
Šárka Tropico
Kráľovná detských izbičiek.  Matrac pre malých i veľkých, so vzdušným latexom, 
pružnou studenou penou a prešívaným poťahom prateľným na vyváranie.
Rozdielna tuhosť strán. Ortopedický, vzdušný a zónový.
Odolný voči detskému hopsaniu. Vyrobené v Krkonošiach.

15 cm / 165 € / 1 ks  330 €

18 cm / 192 € / 1 ks  384 €
AKČNÁ CENA za 1 jednolôžkový matrac. Ak potrebujete výhodne iba 1 ks.
AKČNÁ CENA 120 x 200 cm: 263 € (15); 306 € (18).
AKČNÁ CENA 200 x 200 cm: 431 € (15); 502 € (18).

AKČNÁ CENA 1+1 (za 2 jednolôžkové alebo 1 dvojlôžko). Klasická akcia 1+1.

15 cm / 330 € / 1+1  660 €

18 cm / 384 € / 1+1  768 €

Česká klasika
akcia matrace pre malých i veľkých

LATEX
Pružný, odolný, s podielom prírodných 
surovín a s vysokou objemovou 
hmotnosťou 60 kg/m3 . Pohodlie, 
vzdušnosť, vynikajúce ortopedické 
vlastnosti. Mäkšia strana.

STUDENÁ PENA (HR)
Tuhšia strana matraca. 37 kg/m3. 
Maximálna pružnosť, priedušnosť 
a odolnosť. Konštrukcia rešpektuje 
potreby tela dospievajúcich užívateľov.

125
HR

XF studená
pěna

zónergonomicky testované

–     tuhosť     +

  3roky       
záruka

na jadro

15
cm

18
cm

15
roko

v ú
sp

ešn
e 

na trh
u

Obľúbený česk
ý m

at
ra

c 
Tr

op
ic

o 
s r

okmi preverenou konštrukciou. 

Klára Tropico
Špičkový latexový matrac strednej tuhosti. Kto raz spal na latexe, vždy spal na latexe.
Matrac „kráľovskej triedy“ v klasickej výške pre všetkých, ktorí chcú pohodlie, termoreguláciu a extrémnu 
odolnosť a nemôžu z akýchkoľvek dôvodov použiť vysoký (latexový) matrac (napr. Spirit). Ideálny pre polohovacie 
i pevné lamelové rošty! Špičkový antibakteriálny a protiroztočový prateľný poťah s prírodnými vláknami.
Vyrobené v Krkonošiach.

18 cm / 690 € / 1+1  1.380 €

15 cm / 302 € / 1 ks  604 €

18 cm / 345 € / 1 ks  690 €
AKČNÁ CENA za 1 jednolôžkový matrac v rozmere 90x200; 80x200 alebo 100x200 cm.
Ak potrebujete výhodne iba 1 ks

AKČNÁ CENA 1+1 (za 2 jednolôžkové matrace v rozmere 90x200; 80x200 alebo 100x200 cm).

15 cm / 604 € / 1+1  1.208 €

ANTIBAKTERIÁLNY PRATEĽNÝ POŤAH 
S PRÍRODNÝMI VLÁKNAMI A OBMEDZENÍM POTENIA.
Vysoký, 49% podiel prírodných vlákien Tencel® / viskóza 
s povrchovou úpravou AegisTM - antibakteriálne a protiroztočové 
vlastnosti (zamedzuje tvorbe živného prostredia pre roztoče)
a je prevenciou vzniku plesní (ani tí, ktorí sa viac potia, nemusia mať strach).
Poťah Aegis predurčuje matrac ako najlepšiu voľbu pre alergikov a astmatikov.
Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien, dvojdielny, prateľný (60 °C).

LATEX MONOBLOK
100% latex, 100% pohodlie. Pružný, takmer 
nezničiteľný latex, je vyrobený z 1 kusa, 
s použitím prírodných surovín.
Ortopedické 5- zónové (anatomické) 
jadro vysokej objemovej hmotnosti 
60 kg/m3  s vystuženou panvovou 
zónou. Dokonalé pohodlie, vzdušnosť, 
vynikajúce ortopedické vlastnosti 
a kopírovanie kriviek tela.

ŠETRNOSŤ A POHODLIE
Ramenné zóny (zmäkčujúca 

profilácia) uvoľňujú rameno počas spánku 
na boku a šetrne sa tak starajú o ramenné kĺby, 

čím napomáhajú zamedziť „preležaniu ramena“.
Profilácia zároveň funguje ako II. prevzdušňovací 

stupeň už aj tak priedušného matraca.
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Petra Tropico
V jednoduchosti je sila. Matrac z 1 kusa pružnej peny (monoblok). Ideálny do detských izbičiek,
poschodových postelí, v ktorých nie je možné použiť kvôli bočnej zábrane vyšší matrac, atď. 
Variant 13 cm je určený pre výsuvné prístelky. Vychádza z osvedčenej konštrukcie matraca Tropico XENA.
Poťah je prateľný na vyváranie. Vyrobené v Krkonošiach.

