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frodo air

Mäkšia strana s VISCO penou v tvare
vlnky, pomáhajúca uvoľniť svalstvo a zaistiť
stresom a námahou unavenému telu relaxáciu.

Stabilizačná pružná vrstva jadra

Tuhšia strana s 5- zónovou masážnou profiláciou
na podporu správneho prekrvenia pokožky

Termoregulácia, obmedzenie potenia
a predĺženie hygienickej životnosti
matraca na maximum.

1+1

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovných dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200

& 180x200 cm

Vysoko vzdušný hrebeňový zámok!
Nelepený spoj - ideálny pre alergikov.

Vysoká hygiena lôžka bez námahy.

135

zdravotne nezávadné
materiály

testované

ergonomicky testované
60°C

–     tuhosť    +

  6rokov       
záruka

na jadro

100.000x
mechanicky

testované

TERMO
REGULACE

pre pevné i polohovacie
lamelové rošty

pamäťová
pena

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze

5
zón

možnosť
atypov
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Frodo Air 18:   392 €
Frodo Air 22:   428 € 
Frodo Air 26:  476 €

Akčné ceny za 1+1 (za 2 ks matracov):
 784 €
 856 €
 952 €

Frodo Air 18  1 ks    510 €
Frodo Air 22  1 ks    557 €
Frodo Air 26  1 ks    618 €

Frodo Air 18  1 ks    314 €
Frodo Air 22  1 ks    343 €
Frodo Air 26  1 ks    380 € 

Akčné ceny
120 x 200

Akčné ceny
200 x 200

392 €
 784 €

Akčná cena za 1+1 od:
(za 2 ks jednolôžka alebo 1 ks dvojlôžka)

Luxusný, ortopedický pamäťový matrac, s možnosťou voľby výšky.
Matrac s lenivou penou (visco, pamäťová pena) pre maximálnu mieru 
pohodlia a hlboký spánok - dokonalá podpora tela, optimálna podpora 
chrbtice a uvoľnenie svalstva. Vysoko vzdušný hrebeňový zámok vrstiev, 
vďaka ktorému už nie je potrebné použiť lepidlo. Funkčný poťah Wellness, 
s moderným vzorom prešívania a 3D klimatizačnou mriežkou Thermo&Air 
Control. Poťah je snímateľný, dvojdielny a prateľný do 60 °C.



472 €
 944 €

Akčná cena za 1+1 od:
(za 2 ks jednolôžka alebo 1 ks dvojlôžka)

formatic 1+1
Pružný, ortopedický matrac so 4 tuhosťami a 100% bez lepidiel.
Tuhšia strana z pružnej a odolnej studenej peny, mäkšia strana z hybridnej 
peny (spája výhody všetkých doteraz známych pien: termoreguláciu + 
pohodlie + hygienu + odolnosť). Obe strany majú CubeCare profiláciu (vyvinu-
tá pre zdravotné matrace - obmedzuje tlak na telo). Prateľný dvojdielny poťah 
má jednu polovicu prešitú pamäťovou (visco) penou (maximalizuje pohodlie a 
odľahčenie tela, pranie 40 °C). Druhá časť je vybavená klimatizačnou vrstvou 
- maximalizuje vzdušnosť (pranie 60 °C). Jadro môžete v poťahu otočiť - 
získate tak vďaka tejto unikátnej konštrukcii 4 tuhosti v 1 matraci.

140

ergonomicky testované

60°C

–     tuhosť     +

  5rokov      
záruka

na jadro pre pevné i polohovacie
lamelové rošty

5
zón

22
cm

bez lepenia
pevné a vzdušné

zároveň

Tuhšia strana zo studenej peny

Nelepený spoj jadra, ideálny pre alergikov;
jadro matraca ľahko prevetráte
a vyženiete roztoče.

Poťah Thermo 37 °C s vysokým
podielom prírodných vlákien Tencel® je
prešitý na 1/2 pamäťovou penou a na druhej
1/2 klimatizačným dutým vláknom.

