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To chce pokoj 

a packy v teple.

MATRACE, 

PRIKRÝVKY A TIPY 

NA DARČEKY

s mimoriadnou 

ZĽAVOU.



Každý model z tohto radu má svoj benefit – pre milovníkov komfortného poddajného ležania (Super 
Fox Visco), pružné a vzdušné ložné plochy (Super Fox Blue) alebo hebkosť a dokonalá distribúcia tlaku 
GelTouch (Super Fox Cloud). Spoločným znakom je pružnosť, pevnosť a odolnosť jadra. Voľba profilácie 
Classic (rovná) alebo Wellness (masážna). Ďalšie výšky a rozmery nájdete v štandardnom cenníku.

HORNÁ PLOCHA MATRACA 
Podľa vybratého variantu
(Visco/Blue/Cloud).

SPODNÁ PLOCHA MATRACA 
Tuhšia, pružná studená pena 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®.

Cena je platná pre rozmery 90×200 cm a 80×200 cm, ostatné rozmery viď cenník u predajcu.

SPEVNENÝ BOK/BOKY
Za príplatok môžete mať so 
spevneným jedným alebo obo-
ma bokmi (opora pri vstávaní). 
Viď cenník.

335 €Cena za variant 
s pevnými bokmi

Super Fox
BLUE

Super Fox
CLOUD

314 €AKCIA
346 €

PREDTÝM

32 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

„na náradie 
pre otecka” 

VISCO

BLUE

CLOUD

1sh

ibýř

8šEr

66 rokov

- tuhosť +

SUPER FOX
VISCO/BLUE/CLOUD

Originálny český matrac pre celú rodinu

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 
na spanie ako 

na obláčiku 
a bez potenia.

Nakoniec, aj keď si Super Fox tento rok nekúpite, hlavne, že budete spolu...

cm
24

kg
135



Matrace Super Fox vo variantoch pre domáce opatrovanie. Zdravotnícke antidekubitné MATRACA I. 
triedy s vodoodolným, paropriepustným a umývateľným prateľným, snímateľným poťahom. Kombinuje 
výhody profesionálnych matracov pre opatrovateľstvo s výhodami obľúbených matracov Super Fox.

HORNÁ 
PLOCHA MATRACA
Podľa vybratého variantu 
(Visco/Blue/Cloud).

SPODNÁ PLOCHA MATRACA
Tuhšia, pružná studená pena s antidekubitnou 
profiláciou = skvelo dýcha a aj napriek vyššej tuhosti 
netlačí.

POŤAH
Špeciálny profesionálny poťah PU. Neprešitý, hladký, 
umývateľný, prateľný na vyváranie (95 °C). Neprepúšťa 
tekutiny ale vodné pary áno, (umožňuje matracu 
dýchať). Je opatrený trojstranným zipsom s ochrannou 
odkvapničkou (légou) na zamedzenie zatečenia tekutín 
v oblasti zipsu.

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.

Super Fox
BLUE

Super Fox
CLOUD

VISCO

BLUE

CLOUD

Cena je platná pre rozmery 90×200 cm a 80×200 cm, ostatné rozmery viď cenník u predajcu.

1sh

ibýř

8šE

66 rokov
- tuhosť +

528 €Cena za variant 
s pevnými bokmi

473 €AKCIA
538 €

PREDTÝM

65 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

SUPER FOX PU
VISCO/BLUE/CLOUD

Český matrac, ktorý sa postará

Pohoda je, keď nie ste sami a niekto 
sa o vás stará. A keď sa všetci dobre 

vyspíme, máme sa ešte lepšie! 
Super Fox Home Care. 

Starostlivosť o všetkých.

Pamäťová verzia VISCO. Na stredné až vyššie 
riziko vzniku dekubitov (preležanín), trieda 
rizika II. – III., podľa stupnice Norton: 20-17. 
Pamäťová pena efektívne zníži tlak na telo. 

Udržiava optimálnu telesnú teplotu. 

Pružná verzia BLUE. Na nižšie riziko vzniku 
dekubitov (preležanín), trieda II., 

Norton 25-21. Vhodnejší pre ťažších 
pacientov. Veľmi priedušný.

