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Matrace,
se kterými se vstává
A to není zrovna málo...
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Spokojenost zákazníků a kvalitně
zpracované výrobky pro zdravý spánek
jsou naším krédem již přes 20 let

BY HILDING ANDERS

• Společnost byla založena jako TROPICO PLUS CZ v roce 2000 v Roztokách u Jilemnice.
• Díky vysoké kvalitě výrobků a schopnosti plnit přání zákazníků jsme se stali v roce 2006 jedničkou na českém trhu.
• V roce 2007 se společnost nově pod názvem Hilding Anders Česká republika, a. s. stala součásti skupiny Hilding
Anders, tradičním světovým dodavatelem matrací a postelí.
• Česká značka TROPICO zůstává stěžejní značkou v oblasti kvalitního spánku. V nabídce nejdete kompletní vybavení
do Vaší ložnice. Od postele, matrace, roštu, ložního prádla a ostatních doplňků pro zdravý spánek.
• V roce 2022 jsme zahájili výrobu v moderním výrobním závodě v Jilemnici v Krkonoších, kde probíhá kompletní
proces vývoje i výroby.
• Věnujeme velkou pozornost použití kvalitních vstupních materiálů. Používáme pouze certifikované, zdravotně
nezávadné materiály vyráběné s ohledem na životní prostředí například v Belgii, Německu, Švýcarsku
a samozřejmě České republice.
• Klademe důraz na precizní řemeslné zpracování našich výrobků. Jsme členy Cechu čalouníků a dekoratérů
a truhlářů, z.s.
• Většina našich výrobků je po náročném testování registrována jako zdravotnický prostředek.
• Sledujeme nové technologie a novinky. Používáme strojní vybavení od italských německých a českých
renomovaných firem. Můžeme se pochlubit nejmodernějším CNC řezacím centrem v Evropě.
• Vážíme si odbornosti našeho stabilního týmu zhruba 110 zaměstnanců, který je klíčem k úspěchu naší společnosti.

Zajímavosti:
Denně prošijeme okolo 5 km potahové látky.
Denně vyrobíme cca 1 000 ks matrací.
Ročně spotřebujeme zhruba 2 000 000 kg pěn (tj. hmotnost zhruba 2 000 osobních automobilů).
Ročně spotřebujeme asi 350 000 zipů.
Ročně spotřebujeme tolik km nití, kolik km měří cesta na Měsíc (a bez půl cesty i zpět).
Jsme autory mnoha patentových řešení, nových technologií a myšlenek, které zlepšují spánek.

TOP CLASS
BY HILDING ANDERS
Nová generace matrací TROPICO reprezentována řadou SWISSLAB.
Dominantou této řady jsou především hybridní pěny s vyšší objemovou
hmotností s maximální vzdušností a pružností.
Principem konstrukce je získání vysokého a stabilního výkonu po celou dobu životnosti matrace. Hustota a pružnost použitých
materiálů pracují tak, aby se jednotlivé strany neovlivňovaly. Poskytuje pocitový rozdíl mezi jednotlivými stranami. Dokonalost
těchto matrací testujeme v nejmodernějším spánkovém testovacím centru SleepLab ve Švýcarsku.

aeghbs
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SWISSLAB ACTIVE

BY HILDING ANDERS

Oboustranná robustní matrace vyšší nosnosti s paměťovou (viskoelastickou) a unikátní GelTouch hybridní pěnou
v konstrukci masivních desek.
Hustota a pružnost použitých materiálů pracují tak, aby se jednotlivé strany při použití neovlivňovaly. Díky této konfiguraci matrace
vyniká vyšším rozdílem tuhosti jednotlivých stran (až 30 % „pocitového nálehu“). Principem konstrukce je získání vysokého a stabilního
výkonu matrace po celou dobu její životnosti.

8qs
8qs

POTAH THERMO (60 °C)

Jedinečný termoregulační potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell® (32 %) a 3D
paropropustnou mřížkou udržuje stabilní teplotu lůžka. Perfektní volba proti pocení. Potah je
příjemný na dotek a velmi odolný. Je prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

PAMĚŤOVÁ PĚNA (STRANA VISCO)

Při kontaktu s lidským tělem optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného tepla, což
zaručuje optimální přizpůsobení matrace při všech režimech spánku.

STUDENÁ PĚNA

Vynikající prodyšnost díky otevřenější buněčné struktuře a nízké
povrchové teplotní napětí (nepřehřívá). Vysoká odrazová pružnost,
zvýšená tuhost a odolnost.

PROFILACE
V OBLASTI RAMEN

Omezí tlak a ochrání
ramenní klouby při
spánku na boku.

GELTOUCH HYBRIDNÍ PĚNA
(STRANA RELAX)

Spojuje hebkost latexu s dokonalou distribucí
tlaku gelových matrací. Vysoce prodyšná,
napomáhá správné termoregulaci.

Mřížka v potahu skvěle spolupracuje
s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci
a omezuje pocení. Pomáhá udržet lůžko
suché a hygienicky čisté.

145
nosnost
matrace

26 cm
výška
matrace

30 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY
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54vx

TOP
CLASS

SWISSLAB NATUR

BY HILDING ANDERS

Oboustranná robustní matrace vyšší nosnosti s unikátní GelTouch hybridní pěnou a klasickou hybridní pěnou
v konstrukci masivních bloků desek.
Moderní materiály špičkové kvality a optimálně nastavená pružnost konstrukce ortopedického jádra jsou zárukou, že každá strana
matrace je skutečně osobitě velice rozdílná jak v tuhosti, tak i pocitu ležení. Swisslab Natur nabízí rozdíl lehacích pocitů až 30 %
v robustní konstrukci, zaručující maximální výkon po celou dobu své životnosti, převyšující 10 let.

8qs
8qs

POTAH MEDICOTT SILVERGUARD® (95 °C)

Antibakteriální potah s bavlnou (35 %) s účinnou složkou Medicott, která zabraňuje vzniku
plísní a přežití prachových roztočů, a antibakteriální složkou SilverGuard®, která využívá
stříbro pro trvalou svěžest a hygienu během spánku. Eliminuje bakterie způsobující
zápach. Při pravidelné údržbě je zaručen dlouhodobý účinek.

HYBRIDNÍ PĚNA (STRANA HARD)

Nejodolnější pěna všech dob. Masivní vrstva pružné a zároveň
poddajné hybridní pěny. Přináší mimořádné pohodlí a perfektní
podporu těla ve všech spánkových polohách.

STUDENÁ PĚNA

Vynikající prodyšnost díky otevřenější buněčné struktuře a nízké
povrchové teplotní napětí (nepřehřívá). Vysoká odrazová pružnost,
zvýšená tuhost a odolnost.

PROFILACE V OBLASTI RAMEN

Omezí tlak a ochrání ramenní klouby při
spánku na boku.

GELTOUCH HYBRIDNÍ PĚNA (STRANA RELAX)

Snoubí hebkost latexu s dokonalou distribucí tlaku gelových
matrací. Vysoce prodyšná, napomáhá správné termoregulaci.
Mřížka v potahu skvěle spolupracuje
s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci
a omezuje pocení. Pomáhá udržet lůžko
suché a hygienicky čisté.
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výška
matrace

30 cm
výška
matrace

oboustranná
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TECHNICKÉ PARAMETRY
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SWISSLAB BIG BOY

BY HILDING ANDERS

Silná a přitom jemná. Matrace vyšší nosnosti, s paměťovou pěnou na obou stranách a potahem
omezující pocení.
Paměťové pěny s rozdílnou tuhostí zajistí jemné doladění pro správnou pozici páteře při všech spánkových polohách a zajistí
komfortní spánek i při spaní na boku. Velmi odolné jádro ze studené pěny vyšší objemové hmotnosti vydrží i extrémní zatížení.

6ps
6ps

POTAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podíl přírodních vláken Tencel®/viskóza (49 %) s povrchovou
úpravou Aegis™ (antibakteriální a protiroztočové vlastnosti,
zamezuje tvorbě živného prostředí pro roztoče a je prevencí
vzniku plísní). Předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky
a astmatiky. Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

PAMĚŤOVÁ PĚNA (STRANA SOFT)

Pohodlí a odlehčení pohybového ústrojí. Poskytuje relaxaci znavenému
tělu, odlehčuje klouby a uvolňuje svaly. Svojí vynikající schopností
kopírovat kontury těla pomáhá udržet páteř v optimální poloze.

STUDENÁ PĚNA

Vynikající prodyšnost a odrazová
pružnost, zvýšená tuhost a odolnost.

RAMENNÍ ZÓNA

Perforace jádra v oblasti ramen omezí tlak a ochrání
ramenní klouby při spánku na boku. Nedochází tak
k „přeležení“.
Mřížka v potahu skvěle
spolupracuje s jádrem matrace.
Podporuje termoregulaci
a omezuje pocení. Pomáhá udržet
lůžko suché a hygienicky čisté.

180
nosnost
matrace

22 cm
výška
matrace

PAMĚŤOVÁ PĚNA (STRANA HARD)

Paměťová pěna znamená pohodlí a odlehčení pohybového ústrojí.
Poskytuje relaxaci znavenému tělu, odlehčuje klouby a uvolňuje svaly.
Svojí vynikající schopností kopírovat kontury těla pomáhá udržet páteř
v optimální poloze.

26 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY
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SUPER FOX
BY HILDING ANDERS
Nabízí komfort v jednoduché a cenově dostupné konstrukci z prvotřídních
materiálů. Předností této řady matrací je maximální variabilita.
Každý model z této řady má svůj benefit. Na své si přijdou milovníci komfortního poddajného ležení (Super Fox Visco), pružné
a vzdušné ložné plochy (Super Fox Blue) nebo hebkosti a dokonalé distribuce tlaku, kterou přináší pěna GelTouch (Super Fox
Cloud). Společným znakem je pružnost, pevnost a odolnost jádra. Samozřejmostí je volitelná výška matrace a profilace ložné
plochy (classic/wellness).

aeghbs
aeghbs

SUPER FOX VISCO

BY HILDING ANDERS

Partnerská matrace s paměťovou pěnou přináší pohodlí pro stresem znavené tělo, odlehčení kloubů a celého
pohybového aparátu.
Paměťová pěna optimálně kopíruje, odlehčuje a podpírá tělo přesně tam, kde má. Mezivrstva z pružné studené pěny zaručí snadné
otáčení při spánku, přirozenou podporu páteře a v neposlední řadě termoregulaci a omezení pocení na minimum. Matraci je také
možné objednat s jedním či dvěma zpevněnými boky pro snazší vstávání a dále v omyvatelném PU potahu pro domácí pečovatelství.

6pds
6pds

POTAH WELLNESS (60 °C)

Designově propracovaný potah s funkcí odvodu statického náboje
pro hluboký spánek. Je velmi jemný a díky originálnímu prošití
dobře drží tvar.

PU potah

Speciální profesionální potah pro domácí
péči. Neprošitý, omyvatelný, pratelný na
vyvářku 95°C.

varianta Classic

PAMĚŤOVÁ PĚNA (STRANA SOFT)

Při kontaktu s lidským tělem optimalizuje svoji tuhost podle
absorbovaného tepla, což zaručuje výborné přizpůsobení matrace při
všech režimech spánku.

STUDENÁ PĚNA

Vynikající prodyšnost a odrazová pružnost,
zvýšená tuhost a odolnost.

varianta Wellness
PÁNEVNÍ ZÓNA

Zesílená neperforovaná část pro
dostatečnou oporu v místě největší zátěže.

RAMENNÍ KOLÉBKY

Omezí tlak a ochrání ramenní klouby při
spánku na boku.

STUDENÁ PĚNA (STRANA HARD)

Vynikající prodyšnost díky otevřenější buněčné
struktuře, nízké povrchové teplotní napětí
(nepřehřívá). Vysoká odrazová pružnost, zvýšená
tuhost a odolnost.

