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Vstúpte do sveta spánku na matracoch
Slumberland s viac ako 100-ročnou tradíciou
Britská továreň Slumberland, založená v roku 1919, sa počas krátkej doby stala pojmom v oblasti výroby
matracov a postelí po celej Británii. V dnešnej dobe je Slumberland súčasťou medzinárodnej rodiny
spoločnosti Hilding Anders, popredného európskeho výrobcu matracov a postelí.
Naša spoločnosť Hilding Anders Česká republika a. s. vo svojich výrobkoch Slumberland ponúka kombináciu
inovatívnych technológií a kvalitného remeselného spracovania. Kompletný proces výroby prebieha v našom
výrobnom závode v Roztokoch u Jilemnice, v krásnom prostredí Krkonôš, kde má textilná výroba dlhoročnú tradíciu.
Sortiment pre zdravý spánok pre český a slovenský trh pre Vás pripravuje náš stabilný a skúsený tím čítajúci zhruba
110 zamestnancov.

aeghbcfj
Čerpáme zo silného zázemia európskej skupiny. Vo Švajčiarsku sa nachádza najmodernejšie a svojho druhu
najrozsiahlejšie európske testovacie centrum na matrace, postele a doplnky. Používame iba certifikované,
zdravotne nezávadné materiály vyrábané s ohľadom na životné prostredie napríklad v Belgicku, Nemecku,
Švajčiarsku a samozrejme aj na Slovensku.

Jediné testovacie centrum svojho
druhu v Európe sa nachádza vo
švajčiarskom Schänis; bolo vyvinuté
spolu s renomovaným inštitútom AEH. Je
vybavené najmodernejšou technológiou
na testovanie matracov a postelí.

ErgoLab. Testovacie laboratórium sme
vybudovali vlastnou investíciou priamo
vo výrobnom závode v Krkonošiach. Tu
testujeme odolnosť materiálov a odolnosť
a ergonómiu konštrukcie z pohľadu
spánkových polôh a typov postáv.

Laboratórium a certifikačná autorita
sledujú 5 kritérií naraz (čo je celkom
neobvyklé, čo do šírky certifikácie). Tu
testujeme mechanickú výdrž, ergonómiu,
hygienu a spánkovú klímu.

Vďaka týmto testom máte istotu, že
matrac vydrží, a že riziko výberu matraca je
pre Vás najnižšie možné.

ZRUČNOSŤ

TECHNOLÓGIE KVALITA

Oeko-Tex Standard 100 je certifikáciou
zdravotnej nezávadnosti vstupných
materiálov, akými sú peny, látky, lepidlá,
duté vlákna, atď.
Aby ste Vy aj Vaši blízki mali istotu, že
môžete úplne pokojne a zdravo spať.

LATEX LILA
Celolatexový ortopedický matrac s gélovou penou pre pohodlie a vzdušnosť. Ideálny pre polohovateľné (aj
motorové) lamelové rošty.
Pružný a takmer nezničiteľný latex so 7 zónami s perforáciou na vysokú vzdušnosť, doplnený odľahčujúcou vrstvou hybridnej peny Geltouch.
Rovnaká konštrukcia oboch strán zaistí možnosť pravidelného otáčania a prevetrania, a tým aj maximálnu možnú životnosť.
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POŤAH THERMO (60 °C)

Jedinečný termoregulačný poťah s prírodnými vláknami
Tencel® Lyocell® (32 %) a s 3D paropriepustnou mriežkou
udržiava stabilnú teplotu lôžka. Perfektná voľba proti
poteniu. Poťah je príjemný na dotyk a veľmi odolný.
Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

Latex AIR

Latexové jadro so 7 zónovou perforáciou zaistí dokonalé odvetranie
vlhkosti a termoreguláciu, udržiava tak lôžko suché a hygienicky čisté.
Latex patrí k najtrvanlivejším materiálom a vďaka svojej prirodzenej
pružnosti prináša vysoký komfort spánku. Obj. hmotnosť 65 kg/m3.

RAMENNÁ ZÓNA

Väčšie otvory v oblasti ramien obmedzia tlak
a ochránia ramenné kĺby počas spánku na boku.

GELTOUCH HYBRIDNÁ PENA

Snúbi hebkosť latexu s dokonalou distribúciou
tlaku gélových matracov. Vysoko priedušná,
napomáha správnej termoregulácii.

Mriežka v poťahu skvelo spolupracuje
s jadrom matraca. Zaisťuje
termoreguláciu a obmedzuje potenie.
Pomáha udržať lôžko
suché a hygienicky čisté.

22 cm

145
nosnosť
matraca

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

whzq8šrE
74vx
AKČNÉ CENY
22 cm

392 € 1 ks
784 € 1+1*

784 €
1 568 €

*cena za 2 ks jednolôžka
v rozmere 90x200, 80x200, 100x200

LATEX MILA
Sendvičový matrac s unikátnou konštrukciou spája tie najlepšie a dôkladne testované materiály.
Spojenie masívnej vrstvy 5 zónového latexu s perforáciou, pružnej a odolnej peny xdura®, stabilnej hybridnej peny a prispôsobivej pamäťovej peny
ponúka mimoriadny komfort, termoreguláciu a obmedzenie potenia.
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POŤAH THERMO (60 °C)

Jedinečný termoregulačný poťah s prírodnými vláknami Tencel® Lyocell®
(32 %) a s 3D paropriepustnou mriežkou udržiava stabilnú teplotu lôžka.
Perfektná voľba proti poteniu. Poťah je príjemný na dotyk a veľmi odolný.
Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

LATEX AIR

Latexové jadro s 5 zónovou perforáciou zaistí dokonalé odvetranie
vlhkosti a termoreguláciu, udržiava tak lôžko suché a hygienicky čisté.
Latex patrí k najtrvanlivejším materiálom a vďaka svojej prirodzenej
pružnosti prináša vysoký komfort spánku. Obj. hmotnosť 60 kg/m3.

RAMENNÁ ZÓNA

Väčšie otvory v oblasti ramien obmedzia tlak a ochránia
ramenné kĺby počas spánku na boku.

HYBRIDNÁ PENA

Masívna vrstva pružnej a zároveň poddajnej
hybridnej peny vyššej objemovej hmotnosti prináša
mimoriadne pohodlie a perfektné podopretie tela
vo všetkých spánkových polohách.

XDURA®

Najodolnejšia pena všetkých dôb je pohodlná, pružná, vzdušná
a prirodzene poddajná. Otvorené bunky zaistia prirodzené
odvetranie a obmedzenie potenia. Objemová hmotnosť 58 kg/m3.

Mriežka v poťahu skvelo spolupracuje
s jadrom matraca. Zaisťuje
termoreguláciu a obmedzuje
potenie. Pomáha udržať lôžko suché
a hygienicky čisté.

PAMÄŤOVÁ PENA

Poskytuje relaxáciu unavenému telu, odľahčuje kĺby
a uvoľňuje svaly. Svojou vynikajúcou schopnosťou kopírovať
kontúry tela pomáha udržať chrbticu v optimálnej polohe.

22 cm

135
nosnosť
matraca

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

wHs1zqš8rE
74vx
AKČNÉ CENY
22 cm

354 € 1 ks
708 € 1+1*

708 €
1 416 €

*cena za 2 ks jednolôžka
v rozmere 90x200, 80x200, 100x200

BIG BOY VISCO
Silný a pritom jemný. Matrac vyššej nosnosti, s pamäťovou penou na oboch stranách a poťahom obmedzujúcim
potenie.
Pamäťové peny s rozdielnou tuhosťou zaistia jemné doladenie pre správnu pozíciu chrbtice pri všetkých spánkových polohách a zaistia komfortný
spánok aj počas spania na boku. Veľmi odolné jadro zo studenej peny vyššej objemovej hmotnosti vydrží aj extrémne zaťaženie.
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POŤAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podiel prírodných vlákien Tencel®/viskóza (49 %) s povrchovou
úpravou Aegis™ (antibakteriálne a protiroztočové vlastnosti) zamedzuje
tvorbe živného prostredia pre roztoče a je prevenciou vzniku plesní).
Predurčuje matrac ako najlepšiu voľbu pre alergikov a astmatikov.
Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

PAMÄŤOVÁ PENA (STRANA SOFT)

Pohodlie a odľahčenie pohybového ústrojenstva. Poskytuje relaxáciu unavenému
telu, odľahčuje kĺby a uvoľňuje svaly. Svojou vynikajúcou schopnosťou kopírovať
kontúry tela pomáha udržať chrbticu v optimálnej polohe.

STUDENÁ PENA

Vynikajúca priedušnosť a odrazová
pružnosť, zvýšená tuhosť a odolnosť.

RAMENNÁ ZÓNA

Perforácia jadra v oblasti ramien obmedzí tlak
a ochráni ramenné kĺby počas spánku na boku.
Nedochádza tak k „preležaniu“.
Mriežka v poťahu skvelo spolupracuje
s jadrom matraca. Zaisťuje
termoreguláciu a obmedzuje potenie.
Pomáha udržať lôžko
suché a hygienicky čisté.

22 cm

180
nosnosť
matraca

výška
matraca

PAMÄŤOVÁ PENA (STRANA HARD)

Pamäťová pena znamená pohodlie a odľahčenie pohybového
ústrojenstva. Poskytuje relaxáciu unavenému telu, odľahčuje kĺby
a uvoľňuje svaly. Svojou vynikajúcou schopnosťou kopírovať kontúry
tela pomáha udržať chrbticu v optimálnej polohe.

26 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

1iqz8šřrE
74vx
AKČNÉ CENY
22 cm

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

276 € 1 ks
552 € 1+1*

441 € (22);
717 € (22);

502 € (26);
816 € (26);

552 €
1 104 €

26 cm

314 € 1 ks
628 € 1+1*

628 €
1 256 €

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

COLOR VISCO WELLNESS
Veľmi pohodlný matrac pre milovníkov mäkšieho ležania. Vďaka pamäťovej pene uľaví kĺbom. Ocenený 2.
miestom v nezávislom kúpeľnom teste.
Partnerský matrac strednej až strednej nižšej tuhosti a so 7 anatomickými zónami s masážnou profiláciou. Jemný rozdiel v tuhosti pamäťových
pien. Matrac je oceňovaný pre svoj vysoký komfort.
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POŤAH WELLNES (60 °C)

Dizajnovo prepracovaný poťah s funkciou odvodu
statického náboja na hlboký spánok. Je veľmi jemný a vďaka
originálnemu prešitiu dobre drží tvar.

3D RAINBOW VISCO (STRANA SOFT)

Kombinácia pamäťovej peny strednej tuhosti a peny Flexifoam®
prináša pohodlie a odľahčenie pohybovému ústrojenstvu
a uvoľnenie unavenému telu bez výraznejšieho pocitu „zaborenia“.

PENA FLEXIFOAM®

Pevná stredová časť z pružnej, odolnej a priedušnej
peny pod ochrannou známkou našej spoločnosti.
Zaistí stabilnú podporu chrbtice.

3D RAINBOW VISCO (STRANA HARD)

Kombinácia pamäťovej peny strednej vyššej tuhosti a peny
Flexifoam® prináša pohodlie, odľahčenie kĺbom a úľavu
svalom bez výraznejšieho pocitu „zaborenia“.

20 cm

130
nosnosť
matraca

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

1gj8lrE
74vx
AKČNÉ CENY
20 cm

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

235 € 1 ks
470 € 1+1*

376 € (20);
611 € (20);

470 €
940 €

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

FRODO AIR
Obojstranný matrac s pamäťovou penou strednej tuhosti prináša pohodlie a hlboký spánok. Dva odlišné pocity
ležania v jednom matraci.
Pamäťová pena optimálne kopíruje, odľahčuje a podopiera chrbticu. Medzivrstva z pružnej studenej peny zaručí oporu a ľahké otáčanie počas
spánku a hrebeňový nelepený spoj odvetranie. Tuhšia strana prináša stabilnú vrstvu s masážnou profiláciou na správne prekrvenie pokožky.
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POŤAH WELLNES (60 °C)

Dizajnovo prepracovaný poťah s funkciou odvodu statického
náboja pre hlboký spánok. Je veľmi jemný a vďaka
originálnemu prešitiu dobre drží tvar.

PAMÄŤOVÁ PENA (STRANA SOFT)

Pri kontakte s ľudským telom optimalizuje svoju tuhosť podľa absorbovaného
tepla, čo zaručuje výborné prispôsobenie matraca pri všetkých režimoch spánku.

STUDENÁ PENA

Stabilizačná vrstva s vynikajúcou priedušnosťou,
odolnosťou a odrazovou pružnosťou.

STUDENÁ PENA (STRANA HARD)

Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej
štruktúre, nízke povrchové teplotné napätie
(neprehrieva). Vysoká odrazová pružnosť, zvýšená
tuhosť a odolnosť.

Mriežka v poťahu skvelo spolupracuje
s jadrom matraca. Podporuje termoreguláciu
a obmedzuje potenie. Pomáha udržať
lôžko suché a hygienicky čisté.

18 cm

135
nosnosť
matraca

výška
matraca

22 cm
výška
matraca

26 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

1iz8šlrE
54vx
AKČNÉ CENY
18 cm

196 € 1 ks
392 € 1+1*

392 €
784 €

26 cm

238 € 1 ks
476 € 1+1*

476 €
952 €

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

314 € (18);
510 € (18);

343 € (22);
557 € (22);

380 € (26);
618 € (26);

22 cm

214 € 1 ks
428 € 1+1*

428 €
856 €

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

TREVIS
Matrac tuhšej konštrukcie z pružných pien Flexifoam® s rozdielnou tuhosťou strán a aktívnym odvetraním.
Vhodný aj pre tých, ktorí sa viac potia.
Obe ložné plochy majú 7 zónovú konštrukciu s odvetrávacími kanálikmi - technológia Airforce. Jadro matraca je profilované do vlniek, ktoré
napomáhajú optimálne rozprestrieť hmotnosť užívateľa do jadra matraca a uľaviť tak unaveným svalom a kĺbom.
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POŤAH PUNTO® (60 °C)

Vyrobený z veľmi pevnej a odolnej látky s dizajnovým plastickým
prešitím, priedušný a hebký na dotyk. Je vybavený obojstranne
klimatizačnými vrstvami dutých vlákien vysokej gramáže
(400 g/m2) na správnu klímu na lôžku a obmedzenie potivosti.

