
Spánok, ktorý má dušu...

sleep
lab

Vyrábame matrace so skúsenosťami majstrov remesla od roku 1939, s použitím moderných materiálov a technológií.
Vyrábame matrace, na ktorých je radosť spať. Vyrábame pre Vás matrace SPIRIT Superior. Aby ste mohli pokojne spať,
testujeme dokonalosť našich matracov v najmodernejšom spánkovom testovacom centre SleepLab vo Švajčiarsku.
Krásne sny Vám praje popredný výrobca matracov Hilding Anders Česká republika a.s., divízia Tropico.

Akcia prebieha od 1. 2. 2018 do odvolania. Ceny v €, vr. DPH. Platí pre rozmery matracov:
90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. Atypy do 100x200 cm s prirážkou 10%.
Predĺženie: do 210 cm: +10%, do 220 cm: +20%, do 240 cm: +50%. V akcii 1+1 je možné miesto 2 ks v rozmere 
jednolôžka odobrať 1 ks 140x200, 160x200 alebo 180x200 cm za rovnakú cenu. Rozmery 120x200 a 200x200 cm 
za zvýhodnenú cenu (ceny uvedené za 1 ks pri každom z matracov). Výrobca si vyhradzuje právo na na zmeny, 
alebo odchýlky vo farbách pien a poťahových látok, nemajúce vplyv na úžitkové vlastnosti výrobku. Právo na tlačové 
chyby a zmeny v akcii vyhradené. Matrace v rozmere väčšom než 90x200 cm môžu byť dodané s konštrukčným 
spojom, ktorý nemá vplyv na úžitkové vlastnosti/kvalitu výrobku. Zoznam predajcov na webe www.matracetropico.sk 

akcIA

TRIUMPH. REGENERÁCIA A POHODLIE BEZ VISCO PENY, BEZ POTENIA, BEZ KOMPROMISOV.
XDURA 7 cm 58 kg/m3 dokonalo kopírujúca a priedušná, prakticky nezničiteľná pena s termoregulačnou funkciou.
HYBRID HY  9 cm 38 kg/m3 super-elastická hybridná pena strednej tuhosti - vyrovnáva tlak na ploche matraca. 
HR 11 cm 50 kg/m3 studená pena vyššej tuhosti - pružnosť, pevnosť, podpora - ľahká zmena polôh počas spánku.
Trojstupňová konštrukcia - odrazová pružnosť sa zvyšuje v každej vrstve najmodernejších pien, veľmi vysokej
objemovej hmotnosti, s najvyššou možnou priepustnosťou vodných pár. Úžasne pohodlná a stabilná konštrukcia.
Anatomický systém SpineProtector je uložený v hybridnej vrstve (dokonalá podpora tela vo všetkých polohách).
Reverzná strana matraca s ramennými sekciami a CubeCare profiláciou (výkyvné flexi kocky) proti otlakom.
Luxusný, prateľný poťah s 3D ventiláciou a klimatizačnými vrstvami dutého vlákna - termoregulácia, hygiena.
Poťah CORVUS AIR je prateľný (60 °C), vyrobený z 2 častí so zdvojeným zipsom - ľahká manipulácia.

858 €
za 1+1 (2 jednolôžka)

1.716 €

25 - 30 cm
voliteľná výška
bez zmeny ceny

8 rokov záruky
na celé jadro
matraca

150 kg
maximálna
odp. nosnosť

TUHOSŤ
stredná

7 zón
ortopedická
konštrukcia

Hypo+
vhodný pre
alergikov

CubeCare
výkyvné flexi kocky
proti otlakom tela

SpineProtector
komfort a ochrana
chrbtice v konštrukcii,
priedušné zdola nahor 

60 °C
prateľný
poťah

CC-ZZ
3D-ClimaControl
prešívaný poťah
so zdvojeným zipsom

XD hybrid
XDURA - svetová jednotka
v odolnosti, pružnosti a priedušnosti
pien + super-elastická hybridná pena

TRIPLE-DynamicResponse
Hybrid Technology XD/HY/HRXF
Thermo-Control & Multizone system

CLOUD. ABSOLÚTNE ODĽAHČENIE TELA BEZ VISCO PENY A BEZ POTENIA. NADPOZEMSKÁ JEMNOSŤ.
S4420GT 3 cm 44 kg/m3 zamatová latex-gélová pena. Termoregulácia + jemnosť. Poznáte z Geltech® matracov.
LATEX C9  5 cm 65 kg/m3 super jemný, pružný latex. Antibakteriálny, vzdušný; druhý termoregulačný stupeň matraca.
Päťstupňová konštrukcia - odľahčenie tela a pohodlie bez straty podpory.
Základňa z pien HYBRID HY 38 kg/m3 super-elastická hybridná pena strednej tuhosti - vyrovnáva tlak;
celoplošný anatomický systém SpineProtector2 na ochranu chrbtice; HR-XF 50 kg/m3 tuhá a pružná studená pena.
Reverzná strana matraca s ramennými sekciami a CubeCare profiláciou (výkyvné flexi kocky) proti otlakom.
Luxusný, prateľný poťah s 3D ventiláciou a klimatizačnými vrstvami dutého vlákna - termoregulácia, hygiena.
Poťah je 2- dielny pre ľahkú manipuláciu. 1/2 CORVUS AIR robustná, biela látka so šedými tónmi, pranie: 60 °C;
2/2 VOGUE v šedom dizajne obsahuje 30% prírodných vlákien, prateľnosť: 40 °C; super jemná na dotyk.