Mřížka v potahu skvěle spolupracuje
s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci
a omezuje pocení. Pomáhá udržet lůžko
suché a hygienicky čisté.

Zpevněný bok/boky

Volitelná varianta s jedním či dvěma
zpevněnými boky pro lepší vstávání.

135
nosnost
matrace

20 cm
výška
matrace

22 cm
výška
matrace

24 cm
výška
matrace

26 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY
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SUPER FOX BLUE

BY HILDING ANDERS

Partnerská matrace se vzdušnou a pružnou hybridní pěnou. Nejodolnější pěna všech dob.
Pokud nejste příznivci paměťových matrací a máte raději pružný komfort, je tato matrace určena přímo pro vás. Pružná, a zároveň
poddajná hybridní pěna, přináší mimořádné pohodlí a perfektní podepření těla ve všech spánkových polohách. Vyznačuje se vyšší
vzdušností a schopností termoregulace. Mezivrstva z pružné studené pěny zaručí snadné otáčení při spánku a přirozenou podporu
páteře. Matraci je také možné objednat s jedním či dvěma zpevněnými boky pro snazší vstávání a dále v omyvatelném PU potahu pro
domácí pečovatelství.

6pds
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POTAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podíl přírodních vláken Tencel®/viskóza (49 %) s povrchovou úpravou AegisTM
(antibakteriální a protiroztočové vlastnosti, zamezuje tvorbě živného prostředí pro
roztoče a je prevencí vzniku plísní). Předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky
a astmatiky. Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

PU potah

Speciální profesionální potah pro domácí
péči. Neprošitý, omyvatelný, pratelný na
vyvářku 95°C.

varianta Classic
HYBRIDNÍ PĚNA (STRANA SOFT)

Výhody studené pěny (vzdušnost, pružnost), latexu
(termoregulace, nezničitelnost) a paměťové pěny
(přizpůsobivost) v jedné vrstvě. Elastická vrstva zvyšuje
odrazovou pružnost, vzdušnost a pocitovou pevnost matrace.
Zajišťuje optimální klima, čímž napomáhá předcházet pocení.

STUDENÁ PĚNA

varianta Wellness

Vynikající prodyšnost, vysoká odrazová
pružnost, zvýšená tuhost a odolnost.

PÁNEVNÍ ZÓNA

Zesílená neperforovaná
část pro dostatečnou oporu
v místě největší zátěže.

RAMENNÍ KOLÉBKY

Omezí tlak a ochrání ramenní klouby
při spánku na boku.

STUDENÁ PĚNA (STRANA HARD)

Vynikající prodyšnost díky otevřenější buněčné
struktuře, nízké povrchové teplotní napětí
(nepřehřívá). Vysoká odrazová pružnost, zvýšená
tuhost a odolnost.

Mřížka v potahu skvěle spolupracuje s jádrem
matrace. Zajišťuje termoregulaci a omezuje pocení.
Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

Zpevněný bok/boky

Volitelná varianta s jedním či dvěma
zpevněnými boky pro lepší vstávání.
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TECHNICKÉ PARAMETRY
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SUPER FOX CLOUD

BY HILDING ANDERS

Partnerská matrace s jemnou hybridní pěnou GelTouch. Vaše tělo se bude vznášet jako na obláčku.
Hybridní gelová pěna GelTouch přináší mechově měkké a zároveň pružné a vzdušné poležení bez přehřívání. Mezivrstva z pružné
hybridní pěny zaručí snadné otáčení při spánku, přirozenou podporu páteře a v neposlední řadě termoregulaci a omezení pocení
na minimum. Matraci je také možné objednat s jedním či dvěma zpevněnými boky pro snazší vstávání a dále v omyvatelném PU potahu
pro domácí pečovatelství.

6ps
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POTAH TENCEL (60 °C)

Odolný sněhově bílý potah s přírodními vlákny Tencel®/viskóza (30 %), prošitý extra
silnou klimatizační vrstvou dutých vláken. Skvěle odvádí pot a snadno se zbavuje
vlhkosti.Vhodná volba pro alergiky a astmatiky.

PU potah

Speciální profesionální potah pro domácí péči.
Neprošitý, omyvatelný, pratelný na vyvářku 95°C.

varianta Classic
GELTOUCH HYBRIDNÍ PĚNA (STRANA SOFT)

Speciální pěna, která spojuje hebkost latexu s dokonalou distribucí
tlaku gelových matrací. Vysoce prodyšná, napomáhá správné
termoregulaci.

HYBRIDNÍ PĚNA

Elastická vrstva zvyšující odrazovou pružnost, vzdušnost
a pocitovou pevnost matrace. Zajišťuje optimální klima
a napomáhá předcházet pocení.

varianta Wellness
PÁNEVNÍ ZÓNA

Zesílená neperforovaná část pro
dostatečnou oporu v místě největší zátěže.

RAMENNÍ KOLÉBKY

Omezí tlak a ochrání ramenní
klouby při spánku na boku.

STUDENÁ PĚNA (STRANA HARD)

Vynikající prodyšnost díky otevřenější buněčné
struktuře, nízké povrchové teplotní napětí (nepřehřívá).
Vysoká odrazová pružnost, zvýšená tuhost a odolnost.

Mřížka v potahu skvěle spolupracuje s jádrem
matrace. Zajišťuje termoregulaci a omezuje pocení.
Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

Zpevněný bok/boky

Volitelná varianta s jedním či dvěma
zpevněnými boky pro lepší vstávání.
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LATEX
BY HILDING ANDERS
Latexové matrace mají nespočet výhod, pro které jsou velmi populární již
po řadu let. Latex patří k nejtrvanlivějším materiálům, které se při výrobě
matrací používají. Jedná se o směs umělého a přírodního latexu. Jádra se
odlévají do forem, což zajišťuje stejné vlastnosti matrace na celé její ploše.
V nabídce najdete širokou škálu matrací z latexu, které se od sebe liší výškou
latexového jádra a počtem anatomických zón. Vzdušnost latexové matrace
zajišťují odvzdušňovací kanálky.
U latexových matrací oceníte zejména výjimečný komfort a ortopedické vlastnosti díky vysoké bodové elasticitě. Matrace tak
dokonale podpírá tělo v jakékoli poloze, aniž by docházelo k nežádoucím tlakům na tělo.
Pro své přirozeně hygienické a hypoalergenní vlastnosti jsou vynikající volbou pro alergiky. Díky termoregulačním vlastnostem
se matrace nepřehřeje, což oceníte zvláště v horkých letních nocích. Latexové matrace jsou díky své vysoké schopnosti kopírovat
podklad nejlepší volbou pro použití v kombinaci s polohovatelnými rošty.

aegh
aegh
bs
bs

LATEX SUPREME

BY HILDING ANDERS

Luxusní celolatexová matrace s provzdušňujícími kanálky uspořádanými do 7 anatomických zón.
Celolatexová matrace vhodná pro alergiky i astmatiky. Skvělá podpora těla ve všech spánkových polohách, pro ideální podporu
správné polohy páteře. Vhodná pro všechny věkové kategorie – od dětí, přes dospělé i jako matrace pro seniory, kteří potřebují
zvýšenou péči o klouby.

5os
5os

POTAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podíl přírodních vláken Tencel®/viskóza (49 %) s povrchovou
úpravou Aegis™ (antibakteriální a protiroztočové vlastnosti, zamezuje
tvorbě živného prostředí pro roztoče a je prevencí vzniku plísní).
Předurčuje matraci jako nejlepší volbou pro alergiky a astmatiky.
Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

LATEX

Téměř nezničitelné ortopedické jádro z jednoho kusu
latexu s objemovou hmotností 65 kg/m3. Díky perforacím
má 7 anatomických zón a je prodyšné.

RAMENNÍ ZÓNY (ZMĚKČUJÍCÍ PERFORACE)

Uvolňují ramena při spánku na boku a šetrně tak pečují
o ramenní klouby a napomáhají zamezit „přeležení
ramene“. Profilace zároveň zajistí odvětrání jádra.

135
nosnost
matrace

20 cm
výška
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

wz0qř8rE
74vx
LATEX

KLÁRA TROPICO

BY HILDING ANDERS

Dokonale kopíruje podklad při polohování. Přináší pocitově měkké ležení a vynikající ortopedické vlastnosti.
Špičková celolatexová matrace střední tuhosti pro všechny, kteří chtěji maximální odolnost a pohodlí. Ideální pro polohovací i pevné
lamelové rošty. Díky funkčnímu antibakteriálnímu potahu Aegis s přírodními vlákny je vhodná i pro alergiky a astmatiky.

5os
5os
POTAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podíl přírodních vláken Tencel®/viskóza (49 %) s povrchovou
úpravou AegisTM (antibakteriální a protiroztočové vlastnosti, zamezuje
tvorbě živného prostředí pro roztoče a je prevencí vzniku plísní).
Předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky. Prošívaný
klimatizačními vrstvami dutých vláken.

LATEX

Téměř nezničitelné ortopedické jádro z jednoho kusu
latexu s objemovou hmotností 60 kg/m3. Díky perforacím
má 5 anatomických zón a je prodyšné.

RAMENNÍ ZÓNY (ZMĚKČUJÍCÍ PROFILACE)

Uvolňují rameno při spánku na boku a šetrně tak pečují
o ramenní klouby, čímž napomáhají zamezit „přeležení
ramene“. Profilace zároveň funguje jako druhý stupeň již
tak prodyšné matrace.

130
nosnost
matrace

15 cm
výška
matrace

18 cm
výška
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

wz0qř8rE
54vx
LATEX

ZDRAVOTNICKÉ MATRACE

BY HILDING ANDERS

Naše výrobky, matrace Tropico, jsou zdravotnickým prostředkem.
Zdravotní hledisko našich výrobků bylo pro nás vždy prioritou. Naše výrobky již od začátku
testujeme dle řady kritérií, důležitých pro kvalitu spánku a zdraví. Všechny použité vstupní
materiály splňují certifikát Öko-Tex Standard 100 (evropský standard zdravotní nezávadnosti).
V roce 2020 byly naše výrobky
označené zeleným logem
s křížkem zaregistrovány jako
zdravotnický prostředek.
To znamená, že pasivní
antidekubitní matrace
TROPICO mohou být použity
při léčbě pacientů ve všech
státech EU. Jako jedny z mála
splňují veškerá nařízení české
legislativy pro uplatnění
snížené sazby DPH.

Významným partnerem v průběhu registrace nám byla Fakultní
nemocnice Hradec králové, která je oprávněna v souladu
s legislativou provést hodnocení našich výrobků. Spolupráce
s odborníky ze zdravotnictví nám přinesla spoustu důležitých
poznatků, týkajících se fungování lidského těla a požadavků
na konstrukci zdravotnických matrací.
Matrace jsou koncipovány jako pasivní antidekubitní – s různými
stupni prevence vzniku dekubitů neboli proležení. Pro běžného
uživatele to znamená, že matrace na tělo „netlačí“ a umožňuje
cirkulaci krve v tkáních. Přináší dokonalou relaxaci, nedochází
k přeležení a u dlouhodobě ležících osob předchází vzniku
proleženin.
Veškeré matrace, registrované jako zdravotnický prostředek
podléhají povinnosti povýrobního sledování a vyhodnocování.
Naše výrobky jsou testovány a sledovány ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové a Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé
v Luži v Košumberku. Shodně tak procházejí testováním vlastností
v akreditované laboratoři v Brně.
Naše matrace splňují veškerá legislativní
nařízení evropské unie MDR pro sortiment
zdravotnických prostředků.

