka obsahující praní odolnou úpravu argentanotm, ochrannou an-
timikrobiální nanotechnologií s  ionty stříbra (zamezuje přenosu a růstu bakterií, zabraňuje vzni-
ku zápachu, zajišťuje vysokou hygienu a svěžest. Dermatologicky testováno). Potah je snímatelný  
a pratelný na 60 °c, což je základním předpokladem pro zdravý spánek nejenom alergiků.

Relaxtic: Prodyšná, velmi vzdušná látka v bílé barvě, příjemná na dotek. Prošívaný dutým vláknem. 
Pratelnost: 60 °c.

Alexandra

Aloe Vera

Bungee Lara

Relaxtic

Jojoba

MicroCare

Cashmere

Color

Hypoallergen Greenstyle

Intimo
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Potahové látky design 2014
Luxusní pletené potahové látky, osvědčená konstrukce, vysoká kvalita a estetická hodnota. Tropico 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. 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.

Silver Line: Komfortní potah navržený speciálně pro osoby se zvýšenou potivostí a tudíž i alergiky. 
Klimatizační vrstva z dutého vlákna o vysoké gramáži, prošitý plastickým vzorem. Velice prodyšný 
a příjemný na dotek. Skvělé izolační vlastnosti. Prošívaný dutým vláknem vysoké gramáže. Pratel-
nost: 60 °C.

Teenage: Velmi kvalitní a pevná látka o vysoké gramáži se zvýšenou otěruvzdorností. Svým de-
signem osloví zejména mladé spáče. Potah je opatřen barevným motivem LEBKY a CYKLISTÉ. Skvě-
lý pro alergiky. Prošívaný dutým vláknem. Pratelnost: 60 °C.

Wellness: Designově propracovaný potah, který je velice příjemný na dotek a pomáhá snižovat ru-
šivé účinky statické elektřiny, která může v průběhu spánku na naše tělo negativně působit. Proší-
vaný dutým vláknem vyšší gramáže. Pratelnost: 60 °C.

Všechny potahy 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 ze dvou samostatných polovin tak, aby bylo možné vyprat pouze jeden díl, 
nepřetížit pračku a matraci bez omezení používat. Potahy všech doplňků Tropico jsou taktéž snadno snímatelné a pratelné, opatřeny prak-
tickým zipem.

Wellness

SilverLine

Teenage

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.

milostné psaní

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.

times

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.

zebra

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.

arizona

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.

globus
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• nina 2014 • bingo • Maxi Kings 
• Calipo • Fénix • Maxi
• capri • Alenka 2013 

• heureka 
• Karina Kokos 
• riviera

• Aroma visco 
• Fox 
• Calipo Maxi
• Arabela

• xena Sport
• Carneval

• xena Trio 
• šárka Top
• Amálka (dětská)

• Romantika

rodina

Komfort

Sport

& Relax

Teenage

chata

& chalupa

Extra

tvrdé

& nosné

• nicol 
• everest
• Forest

Prestige

nová řa
da

řADA MATRACE PoTAh

rodina Nina 2014 Intimo
rodina calipo aloe Vera 
rodina capri aloe Vera 
rodina Bingo Hypoallergen Greenstyle 
rodina Fénix Wellness 
rodina alenka 2013 silver Line 
rodina maxi kings relaxtic 
rodina maxi relaxtic

Prestige Nicol alexandra
Prestige everest chelsea
Prestige Forest chelsea 

komfort aroma Visco alexandra 
komfort Fox Wellness 
komfort calipo maxi Jojoba 
komfort arabela Wellness 

sport & relax Xena sport relaxtic 
sport & relax carneval aloe Vera 

teenage Xena trio teenage/color/relaxtic 
teenage Šárka top teenage/color/relaxtic 
teenage amálka (dětské) relaxtic 

chata & chalupa Heureka cashmere 
chata & chalupa karina kokos relaxtic 
chata & chalupa riviera relaxtic 

extra tvrdé & nosné romantika cashmere 
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Rodina

Prestige

Komfort

Sport & Relax

Extra tvrdé & nosné

Teenage

Chata & chalupa
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ninA 2014
VYNIkaJÍcÍ POHODLÍ a OrtOPeDIcké VLastNOstI, JeDNODUcHÁ, ODOLNÁ a VYsOce 
VZDUŠNÁ kONstrUkce s NeLePeNÝm HřeBeNOVÝm sPOJem. PartNerskÁ matrace NINa 
PřINÁŠÍ NOVě BeNeFIt VOLBY PrOFILace cLassIc (rOVNÁ) NeBO reLaX (JemNé masÁŽNÍ 
NOPkY) POUHÝm OtOČeNÍm. JÁDrO Ze stUDeNÝcH a LÍNÝcH PěN POskYtUJe JeDINeČNé 
OrtOPeDIcké VLastNOstI ŠIrOkémU sPektrU UŽIVateLŮ. LÍNÁ PěNa V NeJZatÍŽeNěJŠÍ 
(BeDerNÍ) OBLastI PřI kONtaktU s LIDskÝm těLem OPtImaLIZUJe sVOJI tUHOst DLe 
aBsOrBOVaNéHO tePLa.

•  strana relax soft (měkčí strana, oranžová) s oranžovou visco pěnou v pánevní oblasti 
(pohodlí pro kyčle, klouby). Ideální pro ženy. Díky jemné masážní profilaci doporučujeme též 
milovníkům relaxačního spánku. Doporučené zatížení do 75 kg.

• strana classic HarD (tužší strana, modrá) s modrou visco pěnou a Flexifoam® 
 pěnou vyšší tuhosti (ideální pro muže). Doporučeno pro hmotnosti 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

hard

soft

rodina
Vynikající matrace, které se osvědčily u širokého spektra zákazníků, zaručeně potěší svým pohodlím celou Vaši rodinu! 
Bohatá nabídka matrací různých konstrukčních typů a tuhostí, to je řada tropico rodina. Široce jsou zde zastoupeny 
partnerské matrace: koupí dvou stejných partnerských matrací docílíte stejné výšky lůžka s tím, že každý z partnerů 
může zvolit tužší nebo měkčí stranu pouhým otočením matrace. matrace řady tropico rodina mají jednu jedinou 
chybičku – spí se na nich tak skvěle, že se Vám vůbec nebude chtít vylézat z postele…

soft

hard
calipo
skVěLÁ PartNerskÁ matrace s rOZDÍLNOU tUHOstÍ LOŽNÝcH PLOcH, VYBaVeNÝcH 
aNatOmIckOU masÁŽNÍ 7 ZóNOVOU PrOFILacÍ. VÍtěZ testU matracÍ LÁZNě 
VeLIcHOVkY 2012.