PRUŽNÉ PENOVÉ JADRO „MONOBLOK“
Ideálne pre deti a dospievajúcich.
Ortopedické 5- zónové jadro s odolnou 
cca 30 kg/m3  za studena tvarovanou 
penou Flexifoam® XF skvelo dýcha 
a je odolné (aj voči detskému hopsaniu). 
Jemne profilovaná  poddajnejšia strana 
a pevnejšia strana (celkom rovná).
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13 cm / 118 € / 1 ks  236 €

15 cm / 133 € / 1 ks  266 €

18 cm / 149 € / 1 ks  298 €
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5
zón

TUHOSŤ PRE KAŽDÉHO
Rozdielna tuhosť strán a naviac

  odlíšená tuhosť ramenných zón
 (3 dierky = mäkšia, 2 dierky = tuhšia ).

Získate 4 tuhosti v 1 matraci:
minimálne riziko nesprávnej voľby.

4
CHYTRÉ RIEŠENIA

4 rôzne pocity pri ležaní vďaka odlišnej 
tuhosti ramenných zón a rôznej profilácii

strán matraca. Minimálne riziko nesprávnej voľby.

4

pre pevné i polohovacie 
lamelové rošty

18
cm

POŤAH MIKROFÁZA - DOKONALÁ HYGIENA
Prateľný na 95 °C. Kvalitné a odolné mikrovlákna, 
prešívanie, ktoré drží tvar. Dvojdielna konštrukcia 
na ľahkú manipuláciu a možnosť nepretržitého používania.
Klimatizačné vrstvy dutých vlákien (termoizolácia).

13 cm / 236 € / 1+1  472 €

15 cm / 266 € / 1+1  532 €

18 cm / 298 € / 1+1  596 €

AKČNÁ CENA za 1 jednolôžkový matrac. Ak potrebujete výhodne iba 1 ks.
AKČNÁ CENA  120 x 200 cm: 188 € (13); 216 € (15); 239 € (18).
AKČNÁ CENA  200 x 200 cm: 306 € (13); 345 € (15); 388 € (18).

AKČNÁ CENA 1+1 (za 2 jednolôžkové alebo 1 dvojlôžko). Klasická akcia 1+1.
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POŤAH MIKROFÁZA - DOKONALÁ HYGIENA
Prateľný na 95 °C. Kvalitné a odolné mikrovlákna, 
prešívanie, ktoré drží tvar. Dvojdielna konštrukcia 
na ľahkú manipuláciu a možnosť nepretržitého používania.
Klimatizačné vrstvy dutých vlákien (termoizolácia).

Oslavujeme 18 rokov, ďakujeme!
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PODMIENKY AKCIE „ČESKÁ KLASIKA - matrace pre malých i veľkých“; Platnosť akcie od 1. 11. 2017 do odvolania alebo publikovania zmien. Uvedené ceny v EUR 
vrátane DPH. Platí pre typické rozmery matracov: Petra, Dáša, Šárka, Enigma, Formula: 90x200; 80x200; 100x200; 85x195; 80x195; 90x190 cm; Klára: 90x200; 80x200;
100x200 cm. Vojta, Vojta Travel iba v uvedených rozmeroch! Predĺženie do 210 cm (+10%); do 220 cm (+20%) k cene (okrem Vojta, Vojta Travel). Atypy do 100 x 200 cm
(+10%); pri latexovom matraci Klára Tropico orezaním alebo dolepením jadra hybridnou penou v závislosti na rozmere. Atypy matraca Vojta iba do rozmeru 80x160 cm
(+10%). Vojta Travel bez možnosti atypických rozmerov. Atypické rozmery dvojlôžok (+10% k cene najbližšieho väčšieho rozmeru; matrac Klára Tropico iba ako jednolôžko
v uvedených rozmeroch, všetky s možnosťou predĺženia do 220 cm). Matrace v rozmere väčšom ako 90x200 cm môžu byť dodávané s lepeným konštrukčným spojom, 
latexové matrace (Klára Tropico) sú v iných rozmeroch ako 90x200; 80x200; 100x200 cm dodávané s konštrukčným spojom vždy; predĺženie latexových matracov 
je realizované dolepením špičkovej hybridnej peny. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny alebo odchýlky vo farbách pien a poťahových látok, nemajúce vplyv 
na úžitkové vlastnosti. Zoznam predajcov, viac akčných ponúk a informácií na oficiálnom webe www.matracetropico.sk alebo v radcovi pre výber matraca www.drsleep.sk.
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Dáša Tropico
Super pružný a odolný ortopedický matrac bez lepidiel. Vzdušný spoj, vynikajúce peny so zónovou konštrukciou, 
rozdielnou tuhosťou strán a ramenných zón predurčujúcich matrac na široké použitie od detí až po seniorov, 
vrátane náročnejších spáčov. Studená a hybridná pena najvyššej kvality = to najlepšie z pružných pien v 1 matraci.
Špičkový antibakteriálny a protiroztočový prateľný poťah s prírodnými vláknami.
Vyrobené v Krkonošiach.

