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Spánok, ktorý má dušu...
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M A T R A C O V  +  D O P L N K Y ,  K T O R É  V Á S 

Z A S V A T I A  D O  T A J O V  S P Á N K U

SuperiorM A T R A C E
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• Spoločnosť bola založená ako TROPICO PLUS CZ v roku 2000.

• Vďaka vysokej kvalite výrobkov a schopnosti plniť priania zákazníkov sme sa stali v roku 2006  

jednotkou na českom trhu. 

• V roku 2007 sa spoločnosť pod názvom Hilding Anders Česká republika, a. s., stala súčasťou  

skupiny Hilding Anders, tradičného svetového dodávateľa matracov a postelí.

• V roku 2015 sme na trh, s ohľadom na ohlasy zákazníkov, uviedli novú vlastnú značku špičkových matracov  

SPIRIT SUPERIOR, ktorým sme dali do vienka našu  skúsenosť, najnovšie poznatky z oblasti zdravého  

spánku a vysoko kvalitné moderné materiály. Momentálne má rodina Spirit Superior 6 prepracovaných  

modelov matracov. 

• V roku 2022 sme pre sortiment SPIRIT pripravili nielen facelift vo forme špičkových strečových poťahov  

a vylepšených materiálov s ešte väčšou odolnosťou a úžitkovou hodnotou, ale pridávame tiež množstvo  

luxusných funkčných doplnkov.

• Od roku 2022 sme zahájili výrobu v modernom závode v Jilemnici, kde prebieha aj kompletný proces vývoja. 

• Venujeme veľkú pozornosť používaniu kvalitných vstupných materiálov. Využívame iba certifikované,  

zdravotne nezávadné materiály vyrábané s ohľadom na životné prostredie napríklad v Belgicku,  

Nemecku, Švajčiarsku, na Slovensku, a, samozrejme, v Českej republike.

• Sledujeme nové technológie a novinky. Používame strojové zariadenia od talianskych, nemeckých  

a českých renomovaných firiem. Môžeme sa pochváliť najmodernejším CNC rezacím centrom v Európe. 

• Vážime si odbornosti nášho stabilného tímu zhruba 150 zamestnancov, ktorý je kľúčom k úspechu  

našej spoločnosti. 

Spokojnosť zákazníkov a kvalitne spracované výrobky 
na zdravý spánok sú našim krédom už viac ako 20 rokov.
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Viete, že:
Denne prešijeme okolo 5 km poťahovej látky.

Denne vyrobíme cca 1 000 ks matracov.

Ročne spotrebujeme zhruba 2.000.000 kg pien  
(tzn. hmotnosť zhruba 2 000 osobných automobilov).

Ročne spotrebujeme asi 350.000 zipsov. 

Ročne spotrebujeme toľko km nití, koľko km meria cesta na Mesiac  
(a bez pol cesty) aj späť. 

Sme autormi nových technologií, myšlienok a niekoľkých  
patentových riešení, ktoré zlepšujú spánok.



Atmosféra
R O V N A K O  A K O  A T M O S F É R A  C H R Á N I  Ž I V O T   
N A  Z E M I ,  C H R Á N I  P O Ť A H  M A T R A C A  J E H O  J A D R O  
A  V Á Š  Z D R A V Ý  S P Á N O K



Atmosféra Každý matrac SPIRIT má svoju atmosféru v podobe dvojdielneho poťahu 

GEKON/VOGUE.

Poťah, ktorý udržiava príjemnú spánkovú teplotu v každom ročnom období.  

V každom matraci nájdete noc aj deň.



 POŤAHY 
GEKON & VOGUE
Prémiové poťahové látky na váš luxusný spánok

 Zloženie: 
    63 % Polyester, 

 36 % Tencel®, 
   1 % Elastan

Dvojdielny poťah Gekon/Vogue vám, v spojení s matracmi vrcholného modelového  
radu Spirit Superior, prinesie tak potrebný pocit komfortu a pohody, ktorý je  
neoddeliteľnou súčasťou kvalitného spánku. V rade Spirit Superior  
myslíme nielen na kvalitu ležania, ale tiež na stav mysle. 

Poťah je opatrený zipsom, a jeho praktické dvojdielne prevedenie vám umožní jednoduchú  
manipuláciu a pranie, na ľahkú údržbu vášho lôžka. 

Gekon

Prvotriedny poťah Gekon si obľúbite nielen preto, že je hebký, 
nadýchaný a veľmi príjemný na dotyk, ale hlavne pre jeho 
vysokú funkčnosť. Názov bol zámerne inšpirovaný 
prírodou. Gekon môže byť častokrát 
nenápadný, avšak svojimi znakmi 
a rysmi jedinečný.



T E C H N I C K É  PA R A M E T R E  P O Ť A H OV

PRATEĽNÝ 
POŤAH

DVOJDIELNY 
POŤAH

DREVNÉ
VLÁKNO

TERMO
REGULÁCIA

EXTRA
PRIEDUŠNÉ

 Zloženie: 
   70% Polyester, 

30% Viscose

Gekon

Vogue 

Vogue je atraktívny, funkčný, prateľný a veľmi príjemný na dotyk. 
Oproti iným látkam, často používaným na výrobu poťahov, 

disponuje veľmi vysokou gramážou látky (568 g/m2 ) a v spojení 
s jej zložením tak ponúka skvelé vlastnosti, ktoré zaručia 

veľkú odolnosť aj dostatočnú hygienu. 

Termoregulačná 3D ventilácia podporuje nevyhnutnú vzdušnosť lôžka, odvod vlhkosti  
a celkovo zdravú a príjemnú spánkovú klímu.

NATUR

Preverený v extrémnych 
podmienkach expedície 

Tatra okolo sveta 2 (2020-2023)



Prebuďte sa odpočinutí a plní síl. 

Vstaňte plní energie do nového dňa. Prežite deň tak, ako ste snívali, že ho prežijete.  

Nepremýšľajte nad tým, či aj ďalšia noc bude tak intenzívna ako minulá, 

spoľahnite sa na to, že bude. Ak budete so svojim matracom Spirit. 

Starosť o hlboký zážitok zo spánku nechajte na bedrách matraca dnešnej doby, 

matraca Spirit. Matrac s technológiou zajtrajška. Nechá vás prežiť noc. Vy prežite svoj deň. 

Žite a spite tak ako nikdy.





VISCO

Luxusný matrac, ktorý urobí maximum, aby sa prispôsobil  
vášmu telu. Dve vrstvy pamäťovej peny dodajú nezameniteľný 
efekt odľahčenia. 

Stredne tuhý matrac s nižšou odrazovou pružnosťou. Vrchná rovná vrstva super jemnej pamäťovej peny vás  

doslova objíme a spoločne, ešte s ďalšou vrstvou pamäťovej peny strednej tuhosti, navodí príjemný  

„beztiažový“ stav. Podporou vrchných vrstiev je studená pena vyššej tuhosti, ktorá zároveň lôžku prináša pružnosť  

a pevnosť nielen na ľahkú zmenu polohy počas spánku, ale tiež pri vstávaní. Dômyselne prepracovaná základňa 

zo špeciálnej hybridnej peny dokonalo vyrovnáva tlak v ploche matraca. Súčasťou základne je anatomický systém  

SpineProtector, ktorý pomocou špeciálneho tvaru a umiestnenia penových segmentov citlivo upravuje tuhosť pre 

ramenné a panvové zóny.

Stav beztiaže
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SUPERSOFT VISCO 50 kg/m3 (3 cm) optimalizuje svoju tuhosť podľa absorbovaného tepla 
na optimálne prispôsobenie sa.

VISCO 55 kg/m3 (4 cm) pamäťová pena strednej tuhosti na sekundárne doladenie polohy chrbtice.

Studená pena HR 45 kg/m3 (5 cm)  s jedinečným pomerom medzi hustotou a odrazovou pružnosťou.