VZDUŠNÉ
MATRACE

BY HILDING ANDERS

Řada vyvinutá se speciální technologií AirForce, propůjčující pěnovým
matracím nejvyšší možnou dosažitelnou vzdušnost, která je srovnatelná
s pružinovými matracemi.
Každá z matrací je něčím jedinečná. A to tak, že si vybere opravdu každý. Technologie AirForce je založená na zónové profilaci,
využívající efekt pumpy. K umocnění ventilace napomáhá 3D větrací mřížka v potahu = Technologie Thermo&Air Control, která
skvěle spolupracuje s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání a pocení. Pomáhá udržet lůžko suché
a hygienicky čisté.

aeghb
aeghb

ALPINE BLUE AIR

BY HILDING ANDERS

Velice vzdušná matrace ze studené pěny s dvěma funkčními stranami – tužší latexovou a měkčí paměťovou.
Propracovaný ortopedický zónový systém podpírá tělo a uvolňuje znavené svalstvo v každé poloze po celou noc. Špičkové materiály
v celé konstrukci přinášejí komfortní spánek a naprostou relaxaci. Příjemný antibakteriální a protiroztočový pratelný potah s přírodními
vlákny.

7qs
7qs

POTAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podíl přírodních vláken Tencel®/viskóza (49 %) s povrchovou
úpravou AegisTM (antibakteriální a protiroztočové vlastnosti,
zamezuje tvorbě živného prostředí pro roztoče a je prevencí vzniku
plísní). Předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky.
Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

LATEX AIR (STRANA HARD)

Latex, který dýchá – perforace odvětrává pot z matrace a udržuje lůžko suché
a čisté. Výborná termoregulace, pružnost, pohodlí a odolnost.

HYBRIDNÍ PĚNA

Střední část je tvořena 7zónovým jádrem z hybridní pěny. Jedná se
o velice odolný materiál zvyšující odrazovou pružnost, vzdušnost
a pocitovou pevnost matrace. Zajišťuje optimální klima, čímž
napomáhá předcházet pocení.

PÁNEVNÍ VÝZTUHA

V oblasti koncentrovaného tlaku je
odolná studená pěna velmi vysoké
objemové hmotnosti. Je zároveň
šetrná ke kyčelním kloubům.

CITLIVÉ RAMENNÍ ZÓNY

Oceníte zejména při spánku na boku, změkčené
ramenní zóny napomáhají odlehčit ramenní kloub.
Nedochází tak k „přeležení“.

PAMĚŤOVÁ PĚNA (STRANA SOFT)

Přináší pohodlí a odlehčení pohybovému ústrojí. Poskytuje relaxaci
znavenému tělu, odlehčuje klouby a uvolňuje svaly. Svou vynikající
schopností kopírovat kontury těla pomáhá udržet páteř v optimální
poloze. Nelepená vrstva, která s každým pohybem těla provětrá
celou matraci.

Mřížka v potahu skvěle spolupracuje s jádrem
matrace. Zajišťuje termoregulaci a omezuje pocení.
Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

150
nosnost
matrace

22 cm
výška
matrace

26 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

1swziqNšřrE
854vx
AIR
FORCE

KOLOS BIO ECOLOGY

BY HILDING ANDERS

Robustní partnerská matrace s velkým rozdílem v tuhosti stran. Dokonalý komfort pro široké spektrum postav.
Oboustranná matrace vyšší nosnosti se studenou a gelovou hybridní pěnou GelTouch. Nelepené jádro s provětrávacími kanálky pro
maximální hygienu a omezení pocení.

6ps
6ps

POTAH THERMO (60 °C)

Jedinečný termoregulační potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell® (32 %) s 3D
paropropustnou mřížkou udržuje stabilní teplotu lůžka. Perfektní volba proti
pocení. Potah je příjemný na dotek a velmi odolný, prošívaný klimatizačními
vrstvami dutých vláken.

GELTOUCH HYBRIDNÍ PĚNA (STRANA SOFT)

Spojuje hebkost latexu s dokonalou distribucí tlaku gelových matrací. Vysoce
prodyšná, napomáhá správné termoregulaci.

PĚNA FLEXIFOAM®

Vynikající opora pro tělo a vysoká nosnost díky zpevněné
střední vrstvě. Nelepená konstrukce s hřebenovým spojem
s vnitřními větracími kanálky zajišťuje maximální možnou
vzdušnost a omezení pocení.

STUDENÁ PĚNA (STRANA HARD)

Mřížka v potahu skvěle spolupracuje s jádrem
matrace. Zajišťuje termoregulaci a omezuje pocení.
Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

145
nosnost
matrace

Tužší strana matrace ze studené Natur pěny vysoké
objemové hmotnosti a velmi vysoké odrazové pružnosti
zajišťuje pevnost, zvýšenou nosnost, odolnost a tužší
pohodlí. Vynikající vzdušnost díky otevřenější buněčné
struktuře (další stupeň omezující pocení).

24 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

higqz0ř8šrE
54vx
AIR
FORCE

AMUNDSEN

BY HILDING ANDERS

Ortopedická matrace se zvýšenou tuhostí.
Matrace s unikátním vlnovým jádrem (SpineProtector pro ochranu páteře). Kombinuje pěny různých tuhostí ve vlnách. Díky tomu má
matrace perfektní ortopedické vlastnosti (rozložení hmotnosti do jádra matrace).

5os
5os
POTAH TENCEL® (60 °C)

Odolný a pružný. Skvěle odvádí pot a snadno se zbavuje vlhkosti díky přírodním
vláknům Tencel® Lyocell®. Je vybaven oboustranně klimatizačními vrstvami
dutých vláken pro správné klima na lůžku a omezení potivosti.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a prodyšná pěna pod ochrannou známkou naší společnosti. Tato
strana má 7zónovou profilaci s provzdušňujícími kanálky, které mění v matraci vzduch
s každým pohybem těla (technologie AirForce pro hygienu a omezení pocení).

STŘEDNÍ ČÁST

Napodobuje tvar páteře, je složena z pružných
pěn různé tuhosti.

SPINE PROTECTOR

Střední část pro ochranu páteře.
Zajišťuje rozložení tlaku a správnou
podporu těla ve všech polohách.

STUDENÁ PĚNA (STRANA HARD)

Masivní vrstva studené pěny vysoké objemové
hmotnosti vyniká vysokou odrazovou pružností,
zvýšenou tuhostí a odolností.

145
nosnost
matrace

22 cm
výška
matrace

26 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

igqaN9ř8rE
74vx
AIR
FORCE

PRUŽINOVÉ
MATRACE

BY HILDING ANDERS

Konstrukce pružinových matrací prošla zásadním vývojem a díky prodyšnosti,
vzdušnosti a odolnosti vůči roztočům či plísním, se stále řadí mezi velmi
oblíbené. Lze je použít i do vlhčího prostředí.
Zahrnují širokou škálu typů, od jednodušších, až po vysoce komfortní zónové matrace. Liší se skladbou materiálů, která
ovlivňuje výsledné vlastnosti matrací. Taškové pružiny Pocket a Multipocket mají každou pružinu uloženou v separátním
textilním pouzdru (nejsou vzájemně propojeny). Samostatně tak reagují na zatížení (vysoká bodová elasticita) a poskytují vysoký
ortopedický komfort. Doporučujeme je uložit na pevný podklad – na pevnou desku nebo pevný laťkový rošt, kde mezery mezi
jednotlivými laťkami nepřesáhnou 4 cm.

aeghbs
aeghbs

AUSTIN AIR LATEX

BY HILDING ANDERS

Latexová a studená pěna na ložné ploše přináší hebkost a pružnost. Jádro MulitPocket s vysokou bodovou
elasticitou.
Matrace z rodiny partnerských matrací Austin Air spojuje ty nejlepší materiály pro zdravý spánek. Možnost výběru široké škály ložných
ploch dle individuálních požadavků. Matrace Austin Air ve stejné výšce se dají vhodně kombinovat. Základem je jádro s velkým počtem
taškových pružin MultiPocket s vynikajícími ortopedickými vlastnostmi, vysokým komfortem spánku a odolností. Luxusní potah
s přírodními vlákny Tencel® Lyocell®.

7qs
7qs

POTAH TENCEL® (60 °C)

Odolný a pružný. Skvěle odvádí pot a snadno se zbavuje vlhkosti
díky přírodním vláknům Tencel® Lyocell®. Je vybaven oboustranně
klimatizačními vrstvami dutých vláken vysoké gramáže (400 g/m2) pro
správné klima na lůžku a omezení potivosti.

LATEX AIR (STRANA SOFT)

Latex, který dýchá. Třícentimetrová vrstva prodyšného a vysoce tvarovatelného antibakteriálního
latexu. Perforace odvětrává pot z matrace a udržuje lůžko suché a čisté. Výborná termoregulace,
pružnost, pohodlí a odolnost.

STUDENÁ PĚNA

Pro ještě větší pružnost ložné plochy je použita studená pěna střední tuhosti
s výbornou odrazovou pružností pro snadné otáčení.

FILC

roznášecí vrstva.

MULTI POCKET

Pružinové jádro konstruované do 7 anatomických
zón, precizně podpírá a kopíruje tělo v každé poloze.
Robustní pěnový rám pro stabilitu konstrukce
a pohodlné vstávání.

KOKOSOVÁ DESKA

Roznášecí deska o výšce 1 cm z lisovaného
kokosového vlákna dodává matraci tuhost,
odolnost a stabilitu.

STUDENÁ PĚNA

Sendvič dvou studených pěn rozdílné tuhosti.

145
nosnost
matrace

26 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

ywiuqNš8rE
7vx2

PRUŽINOVÉ
MATRACE

AUSTIN AIR VISCO

BY HILDING ANDERS

Paměťová a studená pěna na ložné ploše přináší svalovou relaxaci a úlevu kloubům. Jádro MulitPocket
s vysokou bodovou elasticitou.
Matrace z rodiny partnerských matrací Austin Air spojuje ty nejlepší materiály pro zdravý spánek. Možnost výběru široké škály ložných
ploch dle individuálních požadavků. Matrace Austin Air ve stejné výšce se dají vhodně kombinovat. Základem je jádro s vysokým
počtem taškových pružin MultiPocket s vynikajícími ortopedickými vlastnostmi, vysokým komfortem spánku a odolností. Luxusní
potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell®

7qs
7qs

POTAH TENCEL® (60 °C)

Odolný a pružný. Skvěle odvádí pot a snadno se zbavuje vlhkosti díky přírodním
vláknům Tencel® Lyocell®. Je vybaven oboustranně klimatizačními vrstvami
dutých vláken vysoké gramáže (400 g/m2) pro správné klima na lůžku a omezení
potivosti.

PAMĚŤOVÁ PĚNA (STRANA SOFT)

Poskytuje relaxaci znavenému tělu, odlehčuje klouby a uvolňuje svaly. Svou vynikající
schopností kopírovat kontury podpírá tělo a pomáhá udržet páteř v optimální poloze.
Propojené provzdušňovací kanálky pro neustálou výměnu vzduchu.

STUDENÁ PĚNA

Pro ještě větší pružnost ložné plochy je použita studená pěna střední tuhosti
s výbornou odrazovou pružností pro snadné otáčení.

FILC

roznášecí vrstva.

MULTI POCKET

Pružinové jádro konstruované do 7 anatomických
zón, precizně podpírá a kopíruje tělo v každé poloze.
Robustní pěnový rám pro stabilitu konstrukce
a pohodlné vstávání.

KOKOSOVÁ DESKA

Roznášecí deska o výšce 1 cm z lisovaného
kokosového vlákna dodává matraci tuhost,
odolnost a stabilitu.

STUDENÁ PĚNA

Sendvič dvou studených pěn rozdílné tuhosti.

145
nosnost
matrace

26 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

y1iuqNš8rE
7vx2

PRUŽINOVÉ
MATRACE

AUSTIN AIR GELTOUCH

BY HILDING ANDERS

Unikátní hybridní pěna GelTouch a studená pěna na ložné ploše přináší svalovou relaxaci a úlevu kloubům při
zachování vysoké míry prodyšnosti. Vhodné i pro osoby, které se více potí.
Matrace z rodiny partnerských matrací Austin Air, spojujících ty nejlepší materiály pro zdravý spánek. Možnost výběru široké škály
ložných ploch dle individuálních požadavků. Matrace Austin Air ve stejné výšce se dají vhodně kombinovat. Základem je jádro s velkým
počtem taškových pružin MultiPocket s vynikajícími ortopedickými vlastnostmi, vysokým komfortem spánku a odolností. Luxusní
potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell®.

