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HUG PUG

Nikomu ani muk,

ku každému

mimoriadna

ZĽAVA!
Labku na to!

MATRACU

avýrobok

emateriály



BIG BOY
SwISSLAB

Poriadny kus pevného a odolného matraca.
Oceníš, aj keď nie si najviac big, a nemusíš 

byť ani boy.

Pamäťovej peny má Big Boy 
tak akurát, aby neboleli 
ramená a bedrá a aj tak 

ťa podrží ako najlepší 
kámo - už žiadne 
ležanie v lavóre.

To nevadí, že pod stromčekom nebude Fat Boy. Big Boy je predsa tiež dobrý...

Uvedené ceny platia pre typické rozmery 90 × 200 a 80 × 200 cm.
Všetky ďalšie rozmery a výšky nájdeš v akčnom cenníku. Je ich totiž toľko, že by sa sem nevošli.
A Atypy Vieme tiež!

Visco soft
Nič mäkkého nečakaj. Je iba o Hug-pugov 
chlp mäkšia ako tuhá strana matraca. 
Štipka pamäti, hafo podpory.

Visco Hard
tuhšia strana tohto tuhého matraca, 
vyrobená z pamäťovej peny. Je jej tam tak akurát, 
aby ťa netlačilo rameno alebo neboleli kríže. 
Jemné kopírovanie kriviek tela.

aegis
Dvojdielny prateľný poťah, s ktorým sa nepotíš.
Vlákna tencel® na báze bambusovej a eukalyptovej 
celulózy sú proste cool.

7 ZóN
tuhá stredná časť jadra zo špičkovej rakúskej peny dýcha,
a dáva si bacha na to, aby bola správne pevná v každej 
zóne - či už spíš na chrbte, na boku alebo na bruchu.
Lepené švajčiarskymi vodnými lepidlami Simalfa®.

375 € 415 € 830 € 40 €

PôVodNá 
akcia

ŠtaNdardNá
ceNa

ÚsPora 
DO KASIČKY
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22

kg
180

66 rokov

- tuhosť +

Zdravotná 
pomôcka

akcia 
teraZ



SUPER FOX
VISCO/BLUE/CLOUD

Originálny český matrac

Rodinná pohoda je, keď sme spolu.
A ak sa všetci dobre vyspíme, máme sa ešte lepšie!

Super Fox. Člen našej rodiny.

Pamäťová verzia VISCO pre pohodlie 
alebo keď už telo bolí.

Pružná verzia BLUE pre tých, 
ktorí sa potia 

a mladistvých.

Jemná verzia CLOUD
 pre spanie ako 

na obláčiku 
a bez potenia.

Nakoniec, aj keď si Super Fox v tomto roku nekúpite, hlavne, že budete spolu...

Každý model z tohto radu má svoj benefit – pre milovníkov komfortného poddajného ležania (Super Fox 
Visco), pružnej a vzdušnej ložnej plochy (Super Fox Blue) alebo hebkosť a dokonalú distribúciu tlaku.
Geltouch (Super Fox Cloud). Spoločným znakom je pružnosť, pevnosť a odolnosť jadra. Voľba profilácie 
Classic (rovná) alebo Wellness (masážna). Ďalšie výšky a rozmery nájdeš v štandardnom cenníku.

HorNá pLoCHA 
mAtrACA
podľa vybraného variantu
(Visco/Blue/Cloud).

sPodNá PlocHa matraca
tuhšia, pružná strana s antidekubitnou profiláciou 
= skvelo dýcha a aj napriek vyššej tuhosti netlačí.

POťAh
Super Fox VISCO: Wellness. Odolný poťah, pomáhajúci 
znížiť statický náboj.
Super Fox BLUE: Aegis®. Roztoče a plesne ho budú 
nenávidieť.
Super Fox CLOUD: Tencel®. Vďaka kusu prírody bojuje 
proti poteniu.
Všetky Super Foxy majú poťahy dvojdielne, prateľné 
(60 °C) a s ventiláciou.

