
Super matrace.
Variabilné, vzdušné, odolné a nebesky pohodlné. Také sú matrace Tropico.

Kolekcia rodinných českých matracov Tropico 1+1. A jeden nový Super Fox navyše.

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovních dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200;

& 180x200 cmakcia
1+1

rodinné české
matrace

www.matracetropico.sk

®

Poradca
pre

výber matraca
= Dr.Sleep Expres =

vnútri!

18
rokov kvality

a tradície

Najkrajšie
 ch

víl
e s

a 
od

oh
rá

va
jú na matracoch Tropico. Už 18 rokov. Vyrobené v ČR.

. . .  pre zdravé spanie
ČESKÁ  VÝROBA MATRACOV



akcia
1+1

rodinné české
matrace

Super Fox.
Ortopedický matrac s pamäťovou a studenou penou.
Matrac s pamäťovou a pružnou stranou. Je úžasne pohodlný a ešte lepší než kedykoľvek predtým.
Pridali sme vzdušnosť, maximalizovali termoreguláciu a nočné potenie obmedzili na minimum.
Zvýšili sme pružnosť, pevnosť a odolnosť matraca. Ľahnite si a poznajte vynikajúce
elastické vlastnosti, dokonalú podporu a odľahčenie tela i ustatej mysle! Budete ho milovať!
Je samozrejme variabilný: vyberte si výšku matraca a profiláciu pamäťovej peny!
Odporučené uloženie na lamelové rošty pevné či polohovateľné.

SFOX 28SFOX 26
SFOX 24
SFOX 22
SFOX 20

SFOX 18

Sila pamäťového (visco) efektu
Čím viac, tým lepšie.
Pre pohodlie, pre zdravie.

Žiadny trik. Špeciálny odvetrávací systém poťahu
skvelo spolupracuje s jadrom matraca. Zaisťuje termoreguláciu,
teda spánok bez prehrievania a potenia, či prílišného ochladzovania.
Pomáha udržať lôžko suché a hygienicky čisté.

PRATEĽNÝ (60 °C), DVOJDIELNY POŤAH WELLNESS
Klimatizačná vrstva dutého vlákna zvyšuje priedušnosť, izoluje
a obmedzuje potenie. Štýlové ornamentálne prešívanie drží tvar.
S funkciou odvodu statického náboja pre hlboký spánok.

®
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Super Fox 18    407 €      814 €
Super Fox 20   443 €      886 €
Super Fox 22   486 €      972 €
Super Fox 24   526 €   1.052 €
Super Fox 26   566 €   1.132 €
Super Fox 28   606 €   1.212 €

Akčné ceny

za 1+1
Cena za 2 ks jednolôžka
alebo za 1 ks dvojlôžka.

Super Fox 18   120 x 200 cm:   325 € | 200 x 200 cm:   529 €
Super Fox 20   120 x 200 cm:   354 € | 200 x 200 cm:   576 €
Super Fox 22   120 x 200 cm:   389 € | 200 x 200 cm:   632 €
Super Fox 24   120 x 200 cm:   421 € | 200 x 200 cm:   684 €
Super Fox 26   120 x 200 cm:   453 € | 200 x 200 cm:   736 € 
Super Fox 28   120 x 200 cm:   485 € | 200 x 200 cm:   788 €

TECHNOLÓGIA
VYVINUTÁ

PRE ZDRAVOTNÉ
MATRACECubeCare profilácia

obmedzuje tlak na telo

135 zdravotne nezávadné
materiály

ergonomicky testované
60°C

–     tuhosť     +

7
zón

  6rokov       
záruka

na jadro

100.000x
mechanicky

testované

TERMO
REGULÁCIA

pre pevné aj polohovacie
lamelové rošty

HR
XF studená

pena
pamäťová

pena

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze

testované

–  tuhosť  + –  tuhosť  +

Tuhosť strán matraca
Super Fox Classic

VISCO Wellness
(oranžová strana s pamäťou)

FLEXI
(béžová pružná strana)

VISCO Classic
(oranžová strana s pamäťou)

Tuhosť strán matraca
Super Fox Wellness

FLEXI
(béžová pružná strana)

možnosť
atyppv



Teraz ešte viac variantov. Vyberie si každý.

Pravý kráľ rodinných matracov sa na nič nehrá. Ponúka komfort v jednoduchej a cenovo dostupnej, kvalitnej konštrukcii 
z prvotriednych materiálov. Robustná základňa so zdravotnou profiláciou zo studenej peny nesie super-pružnú vrstvu 

studenej peny so zvýšenou odrazovou pružnosťou Flexifoam® HR-XF 45 kg/m3. To zaručí ľahké otáčanie počas spánku 
a prirodzenú, tuhšiu podporu. A to najlepšie nakoniec. Pardon - navrch. Masívna vrstva pamäťovej peny je zárukou 

pohodlia a zdravia. Odpočinie si celé stresom a námahou uťahané telo. Vďaka veľkému výberu variantov padne každé-
mu. Navyše - otočná konštrukcia znamená minimálne riziko voľby nesprávnej tuhosti. No, a pokiaľ nie ste prívržencami 

pamäťových matracov a máte radšej poriadne pružný komfort, skúste Super Fox Blue.

Prečo je Super Fox tak obľúbený..?

VISCObio
pamäťová pena

Wellness
masážna profilácia

pamäťovej peny

Classic
neprofilovaná

pamäťová pena

Super Fox 18     3 cm visco peny. Pre deti a dorast. Pre tých, ktorým sa domov vysoký matrac nevojde.

Super Fox 20     4 cm visco peny. Výškový štandard. Komfort za skvelú cenu. Pokiaľ môžete, začnite tu.

Super Fox 22     4 cm visco peny. O fúz vyšší, o fúz lepší. Viac stability, pružnosti a pohodlia. Univerzálny. Lišiacka voľba.

Super Fox 24     4 cm visco peny. Výška s pocitom istoty, ľahké vstávanie i pre menej pohyblivých jedincov.

Super Fox 26     4 cm visco peny. Pre kráľa lišiakov. Spánok ako víno, vstávanie ako po masle. Od mlaďochov po seniorov.