7qs
7qs

POTAH TENCEL® (60 °C)

Odolný a pružný. Skvěle odvádí pot a snadno se zbavuje vlhkosti
díky přírodním vláknům Tencel® Lyocell®. Je vybaven oboustranně
klimatizačními vrstvami dutých vláken vysoké gramáže (400 g/m2) pro
správné klima na lůžku a omezení potivosti.

HYBRIDNÍ PĚNA GELTOUCH (STRANA SOFT)

Spojuje hebkost latexu s dokonalou distribucí tlaku gelových matrací. Vysoce
prodyšná, napomáhá správné termoregulaci.

STUDENÁ PĚNA

Vynikající prodyšnost díky otevřenější buněčné struktuře, nízké povrchové
teplotní napětí (nepřehřívá), vysoká odrazová pružnost, zvýšená tuhost
a odolnost.

FILC

roznášecí vrstva.

MULTI POCKET

Pružinové jádro konstruované do 7 anatomických
zón, precizně podpírá a kopíruje tělo v každé
poloze. Robustní pěnový rám pro stabilitu
konstrukce a pohodlné vstávání.

KOKOSOVÁ DESKA

Roznášecí deska o výšce 1 cm z lisovaného
kokosového vlákna dodává matraci tuhost,
odolnost a stabilitu.

STUDENÁ PĚNA

Sendvič dvou studených pěn rozdílné tuhosti.

145
nosnost
matrace

26 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

yhiuqNš8rE
7vx2

PRUŽINOVÉ
MATRACE

ARABELA

BY HILDING ANDERS

Vzdušná matrace s taškovými pružinami Pocket, studenou pěnou a s kokosovou výztuhou na tužší straně.
Ortopedická certifikovaná konstrukce s elastickým jádrem s aktivními taškovými pružinami Pocket, zhotovenými z oceli vysoké jakosti.
Pružinové jádro spolu se systémem AirForce zajistí maximální provzdušnění.

5os
5os

POTAH WELLNESS (60 °C)

Designově propracovaný potah s funkcí odvodu
statického náboje pro hluboký spánek. Je velmi jemný
a díky originálnímu prošití dobře drží tvar.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a prodyšná pěna střední tuhosti pod ochrannou známkou naší
společnosti. Dokonalá prodyšnost díky větracím kanálkům ve třech osách
(technologie Airforce).

FILC

Zpevněná roznášecí a izolační vrstva.

POCKET

Pružinové jádro konstruované do 7 anatomických
zón, podpírá a kopíruje tělo v každé poloze. Robustní
pěnový rám pro stabilitu konstrukce a pohodlné
vstávání.

KOKOSOVÁ DESKA

Roznášecí vrstva o výšce 1 cm
z lisovaného kokosového vlákna
(100 %) dává matraci tuhost a odolnost.

STUDENÁ PĚNA

Vynikající prodyšnost díky otevřenější buněčné struktuře, nízké
povrchové teplotní napětí (nepřehřívá), vysoká odrazová pružnost,
zvýšená tuhost a odolnost.
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PRUŽINOVÉ
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ARABELA HARD

BY HILDING ANDERS

Tužší varianta oblíbené matrace Arabela s taškovými pružinami Pocket, jedinečnou hybridní pěnou a kokosovou
výztuhou na obou stranách.
Ortopedická certifikovaná konstrukce s elastickým jádrem s aktivními taškovými pružinami Pocket, zhotovenými z oceli vysoké jakosti.
Pružinové jádro spolu se systémem AirForce zajistí maximální provzdušnění.

5os
5os

POTAH WELLNESS (60 °C)

Designově propracovaný potah s funkcí odvodu statického náboje pro hluboký
spánek. Je velmi jemný a díky originálnímu prošití dobře drží tvar.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a prodyšná pěna střední tuhosti pod ochrannou známkou naší společnosti.
Dokonalá prodyšnost díky větracím kanálkům ve třech osách (technologie Airforce).

KOKOSOVÁ DESKA

Roznášecí vrstva o výšce 1 cm (strana hard) a 0,5 cm (strana soft) z lisovaného
kokosového vlákna (100 %) dodává matraci tuhost a odolnost.

POCKET

Pružinové jádro konstruované do 7 anatomických zón, podpírá
a kopíruje tělo v každé poloze. Robustní pěnový rám pro stabilitu
konstrukce a pohodlné vstávání.

HYBRIDNÍ PĚNA (STRANA HARD)

Elastická vrstva zvyšující odrazovou pružnost, vzdušnost
matrace a pocitovou pevnost. Zajišťuje optimální klima
a napomáhá předcházet pocení.
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PRUŽINOVÉ
MATRACE

KONTAKT BAMBUS

BY HILDING ANDERS

Ortopedická matrace s taškovými pružinami Pocket a antialergickým potahem s povrchovou úpravou Bamboo.
Oboustranná vzdušná matrace s rozdílnou tuhostí stran a s vysokou bodovou elasticitou pro dokonalou podporu páteře. Kvalitní
potah se speciální úpravou vláken, která zajišťuje vynikající odvod vlhkosti a brání tvorbě alergenů.

3ms
3ms

POTAH BAMBOO (60°C)

S povrchovou úpravou s hygroskopickými
a antibakterialními účinky. Pomáhá zabraňovat
vzniku plísní a alergenů. Velice vhodný pro osoby
s vyšší potivostí a pro alergiky.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Pružná, odolná a prodyšná pěna vyšší objemové hmotnosti.
Kompaktní a stabilní deska bez profilace.

FILC

Roznášecí vrstva.

POCKET

Pružinové jádro konstruované
do 7 anatomických zón, podpírá a kopíruje
tělo v každé poloze. Robustní pěnový rám pro
stabilitu konstrukce a pohodlné vstávání.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a prodyšná pěna střední objemové
hmotnosti s masážní profilací.
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JAK VYBRAT
SPRÁVNOU MATRACI?

BY HILDING ANDERS

V posteli strávíme třetinu života. Jde o nezbytný čas, kdy naše tělo během spánku regeneruje a čerpá sílu
a energii. Kvalitní matrace je proto důležitou investicí do našeho zdraví.
Nejlepší matrace znamená pro každého úplně něco jiného. Důvodem je individuální potřeba každého člověka,
rozdílná stavba těla i zdravotní stav. Obecně by jádro matrace mělo být dostatečně tuhé, aby matrace podržela
páteř ve správné poloze a ložná plocha by měla být dostatečně pružná a přizpůsobivá, aby zajistila jemné doladění
a komfort spánku.

PŘED VÝBĚREM

PŘI VÝBĚRU

Před výběrem je potřeba si ujasnit rozměr matrace
(změřit vnitřní část postele). Zde platí, že lůžko by pro
komfortní spáněk mělo být minimálně o 20 cm delší než
je vaše výška. Dále charakter užívání (pro každodenní
spánek, pro děti, pro příležitostné přespání, …)
a v neposlední řadě uložení matrace (lamelový či laťový
rošt, pevná deska, …). Jen vhodně zvolený podklad pod
matraci totiž zajistí její správnou funkčnost.

Při výběru doporučujeme obrátit se na odborníka,
kterým je kvalitní, proškolený prodejce, a matraci
si vyzkoušet tzv. na vlastní záda. Vyčleňte dostatek
času, matraci si vyzkoušejte vždy ve všech spánkových
polohách, zejména v té oblíbené a ideálně s asistencí
zkušeného prodejce. Matraci nezkoušejte v silném
oblečení, jako je zimní bunda. A nezapomeňte, že
nejdůležitější je to, jak se na matraci cítíte.

KAŠMÍR
BY HILDING ANDERS
Kolekce matrací s potahem Kašmír Plus = spojení vzácné kašmírské vlny
a kvalitních moderních materiálů. Je výjimečně jemný a pevný. Napomáhá
ke skvělé termoregulaci, čímž se minimalizuje pocení a omezuje tvorbu
statické elektřiny.
Společným rysem této řady je kromě potahu s přírodními vlákny také pevné a houževnaté, ale zároveň pružné jádro. Vyhoví
i požadavkům na vyšší nosnost (až 200 kg u modelu Kolos).

aeghbst
aeghbs

KOLOS

BY HILDING ANDERS

Tuhá, vzdušná, nelepená XXL matrace s vysokou maximální nosností až 200 kg a stabilitou konstrukce v jemném
potahu s kašmírovým vláknem.
Robustní, vysoká matrace s nelepeným spojem přináší vzdušnost, skvělý odvod potu, hygienu a snadnou údržbu. Matrace má velmi
vysokou tuhost a vysokou objemovou hmotnost studených a Flexifoam® pěn.

6ps
6ps

POTAH KAŠMÍR PLUS (60 °C)

Hedvábně jemný a odolný potah s vysokým podílem přírodních vláken.
Díky vysokému podílu viskózy a kašmírovému vláknu nabízí vynikající
termoregulační schopnosti pro komfortní spánek a omezení pocení.
Složení: 51 % polyester, 48 % viskóza, 1 % kašmír.

STUDENÁ PĚNA (STRANA HARD/HARD)

Pěna vysoké objemové hmotnosti a odrazové pružnosti zajišťuje pevnost, zvýšenou nosnost,
odolnost a tuhé pohodlí.

STUDENÁ PĚNA

Pěna s vysokým stupněm tuhosti. Stabilní poloha páteře i při vyšším zatížení.
Vnitřní 5zónová profilace = optimalizace podpory páteře a uvolnění těla.
Nežádoucí protitlak je v nejvyšší možné míře omezen.

HŘEBENOVÝ ZÁMEK

Bez lepidel. Dvě masivní ložné
plochy zapadají do středu jádra díky
nelepenému zámku.

STUDENÁ PĚNA (STRANA MEDIUM/HARD)

Tužší strana matrace ze studené pěny vysoké
objemové hmotnosti a velmi vysoké odrazové
pružnosti zajišťuje pevnost, zvýšenou nosnost,
odolnost a středně tužší pohodlí.
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KAŠMÍRSKÁ
VLNA

ROMANTIKA KAŠMÍR

BY HILDING ANDERS

Nejoblíbenější tuhá ortopedická matrace s maximální nosností až 150 kg v jemném potahu s kašmírovým
vláknem.
Pevná pětizónová matrace s volitelnou výškou. Pružné a prodyšné pěny Flexifoam® rozdílných tuhostí na každé straně. Celkově se
matrace vyznačuje vysokou nosností a tuhostí. Snadné vstávání z postele.

5os
5os

POTAH KAŠMÍR PLUS (60 °C)

Hedvábně jemný a odolný potah s vysokým podílem přírodních vláken.
Díky vysokému podílu viskózy a kašmírovému vláknu nabízí vynikající
termoregulační schopnosti pro komfortní spánek a omezení pocení.
Složení: 51 % polyester, 48 % viskóza, 1 % kašmír.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Pružná, odolná a prodyšná pěna vyšší objemové hmotnosti a vytvrzení pod
ochrannou známkou naší společnosti. Díky vakuové technologii výroby si zachovává
vysokou homogenitu a naprosto minimální odchylky ve vlastnostech. Doporučená
nosnost této strany je 150 kg.

CUBECARE

Profilace ve tvaru kostek, vyvinutá pro zdravotní matrace. Optimalizuje
rozložení tlaku a pomáhá tak zabránit přeležení. I tužší konstrukce tak díky
CubeCare poskytuje dokonalé pohodlí bez nežádoucího protitlaku.

KOKOSOVÁ DESKA

Roznášecí deska z lisovaného kokosového vlákna o výšce 2 cm dodává matraci
tuhost a odolnost. Doporučená nosnost této strany je 150 kg.

PĚNA FLEXIFOAM®

Pružná, odolná a prodyšná středová vrstva
vysoké objemové hmotnosti a vytvrzení.

