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Vyrábíme matrace a postele se zkušenostmi mistrů řemesla od roku 1939,
za použití nejmodernějších certiﬁkovaných materiálů a špičkových technologií, které máme - jakožto přední evropský výrobce - k dispozici. Vyrábíme
pro Vás matrace Tropico Guard, na kterých je radost spát.

Protože v matracích Tropico Guard máte záruku výrobku, který je navržen a
vyroben s maximálním zřetelem na ergonomii, kvalitu a pohodlí. A to není málo.
Pravda je jedna. Neexistuje nic jako „nejlepší matrace“. Existuje ale matrace,
která je nejlepší pro Vás. Matrace, která rozumí Vašemu tělu. Věříme, že takovou
najdete v řadě českých matrací Tropico Guard.

Aby Vaše sny byly klidnější, testujeme dokonalost matrací na všechna kritéria, důležitá pro kvalitu Vašeho spánku a zdraví. Většina testů je nastavena
na přísnější podmínky, než předepisují evropské normy EN-ISO / DIN.

CONTROL

správné
spánkové
klima

Nosný, tužší lamelový rošt.

Podpora krční páteře a uvolnění šíjového svalstva.
Dokonalá relaxace s Vaší novou matrací. Vybere si každý:

Pracuje s matrací v každé zóně a pomůže Vám dosáhnout
maxima jejích ortopedických kvalit. Je zárukou provzdušnění. 28
lamel šíře 35 mm a tloušťky 12 mm pro nosnost, odolnost a
pohodlí.

Testování spánkového klima a hygieny

Testování mechanické odolnosti. Simulace životnosti matrace maximálním
zatížením v nejexponovanější části matrace válcováním.

60°C

60°C

paměťová
pěna

paměťová
pěna

technologie
zdravotních
matrací

Matrace Tropico Guard nabízí antibakteriální vlastnosti. Maximální prostupnost vzduchu zaručí suché a čisté prostředí a minimalizací roztočů, bakterií a plísní. Na údržbu nenáročná konstrukce je samozřejmostí; dvojdílné pratelné potahy s přírodními
vlákny, které se snadno zbavují vlhkosti; snadno větratelná jádra matrací jsou vyrobena bez použití lepidel.

Která matrace Tropico Guard je pro mě nejlepší?
Kterákoli ze dvojice matrací Tropico Guard, která Vám bude příjemnější. Doporučujeme vyzkoušet na vlastní záda. Zkušený
prodejce v síti našich autorizovaných prodejen snadno pozná, která je pro Vás a Vámi preferované spánkové polohy vhodnější
a správně podpírá páteř a uvolňuje ramenní a kyčelní klouby. Tuhost tedy poznáte, ale Váš pocit je neméně důležitý. Pokud
stále nevíte nebo chcete vybírat pouze přes internet, zkuste Dr.Sleep® Expres orientační doporučení:

senioři

proti pocení,
termoregulace

pohybové
problémy

SleepLab. Jediné testovací centrum svého druhu
v Evropě se nachází ve švýcarském Schänis, bylo
vyvinuto spolu s renomovaným Institutem AEH.
Je vybaveno nejmodernější technologií pro testování matrací a postelí.
Laboratoř a certiﬁkační autorita sledují 5 kritérií
najednou (což je naprosto neobvyklé co do šíře
certiﬁkace). Zde testujeme mechanickou výdrž,
ergonomii, hygienu a spánkové klima.

ErgoLab. Testovací laboratoř jsme
vybudovali vlastní investicí přímo ve
výrobním závodě v Krkonoších. Zde
testujeme odolnost materiálů a odolnost a ergonomii konstrukce z pohledu spánkových poloh a typů postav.
Díky těmto testům máte jistotu, že
matrace vydrží, a že riziko výběru
matrace je pro Vás nejnižší možné.

Oeko-Tex Standard 100 je
certiﬁkací zdravotní nezávadnosti vstupních materiálů, jakými jsou pěny, látky,
lepidla, dutá vlákna, atd.
Abyste Vy i Vaši blízcí měli
jistotu, že můžete naprosto
klidně a zdravě spát.

tuhost

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

Akce platí pouze na rozměry 90x200 a 80x200 cm.