Anatomický systém Spine Protector - ramenné a panvové roznášacie zóny nesú telo vo všetkých uhloch ležania 
a upravujú tuhosť v zónach.

Hybridná pena 50 kg/m3 (9/12/17 cm podľa celkovej výšky matraca) spája výhody studenej peny 
(vzdušnosť, pružnosť), latexu (termoregulácia, nezničiteľnosť) a visco peny (prispôsobivosť).

Ramenné  moduly na optimálnu polohu chrbtice a uvoľnenie ramien najmä počas spánku na boku. 

Anatomický 
systém
Spine Protector

Hybridná
pena

Studená 
pena HRVISCOSUPERSOFT

VISCO

Ramenné
moduly

REVERZNÁ STRANA
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599 € 
679 €  

CENA ZA 1 KS:

100x200 cm:  719 € (22); 815 € (25; 30)
120x200 cm:  958 €(22); 1 086 € (25; 30)              
140; 160 a 180x200 cm: 1 198 € (22); 1 358 € (25; 30)
200x200 cm:  1 557 € (22); 1 765 € (25; 30)

Ďalšie rozmery vrátane atypických rozmerov nájdete v platnom cenníku.

80x200; 90x200 vo výške 22 cm

80x200; 90x200 vo výške 25 a 30 cm



LATEX
Tvarová stálosť

Prvotriedny matrac, ktorý vyniká spojením pružnosti, pamä-
ťového efektu a mimoriadneho komfortu. Špičkové parametre  
a dokonalé spojenie vybraných materiálov tvorí ortopedický 
matrac vyššej tuhosti s vyššou strednou odrazovou pružnosťou. 

Skvelá elasticita vrchnej vrstvy latexu a následná vrstva pamäťovej peny strednej tuhosti spoločne prinášajú  

výnimočné pohodlie, ktoré sa nádherne prispôsobí vášmu telu. Umiestnenie jemného a perforovaného latexu  

zaručuje oproti pamäťovej pene vhodnejšiu spánkovú klímu v prípade, že sa viac potíte. Pružnú podporu  

a pevnosť zaisťuje studená pena vyššej tuhosti, ktorá vám tiež uľahčí zmenu polohy počas spánku. Dômyselne 

prepracovaná základňa zo špeciálnej hybridnej peny dokonalo vyrovnáva tlak v ploche matraca. Súčasťou základne je  

anatomický systém SpineProtector, ktorý pomocou špeciálneho tvaru a umiestnenia penových segmentov citlivo 

upravuje tuhosť ramenných a panvových zón.
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LATEX  65 kg/m3 (3 cm) veľmi odolný, húževnatý materiál s prirodzenou odrazovou pružnosťou a tvarovou stálosťou. 

VISCO 55 kg/m3 (4 cm) pena strednej tuhosti na sekundárne doladenie polohy chrbtice a odľahčenie kĺbov.

Studená pena HR 45 kg/m3 (5 cm) s jedinečným pomerom medzi hustotou a odrazovou pružnosťou.

Anatomický systém Spine Protector - ramenné a panvové roznášacie zóny nesú telo vo všetkých ložných uhloch 
a upravujú tuhosť v zónach.

Hybridná pena 50 kg/m3 (9/12/17 cm podľa celkovej výšky matraca) spája výhody studenej peny 
(vzdušnosť, pružnosť), latexu (termoregulácia, nezničiteľnosť) a visco peny (prispôsobivosť).

Ramenné moduly pre optimálnu polohu chrbtice a uvoľnenie ramien najmä počas spánku na boku.

Anatomický 
systém
Spine Protector

Hybridná 
pena

Studená 
pena HRVISCOLATEX

Ramenné 
moduly

REVERZNÁ STRANA
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599 € 
679 €  

CENA ZA 1 KS:

100x200 cm:  719 € (22); 815 € (25; 30)
120x200 cm:  958 €(22); 1 086 € (25; 30)              
140; 160 a 180x200 cm: 1 198 € (22); 1 358 € (25; 30)
200x200 cm:  1 557 € (22); 1 765 € (25; 30)

Ďalšie rozmery vrátane atypických rozmerov nájdete v platnom cenníku.

80x200; 90x200 vo výške 22 cm

80x200; 90x200 vo výške 25 a 30 cm



TRIUMPH
Extrémna odolnosť

Matrac strednej tuhosti, s výnimočnou odrazovou elasticitou, je 
opatrený vrstvou exkluzívnej peny XDura, ktorá zaručuje nezniči-
teľnú pružnosť, poddajnosť a extra termoreguláciu. Unikátna pena 
s otvorenou štruktúrou zaistí nadštandardný prietok vzduchu.

Perfektne premyslená trojstupňová konštrukcia sa skladá z najmodernejších pien veľmi vysokej objemovej hmotnosti  

s najvyššou možnou priepustnosťou vlhkosti. Vrchná vrstva je dokonalo kopírujúca, priedušná, prakticky nezničiteľná  

a vysoko termoregulačná pena XDura. Nasleduje super-elastická hybridná pena strednej tuhosti, ktorá vyrovnáva tlak 

po celej ložnej ploche. Jej súčasťou je anatomický systém SpineProtector, ktorý sa stará o váš pohodový spánok pomocou 

špeciálneho tvaru a umiestnenia penových segmentov v ramenných a panvových zónach, kde citlivo upravuje tuhosť. 

Dômyselnú základňu zo studenej peny zdokonaľujú funkčné ramenné kolísky.   
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XDura 60 kg/m3 (7 cm) vysokoobjemová, dokonalo kopírujúca a priedušná, prakticky nezničiteľná pena 
s termoregulačnou funkciou. 

Hybridná pena 50 kg/m3 (9/12/16 cm podľa celkovej výšky matraca) spája výhody studenej peny 
(vzdušnosť, pružnosť), latexu (termoregulácia, nezničiteľnosť) a visco peny (prispôsobivosť).

Anatomický systém Spine Protector je uložený v hybridnej vrstve (dokonalá podpora tela vo všetkých polohách).

Studená pěna HR (8/9/8 cm podľa celkovej výšky matraca) s jedinečným pomerom medzi hustotou 
a odrazovou pružnosťou.

Ramenné moduly na optimálnu polohu chrbtice a uvoľnenie ramien najmä počas spánku na boku. 

Studená 
pena HR

Ramenné 
moduly

Anatomický 
systém
Spine Protector

Hybridná penaXDura

REVERZNÁ STRANA
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599 € 
679 €  

CENA ZA 1 KS:

100x200 cm:  719 € (22); 815 € (25; 30)
120x200 cm:  958 €(22); 1 086 € (25; 30)              
140; 160 a 180x200 cm: 1 198 € (22); 1 358 € (25; 30)
200x200 cm:  1 557 € (22); 1 765 € (25; 30)

Ďalšie rozmery vrátane atypických rozmerov nájdete v platnom cenníku.

80x200; 90x200 vo výške 22 cm

80x200; 90x200 vo výške 25 a 30 cm



CLOUD
Spánok ako v oblakoch

Prvotriedny ortopedický matrac nižšej strednej tuhosti s vysokou 
odrazovou pružnosťou dokonalo eliminuje tlak tela na lôžko, 
skvelo kopíruje krivky a disponuje vynikajúcimi termoregulač-
nými a antibakteriálnymi vlastnosťami. Oproti matracu s pamä-
ťovou penou je vhodnejšou voľbou pre tých, ktorí sa viac potia.

Zamatová latexovo-gélová pena GelTouch obmedzuje tlak na celé telo a zaisťuje výbornú termoreguláciu. Vysoko  

pružná, jemná a vzdušná vrstva perforovaného latexu je ďalším termoregulačným stupňom matraca. Podporou  

jemných vrchných vrstiev je opäť dômyselne prepracovaná sendvičová základňa, zložená z hybridnej peny (Hybrid HY) 

strednej tuhosti, celoplošného anatomického systému SpineProtector na podporu a ochranu chrbtice a dvomi vrstvami 

studených pien. Spodná vrstva je navyše opatrená odľahčujúcimi segmentami v ramenných zónach lôžka. 
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GelTouch pena 45 kg/m3 (3 cm) - druh hybridnej peny, ktorá výhodne spája dokonalú distribúciu tlaku gélu 
s hebkosťou a odolnosťou latexu a priedušnosťou studenej peny. Vynikajúca termoregulácia. 