RAMENNÍ ZÓNY

Uvolńují ramena při spánku
na boku. Šetrně tak pečují
a ramenní klouby a napomáhají
zamezit „přeležení ramene“.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a prodyšná pěna střední objemové tuhosti s masážní
profilací. Doporučená maximální nosnost této strany je 130 kg.
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KAŠMÍRSKÁ
VLNA

HEUREKA PLUS

BY HILDING ANDERS

Tužší ortopedická matrace s maximální nosností až 135 kg v pratelném potahu s kašmírovým vláknem.
Sendvičová sedmizónová ortopedická matrace s tužší a měkčí stranou z pěn Flexifoam® rozdílné tuhosti na každé straně. Zvýšená
opora při vstávání. Vhodná pro alergiky.

5os
5os

POTAH KAŠMÍR PLUS (60 °C)

Hedvábně jemný a odolný potah s vysokým podílem
přírodních vláken. Díky vysokému podílu viskózy
a kašmírovému vláknu nabízí vynikající termoregulační
schopnosti pro komfortní spánek a omezení pocení.
Složení: 51 % polyester, 48 % viskóza, 1 % kašmír.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Pružná, odolná a prodyšná pěna vyšší objemové hmotnosti pod ochrannou
známkou naší společnosti. 7-zónová masážní profilace pro uvolnění
svalového napětí. Doporučená nosnost této strany je 135 kg.

REKOGREEN

tlakově pojená pěna flexifoam® vysoké
objemové hmotnosti, tuhosti a odolnosti.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a prodyšná pěna střední tuhosti. Doporučená
maximální nosnost této strany je 130 kg.
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KAŠMÍRSKÁ
VLNA

KLASIKA
BY HILDING ANDERS
Matrace prověřené našimi 20 lety úspěšného působení na českém trhu.
Ať už se jedná o modely, jejichž konstrukce se lety zásadně nezměnila, nebo o modely nově vyvinuté za využití bohatých
zkušeností z trhu a na základě zpětné vazby našich zákazníků. Nabídka obsahuje mnoho druhů, tuhostí, konstrukcí i výšek.
Používáme osvědčené a odolné materiály, které vyhoví širokému spektru požadavků našich zákazníků (rostoucí dětí, studenti,
aktivní osoby i senioři). Rozdílná tuhost stran minimalizuje riziko výběru špatné tuhosti matrace.

aeghbs
aeghbs

DÁŠA TROPICO

BY HILDING ANDERS

Příjemně pružná a odolná ortopedická matrace bez lepidel.
Vzdušný spoj, vynikající pěny se zónovou konstrukcí, rozdílnou tuhostí stran a ramenních zón předurčují matraci pro široké použití
od dětí až po seniory, včetně náročnějších spáčů. Studená a hybridní pěna nejvyšší kvality. Špičkový antibakteriální a protiroztočový
potah.

4ns
4ns

POTAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podíl přírodních vláken Tencel®/viskóza (49 %) s povrchovou úpravou AegisTM
(antibakteriální a protiroztočové vlastnosti, zamezuje tvorbě živného prostředí pro
roztoče a je prevencí vzniku plísní). Předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky
a astmatiky. Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

STUDENÁ PĚNA (STRANA HARD)

Tužší strana matrace ze studené pěny střední objemové hmotnosti a velmi vysoké
odrazové pružnosti zajišťuje pevnost, nosnost, odolnost a vynikající vzdušnost díky
otevřené buněčné struktuře (další stupeň omezující pocení).

HŘEBENOVÝ ZÁMEK

Spoj bez lepidel. Desky do sebe pevně zapadají
díky propracované profilaci.

RAMENNÍ ZÓNY (ZMĚKČUJÍCÍ PROFILACE)

Uvolňují rameno při spánku na boku a šetrně tak
pečují o ramenní klouby, čímž napomáhají zamezit
„přeležení ramene“. Profilace zároveň funguje jako
druhý stupeň již tak prodyšné matrace.

HYBRIDNÍ PĚNA (STRANA SOFT)

Nejodolnější pěna všech dob. Masivní vrstva pružné a zároveň poddajné hybridní
pěny přináší mimořádné pohodlí a perfektní podporu těla ve všech spánkových
polohách. Výhody studené pěny (vzdušnost, pružnost), latexu (termoregulace,
nezničitelnost) a paměťové pěny (přizpůsobivost) v jedné vrstvě.
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KLASIKA

ŠÁRKA TROPICO

BY HILDING ANDERS

Matrace pro malé i velké, královna dětských a studentských pokojů vyrobená z kvalitních odolných materiálů.
Velmi odolná a univerzální matrace s rozdílnou tuhostí a charakteristikou ložných ploch minimalizuje riziko špatné volby tuhosti.
Kombinuje nejodolnější pěny na trhu: vzdušný latex a pružnou hybridní pěnu. Kvalitní prošívaný potah s termoregulačními vlastnostmi
vhodný i pro ty, kteří se více potí.

3ms
3ms
POTAH THERMO (60 °C)

Jedinečný termoregulační potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell® (32 %)
udržuje stabilní teplotu lůžka. Perfektní volba proti pocení. Potah je příjemný
na dotek a velmi odolný, prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

LATEX (STRANA SOFT)

Pružný, odolný, s podílem přírodních surovin a vysokou objemovou hmotností 60 kg/m3.
Pohodlí, vzdušnost, vynikající ortopedické vlastnosti. Měkčí strana.

STUDENÁ PĚNA

Masivní středová vrstva studené pěny vysoké objemové
hmotnosti vyniká vysokou odrazovou pružností, zvýšenou
tuhostí a odolností a v neposlední řadě vzdušností.

PERFORACE V OBLASTI RAMEN

Omezí tlak a ochrání ramenní klouby při spánku na boku.

HYBRIDNÍ PĚNA (STRANA HARD)

Nejodolnější pěna všech dob. Masivní vrstva pružné a zároveň
poddajné hybridní pěny přináší mimořádné pohodlí a perfektní
podporu těla ve všech spánkových polohách. Výhody studené
pěny (vzdušnost, pružnost), latexu (termoregulace, nezničitelnost)
a paměťové pěny (přizpůsobivost) v jedné vrstvě.
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KLASIKA

NIKA

BY HILDING ANDERS

Vyšší komfortní a odolná matrace z jednoho kusu pěny s anatomickými zónami. Unikátní úprava potahu
SilverGuard® předurčuje matraci jako nejlepší volba pro alergiky a astmatiky. 100 % bez lepidel.
Jednoduchá a velmi pohodlná konstrukce z odolné a pružné pěny Flexifoam® Monoblok vyšší tuhosti s příčnými kanálky, které
napomáhají provzdušnění jádra zajišťují optimální hygienu lůžka. Zóny po obou stranách respektují požadavek na univerzálnost
a dlouhou životnost matrace.

3os
3ms

MEDICOT SILVERGUARD (95 °C)

Antibakteriální potah s vysokým podílem přírodních vláken (35 %
bavlny). Je upraven jedinečnou SilverGuard® technologií, která
zaručuje trvalou svěžest a hygienu během spánku. Využívá
stříbro jako jeden z nejstarších a nejznámějších způsobů
ochrany před houbami a bakteriemi. Prošívaný
klimatizačními vrstvami dutých vláken.

PĚNA FLEXIFOAM®

Pružná, odolná a prodyšná pěna vyšší objemové hmotnosti a vytvrzení pod ochrannou
známkou naší společnosti. Díky vakuové technologii výroby si zachovává vysokou
homogenitu a naprosto minimální odchylky ve vlastnostech.

RAMENNÍ ZÓNY (ZMĚKČUJÍCÍ PROFILACE)

Uvolňují rameno při spánku na boku a šetrně tak pečují
o ramenní klouby, pomáhají zamezit „přeležení ramene“.
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ENIGMA

BY HILDING ANDERS

Nelepená 20 cm vysoká matrace střední tuhosti. Oboustranné provedení, 7 ortopedických zón.
Sendvičová matrace je vyrobena z prodyšných, pružných a houževnatých pěn Flexifoam®. Matrace je příjemně pružná a vhodná pro
studenty. Partnerská matrace s rozdílnou tuhostí stran. Vlnky uprostřed matrace zaručují vysokou vzdušnost.

4ns
4ns

POTAH SILVER LINE (60 °C)

Odolný a komfortní potah s vynikající ventilací.
Zajišťuje vzdušnost, hygienu a termoregulaci.

FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Pružná, odolná a prodyšná pěna vyšší střední objemové hmotnosti pod
ochrannou známkou naší společnosti se 7zónovou profilací.

FLEXIFOAM®

Zpevněná středová část z pěny vyšší objemové
hmotnosti pro tuhost a stabilitu.

HŘEBENOVÝ ZÁMEK

Spoj bez lepidel. Desky do sebe pevně
zapadají díky propracované profilaci.

FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pěna střední objemové hmotnosti profilovaná
do 7 anatomických zón. Vynikající opora pro tělo.
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ATLAS FLEXI

BY HILDING ANDERS

Oboustranná matrace s tužším pocitem ležení. Nabízí klasiku i masáž v jednom.
Tuhá sendvičová matrace z pružných pěn Flexifoam. Nabízí rovnou stranu (bez profilace), která vyhoví tradičně založeným spáčům.
Druhá strana má masážní profilaci a je pevnější. Součástí je pratelný dvojdílný antialergický potah Medi & Dry.

3ms
3ms

POTAH MEDI & DRY (60 °C)

Velmi jemný a příjemný na dotek, podšitý klimatizační
vrstvou dutých vláken. Výborně odvádí vlhkost. Zajistí tak
dokonalou hygienu, vzdušnost a termoregulaci. Je vhodný
i pro alergiky či osoby, které se více potí.

FLEXIFOAM® (STRANA RELAX)

Pružná, ale tužší strana nabízí 7 anatomických zón s jemným masážním účinkem pro
uvolnění napjatého svalstva a podporu správného krevního oběhu v průběhu spánku,
což je u tuhé matrace obzvláště důležité.

REKOGREEN

tlakově pojená pěna flexifoam vysoké objemové hmotnosti,
tuhosti a odolnosti. Vzniká z odřezků pěn při výrobním
procesu na moderní, automatizované lince s minimálním
dopadem na přírodu a velmi nízkou uhlíkovou stopou.

ORTOPEDICKÁ PROFILACE

Pro uvolnění šíjového svalstva a ramenních kloubů.

FLEXIFOAM® (STRANA KLASIK)

Vrstva neprofilované tužší pěny, je pevná a prodyšná.

135
nosnost
matrace

18 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

gONrE
74vx
KLASIKA

ATLAS VISCO

BY HILDING ANDERS

Oboustranná tužší matrace s paměťovou pěnou pro odlehčení klobů zejména při spánku na boku.
Tužší sendvičová matrace, která má jednu stranu vyrobenou z celoplošné paměťové pěny a druhou z pružné pěny Flexifoam. Součástí
matrace je pratelný dvojdílný potah s extrakty aloe vera.

3ms
3ms
POTAH ALOE (60 °C)

PAMĚŤOVÁ PĚNA (STRANA VISCO)

Luxusní antialergický potah obsahující mikrokapsle s přírodním
extraktem z Aloe Vera. Při užívání uvolňuje aroma, které má
antialergické a antiseptické účinky. Příznivě působí na pokožku.
Prošitý termoregulační vrstvou dutého vlákana.

Strana s paměťovou pěnou pro maximální pohodlí a odlehčení kloubů a svalů s jemnou
masážní profilací, rozdělenou do 7 zón komfortu.

REKOGREEN

tlakově pojená pěna flexifoam vysoké objemové hmotnosti,
tuhosti a odolnosti. Vzniká z odřezků pěn při výrobním procesu
na moderní, automatizované lince s minimálním dopadem
na přírodu a velmi nízkou uhlíkovou stopou.

ORTOPEDICKÁ PROFILACE

Pro uvolnění šíjového svalstva
a ramenních kloubů.

FLEXIFOAM® (STRANA KLASIK)

Vrstva neprofilované tužší pěny, je pevná a prodyšná.

