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Pôvodná anglická značk
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ku
 1919. Matrace vyrobené u nás, v Č

echách.

České matrace, ktoré dýchajú s Vami.
Sladké spanie už 99 rokov.

Forest Air Aegis
Môže byť pamäťový matrac tuhý a vzdušný? Môže. Obľúbený matrac Forest Air teraz s vylepšeným poťahom
a zväčšenou výškou. Mäkšia pamäťová strana a tuhšia strana z pružnej studenej peny. Ortopedická zónová
konštrukcia. Špičkový antibakteriálny a protiroztočový prateľný poťah s prírodnými vláknami.
Vyrobený v Krkonošiach.

ŠETRNOSŤ A POHODLIE
Ramenné zóny (zmäkčujúca profilácia)

šetrne napomáhajú zamedziť preležaniu.
Profilácia zároveň funguje ako II. prevzdušňovací

stupeň už i tak priedušného matraca.

150
bez lepenia

pamäťová vrstva
bez lepenia

ergonomicky testované
60°C28

cm

–     tuhosť     +

7
zón

Color Visco Wellness
Čím som výnimočný? Predsa tým, že mám pamäťovú penu na oboch stranách. Jemný rozdiel v tuhosti
pamäťových strán je ideálnou voľbou pre každú princeznú na hrášku. Matrac strednej a nižšej strednej tuhosti
a so 7- zónami. Ocenený 2. miestom v nezávislom kúpeľnom teste. Prateľný poťah.
Vyrobený v Krkonošiach.

ELASTICKÉ JADRO ZO VZDUŠNÝCH PIEN
Ortopedické 7- zónové jadro s odolnou studenou penou
je dokonale prispôsobivé a poddajné. Objemové hmotnosti
pien 25 - 50 kg/m3 na odolnosť. Matrac telu poskytuje potrebnú
oporu - napomáha udržať chrbticu v optimálnej polohe. Elastické
vlastnosti matraca oceníte tiež pri použití s polohovacími roštami.

130

ergonomicky testované
60°C

–     tuhosť     +

7
zón

pre pevné aj polohovacie
lamelové rošty

20
cm

80.000x
mechanicky

testované

  7rokov       
záruka

na jadro

150.000x
mechanicky

testované

HR
XF studená

pena

  5rokov       
záruka

na jadro

TERMO
REGULÁCIA

TERMO
REGULÁCIA

Kráľovné
vzdušnosti a

termoregulácie

roztočom
alergiám

Matrace,
ktoré dýchajú.

Kolekcia matracov s vypilovanou vzdušnosťou.

Radca
pre

výber matraca
= Dr.Sleep Expres =

vnútri!

Slumberland. Tradícia od roku 1919.
   Oslavujeme 99 rokov!

Tropico. Rodinné české matrace.   
   Oslavujeme 18 rokov!

99
rokov kvality

a tradície

Matrace s

 kr
áľo

vs
ko

u 
vz

du
šn

osť
ou a termoreguláciou, vyrobené v Českej republike.

Akcia
1+1

Alpine Blue Air | Forest Air | Arabela | Color Visco Wellness | Double XXL | Tom Aloe/Kokos/Soya
latex, termoregulácia & pamäť pamäť & tuhosť taštičkové pružiny obojstranná pamäť vzdušné vankúševzdušný & nosný rošt

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze
pamäťová

penapre pevné aj mechanicky
polohovacie lamelové rošty

HR
XF studená

pena
pamäťová

pena

28 cm / 648 € / 1+1  1.296 €

AKČNÁ CENA 1+1 (za 2 jednolôžkové alebo 1 dvojlôžko). Klasická akcia 1+1.

AKČNÁ CENA 120 x 200 cm:  518 € / 1 ks.
AKČNÁ CENA 200 x 200 cm:  842 € / 1 ks.

TM

ANTIBAKTERIÁLNY PRATEĽNÝ POŤAH.
Vysoký 49% podiel prírodných vlákien Tencel® / viskóza s povrchovou úpravou AegisTM

(antibakteriálne a protiroztočové vlastnosti; bráni tvorbe živného prostredia
pre roztoče a je prevenciou vzniku plesní (ani tí, ktorí sa viac potia, nemusia mať strach).
Poťah Aegis predurčuje matrac ako najlepšiu voľbu pre alergikov a astmatikov.
Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien, dvojdielny, prateľný (60 °C).

DOKONALE POHODLNÝ A VZDUŠNÝ
Ortopedická 7- zónová konštrukcia
s pamäťovou penou bez lepenia a s priedušnými
studenými penami zvýšenej tuhosti. Objemové
hmotnosti vrstiev 28 - 50 kg/m3 pre vysokú odolnosť.

