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Based upon the experience since 1939

Dávame svetu kvalitný spánok 
Vyrábame matrace a postele so skúsenosťami majstrov remesla od roku 
1939, s použitím najmodernejších certifikovaných materiálov a špičkových 
technológií, ktoré máme - ako popredný európsky výrobca - k dispozícii. 
Vyrábame pre Vás matrace Tropico Guard, na ktorých je radosť spať.
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Kvalita bez kompromisov

Jediné testovacie centrum svojho druhu v Európe, 
nachádzajúce sa vo švajčiarskom Schänis, bolo 
vyvinuté spolu s renomovaným Inštitútom AEH. 
Je vybavené najmodernejšou technológiou           
na testovanie matracov a postelí. 
Laboratórium a certifikačná autorita sledujú          
5 kritérií naraz (čo je celkom neobvyklé v zmysle 
šírky certifikácie). Tu testujeme mechanickú 
výdrž, ergonómiu, hygienu a spánkovú klímu.

Testovacie laboratórium sme vybu-
dovali vlastnou investíciou priamo            
vo výrobnom závode v Krkonošiach.      
Tu testujeme odolnosť materiálov              
a odolnosť a ergonómiu konštruk-
cie z pohľadu spánkových polôh       
a typov postáv.
Vďaka týmto testom máte istotu,            
že matrac vydrží, a že riziko výberu 
matraca je pre Vás najnižšie možné.

Prečo si vybrať matrac Tropico Guard?
Pretože v matracoch Tropico Guard máte záruku výrobku, ktorý je navrhnutý             
a vyrobený s maximálnym zreteľom na ergonómiu, kvalitu a pohodlie. A to nie      
je málo.

Pravda je jedna. Neexistuje nič ako „najlepší matrac“. Existuje ale matrac, ktorý     
je najlepší pre Vás. Matrac, ktorý rozumie Vášmu telu. Veríme, že taký nájdete         
v rade českých matracov Tropico Guard.
A čo viac - matrace Tropico Guard sú vyrobené v Českej republike s použitím zdra-
votne nezávadných materiálov, pochádzajúcich z Európy s certifikáciou kvality. 
Vyberáme tie najlepšie materiály, napríklad pevné české nite a zipsy, belgické 
poťahy, belgické, nemecké a rakúske peny. Matrace Tropico v sebe zlučujú 
presnosť a dušu tradičnej českej výroby. Spájajú modernú strojovú CNC výrobu     
s nemeckou a švédskou technológiou spolu s vysokým podielom českej ručnej 
práce.
Tropico vyrába matrace od roku 2000. V roku 2007 sa spojilo s rodinou výrobných 
tovární na matrace a postele Hilding Anders, vďaka čomu disponuje modernými 
európskymi technológiami a k českému know-how pripojila, táto tradičná česká 
značka zdravého spania, i skúsenosti škandinávske.
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V čom je Tropico Guard iný, lepší? 
Napríklad v tom, že neťaží iba z bohatých skúseností výrobcu, ale na spánok 
nazerá tiež moderným pohľadom. Rešpektuje potreby náročného zákazníka 
poslednej doby, vychádzajúc z jeho životného štýlu, ktorý je často spojený              
s maximálnym pracovným nasadením, fyzickým i psychickým vypätím. Je to 
priateľ našich snov a nášho zdravia.

Tropico Guard sa sústredí na poskytnutie najvyššieho možného pohodlia,                
na dosiahnutie telesnej a duševnej relaxácie. To stavia, spolu s kvalitou spraco-
vania a ortopedickými vlastnosťami, chrániacimi zdravie, na prvé miesto. Naprí-
klad - koľko poznáte matracov, pri ktorých si bez príplatku môžete objednať 
spevnené boky, aby sa lepšie vstávalo i menej pohyblivým jedincom..?

Matrace Tropico Guard ponúkajú antibakteriálne vlastnosti. Maximálna priestupnosť vzduchu zaručí suché a čisté prostredie 
a minimalizáciu roztočov, baktérií a plesní. Na údržbu nenáročná konštrukcia je samozrejmosťou; dvojdielne prateľné poťahy 
s prírodnými vláknami, ktoré sa hravo zbavujú vlhkosti; ľahko vetrateľné jadrá matracov sú vyrobené bez použitia lepidiel.