PRUŽNÉ PENOVÉ JADRO BEZ LEPIDEL
Ortopedická 5- zónová konštrukcia bez lepenia maximalizuje priedušnosť.
Uľahčuje údržbu a predlžuje hygienickú životnosť - jadro ľahko 
prevetráte či vysajete. Studené a hybridné peny 35 kg/m3 
s najdlhšou možnou mechanickou i hygienickou životnosťou.
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15 cm / 173 € / 1 ks  346 €

18 cm / 196 € / 1 ks  392 €
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4CHYTRÉ RIEŠENIA - 4 TUHOSTI V 1
4 rôzne tuhosti a pocity pri ležaní vďaka

odlišnej tuhosti strán matraca a rôznej
profilácii ramenných zmäkčujúcich zón.

Minimálne riziko nesprávnej voľby tuhosti matraca.
Jednoduchý patent „4 tuhosti v 1 matraci“ 4Comfort 

sme vymysleli v Tropicu pre Vaše pohodlie

4

pre pevné i polohovacie 
lamelové rošty
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15 cm / 346 € / 1+1  692 €

18 cm / 392 € / 1+1  784 €

AKČNÁ CENA za 1 jednolôžkový matrac. Ak potrebujete výhodne iba 1 ks.
AKČNÁ CENA 120 x 200 cm: 275 € (15); 314 € (18).
AKČNÁ CENA 200 x 200 cm: 451 € (15); 510 € (18).

AKČNÁ CENA 1+1 (za 2 jednolôžkové alebo 1 dvojlôžko). Klasická akcia 1+1.

HY
hybridná

pena

TUHÁ STRANA MATRACA
Odolá vypečeným výrastkom, poteší 
dospelákov. Tuhá, pružná a odolná.

MÄKŠIA STRANA MATRACA
Hybridná pena  (spája odolnosť a poddajnosť 
latexu so vzdušnosťou a pružnosťou studenej peny).
Podpora chrbtice, kopírovanie kontúr tela.
Jemná prevzdušňujúca zónová vlnka.
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TM

ANTIBAKTERIÁLNY PRATEĽNÝ POŤAH.
Vysoký, 49% podiel prírodných vlákien Tencel® / viskóza s povrchovou úpravou
AegisTM (antibakteriálne a protiroztočové vlastnosti - zamedzuje tvorbe živného prostredia
pre roztoče - a je prevenciou vzniku plesní - ani tí, ktorí sa viac potia, nemusia mať strach).
Poťah Aegis predurčuje matrac ako najlepšiu voľbu pre alergikov a astmatikov.
Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien, dvojdielny, prateľný (60 °C).

ENIGMA
Komfortný 20 cm vysoký matrac. Obojstranné prevedenie, 7 zón.
Ortopedický, anatomický, hygienický. Prateľný poťah Silver Line.
Zaháňa zlé sny. Odporúča Robert Ďábel. Vyrobené v Krkonošiach.

Poťah Silver Line
Komfort & ventilácia.
Hygiena & pranie na 60°C

Strana SOFT
7 ortopedických zón.
Dámy si ju zamilujú.

Strana HARD
7 ortopedických zón.
Gentlemanov nadchne.

Flexifoam®

Odolné jadro.
Masívne & ortopedické.

1+1

Akcia. 1+1 = 2 matrace

za 314 €
Magická cena iba pre vás. Úspora 314 €.
Študentský rozmer 120x200 cm: 251 € za 1 kus.
Extra obrovité letisko 200x200 cm: 408 € za 1 kus.

–     tuhosť     +

FORMULA
Komfortný 18 cm vysoký matrac. Obojstranný, 7 zón.
Ortopedický, hygienický. Prateľný poťah Relaxtic.
Zaháňa zlé sny. Odporúča Robert Ďábel.
Vyrobené v Krkonošiach.