Super Fox 28     5 cm visco peny. Nový rozmer spánku. Extra vysoký s extra vysokou vrstvou pamäťovej peny.
    Maximálne komfortný. Ortopedický Super Fox 28 sme skonštruovali podľa Vašich prianí.

28
cm

26
cm

24
cm

22
cm

20
cm

18
cm

Pamäťová (visco) pena
Vyrobená s použitím prírodných surovín:
lepšia elasticita a antialergické vlastnosti,
zdravie v spálni, ohľaduplnosť k prírode.
Super pohodlná, uľaví kĺbom.

Studená pena Flexifoam® HR-XF
Super pružná studená pena napomáha
správnej termoregulácii a zaisťuje extra
odrazovú pružnosť. To znamená, že
sa počas spánku budete ľahko otáčať.

CubeCare komfortná profilácia
Tuhšia strana matraca je vybavená profiláciou
v tvare kociek, vyvinutou pre zdravotné matrace.
Kocky CubeCare optimalizujú rozloženie tlaku
a pomáhajú tak zabrániť preležaniu.

Variabilita v podaní Super Fox - zvoľte si výšku matraca a profiláciu pamäťovej peny.

Panvová zóna
Zosilnená časť matraca

s koncentrovaným tlakom.
Ochrana bedrových kĺbov.

Ramenné kolísky
Poznáte to. Ráno vstanete a bolí Vás

preležané rameno. Super Fox na to myslí,
pretože tiež spáva naboku. Ramenné kolísky

obmedzia tlak a ochránia ramenné kĺby
počas spánku naboku.

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovných dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200;

& 180x200 cm

Ktorý Super Fox si mám kúpiť..?

Studená pena Flexifoam® HR-XF
Robustná, vzdušná a odolná pena vyššej
hustoty zaisťuje stabilitu celej 7- zónovej
konštrukcie a dlhú životnosť.

. . .  pre zdravé spanie



akcia
1+1

rodinné české
matrace

Super Fox Blue.
Antibakteriálny, pružný matrac s hybridnou a studenou penou.
Matrac s hybridnou pružnou stranou. Je úžasne pohodlný, tuhý tak akurát a nemilosrdne vzdušný.
Pokiaľ chcete tuhosť Super Foxa, ale bez pamäťovej peny a s väčšou pružnosťou, ste na správnej adrese.
Hybridná pena Blue spája tie najlepšie vlastnosti studenej i pamäťovej peny a latexu:
Je pružná, priedušná, má optimálnu tuhosť, vynikajúcu termoreguláciu, pomáha obmedziť potenie
a je super odolná. Tento matrac budete milovať! Je samozrejme variabilný: vyberte si výšku matraca a profiláciu
hybridnej peny Blue! Vhodný i do spální s väčšími výkyvmi teplôt.
Odporučené uloženie na lamelové rošty pevné, či polohovateľné.

Žiadny trik. Špeciálny odvetrávací systém poťahu
skvelo spolupracuje s jadrom matraca. Zaisťuje termoreguláciu,
teda spánok bez prehrievania a potenia, či prílišného ochladzovania.
Pomáha udržať lôžko suché a hygienicky čisté.

®

135 –     tuhosť     +

  6rokov       
záruka

na jadro pre pevné aj polohovacie
lamelové rošty

HR
XF studená

pena

–  tuhosť  + –  tuhosť  +

Tuhosť strán matraca
Super Fox Blue
Classic

BLUE Wellness
(modrá pružná strana)

FLEXI
(béžová pružná strana)

BLUE Classic
(modrá pružná strana)

Tuhosť strán matraca
Super Fox Blue
Wellness

FLEXI
(béžová pružná strana)

hybridná
pena

Blue

ANTIBAKTERIÁLNY DVOJDIELNY PRATEĽNÝ POŤAH (60 °C)
Vysoký, 49% podiel prírodných vlákien Tencel® / viskóza s povrchovou úpravou AegisTM

(antibakteriálne a protiroztočové vlastnosti, zamedzuje tvorbe živného prostredia pre roztoče
a je prevenciou vzniku plesní. Ani tí, ktorí sa viac potia, nemusia mať strach). Predurčuje matrac ako
najlepšiu voľbu pre alergikov a astmatikov. Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

TM

ROZTOČOM
ALERGIÁM

anti
bacterial

Dynamická pružnosť
Čím viac, tím lepšie.
Pre pohodlie, pre zdravie.

SFOXB 28SFOXB 26
SFOXB 24
SFOXB 22
SFOXB 20

SFOXB 18

TECHNOLÓGIA
VYVINUTÁ

PRE ZDRAVOTNÉ
MATRACECubeCare profilácia

obmedzuje tlak na telo
ergonomicky testované

60°C 7
zón

100.000x
mechanicky

testované

TERMO
REGULÁCIA

zdravotne nezávadné
materiály

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze

testované

Super Fox Blue 18    407 €      814 €
Super Fox Blue 20   443 €      886 €
Super Fox Blue 22   486 €      972 €
Super Fox Blue 24   526 €   1.052 €
Super Fox Blue 26   566 €   1.132 €
Super Fox Blue 28   606 €   1.212 €

Akčné ceny

za 1+1
Cena za 2 ks jednolôžka
alebo za 1 ks dvojlôžka.

Super Fox Blue 18   120 x 200 cm:   325 € | 200 x 200 cm:   529 €
Super Fox Blue 20   120 x 200 cm:   354 € | 200 x 200 cm:   576 €
Super Fox Blue 22   120 x 200 cm:   389 € | 200 x 200 cm:   632 €
Super Fox Blue 24   120 x 200 cm:   421 € | 200 x 200 cm:   684 €
Super Fox Blue 26   120 x 200 cm:   453 € | 200 x 200 cm:   736 € 
Super Fox Blue 28   120 x 200 cm:   485 € | 200 x 200 cm:   788 €
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Teraz ešte viac variantov. Vyberie si každý.