ZónY
7 zón + robustná základňa. Na 
optimálnu pozíciu tela počas spánku.
Lepené švajčiarskymi vodnými 
lepidlami Simalfa®.

SPevnený BOK /BOKY
Za príplatok môžete mať so 
spevneným 1 alebo oboma 
bokmi (opora pri vstávaní). 
Viď cenník.

1sh

ibýř

8šEr

cm
24

315 €Cena za variant  so 
spevnenými bokmi od

Super Fox
BLUe

Super Fox
CLOUD

312 € 623 € 22 €

PôVodNá 
akcia

ŠtaNdardNá
ceNa

ÚsPora 
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Visco

BLUe

CLOUD

kg
135

- tuhosť +

Zdravotná 
pomôcka

290 €akcia 
teraZ

66 rokov



TROPICO GUARD 
ANTIBACTERIAL

Prevencia pre zdravý chrbát. 
Lepšia prevencia ako desať doktorov.

Tu si prídu na svoje milovníci tuhého 
poležania, notorickí potiči a mládež.

Na tomto matraci môžete vystrájať, až sa budú hory zelenať (pružnosť & tuhosť).

cm
20

HorNá 
pLoCHA mAtrACA
pružná hybridná pena s antidekubitnou 
(tlak znižujúcou) profiláciou.
Vzdušná, odolná a pohodlná.

sPodNá PlocHa matraca
tuhšia, pružná strana z peny Flexifoam®.

POťAh
Medical Concept. Spojenie viskózy 
a polyesteru je spojením vzdušnosti, 
obmedzenia potenia, rýchleho schnutia 
a vysokej odolnosti pri praní. Dvojdielny, 
prateľný (60 °C), s ventiláciou.

SPevnený BOK/BOKY
Pri tomto matraci bez 
príplatku!

sgb
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317 € 634 € 44 €

PôVodNá 
akcia

ŠtaNdardNá
ceNa

ÚsPora 
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Uvedené ceny platia pre typické rozmery 90 × 200 a 80 × 200 cm.
Všetky ďalšie rozmery nájdeš v akčnom cenníku. Je ich totiž toľko, že by sa sem nevošli. 
A Atypy Vieme tiež!

55 rokov

kg
140

7 ZóN
Celé jadro úplne bez lepenia 
(okrem variantu so spevnenými 
bokmi) = svieži vietor do vašej 
spálne.

- tuhosť +
Zdravotná 
pomôcka

273 €akcia 
teraZ



DÁŠA
TROPICO

Na spanie.
Na váľanie.

Na ničnerobenie.

Skvelý.
Ale známky z matiky 

ti asi nevylepší.

Pre koho je? 
Pre milovníkov 

pružných matracov, 
pre tých, ktorí sa 

potia a pre milovníkov 
pohodlia bez pamäťovej 

peny.

cm
18

HorNá 
pLoCHA mAtrACA
pružná tuhšia studená pena 
klasického strihu. Dýcha, nesie, baví.

sPodNá PlocHa matraca
mäkšia, zamatová hybridná pena s dokonalým 
pohodlím, vzdušnosťou a tuhosťou, ktorá poteší 
aj princezné na hrášku.

POťAh
Aegis®

Roztoče a plesne ho budú nenávidieť. Spojenie 
prvotriednych vlákien na báze bambusovej 
a eukalyptovej celulózy (termoregulácia, 
obmedzenie potenia) a polyesteru (odolnosť, pranie). 
Dvojdielny, prateľný (60 °C).
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227 € 453 € 21 €

akcia 
teraZ

PôVodNá 
akcia

ŠtaNdardNá
ceNa

ÚsPora 
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Keď sa vytrieskate na skejte, 

použite mäkšiu stranu.

ZónY
5 vnútorných zón, ktoré 
fungujú pri zaťažení 
dospelákom a špunti
tu budú ako vo vatičke. Celé 
jadro úplne bez lepenia. 
Roztvor a vyvetraj.