1+1

–     tuhosť     +

Poťah Relaxtic
ventilácia & pranie 60°C

Strana SOFT
Jemná, nežne masírujúca vlnka.
Dámy si ju zamilujú.

Strana HARD
7 ortopedických zón.
Gentlemanov nadchne.

Flexifoam®

Odolné jadro.
Masívne & ortopedické.

Akcia. 1+1 = 2 matrace

za 268 €
Magická cena iba pre vás. Úspora 268 €.
Študentský rozmer 120x200 cm: 212 € za 1 kus.
Extra obrovité letisko 200x200 cm: 345 € za 1 kus.
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pre pevné i polohovacie 
lamelové rošty

Vojta
Český matrac pre bábätká zo studenej peny bez lepidiel, s prateľným poťahom.
Vzdušný a pružný. Optimálnou tuhosťou rešpektuje požiadavky detského telíčka. Vďaka použitiu studenej peny 35 kg/m3 
napomáha správnej termoregulácii. Udržuje lôžko suché a svieže (poréznejšia štruktúra peny odvádza prebytočné 
teplo a vlhkosť) a je takmer nezničiteľný. Obe strany bez profilácie (najvhodnejšie prevedenie pre bábätká - netlačí). 
Poťah dvojdielny, prateľný na vyváranie (95 °C), prešívaný klimatizačnou vrstvou dutého vlákna. Vhodný na použitie 
s monitorom dychu (konkrétne použitie vždy konzultujte s výrobcom daného zariadenia !). Podkladová podložka (rošt) 
sa riadi inštrukciami výrobcu monitoru dychu, ak sa používa s matracom. Inak je možné matrac uložiť na dosku i latky 
s max. rozstupom 4 cm.Odporúčame tiež detský matracový chránič z ponuky Tropico.
Vyrobené v Krkonošiach pre našich najmenších spáčov.

Teraz i v obľúbených „novodobých“ rozmeroch za akčnú cenu!

60 x 120 cm / 51 € / 1 ks  102 €

70 x 140 cm / 79 € / 1 ks  158 €

70 x 160 cm / 79 € / 1 ks  158 €

80 x 160 cm / 79 € / 1 ks  158 €

50
HR

XF studená
pena

ergonomicky testované
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Vojta
Český cestovný matrac pre bábätká.
Tiež máme deti a vieme, že ak sa ide na dovolenku, je problém zohnať poriadny
matrac do cestovnej postieľky. Detský cestovný matrac Vojta Travel ľahko
zložíte do cestovnej tašky s uchom (je súčasťou). Navrhnutý pre všetky postieľky
v rozmere 60x120 cm, vrátane moderného skladacieho prevedenia. Vzdušná 
studená pena 25 kg/m3. Poťah dvojdielny, prateľný na vyváranie (95 °C), 
neprešitý = poddajnejší. Praktické gumové pásiky v rohoch na ľahké zloženie 
a prípadné prichytenie matraca k podkladu v postieľke. 
Vyrobené v Krkonošiach pre našich najmenších spáčov.

60 x 120 cm / 28 € / 1 ks  56 €
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Zbaľ si Vojtu.

Praktická cestovná

taška v cene!
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Petra 13

Petra 15

Petra 18

Šárka 15

Šárka 18

Dáša 15

Dáša 18

Klára 15

Klára 18

Vojta

Vojta Travel

Enigma

Formula

bábätká deti
>3 roky

dorast dospeláci seniori proti poteniu,
termoregulácia

pre
prístelku

chata,
karavan

pohybové
problémy

Česká klasika
akcia matrace pre malých i veľkých

ČESKÁ  VÝROBA MATRACOV. . .  pre zdravé spanie

zdravotne nezávadné 
materiály

testované
ventilačný zónový

spoj bez lepidla

bez lepenia60.000x
mechanicky 

testované

zdravotne nezávadné 
materiály

testované
jadro monoblok 

z 1 kusa

bez lepenia50.000x
mechanicky 

testované

zdravotne nezávadné 
materiály

testované
jadro monoblok 

z 1 kusa

bez lepenia40.000x
mechanicky 

testované

Česká klasika
akcia matrace pre malých i veľkých

ČESKÁ  VÝROBA MATRACOV. . .  pre zdravé spanie

zdravotne nezávadné 
materiály

testované
nezávadné lepenie

na vodnej báze

eko lepenia50.000x
mechanicky 

testované

Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovných dní

k Vášmu predajcovi

90x200
80x200

& 180x200 cm

zdravotne nezávadné 
materiály

testované
nezávadné lepenie

na vodnej báze

eko lepenia50.000x
mechanicky 

testované