Kráľ rodinných matracov v plnej kráse svojho pohodlia, avšak vo variante bez pamäťovej peny, zato so zvýšenou 
pružnosťou. Navyše pridáva ešte vyššiu vzdušnosť (roztoče sú totálne v ofsajde) a termoreguláciu (schladí i horúcu krv 

+ obmedzí potenie). Ako tiež inak - pri lišiackych matracoch už ste na pohodlie a benefity zvyknutí. Opäť v podobe 
jednoduchej a cenovo dostupnej, konštrukcia z prvotriednych materiálov. Robustná základňa so zdravotnou profiláciou 

a tuhá, pružná medzivrstva, obe zo studenej peny, servírujú modrú ložnú plochu z hybridnej peny (to je materiál, ktorý 
v sebe spája to najlepšie z latexu, studenej peny a pamäťovej peny). Vďaka veľkému výberu variantov padne každému. 

No, ale pokiaľ nechcete zľaviť zo svojej obľúbenej pamäťovej peny, potom choďte cestou starého známeho Super Foxu.

V čom je Super Fox Blue iný?

Wellness
masážna profilácia

hybridnej pružnej peny

Classic
neprofilovaná

hybridná pružná pena

Super Fox Blue 18     3 cm hybridnej peny. Pre deti a dorast. Pre tých, ktorým sa domov vysoký matrac nevojde.

Super Fox Blue 20     4 cm hybridnej peny. Výškový štandard. Komfort za skvelú cenu. Pokiaľ môžete, začnite tu.

Super Fox Blue 22     4 cm hybridnej peny. O fúz vyšší, o fúz lepší. Viac pružnosti a pohodlia. Univerzálny. Lišiacka voľba.

Super Fox Blue 24     4 cm hybridnej peny. Výška s pocitom istoty, ľahké vstávanie i pre menej pohyblivých jedincov.

Super Fox Blue 26     4 cm hybridnej peny. Pre kráľa lišiakov. Spánok ako víno, vstávanie ako po masle. Od mlaďochov po seniorov.

Super Fox Blue 28     5 cm hybridnej peny.  Nový rozmer spánku. Extra vysoký s extra vysokou vrstvou hybridnej peny.
    Maximálne komfortný, maximálne elastický. Ortopedický Super Fox Blue 28
    sme skonštruovali podľa Vašich prianí.

28
cm

26
cm

24
cm

22
cm

20
cm

18
cm

Hybridná pružná pena
Elastická vrstva, zvyšujúca odrazovú
pružnosť, vzdušnosť a pocitovú pevnosť
matraca. Zaisťuje optimálnu klímu, čím
napomáha predchádzať poteniu.

Studená pena Flexifoam® HR-XF
Super pružná studená pena napomáha
správnej termoregulácii a zaisťuje extra
odrazovú pružnosť. To znamená, že
sa počas spánku budete ľahko otáčať.

Studená pena Flexifoam® HR-XF
Robustná, vzdušná a odolná pena vyššej
hustoty zaisťuje stabilitu celej 7- zónovej
konštrukcie a dlhú životnosť.

CubeCare komfortná profilácia
Tuhšia strana matraca je vybavená profiláciou
v tvare kociek, vyvinutou pre zdravotné matrace.
Kocky CubeCare optimalizujú rozloženie tlaku
a pomáhajú tak zabrániť preležaniu.

Variabilita v podaní Super Fox Blue - zvoľte si výšku matraca a profiláciu hybridnej peny.

Panvová zóna
Zosilnená časť matraca

s koncentrovaným tlakom.
Ochrana bedrových kĺbov.

Ramenné kolísky
Poznáte to. Ráno vstanete a bolí Vás

preležané rameno. Super Fox Blue na to
myslí, pretože tiež spáva naboku.

Ramenné kolísky obmedzia tlak a ochránia
ramenné kĺby počas spánku naboku.

Který Super Fox Blue si mám kúpiť..?

hybridná
pena

Blue HYBRIDE HY35-BLUE

TRIPLE-DynamicResponse
Hybrid Technology HY/HRXF

Thermo-Control & Multizone system

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovných dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200;

& 180x200 cm

. . .  pre zdravé spanie
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akcia
1+1

rodinné české
matrace

Matrac s multi- taštičkovými pružinami a latexom.
Robustný, partnerský taštičkový matrac, spájajúci tie najlepšie materiály pre zdravý spánok.
Hebkosť latexu, vzdušnosť studenej peny, stabilitu kokosovej dosky a maximálny komfort unikátneho
pružinového jadra MultiPocket = vzdušnosť, vynikajúce ortopedické vlastnosti, komfort spánku a odolnosť.
Luxusný poťah s prírodnými vláknami Tencel® Lyocell® s vynikajúcou termoreguláciou. Odporučené uloženie
na pevné lamelové či latkové rošty. Možno použiť i s prevetranou pevnou doskou.

AUSTIN Air
multipocket

AUSTIN AIR

Dynamická pružnosť
Čím viac, tým lepšie.
Pre pohodlie, pre zdravie.

26
cm

Prateľný poťah s prírodnými vláknami
Odolný, snehovo biely poťah Tencel®, s prírodnými vláknami.
Prateľný (60 °C), dvojdielny, prešitý extra silnou
klimatizačnou vrstvou dutého vlákna. Moderný
ornamentálny vzor, prešívanie skvelo drží tvar.

Latexová vrstva
Perforovaná 3 cm vrstva priedušného
a vysoko tvarovateľného antibakteriálneho
latexu. Zažite hebkosť pohodlia!

Ešte väčšia pružnosť latexu
Na mäkšej strane (pod latexovou vrstvou)
je použitá studená pena Medium
(45 kg/m³) s výbornou odrazovou
pružnosťou na ľahké otáčanie.

Akčná cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolôžka
alebo za 1 ks dvojlôžka.

708 €   1.416 € 

TUHOSTI A PRUŽNOSŤ

Žiadny trik. Špeciálny odvetrávací systém
poťahu skvelo spolupracuje s jadrom
matraca. Zaisťuje termoreguláciu, teda
spánok bez prehrievania a potenia,
či prílišného ochladzovania. Pomáha
udržať lôžko suché a hygienicky čisté.

Pružnosť a tuhosť
Tuhšia strana matraca disponuje sendvičom
dvoch studených pien rozdielnej tuhosti.
Je vystužený vrstvou z prírodných kokosových
vlákien, spojených latexom, na maximálnu 
odolnosť a pružnosť celej konštrukcie.