Jemná verzia CLOUD. Na nižšie riziko vzniku 
dekubitov (preležanín), trieda II., 

Norton 20-17. Vhodnejší pre ľahších 
pacientov. Veľmi priedušný.

ZDRAVOTNÍCKA POMÔCKA – PASÍVNY 
ANTIDEKUBITNÝ MATRAC I. TRIEDY, 

NESTERILNÝ, NEMERIACI.

Výber konkrétneho variantu odporúčame 
konzultovať s Vašim lekárom.

cm
24

kg
135

Profesionálna starostlivosť v atmosfére domova.fo
to

: F
re

ep
ik

.c
om

„na vyhrievaciu 
deku” 



Austin borí predsudky o pružinových matracoch. Český matrac má v jadre veľmi tuhý korienok  
a takmer 600 samostatne reagujúcich pružín v 7 komfortných zónach. Je to navyše poctivý sendvičový 
matrac – na pružinovom jadre je z jednej strany vrstva prírodných kokosových vlákien a vrstvy pružnej 
studenej peny. Na druhej strane je studená pena a špičkový prevzdušnený latex. V poťahu Tencel® je to 
učinená ochrankyňa alergikov a notorických potičov.

HORNÁ 
PLOCHA MATRACA
Podľa vybratého variantu
(Visco/Latex/Geltouch).

SPODNÁ PLOCHA MATRACA
Tuhšia strana zo vzdušnej a pružnej studenej 
peny, spevnená kokosovými vláknami.

POŤAH
Pri všetkých troch variantoch sa jedná o 
dvojdielny prateľný poťah s prírodnými vláknami 
Tencel®. Skvelo odvádza pot a pomáha zaistiť 
správnu tepelnú pohodu počas spánku. Prateľný 
do 60 °C.

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

77 rokov

AUSTIN AIR
VISCO

AUSTIN AIR
GELTOUCH

VISCO

LATEX

GELTOUCH

Cena je platná pre rozmery 90×200 cm a 80×200 cm, ostatné rozmery viď cenník u predajcu.

1wh

iýř

8šEr

- tuhosť +

432 €AKCIA
507 €

PREDTÝM

75 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

AUSTIN AIR
Multitaštičkový matrac v 3 vzdušných prevedeniach

VISCO/LATEX/GELTOUCH

Svieži vietor pre váš spánok 
- to je Austin Air.

Pamäťová verzia VISCO 
na pohodlie 

alebo keď už telo bolí.

Pružná verzia LATEX 
Latexová pružnosť a pohoda 

 po celý rok.

Jemná verzia GELTOUCH 
Keď vás všetko bolí 

a pamäťový efekt 
vám nič nehovorí.

cm
26

kg
145

Matrac, ktorý dýcha s Vami.fo
to

: F
re

ep
ik

.c
om

„na bezdrôtové 
slúchadlá” 



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 kombináciou 
vzdušnosti, obmedzenia potenia, rýchleho 
schnutia a vysokej odolnosti pri praní. 
Dvojdielny, prateľný (60 °C), s ventiláciou.

SPEVNENÝ BOK/BOKY
Pri tomto matraci bez príplatku!
Matrac je možné tiež objednať s jed-
ným alebo dvoma spevnenými bokmi 
pre jednoduchšie vstávanie.

sgb

ýř8

šEr

Uvedené ceny platia pre typické rozmery 90 × 200 a 80 × 200 cm. Všetky ďalšie rozmery nájdeš 
v cenníku u predajcu. Je ich totiž toľko, že by sa sem nevošli. 
A ATYPY VIEME TIEŽ

55 rokov

5 ZÓN – SPINEPROTECTOR
Celé jadro celkom bez 
lepenia (okrem variantu so 
spevnenými bokmi) = svieži 
vietor do Vašej spálne.

- tuhosť +

286 €AKCIA
355 €

PREDTÝM

69 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

TROPICO GUARD 
ANTIBACTERIAL

cm
20

kg
140

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).