LATEX  65 kg/m3 (5 cm) veľmi odolný húževnatý materiál s prirodzenou odrazovou pružnosťou a tvarovou stálosťou.

Hybridná pena 50 kg/m3 (6,5 cm) spája výhody studenej peny (vzdušnosť, pružnosť), 
latexu (termoregulácia, nezničiteľnosť) a visco peny (prispôsobivosť).

Studená pena HR strednej tuhosti 40 kg/m3 (6/11 cm podľa celkovej výšky matraca) - celoplošný anatomický 
systém SpineProtector na ochranu chrbtice.

Studená pena HR vyššej strednej tuhosti 45 kg/m3 (8 cm) s jedinečným pomerom medzi hustotou a odrazovou pružnosťou.

Ramenné a panvové moduly na optimálnu polohu chrbtice najmä počas spánku na boku. 

Studená pena 
HR strednej 
tuhosti

Studená pena 
HR vyššej 
strednej tuhosti

Hybridná penaLATEXGelTouch pena

REVERZNÁ STRANA
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679 €  

CENA ZA 1 KS:

100x200 cm: 815 € (25; 30)
120x200 cm: 1 086 € (25; 30)              
140; 160 a 180x200 cm: 1 358 € (25; 30)
200x200 cm: 1 765 € (25; 30)

Ďalšie rozmery vrátane atypických rozmerov nájdete v platnom cenníku.

80x200; 90x200 vo výške 25 a 30 cm



NUCLEUS
Nadštandardná nosnosť

Matrac vyššej strednej až vyššej tuhosti, inšpirovaný ľudskou 
bunkou, prináša maximálne pohodlie pre váš nerušený spánok.  
Unikátne segmentovaná ložná plocha ponúka variabilitu celkom 
troch rôznych pocitov ležania. Vyhovie vysokým nárokom na  
špičkový odpočinok a odlišným nárokom širokého spektra postáv.

Jednu ložnú plochu tvorí hybridná pena vyššej strednej tuhosti s dvomi rôznymi ramennými zónami. Ramenná zóna 

Air, z takmer bezkonkurenčnej a extrémne odolnej peny XDura, citlivo kopíruje telo a zaisťuje vysokú termoreguláciu. 

Ramennú zónu Air Memory predstavuje jedinečný vzdušný modul DNA Nucleo z pamäťovej peny (Visco Aloe), ktorý 

navodzuje „beztiažový“ stav. Oporou matraca je trojstupňová základňa zložená z jednej vrstvy super elastickej hybridnej 

peny strednej tuhosti vyrovnávajúcej tlak v ploche matraca, vrstvy studenej peny tvarovanej do ergonomickej vrstvy  

SpineProtector na ochranu chrbtice a spodnej vrstvy tuhej a vysoko pružnej studenej peny.  
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Hybridná pena 45 kg/m3 (8 cm) spája výhody studenej peny (vzdušnosť, pružnosť), 
latexu (termoregulácia, nezničiteľnosť) a visco peny (prispôsobivosť).

Ramenná zóna AIR z peny XDura, ktorá v odolnosti, pružnosti, ergonómii a vzdušnosti 
prekonáva všetky doposiaľ známe materiály.

Ramenná zóna AIR Memory - rozloženie hmotnosti tela a obmedzenie tlaku je, vďaka tvaru pamäťových 
buniek (DNA Nucleo), skutočne dokonalé. Pamäťové bunky sú navyše vzdušné.

Hybridná pena 50 kg/m3 (6,5 cm) spája výhody studenej peny (vzdušnosť, pružnosť), 
latexu (termoregulácia, nezničiteľnosť) a visco peny (prispôsobivosť).

Studená pena HR strednej tuhosti 50 kg/m3 (6/11 cm podľa celkovej výšky matraca) - celoplošný anatomický 
systém SpineProtector na ochranu chrbtice.

Studená pena HR vyššej strednej tuhosti 45 kg/m3 (8 cm) s jedinečným pomerom medzi hustotou a odrazovou pružnosťou.

Ramenné a panvové moduly na optimálnu polohu chrbtice najmä počas spánku na boku.  

Hybridná 
pena

Studená pena 
HR vyššej 
strednej tuhosti

Ramenná zóna 
AIR Memory

Ramenná zóna 
AIR z peny 
XDura

Hybridná 
pena

Studená pena 
HR strednej 
tuhosti

REVERZNÁ STRANA
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679 €  

CENA ZA 1 KS:

100x200 cm: 815 € (25; 30)
120x200 cm: 1 086 € (25; 30)              
140; 160 a 180x200 cm: 1 358 € (25; 30)
200x200 cm: 1 765 € (25; 30)

Ďalšie rozmery vrátane atypických rozmerov nájdete v platnom cenníku.

80x200; 90x200 vo výške 25 a 30 cm



COMODORE
1680 samostatne reagujúcich bodov

Spojenie špičkových materiálov je zárukou špičkového komfor-
tu. Vysoko vzdušný pružinový matrac strednej až vyššej tuhosti,  
s vysokou odrazovou pružnosťou, je vyrobený s cieľom poskytnúť 
každému bodu na vašom tele súčasne úľavu a podporu.

Ložnú plochu predstavuje jemná perforovaná vrstva latexu, ktorá sa perfektne tvaruje podľa kriviek tela, a pritom  

obmedzuje potenie. Podporou dokonalého pohodlia, pripomínajúceho stav beztiaže, je vrstva pamäťovej peny  

strednej tuhosti. Ďalšia vrstva vysoko-objemovej studenej peny má na starosť nielen chrániť samotné pružinové  

jadro, ale tiež dodať matracu pevnosť a pružnosť. Pružinové jadro, teda viac ako 1 680 taštičkových pružín (platí pre  

rozmer 90x200), je v tomto prípade synonymom maximálneho komfortu s nevídanou odozvou na tlak a mimoriadnou  

vzdušnosťou. Ortopedický efekt je zvýšený dômyselným rozdelením pružín do 7 anatomických zón. Spodná vrstva 

studenej peny chráni pružiny vo vnútri jadra.   
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LATEX  65kg/m3 (3 cm) veľmi odolný húževnatý materiál s prirodzenou odrazovou pružnosťou a tvarovou stálosťou.  

VISCO 55kg/m3 (2 cm) pena strednej tuhosti na sekundárne doladenie polohy chrbtice.

Studená pena HR 45kg/m3 (3 cm) s jedinečným pomerom medzi hustotou a odrazovou pružnosťou.

Filc  600 g/m2 - roznášacia a izolačná vrstva.

Super-Multi-Pocket AirForce (18 cm) jadro z taštičkových pružín s dokonalou reakciou zaručuje perfektnú 
kopírovateľnosť a podporu chrbtice. Bezkonkurenčná vzdušnosť vďaka priečnym kanálikom.

Vysoká dynamická odozva - každá pružinka odvádza na 100% svoju prácu najmä tam, kde to vaše telo potrebuje. 

Studená pena HR vyššej strednej tuhosti (3 cm) s jedinečným pomerom medzi hustotou a odrazovou pružnosťou.

Dynamic response - systém kombinácie dlhých a krátkych pružín zaistí dokonalé odvetranie jadra 
(princíp vzdušnej pumpy) a automatické vyrovnanie tuhosti a podpory pri preťažení. 