Taštičkové pružiny
Vysoko vzdušné a elastické 7- zónové jadro

MultiPocket z cca 555 ks taštičkových pružín.
Pružinové jadro je vystužené masívnymi partiami

z peny Flexifoam®, ktoré zaisťujú oporu počas vstávania
a stabilitu jadra matraca, a tým aj celého lôžka.

AKCIA 120 x 200 cm (1 ks): 566 €
AKCIA 200 x 200 cm (1 ks): 920 €

145
  7rokov       

záruka
na jadro

HR
XF studená

pena
taštičkové

pružiny
kokosové

vlákna pre pevné rošty
aj pevné dosky

150.000x
mechanicky

testované

Tuhosť strán matraca

–  tuhosť  +

FLEXI
(studená pena + kokos)

LATEX
(poddajnejšia strana)

ergonomicky testované
60°C 7

zón

TERMO
REGULÁCIA

zdravotne nezávadné
materiály

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze

testované
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akcia
1+1

rodinné české
matrace

Obojstranný matrac s natur a gélovou hybridnou penou.
Robustný, partnerský matrac s veľkým rozdielom v tuhosti strán. Dokonalý komfort pre široké spektrum postáv.
Hybridná gélová pena S-GT snúbi hebkosť latexu s dokonalou distribúciou tlaku gélových matracov (Gel-Touch).
Nelepené jadro s prevetrávacími kanálikmi pre maximálnu hygienu a obmedzenie potenia.
Super pružná a tuhá strana (modrá) a super jemná a kopírujúca hybridná pena na mäkšej strane.
Špeciálna termoregulačná látka i poťah Tencel® Lyocell® s 3D paropriepustnou mriežkou.
Vhodné pre všetky typy lamelových roštov, prípadne pre latkové rošty.

KOLOS Bio
ecology

24
cm

GEL        
HYBRIDE

S4420GT
VZDUŠNÉ
nelepené jadro

Prateľný, termoregulačný poťah s prírodnými vláknami
Odolný, biely poťah Tencel® s prírodnými vláknami.
Vynikajúce termoregulačné vlastnosti - poťah je navrhnutý
skutočne „na telo“. Perfektná voľba proti poteniu.
Prateľný (60 °C), dvojdielny, prešitý extra silnou
klimatizačnou vrstvou dutého vlákna. 

Super jemná hybridná pena
Pena „Latex-Gel touch“ S4420GT.
Okúzľujúca jemnosť pohodlia, vysoká
opora pre telo vďaka spevnenej strednej
vrstve. Optimálne rozloženie tlaku sa blíži
gélovým matracom. Vysoko priedušná,
napomáha správnej termoregulácii.

Matrac bez lepidiel
Nelepená konštrukcia s nelepeným
hrebeňovým spojom, s vnútornými

vetracími kanálikmi zaisťuje maximálnu
možnú vzdušnosť a obmedzenie potivosti.

Vďaka spôsobu profilácie styčných plôch
je matrac dokonale pevný. Stredná časť

je vyrobená z robustnej peny Flexifoam®.

Žiadny trik. Špeciálny odvetrávací
systém poťahu skvelo spolupracuje
s jadrom matraca. Zaisťuje termoreguláciu,
teda spánok bez prehrievania a potenia,
či prílišného ochladzovania. Pomáha
udržať lôžko suché a hygienicky čisté.

Pružnosť a tuhosť
Jednotlivé strany matraca majú veľký rozdiel tuhosti.
Tuhšia strana matraca zo studenej NATUR peny vysokej objemovej
hmotnosti a veľmi vysokej odrazovej pružnosti zaisťuje pevnosť,
zvýšenú nosnosť, odolnosť a tuhšie pohodlie. Vynikajúca vzdušnosť
vďaka otvorenejšej bunečnej štruktúre (ďalší stupeň obmedzujúci potenie).

KOLOS BIO ECOLOGY

Dynamická pružnosť
Čím viac, tým lepšie.
Pre pohodlie, pre zdravie.

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovných dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200;

& 180x200 cm

TUHOSTI A PRUŽNOSŤ
Tuhosť strán matraca

–  tuhosť  +

FLEXI
(veľmi tuhá studená pena)

HYBRIDNÁ GÉLOVÁ PENA
(poddajná strana)

145

ergonomicky testované
60°C 7

zón

  6rokov       
záruka

na jadro

HR
XF studená

pena
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pre pevné aj polohovacie

lamelové rošty
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nezávadné lepenie
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testované
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Akčná cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolôžka
alebo za 1 ks dvojlôžka.

606 €   1.212 € 
AKCIA 120 x 200 cm (1 ks): 485 €
AKCIA 200 x 200 cm (1 ks): 788 €

. . .  pre zdravé spanie



Ortopedický matrac so zvýšenou tuhosťou.
Matrac s unikátnym vlnovým jadrom (SpineProtector na ochranu chrbtice). Kombinuje peny rôznych tuhostí 
vo vlnách. Vďaka tomu má matrac perfektné ortopedické vlastnosti (rozloženie hmotnosti do jadra matraca).
Tuhšiu stranu (tyrkysová) tvorí masívna doska (5 cm) zo studenej peny, ktorá dáva matracu tuhosť a pružnosť.
Mäkšia strana (oranžová) má 7 - zónovú profiláciu a prevzdušňujúce kanáliky, ktoré menia v matraci vzduch 
s každým pohybom tela (technológia AirForce). Stredná časť, ktorá napodobňuje našu chrbticu je zložená z pien 
Flexi rôznych tuhostí.  Poťah TENCEL s prírodnými vláknami je prateľný na 60 °C, dvojdielny.
Vhodné pre všetky typy lamelových roštov.

AMUNDSEN
univerzálny

AMUNDSEN

Dynamická pružnosť
Čím viac, tým lepšie.
Pre pohodlie, pre zdravie.