+/nastavitelná
tuhost 5x

–

+

Tom Soya

Kontola tuhosti matrace po válcování.

5 zdvojených lamel ve střední části s nastavitelnou tuhostí pružení (jemné doladění pro maximální komfort, správnou pozici těla a
podporu páteře). Stabilizační popruh, rám z vrstveného dřeva,
výkyvná pouzdra. Výška cca 6 cm.

Tom Aloe

–

Tropico Guard se soustředí na poskytnutí nejvyššího možného pohodlí pro dosažení tělesné i duševní relaxace. To staví spolu s kvalitou zpracování a ortopedickými vlastnostmi, chránícími zdraví, na první místo. Například - kolik znáte
matrací, u nichž si bez příplatku můžete objednat zpevněné boky, aby se lépe
vstávalo i hůře pohyblivým jedincům..?

dospěláci

Vzdušné polštáře. Dotáhněte komfort k dokonalosti.

Tom

THERMO

Například v tom, že netěží pouze z bohatých zkušeností výrobce, ale na spánek
nahlíží také moderním pohledem. Respektuje potřeby náročného zákazníka
poslední doby, vycházející z jeho životního stylu, který je často spojen s maximálním pracovním nasazením, fyzickým i psychickým vypětím. Je to přítel našich
snů a našeho zdraví.

dorost

Double XXL

Rozměry cca 60x40x13 cm (Tom Aloe, Soya a Kokos).
Rozměry cca 66x42x11 cm (Tom).

V čem je Tropico Guard jiný, lepší?

děti
>3 roky

Tom

Polštáře Tom Aloe, Soya a Kokos jsou na každé své straně jinak tuhé
- díky kónické proﬁlaci. Pratelný strečový potah drží tvar (60 °C).

Tropico vyrábí matrace od roku 2000. V roce 2007 se spojilo s rodinou výrobních
továren na matrace a postele Hilding Anders, díky čemuž disponuje moderními
evropskými technologiemi a k českému know-how připojila tato tradiční česká
značka zdravého spaní i zkušenosti skandinávské.

alergici

Krční páteř je pořád páteř. Výběrem matrace by precizní výběr zdravého spaní končit neměl. Lamelový rošt se správně dimenzovanou nosností díky pružným lamelám zase dostane z matrace maximum ortopedických vlastností v každé zóně.

Tom - polštář z visco-latexové pěny s paměťovým efektem.
Tom Aloe - paměťový polštář s perforací, nejoblíbenější.
Tom Soya - paměťový polštář s perforací, vyšší tuhost.
Tom Kokos - měkoučký latexový polštář s perforací.

Kvalita bez kompromisů

A co víc - matrace Tropico Guard jsou vyrobené v České republice s použitím
zdravotně nezávadných materiálů, pocházejících z Evropy s certiﬁkací kvality.
Vybíráme ty nejlepší materiály, například pevné české nitě a zipy, belgické
potahy, belgické, německé a rakouské pěny. Matrace Tropico v sobě pojí přesnost
a duši tradiční české výroby. Spojují moderní strojní CNC výrobu s německou a
švédskou technologií spolu s vysokým podílem české ruční práce.

Doplňky k Vaší nové matraci Tropico Guard
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Dáváme světu kvalitní spánek

Proč si vybrat matraci Tropico Guard?

1+1

české matrace

THERMO

1+1
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Tom Kokos
60°C

60°C
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–
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AKCE / 1.590 Kč / 1 ks

tuhost

2.070 Kč

AKCE / 2.140 Kč / 1 ks

Topper Visco

AKCE

Topper - „vrchní matrace“. Paměťový efekt podpoří ortopedické vlastnosti,
zvýší pohodlí a uleví kloubům.

roztočům
alergiím

– nastavitelná tuhost +
v bederní části

+

Paměťová matrace, která zvýší komfort každého lůžka.