135
nosnost
matrace

18 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

1gkONrE
74vx
KLASIKA

PETRA TROPICO

BY HILDING ANDERS

Oblíbená a léty prověřená konstrukce české matrace Tropico s jádrem z jednoho kusu ve výšce od 9 do 18 cm,
100% bez lepidel.
V jednoduchosti je síla. Matrace z jednoho kusu pružné pěny (monoblok), ideální do dětských a studentských pokojů, patrových
postelí, u nichž nelze použít kvůli boční zábraně vyšší matrace, atd. Varianta 9 a 13 cm je určena pro výsuvné přistýlky. Potah je pratelný
na vyvářku.

3ms
3ms

POTAH MIKROFÁZE (95 °C)

Dokonalá hygiena, kvalitní a odolná mikrovlákna a prošívání, které drží tvar.
Dvojdílná konstrukce pro snadnou manipulaci a možnost nepřetržitého
používání. Klimatizační vrstvy dutých vláken (termoizolace).

FLEXIFOAM®

Ortopedické 5zónové a stabilní jádro z pružné, odolné a prodyšné pěny vyšší
objemové hmotnosti pod ochrannou známkou naší společnosti. Skvěle dýchá
a odolá i dětskému hopsání. Jemně profilovaná poddajnější strana (strana soft)
a pevnější zcela rovná strana (hard).

RAMENNÍ ZÓNY (ZMĚKČUJÍCÍ PROFILACE)

Uvolňují rameno při spánku na boku a šetrně tak pečují
o ramenní klouby, čímž napomáhají zamezit „přeležení ramene“.

110
nosnost
matrace

9 cm
výška
matrace

13 cm
výška
matrace

15 cm
výška
matrace

18 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

g08rG
54vx
KLASIKA

RIVIERA PLUS

BY HILDING ANDERS

Oboustranná matrace s rozdílnou tuhostí a profilací stran.
Pohodlná a vzdušná matrace střední tuhosti. Pouhým otočením si můžete zvolit stranu s anatomickou masážní profilací či stranu
bez profilace pro klasické poležení.

3ms
3ms
POTAH RELAXTIC (60 °C)

Odolný a příjemný na dotek, prošitý klimatizační vrstvou
dutého vlákna. Vysoká absorpce vlhkosti a její rychlé
odpaření. Zajistí vzdušnost, hygienu, termoregulaci.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a prodyšná pěna pod ochrannou známkou naší společnosti. Tato strana
má 7 zónovou masážní profilaci pro uvolnění svalů a správné prokrvení pokožky.

PĚNY FLEXIFOAM®

Střední část jádra je profilována do vlnek pro
vysokou vzdušnost a odvod vlhkosti.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Masivní vrstva pěny bez profilace pro milovníky klasiky.

110
nosnost
matrace

18 cm
výška
matrace

oboustranná
matrace

TECHNICKÉ PARAMETRY

gN8rE
74vx
KLASIKA

Dáváme světu kvalitní spánek
Vyrábíme matrace a postele se zkušenostmi mistrů řemesla
za použití nejmodernějších certifikovaných materiálů a špičkových
technologií, které máme, jakožto přední evropský výrobce,
k dispozici.

BY HILDING ANDERS

Kvalita bez kompromisů
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.

Testování spánkového klima a hygieny.

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

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.

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.

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.

Díky těmto testům máte jistotu, že
matrace vydrží, a že riziko výběru matrace
je pro Vás nejnižší možné.

Kontrola tuhosti matrace po válcování.

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.

Based upon the experience since 1939

DO DĚTSKÝCH
POSTÝLEK

BY HILDING ANDERS

České matrace pro miminka bez lepidel a s pratelným potahem (60–95 °C).
Kvalitní matrace je pro miminka velmi důležitá, poskytuje dítěti bezprostřední oporu páteře. Jádro materiálu by mělo být proto
dostatečně pevné, ale pružné a vzdušné. Naše matrace jsou vhodné pro použití s monitorem dechu (konkrétní použití a způsob
uložení vždy konzultujte s výrobcem daného zařízení). Další doplňky do dětských postýlek najdete v kategorii Boutigue v tomto
katalogu.

aegh
aegh

DANA

BY HILDING ANDERS

Matrace pro miminka z dokonale pružné, vzdušné a téměř nezničitelné
hybridní pěny s antibakteriálním potahem.
Pružná, a zároveň poddajná hybridní pěna přináší mimořádné pohodlí a perfektní podepření těla ve všech spánkových polohách.

3m
3m

POTAH AEGIS (60°C)

s08šqrE

Vysoký podíl přírodních vláken Tencel/viskóza (49 %)
s povrchovou úpravou Aegis™ zamezuje tvorbě živného prostředí
pro roztoče a je prevencí vzniku plísní. Vynikající antialergické
vlastnosti. Prošívaný klimatizační vrstvou dutých vláken.

HYBRIDNÍ PĚNA

Moderní pěna vyšší objemové hmotnosti, která v sobě
spojuje výhody studené pěny (vzdušnost, pružnost),
latexu (termoregulace, nezničitelnost).

7 cm

50
nosnost

výška
matrace

VOJTA
Matrace pro miminka ze studené pěny bez lepidel s potahem pratelným na vyvářku.
Vzdušná, pružná a odolná. Optimální tuhostí respektuje požadavky dětského tělíčka. Studená pěna napomáhá správné termoregulaci,
udržuje lůžko suché a svěží (poréznější struktura pěny odvádí přebytečné teplo a vlhkost).

3m
3m

MIKROFÁZE (95 °C)

i08šrG

Dvojdílný potah pratelný na vyvářku
prošívaný klimatizační vrstvou dutého vlákna.

STUDENÁ PĚNA

Vynikající prodyšnost díky otevřenější buněčné
struktuře, nízké povrchové teplotní napětí
(nepřehřívá). Vysoká odrazová pružnost, zvýšená
tuhost a odolnost. Obě strany bez profilace
(nejvhodnější provedení pro miminka – netlačí).

7 cm

50
nosnost

výška
matrace

VOJTA TRAVEL
Cestovní matrace pro miminka pro zvýšení komfortu a ortopedických vlastností matrace
v cestovních postýlkách.
Vojta Travel snadno složíte do cestovní tašky s uchem, které je součástí balení. Navržena pro všechny postýlky rozměru 60x120 cm.
Vzdušná a pružná s poddajným neprošitým potahem. Praktické gumové pásky v rozích pro snadné složení a přichycení matrace
k podkladu.

2l
2l

i08šrG
MIKROFÁZE (95°C)

Dvojdílný potah pratelný
na vyvářku bez prošití.

STUDENÁ PĚNA

Vynikající prodyšnost díky otevřenější
buněčné struktuře, nízké povrchové
teplotní napětí (nepřehřívá). Vysoká
odrazová pružnost a odolnost.

30
nosnost

3 cm
výška
matrace

TOPPERY
BY HILDING ANDERS
Topper slouží jako komfortní vrstva mezi tělem a matrací, zvyšuje komfort
ležení a zároveň chrání spodní matraci.
Je určen pro položení na stávající matraci. Správným výběrem tak můžete zkorigovat nevyhovující tuhost stávající matrace. Tato
kombinace zajistí variabilní lehací systém s výtečnou hygienou a možností údržby. Slouží také jako vrchní část 3dílné konstrukce
kontinentální postele (matracetropico.cz/kontinentalni-postele-tropico).

aegh
aegh

TOPPER Visco

BY HILDING ANDERS

Vrchní (krycí) matrace z paměťové (visco) pěny střední tuhosti v pratelném potahu s gumovými
pásky pro snadné přichycení i k vysokým matracím.
Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace pro vyznavače měkkého poddajného ležení.

4ns
4ns
5 cm
výška
topperu

7 cm
výška
topperu

1pž0rE
9 cm
varianta Classic

výška
topperu

pásky pro uchycení

RELAXTIC POTAH (60°C)

Snímatelný, dvojdílný potah prošívaný
klimatizačními vrstvami dutých vláken.

varianta Wellness
PAMĚŤOVÁ PĚNA

Podpoří ortopedické vlastnosti a pohodlí,
přinese úlevu kyčlím a kloubům obecně.

TOPPER Flexi
Vrchní (krycí) matrace z pružné pěny Flexifoam® vyšší střední tuhosti v pratelném potahu s gumovými pásky pro
snadné přichycení i k vysokým matracím.
Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace vhodný zejména pro vyznavače tužšího ležení.

3mhs gpž0rE
3mhs
5 cm
výška
topperu

7 cm
výška
topperu

9 cm
varianta Classic

výška
topperu

RELAXTIC POTAH (60°C)

Snímatelný, dvojdílný potah prošívaný
klimatizačními vrstvami dutých vláken.

FLEXIFOAM®

Pružná odolná a prodyšná pěna vyšší objemové
hmotnosti v klasickém rovném (Classic) nebo
masážní (Wellness) provedení.

varianta Wellness

pásky pro uchycení

ROŠTY
BY HILDING ANDERS
Kvalitní lamelový rošt zvýší ortopedické vlastnosti matrace, komfort spánku
a vzdušnost celého lůžka.
Pružné uložení lamel podtrhne a dokreslí užitné vlastnosti a kvalitu matrací a významně prodlouží jejich životnost. Jednotlivé
konstrukce se liší počtem a šířkou lamel a jejich způsobu uchycení k rámu.

aeh
aeh

KVALITNÍ LAMELOVÝ ROŠT

BY HILDING ANDERS

Podtrhne a dokreslí jedinečnost a kvalitu matrací Tropico. Kvalitní rošt zvýší užitné vlastnosti matrace (ortopedičnost, komfort spánku)
a prodlouží její životnost.

ROŠTY DOUBLE
Lamelové rošty s masivní a moderní konstrukcí. Anatomické uspořádání lamel má příznivý vliv na polohu těla při spánku. Mají 28 lamel
šíře 38 mm ve výkyvných gumových pouzdrech. V oblasti beder je 5 lamel s nastavitelnou tuhostí dle hmotnosti uživatele. Zdvojený
středový popruh pro vyšší elasticitu a životnost.

Double Klasik

5x
nastavitelná

tuhost

Pevný masivní lamelový rošt. Tento rošt je vhodný
pro všechny typy matrací. Výška roštu cca 5 cm.
atypycké

rozměry

130
nosnost

28
počet
lamel

Double Expert

Lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou. Kování
zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh
v oblasti nohou. Tento rošt je vhodný pro všechny typy
matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové). Výška
roštu cca 5 cm.

130
nosnost

počet
lamel

počet
lamel

5x
nastavitelná

tuhost

atypycké

rozměry

hlava
nohy

Pístové (plynokapalinové) vzpěry umožňují velice snadné
vyklápění roštu z boční strany a přístup do úložných prostor
postele. Univerzální pro levý i pravý výklop. Max. nosnost při
zdvihu/polohování je 30 kg. Výška roštu cca 5,5 cm.

nosnost

atypycké

rozměry

28

Double Praktik B

130

tuhost

počet
lamel

Pístové (plynokapalinové) vzpěry umožňují velice snadné vyklápění roštu
od nohou a přístup do úložných prostor postele. Masivní lamelový rošt
s polohováním hlavy a nohou. Kování zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti
hlavy a 5 poloh v oblasti nohou. Max. nosnost při zdvihu/polohování je 30 kg.
Výška roštu cca 5,5 cm

nosnost

5x
nastavitelná

28

Double Praktik N

130

atypycké

rozměry

hlava
nohy

Velice masivní, pevný a odolný lamelový rošt s vysokou
nosností a zvýšenou tuhostí. Vybaven zesílenými
lamelami. Lze použít i v případě požadavku na tužší
rošt. Je vhodný pro všechny typy matrací. Výška roštu
cca 5 cm.