Prateľný poťah Tencel®
Odolný a pružný. Skvelo odvádza pot
a ľahko sa zbavuje vlhkosti - vďaka
prírodným vláknam Tencel® Lyocell®.
Vybavený obojstranne klimatizačnými
vrstvami dutých vláken na obmedzenie
potivosti a správnu klímu na lôžku
Prateľný (60 °C), dvojdielny.

Mäkšia strana matraca
7 anatomických zón s technológiou
AirForce na dokonalé prevzdušnenie.
S každým pohybom tela sa v matraci
vymení vzduch (hygiena, obmedzenie potenia).

Akčná cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolôžka

alebo 1 ks dvojlôžka.

494 €   988 €

Tuhá strana
Tuhosť, pružnosť a podpora.
Masívna vrstva studenej peny vysokej
objemovej hmotnosti 45 kg/m3.

SpineProtector
Stredná časť na ochranu chrbtice.
Zaisťuje rozloženie tlaku a správnu

podporu tela vo všetkých polohách.

AKCIA 120 x 200 cm (1 ks): 395 €
AKCIA 200 x 200 cm (1 ks): 642 €

TUHOSTI A PRUŽNOSŤ
Tuhosť strán matraca

–  tuhosť +

HARD
(tuhá, rovná strana)

SOFT
(poddajnejšia strana)

26
cm

145 ergonomicky testované

60°C 7
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záruka

na jadro

TERMO
REGULÁCIA
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pena
pre pevné i polohovacie

lamelové rošty

PROTECTOR

ochrana chrbtice

80.000x
mechanicky

testované
zdravotne nezávadné
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nezávadné lepenie
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testované
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. . .  pre zdravé spanie

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovných dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200;

& 180x200 cm



RELAX 
Strana s 3D Rainbow technológiou. Masážna profilácia uvoľňuje stresom
napäté svalstvo a napomáha správnemu prekrveniu pokožky. Ortopedický
komfort zaisťuje technológia 3D Rainbow, kombinujúca rôzne hustoty
pien (z každej vyťaží maximum úžitkových vlastností).

CLASSIC 
Rovná strana vyhovie milovníkom
klasického ležania. Podpora, pohodlie.

SpineProtector
Ochrana chrbtice vo všetkých zónach, s dôrazom
na pohodlie bedier a ramenných kĺbov.

Poťah sa stará
o vzdušnosť, hygienu
a termoreguláciu

TRIKER
3 výšky

Triker. Pružný matrac v 3 výškach.
Pohodlný matrac z robustných a vzdušných pien Flexifoam®. Možno zakúpiť vo výškach 24/22/20 cm.
Matrac má vyššiu strednú tuhosť (obe strany sú rovnako tuhé). Ponúka voľbu strany Relax (s masážnou profiláciou
a 3D Rainbow technológiou) a Classic (rovná vrstva peny). Zónové jadro SpineProtector na ochranu chrbtice
a zvýšenú stabilitu konštrukcie. Prateľný (60 °C), dvojdielny poťah Silver Line, s klimatizačnou vrstvou a prešívaním.

20
cm

22
cm

24
cm

Akčná cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolôžka alebo 1 ks dvojlôžka.

20 cm | 348 €   696 €
22; 24 cm | 392 €   784 €

AKCIA 120 x 200 cm (1 ks): Triker 20 cm: 279 €
AKCIA 120 x 200 cm (1 ks): Triker 22/24 cm: 314 €

AKCIA 200 x 200 cm (1 ks): Triker 20 cm: 453 €
AKCIA 200 x 200 cm (1 ks): Triker 22/24 cm: 510 €

TRIKER 20

Dynamická pružnosť

TRIKER 22
TRIKER 24

Čím viac, tým lepšie.
Pre pohodlie, pre zdravie.

TUHOSTI A PRUŽNOSŤ
Tuhosť strán matraca

–  tuhosť  +

Tuhosť oboch strán matraca
(Triker sa líši profiláciou strán klasika / masáž)

130

ergonomicky testované
60°C 7

zón

TERMO
REGULÁCIApre pevné i polohovacie

lamelové rošty
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Tuhší matrac so zónami a prateľným poťahom.
Matrac s tuhším pocitom ležania v klasickej výške. Mäkšia strana s technológiou 3D Rainbow, teda anatomickou 
7- zónovou masážnou profiláciou, zloženou z dvoch typov studených pien - optimalizácia vzdušnosti a tuhosti. 
Stredná časť matraca je vyrobená z tlakom spojenej peny Flexifoam® RE veľmi vysokej objemovej hmotnosti 
na zvýšenú tuhosť, podporu a odolnosť. Tuhšia strana s priečnou profiláciou na vzdušnosť a poddajnosť konštrukcie.
Poťah je prateľný na 95 °C, dvojdielny. Vhodný pre všetky typy lamelových roštov.

MAXI KINGS
tuhší a masážny

MAXI KINGS

Dynamická pružnosť
Čím viac, tým lepšie.
Pre pohodlie, pre zdravie.

Prateľný poťah 95 °C
Vybavený obojstranne klimatizačnými  vrstvami
dutých vlákien. Prateľný na vyváranie (95 °C)
pre maximálnu  čistotu a hygienu lôžka.
Dvojdielna konštrukcia.

Mäkšia strana matraca
7 anatomických zón s technológiou 3D Rainbow
(kombinuje rôzne hustoty pien, z každej vyťaží
maximum úžitkových vlastností). Vzdušnosť
a optimálne ortopedické vlastnosti.
Masážny  efekt.

Akčná cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolôžka

alebo 1 ks dvojlôžka.

250 €   500 €

Tuhá strana
Tuhosť, pružnosť a podpora.
Masívna vrstva s priečnou profiláciou
(vzdušnosť, prispôsobivosť).

AKCIA 120 x 200 cm (1 ks): 200 €
AKCIA 200 x 200 cm (1 ks): 326 €

TUHOSTI A PRUŽNOSŤ
Tuhosť strán matraca

–  tuhosť  +

HARD
(tuhá strana)

SOFT
(poddajnejšia strana)

16
cm

130

ergonomicky testované
95°C 7
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  5let       
záruka

na jadro

HR
XF studená
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pre pevné i polohovacie
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80.000x
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Sendvičový matrac s prateľným poťahom.
Matrac s tuhším pocitom ležania vo výškach, ktorý padne každej posteli. Mäkšia a tuhšia strana, obe s masážnou 
7- zónovou profiláciou. Stredná časť matraca je vyrobená z tlakom spojenej peny Flexifoam® RE veľmi vysokej 
objemovej hmotnosti na zvýšenou tuhosť, podporu a odolnosť. Poťah je prateľný na 95 °C, dvojdielny.
Vhodné pre všetky typy lamelových roštov.