Aby Vaše sny boli pokojnejšie, testujeme dokonalosť matracov na všetky 
kritériá, dôležité pre kvalitu Vášho spánku a zdravia. Väčšina testov je nasta-
vená na prísnejšie podmienky, než predpisujú európske normy EN-ISO / DIN.

Testovanie spánkovej klímy a hygieny Testovanie mechanickej odolnosti. Simulácia životnosti matraca 
valcovaním, s maximálnym zaťažením v najexponovanejšej časti matraca. 

Kontrola tuhosti matraca po valcovaní.

Oeko-Tex Standard 100 je cer-
tifikáciou zdravotnej neškod-
nosti vstupných materiálov, 
akými sú peny, látky, lepidlá, 
duté vlákna, atď..

Aby ste Vy i Vaši blízki mali 
istotu, že môžete absolútne 
pokojne  a zdravo spať.Ktorý matrac Tropico Guard je pre mňa najlepší?

Ktorýkoľvek z dvojice matracov Tropico Guard, ktorý Vám bude príjemnejší. Odporúčame vyskúšať na vlastnom chrbte. Skúse-
ný predajca v sieti našich autorizovaných predajní rýchlo pozná, ktorý je pre Vás a Vami preferované spánkové polohy vhod-
nejší a správne podopiera chrbticu a uvoľňuje ramenné a bedrové kĺby. Tuhosť teda poznáte, ale Váš pocit je nemenej dôleži-
tý. Pokiaľ stále neviete alebo chcete vyberať iba cez internet, skúste Dr.Sleep® Expres orientačné odporučenie:

MEDICAL CONCEPT; tuhšia strana + pamäťová strana poťahu 

MEDICAL CONCEPT; tuhšia strana + klíma poťah 

MEDICAL CONCEPT; poddajná strana + pamäťová strana poťahu 

MEDICAL CONCEPT; poddajná strana + klíma poťah 

ANTIBACTERIAL (tuhšia strana)

ANTIBACTERIAL (poddajná strana)

deti
>3 roky

dorast dospeláci seniori proti poteniu,
termoregulácia

XXL
užívateľ

pohybové
problémy1+1 alergici

Tom

pamäťová
pena

60°C

–     tuhosť     +

Tom Aloe

pamäťová
pena

60°C

–     tuhosť     +

Tom Soya

pamäťová
pena

60°C

–     tuhosť     +

Tom Kokos

60°C

–     tuhosť     +

AKCIA / 59 € / 1 ks  81 €

160 – nastaviteľná tuhosť +
v bedrovej časti

XXL
nosnosť
tuhosť

možnosť
atypov

nastaviteľná
tuhosť 5x

+/-

Doplnky k Vášmu novému matracu Tropico Guard
Krčná chrbtica je stále chrbtica. Výberom matraca by precízny výber zdravého spania končiť nemal. Lamelový rošt 
so správne dimenzovanou nosnosťou, vďaka pružným lamelám, zasa dostane z matraca maximum ortopedických 
vlastností v každej zóne.

Vzdušné vankúše. Dotiahnite komfort k dokonalosti.

Podpora krčnej chrbtice a uvoľnenie šijového svalstva. 
Dokonalá relaxácia s Vašim novým matracom. Vyberie si každý:

Tom - vankúš z visco-latexovej peny s pamäťovým efektom. 
Tom Aloe - pamäťový vankúš s perforáciou, najobľúbenejší. 
Tom Soya - pamäťový vankúš s perforáciou, vyššia tuhosť. 
Tom Kokos - mäkučký latexový vankúš s perforáciou.
Vankúše Tom Aloe, Soya a Kokos sú na každej strane inak tuhé 
- vďaka kónickej profilácii. Prateľný strečový poťah drží tvar (60 °C).

Rozmery cca 60x40x13 cm (Tom Aloe, Soya a Kokos). 
Rozmery cca 66x42x11 cm (Tom).

Tom
Nosný, tuhší lamelový rošt.

Pracuje s matracom v každej zóne a pomôže Vám dosiahnuť 
maxima jeho ortopedických kvalít. Je zárukou prevzdušnenia. 28 
lamiel šírky 35 mm a hrúbky 12 mm pre nosnosť, odolnosť a 
pohodlie.