„hoci
na vankúš” 



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).

si

0ýř

8šEr

500 Kč

ZÓNY
5 vnútorných zón, ktoré 
fungujú pri zaťažení 
dospelákom a špunti, tí 
budú ako vo vatičke. Celé 
jadro celkom bez lepenia. 
Roztvor a vyvetraj.

Uvedené ceny platia pre typické rozmery 90 × 200, 80 × 200 cm a novo aj pre detské rozmery 80 × 160 
a 90 × 190 cm. Všetky ďalšie rozmery a výšky nájdeš v cenníku u predajcu. Je ich totiž toľko, že by sa sem 
nevošli. 
A ATYPY VIEME TIEŽ!

44 roky

224 €AKCIA
253 €

PREDTÝM

29 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

- tuhosť +

DÁŠA
TROPICO

Na spanie. 
Na váľanie. 
Na nič nerobenie.

Skvelý. 
Ale známky z matiky 
ti asi nezlepší.

Pre koho je?
Pre milovníkov 
pružných matracov, 
pre tých, ktorí 
sa potia a pre 
milovníkov pohodlia 
bez pamäťovej peny.

cm
18

„na nové 
snowboardové 
okuliare” 

Keď sa vytrieskate na skejte, 

použite mäkšiu stranu matraca.

kg
135



KLÁRA
TROPICO

Hug Pug dneska Kláru
radí: V zime hreje,

v lete chladí. Navyše
poťah vaše telo hladí.

Raz latex,
vždy latex.

Pohodlný
a poddajný matrac

s konštrukciou,
preverenú

desiatkami rokov.

cm
18

5 ZÓN 
Krásne poddajné pohodlie.
To majú radi nielen maznáčikovia!

SYMETRICKÁ KONŠTRUKCIA 
Rovnaká tuhosť na oboch stranách; nech otočíte matrac akokoľvek, bude stále rovnako 
skvelá. Pravidelným otáčaním matrac prevetráte a predĺžite jeho hygienickú životnosť.

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).

0wz

qýř

šEr

„na vlnený
sveter“ 

Super komfort bez pamäťovej peny a vysoká odolnosť.

Uvedené ceny platia pre typické rozmery 90 x 200 a 80 x 200 cm.
Všetky ďalšie rozmery a možnosti výroby atypických rozmerov nájdeš v cenníku u predajcu. Určite si 
vyberieš!

55 rokov

kg
130

100% Latex
pre 100% spanie

po dlhé roky.

RAMENNÉ ZÓNY
Uľaví ramenným kĺbom
a navyše jadro krásne
odvetrajú.

347 €AKCIA
444 €

PREDTÝM

97 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY



157 €AKCIA
169 €

PREDTÝM

12 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

134 €AKCIA
148 €

PREDTÝM

14 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

PETRA
TROPICO

Super Petra
s kúzlom retra.
Všade sa hodí, 

– dobrý spánok 
navodí!

Matrac, ktorý využíva
najstaršiu a najosvedčenejšiu

konštrukciu klasického penového
matraca – monoblok. Navyše

s jednoduchými odľahčujúcimi
ramennými zónami, ktoré potešia

dospeláka a decku nijako 
neprekážajú.

Konštrukcia a ponúkané výšky sa
hodia do vysúvacích postelí

(v štandardnej ponuke aj 9 cm)
až po klasické dospelácke dvojlôžka

(v štandardnej ponuke aj 18 cm).

cm
15

cm
13

MONOBLOK 
Osvedčená stabilná 5 zónová konštrukcia bez lepenia. Dobrá manipulácia.

POŤAH MICRO CLIMATIC 
Super hygiena, je prateľný na vyvárku (95 ° C), prešívaný klimatizačnými vrstvami 
dutého vlákna na oboch stranách. Je samozrejme dvojdielny.

g

0ř

8Gr

„na nové cool

tričko” 

Matrac strednej tuhosti z monobloku pružnej priedušnej peny.