XXL
uživatel

možnost
atypů

5

cm

7

cm

paměťová
pěna

2.780 Kč
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MEDICAL CONCEPT; tužší strana + klima potah

Based upon the experience since 1939
www.matracetropico.cz

Super-rychlé

dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

www.matracetropico.cz
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MEDICAL CONCEPT; poddajná strana + klima potah

90x200;
80x200; 140x200;
& 180x200 cm

ví.
ra

MEDICAL CONCEPT; poddajná strana + paměťová strana potahu

Classic

ergonomicky testováno

neproﬁlovaná klasika

AKCE / 2.690 Kč / 1 ks

Wellness

masážní proﬁlace

3.390 Kč

Akční cena platí pro výškovou variantu 5 cm v těchto rozměrech:
90x200x5 / 80x200x5 / 100x200x5 / 85x195x5 / 90x190x5 / 80x195x5 cm

možnost
atypů

60°C

Vyrábí se ve dvou výškách a dvou provedeních (Classic/Wellness).
Gumové pásky v rozích zajišťují dokonalou ﬁxaci i k vyšším matracím. Potah je snímatelný a pratelný na 60 °C.

MEDICAL CONCEPT; tužší strana + paměťová strana potahu

roky

záruka
na jádro

– tuhost +

Paměťová
strana potahu

Klimatizační
strana potahu

Klimatizační
strana potahu

HR

XF studená
pěna

HARD

Blue

Pružnost matrace

hybridní
pěna

Více pružnosti = snazší změna poloh při spánku.
Méně pružnosti = větší poddajnost matrace.

PROTECTOR

Poddajnější strana
matrace

Tužší strana
matrace
Paměťová
strana potahu

Paměťová
strana potahu

HR

Klimatizační
strana potahu

Klimatizační
strana potahu

XF studená
pěna

MEDIUM

– tuhost +

Pružnost matrace

Nejodolnější pěna všech dob. Spojuje
výhody studené pěny (vzdušnost
+ pružnost), latexu (termoregulace,
nezničitelnost) a paměťové pěny (přizpůsobivost). Funguje jako Spine Protector
(zóna ochrany páteře) navíc s funkcí zvýšené
schopnosti odvádět z jádra vzdušnou vlhkost.
Vysoký objem cca 40 kg/m3.

Více pružnosti = snazší změna poloh při spánku.
Méně pružnosti = větší poddajnost matrace.
Tužší strana
matrace

Poddajnější strana
matrace

HR

XF studená
pěna

HARD

Poddajnější strana matrace. Robustní
vzdušná a odolná pěna vyšší hustoty
cca 30 kg/m3 a vyšší střední tuhosti
zajišťuje stabilitu celé zónové
konstrukce, pevnost a životnost.

AKCE

Paměťová (visco) pěna v potahu. Pohodlí, kopírování těla, odlehčení kloubů a relaxace. Vyrobena
za použití přírodních surovin: antialergické vlastnosti, zdraví v ložnici, ohleduplnost k přírodě.
Ležením na paměťové straně potahu: znásobíte komfort, odlehčíte klouby
Stálá vzdušnost a omezení pocení: 3D ventilační mřížka Thermo Control
Ležením na klimatizační straně potahu: znásobíte vzdušnost

anti
vhodné pro alergiky
bacterial

14.990 Kč / 1+1

sleva 14.990 Kč 29.980 Kč
1+1; (2 jednolůžka) v rozměru: 90x200; 80x200,
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

dodání

* do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

ok

t-b

fes

Bez příplatku možno
objednat matrace
se zpevněnými
boky pro snazší
vstávání!

Když potřebujete výhodně jen 1 ks matrace.
Akční cena za 1 ks v rozměru: 90x200; 80x200,
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

1 ks

120 x 200 cm

23.980 Kč

11.990 Kč

1 ks

140 x 200 cm

29.980 Kč

14.990 Kč

1 ks

160 x 200 cm

29.980 Kč

14.990 Kč

1 ks

180 x 200 cm

29.980 Kč

14.990 Kč

1 ks

200 x 200 cm

38.980 Kč

19.490 Kč

Atypické rozměry do rozměru 100x200 cm +10 %. Atypy >100x200 cm +10 % k nejbližšímu většímu rozměru.
Prodloužení do 210 cm +10 %; do 220 cm +20 % k vybranému rozměru, resp. k navýšené ceně atypického rozměru.
* Super rychlé dodání neplatí pro varianty matrací se zpevněnými okraji Fest bok.

možnost
atypů

ALÁ HYG
ON

LÁ VZD

ST

A I R A C T I V E

NA

UŠ

TECHNOLOGIE
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Střední část je proﬁlována do zóny ochrany páteře.