Mäkšia strana z hybridnej peny

AKCIA 120 x 200 cm (1 ks): 378 €

AKCIA 200 x 200 cm (1 ks): 613 €

HR
XF studená

pena

HY
hybridná

pena

Vďaka praktickým
uškám otočí

matrac aj dieťa :)

možnosť
atypov
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zdravotne nezávadné
materiály

testované80.000x
mechanicky

testované

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovných dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200

& 180x200 cm



latex lila 1+1

135

ergonomicky testované
60°C

–     tuhosť     +

  7rokov      
záruka

na jadro

TERMO
REGULÁCIA

pre pevné i polohovacie
lamelové rošty - najlepšie

polohovateľný matrac

7
zón

22
cm

Masívne latexové jadro s ortopedickým pohodlím 7-ich zón
a vysokým objemom cca 65 kg/m3 na dlhú životnosť.
Majster sveta v polohovaní na všetkých typoch lamelových roštov.

Gélová pena obmedzuje tlak na telo, vďaka veľkým
bunkám dokonale dýcha, a aj bez použitia visco
peny dokáže odľahčiť tlakové body tela.

Rovnaká konštrukcia strán zaistí maximálnu
možnú životnosť (otáčanie + prevetranie).

Vlajková loď tradičnej značky matracov Slumberland. Latexový ortopedický 
matrac s vloženou gélovou penou. Zamilovať sa je ľahké...
Kto raz spal na latexe, vždy spal na latexe. Matrac „kráľovskej triedy“ v parád-
nej výške ponúka nevídané pohodlie. Latexové jadro, so 7- zónami s perfo-
ráciami na vysokú vzdušnosť, je doplnené gélovou penou S-GT Hybride 
(jemné reakcie v zónach, vzdušnosť, obmedzenie tlaku na telo). Matrac 
svojou tuhosťou vyhovie takmer všetkým užívateľom a ponúkne dokonalú 
podporu chrbtice, odľahčenie tela a pohodlie, o akom sa Vám ani nesníva. 
Pružný, takmer nezničiteľný latex s odľahčujúcou gélovou penou obmedzí 
potenie i roztoče na minimum. Poťah Thermo s vysokým podielom prírod-
ných vlákien sa ľahko zbavuje vlhkosti a napomáha udržať správnu telesnú 
teplotu počas spánku. Poťah je dvojdielny a prateľný na 60 °C.

784 €
       1.568 €

Akčná cena za 1+1:
(za 2 ks jednolôžka)

Akčné ceny uvedené za 2 ks jednolôžkových matracov
v rozmere 90x200, 80x200 alebo 100x200 cm.
Možnosti atypických rozmerov a predĺženie
(viď podmienky akcie).

SGT
gel-touch hybride-foam

Termoregulácia, obmedzenie potenia a predĺženie
hygienickej životnosti matraca na maximum.

možnosť
atypov
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zdravotne nezávadné
materiály

testované

150.000x
mechanicky

testované

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovných dní

k Vášmu predajcovi

90x200
80x200



latex mila 1+1

135

ergonomicky testované
60°C

–     tuhosť   +

  7rokov       
záruka

na jadro

TERMO
REGULÁCIA

pre pevné i polohovacie
lamelové rošty - skvelo
polohovateľný matrac

7
zón

22
cm

Masívne latexové jadro s ortopedickým pohodlím 5-ich zón
a vysokým cca 60 kg/m3 na dlhú životnosť.
Ramenné zóny sú šetrné k tým, ktorí spia na boku

XDURA. Najodolnejšia pena všetkých dôb je pohodlná, pružná, 
vzdušná a prirodzene poddajná. Netlačí, podopiera, dýcha
a mechanicky vydrží skoro všetko. Otvorené bunky
zaistia prirodzené odvetranie a obmedzenie potenia.

Hybridná pena dokonalo kopíruje telo,
má optimálnu pružnosť a tuhosť. Ramenné
odľahčujúce zóny pre nerušený spánok na boku.

Ak vezmete to najlepšie, čo máte a spojíte to dokopy, čo vznikne? Matrac Latex Mila.
A rozhodne to nie je torta od psíka a mačičky. Matrac Latex Mila spája tie najlepšie a dôkladne tes-
tované materiály, používané v konštrukcii matracov - prináša nevídané pohodlie a termoreguláciu 
(tepelný komfort a obmedzenie potenia). Matrac bol navrhnutý v spolupráci s ortopédom. LATEX - 
masívna latexová vrstva s 5-mi zónami s perforáciou na vysokú vzdušnosť. XDURA - super pružná, 
vzdušná a mechanicky extrémne odolná pena veľmi vysokého objemu. HY Blue - hybridná pena, 
ktorá je pružná, poddajná a odolná. VISCO - pamäťová pena na odľahčenie unaveného tela a mäkší 
pocit ležania. Poťah Thermo, s vysokým podielom prírodných vlákien, sa ľahko zbavuje vlhkosti a 
napomáha udržať správnu telesnú teplotu počas spánku. Poťah je dvojdielny a prateľný na 60 °C.