Uvedené ceny platia pre typické rozmery 90 × 200, 80 × 200 cm a novo aj pre detské rozmery 80 × 160  
a 90 × 190 cm. Všetky ďalšie rozmery a možnosti výroby atypických rozmerov nájdeš v cenníku u preda-
jcu. Určite si vyberieš!

33 roky

kg
110

cm
15

cm
13

RAMENNÉ ZÓNY
uľaví ramenným kĺbom
a navyše jadro krásne
odvetrajú.



TOPPER VISCO

MEDI DRY

PAMÄŤOVÁ PRÍSTIELKA

Pamäťová pena sa tvaruje
podľa kriviek tela a prináša
more pohodlie a znižuje
záťaž kĺbov.
Vďaka gumovým pásikom
v rohoch sa dá ľahko pripevniť
ku každému matracu.

cm
4

1

0ř

8šEr

„na nové
topánky” 

Správne vybraný topper ,alebo vrchný matrac môže ľahko zmeniť kvalitu spánku na Vašom 
existujúcom matraci. Môžete ho využiť aj pri cestovaní, alebo ako podložku na cvičenie, alebo 
regeneračné masáže. Je veľmi skladný.

Uvedené ceny platia pre typické rozmery 90 x 200 a 80 x 200 cm.
Všetky ďalšie rozmery a možnosti výroby atypických rozmerov nájdeš v akčnom cenníku HUG PUG  
u predajcu. Určite si vyberieš, pretože sa ponúka vo všetkých rozmeroch a možnostiach atypov!

22 rokyVeľmajster rádu Pohodlného spania.
Z tvrdého matraca alebo gauča
vyčaruje veľa pohodlia.

PAMÄŤOVÁ PENA
Zvýši pohodlie a zníži zaťaženie kĺbov.
Ocenia najmä spáči na boku.

POŤAH MEDI-DRY 
Odolný a na dotyk veľmi príjemný poťah, ktorý skvele dýcha.
Je prešívaný, takže vydrží a je prateľný až na 60 ° C (hygiena),
s dvojdielnou konštrukciou (lepšia manipulácia).
Skvele izoluje - takže na lôžku bude vždy príjemne ako
prehrievačom, tak aj zmrzlíkom.
A to po celý rok – od jari do zimy!

Dodávame
v rolovanom balení
- náš TIP NA DARČEK.

NA DARČEK
TIP

61 €AKCIA
143 €

PREDTÝM

82 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY



40
(45)

117
(122)

218

196

199

min 12
max 19

min 12
max 19
4 polohy

„na dovolenku
v Českom raji” 
Tatrách?

Česká čalúnená posteľ  

HONORA
s robustnou konštrukciou.

Určená pre všetky typy matracov 
a lamelových roštov. Navyše, s možnosťou 
obrovského úložného priestoru.

Nielen pre honoráciu.

Vyrábame dvojlôžka aj jednolôžka, vrátane atypických prevedení čo do dĺžky, šírky posteľového rámu, 
ale tiež čo do rozmerov čela (výška, šírka, presah, možnosť zadného čalúnenia, a pod.). Pre zákazkové 
riešenia a úložné priestory kontaktujte svojho predajcu.

• V akčnej ponuke s luxusnou látkou Vena Grí. 
Prvotriedna, zamatovo hebká textilná látka so 
štruktúrou kože. 

• Robustné čelo, ktoré sa nekníše, tvorí pevnú 
konštrukčnú súčasť postele. 

• Posteľ dodávame v demontovanom prevedení. 
Zložíte ľahko a rýchlo. 

• Nastaviteľná výška spania – vhodné pre 
matrace s výškou 14 – 30 cm. 

• Kvalitné čalúnenie, ktoré sa ľahko udržiava. 
Široká paleta látok a vzorov. 

• V akčnej ponuke s nožičkami Select DUB, 
prírodné prevedenie, výška 10 cm (zobrazené). 

• Cena uvedená bez roštov, bez matracov a bez 
úložného priestoru (ceny viď u predajcu).

