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Continental Comfort
  Original Box Bed by Tropico

KRÁLOVSKÝ SPÁNEK
Po náročném dni, často plném rychlosti, stresu, fyzické 
a psychické aktivity, je dobré pečovat o kvalitu našeho 
spánku. Většinou si nevážíme jeho regenerační úlohy 
a přece, zdravý spánek obnovuje biologické síly 
našeho těla, je zdrojem energie a dobré kondice.

Proto si dovolme každý večer trochu luxusu…

S kolekcí kontinentálních lůžek Tropico Continental 
Comfort máte krajinu snů, plnou harmonie a odpočinku 
na dosah.

S našimi kontinentálními lůžky se můžete snadno 
přesunout do pohádkové země plné snů, harmonie     
a pohodlí. Kolekce Tropico Continental Comfort učiní 
Váš spánek a snění královským prožitkem… Elegant-
ně, pohodlně a s noblesou…

Obklopí Vás nejlepší materiály a zjistíte, že každý 
detail lůžka je perfektně propracovaný. 

Kvalitní a pohodlný spánek máte zaručený až do rána 
a na tváři Vám vykouzlí úsměv a dobrou náladu. Ani 
to nejmenší pohádkové „zrnko hrášku" už nemůže 
narušit Váš pohodlný spánek.
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CO JE TO ORIGINAL BOX BED?
Original Box Bed je především pohodlí.
Jsou to luxusní vysoká kontinentální lůžka střední tuhosti a velké variability. 
Najdete je ve všech čtyř- a pětihvězdičkových hotelech po celém světě.

Kontinentální postel Original Box Bed je vybavena 7-zónovou oboustrannou matrací, 
která poskytuje správné uložení páteře během spánku. Prvotřídní vrchní matrace 
(Topper) zajišťuje pocit měkkosti, při současném zachování optimální pružnosti. 
Konstrukce kontinentální postele byla v roce 2006 oceněna Zlatou medailí.

Proč je kontinentální postel tak pohodlná? Je to prosté - správné spojení různorodých 
vrstev a velká výška jsou tím, čím si Vás kontinentální lůžko získá na první ulehnutí.
 
Světový trend, švédská technologie a prvotřídní materiály.

Správné podepření celého těla zajišťují zóny tuhosti, začleněné do konstrukce našich matrací. 
Kontinentální lůžka Tropico mají tuhost rozdělenou do 7 zón pro zajištění vysokého spánkového 
komfortu a nejvyšší možné podpory páteře ve všech polohách.
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Vyobrazena varianta s čelem CITY
v potahové látce ANTHRACITE,
s nožičkami SELECT DUB
a otomanem (volitelně).

62
Výšky jednotlivých vrstev:

- Topper (krycí matrace) 6 cm
- Nosná matrace (tašková) 19 cm
- Spodní matrace (nosná) 27 cm (včetně rámu)
- Nožičky (všechny typy) 10 cm
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ORIGINAL BOX BED

Vrchní matrace - Topper Original Top
Umocňuje nezaměnitelný pocit komfortu a zážitek z hlubokého spánku na kontinentálních 
postelích Original Box Bed. Sendvičová konstrukce s vysokou vzdušností, pratelným pota-
hem a nejvyšším možným ortopedickým komfortem jádra. Strana z VISCO pěny je opatře-
na masážní profilací. Druhá pěna z pružné flexi pěny má rovnou masivní plochu. Potah je 
snímatelný, dělitelný a pratelný na 40 °C. Zip je diskrétně všitý na spodní hraně potahu.

Nosná matrace
Luxusní taštičková matrace. Jednotlivé pružiny jsou uloženy v textilních pouzdrech. Každá 
pružina reaguje samostatně, čímž je zajištěno perfektní rozložení tlaku, podpora těla při 
všech režimech spánku (na boku, na zádech, ...) a efektivní podpora páteře. Rozdělena je 
do 7 zón s rozdílnou tuhostí a dynamikou.

Spodní matrace
Systém pružin Bonell se střední tuhostí konstrukce a tloušťkou drátu 2,2 mm při čtyřech 
závitech pružiny. Ideálně roznáší tlak absorbovaný nosnou zónovou matrací. Zároveň 
dodávají celé konstrukci přirozenou tuhost, odrazovou pružnost, spolu se vzdušností           
a dlouhou životností.

Nosný rám
Robustní vyztužená dřevěná konstrukce. Poskytuje stabilitu, pocit bezpečí a díky velké 
výšce je zárukou snadného vstávání. Dřevo je certifikované a pochází z lesů, splňujících 
přísné normy organizace FSC. 

10 let
záruka

7 zón

VISCO

62 cm

POCKET
&BONELL

MASIV
DŘEVO
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Vrchní matrace - Topper.
Kombinuje VISCO pěnu
s paměťovým efektem
a vysoce pružnou flexi pěnu.
Splňuje nejvyšší požadavky
na komfort spánku a snadnou
údržbu. Potah je pratelný.