Filc Super-Multi
-Pocket AirForce

Studená pena HRVISCOLATEX Studená pena HR 
vyššej strednej tuhosti

Princíp dvojitých pružín zaistí automatické vyrovnanie tuhosti
a podporu pri preťažení a ďalej aktívnu výmenu vzduchu vo 
vnútri jadra (princíp vzdušnej pumpy).

1rh1rh

679 €  

CENA ZA 1 KS:

100x200 cm: 815 € (30)
120x200 cm: 1 086 € (30)              
140; 160 a 180x200 cm: 1 358 € (30)
200x200 cm: 1 765 € (30)

Ďalšie rozmery vrátane atypických rozmerov nájdete v platnom cenníku.

80x200; 90x200 vo výške 30 cm



Život je kúzelný v dostupnosti vedomostí – možnosti poznávania. Je bohatý 

na skúsenosti, ktoré sa veľakrát tí skúsenejší snažia predať tým menej 

skúseným, aby nakoniec zistili, že skúsenosť je neprenosná. 

Raz prežiť je viac ako tisíc slov.

Zažite naozajstný, hlboký spánok. Spánok, ktorý má dušu.

České matrace Spirit s hrdým českým rodokmeňom.



Spánok,
ktorý má dušu...



5 rád,
ako zlepšiť váš spánok

1.

2.

Večerné rituály

Upokojujúcim aktivitám by sa pred spaním mal venovať každý. Aby sa z činnosti stal rituál, je potrebné ju pravidelne dodržiavať. Aby ste 
mohli začať zbierať zaslúžené plody, mali by ste rituál praktikovať aspoň 21 po sebe idúcich dní. Zaradiť môžete horúci kúpeľ na zníženie 
svalového napätia; aromaterapiu s éterickými olejmi s vôňou levandule, ruže, vanilky, ylang-ylang, geránia, harmančeku, kadidla,  
kozlíku, medovky, myrhy, nardu alebo santalu; domáci wellness v podobe saunovania alebo masáže nôh masážnym olejom s obsahom 
škorice alebo cyprusu, ktoré dokážu nohy prehriať alebo čítací rituál. Tento rituál dokáže uvoľniť myseľ a pripraviť ju na spánok.  
Najlepšie je čítanie tlačených kníh, z ktorých nevychádza žiadne žiarenie, ktoré by stimulovalo mozog a nútilo ho pracovať nadčas.

Správne zariadenie spálne 

V spálni by malo byť, pokiaľ je to možné, čo najmenej (rušivých) vecí, a rozhodne do miestnosti, kde sa spí, nepatrí nič, čo súvisí  
s prácou. Veľmi dôležitú úlohu hrajú, samozrejme, farby. Obecne platí, že tlmenejšie budú lepšou voľbou ako pestré farby, ktoré nás 

nenechajú na pokoji. Pre milovníkov teplejších odtieňov odporúčame nielen my, ale aj odborníci na feng-šuej jemnú béžovú, ktorá  
nielenže má upokojujúci účinok, ale tiež spálňu príjemne zútulní. Vhodné sú aj svetlé, tlmené odtiene ružovej, modrej a zelenej.  

V móde je aj strieborná ako farba pre tých, ktorí farbám vyslovene nefandia, ale biela sa im už zunovala. Naopak nevhodné, rušivé až 
burcujúce farby, pri ktorých budete ťažko spať či iba relaxovať, sú červená, oranžová, fialová. Nevhodné sú tiež tmavohnedá a čierna – 

navodiť úzkosť a depresiu si v spálni určite nikto nechce. Všetko je, samozrejme, individuálne a záleží na vkuse každého z nás.

3. Správna posteľ a matrace

Vedeli ste, že veľkú úlohu v tom, ako kvalitne sa vyspíte hrá tiež veľkosť postele, resp. matraca? Ľudia často neprispôsobia veľkosť lôžka 
svojej telesnej výške, čo je chyba. Drvivá väčšina ľudí sa nedokáže kvalitne vyspať ani v príliš krátkej posteli, z ktorej padá perina a kde 
ťahá na nohy, ani na príliš úzkom matraci, kde vám spánok narúša rozťahujúci sa partner. Pokiaľ ide o šírku, tak ideálne minimum pre 
jednu osobu je 90 cm (dvojlôžka šírky 180 cm sú najbežnejšie). Šírka matraca 80 cm na jednolôžko už je dosť málo, a znesie sa skôr vo 
forme dvojlôžka šírky 160 cm (tzn. matrac 2x 80 cm). V prípade dĺžky by mal byť matrac ideálne o 20 cm dlhší ako ste vy (predstavte si, 
ako spíte na boku s natiahnutou rukou nad hlavu…). Ešte dôležitejšie ako rozmery je správny výber matraca z pohľadu ortopedických 
vlastností (či je pre vaše telo vhodný, či nie je príliš tvrdý alebo príliš mäkký, atď.). Príliš mäkký matrac, ktorý telo nepodoprie, je obecne 
známym problémom. Na druhej strane, prehnaná tuhosť matraca potom môže znamenať – najmä počas spánku na boku – bolesť  
ramenných a bedrových kĺbov, vďaka neprirodzenej polohe tela zasa aj zablokovanú chrbtica v krížoch. Matrac odporúčame vždy  
vyskúšať na vlastnom chrbte u osvedčených odborníkov – predajcov, pokiaľ je to iba trochu možné. Pokiaľ si matrac z nejakého 
dôvodu vyskúšať nemôžete, výber s nimi aspoň konzultujte. 



4. Svetelná pohoda (nemať elektrospotrebiče) 

Ľahko sa to povie, horšie vykoná. Mobilný telefón či tablet sú neoddeliteľnou súčasťou väčšiny z nás. Civenie do žiariacej obrazovky 
rozhodne nie je tým, čo by pomohlo ľahšie zaspať hlbokým, ozdravným spánkom. Pokiaľ to už nejde inak, a ste napríklad typické 
„sovy“, ktoré pracujú dlho do noci, nastavte si aspoň režim komfortného večerného osvetlenia, ktorý blokuje rušivé modré svetlo alebo 
použite špeciálne okuliare na tlmenie modrého svetla. Ak ide o osvetlenie spálne, potom svetlá v spálni  by mali byť mäkké (teplejšie 
tóny svetla), ideálne s nastaviteľnou intenzitou. Vyhnite sa tiež priamemu a príliš jasnému svetlu. Skvelou možnosťou je pripevniť 
nočné lampičky na stenu pri posteli a/alebo osvetľovať priestor odrazom svetla o stenu namiesto priameho nasvietenia. Vyskúšajte to, 
ten rozdiel nielen uvidíte, ale aj pocítite.

5.Detail tvorí celok 

Nezabudnite na vhodne zvolené doplnky. Pamäťový vankúš je skvelou oporou krčnej chrbtice a pomôže uvoľniť tiež šijové svalstvo. Pamä-
ťová alebo Visco pena sa optimálne prispôsobí tak, aby nedochádzalo k vychýleniu krčnej chrbtice a následným bolestiam či stuhnutiu 
svalov. Je jedno, či spíte na boku, na chrbte či na bruchu alebo aké široké ramená máte. Pocítite úľavu už po prvom spánku. Pri závažnej-

ších problémoch s krčnou chrbticou odporúčame výber konzultovať s odborníkom. Skvelým doplnkom je tiež Topper alebo vrchný ma-
trac, či ak chcete prístelka. Topper odporúčame na pridanie extra pohodlia alebo v prípade, že je nutné príliš tuhý matrac zmäkčiť (teda 

dokáže pomôcť v prípade, že ste si vybrali príliš tuhý matrac alebo vás rozboleli kĺby). Na použitie s inými matracmi, ako Spirit, upozor-
ňujeme na obecne zažitý omyl: pokiaľ už je váš matrac preležaný či mäkký, topper vám nepomôže – naopak, iba zvýšite efekt prepadnutia 
tela do matraca. Topper je tiež nevyhnutnou súčasťou tzv. „kontinentálnych“ lôžok, keď jemne ladí komfort, vytvorený spodnými vrstvami 

matraca – viď naše postele Spirit Continental/Adaptix. Topper tiež – ak je vybraný „vcelku ako dvojlôžko“ zocelí ložnú plochu, ktorá  
sa skladá z viacerých častí (gauč, samostatné matrace, atď.). Topper môžete použiť aj ako relaxačnú alebo cvičebnú podložku. Fantázii  

sa medze nekladú. Vankúše a prikrývky. Je ich všade k dispozícii obrovské množstvo, ale vyznať sa v tom, ktoré sú kvalitné a ktoré  
sa naopak pre mňa nehodia (napr. typické rozdiely medzi notorickými (potičmi a zmrzlíkmi), je ťažké. V kolekcii Spirit vsádzame na 

jednoduchosť – zvolili sme tie najkvalitnejšie dostupné materiály, aby sa vankúše nezľahávali (čo vieme, že zákazníkom vadí najviac), pri-
krývky držali tvar a boli na výber na celoročné použitie. Nezabudnite ani na posteľnú bielizeň – pokiaľ si zaobstaráte vynikajúci matrac, 

vankúše a prikrývky, ale navlečiete ich napríklad do lacného mikrovlákna, všetky ich vlastnosti a hygiena budú tatam. Posteľná bielizeň 
Spirit je výhradne z prvotriednej egyptskej česanej bavlny, aby bol spánok naozaj ako v bavlnke a na dlhé roky.



TOPPER ROOT
Neobyčajný doplnok vašej postele

Jednoducho si doprajte ešte vyšší komfort. Topper alebo vrchný matrac vylepší akýkoľvek súčasný matrac, 

posteľ alebo pohovku o pohodlie a oporu. Konštrukcia jadra vám poskytne možnosť voľby presne podľa 

vašich odpočinkových preferencií. 

Na jednej strane je rovná, vysoko odolná vrstva prírodného perforovaného latexu, optimálne prispôso-

bivá tvaru tela a poskytujúca výnimočnú termoreguláciu počas spánku. Druhú ložnú plochu tvorí rovná 

studená pena, ktorá ponúka vynikajúce dynamické vlastnosti ako sú pružnosť, bodová elasticita a tvarová 

stálosť. Zaistí topperu tiež vysokú odolnosť. Kombinácia použitých materiálov vrátane poťahu je skvelo 

priedušná a dokáže odvetrať vlhkosť. Topper je možné využiť tiež samostatne ako masážnu, relaxačnú 

alebo cvičebnú podložku.
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239 €  

CENA ZA 1 KS:

80x200; 90x200 

Ďalšie rozmery vrátane atypických rozmerov nájdete v platnom cenníku.



ANATOMICKÝ 
VANKÚŠ ROOT 

Božský odpočinok pre vašu chrbticu

Anatomický vankúš nielen na príjemnejší spánok si rýchlo obľúbite. Kombinuje kvalitnú pamäťovú penu 

a vynikajúci funkčný poťah. Vankúš sa dokonalo vytvaruje presne podľa tvaru vašej hlavy a vášho krku. 

Budete tak celú noc relaxovať v ergonomicky správnej polohe. Odľahčíte krčnú chrbticu a vďaka  

minimálnemu protitlaku nebudete rušení nepríjemným pocitom preležania. Každé ráno sa prebudíte 

skvelo odpočinutí a plní energie z nerušeného spánku

1rE

Rozmery: 
66 x 42 x 11 cm 2l2l 99 €  

CENA ZA 1 KS:

66x42x11 

80x200; 90x200 



SPIRIT SAZAR
Luxusná prikrývka z kašmírového ovčieho rúna

Nechajte sa rozmaznávať príjemne hrejivou celoročnou prikrývkou 
Spirit Sazar zo 100% ovčieho rúna a 100% bio bavlny s vynikajúcou 
absorpciou potu. Český výrobok.

Zavrite oči. V krbe praská oheň, vy spokojne relaxujete vo svojej dubovej posteli, zabalení do prikrývky, ktorú stvorila 
sama príroda a hľadíte cez okno svojej chaty do kraja, nad ktorým sa pozvoľna rozprestiera noc… 

Špičková česká celoročná prešívaná prikrývka zo 100% ručne mykaného ovčieho rúna zo srsti  

vysokohorských oviec z indického Kašmíru s prirodzeným obsahom lanolínu a 100% bavlny, vypestovanej 

podľa pravidiel BIO poľnohospodárstva, navyše s certifikáciou GOTS*. Vlna z oviec, žijúcich vo vysokohorskej 

oblasti indického Kašmíru, je navyše proti bežnej vlne prirodzene snehobiela. 

Obsah prírodného lanolínu prepožičiava našej prikrývke prirodzenú hrejivosť a vsiakavosť, čím udržiava veľmi 

príjemné prostredie na spánok aj pre osoby so zhoršenou termoreguláciou. Ďalšou, menej známou vlastnosťou 

lanolínu, je schopnosť tíšiť bolesť.



Zabaliť sa do prikrývky Spirit z ovčej vlny vám tak prinesie nielen hlboký spánok 

a krásne sny, ale tiež celkové upokojenie organizmu a pocit hrejivého bezpečia.

Rozmer prikrývky: 135 x 200 cm, 135 x 220 cm, 200 x 220 cm

Vhodné na použitie s posteľnou bielizňou Spirit.

Atypické rozmery: ÁNO, sú možné – na požiadanie

Hmotnosť výplne: 300 g/m2 – celoročné prevedenie, vhodné aj na letné použitie

Povrchová látka: 100% BIO bavlna s certifikáciou GOTS

Výplň prikrývky: 100% mykané ovčie rúno

Nie je nutné prať, aj tak bude prikrývka slúžiť dlhé roky – vlna má samočistiacu schopnosť. Pranie neod-

porúčame s ohľadom na obsah lanolínu, ktorý je dôležitý na zachovanie funkcie prikrývky a praním by 

došlo k jeho vymývaniu. V prípade lokálnych znečistení odporúčame tieto časti vyčistiť teplou vodou do 

30 °C, šetrne.

Prateľnosť:  Pranie sa neodporúča;

Sušička:  NIE

Čistiareň:  ÁNO  

*GOTS = Global Organic Textile Standard. Celosvetovo uznávaná  
a zároveň najprísnejšia certifikácia na textil z organických – prírodných 
– vlákien, zaručujúca, že bavlna bola vypestovaná bez GMO (osivo bez 
genetických úprav) a úplne bez chemikálií (celkom bez umelých hnojív, 
pesticídov a insekticídov), bez ťažkých kovov, atď., a to od bavlníkového 
poľa až po výsledný produkt. Je zárukou najvyšších etických požiada-
viek (Fair Trade, podľa ILO a OSN). Certifikácia GOTS je udeľovaná 
na základe laboratórnych testov a následných auditov, prevádzaných 
nezávislým dozorným orgánom.

nz

Prikrývka  135 x 200 cm              192 € 

  135 x 220 cm                                           214 €  

  200 x 200 cm                                           259 €

CENA ZA 1 KS:

22



SPIRIT DOWNY
Luxusné prikrývky a vankúše z husieho páperia

Hodvábna mäkkosť a ľahkosť prikrývok a vankúšov Spirit Imperial Downy 
zo 100% maďarského husieho páperia najvyššej kvality – aj pre alergikov! 
Pre tých z vás, ktorí na sebe nechcú šetriť. Český výrobok.

Prenoska na vašom automatickom gramofóne už po tretíkrát pláva v ľahkom prítmí spálne po rovnakej strane plat-
ne. A vám sa za žiadnu cenu nechce vstať...Viete, že by ste mali. Ale nejde to...Vzdávate sa, vyťahujete si perinu až 
popod nos a nechávate gramofón, aby vás aj po štvrtýkrát kolísal v letargii odpočinku – v tej slastnej chvíli, po nedeľ-
nom obede... veď káva už aj tak dávno vychladla…

Prešívaná celoročná prikrývka – perina – je vyrobená zo 100% maďarského husieho páperia najvyššej akosti. 