FLEXI AIR | TUHÁ STRANA MATRACA
Odolná pružná studená pena ponúka bezkonkurenčnú priedušnosť vďaka vetracím kanálikom v troch osiach.
Odvod potu z matraca je tak maximálny a lôžko svieže a čisté. Pre milovníkov tuhého poležania. Ideálny pri zvýšenej potivosti.

VISCO AIR | MÄKŠIA STRANA MATRACA
Pamäťová pena znamená pohodlie a odľahčenie
pre pohybové ústrojenstvo. Poskytuje uvoľnenie unavenému
telu, odľahčuje kĺby a uvoľňuje svaly. Svojou vynikajúcou
schopnosťou kopírovať kontúry tela ho podopiera a pomáha
udržať chrbticu v optimálnej polohe. Nelepená vrstva,
ktorá s každým pohybom tela prevetrá celý matrac.

FUNKČNÝ PRATEĽNÝ POŤAH
Prateľný poťah s klimatizačnými vrstvami dutého vlákna zvyšuje
priedušnosť, izoluje a obmedzuje potenie. Štýlové ornamentálne prešívanie
drží tvar. S funkciou odvodu statického náboja pre hlboký spánok.
Spolu s jemnou masážnou profiláciou jadra zaisťuje odvetranie
vlhkosti z matraca. Dvojdielna konštrukcia, prateľný do 60 °C.

VISCO SOFT | MÄKŠIA STRANA MATRACA
Pamäťová pena strednej tuhosti - mäkšia
pamäťová strana matraca. Pohodlie a odľahčenie
pohybového ústrojenstva. Poskytuje uvoľnenie
unavenému telu, odľahčuje kĺby a uvoľňuje svaly.

VISCO HARD | TUHŠIA STRANA MATRACA
Pamäťová pena so zväčšenou tuhosťou - tuhšia pamäťová strana matraca.

2. miesto v nezávislom kúpeľnom teste

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovních dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200;

& 180x200 cm

možnosť
atypov

možnosť
atypov

konštrukcia pre maximálnu
priedušnosť matraca

České matrace, ktoré dýchajú s Vami.
Už 18 rokov.

. . .  pre zdravé spanie ČESKÁ  VÝROBA MATRACOV

zdravotne nezávadné
materiály

testované
zdravotne nezávadné

materiály

testované

20 cm / 470 € / 1+1  940 €

AKČNÁ CENA 1+1 (za 2 jednolôžkové alebo 1 dvojlôžko). Klasická akcia 1+1.

AKČNÁ CENA 120 x 200 cm: 376 € / 1 ks.
AKČNÁ CENA 200 x 200 cm: 611 € / 1 ks.

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovních dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200;

& 180x200 cm

ČESKÁ  VÝROBA MATRACOV

. . .  pre zdravé spanie

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovních dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200;

& 180x200 cm



Alpine Blue Air
Super vzdušný matrac zo studenej peny s dvomi funkčnými stranami (tuhšia latexová a mäkšia pamäťová).
Prepracovaný ortopedický zónový systém podopiera telo a uvoľňuje unavené svalstvo v každej polohe, po celú noc.
Špičkový antibakteriálny a protiroztočový prateľný poťah s prírodnými vláknami.
Vyrobený v Krkonošiach.

DOKONALE POHODLNÉ A VZDUŠNÉ JADRO
Ortopedická 7- zónová konštrukcia s pamäťovou penou
bez lepenia a s priedušným,
pohodlným latexom. Objemové
hmotnosti vrstiev 35 - 65 kg/m3

s najdlhšou možnou mechanickou i hygienickou životnosťou.

150 ergonomicky testované
60°C22

cm

–     tuhosť      +

7
zón

CITLIVÉ RAMENNÉ ZÓNY,
VÝSTUHA V OBLASTI PANVY

Ramenné zóny citlivo upravujú tuhosť.
Oceníte ich počas spánku na boku, keď matrac

pomáha odľahčiť ramenné kĺby. Nedochádza
tak k „preležaniu“. V oblasti koncentrovaného tlaku

(v oblasti panvy) je odolná studená pena veľmi vysokej
objemovej hmotnosti. Je zároveň šetrná k bedrovým kĺbom.

pre pevné aj polohovacie
lamelové rošty

26
cm

HR
XF studená

pena

22 cm / 746 € / 1+1  1.492 €

26 cm / 786 € / 1+1  1.572 €

LATEX AIR | TUHÁ STRANA MATRACA
Kto raz spal na latexe, vždy spal na latexe.
Termoregulácia, pružné pohodlie, odolnosť.
Latex, ktorý dýcha - perforácia odvetráva pot
z matraca a udržiava lôžko suché a čisté.