PENA FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Pružná, odolná a priedušná pena pod ochrannou známkou našej spoločnosti. Táto strana
má 7 zónovú profiláciu s prevzdušňujúcimi kanálikmi, ktoré menia v matraci vzduch
s každým pohybom tela (technológia AirForce na hygienu a obmedzenie potenia).

PENA FLEXIFOAM®

Stredná časť napodobňuje tvar chrbtice a zaisťuje
rozloženie tlaku a správnu podporu tela pri
všetkých polohách Spine Protector. Je zložená
z pružných pien rôznych tuhostí.

PENA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Mäkší variant ložnej plochy. Profilovaná do 7 zón,
technológia AirForce na hygienu a obmedzenie potenia.

20 cm

130
nosnosť
matraca

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

ga98rE
74vx
AKČNÉ CENY
20 cm

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

220 € 1 ks
440 € 1+1*

352 € (20);
572 € (20);

440 €
880 €

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

ASTANA
Robustný matrac, ktorý zaistí komfort, pohodlie a spokojnosť väčšine náročných spáčov.
Odolný a pevný matrac, s rôznymi tuhosťami ložných plôch s anatomickými zónami, minimalizuje riziko nesprávnej voľby tuhosti matraca.
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POŤAH BOMBOO (60°C)

S povrchovou úpravou s hygroskopickými
a antibakteriálnymi účinkami. Veľmi vhodný pre
osoby s vyššou potivosťou a pre alergikov.

FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Ortopedické 7- zónové a stabilné jadro z pružnej, odolnej
a priedušnej peny vyššej objemovej hmotnosti pod ochrannou
známkou našej spoločnosti, s jemnou masážnou profiláciou.

FLEXIFOAM® RE

Zmes HR a Flexifoam peny stlačenej vysokým
tlakom na zvýšenie tuhosti a stability konštrukcie
(objemová hmotnosť 72 kg/m3).

FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pena strednej tuhosti s jemnou 5 – zónovou vlnkovou profiláciou.

22 cm

140
nosnosť
matraca

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

g8řrE
754vx
AKČNÉ CENY
22 cm

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

160 € 1 ks
320 € 1+1*

256 € (22);
416 € (22);

320 €
640 €

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

RIVIERA PLUS
Obojstranný matrac s rozdielnou tuhosťou a profiláciou strán.
Pohodlný a vzdušný matrac strednej tuhosti. Prostým otočením si môžete zvoliť stranu s anatomickou masážnou profiláciou či stranu bez profilácie
na klasické poležanie.
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POŤAH RELAXTIC (60 °C)

Odolný a príjemný na dotyk, prešitý klimatizačnou vrstvou
dutého vlákna. Vysoká absorpcia vlhkosti a jej rýchle
odparenie. Zaistí vzdušnosť, hygienu, termoreguláciu.

PENA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a priedušná pena pod ochrannou známkou našej spoločnosti. Táto strana
má 7 zónovú masážnu profiláciu na uvoľnenie svalov a správne prekrvenie pokožky.

PENY FLEXIFOAM®

Stredná časť jadra je profilovaná do vlniek pre
vysokú vzdušnosť a na odvod vlhkosti.

PENA FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Masívna vrstva peny bez profilácie pre milovníkov klasiky.

18 cm

110
nosnosť
matraca

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

g8rE
74vx
AKČNÉ CENY
18 cm

120 € 1 ks

Akcia 140, 160 a 180x200 cm:
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

240 € (18);
192 € (18);
312 € (18);

240 €

TOPPER Visco
Vrchný (krycí) matrac z pamäťovej (visco) peny strednej tuhosti, v prateľnom poťahu s gumovými pásikmi
na ľahké prichytenie aj k vysokým matracom.
Vynikajúci doplnok na každý konštrukčný typ matraca pre vyznávačov mäkkého poddajného ležania.

4nh
4mh
5 cm
výška
toppera

7 cm

1pž0rE
variant Classic

výška
toppera

RELAXTIC POŤAH (60°C)

Snímateľný, dvojdielny poťah prešívaný
klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

Akčná cena za 1 ks
V rozmere jednolôžka vo výške 5 cm

variant Wellness

5 cm

PAMÄŤOVÁ PENA

Podporí ortopedické vlastnosti a pohodlie,
prinesie úľavu bedrám a kĺbom obecne.

105 €

133 €

Ďalšie rozmery a ceny nájdete v platnom cenníku
alebo v prehľade nižšie.

TOPPER Flexi
Vrchný (krycí) matrac z pamäťovej (visco) peny strednej tuhosti, v prateľnom poťahu s gumovými pásikmi
na ľahké prichytenie aj k vysokým matracom.
Vynikajúci doplnok na každý konštrukčný typ matraca pre vyznávačov mäkkého poddajného ležania.

