Tropico. Matrace, se kterými se vstává líp...

Zimní spánek v akci
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Originální česká matrace pro celou rodinu

SUPER FOX
VISCO/BLUE/CLOUD

24
cm

135
kg

Rodinná pohoda je, když jsme spolu.
A když se všichni dobře vyspíme, máme se ještě líp!
Super Fox. Člen naší rodiny.

Každý model z této řady má svůj benefit – pro milovníky komfortního poddajného ležení (Super Fox
Visco), pružné a vzdušné ložné plochy (Super Fox Blue) nebo hebkost a dokonalá distribuce tlaku
GelTouch (Super Fox Cloud). Společným znakem je pružnost, pevnost a odolnost jádra. Volba profilace
Classic (rovná) nebo Wellness (masážní). Další výšky a rozměry najdete ve standardním ceníku.
Cena je platná pro rozměry 90×200 cm a 80×200 cm, ostatní rozměry viz ceník u prodejce.

AKCE

7.695 Kč

Cena za variantu
se zpevněnými boky

PŘEDTÍM

8.990 Kč

8.195 Kč

BLUE
CLOUD

Super Fox
BLUE

Pružná verze BLUE
pro ty,
kdo se potí a mladistvé.

HORNÍ
PLOCHA MATRACE
Dle vybrané varianty
(Visco/Blue/Cloud).
SPODNÍ PLOCHA MATRACE
Tužší, pružná studená pěna s antidekubitní
profilací = skvěle dýchá a i přes vyšší tuhost netlačí.

Nakonec, i když si Super Fox letos nekoupíte, hlavně, že budete spolu...

1.295 Kč

„na nářadí
pro tátu” 

VISCO

Paměťová verze VISCO
pro pohodlí
nebo když už tělo bolí.

Jemná verze CLOUD
pro spaní jako
na obláčku
a bez pocení.

ÚSPORA
DO KASIČKY

POTAH
Super Fox VISCO: Wellness. Odolný potah, pomáhající
snížit statický náboj.
Super Fox BLUE: Aegis®. Roztoči a plísně ho budou
nenávidět.
Super Fox CLOUD: Tencel®. Díky kusu přírody bojuje
proti pocení.
Všechny Super Foxy mají potahy dvojdílné, pratelné
(60 °C) a s ventilací.

Super Fox
CLOUD

6
6 let

1sh
ibýř
8šEr
ZÓNY
7 zón + robustní základna. Pro
optimální pozici těla při spánku.
Lepeno švýcarskými vodními lepidly
Simalfa®.

ZPEVNĚNÝ BOK/BOKY
Za příplatek můžete mít
se zpevněným jedním nebo
oběma boky (opora při
vstávání). Viz ceník.

135

Česká pečující matrace

SUPER FOX
PRO DOMÁCÍ PÉČI

24
cm

kg

Pohoda je, když nejste sami a někdo se
o Vás stará. A když se všichni dobře
vyspíme, máme se ještě líp!
Super Fox Home Care.
Péče pro všechny.

Matrace Super Fox ve variantách pro domácí pečovatelství. Zdravotnické antidekubitní matrace
I. třídy s voděnepropustným, paropropustným pratelným a omyvatelným snímatelným potahem.
Kombinuje výhody profesionálních matrací pro pečovatelství s výhodami oblíbených matrací Super Fox.
Cena je platná pro rozměry 90×200 cm a 80×200 cm, ostatní rozměry včetně atypických viz ceník u prodejce.

AKCE

11.590 Kč

Cena za variantu
se zpevněnými boky

PŘEDTÍM

13.990 Kč

VISCO
BLUE
Super Fox
BLUE

Paměťová verze VISCO. Pro střední
až vyšší riziko vzniku dekubitů (proleženin),
třída rizika II. – III., dle stupnice Norton: 20-17.
Paměťová pěna efektivně sníží tlak na tělo.
Udržuje optimální tělesnou teplotu.

foto: Freepik.com

Jemná verze CLOUD. Pro nižší riziko vzniku
dekubitů (proleženin), třída II., Norton 20-17.
Vhodnější pro lehčí pacienty. Velmi prodyšná.
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK –
PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE
I. TŘÍDY, NESTERILNÍ, NEMĚŘÍCÍ.

Profesionální péče v atmosféře domova.