5 zdvojených lamiel v strednej časti, s nastaviteľnou tuhosťou 
pruženia (jemné doladenie, pre maximálny komfort, správnu 
pozíciu tela a podporu chrbtice). Stabilizačný popruh, rám z 
vrstveného dreva, výkyvné puzdrá. Výška cca 6 cm.

Rošty sa vyrábajú štandardne so zápornou rozmerovou odchýl-
kou - to preto, aby si v posteli ani nevrzli.

Akcia platí iba pre rozmery 90x200 a 80x200 cm.

Double XXL

AKCIA / 84 € / 1 ks  109 €

–  tuhosť  +

ergonomicky testované

  4roky       
záruka

na jadro

7
cm

Wellness
masážna profilácia

Classic
neprofilovaná klasika

možnosť
atypov

5
cm

AKCIA

Pamäťový matrac, ktorý zvýši komfort každého lôžka.

Topper - „vrchný matrac“. Pamäťový efekt podporí ortopedické vlastnosti, 
zvýši pohodlie a uľaví kĺbom.

Vyrába sa v dvoch výškach a dvoch prevedeniach (Classic/Wellness). 
Gumové pásiky v rohoch zaisťujú dokonalú fixáciu aj k vyšším 
matracom. Poťah je snímateľný a prateľný na 60 °C.

Topper Visco

AKCIA / 105 € / 1 ks  133 €

Akčná cena platí pre výškový variant 5 cm v týchto rozmeroch: 
90x200x5 / 80x200x5 / 100x200x5 / 85x195x5 / 90x190x5 / 80x195x5 cm.

pamäťová
pena

60°C

www.matracetropico.sk
www.matracetropico.sk
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AKCIA

510 € / 1+1
zľava 510 €    1.020 €

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

Keď potrebujete výhodne iba 1 ks matraca.
Akčná cena za 1 ks  v rozmere: 90x200; 80x200,

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

255 € / 1 ks
zľava 255 €        510 €

možnosť
atypov

Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm +10 %. Atypy >100x200 cm +10 % k najbližšiemu väčšiemu rozmeru.
Predĺženie do 210 cm +10 %; do 220 cm +20 % k vybranému rozmeru, resp. k navýšenej cene atypického rozmeru.

* Super rýchle dodanie neplatí pre varianty matracov so spevnenými okrajmi Fest bok.

818 €

818 €

1.020 €

1.020 €

1.322 €

409 €
409 €
510 €
510 €
661 €

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

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

fest-bok
Bez príplatku je možné

objednať matrac
so spevnenými

bokmi na ľahšie
vstávanie!

AKCIA

590 € / 1+1
zľava 590 €    1.180 €

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

Keď potrebujete výhodne iba 1 ks matraca.
Akčná cena za 1 ks  v rozmere: 90x200; 80x200,

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

295 € / 1 ks
zľava 295 €    590 €

Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm +10 %. Atypy >100x200 cm +10 % k najbližšiemu väčšiemu rozmeru.
Predĺženie do 210 cm +10 %; do 220 cm +20 % k vybranému rozmeru, resp. k navýšenej cene atypického rozmeru.

* Super rýchle dodanie neplatí pre varianty matracov so spevnenými okrajmi Fest bok.
možnosť

atypov

940 €

1.180 €

1.180 €

1.180 €

1.530 €

470 €
590 €
590 €
590 €
765 €

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

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

fest-bok
Bez príplatku je možné

objednať matrac
so spevnenými

bokmi na ľahšie
vstávanie!
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Medical Concept Plus VISCO-CLIMA. Poťah s prírodnými vláknami Tencel® Lyocell®. Dvojdielna konštrukcia: 
1/2 poťahu s pamäťovou penou (prateľná  na 30 °C); 1/2 poťahu s dutými vláknami (prateľná na 60 °C). 
Odolné šitie overlock. Ventilačná 3D mriežka s funkciou Thermo Control.