•  tužší strana HarD (růžová visco pěna) 7 zón s masážní profilací.
• měkčí strana sOFt (žlutá visco pěna) 7 zón s masážní profilací.
• Díky vhodné kombinaci materiálů poskytuje jedinečné ortopedické vlastnosti.
• Jádro ze studené pěny s odvzdušňovacími kanálky (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

capri
LUXUsNÍ rODINNÁ matrace s PaměťOVOU a stUDeNOU (Hr) PěNOU PřÍrODNÍHO 
PŮVODU (BIO PěNOU). JÁDrO tVOřÍ ODOLNÁ FLeXIBILNÍ PěNa s PřÍČNÝmI „Y“ 
PrOřeZY PrO VYsOkOU eLastIcItU a VZDUŠNOst.

•  strana sOFt (oranžová, měkčí) – komfortní viskoelastická (paměťová) bio pěna  
(přírodní suroviny), 7 zón s anatomickou masážní profilací.

•  strana HarD (zelená, tužší) – vysoce prodyšná studená pěna aloe přírodního původu 
(kousek přírody do Vaší ložnice).

•  Díky profilaci ložné plochy cubecare ve tvaru kostek pomáhá zabránit 
 pocitu přeležení – každá kostka reaguje samostatně. 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
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Hard + Soft Soft + Soft Hard + Hard

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

volitelná výška volitelná výškavolitelná výška

soft

hard

rodina

bingo
20/18 CM | SoFT/hARD

skVěLÁ matrace s LÍNOU PěNOU (Na VÝBěr tUŽŠÍ: BINGO HarD a měkČÍ: BINGO sOFt)  
a mOŽNOstÍ VÝBěrU VÝŠkY (18 NeBO 20 cm). mOŽNO ZakOUPIt kOmBINace:  
tUŽŠÍ + měkČÍ / tUŽŠÍ + tUŽŠÍ / měkČÍ + měkČÍ.

•  strana s línou pěnou: 7 zón, masážní profilace (měkčí strana matrace)
• strana z modré pěny Flexifoam® dosahující vlastností studené pěny má 7 zón se speciální 
 profilací 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

soft hard

1

2

3

4

1

2 3

4
tuhosti

Fénix
MATRACE SE čTyřMi TUhoSTMi

PřeVratNÁ NOVINka, VYUŽÍVaJÍcÍ NeJNOVěJŠÍ POZNatkY Z erGONOmIe a ZDraVéHO 
sPÁNkU – PateNtOVaNÝ sYstém 4-cOmFOrt. UNIkÁtNÍ kLÍNOVÁ kONstrUkce Z PěN 
FLeXIFOam® s PřÍČNÝmI OtVOrY = 4 rŮZNé tUHOstI V JeDNé matracI! staČÍ OtOČIt 
NeBO PřeVrÁtIt Na DrUHOU straNU a ZÍskÁVÁte OPtImÁLNÍ řeŠeNÍ sPÁNkU PrO 
ceLOU rODINU.

•  Optimální řešení spánku pro celou rodinu
•  4 tuhosti v jedné matraci (volba otočením/převrácením)
•  Vysoká vzdušnost konstrukce
•  strana relax: anatomická zónová profilace 
 s jemnou vlnkou (červená)
•  strana classic: rovná masivní plocha (bílá)
•  Potah Wellness s funkcí odvodu statického náboje z těla. 
 Prošitý klimatizačním vrstvou 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

ALEnKA 2013
kVaLItNÍ VYsOkÁ PartNerskÁ matrace s ceLkOVě VYŠŠÍ tUHOstÍ. seNDVIČOVÁ 
kONstrUkce Z ODOLNé a PrODYŠNé PěNY FLeXIFOam®, DOsaHUJÍcÍ VLastNOstÍ 
stUDeNé PěNY.

•  strana HarD (tužší, červená). rovné provedení classic.
•  strana sOFt (měkčí, zelená). rovné provedení classic.
•  Potah silver Line je prošívaný, s bohatou 
 klimatizační vrstvou 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 

5
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MAxi KingS
kVaLItNÍ VYsOkÁ PartNerskÁ matrace s ceLkOVě VYŠŠÍ tUHOstÍ. seNDVIČOVÁ 
kONstrUkce Z ODOLNé a PrODYŠNé PěNY FLeXIFOam®,  
DOsaHUJÍcÍ VLastNOstÍ stUDeNé PěNY.

• strana sOFt (měkčí, strana s 3D rainbow technologií a masážní 
 7 zónovou profilací pro uvolnění svalstva).
• strana HarD (tužší, s příčnou profilací).
• 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

MAxi
kOmFOrtNÍ matrace s rŮZNÝmI tUHOstmI LOŽNÝcH PLOcH s aNatOmIckÝm  
tVarOVÁNÍm mINImaLIZUJe rIZIkO ŠPatNé VOLBY tUHOstI matrace.  
Je VHODNÁ I PrO PÁrY s rOZDÍLNÝmI POŽaDaVkY Na tUHOst LŮŽka.

• strana HarD (tužší, červená) s anatomickou profilací.
• strana sOFt (měkčí, zelená) s anatomickou profilací.
• Jádro je tvořeno zónovým Flexifoam® sendvičem. 
 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

Brilantní české matrace, které udělají z každé ložnice ráj. matrace tropico Prestige jsme vyvinuli s ohledem na přání 
a požadavky našich zákazníků. mají maximální ortopedické vlastnosti, špičkový spánkový komfort, vybrané potahy 
a velkou výšku pro exkluzivní pocit jistoty na Vašem lůžku a snadné vstávání. Jedinečná záruka a skvělý vzhled jsou 
samozřejmostí. Jsou vyrobeny dle nejnovějších poznatků v oblasti zdravého spánku (technologie vzdušných jader 
airForce 2014), z materiálů nejvyšší jakosti (např. pěny s paměťovým efektem nejvyšší kategorie, ventilační 3D mřížky 
v celé středové ploše jádra, ventilační lem ve střední klimatizační vrstvě potahu, atd.). Vyzkoušejte nový rozměr spaní 
u prodejců tropico. seznam na www.matracetropico.cz > Prodejci   

niCoL
LUXUsNÍ VLaJkOVÁ LOď trOPIcO Je ZHOtOVeNa VÝHraDNě Z PrOVěřeNÝcH a 
OsVěDČeNÝcH materIÁLŮ: OBLÍBeNÝcH LÍNÝcH PěN DVOU rŮZNÝcH stUPňŮ tUHOstI. 
skLaDBa materIÁLŮ DěLÁ Z NIcOL PartNerskOU matracI s VYsOkÝm kOmFOrtem 
sPÁNkU a  tVarOVOU stÁLOstÍ PO ceLOU DOBU ŽIVOtNOstI (10 – 20 Let).