Studená pěna Flexifoam® HR-XF

Tužší strana matrace. Robustní vzdušná
a odolná pěna vyšší hustoty cca 30 kg/m3
a vyšší střední tuhosti zajišťuje stabilitu
celé zónové konstrukce. Přináší
pevnost a dlouhou životnost.

AKCE

Super
akční cena
140x200

90x200;
80x200; 140x200;
& 180x200 cm

Super-rychlé
* do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

anti
vhodné pro alergiky
bacterial
www.matracetropico.cz

Detailní podmínky akce Tropico Guard
AKCE „TROPICO GUARD“; Platnost akce od 1. 12. 2018 do odvolání nebo publikování změn. Uvedené ceny v Kč včetně DPH. Platí pro typické rozměry
matrací: 90x200, 80x200, 100x200, 85x195, 80x195, 90x190 cm. Prodloužení do 210 cm (+10 %); do 220 cm (+20 %) k ceně. Atypické rozměry matrací
do 100x200 cm (+10 %). Atypické rozměry matrací/jejich prodloužení (či zkrácení) jsou konstrukčně řešeny ořezem jádra nebo dolepem bloku
kvalitní pěny (v závislosti na rozměru a typu matrace). Atypické rozměry dvojlůžek (+10 % k ceně nejbližšího většího rozměru, v případě zmenšení
rozměru +10 % k ceně vybraného dvojlůžkového rozměru). Matrace >90x200 cm a varianty Fest bok mohou být dodány s lepeným konstrukčním
spojem, nemajícím vliv na užitné vlastnosti. V rámci akce 1+1 můžete kombinovat typické jednolůžkové rozměry, např. 1 ks 90x200 + 1 ks 80x200
cm. Matrace se Super rychlým dodáním: uveden nejkratší možný termín dodání matrace v uvedeném rozměru k Vašemu prodejci. Super rychlé
dodání neplatí pro varianty Fest bok se zpevněným krajem. Lamelový rošt Double XXL: pouze v rozměrech 90x200 a 80x200 cm. Polštáře dodáváme
pouze v uvedeném rozměru. Výrobce si vyhrazuje právo na změny nebo odchylky v barvách pěn a potahových látek, jakož i jejich dezénů, nemající
vliv na užitné vlastnosti výrobků. Seznam prodejců, více akčních nabídek a informací na www.matracetropico.cz a www.slumberland.cz.

12.970 Kč / 1+1

sleva 12.970 Kč 25.940 Kč
1+1; (2 jednolůžka) v rozměru: 90x200; 80x200,
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

dodání

Stálá vzdušnost a omezení pocení: 3D ventilační mřížka Thermo Control
Díky klimatizačnímu prošívání na obou stranách je vzdušnost maximální

60°C

možnost
atypů

paměťová vrstva
bez lepení

Nejodolnější pěna všech dob. Masivní vrstva
pružné, a zároveň poddajné hybridní pěny
přináší mimořádné pohodlí a perfektní
podepření těla ve všech spánkových
polohách. Výhody studené pěny
(vzdušnost, pružnost), latexu (termoregulace, nezničitelnost) a paměťové
pěny (přizpůsobivost) v jedné vrstvě.
Vynikající odvod vzdušné vlhkosti.
Vysoký objem cca 40 kg/m3.

Medical Concept. Potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell®.
Obě poloviny potahu jsou prošité klimatizačními vrstvami dutých vláken.
Obě části potahu jsou pratelné na 60 °C.
Dvojdílná konstrukce, odolné šití overlock. Ventilační 3D mřížka s funkcí Thermo Control.

sleva 7.495 Kč 14.990 Kč

bez lepení
zdravotně nezávadné
materiály

mechanicky
testováno

Hybridní pružná pěna HY.Blue

Funkční potah

7.495 Kč / 1 ks

140

Spine Protector
PROTECTOR

Studená pěna Flexifoam® HR-XF

let

záruka
na jádro

DOK

DOK

hybridní
pěna

Hybridní pružná pěna HY.Blue

5

Hybridní strana matrace s proﬁlací CubeCare ve tvaru kostek. Vyvinuta
pro zdravotní matrace. Optimalizuje rozložení tlaku a pomáhá tak
zabránit přeležení, dokonce i na matracích tužší konstrukce.

