
české matrace

Ku každému matracu Air Hybrid a Medical
vankúš Antibacterial GEL ako darček.
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MEDICAL; tuhšia strana + pamäťová strana poťahu 

MEDICAL; tuhšia strana + klíma poťah 

MEDICAL; poddajná strana + pamäťová strana poťahu 

MEDICAL; poddajná strana + klíma poťah 

ANTIBACTERIAL (tuhšia strana)

ANTIBACTERIAL (poddajná strana)

AIR HYBRID; tuhšia strana + pamäťová strana poťahu

AIR HYBRID; tuhšia strana + klíma poťah

AIR HYBRID; poddajná strana + pamäťová strana poťahu

AIR HYBRID; poddajná strana + klíma poťah

ORTHO; tuhšia strana

ORTHO; poddajná strana

deti
>3 roky

dorast dospeláci seniori proti poteniu,
termoregulácia

XXL
užívateľ

pohybové
problémy

alergici

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 zdravotne 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.

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 aj 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 aj 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.

Ktorý matrac Tropico Guard je pre mňa najlepší?
Ktorýkoľvek z matracov Tropico Guard, ktorý pre Vás bude príjemnejší. Odporúčame vyskúšať na vlastnom chrbte. Skúsený            
predajca v sieti našich autorizovaných predajní rýchlo pozná, ktorý je pre Vás a Vami preferované spánkové polohy vhodnejší 
a správne podopiera chrbticu a uvoľňuje ramenné a bedrové kĺby. Tuhosť teda poznáte, ale Váš pocit je nemenej dôležitý. 
Pokiaľ stále neviete alebo chcete vyberať iba cez internet, skúste Dr.Sleep® Expres orientačné odporučenie:



Dávame svetu kvalitný spánok
Vyrábame matrace a postele so skúsenosťami majstrov remesla,
s použitím najmodernejších certifikovaných materiálov a špičkových
technológií, ktoré máme, ako popredný európsky výrobca,
k dispozícii. 

Kvalita bez kompromisov

Jediné testovacie centrum svojho druhu 
v Európe, ktoré  sa nachádza 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 
šírke certifikácie). Tu testujeme mechanickú 
výdrž, ergonómiu, hygienu, spánkovú klímu 
a celkovú životnosť.

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

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

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

Kontrola tuhosti matraca po valcovaní.

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.

Based upon the experience since 1939



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.

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

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.

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 aj 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.

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

60°C 30°C 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.

Funkčný poťah

anti
bacterial

vhodné pre alergikovROZTOČOM
ALERGIÁM

Tropico Guard Medical



Ku každému matracu Medical
vankúš Antibacterial GEL ako darček.
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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.

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. 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 aj 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.

Spine Protector
Stredná časť je profilovaná do zóny ochrany chrbtice.

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

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

vhodné pre alergikovROZTOČOM
ALERGIÁM

Tropico Guard Antibacterial
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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 výberu
matraca. Ortopedické zóny podopierajú telo a uvoľňujú unavené svalstvo.
Moja voľba na uľahčenie vstávania a zmenu polohy pre nerušený spánok.

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.

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.

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.

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.

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

–  tuhosť  + –  tuhosť  +

Tuhšia strana
matraca 

Klimatizačná
strana poťahu

Pamäťová
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matraca

Tuhosť matraca
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Klimatizačná
strana poťahu

Pamäťová
strana poťahu

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

Funkčný poťah

60°C 30°C VISCObio
pamäťová pena

ROZTOČOM
ALERGIÁM

anti
bacterial

vhodné pre alergikov

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.

Tropico Guard Air Hybrid



Nelepené priedušné spojenie
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Vďaka klimatizačnému prešívaniu na oboch stranách je vzdušnosť maximálna.

Rodinný ortopedický matrac s vysokou pružnosťou. 
Ortopedicky tvarované nelepené jadro, navrhnuté špeciálne na zaistenie správnej 
polohy chrbtice počas spánku. Vhodný aj pre alergikov.
Moja voľba na dokonalé uvoľnenie svalov a kĺbov vďaka jemnej masážnej profilácii.