708 €
       1.416 €

Akčná cena za 1+1:
(za 2 ks jednolôžka)

Akčné ceny uvedené za 2 ks jednolôžkových matracov
v rozmere 90x200, 80x200 alebo 100x200 cm.
Možnosti atypických rozmerov a predĺženie
(viď podmienky akcie).

pamäťová
pena

HY
hybridná

pena

Mäkšia strana, s VISCO penou v tvare
vlnky, pomáhajúca uvoľniť svalstvo a zaistiť
stresom a námahou unavenému telu relaxáciu.

Termoregulácia, obmedzenie potenia a predĺženie
hygienickej životnosti matraca na maximum.

možnosť
atypov
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zdravotne nezávadné
materiály

testované

150.000x
mechanicky

testované

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze



big boy visco 1+1

180

ergonomicky testované
60°C

–     tuhosť     +

  6rokov       
záruka

na jadro

TERMO
REGULÁCIA

pre pevné lamelové rošty,
prípadne pre mechanicky

polohovateľné lamelové rošty

pamäťová
pena

22
cm

26
cm

Všetkým spáčom na vedomosť sa dáva, že bol vynájdený ortopedický matrac, ktorý poteší 
milovníkov tuhého ležania, unesie tých, ktorí majú nejaké kilečko navyše, a pritom to všetko s 
úsmevom zvládne. Pohodlie pamäťovej (visco) peny na oboch stranách (tuhšia a mäkšia). Tuhý, 
ale vždy pohodlný, priedušný, antibakteriálny, obmedzujúci potenie. Voliteľná výška matraca 22 
alebo 26 cm. Dvojdielny, prešívaný antibakteriálny poťah, s vysokým podielom prírodných vlákien 
a klimatizačnou konštrukciou  na obmedzenie potenia a komfort na lôžku. Prateľný na 60 °C.

Mäkšia pamäťová pena

Tuhé a super odolné jadro zo studenej
peny so 7-mi ortopedickými zónami.

Tuhšia pamäťová pena

552 €
       1.104 €

Akčná cena za 1+1:
(za 2 ks jednolôžka alebo 1 ks dvojlôžka)

628 €
       1.256 €

Big Boy Visco 22  1 ks  441 €
Big Boy Visco 26  1 ks  502 €

Akčné ceny
120 x 200

Akčné ceny
200 x 200

Big Boy Visco 22  1 ks  717 €
Big Boy Visco 26  1 ks  816 €

22
cm

26
cm

7
zón

pamäťová
pena

AK SA POTÍŠ, NEZÚFAJ. ANTIBAKTERIÁLNY PRATEĽNÝ
POŤAH S PRÍRODNÝMI VLÁKNAMI - AKTÍVNY BOJOVNÍK.
Vysoký, 49% podiel prírodných vlákien Tencel® / viskóza,
s povrchovou úpravou AegisTM - antibakteriálne a proti-
roztočové vlastnosti (zamedzuje tvorbe živného prostredia
pre roztoče) a je prevenciou vzniku plesní (ani tí, ktorí sa viac
potia, nemusia mať strach). Najlepšia voľba pre alergikov
a astmatikov. Prešívaný klimatizačnou vrstvou dutých
vlákien, dvojdielny, prateľný (60 °C).

TM

HARD
EXTRA HARD

HY
hybridná

pena

Termoregulácia, obmedzenie potenia a predĺženie
hygienickej životnosti matraca na maximum.

možnosť
atypov
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zdravotne nezávadné
materiály

testované100.000x
mechanicky

testované

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze



trevis 1+1

130

ergonomicky testované
60°C

–     tuhosť     +

  5rokov       
záruka

na jadro pre pevné i polohovacie
lamelové rošty

7
zón

20
cm ventilačné

kanáliky

Pružný matrac z peny Flexifoam®, s anatomickou 7- zónovou konštrukciou a rozdielnou tuhos-
ťou strán, s unikátnou konštrukciou WAVE-CORE (vlnky).
Vďaka použitiu profilácie pien v tvare vlniek sa hmotnosť užívateľa optimálne rozprestiera do jadra 
matraca a zaisťuje tak pohodlie pri všetkých polohách tela. Vzdušná profilácia ložných strán 
AirForce dokonale prevetráva matrac. Poťah PUNTO s moderným prešitím je snímateľný, dvo-
jdielny a prateľný na 60° C.