Vonkajšie rozmery postele
Vonkajšie rozmery postele (v zátvorke hodnoty s použitím nožičiek výšky 15 cm). 
Rozmery sú uvedené pre lôžko 180 × 200 cm s toleranciou +/- 1cm

Hrúbka bočníc a predného čela = 7 cm
Hrúbka zadného čela = 10 cm

Akčná cena platí pre skladový rozmer 180 x 200 cm a základný variant nožičiek, do vypredania zásob.

571 €AKCIA
775 €

PREDTÝM

204 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY



TOM MINI

PAMÄŤOVÝ CESTOVNÝ
VANKÚŠ

Luxusný pamäťový ortopedický
vankúš, ktorý sa postará
o vašu krčnú chrbticu. Je určený
pre každodenné spanie a vďaka
kompresnému obalu aj na ďaleké
cesty.

Pamäťová pena sa tvaruje podľa
kriviek tela. Uvoľní stresom či
fyzickou únavou napäté šijové
svalstvo. Podopiera aj v prípade
ťažkých snov.

Darčekové balenie sa štýlovo 
hodí ku každému vianočnému 
stromčeku.

FANTASTICKÝ PAMÄŤOVÝ VANKÚŠ
z mäkučkej visco peny, vyrobenej technikou odlievania do formy (rovnomerná tuhosť,
vysoká odolnosť).

PRIATEĽ 
každého krku a každej hlavy – v každom veku, na ktoromkoľvek mieste na svete. Doma 
je tam, kde máte Toma.

POŤAH 
s prírodnými vláknami je snímateľný a prateľný. Skvele dýcha, ľahko sa udržuje, takže
prípadné oslintanie vôbec nevadí.

„na dobrú
kávu” 

Je to fešák, že..!? A ten ohoz..! Mmmm… Dominika vie, prečo si berie Toma so sebou vždy, keď sa vy-
dáva na ďaleké cesty. A Tomovi zase vôbec nevadí, či spinká doma, v hoteli alebo pritlačený na okienku 
Orient Expressu…

Na doma aj na cesty.

Dodávame v darčekovej
krabici s cestovným

prebalom.
B1

Preverený v extrémnych podmienkach
expedícia Tatra okolo sveta 2 (2020-2023).

NA DARČEK
TIP

44 €AKCIA
46 €

PREDTÝM

2 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY



MOTOROVÝ ROŠT 

ERGO BLACK       
 MOTO

„na večeru” 

B1

„na novú 
knihu” 

kg
130PAMÄŤOVÝ VANKÚŠ

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

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

Dodávame v darčekovej 
krabici a s cestovným 

prebalom.

67 €AKCIA
93 €

PREDTÝM

26 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

- tuhosť +

• 4 polohovateľné časti 
• Nastaviteľná tuhosť v strednej/bedrovej  

časti so zdvojenými lamelami – 5 úrovní.
• 28 lamiel 
• Káblové diaľkové ovládanie 
• Záložný zdroj

Dokonalo prispôsobivý!

Motorový rošt Ergo Black Moto má dva motory a dve prevodovky, s poriadnym ťahom 
v prevedení monoblok, ktoré je nenáročné na priestor pod posteľou (v prípade, že 
máte posteľ s priečnou výstuhou, overte si vhodnosť použitia roštu u predajcu). 
Diaľkové ovládanie (s káblom) dovoľuje ovládať ako časť pre hlavu, tak aj pre nohy 
buď samostatne alebo spoločne. Rošt má nastaviteľnú tuhosť v bedrovej časti 
a záložný zdroj (9V batériu) na návrat do východiskovej polohy v prípade 
výpadku prúdu.

Elektrický pohon jednoducho 
frčí. Motorový rošt nie je iba pre 
menej pohyblivé osoby, ale tiež 
pre milovníkov pohodlia. Zdvihnite 
si hlavu a/alebo nohy pri čítaní 
knižky alebo uľavte opuchnutým 
nohám po práci.