SpineProtector2
komfort a ochrana chrbtice
v celoplošnej verzii podopiera
telo vo všetkých polohách

60 °C
prateľný
poťah

S4420GT-LA65 hybrid
odľahčujúca zamatová pena
kombinovaná s jemným, pružným
latexom. Jemná, ale sebaistá.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DYNAMICKÁ PRUŽNOSŤ hybridnej konštrukcie
VYŠŠIA HODNOTA = VYŠŠIA PRUŽNOSŤ
NIŽŠIA HODNOTA = VÄČŠIA JEMNOSŤ A ODĽAHČENIE TELA
ČÍM ŠIRŠÍ ZÁBER, TÝM VŠESTRANNEJŠIE POUŽITIE

CC-Vogue-ZZ
3D-ClimaControl+
prešívaný poťah so
zdvojeným zipsom

Poťah 3D Thermo-Control
pre optimálnu spánkovú klímu 

a Vaše pohodlie.

OK

5-LAYER Hybrid Technology
GT/LA/HY/FF/HRXF Thermo-Control
& Multizone system

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DYNAMICKÁ PRUŽNOSŤ hybridnej konštrukcie
VYŠŠIA HODNOTA = VYŠŠIA PRUŽNOSŤ
NIŽŠIA HODNOTA = VÄČŠIA JEMNOSŤ A ODĽAHČENIE TELA
ČÍM ŠIRŠÍ ZÁBER, TÝM VŠESTRANNEJŠIE POUŽITIE

Rodina prvotriednych matracov

s českým rodokmeňom

VISCO LATEX TRIUMPH CLOUD COMODORE

VISCO
VISCO

HR

LATEX
VISCO

HR

XDURA
HYBRIDE

HR

LATEX&GEL TOUCH
LATEX

HYBRIDE
HR

LATEX
VISCO

HR
SUPER-MULTI-POCKET

AIRFORCESilný pamäťový efekt,
ktorý uľaví kĺbom.
Regulácia tlaku.
Stredná tuhosť,

nižšia odrazová pružnosť.

Poťah Corvus
s 3D ventiláciou.

Latexová pružnosť,
pamäťový efekt,
termoregulácia.
Pevný matrac.
Vyššia tuhosť,

stredná odrazová pružnosť.

Poťah Corvus
s 3D ventiláciou.

Nezničiteľná pružnosť,
poddajnosť, extra vzdušnosť

a termoregulácia.
Odľahčenie celého tela.

Vynikajúca eliminácia tlaku.
Vyššia stredná tuhosť,

veľmi vysoká odrazová pružnosť.

Poťah Corvus
s 3D ventiláciou.

Jemnosť, poddajnosť,
dokonalé kopírovanie tela,
termoregulácia, vynikajúce
antibakteriálne vlastnosti.
Odľahčenie celého tela.

Dokonalá eliminácia tlaku.
Nižšia stredná tuhosť,

vysoká odrazová pružnosť.

Poťah Corvus/Vogue
s 3D ventiláciou a dokonalou

termoreguláciou.

Latexová jemnosť
a pamäťový odľahčujúci efekt.

Veľmi vysoká vzdušnosť
a termoregulačná funkcia

pružinového jadra AirForce.
Vyššia tuhosť, vynikajúca podpora
chrbtice a zónová prispôsobivosť,

zvýšená odrazová pružnosť.

Poťah Corvus/Vogue
s 3D ventiláciou a dokonalou

termoreguláciou.

LUXUSNE ORTOPEDICKE MATRACE 1+1
www.matracetropico.SK

edicia 2018

VISCO - LATEX - TRIUMPH - CLOUD - COMODORE

XDURA. Najodolnejšia pena. V odolnosti, pružnosti,
ergonómii a vzdušnosti prekonáva všetky doteraz
známe materiály, používané pri výrobe matracov
(spája všetky ich výhody).
Vynikajúca termoregulácia,
nový rozmer pohodlia.

Spojenie najmodernejších
super-elastických, paru
prepúšťajúcich materiálov,
v konštrukcii jadra. Spojenie najmodernejších

super-elastických, paru
prepúšťajúcich materiálov,
v konštrukcii jadra.