Tuhšia strana

Vlnové jadro na zlepšenie
ergonomických vlastností

Prateľný poťah Punto
s moderným prešívaním

Mäkšia strana

440 €
  880 €

Akčná cena za 1+1:
(za 2 ks jednolôžka alebo 1 ks dvojlôžka)

AKCIA 120 x 200 cm (1 ks): 352 €

AKCIA 200 x 200 cm (1 ks): 572 €

anatomické
wave jadro

Vedeli ste, že Slumberland
vo voľnom preklade znamená

„Hajušky“
teda „krajinu spánku“?

A ako sa do tejto skvelej krajiny snov
dostanete? Predsa s každým

našim matracom!

možnosť
atypov
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zdravotne nezávadné
materiály

testované80.000x
mechanicky

testované

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze



Prateľný poťah. Ľahká manipulácia
(2-dielny, zips dookola).

Mäkšia strana Relax (7 zón). Na masáž
a relaxáciu chrbtového svalstva.

Tuhšia strana Classic. Rovná, pre milovníkov
klasického poležania na masívnej vrstve peny.

Vzdušný stred jadra. Špeciálna vlnková
konštrukcia na vysokú vzdušnosť.

riviera plus

110
60°C

–     tuhosť    +

  3roky       
záruka

na jadro pre pevné i polohovacie
lamelové rošty

7
zón

18
cm

60°C

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

a kompletnú ponuku nájdete v platnom cenníku.

70 x 90 cm       22 €
135 x 200 cm   42 €
135 x 220 cm   45 €

    

chránič Aegis 90 x 200 cm      22 €
chránič Aegis 80 x 200 cm  22 €
chránič Aegis 180 x 200 cm   45 €

Detský set Aegis 40 x 60 + 90 x 130 cm     26 €

Určené pre užívateľov, ktorí už alergiu či astmu majú. Obsah polyesteru 
predlžuje životnosť výrobku, pričom 50 % obsah bavlny 
zachováva tkanine priedušnosť vodných pár.

Balené v praktických taškách
so zipsom a uškom.

Obojstranný, partnerský matrac, s rozdielnou tuhosťou a profiláciou strán. 
Vyrobený z pružných a húževnatých pien Flexifoam®. Tuhšia strana 
Classic (žltá) - rovná masívna vrstva. Mäkšia strana Relax - anatomická 
masážna profilácia (7 zón). Stredná časť jadra zaručuje vďaka vlnkám 
vysokú vzdušnosť. Poťah Relaxtic je dvojdielny a prešitý vzdušným dutým 
vláknom. Poťah je prateľný na 60 °C.

120 €
 240 €

Akčná cena za 1 ks:

AKCIA 120 x 200 cm (1 ks): 192 €

AKCIA 200 x 200 cm (1 ks): 312 €

Slumberland Aegis
Prešívané, prateľné prikrývky, vankúše, chrániče a detský set
na celoročné použitie s úpravou Aegis, ktorá aktívne bráni zvyšovaniu
populácie roztočov. Majú antibakteriálne zloženie a sú prateľné na 60° C.
Povrchová tkanina: 50% bavlna s úpravou Aegis, 50% polyester

Náplň vankúša: 1000 g: 100% polyesterové guľôčky Amball®

(na bočnej strane zips na odobratie/doplnenie náplne)

Náplň prikrývky: 1200/1300 g  100% polyesterové duté rúno

Náplň chrániča: 100% polyesterové rúno

možnosť
atypov

zdravotne nezávadné
materiály

testované eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovných dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200

& 180x200 cm



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

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

–  tuhost  +

ergonomicky testované
60°C  4roky       

záruka
na jadro

7
cm

zdravotne nezávadné
materiály

testované60.000x
mechanicky

testované

bez lepenie
jadro monoblok

z 1 kusu

pamäťová
pena

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

–  tuhosť  +

ergonomicky testované
60°C  3roky       

záruka
na jadro

7
cm

HR
XF studená

pena

Wellness
masážná profilácia

Classic
neprofilovaná klasika

Wellness
masážná profilácia

Classic
neprofilovaná klasika

možnosť
atypov

možnosť
atypov

5
cm

AKCIA

5
cm

AKCIA

Akčná cena za 1ks
V rozmere jednolôžka.