3mh
3nh
5 cm
výška
toppera

7 cm

gpž0rE
variant Classic

výška
toppera

RELAXTIC POŤAH (60°C)

Snímateľný, dvojdielny poťah prešívaný
klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

FLEXIFOAM®

Akčná cena za 1 ks
V rozmere jednolôžka vo výške 5 cm

variant Wellness

5 cm

Pružná odolná a priedušná pena vyššej objemovej
hmotnosti v klasickom rovnom (Classic) alebo
masážnom (Wellness) prevedení.

70 €

92 €

Ďalšie rozmery a ceny nájdete v platnom cenníku
alebo v prehľade nižšie.

Rozmery (cm) / cena za 1 ks (€)
Prehľad cien ďalších rozmerov

Typické rozmery
jednolôžka

120x200

140x200, 160x200, 180x200

200x200

TOPPER Visco 5 (Classic / Wellness)

akcia 105 € 133 €

213 €

266 €

346 €

TOPPER Visco 7 (Classic / Wellness)

176 €

281 €

351 €

457 €

TOPPER Flexi 5 (Classic / Wellness)

akcia 70 € 92 €

147 €

184 €

239 €

TOPPER Flexi 7 (Classic / Wellness)

103 €

164 €

205 €

267 €

Anatomické vankúše TOM
Podpora krčnej chrbtice a uvoľnenie šijového svalstva.
Ortopedický vankúš pamäťovým efektom v rôznych tuhostiach v komfortnom tvare klasického vankúša. TOM komfortná klasika; TOM Aloe
s prírodnými výťažkami Aloy Vera; TOM kokos najmäkší variant so sviežou kokosovou vôňou. Prateľný strečový poťah.

Tom

1
6

Tom Kokos

60x40x13 cm

1
6

60x40x13 cm

Tom Aloe

k
1
6

60x40x13 cm

59 € 81 €

Akčná cena za 1 ks

Vankúše, prikrývky a chrániče
Slumberland Medical
Prešívané prateľné prikrývky, vankúše a chrániče na celoročné použitie. Skvelé úžitkové
vlastnosti. Obsah polyesteru predlžuje životnosť výrobku, pričom vysoký obsah bavlny zachováva
priedušnosť tkaniny. Vhodné pre alergikov a ostatné osoby s požiadavkou na časté pranie pri
vysokých teplotách. Prešitý vankúš má dvojitú konštrukciu poťahu (možnosť prať iba vrchný
poťah) a je opatrený bočným zipsom na doplnenie alebo odobratie náplne.
Povrchová tkanina: 52 % polyester, 48 % bavlna
Náplň vankúša: 70 % polyesterové guľôčky Amball®, 30 % polyuretánové tyčinky
Náplň prikrývky a chrániča: 100% polyesterové duté rúno

90°C
prateľnosť

nř

Cena

Vankúš 70x90 cm ZIP (náplň 900 g)
Prikrývka 135x200 cm* (náplň 1200 g)
Prikrývka 135x220 cm** (náplň 1300 g)
Chránič Medical 90x200, 80x200, 85x195
Chránič Medical 180x200

26 €
38 €
42 €
20 €
40 €

* vhodné pre obliečky 140x200
** vhodné pre obliečky 140x220

Slumberland Aegis
Prešívané prateľné prikrývky, vankúše a chrániče s unikátnou úpravou Aegis™, ktorá aktívne
bráni zvyšovaniu populácie roztočov, má antibakteriálne zloženie, ktoré prispieva k znižovaniu
faktorov, spôsobujúcich astmu. Úprava je praniu odolná a zaručuje dlhotrvajúcu sviežosť, je
dermatologicky testovaná a je bezpečná pre človeka a životné prostredie. Celoročné použitie.
Poťah štandardného vankúša je opatrený bočným zipsom na doplnenie alebo odobratie náplne.
Povrchová tkanina: 50 % bavlna s úpravou Aegis, 50 % polyester
Náplň vankúša: 100 % polyesterové guľôčky Amball®
Náplň prikrývky a chrániča: 100 % polyesterové duté rúno

60°C
prateľnosť

nř

Detský set Aegis

Cena
Vankúš 70x90 cm ZIP (náplň 1000 g)
Prikrývka 135x200 cm* (náplň 1200 g)
Prikrývka 135x220 cm** (náplň 1300 g)
Chránič Aegis 90x200, 80x200, 85x195
Chránič Aegis 180x200

22 €
42 €
45 €
22 €
45 €

* vhodné pre obliečky 140x200
** vhodné pre obliečky 140x220

Detský set Aegis
Vankúš 40x60 cm a prikrývka 100x135 cm (náplň prikrývky 370 g)

Cena

26 €

KVALITNÝ LAMELOVÝ ROŠT
Podčiarkne a dokreslí jedinečnosť a kvalitu matracov Tropico. Zvýši úžitkové vlastnosti matraca (ortopedičnosť, komfort spánku) a predĺži jeho
životnosť.