278 €AKCIA
412 €

PREDTÝM

134 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

motorový 
polohovateľný rošt

5×
nastaviteľná 

tuhosť28
počet lamiel

motorový 
rošt

4

polohovateľné časti



PREMIO GRAND 
Vankúš a prikrývka

Kvalitná zmes 35% bavlny a 65% polyesteru zaisťuje skvelú rovnováhu 
medzi odolnosťou, vzdušnosťou a hrejivým komfortom. Pranie na 40 °C.
Vysoká hrejivosť.
Darčekové balenie v taškách – kto nerád balí darčeky, má vyhrané.
Platí do vypredania skladových zásob.

VANKÚŠ
Prešívaný vankúš 
so zipsom na 
bočnej strane pre 
možnosť regulácie 
a obnovy náplne 
z polyesterových 
guličiek. Rozmer 
70 x 90 cm, 
hmotnosť náplne 
1.000 g. Prateľný 
na 40 °C.

řnBš

PRIKRÝVKA PREMIO GRAND 135×200 cm

VANKÚŠ PREMIO GRAND 70×90 cm
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Hrejivé prešívané
prikrývky a vankúše. Pripime si na tuhú zimu so

stiahnutým kúrením, zabalení do
hrejivej prikrývky a s pokojnou

hlavou na vankúši Grand!

PRIKRÝVKA 
Prešívaná prikrývka s dlhou životnosťou 
a vysokou priedušnosťou pre možnosť 
celoročného použitia. Výplň zo 100%  
dutého rúna. Rozmer 135 x 200 cm. 
Hmotnosť náplne 1.100 g. Prateľná na 40 °C.

NA DARČEK
TIP

18 €AKCIA
26 €

PREDTÝM

8 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

31 €AKCIA
43 €

PREDTÝM

12 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY



LYOCELL SATIN 
Vankúš a prikrývka

Príroda a odolnosť v prešívaných prikrývkach a vankúšoch s diamantovo 
hladkým povrchom.
Tip na darček! Darčekové balenie v taškách totiž zvyšuje atraktivitu 
„mäkkého darčeka“…

Platí do vypredania skladových zásob.

PRIKRÝVKA LYOCELL SATIN 135×200 cm

VANKÚŠ LYOCELL SATIN 70×90 cm

PŘEDTÍM „n
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Vyššia hrejivosť s možnosťou
celoročného použitia vďaka
perfektnú termoreguláciu.

PRIKRÝVKA 
Prešívaná prikrývka s vynikajúcou 
absorbciou a schopnosťou rýchleho 
odstránenia vlhkosti. Povrch: 100% 
Lyocel satén, výplň zo 100% dutého rúna. 
Rozmer 135 x 200 cm. Hmotnosť náplne 
1.100 g. Prateľná na 60 °C.

VANKÚŠ
Prešívaný vankúš s vynikajúcou absorbciou  
a schopnosťou rýchleho odstránenia vlhkosti. 
Povrch: 100% Lyocel satén, náplň  
z polyesterových guličiek. Rozmer 70 x 90 cm, 
hmotnosť náplne 1.000 g. Prateľný na 60 °C.

ř q 6Hrejivé prešívané prikrývkya vankúše 
s prírodnými celulózovými vláknami  
na báze dreva.

Skvelá regulácia vlhkosti
a neskutočná jemnosť
porovnateľná iba s hodvábom.

NA DARČEK
TIP

27 €AKCIA
39 €

PREDTÝM

12 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

73 €AKCIA
97 €

PREDTÝM

24 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY



NATUR
Perový vankúš a perina

Moderná konštrukcia kazetovej prikrývky zaisťuje rovnomerné rozloženie 
pérovej náplne – zabraňuje zosýpaniu k jednej strane. Vankúš aj prikrývka 
sú vyrobené zo 100% bavlny s náplňou 85% kačacieho peria a 15% 
kačacieho prachového peria.
Tip na darček! Darčekové balenie v taškách.

PRIKRÝVKA NATUR POPULAR 140×200 cm

VANKÚŠ NATUR SINGLE 70×90 cm
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Duchna po babičke? 

Kdeže! 
Moderná páperová záležitosť!

Kačacie perie vás doslova objíme
a zaistí tepelnú pohodu

po celú noc.