5 cm 105 €   133 €
Ďalšie rozmery a kompletnú ponuku nájdete v platnom cenníku.

Ceny pre výškový variant 7 cm nájdete taktiež v cenníku.

Akčná cena za 1ks
V rozmere jednolôžka.

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

Ceny pre výškový variant 7 cm nájdete taktiež v cenníku.

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.

Slumberland Medical
Prešívané, prateľné prikrývky a vankúše na celoročné použitie.
Vzhľadom na použité materiály a ľahkú údržbu, sa dá ľahko 
dosiahnuť hygienická čistota. Vankúš s dvojitou konštrukciou
(ľahká údržba, životnosť, hygiena). Prateľné na 95° C. 
Povrchová tkanina: 52% polyester, 48% bavlna

Náplň vankúša: 900 g: 70 % polyesterové guľôčky, 30 % polyuretánové tyčinky

(dvojitá konštrukcia povlaku; na bočnej strane zips na odobratie/doplnenie náplne)

Náplň prikrývky: 1200/1300 g  100% polyesterové duté rúno

Náplň chrániča: 100% polyesterové duté rúno

95°C

Skvelé úžitkové vlastnosti. Polyester predlžuje životnosť výrobku, pričom obsah 
bavlny zachováva tkanine priedušnosť vodných pár. Materiály spĺňajú prísne 
normy certifikácie ÖKO TEX STANDARD 100.

Balené v praktických taškách
so zipsom a uškom.

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

a kompletnú ponuku nájdete v platnom cenníku.

70 x 90 cm      26 €
135 x 200 cm   38 €
135 x 220 cm   42 €

    

chránič Medical 90 x 200 cm      20 €
chránič Medical 80 x 200 cm      20 €
chránič Medical 180 x 200 cm   40 €

zdravotne nezávadné
materiály

testované50.000x
mechanicky

testované

bez lepenie
jadro monoblok

z 1 kusu



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 €  288 €

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 €

www.slumberland.sk



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, 
latexové matrace Latex Lila a Latex Mila iba v rozmeroch 90x200, 80x200 a 100x200 cm. Matrace je možné dodať tiež v atypických zákazkových rozmeroch. Atypické 
rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť s prirážkou 10 %; u latexových matracov s orezom alebo dolepom jadra kvalitnou hybridnou penou. U atypických rozme-
rov väčších, ako 100x200 cm je účtovaný príplatok +10 % k cene najbližšieho väčšieho rozmeru. Ak sa jedná iba o zúženie rozmeru, pričíta sa +10 % k cene tohoto rozmeru. 
Matrace je možno 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 možno 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, táto ponuka neplatí 
pre vyššie uvedené latexové matrace). Rozmery 120x200 cm  a 200x200 cm (vrátane predĺžených variant a atypov) ponúkame v rámci akcie tiež za zvýhodnené ceny 
(okrem latexových matracov). 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 Slumberland (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 
vyhradené. Zoznam predajcov a viac informacií na: www.slumberland.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  S L U M B E R L A N D  2 0 1 8

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

pamäťová
pena

60°C

pamäťová
pena

60°C

pamäťová
pena

60°C 60°C

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

Anatomické vankúše Tom

Akčná cena za 1ks:   59 €   81 €
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deti
>3 roky

dorast dospeláci seniori proti poteniu,
termoregulácia

XXL
užívateľ

pohybové
problémy

Tom Aloe (pamäť, bestseller)

Tom Soya (pamäť, tuhšie)

Tom Kokos (latex, mäkší)

Tom (pamäťová klasika)

Topper Visco 7

Topper Visco 5

Topper Flexi 7

Topper Flexi 5

Frodo Air 18

Frodo Air 22/26

Formatic 22/26

Latex Lila 22

Latex Mila 22

Big Boy Visco 22/26

Trevis 20

Riviéra Plus 18

úspora 22 €

www.slumberland.sk

Váš predajca Slumberland:


