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AKCIA „TROPICO GUARD“; Platnosť akcie od 1. 3. 2020 do odvolania alebo publikovania zmien.  Uvedené ceny v EUR 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 matracov do 
100x200 cm (+10 %). Atypické rozmery matracov, 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 zmenšenia rozmeru +10 % 
k cene vybratého dvojlôžkového rozmeru). Matrace >90x200 cm a varianty Fest bok môžu byť dodané 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 rozmere 90x200 cm k Vášmu predajcovi. Super rýchle dodanie neplatí pre varianty 
Fest bok so spevneným krajom. Vankúše iba v uvedenom rozmere. Vankúš Antibacterial Gel ako darček k vybratým matracom. 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 akčných ponúk a informácií na www.matracetropico.sk a www.slumberland.sk.
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Pamäťový vankúš v tvare motýlích krídiel. Obklopí Vás.
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Antibacterial Gel

Ďalší sortiment z edície Tropico Guard
nájdete v druhom letáku  >> 

Ku každému matracu Air Hybrid a Medical
vankúš Antibacterial GEL ako darček.

Pre niekoho motýľ, pre niekoho písmeno X. Písmeno, ktoré dalo tvar ergonómii. Podoprie 
krčnú chrbticu a uvoľní šijové svalstvo aj ramenistým postavám, ktoré v noci nevedia, 
kam s rukami. Do vankúše zapadnete ako dielik puzzle do zbytku skladačky. Poťah (35% 
prírodných vlákien a 65% polyesteru) je prateľný (40 °C), poddajný a odolný. Rozmery         
v najširšom mieste cca 56 x 48 x 14cm.

Uhlík. Základný stavebný prvok, prinášajúci ozdravný spánok.
Pamäťová pena s prímesou uhlíka, získaného z bambusového uhlia, prináša antiseptické 
účinky a vhodnosť použitia pre osoby citlivé i alergické. Vankúš je príjemne mäkučký, 
vzdušný a vhodný aj pre drobnejšie postavy. Relaxácia je samozrejmosťou - vďaka už 
spomenutej pamäťovej pene, ktorá zníži tlak na šijové svalstvo (pomáha neobmedziť 
krvný obeh) a prinesie úľavu. Poťah (35% prírodných vlákien a 65% polyesteru ) je prateľný 
(40oC). Rozmery cca 60 x 40 x 12 cm.

Pamäťový vankúš, ktorý pomáha uľahčiť dýchanie a uvoľniť šiju.
Pamäťový vankúš s jemným vybraním pre krk a hlavu, ktoré umožní rovnomerne podo-
prieť šiju bez toho, aby hlava bola nepríjemne vysoko. Vyskúšajte, aké to je, mať vankúš, 
ktorý ucítite skutočne od hlavy až po ramená. Relaxácia vďaka uľavujúcej, ergonomicky 
tvarovanej pamäťovej pene a eukalyptovej esencii napomáha uľahčiť dýchaniu  počas 
spánku. Poťah (35% prírodných vlákien a 65% polyesteru) je prateľný (40 °C), poddajný a 
odolný. Rozmery cca 54 x 40 x 11 cm.

Malý, ale šikovný. Pamäťový vankúš na každý deň aj na cesty.
Pamäťový vankúš kompaktného tvaru s poddajnou pamäťovou penou a perforáciou, 
obmedzujúci prehrievanie. Veľkosť a tvar sadne aj tým, ktorí si dosiaľ neboli nákupom 
pamäťového vankúša istí. Je to presvedčivý spoločník tiež na cesty. Dodáva sa v kompri-
mačnej nylonovej taštičke so šnúrkou, do ktorej vankúšik ľahko stočíte a vojde sa 
skutočne kamkoľvek). Poťah (35% prírodných vlákien a 65% polyesteru) je prateľný        
(40 °C), poddajný a odolný. Rozmery cca 40 x 25 x 10 cm.

Funkčný ortopedický sedací vankúš z odľahčujúcej pamäťovej peny.
Poskytne úľavu a zaistí pohodlie pri sedení. Oceníte ho ako prevenciu pri sedení pri 
počítači aj cestovaní. Pomáha uvoľniť bolesť pi problémoch s chrbticou alebo kostrčou. 
Otvor v strede vankúša ho predurčuje aj pre pacientov po operácii hemoroidov alebo 
ako prevenciu ich vzniku. Skvelý vankúš na sedenie pred i po pôrode. Dodáva sa v 
taštičke s uškom a zipsom. Prateľný (40 °C), šedý poťah (35% bavlna + 65% polyester) je 
poddajný a odolný. Priemer cca 44 cm, výška cca 10 cm.