160

tuhost

28

Double XXL

nosnost

5x
nastavitelná

28
počet
lamel

5x
nastavitelná

tuhost

atypycké

rozměry

MOTOROVÉ ROŠTY
Rošty s motorovým polohováním na dálkové ovládání umožňují plynulé a velmi komfortní nastavení sklonu
BY HILDING ANDERS
přesně tak, jak Vám je to nejpohodlnější. Dálkový ovladač je standardně dodáván v „drátovém“ provedení,
za příplatek možnost „bezdrátového“ ovládání (viz ceník). Stejně jako rošty z řady Double mají 28 lamel šíře 38 mm ve výkyvných
gumových pouzdrech. V oblasti beder je 5 lamel s nastavitelnou tuhostí dle hmotnosti uživatele. Jsou vhodné pro matrace s vysokou
kopírovatelností (ideální pro latexové a pěnové sendvičové s profilací).

Double Expert Moto

Masivní lamelový rošt s motorovým polohováním pomocí
dvou samostatně uložených motorů s dálkovým ovladačem.
Výška roštu cca 5,5 cm (měřeno bez motoru).

5x
nastavitelná

tuhost

atypycké

rozměry

120
nosnost

28
počet
lamel

4
4 polohovatelné
části

motorový
rošt

Ergo Black Moto

Masivní lamelový rošt s motorovým polohováním pomocí
dvou motorů s dálkovým ovladačem. Vše uloženo v jednom
plastovém pouzdře. Záložní zdroj umožňuje vrácení roštu
do původní polohy v případě výpadku el. proudu. Výška
roštu cca 6,5 cm (měřeno bez motoru).

130
nosnost

28
počet
lamel

5x
nastavitelná

tuhost

atypycké

rozměry

4
4 polohovatelné
části

motorový
rošt

ROŠTY ŘADY FÉNIX
Lamelové rošty Fénix mají 26 březových lamel šíře 36 mm v gumových pouzdrech pevně připevněných k rámu. V oblasti beder je
5 lamel s nastavitelnou tuhostí dle hmotnosti uživatele. Jsou k dispozici pouze v rozměrech pro ložné plochy 80x200 a 90x200 cm.

Fénix Klasik

5x
nastavitelná

tuhost

Pevný lamelový rošt vhodný pro všechny typy matrací.
Výška roštu cca 5 cm.
atypycké

rozměry

110
nosnost

26
počet
lamel

Fénix Relax

Lamelový rošt anatomické konstrukce s polohováním hlavy.
Vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat
(latexové, sendvičové). Výška roštu cca 5 cm.

5x
nastavitelná

tuhost

atypycké

rozměry

110
nosnost

26
počet
lamel

hlava

Fénix Expert

Moderní lamelový rošt anatomické konstrukce
s polohováním hlavy a nohou. Vhodný pro
všechny typy matrací, které lze polohovat
(latexové, sendvičové). Výška roštu cca 5 cm.

110
nosnost

26
počet
lamel

hlava
nohy

5x
nastavitelná

tuhost

atypycké

rozměry

BOUTIQUE
BY HILDING ANDERS
Jedinečný sortiment doplňků pro zdravý spánek.
Použité materiály splňují přísné normy certifikace ÖKO TEX STANDARD 100.

ae
ae

Anatomické polštáře

BY HILDING ANDERS

Podpora krční páteře a uvolnění šíjového svalstva.
TOM – ortopedický polštář s paměťovým efektem a komfortním tvarem klasického
polštáře. TOM komfortní klasika; TOM Aloe s přírodními výtažky Vera; TOM Kokos varianta
se svěží kokosovou vůní. Pratelný strečový potah.

Talisman Geltouch – komfortní
sametová latex-gelová pěna GelTouch
zajistí maximální rozložení tlaku,
termoregulaci.

Tom

Tom Kokos

Tom Aloe

16

16

k16 s6

60x40x13 cm

60x40x13 cm

60x40x13 cm

Talisman Geltouch
50x35x8 cm

Polštáře a přikrývky
Tropico Aloe Vera
Prošívané pratelné přikrývky a polštáře pro celoroční
použití s povlakem ze 100% bavlny s výtažky Aloe
Vera, blahodárně působícími na pokožku.
Prošitý polštář je opatřen bočním zipem k doplnění
nebo odebrání náplně. Baleno v praktických taškách
se zipem a uchem.
Povrchová tkanina: 100% bavlna s úpravou Aloe Vera
Náplň polštář: 100% polyesterové kuličky
Náplň přikrývka: 100% polyesterové duté silanizované rouno

60°C
pratelnost

nkř

Polštář 70x90 cm ZIP (náplň 1000 g)
Přikrývka 135x200* cm (náplň 1100 g)
Přikrývka 135x220** cm (náplň 1200 g)
Další rozměry polštářů a přikrývek najdete v platném ceníku.
* vhodné pro povlečení 140x200
** vhodné pro povlečení 140x220

Tropico Clinic
Prošívané přikrývky a polštáře CLINIC svým materiálovým
složením a finální úpravou umožňují praní při teplotě
do 95 °C, čímž je zaručena úplná likvidace roztočů a 100%
hygiena Vašeho lůžka. Celoroční přikrývka, váha náplně
400 g/m2. Prošitý polštář je opatřen bočním zipem
k doplnění nebo odebrání náplně.
Povrchová tkanina: 50% bavlna, 50% polyester
Náplň polštář: 100% polyesterové kuličky
Náplň přikrývka: 100% polyesterové duté silanizované rouno

95°C
pratelnost

nř

Polštář 70x90 cm ZIP (náplň 1000 g)
Přikrývka 135x200* cm (náplň 1100 g)
Přikrývka 135x220** cm (náplň 1200 g)
Další rozměry polštářů a přikrývek najdete v platném ceníku.
* vhodné pro povlečení 140x200
** vhodné pro povlečení 140x220

Polštáře, přikrývky a chrániče
Tropico Medical
Prošívané pratelné přikrývky, polštáře a chrániče pro celoroční
použití. Skvělé užitné vlastnosti. Obsah polyesteru prodlužuje
životnost výrobku, přičemž vysoký obsah bavlny zachovává
prodyšnost tkaniny. Vhodné pro alergiky a ostatní osoby
s požadavkem na časté praní při vysokých teplotách. Prošitý
polštář má dvojitou konstrukci povlaku (možnost prát pouze
vrchní povlak) a je opatřen bočním zipem k doplnění nebo
odebrání náplně.

Povrchová tkanina: 52 % polyester, 48 % bavlna
Náplň polštáře: 70 % polyesterové kuličky Amball®,
30 % polyuretanové tyčinky
Náplň přikrývky a chrániče: 100% polyesterové duté rouno

95°C
pratelnost

Polštář 70x90 cm ZIP (náplň 900 g)
Přikrývka 135x200* cm (náplň 1200 g)

nř

Přikrývka 135x220** cm (náplň 1300 g)
Další rozměry polštářů, přikrývek a chráničů najdete v platném ceníku.
* vhodné pro povlečení 140x200
** vhodné pro povlečení 140x220

Tropico Aegis
Prošívané pratelné přikrývky, polštáře a chrániče s unikátní
úpravou Aegis™, která aktivně brání zvyšování populace
roztočů a má antibakteriální složení, které přispívá ke snižování
faktorů způsobujících astma. Úprava je praní odolná a zaručuje
dlouhotrvající svěžest, je dermatologicky testována a je
bezpečná pro člověka a životní prostředí. Celoroční použití.
Povlak standardního polštáře je opatřen bočním zipem
k doplnění nebo odebrání/doplnění náplně.

Povrchová tkanina: 50 % bavlna s úpravou Aegis, 50 % polyester
Náplň polštáře: 100% polyesterové kuličky Amball®
Náplň přikrývky a chrániče: 100% polyesterové duté rouno
Polštář 70x90 cm ZIP (náplň 1000 g)

60°C
pratelnost

Přikrývka 135x200 cm* (náplň 1200 g)

nř

Přikrývka 135x220 cm** (náplň 1300 g)
Další rozměry polštářů, přikrývek a chráničů najdete v platném ceníku.
* vhodné pro povlečení 140x200
** vhodné pro povlečení 140x220

Dětský set Aegis
Celoroční polštář a přikrývka (náplň přikrývky 370 g) do dětských postýlek.
Úprava Aegis™ aktivně brání zvyšování populace roztočů a má antibakteriální
vlastnosti. Úprava je praní odolná a je dermatologicky testována.

Povrchová tkanina: 50% bavlna s úpravou Aegis, 50% polyester
Náplň polštáře: 100% polyesterové kuličky Amball®
Náplň přikrývky: 100% polyesterové duté rouno

60°C
pratelnost

nř

Polštář 40x60 cm a přikrývka 100x135 cm (náplň přikrývky 370 g)

Bederník
Multifunkční doplněk z paměťové pěny, který dokáže
výrazně snížit zdravotní potíže jako např. problémy s bederní
páteří, ztuhlost šíjových svalů a špatné prokrvení nohou.
V pratelném snímatelném potahu.

BY HILDING ANDERS
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Rozměry: 50x20x10 cm

Podkoleník
Orotpedický doplněk z paměťové pěny, vhodný jako prevence
zdravotních problémů (zejména s kyčlemi) a pro zvýšení komfortu
při spánku nebo relaxaci. Také ho plně využijí dlouhodobě ležící
pacienti (nedochází k otlakům) a je vhodný i v těhotenství, kdy
zpříjemní polohu na boku. Potah je snímatelný a pratelný.

16
Rozměry: 25x25x15 cm

Podhlavník

g6

Podhlavník klínového tvaru. Doplněk pro Vaše
pohodlí a zdraví. Oceníte při čtení či sledování
televize. Dětské podhlavníky jsou určené do dětských
postýlek v případě zánětů průdušek apod.
Vyrábí se ve 3 velikostech.

Podhlavník velký - rozměry: 80x50x20 cm
Podhlavník dětský - rozměry: 68x30x6 cm (ideální do postýlky 70x140 cm)
rozměry: 58x30x6 cm (ideální do postýlky 60x120 cm)

Matracové chrániče
Ochrana matrace, která prodlužuje její životnost, chrání před znečištěním a dodává lůžku tepelnou izolaci. Snadno se udržují, jsou pratelné. Gumové pásky v rozích
pro snadné uchycení k matraci. Rozměry najdete v platném ceníku.

Aegis
Antialergická úprava Aegis™, která aktivně brání zvyšování populace
roztočů a jiných alergenů. Úprava je praní odolná a zaručuje dlouhotrvající
svěžest, je dermatologicky testována a je bezpečná pro člověka a životní
prostředí. Baleno v praktických taškách se zipem a uchem.
Povrchová tkanina: 50% bavlna s úpravou Aegis, 50% polyester
Náplň chrániče: 100% polyesterové duté rouno

nř

60°C
pratelnost

Medical
Výborné užitné vlastnosti. Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, přičemž
vysoký obsah bavlny zachovává tkanině prodyšnost pro odvětrání vodních par, a navíc je
materiál velice příjemný na dotek. Baleno v praktických taškách se zipem a uchem.
Povrchová tkanina: 52% polyester, 48 % bavlna
Náplň chrániče: 100% polyesterové duté rouno

nř

95°C
pratelnost

Medical MICRO
Odolný a příjemný materiál. Pratelný na vyvářku pro maximální čistotu a hygienu lůžka.
Baleno v praktických taškách se zipem a uchem.
Povrchová tkanina: 100 % polyester
Náplň chrániče: 100% polyesterové duté rouno

ř

pratelnost

Rizo PU
Tekutinám nepropustná, ale prodyšná pratelná hygienická podložka. Slouží
k ochraně matrací před znečištěním tělními nebo jinými tekutinami. Vhodné
zejména k použití u malých dětí, osob trpících inkontinencí a osob dlouhodobě
upoutaných na lůžko. Gumové pásky v rozích pro snadné uchycení k matraci.
Vrchní strana froté: 20% polyester, 80% bavlna
Spodní nepropustný zátěr: 100 % PU (polyuretan) 105 g/m2

nř

90°C
pratelnost

VYSVĚTLIVKY IKON
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OBECNÉ

3
3

g
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Záruka 3-8 let
Prodloužená záruční doba dle údaje uvedeného
v ikoně. Platí pouze po registraci (bližší informace
níže nebo v Podmínkách akce).