ROŠTY DOUBLE
Lamelové rošty s masívnou a modernou konštrukciou. Anatomické usporiadanie lamiel má priaznivý vplyv na polohu tela počas spánku. Majú 28 lamiel
šírky 38 mm vo výkyvných gumových puzdrách. V oblasti bedier je 5 lamiel s nastaviteľnou tuhosťou podľa hmotnosti užívateľa. Zdvojený stredový
popruh na vyššiu elasticitu a životnosť.

Double Klasik

atypické

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Pevný masívny lamelový rošt. Tento rošt je vhodný
pre všetky typy matracov. Výška roštu cca 5 cm.

Akčná cena za 1 ks

130
nosnosť

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

28

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

58 €

počet
lamiel

Double Expert

Lamelový rošt s polohovaním hlavy a nôh. Kovanie
zaisťujúce polohovanie má 13 polôh v oblasti hlavy
a 5 polôh v oblasti nôh. Tento rošt je vhodný pre všetky
typy matracov, ktoré sa dajú polohovať (latexové,
sendvičové). Výška roštu cca 5 cm.

130
nosnosť

Veľmi masívny, pevný a odolný lamelový rošt s vysokou
nosnosťou a zvýšenou tuhosťou. Vybavený zosilnenými
lamelami. Dá sa použiť aj v prípade požiadavky na tuhší
rošt. Je vhodný pre všetky typy matracov. Výška roštu
cca 5 cm.

nosnosť

Piestové (plynovo-kvapalinové) vzpery umožňujú veľmi ľahké
vyklápanie roštu z bočnej strany a prístup do úložných
priestorov postele. Univerzálne pre ľavý aj pravý výklop. Max.
nosnosť pri zdvihu/polohovaní je 30 kg. Výška roštu cca 5,5 cm.

nosnosť

atypické

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Akčná cena za 1 ks
109 €

atypické

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Akčná cena za 1 ks

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.
hlava
nohy

Double Praktik B

130

100 €

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

28

28

83 €

84 €

Piestové (plynovo-kvapalinové ) vzpery umožňujú veľmi ľahké vyklápanie
roštu od nôh a prístup do úložných priestorov postele. Masívny lamelový
rošt s polohovaním hlavy a nôh. Kovanie zaisťujúce polohovanie má 13 polôh
v oblasti hlavy a 5 polôh v oblasti nôh. Max. nosnosť pri zdvihu/polohovaní je
30 kg. Výška roštu cca 5,5 cm

nosnosť

Akčná cena za 1 ks

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

počet
lamiel

počet
lamiel

tuhosť

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

28

Double Praktik N

130

5x
nastavitelná

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.
hlava
nohy

Double XXL

160

atypické

rozmery

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

28
počet
lamiel

77 €

142 €

162 €

atypické

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Cena za 1 ks

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.
Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

počet
lamiel

134 €

MOTOROVÉ ROŠTY
Rošty s motorovým polohovaním na diaľkové ovládanie umožňujú plynulé a veľmi komfortné nastavenie sklonu presne tak,
ako je to pre vás najpohodlnejšie. Diaľkový ovládač je štandardne dodávaný s „káblom“, za príplatok možnosť „bezdrôtového“
ovládania (viď cenník). Rovnako ako rošty z radu Double majú 28 lamiel šírky 38 mm vo výkyvných gumových puzdrách. V oblasti bedier je 5 lamiel
s nastaviteľnou tuhosťou podľa hmotnosti užívateľa. Sú vhodné pre matrace s vysokou kopírovateľnosťou (ideálne pre latexové a penové sendvičové
s profiláciou).

Double Expert Moto

atypické

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Masívny lamelový rošt s motorovým polohovaním pomocou
dvoch samostatne uložených motorov s diaľkovým
ovládačom. Výška roštu cca 5,5 cm (merané bez motoru).

Cena za 1 ks

120
nosnosť

28
počet
lamiel

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

4
4 polohovateľné
časti

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.
motorový
rošt

Príplatok za prevedenie bez kábla 129 €

Ergo Black Moto

Masívny lamelový rošt s motorovým polohovaním pomocou
dvoch motorov s diaľkovým ovládačom uložených v jednom
plastovom puzdre. Záložný zdroj umožňuje vrátenie roštu
do pôvodnej polohy v prípade výpadku el. prúdu. Výška
roštu cca 6,5 cm (merané bez motoru).

130
nosnosť

28
počet
lamiel

atypické

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Akčná cena za 1 ks

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

4
4 polohovateľné
časti

380 €

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.
motorový
rošt

Príplatok za prevedenie bez kábla 49 €

246 €

347 €

ROŠTY RADU FÉNIX
Lamelové rošty Fénix majú 26 brezových lamiel šírky 36 mm v gumových puzdrách pevne pripevnených k rámu. V oblasti bedier je 5 lamiel
s nastaviteľnou tuhosťou podľa hmotnosti užívateľa.