•  Špičková technologie pro Vaši postel. Volba tuhosti otočením matrace;
• tužší strana HarD (žlutá líná pěna) – pro milovníky tužšího spaní. 7 zón.
• měkčí strana sUPersOFt (bílá líná pěna) – navozující příjemný pocit „stavu beztíže“. 7 zón.
• 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

Prestige
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Prestige

EvEREST
LUXUsNÍ 17–ZóNOVÁ VIscO matrace sYstémU aIrFOrce, PřINÁŠeJÍcÍ maXImÁLNÍ 
kOmFOrt a VZDUŠNOst, které se VYrOVNaJÍ JeN NeJPrODYŠNěJŠÍ PrUŽINOVé 
matrace. eVerest NaBÍZÍ DOkONaLÝ ODPOČINek PrO VaŠe těLO I mYsL. matracI Jsme 
VYVINULI DLe PřÁNÍ a POtřeB ZÁkaZNÍkŮ, kteřÍ se NecHtěJÍ V NIČem OmeZOVat.  
17 + 17 ZóN.

•  technologie airForce – obě strany matrace dýchají ve všech směrech. 
 toto řešení nabízí maximální možné provzdušnění u pěnových matrací.
• Špičková technologie pro Vaši postel. Volba tuhosti otočením matrace;
• měkčí strana sOFt (oranžová líná BIO pěna); profilace airForce
• tužší strana HarD (modrá Flexifoam® pěna); profilace airForce
• Ortopedické jádro má 17 zón na obou stranách, horizontální podélné 
 a příčné + vertikální provzdušňovací kanály airForce.
• ramenní kolébky zajišťují uvolnění ramene při spánku na boku 
 (páteř v optimální poloze, nedochází k přeležení, 
 komfortní změkčení). Perforace navíc napomáhají 
 cirkulaci vzduchu.
• Jádro je opatřeno ochrannou, vysoce prodyšnou 
 látkou, která navíc umožňuje snadné snímání potahu.
• Špičkový potah chelsea s luxusním plastickým 
 designem moderního střihu. Prošívaný  Flexifoam® pěnou 
 a klimatizačními vrstvami dutého vlákna (vysoká vzdušnost, 
 izolace, hygiena). snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °c).
• cirkulace vzduchu je dále podpořena ventilační mřížkou v potahu.
• Jádro je vyrobeno bez použití jakýchkoli lepidel
• Uložení: pevný laťkový rošt, lamelový rošt 
 (tip pro rošt: relax klasik).
• exkluzivní výška matrace cca 27 cm  
 – komfort spánku, pohodlné vstávání, 
 pocit bezpečí, robustnost
• Doporučená nosnost až 150 kg.
• Jedinečná záruka 7 let
• testováno 150.000x

soft

hard

17+17
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FoREST
LUXUsNÍ VIscO matrace sYstémU aIrFOrce, PřINÁŠeJÍcÍ maXImÁLNÍ kOmFOrt  
a VZDUŠNOst, které se VYrOVNaJÍ JeN NeJPrODYŠNěJŠÍ PrUŽINOVé matrace. FOrest 
NaBÍZÍ DOkONaLÝ ODPOČINek PrO VaŠe těLO I mYsL. matracI Jsme VYVINULI DLe PřÁNÍ 
a POtřeB ZÁkaZNÍkŮ, kteřÍ se NecHtěJÍ V NIČem OmeZOVat. 17 + 7 ZóN.

•  technologie airForce – obě strany matrace dýchají ve všech směrech. toto řešení nabízí 
maximální možné provzdušnění u pěnových matrací.

• Špičková technologie pro Vaši postel. Volba tuhosti otočením matrace;
• měkčí strana sOFt (oranžová líná BIO pěna); profilace airForce
•  tužší strana HarD (modrá Flexifoam® pěna); profilace airForce
•  Ortopedické jádro má 17 zón na straně s visco pěnou 
 (nelepený spoj), horizontální podélné a příčné + vertikální provzdušňovací kanály airForce. 
 strana s tužší modrou pěnou má 7 anatomických zón.
•  ramenní kolébky zajišťují uvolnění ramene při spánku na boku 
 (páteř v optimální poloze, nedochází k přeležení, komfortní změkčení). 
 Perforace navíc napomáhají cirkulaci vzduchu.
•  Jádro je opatřeno ochrannou, vysoce prodyšnou látkou, 
 která navíc umožňuje snadné snímání potahu.
•  Špičkový potah chelsea s luxusním plastickým 
 designem moderního střihu. 
 Prošívaný Flexifoam® pěnou 
 a klimatizačními vrstvami dutého vlákna 
 (vysoká vzdušnost, izolace, hygiena). 
 snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °c).
• cirkulace vzduchu je dále podpořena ventilační 
 mřížkou v potahu.
• Uložení: pevný laťkový rošt, lamelový rošt 
 (tip pro rošt: relax klasik).
•  exkluzivní výška matrace cca 27 cm – komfort 
 spánku, pohodlné vstávání, pocit bezpečí, robustnost
•  Doporučená nosnost až 150 kg.
•  Jedinečná záruka 7 let
•  testováno 150.000x

17+7

hard

soft
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Komfort

ARoMA viSCo
maXImÁLNě kOmFOrtNÍ seNDVIČ, DOmINaNtNÍ sVOJÍ VÝŠkOU  
(22 cm) a POUŽItÝmI materIÁLY. VÝBěr tUHOstI OtOČeNÍm (měkČÍ a tUŽŠÍ straNa).

• 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 relax).
• Doporučená nosnost 130 kg.
• Výška matrace cca 22 cm.
• Záruka 6 let
• testováno 100.000x

Oblíbené, chytré a variabilní matrace se špičkovými vlastnostmi ve všech ohledech. řadí se k absolutní špičce na evropských 
trzích v oblasti luxusních matrací pro zdravé spaní, avšak za nesrovnatelně výhodnějších cenových podmínek. matrace řady 
komfort jsou vyrobeny dle nejnovějších poznatků v oblasti zdravého spánku a jsou zárukou maximálního pohodlí  
a brilantních vlastností, které se od těchto matrací očekávají. Nabízejí vysokou variabilitu, ortopedický komfort a různé typy 
konstrukcí pro každé Vaše přání. Z použitých materiálů jmenujme například špičkové pěny s paměťovým efektem, Hr pěny 
vysokého objemu, atd. Prodloužená záruka je zde samozřejmostí. Vyzkoušejte na vlastní záda a uvěříte.

CALiPo MAxi
LUXUsNÍ matrace, VYcHÁZeJÍcÍ Z LétY PrOVěřeNéHO BestseLLerU, matrace caLIPO. 
matrace caLIPO maXI VŠak VYUŽÍVÁ Na JeDNé LOŽNé PLOŠe tecHNOLOGIe 3D raINBOW 
(Je POUŽItO OPtImaLIZOVaNé sLOŽeNÍ NěkOLIka tYPŮ LÍNÝcH PěN O rŮZNÝcH 
tUHOstecH).