Ergonomicky testováno
Test ergonomických vlastností pomocí speciálního
měřícího přístroje Ergocheck.

SPECIFIKACE
110

Nosnost
Maximální doporučená nosnost matrace v kg.

nosnost
matrace

Výška

20 cm Výška matrace včetně potahu.
výška
matrace

4
v

Polohovatelný lamelový rošt
Možnost uložení matarce na polohovatelný
lamelový rošt s maximálními rozestupy lamel 4 cm.

Lamelový rošt
Možnost uložení matarce na lamelový rošt
s maximílními rozestupy lamel 4 cm.

h
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Atypické rozměry
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Dvojdílný potah

Možnost výroby matrací v atypickém rozměru - viz
Podmínky akce na zadní straně katalogu.

Zátěžově testováno
Počet cyklů zátěžového testu v našich testovacích
laboratořích.

Dvojdílný potah. Možnost praní potahu bez
přerušení používání matrace.

Počet zón 5-7
Počet anatomických zón jádra matrace.

Laťový rošt
Možnost uložení matarce na laťový rošt
s maximílními rozestupy latí 4 cm.

Pevný podklad
Možnost uložení matarce na pevný odvětraný
podklad.

Aktuální ceník žádejte u svého prodejce. Matrace jsou k dispozici ve standardních, atypických
i prodloužených rozměrech.
Ceny jednotlivých variant najdete v platném ceníku.

Prodloužená záruka
Nad rámec zákonné lhůty poskytujeme u většiny našich matrací prodlouženou záruku na vady týkající se
jádra matrace. Délka záruky je uvedena vždy v příslušné ikoně u dané matrace v katalogu nebo samolepce
na obalu matrace.
Tento benefit není zpoplatněn, prodlouženou záruku získáváte zdarma, je zapotřebí svoji matraci pouze
registrovat. Je důležité, aby registrace byla provedena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data
nákupu matrace na https://zaruka.matracetropico.cz.
K registraci potřebujete pouze opsat název, rozměr a výrobní číslo (SN kód). Naleznete jej na papírovém
samolepícím štítku (viz obrázek výše), umístěném na kratší straně matrace.
Bližší podrobnosti o prodloužené záruce lze získat u prodejce.
V případě, že nebude registrace provedena platí zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky.

VYSVĚTLIVKY IKON
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MATERIÁLY

1

Paměťová

h

Geltouch
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HR studená pěna

Při kontaktu s lidským tělem optimalizuje svoji tuhost
podle absorbovaného tepla, což zaručuje optimální
přizpůsobení matrace při všech režimech spánku.

Druh hybridní pěny, která výhodně spojuje dokonalou
distribuci tlaku gelu s hebkostí a odolností latexu
a prodyšností studené pěny. Vynikající termoregulace.

Vynikající prodyšnost díky otevřenější buněčné
struktuře, nízké povrchové teplotní napětí (nepřehřívá).
Vysoká odrazová pružnost, zvýšená tuhost a odolnost.

Multipocket

Taškové pružiny o hustotě cca 550 pružin na 1m2. Nejsou
vzájemně propojeny, samostatně reagují na zatížení =
vysoká bodová elasticita a ortopedický komfort.

Kokosové vlákno
Deska z lisovaného kokosového vlákna, dodává
konstrukci tuhost a odolnost. Není vhodná
u polohovacích roštů.

Lepidlo na vodní bázi

Používáme špičková ekologická švýcarská lepidla
SIMALFA na vodní bázi vyráběná bez použití škodlivých
látek. Splňují přísné normy zdravotní nezávadnosti
a mohou se používat i ve výrobcích určených pro děti.

s
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Hybrid
Spojuje výhody studené pěny (vzdušnost, pružnost),
latexu (termoregulace, nezničitelnost) a paměťové
pěny (přizpůsobivost).

Latex

Velmi odolný houževnatý materiál s přirozenou
odrazovou pružnost pro snadnou změnu polohy při
spánku. Profilace zajistí rozdělení do anatomických zón
a prodyšnost.

Flexifoam® pěna

Pružná, odolná a prodyšná pěna pod ochrannou
známkou naší společnosti. Od konvenčních pěn se
liší vysokou homogenitou a naprosto minimálními
odchylkami v šaržích (vakuová technologie výroby).

Pocket

Taškové pružiny o hustotě cca 247 pružin na 1m2. Nejsou
vzájemně propojeny, samostatně reagují na zatížení =
vysoká bodová elasticita a ortopedický komfort.

Rekogreen

Tlakově pojená pěna flexifoam® vysoké objemové
hmotnosti, tuhosti a odolnosti. Vzniká z odřezků pěn
na moderní, automatizované lince, má tak velmi nízkou
uhlíkovou stopu.

Zpevněný bok

Jeden či dva zpevněné boky z tužší pěny pro snazší
vstávání. V případě využití varianty se zpevněnými boky
může být snížena schopnost polohování matrace.

POTAHOVÉ LÁTKY
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Kašmírská vlna
Vzácná kašmírská vlna, dodává potahu jemnost
pevnost a skvělou termoregulaci.

Aloe Vera
Přírodní výtažky z rostliny Aloe Verav mikrokapslích
zajistí dlouhodobé antialergické vlastnosti a příznivý
účinek na pokožku.

q
n

Dřevité vlákno
Přírodní celulózová vlákna vyráběná ze dřeva známá
pod názvem lyocell nebo obchodní značkou Tencel.
Jsou jemná, trvanlivá a výborně odvádí vlhkost.

Bavlna
Je velmi příjemná na omak a šetrná k pokožce. Vyniká
pevností v tahu a oděru (odolná i při častém praní),
savostí a prodyšností.

PU potah

Speciální omyvatelný polyuretanový potah pro
profesionální použití v pečovatelství. Je voděodolný
a paropropustný. Je opatřen třístranným zipem
s ochranou légou pro zamezení zatečení tekutin.

TECHNOLOGIE

a

Airforce

j

3D rainbow technolgy

Vynikající cirkulace vzduchu díky propojení příčné
i podélné profilaci s vertikálními otvory na ložné ploše.
V průběhu spánku tak přirozenými pohyby těla dochází
k nasávání a vytlačování vzduchu.
Unikátní technologie skladby pěn různých typů
a hustoty, která dokáže vhodně propojit ty nejlepší
vlastnosti jednotlivých pěn.

b
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Cubecare

Profilace ve tvaru kostek, vyvinutá pro zdravotní
matrace. Otimalizuje rozložení tlaku a pomáhá s pomáhá
tak zabránit přeležení, dokonce i na matracích tužší
konstrukce.

Spine protector

Speciální konstrukce jádra. Díky vysoké schopnosti
absorbce a rozložení tlaku, dokáže zajistit optimální
polohu páteře při všech režimech spánku.

VLASTNOSTI

0
š

Nelepené jádro

8

Prodyšné

Konstruováno bez použití lepidel.

Termoregulace
Pomáhá udržovat stabilní teplotu těla a tím omezit
pocení.

Vysoce prodyšná konstrukce či materiál.

l
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Antistatic
Snižuje rušivé účinky statické elektřiny.

Vhodné pro alergiky
Materiály či konstruce, které účinně brání vzniku či
množení alergenů. Vhodné pro alergiky či astmatiky
nebo jako prevence vzniku alergických obtíží.

Natur
Použitý materiál obsahuje přírodní složky.

Dr. Sleep express

BY HILDING ANDERS

Rádce pro výběr - orientační doporučení, aneb když stále nevíte nebo nemáte možnost si matraci vyzkoušet.
typ matrace
TOP
CLASS

děti
a dorost

dospělí

senioři

termoregulace
proti pocení

XXL
uživatel

Swisslab Active
Swisslab Boy
Swisslab Big boy

SUPER
FOX

Super Fox Visco
Super Fox Blue
Super Fox Cloud

LATEX

Latex Supreme
Klára Tropico
Alpine Blue Air
Kolos Bio Ecology
Amundsen
Austin Air Latex
Austin Air Visco
Austin Air Geltouch
Arabela
Arabela Hard
Kontakt Bambus
Kolos
Romantika Kašmír
Heureka Plus

KLASIKA

Dáša Tropico
Šárka Tropico
Nika
Enigma
Atlas Flexi
Atlas Visco
Petra Tropico
Riviera Plus

Podmínky

Platnost nabídky od 15. 5. 2022 až do dovolání.

Matrace
Typické rozměry matrací:
jednolůžka: 80x200; 90x200 cm (ostatní rozměry jsou brány jako atyp)
100x200 cm (tento rozměr je v ceníku uveden samostatně)
dvoulůžka: 120x200; 140x200; 160x200; 180x200; 200x200 cm.

Matrace větší, než 90x200 cm mohou být dodány s lepeným konstrukčním spojem. Matrace
v rozměrech větších, než 90x200 cm mohou být dodány, s ohledem na typizované šíře látek,
s jiným vzorem prošívání potahu, nemajícím vliv na užitné vlastnosti výrobku.
Všechny typy matrací (včetně latexových) jsou při prodloužení, tj. v rozměru delším než 200 cm,
dolepovány blokem kvalitní hybridní pěny.

Atypické rozměry matrací:
Do rozměru 90x200 cm účtován příplatek 10 % k ceně za typický rozměr jednolůžka.
Pro rozměr nad 90x200 cm je účtován příplatek 10 % k ceně nejbližšího většího rozměru.

Rošty
Akční ceny se vztahují pouze na rozměry 80x200 a 90x200.
Atypické rozměry roštů menší než 100x200 +10 % k ceně typického rozměru
Prodloužení rozměrů do 220 cm +20 % k ceně.
Rošty se dodávají o cca 4 cm kratší a cca 1 cm užší oproti uvedenému rozměru (jedná se o standardní technologický postup).
Na přání je možno dodat rošty v přesném rozměru (bez záporné tolerance). V tomto případě je
nutné uvést do objednávky „přesný rozměr“ a je účtována cena jako za atypický rozměr (příplatek 10 % k nejbližšímu většímu rozměru).

Prodloužení matrací:
Prodloužení matrace do 220 cm = + 20 % k ceně typického nebo atypického rozměru.
Prodloužení matrace 221-250 cm = + 50 % k ceně typického nebo atypického rozměru.
Prodloužení matrace 251-300 cm = + 100 % k ceně typického nebo atypického rozměru.
Prodloužení matrace 221-300 cm u vybraného modelu doporučujeme konzultovat na
info@hildinganders.com nebo prostřednictvím Vašeho prodejce (může dojít ke změně např.
typu prošití v závislosti na šíři látky).
Požadavek na jiné než uvedené rozměry, zasílejte na info.cz@hildingandres.com. Bude zpracován jako individuální kalkulace (pokud to konstrukce a provedení zvoleného modelu umožňuje).
Výjimky:
• Celolatexové matrace (Tropico Klára, Latex Supreme) dodáváme pouze jako jednolůžka
v rozměrech 90x200; 80x200; 100x200 cm, vše s možností prodloužení do 220 cm.
• Dětské matrace (Dana, Vojta) dodáváme ve standardních rozměrech 60x120, 70x140,
70x160, 80x160, atypy pouze do rozměru 80x160cm.
• Cestovní dětská matrace (Vojta Travel) dodáváme pouze v rozměru 60x120, bez možnosti
atypů.

Ostatní
Výrobce si tímto vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu technologie výrobku, či jeho konstrukci,
zbarvení, design, atd. bez předchozího upozornění s tím, že aktuální vyobrazení výrobku se
může odlišovat od aktuálního vyobrazení reklamních a ilustračních fotografií výrobku.
Právo na tiskové chyby a změny v akci vyhrazeno. Na zboží nabízené v akci se nevztahují další
slevy.
TOP Seznam prodejců a více informací na: www.matracetropico.cz.