Vzdušný, pružný, neprehrievajúci, antibakteriálny a ohybný.
To všetko poskytne každému, kto si naň ľahne alebo ho použije ako oporu chrbtice pri 
sedení. Je vyrobený z mäkučkej gélovej peny, ktorá je dokonalo priedušná, pružná a 
rozhodne neprehrieva. Vďaka tvaru rybieho chrbta je dokonale ohybný. Je to ideálny 
vankúš aj pre tých, ktorí nefandia z nejakého dôvodu pamäťovej pene. Vhodný pre tých, 
ktorí si dávajú ruku pod vankúš aj pre drobnejšie postavy. Dodáva sa v taške so zipsom. 
Prateľný (až do 95 °C) šedý poťah (35% bavlna + 65% polyester s úpravou SilverGuard          
s iónmi striebra s antibakteriálnymi účinkami). Rozmery cca 60 x 40 x 9 cm.

Zadarmo k matracom
Air Hybrid a Medical!
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AKCIA / 62 € / 1 ks  78 €
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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.
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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
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60°C 30°C VISCObio
pamäťová pena

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

Pružnosť matraca
Viac pružnosti = ľahšia zmena polôh počas spánku.
Menej pružnosti = väčšia poddajnosť matraca.
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Hybridná pružná pena HY.
Najodolnejšia pena všetkých dôb. Spája výhody studenej peny
(vzdušnosť + pružnosť), latexu (termoregulácia, nezničiteľnosť)
a pamäťovej peny (prispôsobivosť). Profilácia s funkciou zvýšenej
schopnosti odvádzať z jadra vzdušnú vlhkosť.
Vysoký objem cca 40 kg/m³.

Vysoký ortopedický matrac, ponúkajúci pohodlie pre rôzne telesné proporcie.
Vysoká pružnosť zaistí ľahké vstávanie a zmenu polohy tela pre nerušený spánok.
Výraznejší rozdiel v tuhosti strán potom minimalizuje riziko nesprávneho výboru
matraca. Ortopedické zóny podopierajú telo a uvoľňujú unavené svalstvo.
Moja voľba na uľahčenie vstávania a zmenu polohe pre nerušený spánok.

Funkčný poťah
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Blue
Hybridná pružná pena HY Blue.
Tuhší variant hybridnej peny. 
Stredná vrstva dodáva matracu prirodzenú
tuhosť. Je spojená s mäkšou stranou
pomocou technológie Spine Protector;
5 zónový hrebeňový zámok bez použitia
lepidiel. Vysoký objem cca 40 kg/m³.

26
cm

664 € / 1+1
zľava 664 €  1.328 €

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.

332 € / 1 ks
zľava 332 €  664 €
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24
cm

742 € / 1+1
zľava 371 €  1.484 €

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.

371 € / 1 ks
zľava 371 €  742 €

1.187 €

1.484 €

1.484 €

1.484 €

1.929 €

593 €
742 €
742 €
742 €
964 €

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

26
cm

Citlivé výstuhy v oblasti panvy a ramien.
Ramenné zóny citlivo upravujú tuhosti, čo oceníte
najmä počas spánku na boku. V oblasti panvy je odolná
studená pena veľmi vysokej objemovej hmotnosti.
Je zároveň šetrná k bedrovým kĺbom.

R/FF
studená + FF

pena

FF
FlexifoamⓇ

pena

Tuhšia strana z peny Flexifoam®.
Za studena tvarovaná polyuretánová
pena, vyrábaná pod kontrolovaným
tlakom pre stabilnú kvalitu a výdrž.
Jej prednosťou je vzdušnosť, pružnosť
a ľahkosť. Má podobné vlastnosti,
ako studená pena.

150

AKCIA

fest-bok
Bez príplatku možnosť
objednať si matrace
so spevnenými bokmi
na ľahšie vstávanie!

Ku každému matracu Air Hybrid
vankúš Antibacterial GEL ako darček.

Nelepené priedušné spojenie

zdravotne nezávadné
materiály

testované