• strana HarD (tužší) – strana s 3D rainbow technologií.
• strana sOFt (měkčí) – velmi jemná a komfortní líná termopěna – strana sUPersOFt 
 – doporučujeme všem, kteří vyžadují měkoučký komfort a zároveň vynikající 
 ortopedické vlastnosti.
• Ventilační jádro s ramenní a pánevní zónou – skvělý odvod vodních par 
 + páteř v ideální polohy při spánku na zádech i na boku.
• masážní profilace 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
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Fox EDiCE. VYŽaDUJte 
POUZe PraVÝ FOXtm.

nEJPRoDÁvAněJší 
čESKÁ MATRACE TRoPiCo.
VYsOkÁ VarIaBILIta – ZVOLte sI VÝŠkU a PrOFILacI. 

VYBerete sI sNaDNO a s PerFektNÍm VÝsLeDkem. 

TAKovÁ JE obLíbEnÁ, 
PRAvÁ čESKÁ MATRACE FoxtM.
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Fox 
tM  

28/24/20/16/14 | cLassIc/WeLLNess
LUXUsNÍ rODINNé matrace s mOŽNOstÍ VOLBY PrOFILace LÍNé PěNY (cLassIc 

– rOVNÁ; WeLLNess – masÁŽNÍ) a VÝŠkY (14/16/20/24/28 cm). LÍNÁ BIO PěNa – 

OraNŽOVÁ (VHODNé PrO aLerGIkY) PrO kOmFOrt a OrtOPeDIcké VLastNOstI.

• Fox classic – varianta s masivní rovnou línou pěnou pro vyznavače klasiky

• Fox Wellness – varianta s jemnou relaxační masážní profilací 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 profilací cubecare 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 klimatizační vrstvou dutého vlákna. 

 snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °c).

• Uložení: laťkový nebo lamelový/polohovatelný rošt 

 (doporučujeme řadu Double nebo relax).

• Doporučená nosnost 135 kg.

• výška matrace (v cm cca):
 – FoxíK 14 cm (novinKA; 3 cm visco pěny)
 – Fox 16 cm (4 cm visco pěny)
 – Fox 20 cm (4 cm visco pěny)
 – Fox 24 cm (4 cm visco pěny)
 – Fox 28 cm (novinKA; 5 cm visco pěny)
• Záruka 6 let

• testováno 100.000x

VZDUŠNÁ

6 

LET
ZÁRUKA

135 kg
NOSNOST TUHOST

100.000x
TEST

16 20 24

Classic

Wellness

RAMENNÍ
KOLÉBKY

2814 BIO
VISCO

CUBECARE

FoxíK 14. Pro zdraví našich dětí.

Do dětských postelí standardních rozměrů.

Fox 16. komfort za skvělou cenu.

Ideální tuhost a ortopedické vlastnosti

nabídne při zatížení cca 40 – 70 kg.

Fox 20. stabilita, pohodlí, zdraví.

Nejoblíbenější Fox. Vhodný pro každého.

Fox 24. Vyšší třída zdravého spaní.

Výška s pocitem jistoty při spánku, snadné

vstávání i pro hůře pohyblivé jedince.

Fox 28. Unikát ve světě matrací.

Nový rozměr spánku. extra vysoká matrace

s extra vysokou vrstvou paměťové pěny.

maximálně komfortní a ortopedická! FOX 28

jsme zkonstruovali dle Vašich přání.

vyzkoušejte si matrace Fox u svého prodejce
nebo na www.drsleep.cz!

KTERý Fox  
Si MÁM KoUPiT?

w w w . m a t r a c e - f o x . c z
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Fox EDiCE. VYŽaDUJte 
POUZe PraVÝ FOXtm.

Fox EDiCE.  
bUĎTE nÁRoční A oRiginÁLní.
LUXUsNÍ ŽUPaNY, OsUŠkY a ŽÍNkY FOXtm  

OD PřeDNÍHO ČeskéHO VÝrOBce VeBa.  

VYsOké reNOmé, VYsOkÁ kVaLIta a UŽItNÁ HODNOta,  

LUXUsNÍ VZHLeD, NaDČasOVÝ DesIGN  

s GaraNcÍ ZNaČkY FOXtm.

ŽUPaN
Bílé froté, vysoká kvalita (420 g/m2). 

s páskem, kapsou a logem edice FOXtm.

Dostupný ve velikostech s, m, L, XL, XXL

OsUŠka
Bílé froté, vysoká kvalita (550 g/m2).  

rozměr 70 x 140 cm.

Opatřen logem edice FOXtm

ŽÍNka
Vyrobena z hladkého froté 

vysoké kvality (420 g/m2). 

kapsa, rozměr 17 x 25 cm.

Opatřena všivkou s logem edice FOXtm.
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Komfort

ARAbELA
rOBUstNÍ ČeskÁ PrUŽINOVÁ matrace. OrtOPeDIckÁ PartNerskÁ kONstrUkce 
s JÁDrem s taŠkOVÝmI PrUŽINamI (VZDUŠNOst, VYNIkaJÍcÍ OrtOPeDIcké VLastNOstI  
a kOmFOrt sPÁNkU, ODOLNOst, traDIČNÍ stYL sPaNÍ) a PrateLNÝm POtaHem.

• Vysoce vzdušné a elastické jádro z cca 384 ks aktivních taškových pružin a pěn Flexifoam®.
• Česká pružinová ocel vysoké jakosti. certifikovaná konstrukce pružinového systému.
• Pružinové jádro je vyztuženo v bocích masivními zpevňovacími pěnovými partiemi, 
 které zajišťují oporu při vstávání z postele a stabilitu jádra matrace a tím i celého lůžka.
• strana relax sOFt (měkčí, 7 zónová profilovaná, modrá) je opatřena systémem provzdušnění 
• airForce (horizontální podélné a příčné plus vertikální vzdušníky. střední tuhost, 
 doporučená nosnost do 120 kg.
• strana classic HarD (tužší, žlutá, rovná masivní vrstva) určena milovníkům tvrdých matrací. 
• tvrdost a nosnost podpořena kokos-latexovou rohoží z 100% přírodních vláken 
 palmy kokosové. Nosnost až 140 kg.
• Ideální matrace pro pevné rošty nebo uložení na pevnou desku.
• Díky systému airForce je možno matraci uložit i na méně 
 prodyšný podklad (např. sololitová deska).
• 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 24 cm
• Záruka 5 let
• testováno 80.000x

hard

soft

xEnA SPoRT 20 / 18 cm
matrace XeNa sPOrt Ve DVOU VOLIteLNÝcH VÝŠkÁcH (20 NeBO 18 cm) VYcHÁZÍ  
Z  matrace XeNa trIO (BestseLLer V DaNé kateGOrII V LetecH 2010, 2011, 2012 a 2013). 
kONstrUkce Je UPraVeNa tak, aBY POskYtOVaLa NaVÍc masÁŽNÍ reLaXaČNÍ sPÁNek 
(ŽLUtÁ straNa reLaX HarD) PřI ZacHOVÁNÍ VYsOké PrUŽNOstI, OrtOPeDIckÝcH 
VLastNOstÍ a VZDUŠNOstI. stUDeNé a FLeXIBILNÍ PěNY VYŠŠÍ střeDNÍ tUHOstI JsOU 
NaVrŽeNY s OHLeDem Na POtřeBY aktIVNÍcH JeDINcŮ a sPOrtOVcŮ.