MAXI
v jednoduchosti je sila

MAXI

Dynamická pružnosť
Čím viac, tým lepšie.
Pre pohodlie, pre zdravie.

Mäkšia strana matraca
Poddajnejšia zónová strana.
Jemný masážny efekt na uvoľnenie svalstva.

Akčná cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolôžka

alebo 1 ks dvojlôžka.

232 €   464 €

Tuhá strana
Tuhosť, pružnosť a podpora.
Jemný masážny efekt na uvoľnenie  svalstva.

AKCIA 120 x 200 cm (1 ks): 186 €
AKCIA 200 x 200 cm (1 ks): 302 €

TUHOSTI A PRUŽNOSŤ
Tuhosť strán matraca

–  tuhosť  +

HARD
(tuhá strana)

SOFT
(poddajnejšia strana)

15
cm

130

ergonomicky testované
95°C 7

zón

  5let       
záruka

na jadro

HR
XF studená

pena
pre pevné i polohovacie

lamelové rošty

Prateľný poťah 95 °C
Vybavený obojstranne klimatizačnými
vrstvami dutých vlákien. Prateľný
na vyváranie (95 °C) pre maximálnu čistotu
a hygienu lôžka. Dvojdielna konštrukcia.

možnosť
atypov

80.000x
mechanicky

testované
zdravotne nezávadné

materiály

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze
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matrace

. . .  pre zdravé spanie



Pamäťový matrac, ktorý zvýši komfort každého lôžka. S prateľným poťahom.
Topper - „vrchný matrac“. Vynikajúci doplnok pre každý konštrukčný typ matraca (pamäťový efekt podporí ortopedické vlastnosti 
a pohodlie, prinesie úľavu kĺbom). Topper je vhodný tiež pre kontinentálne postele. Dá sa použiť aj samostatne ako masážna, 
relaxačná alebo cvičebná podložka. Vyrába sa vo dvoch výškach a dvoch voliteľných prevedeniach (Classic/Wellness). 
Gumové pásky v rohoch zaisťujú dokonalú fixáciu i k vyšším matracom. Poťah je snímateľný a prateľný na 60 °C.

TOPPER Visco

Prateľný poťah
Obojstranne prešívaný klimatizačnými 
vrstvami dutých vlákien na obmedzenie
potivosti. Prateľný (60 °C), dvojdielny.
Gumové pásky na fixáciu k matracu.

Akčná cena za 1ks
V rozmeru jednolôžka.

   5 cm   105 €   133 €

Classic / Wellness
Vyberte si profiláciu pamäťovej peny.
Klasickú rovnú alebo jemno masážnu 
profiláciu na uvoľnenie svalstva a prekrvenie pokožky.

Pružný matrac vyššej strednej tuhosti, s prateľným poťahom.
Topper - „vrchný matrac“. Vynikajúci doplnok pre každý konštrukčný typ matraca. Pružný variant „Flexi“ je vhodný najmä 
pre vyznávačov tuhšieho ležania. Topper je vhodný tiež pre kontinentálne  postele. Dá sa použiť i samostatne ako masážna, 
relaxačná alebo cvičebná podložka. Vyrába sa v dvoch výškach a dvoch voliteľných prevedeniach (Classic/Wellness).
Gumové pásky v rohoch zaisťujú dokonalú fixáciu i na vyššie matrace. Poťah je snímateľný a prateľný na 60 °C.

TOPPER Flexi

Pratelný potah
Obojstranne prešívaný klimatizačnými 
vrstvami dutých vlákien na obmedzenie
potivosti. Prateľný (60 °C), dvojdielny.
Gumové pásky na fixáciu k matracu.

Classic / Wellness
Vyberte si profiláciu pružnej peny.
Klasickú rovnú alebo jemno masážnu
profiláciu na uvoľnenie svalstva a prekrvenie pokožky.

Ďalšie rozmery a kompletnú ponuku nájdete v platnom cenníku.
Ceny pre výškový variant 7 cm nájdete taktiež v cenníku.

Akčná cena za 1ks
V rozmeru jednolôžka.

   5 cm   70 €   92 €
Ďalšie rozmery a kompletnú ponuku nájdete v platnom cenníku.

Ceny pre výškový variant 7 cm nájdete taktiež v cenníku.

úspora  28 €

úspora 22 € Kč
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Tropico ALOE VERA
Prešívané prateľné prikrývky a vankúše na celoročné použitie
s povlakom zo 100% bavlny s výťažkami Aloe Vera, blahodarne
pôsobiacimi na pokožku.
Povrchová tkanina: 100% bavlna s úpravou Aloe Vera
Náplň vankúša: 1000 g 100% polyesterové guľočky Amball®
(na bočnej strane zips na odobratie/doplnenie náplne)
Náplň prikrývky: 1100/1200 g  100% polyesterové duté rúno

Cena za 1ks
Uvedené ceny za najobľúbenejšie rozmery. Ďalšie rozmery

a kompletnú ponuku nájdete v platnom cenníku.

70 x 90 cm      23 €
135 x 200 cm   50 €
135 x 220 cm   55 €

Zababušiť sa až po uši! To je rozkaz! :)
Či je leto alebo zima, pod perinou Tropico je vždy príma! Prírodné tkaniny, kvalitné výplne, prateľné.

Podpora krčnej chrbtice a uvoľnenie krčného svalstva.
Dokonalá relaxácia v spojení s Vašim novým 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 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 60 x 40 x 13 cm

Tom Tom Aloe Tom Soya Tom Kokos

paměťová
pěna

60°C

paměťová
pěna

60°C

paměťová
pěna

60°C 60°C

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

Anatomické vankúše Tom Akčná cena za 1ks

59 €   81 €

60°C

Bavlna prirodzene obmedzuje potenie, prehrievanie a dýcha. Aloe priaznivo pôsobí
na pokožku a pomáha ju chrániť. Výplň z polyesterových guľôčok s dlhou
životnosťou.  Prešívanie drží tvar a predlžuje životnosť vankúša.