Nosná matrace s jádrem
s taštičkovými pružinami,
uspořádanými do 7 zón.
Komfort pro hluboký spánek
a vynikající podporu páteře.

Spodní matrace s roznášecí
vrstvou pružin systému Bonell.
Přirozená tuhost, odolnost a rozložení
tlaku. Důležitý stavební prvek komfortu.

Masivní dřevěný rám s vyztuženou konstrukcí.
Dodává lůžku vysokou konstrukční tuhost a je
zárukou dlouhé životnosti.

Volitelná látka vysoké pevnosti a dokonalého
dílenského zpracování. Potahové látky jsou
vyrobeny z několika vrstev z kombinace bavlny
a polyesterového vlákna. Odolné a houževnaté
čalounění dokonale izoluje a chrání konstrukci lůžka.
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ORIGINALITA PRO KAŽDÉHO

ORIGINAL | Topper (krycí matrace v pratelném potahu) - Original Top 
Luxusní vrchní matrace, dodává měkkost a pružnost a poskytuje ideální spánkovou hygie-
nu. Kombinuje VISCO pěnu (pěnu s paměťovým efektem) a pružnou flexi pěnu. Pro maxi-
mální komfort se dodává v celé šíři kontinentálního lůžka, tj. v rozměru 160 x 200 cm nebo 
180 x 200 cm.

ORIGINAL | Volitelná čela (na výběr z 3 variant)
Maximum individuality, designu a komfortu. Vyberte si z originálních čel, která dodají 
moderní švih či majestátnost Vašemu kontinentálnímu lůžku Original Box Bed.

ORIGINAL | Volitelné potahové látky (na výběr z 3 variant)
Vyberte si ze špičkových moderních potahových látek, které vynikají prodyšností, pevností, 
odolností a jsou příjemné na dotek. Kombinace bavlny a polyesterového vlákna.

ORIGINAL | Volitelné nožičky (na výběr z 3 variant; výška nožiček 10 cm)
Dokonalost se skrývá v detailech. Zvolte třeba klasické masivní bukové nožičky v jemném 
světlém provedení - pro vzdušnost ložnice. Nebo se nechte unést dynamikou dubového 
dřeva v neotřelém tvaru. Dejte své moderní ložnici punc luxusu detailem z kovu a masivní-
ho dubového dřeva. Je to jen a jen na Vás.

VŠECHNY VARIANTY DOSTANETE ZA JEDNU CENU.

ORIGINÁLNÍ DOPLNĚK
ORIGINAL | Otoman - volitelný doplňek v designu kontinentální postele
Chytrý úložný a odkládací prostor. Výška 45 cm, hloubka 43 cm.
Otoman dodáváme v šíři 160 cm nebo 180 cm.
Otoman dodáváme ke kontinentálním postelím za příplatek.

ORIGINAL TOP

PAPYRUS
ANTHRACITE
CAMEL

HILLS
CUBE
CITY

FAMILY BUK
ORIGINAL DUB
SELECT DUB

OTOMAN
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ORIGINAL TOP

2,5 cm VISCO pěna
2,5 cm FLEXI pěna
Celková výška cca 6 cm

Vrchní strana Relax: jemná masážní profilace visco pěny.
Spodní strana Classic: rovná vrstva flexi pěny.

Dodává se v rozměru kontinentálního lůžka,
tj. 160 x 200 cm nebo 180 x 200 cm.

Potah z hedvábně jemné a měkké tkaniny
MAXIMA SOFT je pratelný na 40 °C.

ENERGIE | KOMFORT | ŽIVOT



HILLS
Čelo moderního střihu
s kónickým provedením.

Robustní a přitom decentní
provedení s možností volby
potahové látky.

Výška 116 cm
Tloušťka 16 cm nahoře, 6 cm dole
Dostupné šířky: 160 a 180 cm

CUBE CITY
Moderní čelo s jednoduchým,
avšak nadčasovým designem.

Masivní konstrukce.
Možnost volby potahové látky.

Výška 114 cm
Tloušťka 10 cm
Dostupné šířky: 160 a 180 cm

Klasické vysoké kontinentální čelo,
které nevyjde z módy. Na každé straně
lůžka přesahuje o 3 cm, čímž dodává
kontinentální posteli na majestátnosti.

Decentní prošití a luxusní vzhled.
Možnost volby potahové látky.

Výška 125 cm
Tloušťka 12 cm
Dostupné šířky:
166 cm (pro lůžko šíře 160 cm)
186 cm (pro lůžko šíře 180 cm)
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PAPYRUS ANTHRACITE CAMEL

FAMILY
BUK

ORIGINAL
DUB

SELECT
DUB

OTOMAN
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CONTINENTAL COMFORT

Hilding Anders Česká republika a. s.
512 31 Roztoky u Jilemnice 215

změny a tiskové chyby vyhrazeny

www.matracetropico.cz