•  Vyrábí se ve 2 výškách (20 cm – pro urostlejší jedince; 18 cm – zejména pro aktivní dorost).
•  kompaktní 5- zónový sendvič s volbou tuhosti a profilace pouhým otočením.
•  maximální vzdušnost – příčné perforace „Y“ pro dokonalé přizpůsobení 
 se tělu při všech režimech spánku.
•  strana classic sOFt (měkčí, červená strana). Vnitřní zónování 
 pro podporu páteře.
•  strana relax HarD (tužší, žlutá strana). relaxační profilace 
 s vysokou vzdušností. Vyšší střední tuhost.
•  střední stabilizační vrstva (modrá) z tuhé pěny vyššího 
 objemu (stabilita a přirozená tuhost lůžka).
•  skvělý potah relaxtic, bohatě prošívaný klimatizační 
 vrstvou dutého vlákna (ženy nechladí, muže nepřehřívá, 
 umožňuje skvělou cirkulaci vzduchu). Dvojdílný, 
 pratelný na 60 °c.
•  Uložení: pevný laťkový rošt, ideálně lamelový 
 (tip: řada Double nebo relax).
•  Doporučená nosnost 130 kg.
•  Výška matrace cca 20 nebo 18 cm.
•  Záruka 5 let
•  testováno 80.000x

kolekce matrací tropico sport & relax pro sportovce a aktivní jedince vychází vstříc těm z nás, kteří jsou neustále 
v pohybu (ať už přes den anebo v noci). V matracích této řady najdete vysoce kvalitní materiály a nejmodernější 
technologie. ty byly při konstrukci matrací sport & relax kombinovány tak, aby v maximální možné míře přispěly 
k uvolnění svalstva a celkové tělesné relaxaci po namáhavém dni plném tělesné i psychické aktivity. Vyzkoušejte 
robustnost Xeny sport nebo jemné visco zóny matrace carneval, uvolňující při spánku ramena.

Sport

& Relax

5

hard

soft
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Sport

& Relax

CARnEvAL
rOBUstNÍ PeVNÁ, HOUŽeVNatÁ a NOsNÁ matrace s rOZDÍLNOU tUHOstÍ rameNNÍcH 
ZóN. matrace Je ODPOVěDÍ České ZNaČkY trOPIcO Na PřÁNÍ ZÁkaZNÍkŮ NaBÍDNOUt 
rOBUstNÍ tUHOU matracI s PaměťOVOU PěNOU, VHODNOU PrO aktIVNÍ JeDINce.

• robustní a tuhý 7- zónový sendvič s volbou tuhosti ramenních zón pouhým otočením.
• strana sOFt (měkčí, se žlutou visco pěnou). Paměťový efekt visco pěny citlivě změkčuje 
 ramenní zóny, čímž napomáhá předejít pocitu přeležení ramene při spánku na boku. 
 Hlava, nohy a bedra jsou podpírány pěnou Flexifoam® vyšší objemové hmotnosti 
 (ortopedičnost, stabilita).
• strana HarD (tužší, se zelenými ramenními zónami). ramenní zóny na této straně 
 nabízejí vyšší odrazovou pružnost a výraznější masážní účinek.
• střední část z tlakově pojené pěny Flexifoam® re velmi vysokého objemu 
 pro přirozenou tuhost a odolnost.
• Prošívaný potah aloe Vera s přírodními extrakty a klimatizační vrstvou 
 dutého vlákna (ženy nechladí, muže nepřehřívá, umožňuje skvělou cirkulaci vzduchu). 
• Dvojdílný, pratelný na 60 °c.
• Uložení: pevný laťkový rošt, ideálně lamelový (tip: řada Double nebo relax).
• Doporučená nosnost 140 kg.
• Výška matrace cca 20 cm.
• Záruka 5 let
• testováno 80.000x

TRoPiCo PoDPoRUJE 
bEACh voLEJbALové 
JEDničKy – MARTinU 
bonnERovoU A bARboRU 
hERMAnnovoU
Jeden z nejpopulárnějších sportů vznikl 
u moře, proto se nám při vyslovení slov 
beach volejbal nebo plážový volejbal 
vybaví teplý písek, slunce, moře a 
krásná, spoře oděná, opálená těla. Je 
to nádherný sport, který není omezen 
věkem, a je vhodnou aktivitou k získání 
pružnosti, postřehu, síly a obratnosti, 
korunován navíc spoustou zábavy. 
Rekreačně si ho vyzkoušel alespoň 
jednou v životě snad každý, kdo se ocitl 
na pláži.
Před nedávnem vsadily na beach volejbal 
také hráčky ASC Dukla Praha Martina 
bonnerová a barbora hermannová, 
a správnost své volby potvrzují 

vynikajícími výsledky. v roce 2013 se 
jim podařilo zvítězit na Mistrovství 
republiky žen čR a na Staropramen Cool 
Super Cupu, 9. místo obsadily shodně na 
Mistrovství Evropy v Klagenfurtu, grand 
Slamu v nizozemském haagu a na Fuzhou 
open v číně. ve světovém žebříčku se 
drží už na 24. příčce. 
„Naším cílem je propracovat se do hlavní 
soutěže Světových Tour, posouvat se ve 
světovém žebříčku stále výš a naším snem 
je, snad jako každého sportovce, dostat 
se na Olympijské hry Rio 2016“, říkají 
společně. 
Dobře ví, kolik času, práce a úsilí je nutno 
vynaložit, aby jim bylo umožněno hrát 
proti nejlepším na světě. navíc, mohou 
se spolehnout jen jedna na druhou, 
musí mít perfektní tělesnou kondici a 
dokonalé psychické souznění. Dostat se 
na vrchol znamená denně na sobě tvrdě 
pracovat. Je známo, že kvalitní spánek 
je základem a nejpřirozenějším zdrojem 

celkové regenerace. řada matrací Sport 
& Relax je konstrukčně navržena tak, aby 
tyto matrace co nejvíce pomohly uvolnit 
namáhané svalstvo a zregenerovat 
vyčerpaný organismus po dni plném 
tělesné a psychické aktivity. 
věříme, že i Martina s barborou ocení 
jedinečnost našich produktů, a my jim na 
oplátku budeme držet palce, aby se jim 
dařilo na cestě ke splnění sportovních 
snů.

cool face, cool sleep. matrace ze špičkových materiálů, které vynikají svojí vzdušností, odolností, skvělými 
ortopedickými vlastnostmi a snadnou údržbou. matrace, které rostou s Vaším děckem. Navrhnuty pro dorost (od dětí, 
které již odrostly dětské postýlce až po výrostky vysokoškolského věku). Na první pohled upoutají cool potahem, 
který má barevné motivy zaměřené na mládež (lebky – cyklo – skate – music). samozřejmostí je vysoká prodyšnost 
potahu a absorpce vodních par. Oba díly potahu jsou prošity klimatizační vrstvou dutého vlákna s textilním podšitím 
pro snadnou manipulaci a údržbu. Vaše dítě bude s touto matrací cool borec se zdravými zády.