898 €
za 1+1 (2 jednolôžka)

1.796 €

25 - 30 cm
voliteľná výška
bez zmeny ceny

8 rokov záruky
na celé jadro
matraca

150 kg
maximálna
odp. nosnosť

TUHOSŤ
nižšia stredná

7 zón
ortopedická
konštrukcia

Hypo+
vhodný pre
alergikov

CubeCare
výkyvné flexi kocky
proti otlakom tela

ČÍM ŠIRŠÍ [ ZÁBER ], TÝM VIAC
TYPOM POSTÁV MATRAC VYHOVIE

-    TUHOSŤ   +

ČÍM ŠIRŠÍ [ ZÁBER ], TÝM VIAC
TYPOM POSTÁV MATRAC VYHOVIE

-    TUHOSŤ   +

1 ks 120x200: 687 €; 1 ks 200x200: 1.116 €
1 ks 120x200: 717 €; 1 ks 200x200: 1.166 €

Pružnosť
Pružnosť

Pružnosť

Pružnosť

Pružnosť

ZRUČNOSŤ TECHNOLÓGIE KVALITA

. . .  pre zdravé spanie



COMODORE. VRCHOLNÁ KONŠTRUKCIA S DOKONALÝM POHODLÍM, DYNAMIKOU A VZDUŠNOSŤOU.
LATEX 3 cm super jemná vrstva s perforáciou - vzdušnosť a jemnosť - nič sa netvaruje lepšie!
VISCO 3 cm pena strednej tuhosti - ľahkosť a úľava pre celé telo - stav bez tiaže tela a mysle.
HR-XF 50 kg/m3 3 cm studená pena vyššej tuhosti - pružnosť, pevnosť, podpora, ľahká zmena polohy počas spánku.
Super-Multi-Pocket AirForce 18 cm jadro z taštičkových pružín s dokonalou reakciou vo viac ako 1500 bodoch.
Jadro zaručuje dokonalú kopírovateľnosť a podporu chrbtice. Bezkonkurenčná vzdušnosť vďaka priečnym kanálikom.
Vysoká dynamická odozva - Každá pružinka odvádza na 100% svoju prácu presne tam, kde Vaše telo potrebuje. 
HR-XF 2 cm studená pena na reverznej strane matraca s pružným komfortom.
Luxusný, prateľný poťah s 3D ventiláciou a klimatizačnými vrstvami dutého vlákna - termoregulácia, hygiena.
Poťah je vyrobený z 2 častí pre ľahkú manipuláciu.
1/2 CORVUS AIR robustná, biela látka so šedými tónmi, prateľnosť: 60 °C;
2/2 VOGUE v šedom dizajne obsahuje 30% prírodných vlákien, prateľnosť: 40 °C; super jemná na dotyk.

30 cm
maximálny pôžitok
z maximálnej výšky

8 rokov záruky
na celé jadro
matraca

150 kg
maximálna
odp. nosnosť

TUHOSŤ
stredná až vyššia stredná

MultiZone
> 1500 pružín
jednolôžka

Hypo+
vhodný pre
alergikov

DynamicResponse
dokonalá spätná väzba
vaše telo : matrac

SpineProtector
SMP-AF pružinové jadro
s ochranou chrbtice

60/40 °C
prateľný
poťah

CC-Vogue
3D-ClimaControl+
prešívaný poťah

LATEX+VISCO+SMP
jemný latex + visco pena +
18 cm vysoká taštičková pružina

foam & spring breathing technology
for maximal hygiene and comfort
developed & manufactured in CZ

Hybridná konštrukcia: 5 roznášajúcich
a 2 izolačné vrstvy DynamicResponse,
s pružinami Super-Multi-Pocket,
s technológiou AirForce pre maximálnu
vzdušnosť a nevídanú odozvu.

O telo sa stará >1500 samostatne 
reagujúcich bodov matraca.

Prevetraná elastická vrstva - Latex 65 kg/m3

Pamäťová odľahčujúca vrstva - Visco 50 kg/m3

Super-pružná studená pena Flexifoam® HR-XF 50 kg/m3

1/2 - Vogue Clima (40 °C), zips dookola
3D ventilačná mriežka, pracujúca s pružinami AirForce
1/2 - Corvus Clima (60 °C)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DYNAMICKÁ PRUŽNOSŤ
hybridnej konštrukcie

VYŠŠIA HODNOTA = VYŠŠIA PRUŽNOSŤ

NIŽŠIA HODNOTA = VÄČŠIA JEMNOSŤ A ODĽAHČENIE TELA

ČÍM ŠIRŠÍ ZÁBER, TÝM VŠESTRANNEJŠIE POUŽITIE

DynamicResponse Hybrid Technology
Thermo-Control & Multizone system

Poťah 3D Thermo-Control
pre optimálnu spánkovú klímu 

a Vaše pohodlie.

