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AKCE „TROPICO GUARD“; Platnost akce od 1. 3. 2020 do odvolání nebo publikování změn. Uvedené ceny v Kč včetně DPH. Platí pro typické rozměry matra-
cí: 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, 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 rozměru 90x200 cm k Vašemu prodejci. Super rychlé dodání neplatí pro varianty Fest bok se 
zpevněným krajem. Polštáře pouze v uvedeném rozměru. Polštář Antibacterial Gel jako dárek k vybraným matracím. 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.
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Paměťový polštář ve tvaru motýlích křídel. Obklopí Vás.
Butterfly

AKCE / 1.990 Kč / 1 ks  2.590 Kč
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Tom Carbon
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Eucalyptus
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Tom Mini

AKCE / 990 Kč / 1 ks  1.290 Kč
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Tom Wolf
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Antibacterial Gel

AKCE / 990 Kč / 1 ks  1.290 Kč

AKCE / 990 Kč / 1 ks  1.290 Kč

Další sortiment z edice Tropico Guard
naleznete ve druhém letáku  >> 

Ke každé matraci Air Hybrid a Medical 
polštář Antibacterial GEL jako dárek.

Pro někoho motýl, pro někoho písmeno X. Písmeno, které dalo tvar ergonomii. Podepře 
krční páteř a uvolní šíjové svalstvo i ramenatým postavám, které v noci nevědí, kam           
s rukama. Do polštáře zapadnete jako dílek puzzle do zbytku skládačky. Relaxace díky 
ulevující, ale pevné paměťové pěně. Potah (35% přírodních vláken a 65% polyesteru) je 
pratelný (40 °C), poddajný a odolný. Rozměry v nejširším místě cca 56 x 48 x 14cm.

Uhlík. Základní stavební prvek, přinášející ozdravný spánek.
Paměťová pěna s příměsí uhlíku, získaného z bambusového uhlí přináší antiseptické 
účinky a vhodnost použití pro osoby citlivé i alergické. Polštář je příjemně měkoučký, 
vzdušný a vhodný i pro drobnější postavy. Relaxace je samozřejmostí - díky již zmíněné 
paměťové pěně, která sníží tlak na šíjové svalstvo (pomáhá neomezit krevní oběh) a přine-
se úlevu. Potah (35% přírodních vláken a 65% polyesteru) je pratelný (40 °C). Rozměry cca 
60 x 40 x 12 cm.

Paměťový polštář, který pomáhá usnadnit dýchání a uvolnit šíji.
Paměťový polštář s jemným vybráním pro krk a hlavu, které umožní rovnoměrně pode-
přít šíji bez toho, aniž by hlava byla nepříjemně vysoko. Vyzkoušejte, jaké to je, mít 
polštář, který ucítíte skutečně od hlavy až po ramena. Relaxace díky ulevující, ergono-
micky tvarované paměťové pěně a eukalyptové esenci napomáhá usnadnit dýchání         
v průběhu spánku. Potah (35% přírodních vláken a 65% polyesteru) je pratelný (40 °C), 
poddajný a odolný. Rozměry cca 54 x 40 x 11 cm.

Malý, ale šikovný. Paměťový polštář na každý den i na cesty.
Paměťový polštář kompaktního tvaru s poddajnou paměťovou pěnou a perforací, 
omezující přehřívání. Velikost a tvar padne i těm, kteří si dosud nebyli nákupem paměťo-
vého polštáře jisti. Je to přesvědčivý společník také na cesty. Dodává se v komprimační 
nylonové taštičce se šňůrkou, do níž polštářek snadno stočíte a vejde se skutečně 
kamkoli). Potah (35% přírodních vláken a 65% polyesteru) je pratelný (40 °C), poddajný a 
odolný. Rozměry cca 40 x 25 x 10 cm.

Funkční ortopedický sedací polštář z odlehčující paměťové pěny.
Poskytne úlevu a zajistí pohodlí při sezení. Oceníte jej jako prevenci při sezení u počíta-
če i cestování. Pomáhá uvolnit bolest při problémech s páteří nebo kostrčí. Otvor ve 
střední části polštáře jej předurčuje i pro pacienty po operaci hemoroidů nebo jako 
prevenci jejich vzniku. Skvělý polštář pro sezení před i po porodu. Dodává se v taštičce   
s ouškem a zipem. Pratelný (40 °C) šedý potah (35% bavlna + 65% polyester) je poddajný 
a odolný. Průměr cca 44 cm, výška cca 10 cm.