Ležaním na pamäťovej strane poťahu: znásobíte komfort, odľahčíte kĺby

Ležaním na klimatizačnej strane poťahu: znásobíte vzdušnosť.
Stála vzdušnosť a obmedzenie potenia: 3D ventilačná mriežka Thermo Control

Medical Concept
zdravotne nezávadné

materiály

testované bez lepenia
pamäťová vrstva

bez lepenia

24
cm

100.000x
mechanicky

testované

Antibacterial150
  6rokov       

záruka
na jadro

pamäťový
poťah

HR
XF studená

pena
hybridná

pena

Blueanti
bacterial

60°C 30°C

Vďaka klimatizačnému prešívaniu na oboch stranách je vzdušnosť maximálna
Stála vzdušnosť a obmedzenie potenia: 3D ventilačná mriežka Thermo Control

VISCObio
pamäťová pena

Pamäťová (visco) pena v poťahu. Pohodlie, kopírovanie tela, odľahčenie kĺbov a relaxácia. Vyrobená 
s použitím prírodných surovín: antialergické vlastnosti, zdravie v spálni, ohľaduplnosť k prírode.

20
cm 140

  5rokov   
záruka

na jadro

HR
XF studená

pena
hybridná

pena

Blueanti
bacterial

80.000x
mechanicky

testované

Pružnosť matraca
Viac pružnosti = ľahšia zmena polôh počas spánku. 
Menej pružnosti = väčšia poddajnosť matraca.

–  tuhosť  + –  tuhosť  +

Tuhšia strana 
matraca

Klimatizačná
strana poťahu

Pamäťová
strana poťahu

Poddajnejšia strana 
matraca

Klimatizačná
strana poťahu

Pamäťová
strana poťahu

Tuhšia strana 
matraca

Poddajnejšia strana 
matraca

Tuhosť matraca

Klimatizačná
strana poťahu

Pamäťová
strana poťahu

Klimatizačná
strana poťahu

Pamäťová
strana poťahu

Pružnosť matraca
Viac pružnosti = ľahšia zmena polôh počas spánku. 
Menej pružnosti = väčšia poddajnosť matraca.

–  tuhosť  + –  tuhosť  +

Tuhšia strana 
matraca 

Poddajnejšia strana 
matraca

Tuhšia strana 
matraca 

Poddajnejšia strana 
matraca

Tuhosť matraca

Hybridná pružná pena HY.Blue

Najodolnejšia pena všetkých dôb. 
Spája výhody studenej peny (vzdušnosť 
+ pružnosť), latexu (termoregulácia, 
nezničiteľnosť) a pamäťovej peny 
(prispôsobivosť). Funguje ako Spine Protector 
(zóna ochrany chrbtice), navyše s funkciou zvýšenej 
schopnosti odvádzať z jadra vzdušnú vlhkosť. 
 Vysoký objem cca 40 kg/m3.

pre pevné
i polohovacie

lamelové rošty

Studená pena Flexifoam® HR-XF 
Tuhšia strana matraca - robustná pena 30 kg/m3

so zvýšenou pevnosťou. Pružná (ľahko sa 
budete otáčať), vzdušná a odolná pena. 
Termoregulácia a odolnosť.

CubeCare komfortná profilácia 
Obe strany matraca majú profiláciu v tvare kociek, vyvinutú pre zdravotné 
matrace. Kocky CubeCare optimalizujú rozloženie tlaku a pomáhajú tak 
zabrániť preležaniu, dokonca i na matracoch tuhšej konštrukcie.

Studená pena Flexifoam® HR-XF 
Poddajnejšia strana matraca. Robustná 
vzdušná a odolná pena vyššej hustoty 
cca 30 kg/m3 a vyššej strednej tuhosti 
zaisťuje stabilitu celej zónovej 
konštrukcie, pevnosť a životnosť.

Funkčný poťah

hybridná
pena

Blue

HR
XF studená

pena

HARD

HR
XF studená

pena

MEDIUM

možnosť
atypov

možnosť
atypov

1+1

ergonomicky testované

Hybridná pružná pena HY.Blue

Najodolnejšia pena všetkých dôb. Masívna vrstva 
pružnej, a zároveň poddajnej hybridnej 
peny, prináša mimoriadne pohodlie 
a perfektné podopretie tela 
vo všetkých spánkových polohách. 
Výhody studenej peny (vzdušnosť, 
pružnosť), latexu (termoregulácia, 
nezničiteľnosť) a pamäťovej peny 
(prispôsobivosť) v jednej vrstve. 
Vynikajúci odvod vzdušnej vlhkosti. 
Vysoký objem cca 40 kg/m3.

CubeCare komfortná profilácia 
Hybridná strana matraca s profiláciou CubeCare v tvare kociek. Vyvinutá 
pre zdravotné matrace. Optimalizuje rozloženie tlaku a pomáha tak 
zabrániť preležaniu, dokonca i na matracoch tuhšej konštrukcie.