PRIKRÝVKA 
Kazetová páperová prikrývka s rovnomerným 
rozložením peria na celoročné použitie.
Povrch: 100% prírodná nebielená bavlna. 
Rozmer 140 × 200 cm. Hmotnosť náplne 
1.300 g. Prateľná na 60 °C.

VANKÚŠ
Jednokomorový páperový vankúš. Povrch: 
100% prírodná nebielená bavlna. Rozmer  
70 × 90 cm. Hmotnosť náplne 1.300 g. 
Prateľný na 60 °C.

n 6

Platí do vypredania skladových zásob.

prachové 

NA DARČEK
TIP

38 €AKCIA
58 €

PREDTÝM

20 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY

75 €AKCIA
100 €

PREDTÝM

25 €

ÚSPORA 
DO POKLADNIČKY



www.matracetropico.sk
www.hugpug.sk

PODMIENKY AKCIE
     
Akcia platí od 1. 12. 2022 do odvolania alebo do vypredania skladových zásob. 

 
Akcia platí iba na uvedené rozmery! Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Ceny vyobrazené v katalógu platia pre matrace rozmerov: 90×200 a 80×200 cm. 
Akčné ceny rozmerov 100×200, 120×200, 140×200, 160×200 a 180×200 cm nájdete v cen-
níku u Vášho predajcu.  

Matrace s možnosťou spevnených bokov (VR) alebo jedného boku (1VR): Super Fox (varianty 
Visco, Blue i Cloud) – za príplatok; Tropico Guard Antibacterial – bez príplatku.
Motorový rošt v akčnej ponuke iba v rozmere 90×200 a 80×200 cm. 
Posteľ Honora v akčnej cene iba v rozmere 180×200 cm, s nožičkami Select Dub prírodné, 
výška 10 cm. Cena postele je vždy uvedená bez roštov, bez matracov a bez úložného prie-
storu (tieto ceny Vám poskytne Váš predajca). 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 2 - 3 TÝŽDNE.    

Penové a latexové matrace sú určené na uloženie na lamelový, latový či polohovateľný lame-
lový rošt. Pružinové matrace sú určené pre lamelové alebo latové rošty a pre pevný podklad. 
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. Všetky typy matracov (vrátane latexových) sú pri predĺ-
žení, tj v rozmere dlhšom ako 200 cm, dolepované blokom kvalitnej hybridnej peny.

Výrobca si týmto vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu technológie výrobku, či jeho kon-
štrukciu, sfarbenie, dizajn atď., bez predchádzajúceho upozornenia s tým, že aktuálne vy-
obrazenie výrobku 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 v 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 zaregistrovať. Bližšie podrobnosti o predĺženej záruke môžete získať u predajcu či v 
záručných podmienkach. V prípade, že nebude registrácia prevedená, platí zákonom stano-
vená záručná lehota 2 roky.



AKO SI VYBRAŤ MATRAC

Ak môžeš, vyskúšaj si matrac na vlastnom chrbte, boku a bruchu u dobrého predajcu, 
ktorý pozrie 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 najmä na bruchu, vezmi si tuhší matrac. Tropico Guard Antibacterial alebo Super Fox Blue!

Pokiaľ spíš zvyčajne na boku. Nooo… tak to je telo najcitlivejšie. Príliš tuhý matrac je rovnaký problém, 
ako preležaný - panva je buď príliš zaborená alebo príliš nahor. Skončí to bolesťou v bedrách alebo sa 
budeš celú noc prevaľovať ako Hug Pug v pilinách. Rovnaký problém je aj pri ramenných kĺboch. Borci, ktorí 
sú v ramenách 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. Keď máš do 90 
kg a spíš na boku, ber Super Fox Visco. Keď si ťažší, ber Austin Air Latex. Ak nemáš rád pamäťovú penu a si 
ľahšia váha, ber Dášu alebo Super Fox Cloud.

Keď spíš najmä 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 Austin Air Visco).

www.matracetropico.sk
www.hugpug.skVáš predajca:

Dnes radí 
Dr. Sleep®

alias HUG PUG

HUG PUG radí, hlavu 
pri výbere ti schladí.