Balené v praktických 
taškách so zipsom a uškom.

Tropico CLINIC
Prešívané prikrývky a vankúše prateľné na vyváranie (95 °C),
na celoročné použitie s možnosťou častého prania. Povlak
z kombinácie bavlny a polyesteru (50:50).

 Nezabudnite opatriť svoje lôžko praktickým matracovým chráničom
MEDICAL - predĺži hygienickú životnosť matraca, ušetrí čas
a prácu gazdinky, k matracu sa prichytí ľahko pomocou gumových
pásikov v rohoch. Dostupný aj pre matrac s výškou do 30 cm.
Povrchová tkanina (vrátane chrániča): 50% bavlna + 50% polyester
Náplň vankúša: 1000 g 100% polyesterové guľôčky  Amball®
(na bočnej strane zips na odobratie/doplnenie náplne)
Náplň prikrývky: 1100/1200 g  100% polyesterové duté rúno
Výplň chrániča Medical: 200 g/m2  100% polyesterové duté rúno

Cena za 1ks
Uvedené ceny za najobľúbenejšie rozmery. Ďalšie rozmery

a kompletnú ponuku nájdete v platnom cenníku.

70 x 90 cm      20 €
135 x 200 cm   37 €
135 x 220 cm   41 €

chránič Medical 90 x 200 cm   20 €
chránič Medical 80 x 200 cm   20 €

chránič Medical 180 x 200 cm   40 €
95°C

Bavlna prirodzene obmedzuje potenie, prehrievanie a dýcha.  Polyester
prispieva k vyššej životnosti a umožňuje časté pranie. Výplň z polyesterových
guľôčok s dlhou životnosťou.  Prešívanie drží tvar a predlžuje  životnosť vankúša.

Balené v praktických taškách 
so zipsom a uškom 
(vrátane chráničov).

úspora 22 €



Double Expert
Masívny lamelový rošt s polohovaním hlavy a nôh.
13 polôh v oblasti hlavy a 5 polôh v oblasti nôh.
Vhodný pre všetky typy matracov, ktoré sa dajú polohovať
(latexové, sendvičové). Výška cca 5 cm.

28
LAMIEL 130 kg 13+5

POLÔH

Kvalitný lamelový rošt
podčiarkne a dokreslí jedinečnosť a kvalitu matracov Tropico. Kvalitný rošt zvýši úžitkové vlastnosti 
matraca (ortopedický, komfort spánku) a predĺži jeho životnosť.

Lamelové rošty radu Double sú výrobky masívnej a modernej konštrukcie. Anatomické usporiadanie lamiel 
má priaznivý vplyv na polohu tela počas spánku. Majú 28 lamiel šírky 38 mm vo výkyvných gumových puzdrách.
V oblasti hrudníka je 5 lamiel s nastaviteľnou tuhosťou podľa hmotnosti užívateľa. Stredový popruh 
je zdvojený na vyššiu elasticitu a životnosť.

28
LAMIEL 130 kg

Double Klasik
Vhodný pre všetky typy matracov.
Výška cca 5 cm. Akčná cena za 1ks

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.
Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

58 €   77 €

Akčná cena za 1ks
V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

83 €   100 €

Double Praktik B (Vyklopenie na boku)
Masívny pevný lamelový rošt. Rošt je opatrený piestovými (plynovo-
kvapalinovými) vzperami (ako v aute na piatych dverách), ktoré umožňujú 
vyklopenie roštu z bočnej strany a prístup do úložného priestoru  postele. 
Vhodný pre všetky typy matracov. Univerzálny pre ľavé i pravé vyklopenie.
Nikdy nezdvíhajte pri zaťažení väčšom ako 30 kg!
Výška roštu: 5,5 cm (v sklopenej polohe)

Double Praktik N (Vyklopenie pri nohách)
Masívny výklopný lamelový rošt s polohovaním hlavy a nôh.
Mechanizmus ponúka 13 polôh v oblasti hlavy a 5 polôh v oblasti nôh.
Piestové (plynovo-kvapalinové) vzpery umožňujú od nôh prístup do úložných
priestorov postele. Maximálna nosnosť pri zdvihu/polohovaní je 30 kg.
Výška roštu: 5,5 cm (v sklopenej polohe)

28
LAMIEL 130 kg 13+5

POLÔH

28
LAMIEL 130 kg

28
LAMIEL 160 kg

Double XXL
Veľmi masívny, pevný a odolný lamelový rošt.
Lamely sú zosilnené a prispôsobené na zvýšenú nosnosť.
Dá sa použiť aj v prípade požiadavky na tuhší rošt.
Je vhodný pre všetky typy matracov.
Výška roštu cca 5 cm.

Akčná cena za 1ks
V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

84 €   109 €

nastaviteľná
tuhosť 5x

+/-

nastaviteľná
tuhosť 5x

+/-

nastaviteľná
tuhosť 5x

+/-

nastaviteľná
tuhosť 5x

+/-

nastaviteľná
tuhosť 5x

+/-

možnosť
atypov

možnosť
atypov

možnosť
atypov

možnosť
atypov

možnosť
atypov

Cena za 1ks
V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

134 €

Akčná cena za 1ks
V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

142 €   162 €

úspora 25 €

úspora 20 €

úspora 17 €

úspora 19 €



Ergo Black Moto
Masívny lamelový rošt, s polohovaním 2 elektromotormi (umiestnené 
v jednom bloku) s diaľkovým ovládačom. Záložný zdroj umožňuje 
vrátenie roštu do pôvodnej polohy v prípade výpadku el. prúdu.
Rošt je vhodný pre matrace s vysokou kopírovateľnosťou (ideálny 
pre latexové a profilované sendvičové matrace). 
Nosnosť do 130 kg. Výška cca 6,5 cm (merané bez motora).