OK

VISCO. DVOJITÝ ODĽAHČUJÚCI PAMÄŤOVÝ EFEKT. STAROSTLIVOSŤ O CELÉ POHYBOVÉ ÚSTROJENSTVO.
SUPERSOFT BLACK VISCO 3 cm super jemná pamäťová (visco) vrstva - objíme Vás!
VISCO 4 cm pena strednej tuhosti - ľahkosť a úľava pre celé telo – stav bez tiaže tela a mysle.
HR-XF 5 cm studená pena vyššej tuhosti - pružnosť, pevnosť, podpora - ľahká zmena polohy počas spánku.
Základňa z peny Flexifoam® SuperiorVolume vysokého objemu, s anatomickým systémom SpineProtector
(ramenné a panvové nosné zóny roznášajú telo pri všetkých uhloch ležania a upravujú tuhosť v zónach).
Reverzná strana matraca s ramennými sekciami a CubeCare profiláciou (výkyvné flexi kocky) proti otlakom.
Luxusný, prateľný poťah s 3D ventiláciou a klimatizačnými vrstvami dutého vlákna - termoregulácia, hygiena.
Poťah CORVUS AIR je prateľný (60 °C), vyrobený z 2 častí - ľahká manipulácia.

SpineProtector
komfort a ochrana
chrbtice 

CC
3D-ClimaControl
prešívaný poťah

VISCO+VISCO
super jemná visco pena +
odľahčujúca visco pena

LATEX. DOKONALÉ SPOJENIE PRUŽNOSTI A PAMÄŤOVÉHO EFEKTU PRE POHODLIE BEZ POTU.
LATEX 3 cm super jemná vrstva s perforáciou - vzdušnosť a jemnosť - nič sa netvaruje lepšie!
VISCO 4 cm pena strednej tuhosti - ľahkosť a úľava pre celé telo - stav bez tiaže tela a mysle.
HR-XF 5 cm studená pena vyššej tuhosti - pružnosť, pevnosť, podpora - ľahká zmena polohy počas spánku.
Základňa z peny Flexifoam® SuperiorVolume vysokého objemu, s anatomickým systémom SpineProtector
(ramenné a panvové nosné zóny roznášajú telo pri všetkých uhloch ležania a upravujú tuhosť v zónach).
Reverzná strana matraca s ramennými sekciami a CubeCare profiláciou (výkyvné flexi kocky) proti otlakom.
Luxusný, prateľný poťah s 3D ventiláciou a klimatizačnými vrstvami dutého vlákna - termoregulácia, hygiena.
Poťah CORVUS AIR je prateľný (60 °C), vyrobený z 2 častí - ľahká manipulácia.

TUHOSŤ
vyššia stredná

LATEX+VISCO
jemný latex +
odľahčujúca visco pena

820 €
za 1+1 (2 jednolôžka)

1.640 €

25 - 30 cm
voliteľná výška
bez zmeny ceny

8 rokov záruky
na celé jadro
matraca

150 kg
maximálna
odp. nosnosť

TUHOSŤ
stredná

7 zón
ortopedická
konštrukcia

Hypo+
vhodný pre
alergikov

CubeCare
výkyvné flexi kocky
proti otlakom tela

60 °C
prateľný
poťah

25 - 30 cm
voliteľná výška
bez zmeny ceny

8 rokov záruky
na celé jadro
matraca

150 kg
maximálna
odp. nosnosť

7 zón
ortopedická
konštrukcia

Hypo+
vhodný pre
alergikov

SpineProtector
komfort a ochrana
chrbtice 

CC
3D-ClimaControl
prešívaný poťah

CubeCare
výkyvné flexi kocky
proti otlakom tela

60 °C
prateľný
poťah

820 €
za 1+1 (2 jednolôžka)

1.640 €

Spojenie najmodernejších
super-elastických, paru
prepúšťajúcich materiálov,
v konštrukcii jadra.

1.016 €
za 1+1 (2 jednolôžka)

2.032 €

ČÍM ŠIRŠÍ [ ZÁBER ], TÝM VIAC
TYPOM POSTÁV MATRAC VYHOVIE

-    TUHOSŤ   +

ČÍM ŠIRŠÍ [ ZÁBER ], TÝM VIAC
TYPOM POSTÁV MATRAC VYHOVIE

-    TUHOSŤ   +
ČÍM ŠIRŠÍ [ ZÁBER ], TÝM VIAC
TYPOM POSTÁV MATRAC VYHOVIE

-    TUHOSŤ   +

1 ks 120x200: 812 €; 1 ks 200x200: 1.319 €

1 ks 120x200: 656 €; 1 ks 200x200: 1.066 €1 ks 120x200: 656 €; 1 ks 200x200: 1.066 €