Povrchová tkanina je vyrobená z pravého jemného hodvábu (10 %), viskózy na báze bambusovej/eukalyptovej  

celulózy Tencel® (40 %) a bavlny (50 %). 

Trojkomorový vankúš, dostupný v dvoch veľkostiach, je jemný, mäkučký, ale zároveň skvelo drží tvar. Tajomstvo 

úspechu sa skrýva v kombinácii vnútornej komory, vyplnenej 100% husím perím na stabilitu – obmedzenie  

zľahnutia vankúša, s dvomi vonkajšími komorami, naplnenými výhradne 100% husím páperím. Vďaka tejto  

konštrukcii bude vankúš mäkučký, zaistí oporu šije, a navyše sa vám „nezavrie nad hlavou“.



Perie aj povrchová tkanina sú opatrené certifikátmi, ktoré sú dôkazom splnenia najnáročnejších 

podmienok na zdravotnú nezávadnosť, vhodnosť pre alergikov a šetrné zaobchádzanie 

pri výrobnom procese.

Rozmer prikrývky: 140 x 200 cm, 140 x 220 cm, 200 x 220 cm

Rozmer vankúša: 50 x 70 cm, 70 x 90 cm

Vhodné na použitie s posteľnou bielizňou Spirit (vankúše aj prikrývky).

Atypické rozmery: ÁNO, sú možné – na požiadanie

Hmotnosť výplne: prikrývka: 560 g/m2 – celoročné prevedenie 

   vankúš  70 x 90 cm: 110 + 1000 + 110 g (jednotlivé komory)

   vankúš  50 x 70 cm: 60 + 500 + 60 g (jednotlivé komory)

Povrchová látka: Hodváb 10 %, Tencel 40 %, Bavlna 50 %

Výplň prikrývky: 100% maďarské husie páperie

Výplň vankúša: Vonkajšie komory: 100% maďarské husie páperie – zaisťujú mäkkosť a pohodlie

   Vnútorná komora: 100% husie perie – zaisťuje stabilitu a oporu

Prateľnosť:  30 °C, šetrne

Sušička:  ÁNO, šetrný program

Čistiareň:  ÁNO  

qnzhodváb

* Ochranná známka Downafresh® podľa EN 12 935 Vám prináša isto-
tu, že perie prešlo pri spracovaní náročnou čistiacou procedúrou  
v termálnej kryštalickej vode. Tým je zaistené splnenie najprísnejších 
hygienických noriem. Sušenie prebieha krátkym cyklom s prímesou 
termálneho oleja na zvýšenie pružnosti a odolnosti výrobku proti po-
škodeniu. Samozrejmosťou je certifikácia ÖKO-TEX (zdravotná nezá-
vadnosť textílií), Downproof, a Nomite® - úprava proti roztočom, zaisťu-
júca vhodnosť aj pre osoby, alergické na domáci prach.

Prikrývka  135 x 200 cm 582 €
  135 x 220 cm  632 €
  200 x 220 cm  862 €

Vankúš   50 x 70 cm    169 €
  70 x 90 cm  237 €

CENA ZA 1 KS:

22 páperie



STRATFORD
Vneste energiu do vašej spálne

Spoľahlivý a stále krásny spoločník vašich nových matracov Spirit Superior. 
Robustná posteľ, dostupná v širokej škále čalúnnických látok a nožičiek,  
s nastaviteľnou výškou spania, a prepracovaným dizajnom čela. Posteľ Strat-
ford vnesie energiu do vašej spálne.

Stratford. Či už si budete v posteli čítať Sha-
kespeara, len tak ležať a relaxovať, spať alebo 
sa oddávať svetským radostiam, posteľ Strat-
ford bude skalopevne držať váš matrac Spirit, 
pre ktorý je priamo stvorená. Posteľ, o ktorú  
sa môžete oprieť. A to doslova.

960 €  

CENA ZA 1 KS:

140; 160 a 180x200 cm           

Ďalšie rozmery vrátane ponuky úložných boxov
nájdete v platnom cenníku.
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Robustná čalúnená posteľ s výhodou rozsiahlej možnosti individualizácie prevedenia. Rámová konštrukcia 

(na použitie s lamelovými alebo latkovými rámovými roštami) a klasickými matracmi. Veľmi stabilná a odolná 

konštrukcia (priehradkové rámy z pevného vrstveného dreva, ťažká a robustná konštrukcia veľkého čela, ktoré je 

nosnou konštrukčnou častou celej postele, nejedná sa o žiadne nasúvacie „nestabilné“ čelo). Konštrukčne (výška, 

maximálne zaťaženie) navrhnutá na použitie s matracmi Spirit Superior. 

• Žiadajte vzorkovnicu čalúnnických látok a nožičiek od svojho predajcu.
• Dodáva sa vo všetkých bežných i atypických rozmeroch dvojlôžok aj jednolôžok.
• Nastaviteľná výška spania + / - cca 10 cm pomocou kovania Vari-Fix s rýchlou nástavbou výšky.  

Kovania sú hladké, šetrné k matracom aj plachtám. 
• Výška čela – štandardne cca 115 cm (nožičky 10 cm), resp. cca 120 cm (nožičky 15 cm).  

Atypy (rozšírenie, zníženie, zvýšenie sú možné podľa dopytu / aktuálne platného cenníka).
• Maximálne odporučené zaťaženie 2 x 200 kg (~ 300 kg rovnomerne)  

pre dvojlôžka (140 – 200 cm šírky); ~ 200 kg (jednolôžka 80 – 139 cm).
• Výška hornej hrany bočnice 40 cm (s nožičkami 10 cm), resp. 45 cm (nožičky 15 cm).
• Odporúčame kombinovať s lamelovými roštami značky Tropico.
• Vhodná na použitie s robotickými vysávačmi (optimalizovaná podjazdová výška bočníc postele).
• Možnosť dokúpenia úložného priestoru (odporúčame použiť s výklopnými roštami značky Tropico).

140; 160 a 180x200 cm           



POSTEĽNÁ BIELIZEŇ SPIRIT OF EGYPT
Luxusná posteľná bielizeň z kvalitnej egyptskej bavlny

Prvotriedna česká posteľná bielizeň na prikrývky a vankúše, ušitá výhradne zo 100% egyptskej bavlny.  

Úžasná jemnosť, hebkosť, mimoriadna odolnosť a krása vo vašej spálni.

• Žiadajte ukážku posteľnej bielizne od svojho predajcu – vyberajte všetkými zmyslami!

• Zo 100% najjemnejšej priadze dlhovláknitej egyptskej česanej bavlny v úprave Mako satén. 140 g/m2.

 » Mako satén je ušľachtilejšou verziou bavlneného saténu. Použitie egyptskej bavlny, obdarenej  

vďaka klimatickým podmienkam dlhšími vláknami, je garanciou vyššej pevnosti a odolnosti.

 » Vďaka tomu je tento materiál veľmi odolný voči strapkaniu sa vlákien a tiež voči hrčkám,  

ktoré vznikajú praním pri iných typoch látok. 

Luxusná posteľná bielizeň Spirit zo 100% česanej egyptskej bavlny v saténo-
vom prevedení. Radosť, úžitok a krása sa spája v jeden celok vo vašej novej 
českej posteľnej bielizni Spirit.

Tak ako nemôže byť Egypt bez pyramíd, nemôže byť skvelá posteľ bez úžasnej posteľnej bielizne. Pritúľte sa k vašej 
posteli, zaodenej do pravej egyptskej bavlny. Oblečte svoj spánok do českej posteľnej bielizne vo farbách saharského 
piesku, úsvitu nad Káhirou, bronzového lesku pyramíd pri západe slnka či pohladenia mýtickej sfingy… Neuveríte, 
ako náhle môžu byť vzdialené krajiny všade okolo vás.

nz



• Hebká, lesklá posteľná bielizeň na vankúš a prikrývku s praktickým zapínaním na zips. 