Studená pena Flexifoam® HR-XF
Tuhšia strana matraca. Robustná vzdušná 
a odolná pena vyššej hustoty cca 30 kg/m3 
a vyššej strednej tuhosti zaisťuje 
stabilitu celej zónovej konštrukcie. 
Prináša pevnosť a dlhú životnosť.

Medical Concept. Poťah s prírodnými vláknami Tencel® Lyocell®.
Obe polovice poťahu sú prešité klimatizačnými vrstvami dutých vláken. 
Obe časti poťahu sú prateľné na 60 °C. 
Dvojdielna konštrukcia, odolné šitie overlock. Ventilačná 3D mriežka s funkciou Thermo Control.

Funkčný poťah

60°C

anti
bacterial

anti
bacterial

vhodné pre alergikov

hybridná
pena

Blue

HR
XF studená

pena

HARD

AKCIA „TROPICO GUARD“; Platnosť akcie od 1. 12. 2018 do odvolania alebo publikovania zmien. Uvedené ceny v € vrátane DPH. Platí pre typické 
rozmery matracov: 90x200, 80x200, 100x200, 85x195, 80x195, 90x190 cm. Predĺženie do 210 cm (+10 %); do 220 cm (+20 %) k cene. Atypické rozmery 
do 100x200 cm (+10 %). Atypické rozmery matracov/ich predĺženie (či skrátenie) sú konštrukčne riešené orezaním jadra alebo dolepením bloku 
kvalitnej peny (v závislosti na rozmere a type matraca). Atypické rozmery dvojlôžok (+10 % k cene najbližšieho väčšieho rozmeru, v prípade zmenše-
nia rozmeru +10 % k cene vybraného dvojlôžkového rozmeru). Matrace >90x200 cm a v prevedení Fest-bok môžu byť dodávané s lepeným 
konštrukčným spojom, nemajúcim vplyv na úžitkové vlastnosti. V rámci akcie 1+1 môžete kombinovať typické jednolôžkové rozmery, napr. 1 ks 
90x200 + 1 ks 80x200 cm. Matrace so Super rýchlym dodaním: uvedený najkratší možný termín dodania matraca v uvedenom rozmere k Vášmu 
predajcovi. Super rýchle dodanie neplatí pre varianty Fest bok so spevneným okrajom. Lamelový rošt Double XXL: iba v rozmeroch 90x200 a 80x200 
cm. Vankúše iba v uvedenom rozmere. Výrobca si vyhrádza právo na zmeny alebo odchýlky vo farbách pien a poťahových látok, ako aj ich dezénov, 
nemajúcich vplyv na úžitkové vlastnosti výrobkov. Zoznam predajcov, viac ponúk a informácií na www.matracetropico.sk a www.slumberland.sk.

Detailné podmienky akcie Tropico Guard

PROTECTOR

PROTECTOR

Spine Protector
Stredná časť je profilovaná do zóny ochrany chrbtice.

www.matracetropico.sk

pre pevné
i polohovacie

lamelové rošty

ergonomicky testované

Super
akčná cena
140x200

Vysoký ortopedický zónový matrac pre veľkých i malých, ťažkých i ľahkých.
Ponúka 4 komfortné pocity ležania, zdravotnú profiláciu na oboch stranách, 
hybridnú konštrukciu bez lepidiel a multifunkčný prateľný poťah s prírod-
nými vláknami a pamäťovou penou. Moja voľba pre boľavý chrbát a kĺby.
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Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovných dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200; 140x200;

& 180x200 cm
Super-rýchle
dodanie
do 4 pracovných dní

k Vášmu predajcovi

90x200;
80x200; 140x200;

& 180x200 cm

zdravotne nezávadné
materiály

testované bez lepenia
pamäťová vrstva

bez lepenia
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Ortopedický zónový matrac pre veľkých i malých, ťažkých i ľahkých. Ponúka 
mimoriadnu pružnosť a zároveň neklame na prispôsobivosti. To všetko vďaka 
použitiu hybridnej peny. Bez lepidiel. Prateľný vzdušný poťah s prírodnými 
vláknami. Moja voľba pre všetkých milovníkov pevnejších matracov a pre deti.

vhodné pre alergikovROZTOČOM
ALERGIÁM