VISCO AIR | MÄKŠIA STRANA MATRACA
Pamäťová pena znamená pohodlie a odľahčenie pohybového ústrojenstva. Poskytuje relaxáciu unavenému telu,
odľahčuje kĺby a uvoľňuje svaly. Svojou vynikajúcou schopnosťou kopírovať kontúry tela ho podopiera a pomáha
udržať chrbticu v optimálnej polohe. Nelepená vrstva, ktorá s každým pohybom tela prevetrá celý matrac.
Nelepená konštrukcia vrstvy.

150.000x
mechanicky

testované

  7rokov       
záruka

na jadro

TM

TERMO
REGULÁCIA

pamäťová
pena

PODMIENKY AKCIE „Vzdušné matrace“; Platnosť akcie od 1. 2. 2018 do odvolania alebo publikovania zmien. Uvedené ceny v EUR vrátane DPH. Platí pre typické rozmery 
matracov: 90x200, 80x200, 100x200, 85x195, 80x195, 90x190 cm. Predĺženie do 210 cm (+10 %); do 220 cm (+20 %) k cene. Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm (+10 
% k cene). Atypické rozmery matracov/ich predĺženie (či skrátenie) sú konštrukčne riešené orezaním jadra alebo dolepením bloku kvalitnej peny (v závislosti na rozmere a 
type matraca). Atypické rozmery dvojlôžok (+10 % k cene najbližšieho väčšieho rozmeru). Matrace v rozmere väčšom ako 90x200 cm môžu byť dodávané s lepeným 
konštrukčným spojom, nemajúcim vplyv na úžitkové vlastnosti výrobku. V rámci akcie 1+1 môžete tiež kombinovať typické jednolôžkové rozmery, napríklad 1 ks matraca 
90x200 + 1 ks 80x200 cm. Matrace so Super rýchlym dodaním: uvedený najkratší možný termín dodania matraca v uvedenom rozmere k Vášmu predajcovi. Lamelový rošt 
Double XXL: iba v rozmeroch 90x200 a 80x200cm. Vankúše tiež iba v uvedenom rozmere. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny alebo odchýlky vo farbách pien a poťahových 
látok, ako aj ich dezénov, nemajúcich vplyv na úžitkové vlastnosti výrobkov. Zoznam predajcov, viac akčných ponúk a informácií nájdete na oficiálnych webových stránkach 
značiek TROPICO (www.matracetropico.sk) a SLUMBERLAND (www.slumberland.sk).

Arabela

140 ergonomicky testované
60°C

–     tuhosť     +

7
zón

pre pevné rošty
i pevné dosky

24
cm

HR
XF studená

pena

  5rokov       
záruka

na jadro

TERMO
REGULÁCIA

kokosové
vlákno

Super vzdušný matrac s taštičkovými pružinami, studenou penou a kokosovou výstuhou na tuhšej strane.
Každá taštičková pružina reaguje samostatne - matrac dokonale kopíruje a podopiera telo. Prateľný poťah.
Vyrobený v Krkonošiach.

To najlepšie v jednom matraci!

taštičkové
pružiny

AKČNÁ CENA 120 x 200 cm:   629 € (26); 597 € (22).
AKČNÁ CENA 200 x 200 cm:   1.022 € (26); 970 € (22).

FUNKČNÝ PRATEĽNÝ POŤAH
Prateľný poťah s klimatizačnými vrstvami
dutého vlákna zvyšuje priedušnosť, izoluje
a obmedzuje potenie. Štýlové ornamentálne
prešívanie drží tvar. S funkciou odvodu statického
náboja pre hlboký spánok. Dvojdielna konštrukcia,
prateľný do 60 °C.

HARD | TUHŠIA STRANA MATRACA
Tuhšia strana pre vyznávačov klasiky. Vrstva 100%
prírodných vlákien z palmy kokosovej dáva matracu tuhosť
a odolnosť. Maximálna odporučená nosnosť do 140 kg.

SOFT | MÄKŠIA STRANA MATRACA
Stredná tuhosť, dokonalá priedušnosť vďaka vetracím
kanálikom v troch osiach a precízne kopírovanie kriviek
tela vďaka taštičkovým pružinám. Maximálna odporučená
nosnosť do 120 kg.

ZÓNOVÉ ORTOPEDICKÉ JADRO
7 anatomických zón, cca 400 samostatne
reagujúcich pružiniek z českej pružinovej oceli
podopiera a kopíruje telo v každej polohe.
Robustný penový rám na stabilitu
konštrukcie a pohodlné vstávanie.
Objemové hmotnosti pien 28 - 30 kg/m3

pre vysokú mechanickú i hygienickú
životnosť a odolnosť.