Poddajnější strana
matrace

– tuhost +

hybridní
pěna

80.000x

pro pevné
i polohovací
lamelové rošty

CubeCare komfortní proﬁlace

Blue

Tužší strana matrace - robustní pěna 30 kg/m3
se zvýšenou pevností. Pružná (snadno se
budete otáčet), vzdušná a odolná pěna.
Termoregulace a odolnost.

Blue

NO

LÁ VZDUŠ

HR

XF studená
pěna

ergonomicky testováno

TECHNOLOGIE
VYVINUTÁ
PRO ZDRAVOTNÍ
MATRACE

ST

A I R A C T I V E

NA

Studená pěna Flexifoam® HR-XF

Medical Concept Plus VISCO-CLIMA. Potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell®. Dvojdílná konstrukce:
1/2 potahu s paměťovou pěnou (pratelná na 30 °C); 1/2 potahu s dutými vlákny (pratelná na 60 °C).
Odolné šití overlock. Ventilační 3D mřížka s funkcí Thermo Control.

paměťová pěna

ALÁ HYG
ON

Tužší strana
matrace

Funkční potah

VISCObio

možnost
atypů

paměťová vrstva
bez lepení

20
anti
bacterial
cm

Ortopedická zónová matrace pro velké i malé, těžké i lehké. Nabízí
mimořánou pružnost a zároveň nešidí na přizpůsobivosti. To vše díky
použití hybridní pěny. Bez lepidel. Pratelný vzdušný potah s přírodními
vlákny. Moje volba pro všechny milovníky pevnějších matrací a děti.

Tuhost matrace

Super-rychlé

30°C

zdravotně nezávadné
materiály

mechanicky
testováno

pro pevné
i polohovací
lamelové rošty

90x200;
80x200; 140x200;
& 180x200 cm

60°C

bez lepení

Antibacterial

1+1

A
IEN

Paměťová
strana potahu

150

DOKO

– tuhost +

let

záruka
na jádro

Obě strany matrace mají proﬁlaci ve tvaru kostek, vyvinutou pro zdravotní
matrace. Kostky CubeCare optimalizují rozložení tlaku a pomáhají tak
zabránit přeležení, dokonce i na matracích tužší konstrukce.

Poddajnější strana
matrace

– tuhost +

hybridní
pěna

DOKO

Tužší strana
matrace

6

Blue

100.000x

ergonomicky testováno

CubeCare komfortní proﬁlace

Tuhost matrace

HR

XF studená
pěna

A
IEN

Vysoká ortopedická zónová matrace pro velké i malé, těžké i lehké.
Nabízí 4 komfortní pocity ležení, zdravotní proﬁlaci na obou stranách,
hybridní konstrukci bez lepidel a multifunkční pratelný potah s přírodními vlákny a paměťovou pěnou. Moje volba pro bolavá záda a klouby.

paměťový
potah

NO

24
anti
cm
bacterial

Medical Concept

1+1

ok

t-b

fes

Bez příplatku možno
objednat matrace
se zpevněnými
boky pro snazší
vstávání!

6.485 Kč / 1 ks

sleva 6.485 Kč 6.485 Kč
Když potřebujete výhodně jen 1 ks matrace.
Akční cena za 1 ks v rozměru: 90x200; 80x200,
90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

1 ks

120 x 200 cm

20.740 Kč

10.370 Kč

1 ks

140 x 200 cm

20.740 Kč

10.370 Kč

1 ks

160 x 200 cm

25.940 Kč

12.970 Kč

1 ks

180 x 200 cm

25.940 Kč

12.970 Kč

1 ks

200 x 200 cm

33.700 Kč

16.850 Kč

Atypické rozměry do rozměru 100x200 cm +10 %. Atypy >100x200 cm +10 % k nejbližšímu většímu rozměru.
Prodloužení do 210 cm +10 %; do 220 cm +20 % k vybranému rozměru, resp. k navýšené ceně atypického rozměru.
* Super rychlé dodání neplatí pro varianty matrací se zpevněnými okraji Fest bok.

možnost
atypů