Fénix Klasik

atypické

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Pevný lamelový rošt vhodný pre všetky typy matracov.
Výška roštu cca 5 cm.

Akčná cena za 1 ks

110
nosnosť

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

26

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.

41 €

počet
lamiel

Fénix Relax

Lamelový rošt anatomickej konštrukcie s polohovaním hlavy.
Vhodný pre všetky typy matracov, ktoré sa dajú polohovať
(latexové, sendvičové).
Výška roštu cca 5 cm.

130
nosnosť

atypické

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Akčná cena za 1 ks

26
počet
lamiel

63 €

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.
Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.
hlava

Fénix Expert

60 €

88 €

atypické

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Moderný lamelový rošt anatomickej konštrukcie
s polohovaním hlavy a nôh. Vhodný pre všetky typy
matracov, ktoré sa dajú polohovať (latexové, sendvičové).
Výška roštu cca 5 cm.

Akčná cena za 1 ks

110
nosnosť

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

26
počet
lamiel

Ostatné rozmery podľa bežného cenníka.
hlava
nohy

77 €

109 €

VYSVETLIVKY IKON
OBECNÉ

3
g

h

Záruka 3–8 rokov
Predĺžená záručná doba podľa údaja uvedeného
v ikone. Platí iba po registrácii (bližšie informácie
nižšie alebo v Podmienkach akcie).

Ergonomicky testované
Test ergonomických vlastností pomocou
špeciálneho meracieho prístroja Ergocheck.

Atypické rozmery

f

l

Rýchle dodanie
Dodanie do 4 pracovných dní do predajne. Platí iba
pre rozmer 90x200 cm.

Záťažovo testované
Počet cyklov záťažového testu v našich testovacích
laboratóriách.

Možnosť výroby matracov v atypickom rozmere - viď
Podmienky akcie na zadnej strane katalógu.

MATERIÁLY

1
w
i
H

Pamäťová

V kontakte s ľudským telom optimalizuje svoju tuhosť
podľa absorbovaného tepla, čo zaručuje optimálne
prispôsobenie sa matraca pri všetkých režimoch
spánku.

Latex

Veľmi odolný húževnatý materiál s prirodzenou
odrazovou pružnosťou na ľahkú zmenu polohy počas
spánku. Perforácia zaistí anatomické zónovanie,
rozdelenie do anatomických zón a priedušnosť.

HR studená pena

Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej
štruktúre, nízke povrchové teplotné napätie
(neprehrieva). Vysoká odrazová pružnosť, zvýšená tuhosť
a odolnosť.

s
h

g

Hybrid
Spája výhody studenej peny (vzdušnosť, pružnosť),
latexu (termoregulácia, nezničiteľnosť) a pamäťovej
peny (prispôsobivosť).

Geltouch

Druh hybridnej peny, ktorá výhodne spája dokonalú
distribúciu tlaku gélu s hebkosťou a odolnosťou
latexu a priedušnosťou studenej peny. Vynikajúca
termoregulácia.

Flexifoam pena

Pružná, odolná a priedušná pena pod ochrannou
známkou našej spoločnosti. Od konvenčných pien
sa líši vysokou homogenitou a celkom minimálnymi
odchýlkami v šaržiach (vákuová technológia výroby).

xdura®

Nový rozmer pohodlia. V odolnosti, pružnosti, ergonómii
a vzdušnosti prekonáva dosiaľ známe materiály používané
na výrobu matracov (spája všetky ich výhody). Vynikajúca
vzdušnosť a termoregulácia. Objemová hmotnosť 58 kg/m3.

POŤAHOVÉ LÁTKY

q

Drevité vlákno
Prírodné celulózové vlákna vyrábané z dreva známeho
pod názvom lyocell alebo obchodnou značkou Tencel.
Sú jemné, trvanlivé a výborne odvádzajú vlhkosť.

l

Antistatic
Znižuje rušivé účinky statickej elektriny.

TECHNOLÓGIE

a

j

Airforce

Vynikajúca cirkulácia vzduchu vďaka prepojeniu priečnej
a pozdĺžnej profilácie s vertikálnymi otvormi na ložnej
ploche. V priebehu spánku tak prirodzenými pohybmi
tela dochádza k nasávaniu a vytláčaniu vzduchu.

9

Spine protector

Systém anatomických zón (tvorený profiláciou, skladbou
a tvarom penových dosiek, ...), ktorý vďaka vysokej
schopnosti absorbcie a rozloženiu tlaku optimalizuje
polohu chrbtice vo všetkých spánkových polohách.

3D rainbow technolgy
Unikátna technológia skladby pien rôznych typov
a hustoty, ktorá dokáže vhodne prepojiť tie najlepšie
vlastnosti jednotlivých pien.