Tom
Vzdušné vankúše pre ozajstných mazákov. Dotiahnite komfort a vzdušnosť svojho lôžka k dokonalosti.

Podpora krčnej chrbtice a uvoľnenie šijového svalstva. Dokonalá relaxácia v spojení s Vaším matracom. Vyberie si každý: Tom - klasický vankúš z visco-latexovej peny s pamäťovým efektom.
Tom Aloe/Soya - pamäťové vankúše s perforáciou a silným pamäťovým efektom rôznej tuhosti. Tom Kokos – poddajný, mäkučký latexový vankúš so vzdušnou perforáciou vyhovie tým,

ktorí potrebujú „málo pod hlavou“ (deti, drobnejšie postavy) alebo tým, ktorí - ak to inak nejde - nezaspia bez toho, aby by si dali ruku pod hlavu. Vankúše Tom Aloe, Soya a Kokos
sú na každej strane inak tuhé - vďaka kónickej profilácii. Prateľný strečový poťah drží tvar (60 °C). Rozmery cca 60x40x13 cm.

Tom Tom Aloe Tom Soya Tom Kokos

pamäťová
pena

60°C

pamäťová
pena

60°C

pamäťová
pena

60°C 60°C

–     tuhosť    + –     tuhosť     + –     tuhosť     + –     tuhosť     +

59 € / 1 ks  81 €

Double XXL
Obstarajte si k odolným a vzdušným matracom poriadny lamelový rošt. Vysoká nosnosť a vhodnosť pre všetkých.

Lamelový rošt dokonale ladí  s matracom v každej  jeho zóne a je zárukou prevzdušnenia. 28 lamiel šírky 35 mm a hrúbky 12 mm pre nosnosť, odolnosť a pohodlie.
5 zdvojených lamiel v  časti bedier s nastaviteľnou tuhosťou pruženia. Stredový stabilizačný popruh, rám z vrstveného dreva, výkyvné puzdrá. Výška cca 6 cm.

Lamelový rošt Double XXL je vhodný v prípadoch, keď potrebujete vyššiu nosnosť a/alebo zvýšiť tuhosť a pevnosť pod matracom.
Akcia platí iba na rozmery 90x200 a 80x200 cm. Rošty sa vyrábajú štandardne so zápornou rozmerovou odchýlkou - to preto, aby si v posteli ani nevrzli.
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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 (pamäť, bestseller)

Tom Soya (pamäť, tuhší)

Tom Kokos (latex, mäkší)

Tom (pamäťová klasika)

deti
>3 roky

dorast dospeláci seniori proti poteniu,
termoregulácia

XXL
užívateľ

pohybové
problémy

160 – nastaviteľná tuhosť +
v bedrovej časti

XXL
nosnosť
tuhosť

možnosť
atypov

možnosť
atypov

možnost
atypů

nastaviteľná
tuhosť 5x

+/-

České matrace, ktoré dýchajú s Vami.
Už 18 rokov.

. . .  pre zdravé spanie ČESKÁ  VÝROBA MATRACOV

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze
zdravotne nezávadné

materiály

testované

konštrukcia pre maximálnu
priedušnosť matraca

ANTIBAKTERIÁLNY PRATEĽNÝ POŤAH.
Vysoký 49% podiel prírodných vlákien Tencel® / viskóza s povrchovou úpravou AegisTM

(antibakteriálne a protiroztočové vlastnosti; bráni tvorbe živného prostredia
pre roztoče a je prevenciou vzniku plesní (ani tí, ktorí sa viac potia, nemusia mať strach).
Poťah Aegis predurčuje matrac ako najlepšiu voľbu pre alergikov a astmatikov.
Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien, dvojdielny, prateľný (60 °C).

AKČNÁ CENA 1+1 (za 2 jednolôžkové alebo 1 dvojlôžko). Klasická akcia 1+1.
Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovních dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200;

& 180x200 cm 18
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ho matraca Tropico. Sme s Vam
i už 18 rokov!

24 cm / 546 € / 1+1  1.092 €

AKČNÁ CENA 1+1 (za 2 jednolôžkové alebo 1 dvojlôžko). Klasická akcia 1+1.

AKČNÁ CENA 120 x 200 cm: 437 € / 1 ks.
AKČNÁ CENA 200 x 200 cm: 710 € / 1 ks.

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovních dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200;

& 180x200 cm

České matrace, ktoré dýchajú s Vami.
Už 18 rokov.

. . .  pre zdravé spanie ČESKÁ  VÝROBA MATRACOV

80.000x
mechanicky

testované

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze
zdravotne nezávadné

materiály

testované

konštrukcia pre maximálnu
priedušnosť matraca

84 € / 1 ks  109 €