Teenage

xEnA TRio
XeNa trIO (BestseLLer V DaNé kateGOrII V LetecH 2010, 2011, 2012 a 2013).  
PřI kONstrUkcI matrace Jsme POUŽILI VeLmI LeHkOU, aLe HOUŽeVNatOU stUDeNOU 
Hr PěNU a DOcÍLILI tak 2X tak VětŠÍ 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), příčné vzdušné zóny.
•  strana HarD (tužší, červená strana) – nosnost až 130 kg.
•  skvělý potah teenage „lebky a cyklisté“ s vyšší otěruvzdorností nebo celobarevný potah 

color v růžové, modré, zelené nebo oranžové barvě. Lze dodat také v potahu 
 relaxtic ve sněhobílém provedení. Všechny varianty potahů jsou snímatelné, 
 dělitelné a pratelné (60 °c).
•  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

Relaxtic

Color

Teenage

Teenage
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šÁRKA ToP
VYsOce kVaLItNÍ seNDVIČOVÁ matrace, JeJÍŽ JÁDrO Je tVOřeNO LateXOVÝmI DeskamI 
VYZtUŽeNÝmI ODOLNOU FLeXIFOam® PěNOU s VYsOkOU eLastIcItOU. tatO kOmBINace 
ZaJIŠťUJe OPtImÁLNÍ OPOrU PÁteře a VYNIkaJÍcÍ OrtOPeDIcké VLastNOstI.

• Ložné plochy z latexu s jemnou perforací pro pohodlí, uvolnění svalstva a provzdušnění matrace.
• Odolná „dětskému hopsání“.
• Příčné perforace v jádru matrace pro změkčení v oblasti ramen a vzdušnost 
 + odvod absorbovaných vodních par.
• Dlouhá životnost díky použité kombinaci vysoce kvalitních materiálů.
• skvělý potah teenage „lebky a cyklisté“ s vyšší otěruvzdorností 
 nebo celobarevný potah 
 color v růžové, modré, zelené nebo oranžové barvě. Lze dodat také 
 v potahu relaxtic 
 ve sněhobílém provedení. Všechny varianty potahů jsou 
 snímatelné, dělitelné a pratelné (60 °c).
• Vhodné uložení na lamelový pevný či polohovatelný rošt, 
 popř. na laťkový rošt.
• Doporučená nosnost do 120 kg.
• Výška matrace cca 15 cm.
• Záruka 3 roky
• testováno 50.000x

AMÁLKA
VYsOce kVaLItNÍ seNDVIČOVÁ matrace UrČeNÁ DO DětskÝcH POstÝLek. Je OPatřeNa 
sNÍmateLNÝm a PrODYŠNÝm POtaHem (PrateLNÝ Na 60°c) s PLastIckÝm PrOŠeVem. 
JÁDrO Je tVOřeNO FLeXIFOam®  seNDVIČem.

• 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
5

Dino červený

Dino modrý

Relaxtic

Relaxtic

Color

Teenage

Teenage

Že na chatu stačí stará matrace po babičce? Nevěřte tomu! ačkoli Vás na chalupě zajisté čekají nějaké ty práce, 
jezdíte si tam přece především odpočinout a načerpat síly! Vážně pochybujeme o tom, že z letité matrace (ač při 
občasném spaní) se z víkendového pobytu vrátíte odpočatí a svěží. takže ať už o víkendu na svém venkovském sídle 
tvrdě pracujete či jen odpočíváte, potřebujete se dobře vyspat. Pro chataře i chalupáře jsme tedy připravili cenově 
dostupné kvalitní a prodyšné matrace, na kterých si odpočinete!

hEUREKA
PartNerskÁ matrace s POtaHem casHmere. JÁDrO matrace Je VYrOBeNO 
Z kOmBINace PěN FLeXIFOam®, které ZaJIŠťUJÍ VYNIkaJÍcÍ OrtOPeDIČNOst, 
eLastIcItU, VZDUŠNOst a ODOLNOst.

•  měkčí strana sOFt (zelená) v provedení classic (masivní, bez profilace)
• tužší strana HarD (bílá) v provedení Wellness ( jemná masážní profilace)
• 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

hard

soft

Cashmere

chata

& chalupa
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KARinA KoKoS
kLasIckÁ PrUŽINOVÁ matrace, kterÁ PřINÁŠÍ OrtOPeDIcké VLastNOstI, VZDUŠNOst, tUHOst, 
ODOLNOst a PartNerskOU kONstrUkcI VYZNaVaČŮm matracÍ s OsVěDČeNÝm PrUŽINOVÝm 
JÁDrem sYstémU BONeLL.

• strana relax HarD; vyrobena z pěny Flexifoam® vyšší tuhosti s vyztužením 
 v podobě vrstvy z kokosových vláken, pojených latexovým mlékem. 
 masážní 7- zónová profilace s relaxačním reliéfem (prokrvení pokožky, úleva svalstva).
• 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

RiviERA
kLasIckÁ seNDVIČOVÁ matrace s JÁDrem Z ODOLNé PěNY FLeXIFOam®. Je UrČeNa PrO 
NeNÁrOČNé UŽIVateLe, VeLIce VHODNÁ DO mÍst s OBČasNÝm UŽÍVÁNÍm, JakO JsOU 
cHatY a cHaLUPY.

• strana HarD (červená, tužší, 7 masážních zón)
• strana sOFt (bílá, měkčí, s masážní vlnkou, 5 zón)
• snímatelný, dělitelný a pratelný (60 °c) vzdušný potah relaxtic. 
• Vhodné uložení na laťkový nebo lamelový pevný či polohovatelný rošt.
• Doporučená nosnost do 110 kg.
• Výška matrace cca 15 cm
• Záruka 3 roky
• testováno 50.000x

chata

& chalupa

5

kategorie matrací tropico extra tvrdé & extra nosné byla navržena s ohledem na potřeby jedinců, kteří mají rádi velmi 
tvrdé spaní. ať už máte rádi tvrdé spaní nebo vážíte nějaké to kilo navíc, pro tropico to není žádný problém!