Vzdušný, pružný, nepřehřívající, antibakteriální a ohebný.
To vše poskytne každému, kdo si na něj lehne nebo jej použije jako oporu zad při sezení. 
Je vyroben z měkoučké gelové pěny, která je dokonale prodyšná, pružná a rozhodně 
nepřehřívá. Díky tvaru rybí páteře je dokonale ohebný. Je to ideální polštář i pro ty, kteří 
nefandí z nějakého důvodu paměťové pěně. Potěší také ty, kteří si dávají ruku pod 
polštář a drobnější postavy. Dodává se v tašce se zipem. Pratelný (až do 95 °C) šedý potah 
(35% bavlna + 65% polyester s úpravou SilverGuard - ionty stříbra s antibakteriálními 
účinky). Rozměry cca 60 x 40 x 9 cm.

Zdarma k matracím
Air Hybrid a Medical!

Novinky pro Vaše zdraví
matrace Air Hybrid & polštáře

limitovaná edice
polštářů

paměťová
pěna

Antibacterial

Medical

Air Hybrid novinka



AKCE

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.
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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.

Ležením na paměťové straně potahu: znásobíte komfort, odlehčíte klouby

Ležením na klimatizační straně potahu: znásobíte vzdušnost
Stálá vzdušnost a omezení pocení: 3D ventilační mřížka Thermo Control
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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.

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

–  tuhost  + –  tuhost  +
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Hybridní pružná pěna HY.
Nejodolnější pěna všech dob. Spojuje výhody studené pěny (vzdušnost
+ pružnost), latexu (termoregulace, nezničitelnost) a paměťové pěny 
(přizpůsobivost). Profilace s funkcí zvýšené schopnosti odvádět 
z jádra vzdušnou vlhkost. Vysoký objem cca 40 kg/m³.

Vysoká ortopedická matrace, nabízející pohodlí pro různé tělesné proporce.
Vysoká pružnost zajistí snadné vstávání a změnu polohy těla pro nerušený
spánek. Výraznější rozdíl v tuhosti stran pak minimalizuje riziko špatného
výběru matrace. Ortopedické zóny podpírají tělo a uvolňují unavené svalstvo.
Moje volba pro usnadnění vstávání a změnu poloh pro nerušený spánek.

Funkční potah
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Blue
Hybridní pružná pěna HY Blue.
Tužší varianta hybridní pěny. 
Střední vrstva dodává matraci přirozenou
tuhost. Je spojená s měkčí stranou pomocí
technologie Spine Protector - 5 zónový
hřebenový zámek bez použití lepidel. 
Vysoký objem cca 40 kg/m³.

26
cm

16.990 Kč / 1+1
sleva 16.990 Kč   33.980 Kč

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

Když potřebujete výhodně jen 1 ks matrace.
Akční cena za 1 ks  v rozměru: 90x200; 80x200,

90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

8.495 Kč / 1 ks
sleva 8.495 Kč   16.990 Kč

27.180 Kč

33.980 Kč

33.980 Kč

33.980 Kč

45.380 Kč

13.590 Kč
16.990 Kč
16.990 Kč
16.990 Kč
22.690 Kč

120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
200 x 200 cm

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

24
cm

18.990 Kč / 1+1
sleva 18.990 Kč   37.980 Kč

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

Když potřebujete výhodně jen 1 ks matrace.
Akční cena za 1 ks  v rozměru: 90x200; 80x200,

90x190; 80x195; 100x200, 85x195 cm.

9.495 Kč / 1 ks
sleva 9.495 Kč   18.990 Kč

30.380 Kč

37.980 Kč

37.980 Kč

37.980 Kč

49.380 Kč

15.190 Kč
18.990 Kč
18.990 Kč
18.990 Kč
24.690 Kč

120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
200 x 200 cm

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

26
cm

Citlivé výztuhy v oblasti pánve a ramen.
Ramenní zóny citlivě upravují tuhost, což oceníte 
zejména při spánku na boku. V oblasti pánve je odolná
studená pěna velmi vysoké objemové hmotnosti. 
Je zároveň šetrná ke kyčelním kloubům.

R/FF
studená + FF

pěna

FF
FlexifoamⓇ

pěna

Tužší strana z pěny Flexifoam®.
Za studena tvářená polyuretanová pěna,
vyráběná pod kontrolovaným tlakem
pro stabilní kvalitu a výdrž. Její předností
je vzdušnost, pružnost a lehkost.
Má podobné vlastnosti, jako studená pěna.

150

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

Ke každé matraci Air Hybrid polštář
Antibacterial GEL jako dárek.

Nelepený vzdušný spoj