Výběr konkrétní varianty doporučujeme
konzultovat s Vaším lékařem.

2.400 Kč

„na vyhřívací
deku” 

12.930 Kč

CLOUD

Pružná verze BLUE. Pro nižší riziko vzniku
dekubitů (proleženin), třída II.,
Norton 25-21. Vhodnější
pro těžší pacienty. Velmi prodyšná.

ÚSPORA
DO KASIČKY

HORNÍ
PLOCHA MATRACE
Dle vybrané varianty
(Visco/Blue/Cloud).
SPODNÍ PLOCHA MATRACE
Tužší, pružná studená pěna s antidekubitní
profilací = skvěle dýchá a i přes vyšší tuhost netlačí.
POTAH
Speciální profesionální potah PU. Neprošitý, hladký,
omyvatelný, pratelný na vyvářku (95 °C). Nepropustný
pro tekutiny, propustný pro vodní páry (umožňuje
matraci dýchat). Je opatřen třístranným zipem
s ochrannou okapničkou (légou) pro zamezení
zatečení tekutin v oblasti zipu.

Super Fox
CLOUD

6
6 let

1sh
ibýř
8šG
ZÓNY
7 zón + robustní základna. Pro
optimální pozici těla při spánku.
Lepeno švýcarskými vodními lepidly
Simalfa®.

ZPEVNĚNÝ BOK/BOKY
Za příplatek můžete mít
se zpevněným 1 nebo oběma
boky (opora při vstávání). Viz
ceník.

145

Multitaštičková matrace ve 3 vzdušných provedeních.

AUSTIN AIR
VISCO/LATEX/GELTOUH

26
cm

kg

Kdo nepéruje, není Čech! Austin boří předsudky o pružinových matracích. Česká matrace má v jádru
velmi tuhý kořínek a téměř 600 samostatně reagujících pružin v 7 komfortních zónách. Je to navíc poctivá
sendvičová matrace – na pružinovém jádru je z jedné strany vrstva přírodních kokosových vláken a vrstvy
pružné studené pěny. Na druhé straně je studená pěna a špičkový provzdušněný latex. V potahu Tencel®
je to učiněná ochránkyně alergiků a notorických potivců.
Cena je platná pro rozměry 90×200 cm a 80×200 cm, ostatní rozměry včetně atypických viz ceník u prodejce.

AKCE

10.590 Kč

PŘEDTÍM

13.190 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

2.600 Kč

„na bezdrátová
sluchátka” 

VISCO

Svěží vítr pro Váš spánek
- to je Austin Air.

LATEX
GELTOUCH

Paměťová verze VISCO
pro pohodlí
nebo když už tělo bolí.

AUSTIN AIR
VISCO

HORNÍ
PLOCHA MATRACE
Dle vybrané varianty
(Visco/Latex/Geltouch).

foto: Freepik.com

SPODNÍ PLOCHA MATRACE
Tužší strana ze vzdušné a pružné studené pěny,
zpevněná kokosovými vlákny.
POTAH
U všech tří variant se jedná o dvojdílný pratelný
potah s přírodními vlákny Tencel®. Skvěle odvádí
pot a pomáhá zajistit správnou tepelnou pohodu
v průběhu spánku. Pratelný do 60 °C.

Matrace, která dýchá s Vámi.

7
7 let

1wh
iýř
8šEr

Pružná verze LATEX
Latexová pružnost a pohoda
po celý rok.
Jemná verze GELTOUCH
Když vás všechno bolí
a paměťový efekt vám
nic neříká.

AUSTIN AIR
GELTOUCH

ZÓNY
7 zón + robustní
základna. Pro
optimální pozici těla
při spánku. Lepeno
švýcarskými vodními
lepidly Simalfa®.

TROPICO GUARD
ANTIBACTERIAL

20
cm
140
kg

Uvedené ceny platí pro typické rozměry 90 × 200 a 80 × 200 cm.
Všechny další rozměry najdeš v ceníku u prodejce. Je jich totiž tolik, že by se sem nevešly.
A ATYPY UMÍME TAKY!

AKCE

6.995 Kč

PŘEDTÍM

9.240 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

2.245 Kč

„třeba
na polštář” 

Prevence pro zdravá záda.
Lepší prevence než deset doktorů.
Tady si na své přijdou milovníci tuhého
poležení, notoričtí potivci a mládež.