Extra

tvrdé

& nosné

RoMAnTiKA
HOUŽeVNatÁ PartNerskÁ matrace s VYŠŠÍ aŽ VYsOkOU tUHOstÍ se skVěLÝm POtaHem 
casHmere. JÁDrO matrace Je VYrOBeNO Z kOmBINace PěN FLeXIFOam®, které 
ZaJIŠťUJÍ VYNIkaJÍcÍ OrtOPeDIČNOst, eLastIcItU, VZDUŠNOst a ODOLNOst. staBILItU, 
NOsNOst a ODOLNOst DODÁVÁ JÁDrU masIVNÍ VrstVa kOkOs-LateXOVé DeskY a re 
PěNa (tUHOst a ODOLNOst PřI sOUČasNém ZacHOVÁNÍ DOBrÝcH OrtOPeDIckÝcH 
VLastNOstÍ).

• měkčí strana sOFt s jemnou masážní profilací
• tužší strana HarD má výztuhu z 100% přírodních kokosových vláken
• Ložná plocha strany HarD se speciální 7 zónovou profilací 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

hard

soft

Cashmere
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DoUbLE ExPERT
masivní a moderní, lamelový rošt 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 xxL
Velice masivní, pevný a odolný lamelový rošt. Lamely jsou 
zesíleny a přizpůsobeny pro nosnost roštu do 160 kg.
tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací.
Nosnost roštu do 160 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

DoUbLE ExPERT MoTo
masivní lamelový rošt, s polohováním 2 elektromotory s dálkovým ovladačem 
(standardně dodáván v „drátovém“ provedení, za příplatek možnost 
„bezdrátového“ ovládání – viz ceník).
rošt je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností 
(ideální pro latexové a profilované sendvičové matrace).
Nosnost roštu do 120 kg.
Výška roštu cca 5,5 cm (měřeno bez motoru).

DoUbLE KLASiK
masivní a moderní, pevný lamelový rošt s 28 lamelami šíře 38 mm.
tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 5 cm.

Lamelové rošty řady DoUbLE jsou výrobky masivní a moderní konstrukce. anatomické 
uspořádání lamel v roštech řady DOUBLe kopíruje křivky těla a má příznivý vliv na polohu 
těla při spánku. Všechny rošty řady DOUBLe mají 28 lamel šíře 38 mm. Lamely jsou uloženy ve 
výkyvných gumových pouzdrech. V oblasti hrudníku mají 5 lamel s možností nastavení tuhosti 
pružení podle hmotnosti uživatele. středový popruh je zdvojený, což zvyšuje stabilitu a zajišťuje 
vyšší elasticitu a životnost roštů. Vhodné pro široké použití.

DoUbLE PRAKTiK b
masivní pevný lamelový rošt. rošt je opatřen plynokapalinovými vzpěrami, které 
umožňují vyklopení roštu z boční strany. tím je usnadněn přístup k úložnému prostoru 
pod ním - tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací.
Umožňuje snadný přístup do úložného prostoru.
co je plynokapalinová vzpěra? Její nejznámější použití je u automobilů – ke zvedání 
pátých dveří.
V nabídce s pravým výklopem (panty vlevo) a s levým výklopem (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)

RELAx KLASiK
Luxusní pevný lamelový rošt se 42 lamelami šíře 28 mm uloženými 
v pružných plastových pouzdrech.
tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací.
Nosnost roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 8 cm.

DoUbLE PRAKTiK n
masivní výklopný lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou.
kování zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v oblasti nohou.
rošt je opatřen plynokapalinovými vzpěrami, které umožňují vyklopení roštu v oblasti 
nohou, a tím usnadňují přístup k prostoru pod ním - tento rošt je vhodný pro všechny 
typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové).
Umožňuje snadný přístup do úložného prostoru.
co je plynokapalinová vzpěra? Její nejznámější použití je u automobilů – ke zvedání 
pátých dveří.
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)

Lamelové rošty „RELAx“
Luxusní lamelové rošty se 42 lamelami (velká aktivní plocha zvyšuje účinnost matrace a šetří její životnost) šíře 28 mm uloženými 
v pružných plastových pouzdrech. V bederní části se nachází šest zdvojených lamel, které slouží k nastavení tuhosti dle přání 
uživatele. Bočnice jsou potaženy fólií a na konci mají plastová pouzdra.  

Lamelové

rošty
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RELAx ExPERT
Luxusní lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou 
se 42 lamelami šíře 28 mm. 
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 roštu do 130 kg.
Výška roštu cca 8 cm.

Fénix CLASSiC
moderní pevný rošt 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 pevný rošt 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.

Lamelové rošty „Fénix“
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 192 a 90 x 200 cm.

ToPPER viSCo  
cLassIc / WeLLNess, 5 / 7 cm 
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
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MATRACový ChRÁnič MEDiCAL
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.

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 Rizo PU
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.

Doplňky 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: 60x40x13 cm. 
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60ºc.

ToM SoyA
Luxusní polštář z viskoelastické pěny, vyrobené za použití přírodních surovin na vodní bázi  
a přírodních olejů ze sóje, 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: 60x40x13 cm. Potah Bungee Lara je 
snímatelný a pratelný na 60ºc.

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: 60x40x13 cm. 
Potah Bungee Lara je snímatelný a pratelný na 60ºc.
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viSCo STAR
Luxusní anatomicky tvarovaný polštář vyrobený z líné pěny. tento polštář má výbornou tvarovou 
paměť a při kontaktu s lidským tělem optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného tepla. 
tím jsou 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 (60 cm, 80 cm). Potah polštáře tvoří speciální potahová látka 
MicroCare s praní odolnou úpravou ArgentanotM, ochrannou antimikrobiální nanotechnologií 
s ionty stříbra (zamezuje přenosu a růstu bakterií, zabraňuje vzniku zápachu, zajišťuje vysokou 
hygienu a svěžest. Dermatologicky testováno). Potah je snímatelný a pratelný na 60 °c. tento typ 
polštáře je možno zakoupit i v šíři 80 cm. Polštář v šířce 60 cm je dodáván v dárkovém balení. Výška 
polštáře: v nižším anatomickém vrcholu: 9 cm, ve vyšším anatomickém vrcholu: 11 cm.

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

KUbA JUnioR
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

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 color je pratelný na 60°c a je k dispozici ve  
4 barevných provedeních (oranžová, růžová, modrá, zelená). rozměr cca: 28 x 24 x 10 cm

bEDERníK
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 50 x 20 x 10 cm

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
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. rozměry: cca 25 x 25 x 15 cm.