Pena Flexifoam®
Pružná, odolná a priedušná pena vyššej objemovej 
hmotnosti a vyššieho vytvrdenia pod ochrannou 
známkou našej spoločnosti. Vďaka vákuovej 
technológii výroby si zachováva vysokú 
homogenitu a celkom minimálne odchýlky 
vo vlastnostiach. Peny FlexiFoam® 
sa vyznačujú perfektnou vzdušnosťou, 
pružnosťou a ľahkosťou, na oboch ložných 
plochách sa líšia iba profiláciou.  

Zónová profilácia
Jadro so zónovou profiláciou na ložnej ploche. 
V bedrovej časti matraca je profilácia navrhnutá tak,
aby došlo k jej spevneniu, tomu napomáha
aj technológia Spine Protector.  
  

Medical Concept. Poťah s prírodnými vláknami Tencel® Lyocell®.
Obe polovice poťahu sú prešité klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.
Obe časti poťahu sú prateľné na 60 °C.
Dvojdielna konštrukcia, odolné prešitie overlock.

Poťah s vysokým podielom prírodných vlákien

60°C

Spine Protector
Stredná časť je profilovaná do zóny ochrany chrbtice.

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

–  tuhost  + –  tuhost  +

Tuhšia strana
matraca 

Poddajnejšia strana
matrace

Tuhšia strana
matraca 

Poddajnejšia strana
matraca

Tuhosť matraca

ROZTOČOM
ALERGIÁM

anti
bacterial

vhodné pre alergikov

Tropico Guard Ortho
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Naše výrobky, matrace Topico, sú zdravotníckou pomôckou.

Zdravotné hľadisko našich výrobkov bolo pre nás vždy prioritou. Naše výrobky už od začiatku
testujeme podľa radu kritérií, dôležitých pre kvalitu spánku a zdravia. Všetky použité vstupné
materiály spĺňajú certifikát Öko-Tex Standard 100 (Európsky štandard zdravotnej nezávadnosti).

V roku 2020 boli naše výrobky,
označené zeleným logom
s krížikom, zaregistrované
v registri zdravotníckych
pomôcok RZPRO v Štátnom
úrade na kontrolu liečiv (ČR).
To znamená, že antidekubitné
matrace TROPICO môžu byť
použité pri liečbe pacientov vo
všetkých štátoch EÚ.

Našim významným partnerom počas registrácie bola Fakultná
nemocnica Hradec Králové, ktorá je oprávnená v súlade
s legislatívou vykonať hodnotenie našich výrobkov.

Spolupráca s odborníkmi zo zdravotníctva nám priniesla množstvo
dôležitých poznatkov týkajúcich sa fungovania ľudského tela
a požiadaviek na konštrukciu zdravotných matracov.

Matrace sú koncipované ako antidekubitné – s rôznymi stupňami
prevencie vzniku dekubitov teda preležanín. Pre bežného užívateľa
to znamená, že matrac na telo „netlačí“ a umožňuje cirkuláciu krvi
v tkanivách. Prináša dokonalú relaxáciu, nedochádza k preležaniu
a u dlhodobo ležiacich osôb predchádza vzniku preležanín.

Všetky matrace, registrované ako zdravotnícka pomôcka, 
podliehajú povinnosti sledovania a vyhodnocovania po výrobe. 
Naše výrobky sú testované a sledované vo Fakultnej nemocnici 
v Hradci Králové a v Hamzovej odbornej liečebni pre deti 
a dospelých v Luži v Košumberku.

ZDRAVOTNÍCKE MATRACE

zdravotnícka 
pomôcka



V posteli strávime tretinu života. Ide o nevyhnutný čas, keď sa naše telo počas spánku regeneruje a čerpá
silu a energiu. Kvalitný matrac je preto dôležitou investíciou do nášho zdravia.

Najlepší matrac znamená pre každého celkom niečo iné. Dôvodom je individuálna potreba každého človeka,
rozdielna stavba tela aj zdravotný stav. Obecne by jadro matraca malo byť dostatočne tuhé, aby matrac podržal
chrbticu v správnej polohe a ložná plocha by mala byť dostatočne pružná a prispôsobivá, aby zaistila jemné
doladenie a komfort spánku.

PRED VÝBEROM
 

Pred výberom je potrebné si ujasniť rozmer matraca
(zmerať vnútornú časť postele). Tu platí, že lôžko
na komfortkný spánok by malo min. o 20 cm dlhšie 
ako je vaša výška. Ďalej charakter používania 
(na každodenný spánok, pre deti, na príležitostné 
prespanie, …) a v neposlednom rade uloženie matraca 
(lamelový či latový rošt, pevná doska, …). Iba vhodne 
zvolený podklad pod matracom totiž zaistí jeho 
správnu funkčnosť.