VLASTNOSTI

š

Termoregulácia

8

Priedušné

Pomáha udržiavať stabilnú teplotu tela a tak obmedziť
potenie.

Vysoko priedušná konštrukcia či materiál.

ř
z

Vhodné pre alergikov

Materiály či konštrukcie, ktoré účinne bránia vzniku
či množeniu alergénov. Vhodné pre alergikov či
astmatikov alebo ako prevencia vzniku alergických
ťažkostí.

Natur
Použitý materiál obsahuje prírodné zložky.

Dr. Sleep express
Radca pre výber - orientačné odporučenie, alebo keď stále neviete alebo nemáte možnosť si matrac vyskúšať.
typ matraca

deti
a dorast

dospelí

seniori

termoregulácia
proti poteniu

XXL
užívateľ

Latex Lila
Latex Mila
Big Boy Visco
Color Visco Wellness
Frodo Air
Trevis
Astana
Riviera Plus

Podmienky akcie Slumberland

Akcia prebieha od 1. 7. 2020 do odvolania. Ceny sú uvedené v €, vrátane DPH. Platí pre rozmery matracov 90x200, 80x200,
85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. S výnimkou latexových matracov (Latex Mila a Lila), pri ktorých platí pre rozmery 90x200,
80x200; 100x200 cm.
Matrace je možné dodať tiež v atypických zákazkových rozmeroch. Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť
s prirážkou 10 %. Pri atypických rozmeroch väčších ako 100x200 cm je účtovaný príplatok +10 % k cene najbližšieho väčšieho rozmeru (latexové matrace Lila a Mila iba ako jednolôžka v uvedených rozmeroch), všetko s možnosťou predĺženia do 220 cm).
Matrace je možné dodať tiež v predĺženom prevedení: do 210 cm = +10 %, do 220 cm = +20 %. Uvedené druhy predĺženia sa realizujú dolepením bloku kvalitnej hybridnej peny vyššej objemovej hmotnosti a vysokej pružnosti. Matrace väčšie ako 90x200 cm môžu
byť dodané s lepeným konštrukčným spojom, celolatexové matrace (Lila a Mila) sú v iných rozmeroch jednolôžka než 90x200;
80x200; 100x200 cm dodávané s konštrukčným spojom vždy. Predĺženie celolatexových matracov je realizované tiež dolepením
špičkovej hybridnej peny.
Matrace, ktoré majú ikonku „dodanie 4 dni“ dodávame v rozmeroch 90x200 cm do 4 pracovných dní k Vášmu predajcovi.
Matrace v akcii 1+1: namiesto 2 ks v typickom rozmere jednolôžka je možné odobrať 1 ks matraca v rozmere 140x200, 160x200
alebo 180x200 cm (napr. miesto 2 matracov 90x200 môžete mať za rovnakú cenu 1 ks matraca v rozmere 180x200 cm). Rozmery
120x200 cm a 200x200 cm (vrátane predĺžených variant a atypov) ponúkame v rámci akcie tiež za zvýhodnené ceny. Ceny uvedené
priamo pri matraci. Akčná ponuka roštov je platná pre rozmery 80x200 a 90x200 cm. Ostatné rozmery a atypické rozmery sú
účtované podľa platného cenníka Slumberland (cenník na vyžiadanie u Vášho predajcu). Rošty sa štandardne dodávajú o cca 4 cm
kratšie a cca 1 cm užšie oproti uvedenému rozmeru (jedná sa o štandardný technologický postup, zaisťujúci, že rošt je vhodný pre
úplnú väčšinu lôžok). Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny alebo odchýlky vo farbách pien a poťahových látok, nemajúcich vplyv
na úžitkové vlastnosti. Právo na tlačové chyby a zmeny v akcii vyhradené.
Zoznam TOP predajcov a viac informácií na: www.slumberland.sk. Na stránkach www.drsleep.sk si môžete nezáväzne otestovať vhodnosť matracov.

Predĺžená záruka
Nad rámec zákonnej lehoty poskytujeme pri väčšine našich matracov predĺženú záruku na vady na jadro matraca.
Dĺžka záruky je vždy uvedená v príslušnej ikone pri danom matraci a ďalej na etikete alebo samolepke na obale
matraca.
Tento benefit nie je spoplatnený, predlženú záruku získavate zadarmo, je potrebné svoj matrac iba registrovať. Je
dôležité, aby registrácia bola prevedená najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu nákupu matraca na
http://zaruka.matracetropico.cz.
K registrácii potrebujete iba opísať názov, rozmer a výrobné číslo matraca (SN kód). Nájdete ho na papierovom
samolepiacom štítku umiestenom na kratšej strane matraca (viď obrázok vyššie).
Bližšie podrobnosti o predĺženej záruke je možné získať u predajcu.