• Certifikát kvality a zdravotnej nezávadnosti ÖKO-TEX.

• Na použitie (nielen) s prikrývkami a vankúšmi Spirit. 

Pranie:  ÁNO, odporučená teplota 40 °C, max. 60 °C, prať šetrne, po rube.

Sušička:  ÁNO, na šetrnejší program

Žehlenie:  ÁNO, na nižšiu teplotu (do 150 °C, opatrné žehlenie s parou).

Čistiareň:  NIE 

Dodávané rozmery:  vankúše 70 x 90 cm, 50 x 70 cm (vhodné aj pre anatomické vankúše)  

   prikrývky 140 x 200 cm, 140 x 220 cm, 200 x 220 cm, 220 x 240 cm

Atypické rozmery: ÁNO, sú možné – na požiadanie

Dodávané farebné prevedenie:

Bledomodrá   NILE BLUE

Stredne šedá  PHARAO SATIN

Svetlá béžová  SAHARA SAND

Bronzová  PYRAMIDE BRONZE

112 €  

CENA ZA 1 KS:

Set vankúš 70x90 a prikrývka 140 x200     

Ďalšie rozmery vrátane samostatných vankúšov
a prikrývok nájdete v platnom cenníku.
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NILE 
BLUE

PHARAO
SATIN

POSTEĽNÁ BIELIZEŇ SPIRIT OF EGYPT
Luxusná posteľná bielizeň z kvalitnej egyptskej bavlny

A K   S N Í VAT E   O   D O B R O D R U Ž N E J   P L AV B E  

P O  N Í L E ,  N E M U S Í T E   K VÔ L I   T O M U  N U T-

N E    J A Z D I Ť   D O   E G Y P TA .  P L ÁVA J T E  NA   

O B L Á Č I KO C H   S N OV   V   P O S T E Ľ N E J   

B I E L I Z N I  S P I R I T   Z   E G Y P T S K E J    BAV L N Y  

VO  FA R B E   VO D N E J   H L A D I N Y !

E L E G A N C I A  D Ô S T O J NÁ   K R Á Ľ OV.  FA R BA , 

K T O R Á  NA D C H N E  A J  Z A  3 0 0 0  R O KOV.  

V Ý H O D O U  D E C E N T N Ý C H  Š E D Ý C H  O D -

T I E Ň OV  J E  FA K T,  Ž E  S A  H O D I A  TA K M E R  

K U  V Š E T K É M U  A  Z A  V Š E T K Ý C H  O KO L N O S -

T Í .  T U  N E M Ô Ž E T E  N I Č  P O K A Z I Ť !



SAHARA
SAND

PYRAMIDE
BRONZE

V Y DA J T E  S A  NA  P Ú Ť  M E D Z I  Z E L E N Ý M I 

OÁ Z A M I .  V Y DA J T E  S A  NA  Ď A L E K É  

D O B R O D R U Ž N É  V Ý P R AV Y  S  Ť AVO U  

K A R AVÁ N O U  C E Z  D U N Y  A  FATA  M O R G Á NA M 

NAV Z D O RY.  V Y DA J T E  S A  NA  V Ý P R AV U 

S N OV  –  A  T O  D O S L OVA !

A Ž  Z A PA DA J Ú C E  S L N KO  S VÔ J  S PA Ľ U J Ú C I 

J A S  U K RY J E  Z A  H O R I Z O N T  D Ú N  NA  H O D Í N 

PÁ R ,  A Ž  B O H O M  P R E D Ĺ Ž I A  S A  T I E N E ,  A Ž 

P O H A S N E  P Y R A M Í D  Ž I A R ,  A J  P O S L E D N Ý  Z 

NÁ S  U L O Ž Í  S VO J U  H L AV U  D O  VA N K Ú Š A . . .



POSTEĽNÉ PLACHTY  
NA VYSOKÉ MATRACE
Už žiadne obmedzovanie. Doprajte si vysoké matrace bez strachu do čoho 
ich oblečiete. Prinášame vám plachty Tencel® od popredného českého  
výrobcu. Pevná, odolná, s gumou dookola. Z vlákien bavlny, Tencel® Lyocell 
a elastanu.

Vyrobené s ohľadom na maximálny komfort, vysokú úžitkovú aj estetickú hodnotou na dlhé roky, a v neposlednom 
rade, s ohľadom na obnoviteľné zdroje a znižovanie uhlíkovej stopy.

České napínacie plachty na vysoké matrace z prvotriednych materiálov.

• Tencel® Lyocell (48 %): Vlákna z dreva. Sú chladivejšie ako ľan, mäkšie ako hodváb, s vlhkosťou pracujú 

lepšie ako bavlna a obmedzujú rast roztočov. Vďaka ekologickému procesu výroby získali ocenenie  

European Award for the Environment.

• Bavlna (48 %): Generáciami overený prírodný materiál, ktorý je odolný, dobre si poradí s telesným  

potom a v spojení s modernými materiálmi, ako je Tencel a Elastan, dostáva nový vietor do plachiet.

• Elastan (4 %): Vďaka elastanu je plachta extrémne pružná, nevyťahuje sa, ľahko sa navlieka, napína  

a drží tvar. Vďaka elastanu nemusíte mať na každý rozmer matraca inú plachtu – pružnosť je tak  

obrovská, že jeden rozmer plachty pokryje množstvo typických aj atypických matracov. Neveríte..?



• Odolnosť  – kvalitné prevedenie tkaniny 230 g/m2.

• Guma dookola.

• Vynikajúca termoregulácia (pocit trvale suchého lôžka, v lete s chladivým efektom) – oceníte celoročne.

• Obmedzujú výskyt roztočov – odporučené pre alergikov.

• Zamatovo jemné na dotyk, šetrné k pokožke.

Pranie:  ÁNO, odporučená teplota 60 °C, prať oddelene od iných farieb.

Sušička:  ÁNO, na šetrnejší program

Žehlenie:  ÁNO, na nižšiu teplotu (do 150 °C, opatrné žehlenie s parou).

Čistiareň:  NIE

Dodávané rozmery: 

90 – 100 x 200 – 220 x cca 15 - 30 cm

180 – 200 x 200 – 220 x cca 15 – 30 cm.

„Pružnosť rozmerov“ je daná obsahom elastanu, vďaka ktorému sa plachty ľahko navliekajú 

a napínajú aj na vysoké a predĺžené matrace.

Dodávané farebné prevedenia:

          Biela

          Béžová

          Kakaová

          Šedá

nqz

24 €
32 €

CENA ZA 1 KS:

 90-100 x 200x220 cm         

180-200 x 200x220 cm         
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Zaľahnite, zavrite oči a predstavte si svoj matrac Spirit Superior ako koráb, 

plávajúci bezpečne a potichu v búrke všedných dní...   

Nechajte sa unášať vlnami krásnych snov, ktoré sa s ránom nevytratia, 

a dovoľte si zabudnúť na každodenné starosti.  

Spite tak ako nikdy.  

Spite a žite. Spirit. Spánok, ktorý má dušu.



Spánok,
ktorý má dušu...



Spánkové laboratórium
SleepLab
Vyrábame matrace so skúsenosťami majstrov remesla od roku 1939, s použitím moderných materiálov  

a technológií. Vyrábame matrace, na ktorých je radosť spať. Vyrábame pre vás matrace SPIRIT Superior. 

Aby ste mohli pokojne spať, testujeme dokonalosť našich matracov v najmodernejšom spánkovom  

testovacom centre SleepLab vo Švajčiarsku. Krásne sny vám želá popredný výrobca matracov  

Hilding Anders Česká republika, a.s. 