AKO SI VYBRAŤ
SPRÁVNY MATRAC

PRI VÝBERE
 

Pri výbere odporúčame obrátiť sa na odborníka,
ktorým je kvalitný, preškolený predajca a matrac 
si vyskúšať tzv. na vlastnom chrbte. 
Vyčleňte si dostatok času, matrac si vyskúšajte vždy 
vo všetkých polohách spánku, najmä v tej obľúbenej 
a ideálne s asistenciou skúseného predajcu. 
Matrac neskúšajte v hrubom oblečení, ako je napr. 
zimná bunda. A nezabudnite, že najdôležitejšie je to, 
ako sa na matraci cítite.



Tom

–     tuhosť     +

Tom Aloe

–     tuhosť     +

Tom Kokos

–     tuhosť     +
160 – nastaviteľná tuhosť +

v bedrovej časti

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 Kokos - mäkučký latexový vankúš s perforáciou.

Vankúše Tom Aloe a Kokos sú na každej strane inak tuhé 
vďaka kónickej profilácii. Prateľný strečový poťah drží tvar (60 °C).

Rozmery cca 60x40x13 cm (Tom Aloe 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

–  tuhosť  +

ergonomicky testované

Wellness
masážna profilácia

Classic
neprofilovaná klasika

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

E
1

E
1

E
w

1E

Vzdušné polštáře. Dotáhněte komfort k dokonalosti.

Podpora krční páteře a uvolnění šíjového svalstva.
Dokonalá relaxace s Vaší novou matrací. Vybere si každý:

Tom - polštář z visco-latexové pěny s paměťovým efektem.
Tom Aloe - paměťový polštář s perforací, nejoblíbenější.
Tom Kokos - měkoučký latexový polštář s perforací.

Polštáře Tom Aloe a Kokos jsou na každé své straně jinak tuhé díky 
kónické profilaci. Pratelný strečový potah drží tvar (60 °C).

Rozměry cca 60x40x13 cm (Tom Aloe a Kokos).
Rozměry cca 66x42x11 cm (Tom).

XXL
nosnosť
tuhosť

možnosť
atypov

nastaviteľná
tuhosť 5x

+/-

4n4o

cm

výška
toppera

5 cm

výška
toppera

7

zdravotnícka 
pomôcka

zdravotnícka 
pomôcka



B1

B1

B1

B1

B1

G

–     tuhosť     +

Pamäťový vankúš v tvare motýlích krídiel. Obklopí Vás.
Butterfly

–     tuhosť     +

Tom Carbon

–     tuhosť     +

Eucalyptus

–     tuhosť     +

Tom Mini

–     tuhosť     +

Tom Wolf

–     tuhosť     +

Antibacterial Gel

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 či cestovaní. Pomáha uvoľniť bolesť pri 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!

limitovaná edícia
vankúšov

zdravotnícka 
pomôcka



Aktuálny cenník žiadajte u svojho predajcu. Matrace sú k dispozícii v štandardných, 
atypických aj predĺžených rozmeroch.
Ceny jednotlivých variantov nájdete v platnom cenníku.

Výrobca si týmto vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu technológie výrobku alebo jeho konštrukcie, zafarbenia, dizajnu, atď. 

bez predchádzajúceho upozornenia s tým, že aktuálne vyobrazenie výrobku sa môže odlišovať od aktuálneho vyobrazenia 

reklamných a ilustračných fotografií výrobku.

Predĺžená záruka
Nad rámec zákonnej lehoty poskytujeme pri väčšine našich matracov predĺženú záruku na vady týkajúce

sa jadra matraca. Dĺžka záruky je uvedená vždy v príslušnej ikone pri danom matraci v katalógu alebo na

samolepke na obale matraca.

Tento benefit nie je spoplatnený, predĺženú záruku získavate zadarmo, je potrebné svoj matrac iba

registrovať. Je dôležité, aby registrácia bola vykonaná najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu

nákupu matraca na http://reg.hilding.cz.

K registrácii potrebujete iba opísať názov, rozmer a výrobné číslo (SN kód). Nájdete ho na papierovom

www.matracetropico.sk

české matrace