Uvedené ceny platia pre typické rozmery 90 × 200 a 80 × 200 cm.
Všetky ďalšie rozmery a výšky nájdeš v akčnom cenníku. Je ich totiž toľko, že by sa sem nevošli.
A Atypy Vieme tiež!

44 roky

kg
135

Zdravotná 
pomôcka

206 €

- tuhosť +



LAMELOVÝ ROŠT 

DOUBLE KLASIK
PAmäťOVý VANKÚŠ 

TOM CARBON
Nepliesť si s uhlím na zimu. Uhlík – základný stavebný prvok všetkého.  Tu sa nachádza 
v mäkučkej  pamäťovej pene a pochádza  z bambusového uhlia. Perfektný pre alergikov. 
Antiseptické vlastnosti.

• Rozmer cca 60 × 40 × 12 cm.
• Prevzdušnené jadro.
• Prateľný poťah z viskózy a polyesteru.

kg
130

cm
5

Špičkový lamelový rošt s nastaviteľnou tuhosťou v bedrách. 

Vytiahne z vášho nového matraca maximum ortopedických kvalít.

Viac o rošte a rozmeroch na webe / v katalógu Tropico.

54 € 62 € 82 € 8 €

akcia 
teraZ

PôVodNá 
akcia

ŠtaNdardNá
ceNa

ÚsPora 
DO KASIČKY

64 € 83 € 108 € 19 €
akcia 
teraZ

PôVodNá 
akcia

ŠtaNdardNá
ceNa

ÚsPora 
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Dodávame v darčekovej 
krabici a s cestovným 

prebalom.

B1

• Výška roštu je cca 5 cm.
• Kvalitné vrstvené drevo a robustná konštrukcia.
• Pre zaťaženie až 130 kg.

počet
lamiel

atypické
rozmery

5x
nastaviteľná

tuhosť

- tuhosť +



VANKÚŠ
ALOE VERA

PRIKRÝVKA
ALOE VERA

To chce pokoj a nohy v teple. S prešívanou bavlnenou 
prikrývkou s výplňou z dutých polyesterových vlákien 
to nebude žiadny problém. 100% bavlna má povrchovú 
úpravu „aloe vera“. Tá pôsobí blahodarne na pokožku.

• Rozmer 135 × 200 cm (vhodné pre obliečky 
140 × 200 cm).

Klasika, ktorá nesklame. 100% bavlnený prešívaný vankúš s náplňou z polyesterových 
guľôčok. Má na boku zips – náplň môžete pridať alebo odobrať a upraviť tak tuhosť  
a výšku vankúša podľa chuti.

• Povrchová úprava bavlnenej látky „aloe 
vera“ pôsobí blahodarne na pokožku.

• Rozmer 70 × 90 cm (klasický najbežnejší).
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44 € 57 € 13 €

akcia 
teraZ

ŠtaNdardNá
ceNa

ÚsPora 
DO KASIČKY

20 € 26 € 6 €
akcia 
teraZ

ŠtaNdardNá
ceNa

ÚsPora 
DO KASIČKY
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Prateľnosť
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PODmIenKY AKCIe vIAnOCe S TrOPICOm 2021
     
Akcia prebieha od 15. 10. 2021 do 31.1. 2022

 
Akcia platí iba na uvedené rozmery! Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Jednolôžka:  80×200; 90×200; 100×200; 120×200; 
Dvojlôžka:  140×200; 160×200; 180×200  

matrace s možnosťou spevnených bokov (Vr) alebo jedného boku (1Vr): Super Fox (varianty 
Visco, Blue i Cloud) – za príplatok; tropico Guard Antibacterial – bez príplatku.

ostatné rozmery, vrátane výpočtov atypických rozmerov či predĺžených dĺžok, podľa štan-
dardných akčných cenníkov. Aktuálny cenník žiadajte u svojho predajcu.

termín dodania:

• SKLADOvÉ ZÁSOBY – OKAmŽITe (tzn. super rýchle dodanie do 4 pracovných dní k pre-
dajcovi/koncovému zákazníkovi v Čr). informácie o skladových zásobách Vám poskytne 
predajca.