28
LAMIEL 130 kg

2x
MOTOR

Akčná cena za 1ks
V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

246 €    347 €

Double Expert Moto
Masívny lamelový rošt, s polohovaním 2 elektromotormi, s diaľkovým
ovládačom (štandardne dodávaný v prevedení s káblom,
za príplatok možnosť diaľkového ovládania bez kábla – viď cenník).
Rošt je vhodný pre matrace s vysokou kopírovateľnosťou
(ideálny pre latexové a sendvičové). Široká ponuka atypických
rozmerov. Výška roštu cca 5,5 cm (merané bez motora).

28
LAMIEL 120 kg

2x
MOTOR

nastaviteľná
tuhosť 5x

+/-

nastaviteľná
tuhosť 5x

+/-

Lamelové rošty radu Fénix sú určené ako vzdušný a pružný podklad pre všetky sendvičové, latexové
a penové matrace. Majú masívne anatomické lamely s nastaviteľnou tuhosťou v oblasti bedier. 
Rošty sú vyrobené z kvalitného materiálu a majú 26 brezových lamiel šírky 36 mm, vsadených 
do plastových puzdier v ráme. Sú k dispozícii v rozmeroch pre ložné plochy 80 x 200 a 90 x 200 cm.

Fénix Relax
Moderný lamelový rošt anatomickej konštrukcie
s polohovaním hlavy. Vhodný pre všetky typy matracov,
ktoré sa dajú polohovať (latexové, sendvičové).
Výška cca 5 cm.

28
LAMIEL 100 kg HLAVA

26
LAMIEL 100 kg

Fénix Klasik
Vhodný pre všetky typy matracov.
Výška cca 5 cm. Akčná cena za 1ks

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.
Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

41 €   63 €

Akčná cena za 1ks
V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

60 €   88 €

nastaviteľná
tuhosť 3x

+/-

nastaviteľná
tuhosť 3x

+/-

Fénix Expert
Masívny lamelový rošt anatomickej konštrukcie
s polohovaním hlavy a nôh. Vhodný pre všetky
typy matracov, ktoré sa dajú polohovať (latexové, sendvičové).
Výška cca 4 cm.

28
LAMIEL 100 kg HLAVA

NOHY

Akčná cena za 1ks
V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

77 €   109 €nastaviteľná
tuhosť 5x

+/-

možnosť
atypov

Cena za 1ks
V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

380 €

úspora 22€

úspora 101€

úspora 28€

úspora 32 €



Akcia prebieha od 1. 2. 2018 do odvolania. Ceny sú uvedené v €, vrátane DPH. Platí pre rozmery matracov 90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. 
Matrace je možné dodať tiež v atypických zákazkových rozmeroch. Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné kúpiť s prirážkou 10 %.  U atypických rozmerov 
väčších, ako 100x200 cm je účtovaný príplatok +10 % k cene najbližšieho väčšieho rozmeru. Ak sa jedná len o zúženie rozmeru, pričíta sa +10 % k cene tohoto rozmeru. 
Matrace je možné dodať tiež v predĺženom prevedení: +10 cm = +10 %, + 20 cm = +20 %.

Matrace, u ktorých je ikonka „super rychlé dodanie “ dodávame v rozmeroch 90x200; 80x200 a 180x200 cm do 4 pracovných dní k Vašemu predajcovi. Matrace v 
akcii 1+1: namiesto 2 ks v typickom rozmere jednolôžka je možné odobrať 1 ks matraca v rozmere 140x200, 160x200 alebo 180x200 cm (napr. miesto 2 matracov 90x200 
môžete mať za rovnakú cenu 1 ks matraca rozmeru 180x200 cm. Rozmery 120x200 cm  a 200x200 cm (vrátane predĺžených variant a atypov) ponúkame v rámci akcie 
tiež za zvýhodnené ceny . Ceny pre tieto rozmery sú uvedené priamo u jednotlivých matracov.

Rošty v tomto letáku sú dodávane iba v rozmeroch pre ložné plochy 80x200 a 90x200 cm. Pri roštoch, u ktorých je možnosť atypov, sú tieto účtované podľa platného 
cenníku Tropico (cenník na vyžiadanie u Vašeho predajcu). Rošty sa štandardne dodávajú o cca 4 cm kratšie a cca 1 cm užšie oproti uvedenému rozmeru (jedná sa o 
štandardný technologický postup, zaisťujúcí že rošt je vhodný pre naprostú väčšinu lôžok).

Matrace v rozmere väčšom, ako 90x200 cm môžu byť dodávané s lepeným konštrukčným spojom, ktorý nemá vplyv na užitkové vlastnosti výrobku. Výrobca si vyhradzuje 
právo na zmeny alebo odchýlky vo farbách pien a poťahových látok, ktoré nemajú vplyv na užitkové vlastnosti výrobku. Právo na tlačové chyby a zmeny v akcii vyhrade-
né. Zoznam predajcov a viac informacií na: www.matracetropico.sk. Na www.drsleep.sk si môžete nezáväzne otestovať vhodnosť matracov.

P O D M I E N K Y  A K C I E  T R O P I C O  2 0 1 8

Tom Aloe (paměť, bestseller)

Tom Soya (paměť, tužší)

Tom Kokos (latex, měkčí)

Tom (paměťová klasika)

www.matracetropico.sk

Topper Visco 7

Topper Visco 5

Topper Flexi 7

Topper Flexi 5

Amundsen

Triker 20/22/24

Maxi Kings

Maxi

Austin Air

Kolos Bio Ecology

Super Fox Classic 28

Super Fox Classic 26/24/22/20

Super Fox Classic 18

Super Fox Wellness 28

Super Fox Wellness 26/24/22/20

Super Fox Wellness 18

Super Fox Blue Classic 28

Super Fox Blue Classic 26/24/22/20

Super Fox Blue Classic 18

Super Fox Blue Wellness 28

Super Fox Blue Wellness 26/24/22/20

Super Fox Blue Wellness 18

Váš predajca Tropico:

. . .  pre zdravé spanie
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>3 roky

dorast dospeláci seniori proti poteniu,
termoregulácia

XXL
užívateľ

pohybové
problémy

ČESKÁ  VÝROBA MATRACOV