PoDhLAvníK (oRToPEDiCKý KLín)
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®.

vyrábí se ve 3 velikostech:

• Podhlavník velký – rozměr 80 x 50 x 20

• 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)

Doplňky
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ALoE vERA
PrOŠÍVaNé PřIkrÝVkY a POLŠtÁře trOPIcO aLOe Vera JsOU UNIkÁtNÍmI PrODUktY  
Z 100% BaVLNY s eXtraktem aLOe Vera (POZItIVNě PŮsOBÍ Na POkOŽkU a POmÁHÁ JI cHrÁNIt).  
POsILUJe ceLkOVOU VItaLItU LIDskéHO těLa a ZÁrOVeň POskYtUJe kŮŽI VZÁcNé OrGaNIcké LÁtkY. 
VÝrOBkY JsOU VHODNé Jak PrO aLerGIkY tak PrO astmatIkY. VZHLeDem ke kVaLItě ZPracOVÁNÍ  
a POUŽItÝm materIÁLŮm Je mOŽNO PrÁt VŠecHNY VÝrOBkY aLOe Vera DO 60°c.  
Na tkaNINě Je JemNÝ tIsk kVětU aLOe Vera. PřIkrÝVkY I POLŠtÁře DODÁVÁme  
V DÁrkOVém BaLeNÍ.

• Jednoduchá a snadná údržba
• celoroční přikrývka s vysokou hřejivostí, váha náplně 400 g/m2 
• Prošitý polštář je opatřen na boční straně zipem, 
 který slouží k doplnění nebo odebrání náplně.

Materiálové složení:
Povrchová tkanina: 100% bavlna s úpravou aloe Vera
Náplň polštář: 100% polyesterové kuličky 
   (na boční straně zip k odebrání/doplnění náplně)
Náplň přikrývka: 100% polyesterové duté silanizované rouno

ZImNÍ PrOVeDeNÍ PřIkrÝVek  
(VYsOkÁ HřeJIVOst, mOŽNOst ceLOrOČNÍHO POUŽItÍ)

Rozměry: 
Polštář  70 x 90 cm ZIP (náplň 1000 g) 
Přikrývka  135 x 200 cm (náplň 1100 g) 
Přikrývka  135 x 220 cm (náplň 1200 g) 
  220 x 200 cm (náplň 1750 g)
  240 x 220 cm (náplň 2100 g) 

H

Ř E J I V O S T

+-

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
• Nezapomeňte každý den důkladně proklepat polštář
• Dodržujte tyto ošetřovací doporučení 
 a výrobek Vám bude dlouho a dobře sloužit

Přik
rývky

a polštáře

CLiniC
PrOŠÍVaNé PřIkrÝVkY a POLŠtÁře cLINIc sVÝm materIÁLOVÝm sLOŽeNÍm a FINÁLNÍ ÚPraVOU 
UmOŽňUJÍ PraNÍ PřI tePLOtě DO 95 °c, ČÍmŽ Je ZarUČeNa ÚPLNÁ LIkVIDace rOZtOČŮ a 100% 
HYGIeNa VaŠeHO LŮŽka. VHODNé PrO aLerGIkY, astmatIkY a UŽIVateLe, kteřÍ Z rŮZNÝcH 
ZDraVOtNÍcH DŮVODŮ POtřeBUJÍ VÝrOBkY ČastO PrÁt.

• splňuje nejvyšší požadavky na hygienu 
• skvělé užitné vlastnosti / Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, 
 přičemž 50-ti % obsah bavlny zachovává tkanině prodyšnost vodních par a příjemný omak/.
• celoroční přikrývka s vysokou hřejivostí váha náplně 400 g/m2

• Prošitý polštář je opatřen na boční, straně zipem, který slouží k doplnění nebo odebrání náplně.

Materiálové složení:
Povrchová tkanina: 50% Bavlna, 50% Polyester
Náplň polštář: 100% polyesterové kuličky (na boční straně zip k odebrání/doplnění náplně)
Náplň přikrývka: 100% polyesterové duté silanizované rouno

ZImNÍ PrOVeDeNÍ PřIkrÝVek  
(VYsOkÁ HřeJIVOst, mOŽNOst ceLOrOČNÍHO POUŽItÍ)

Rozměry: 
Polštář  70 x 90 cm ZIP(náplň 1000 g) 
Přikrývka  135 x 200 cm (náplň 1100 g) 
Přikrývka  135 x 220 cm (náplň 1200 g)
  220 x 200 cm (náplň 1750 g) 
  240 x 220 cm (náplň 2100 g)

ÚDrŽBa

naše doporučení k užívání a ošetřování výrobků:
• teplota praní maximálně do 95°c
• teplota sušení – sušit při nižší teplotě 
 v sušičce, maximálně do 120°c, postupným zvyšováním teploty
• Výrobek se nesmí bělit prostředky uvolňujícími chlor
• Výrobek se nesmí žehlit
•  Nezapomeňte každý den důkladně proklepat polštář
• Dodržujte tyto ošetřovací doporučení 
 a výrobek Vám bude dlouho a dobře sloužit

H

Ř E J I V O S T

+-
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Přírodní buk  Moření třešeň  Moření wenge

94

200

45

216

rozměry uváděny v cm, 
pro variantu s ložnou plochou 180 x 200 cm:

LAURA
BUkOVÝ masIV

• 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
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KonTinEnTÁLní LŮžKo  
tropico
(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 DOPřeJe kaŽDÝ DeN. ŽÁDeJte U PrODeJcŮ trOPIcO.  
VÍce O kONtINeNtÁLNÍcH POsteLÍcH trOPIcO NaJDete Na  
WWW.matracetrOPIcO.cZ, sekce „kONtINeNtÁLNÍ POsteLe“.

PoznEJTE 62 CM čiSTého PohoDLí

• Základem kontinentální postele tropico 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 světových 
hotelích a domácnostech milovníků luxusu.
tvoří je samonosný rám z masivního dřeva s vestavěným lamelovým roštem a sestava matrací 
– spodní korpusu 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

Více informací o kontinentálních postelích najdete 
na www.matracetropico.cz v sekci „tropico continental comfort“.

Postele



VÁŠ PrODeJce ZDraVéHO sPaNÍ:

Ilustrace vytvořil Lubomír Lichý.
tiskové chyby a změny vyhrazeny.
seznam prodejců na: www.matracetropico.cz

Přistupujeme ke své práci 
profesionálně…
ZÁtěŽOVé testY matracÍ
Všechny prototypy matrací důkladně zkoušíme (mechanický zátěžový test). Každá matrace je vlastně namáhána 
40.000 až 150.000 cykly, při nichž po matraci přejíždí těžký válec. Jeho tvar a hmotnost simuluje běžné 
2 až 7- leté užívání matrace. Po testu se vyhodnotí proležení, změkčení a deformace v různých směrech. 
Matrace, která nevyhoví, nesmí do sériové výroby!

kLINIcké HODNOceNÍ
Všechny matrace TROPICO jsou zařazeny v programu důkladného testování a posuzování klinické kvality.

testOVÁNÍ PřÍstrOJem erGOcHeck
ErgoCheck je vlastně velice citlivá měřící podložka, která se položí na testovanou matraci. Na ní si potom lehají 
jedinci 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. Matrace TROPICO si můžete prostřednictvím měřící podložky ErgoCheck vyzkoušet 
na vybraných prodejnách i Vy. Více informací o akci „Zdravé spaní ErgoCheck“ na www.matracetropico.cz