  
• NeSKLADoVÉ poLožKy – DoDANie Do 14 prACoVNÝCH DNÍ.     

    

matrace sú v klasickom balení (nerolované). matrace väčšie ako 90×200 cm môžu byť doda-
né s lepeným konštrukčným spojom. matrace v rozmeroch väčších ako 90×200 cm môžu byť 
dodané, s ohľadom na typizované šírky látok, s iným vzorom prešívania poťahu, nemajúcim 
vplyv na úžitkové vlastnosti výrobku.
Výrobca si týmto vyhrádza právo na akúkoľvek zmenu technológie výrobku či jeho konštruk-
cie, zafarbenia, dizajnu atď. bez predošlého upozornenia s tým, že aktuálne vyobrazenie vý-
robku sa môže odlišovať od aktuálneho vyobrazenia reklamných a ilustračných fotografií 
výrobku.

právo na tlačové chyby a zmeny v akcii vyhradené. Na tovar ponúkaný v akcii sa nevzťahujú 
ďalšie zľavy.

Predĺžená záruka.
Nad rámec zákonnej lehoty poskytujeme na väčšinu našich matracov predĺženú záruku na 
vady jadra matraca. Štandardná dĺžka záruky je vždy uvedená na príslušnej ikone pri danom 
matraci a ďalej na etikete alebo samolepke na obale matraca. predĺžená záruka je platná iba 
v prípade registrácie výrobku na webe https://zaruka.matracetropico.cz. registrácia musí 
byť prevedená do 30 dní od zakúpenia.

tento benefit nie je spoplatnený, predĺženú záruku získavate zadarmo, je potrebné svoj ma-
trac iba registrovať. Bližšie podrobnosti o predĺženej záruke je možné získať u predajcu či
v záručných podmienkach. V prípade, že nebude registrácia prevedená, platí zákonom sta-
novená záručná lehota 2 roky.

www.matracetropico.sk
www.hugpug.sk



AKO SI VYBRAť 
MATRAC

Keď môžeš, vyskúšaj si matrac na vlastnom chrbte, boku a bruchu u dobrého predajcu, ktorý kukne 
a vidí, počúvne a poradí. Jedno poriadne poležanie je viac ako tisíc rád.

RýCHLE RADy, OSTRé AKO MOJE ZúBKy = NA CHRBáTIKU žIADNE VRúBKy.

pokiaľ spíš najviac na bruchu, vezmi si tuhší matrac. tropico Guard Antibacterial alebo Super Fox 
Blue!

pokiaľ spíš viac na boku. Nooo… tak to je telo najcitlivejšie. prituhý matrac je rovnaký problém 
ako preležaný - panva je buď príliš zaborená alebo príliš nahor. Skončí to bolesťou v krížoch alebo
sa budeš celú noc prevaľovať ako Hug pug v pilinách. rovnaký problém je aj pri ramenných kĺboch.
Borci, ktorí sú v ramenách poriadne namakaní, budú mať ráno v ruke „mravčenie“. Najlepšia cesta 
ako z toho von je matrac s pamäťovou penou. ten by mal byť samozrejmosťou zvlášť v prípadoch,
keď už telo bolí. Ak máš do 90 kg a spíš na boku, ber Super Fox Visco. Ak si ťažší, ber Big Boy.
Keď nemáš rád pamäťovú penu a si ľahšia váha, ber Dášu alebo Super Fox Cloud.

Keď spíš najviac na chrbte, tak musíš pod bedrami cítiť jemnú oporu.
pokiaľ máš pod bedrami medzeru, tak je matrac moc tuhý.
pokiaľ nemôžeš vyskúšať na vlastnom chrbte, ber pamäťový matrac 
stredne tuhej až tuhšej konštrukcie (Super Fox Visco alebo Big 
Boy).

www.matracetropico.sk
www.hugpug.sk

Dnes radí 
Dr. Sleep®

alias hUg PUg

hug Pug radí, hlavu pri výbere ti schladí!

Dnes radí Dr. Sleep®

alias Hug Pug