Jediné testovacie centrum svojho druhu v Európe sa nachádza vo švajčiarskom Schänis a bolo vyvinuté 

spolu s renomovaným inštitútom AEH. Je vybavené najmodernejšou technológiou na testovanie matracov 

a postelí. Laboratórium a certifikačná autorita sledujú 5 kritérií naraz (je to absolútne neobvyklé, čo do 

šírky certifikácie). Tu testujeme mechanickú výdrž, ergonómiu, hygienu a spánkovú klímu.

Oeko-Tex Standard 100 
Všetky použité vstupné materiály (peny, látky, lepidlá, duté vlákna atď.) spĺňajú certifikát Öko-Tex  

Standard 100 (európsky štandard zdravotnej nezávadnosti). Aby ste vy aj vaši blízki mali istotu,  

že môžete úplne pokojne a zdravo spať.

Zdravotnícka pomôcka
Zdravotné hľadisko našich výrobkov bolo pro nás vždy prioritou. Naše výrobky už od počiatku testujeme 

podľa radu kritérií, dôležitých pre kvalitu spánku a zdravia. 

V roku 2020 boli naše výrobky, označené zeleným logom s krížikom, zapísané v registri zdravotníckych po-

môcok ako antidekubitné. To znamená, že antidekubitné matrace TROPICO môžu byť použité pri liečbe 

pacientov vo všetkých štátoch EÚ. Pre bežného užívateľa to znamená, že matrac na telo „netlačí“ a umožňuje 

cirkuláciu krvi v tkanive. Prináša dokonalú relaxáciu, nedochádza k preležaniu a u dlhodobo ležiacich osôb 

predchádza vzniku preležanín. Všetky matrace, registrované ako zdravotnícka  

pomôcka, podliehajú povinnosti povýrobného sledovania a vyhodnocovania.





RODINA PRVOTRIEDNYCH 
MATRACOV  S ČESKÝM RODOKMEŇOM 

VISCO LATEX TRIUMPH

VISCO
VISCO 

HR

LATEX
VISCO 

HR

X DURA
HYBRIDE 

HR

Silný, dvojitý pamäťový efekt, 
ktorý uľaví kĺbom. Regulácia 
tlaku. Stredná tuhosť, nižšia 

odrazová pružnosť.

Latexová pružnosť, pamäťový efekt, 
termoregulácia. Pevný matrac. 

Vyššia tuhosť, stredná odrazová 
pružnosť.  

Nezničiteľná pružnosť, poddajnosť, 
extra vzdušnosť a termoregulácia. 

Odľahčenie celého tela. Vynikajúca 
eliminácia tlaku. Vyššia stredná 
tuhosť, veľmi vysoká odrazová 

pružnosť.

P R U Ž N O S Ť P R U Ž N O S Ť P R U Ž N O S Ť

Odľahčenie 
kĺbom 

Tvarová 
stálosť

Pevnejšie pohodlie 
bez pamäťovej peny

cm22, 25, 30 cm22, 25, 30 cm22, 25, 30

matraca matraca matraca

-    TUHOS   + -    TUHOS   + -    TUHOS   +



TRIUMPH

Užite si pocit luxusu každý deň...

CLOUD NUCLEUS COMODORE

GELTOUCH
LATEX

HYBRIDE
HR

DNA NUCLEO 
X DURA

HYBRIDE
HR

LATEX 
VISCO 

HR 
SUPER-MULTI-POCKET

Jemnosť, poddajnosť, dokonalé 
kopírovanie tela, termoregulácia, 

vynikajúce antibakteriálne vlastnos-
ti. Odľahčenie celého tela. Dokona-
lá eliminácia tlaku. Nižšia stredná 
tuhosť, stredná odrazová pružnosť.  

Pohodlie, nosnosť, pružnosť a 
vzdušnosť. Vhodný pre široké 

spektrum postáv. Nucleus si poradí 
s váhovými kategóriami 50 - 200 kg. 
Ponúka 3 rôzne ložné pocity vďaka 
tuhej a poddajnej strane. Zvýšená 

odrazová pružnosť.

Latexová jemnosť a pamäťový 
odľahčujúci efekt. Veľmi vysoká 

vzdušnosť a termoregulačná funkcia 
pružinového jadra AirForce. Vyššia 

tuhosť, vynikajúca podpora chrbtice 
a zónová prispôsobivosť, zvýšená 

odrazová pružnosť.

P R U Ž N O S Ť P R U Ž N O S Ť P R U Ž N O S Ť

Jemné pohodlie 
bez pamäťovej peny

Robustnosť 
a spanie na boku

Viac ako 1 600 bodov pre vašu 
chrbticu s dvojitou podporou

cm25, 30 cm25, 30 cm30

matraca matraca matraca

-    TUHOS   + -    TUHOS   + -    TUHOS   +



Typické rozmery matracov: 
jednolôžka: 80x200; 90x200 cm ((ostatné rozmery sú považované za atyp) 

                      100x200 cm (tento rozmer je v cenníku uvedený samostatne) 

dvojlôžka: 120x200; 140x200; 160x200; 180x200; 200x200 cm. 

Atypické rozmery matracov: 
Do rozmeru 90x200 cm účtovaný príplatok 10 % k cene za typický rozmer jednolôžka.

Pre rozmer nad 90x200 cm je účtovaný príplatok 10 % k cene najbližšieho väčšieho rozmeru. 

Predĺženie matracov: 
Predĺženie matraca do 220 cm = + 20 % k cene typického alebo atypického rozmeru. 

Predĺženie matraca 221-250 cm = + 50 % k cene typického alebo atypického rozmeru. 

Predĺženie matraca 251-300 cm = + 100 % k cene typického alebo atypického rozmeru. 

Predĺženie matraca 221-300 cm pri vybranom modeli konzultujte so svojim predajcom (môže dôjsť ku konštrukčným zmenám). 

Matrace väčšie ako 90x200 cm môžu byť dodané s lepeným konštrukčným spojom. Všetky typy matracov sú pri predĺžení, 

tzn. v rozmere dlhšom ako 200 cm, dolepované blokom kvalitnej hybridnej peny. 

Na použitie s matracmi Spirit odporúčame lamelové rošty Tropico Double - využite akčné ponuky. 

Záruka:
Na matrace SPIRIT Superior je poskytovaná regresívna záruka 10 rokov na jadro matraca (0 - 6 rokov plná záruka, nad 6 rokov 

krátená každým rokom o 20 %). Tento benefit nie je spoplatnený, je však podmienený registráciou výrobku (inštrukcie nižšie). 

Ostatné výrobky v tejto ponuke SPIRIT (napr. topper, vankúše, prikrývky, bielizeň, plachty), ako i poťahy matracov majú záru-

ku 2 roky.

Predĺžená záruka je platná iba v prípade registrácie výrobku na webe https://zaruka.matracetropico.cz (pre potrebu registrácie 

si uchovajte výrobný štítok so sériovým číslom z matraca).  Registrácia musí byt vykonaná do 30 dní od zakúpenia.

V prípade, že nebude registrácia vykonaná platí zákonom stanovená záručná lehota 2 roky.

Bližšie podrobnosti o predĺženej záruke môžete získať u predajcu ci v záručných

podmienkach.

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

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

reklamných a ilustračných fotografií výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo na tlačové chyby. 

Viac informácií a zoznam autorizovaných top predajcov nájdete na www.matracetropico.sk

Informácie a podmienky, záruka Spirit
Aktuálny cenník žiadajte od svojho predajcu. Matrace sú k dispozícii v bežných, 

atypických i predĺžených rozmeroch. Ceny jednotlivých variantov nájdete v cenníku. 



TECHNOLOGIE KVALITA

Vyrobené v Českej republike

Hilding Anders Česká republika a.s
Branská 329

514 01  Jilemnice
www.matracetropico.sk I www.hildinganders.com

Zmeny a chyby vyhradené. Ilustračné fotografie.
Vydanie 1.



VÁ Š  AU TO R I Z OVA N Ý  P R E DAJ C A :