5
5 let

HORNÍ
PLOCHA MATRACE
Pružná hybridní pěna
s antidekubitní (tlak snižující) profilací.
Vzdušná, odolná a pohodlná.
SPODNÍ PLOCHA MATRACE
Tužší, pružná strana z pěny Flexifoam®.
POTAH
Medical Concept. Spojení viskózy
a polyesteru je kombinací vzdušnosti,
omezení pocení, rychlého schnutí a vysoké
odolnosti při praní. Dvojdílný,
pratelný (60 °C), s ventilací.

Na téhle matraci můžete řádit, až se budou hory zelenat (pružnost & tuhost).

7 ZÓN – SPINEPROTECTOR
Celé jádro zcela bez lepení
(mimo varianty se zpevněnými
boky) = svěží vítr do Vaší
ložnice.

ZPEVNĚNÝ BOK/BOKY
U této matrace bez příplatku!
Matraci je možné také objednat s jedním
nebo dvěma zpevněnými boky pro snazší
vstávání.
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DÁŠA
TROPICO

18
cm
135

Uvedené ceny platí pro typické rozměry 90 × 200 cm, 80 × 200 cm a nově i pro dětské rozměry 80 × 160
a 90 × 190 cm. Všechny další rozměry a výšky najdeš v ceníku u prodejce. Je jich totiž tolik, že by se sem
nevešly.
A ATYPY UMÍME TAKY!

AKCE

kg

5.495 Kč

PŘEDTÍM

6.590 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

1.095 Kč

„na nové
snowboardové
brýle” 

4
4 roky

Na spaní.
Na válení.
Na nicnedělání.
Skvělá.
Ale známky z matiky
ti asi nevylepší.

si
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Pro koho je?

Pro milovníky
pružných matrací,
pro ty, kteří se potí
a pro milovníky
pohodlí bez
paměťové pěny.
,
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HORNÍ
PLOCHA MATRACE
Pružná tužší studená pěna
klasického střihu. Dýchá, nese, baví.
SPODNÍ PLOCHA MATRACE
Měkčí, sametová hybridní pěna s dokonalým pohodlím,
vzdušností a tuhostí, která potěší
i princezny na hrášku.
POTAH AEGIS®
Roztoči a plísně ho budou nenávidět. Spojení prvotřídních
vláken na bázi bambusové a eukalyptové celulózy
(termoregulace, omezení pocení) a polyesteru (odolnost,
praní). Dvojdílný, pratelný (60 °C).

ZÓNY
5 vnitřních zón, které
fungují při zatížení
dospělákem a prckové,
ti budou jako ve vatičce.
Celé jádro zcela bez
lepení. Rozevři a vyvětrej.

KLÁRA
TROPICO

18
cm
130

Super komfort bez paměťové pěny a vysoká odolnost.
Uvedené ceny platí pro typické rozměry 90 x 200 a 80 x 200 cm.
Všechny další rozměry a možnosti výroby atypických rozměrů najdeš v ceníku u prodejce. Určitě si vybereš!

AKCE

kg

8.490 Kč

PŘEDTÍM

11.540 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

3.050 Kč

„na vlněný
svetr“ 

5
5 let

100% Latex
pro 100% spaní
po dlouhá léta.
Hug Pug dneska Kláru
radí: V zimě hřeje,
v létě chladí. Navíc
potah její tělo hladí.
Jednou latex,
vždycky latex.
Pohodlná
a poddajná matrace
s konstrukcí,
prověřenou
desítkami let.

5 ZÓN
Krásně poddajné pohodlí.
To mají rádi nejen mazlíčkové!

RAMENNÍ ZÓNY
Uleví ramenním kloubům
a navíc jádro krásně
odvětrají.

SYMETRICKÁ KONSTRUKCE
Stejná tuhost na obou stranách; ať otočíte matraci jakkoli, bude pořád stejně skvělá.
Pravidelným otáčením matraci provětráte a prodloužíte její hygienickou životnost.
POTAH AEGIS®
Roztoči a plísně ho budou nenávidět. Spojení prvotřídních vláken na bázi bambusové
a eukalyptové celulózy (termoregulace, omezení pocení) a polyesteru (odolnost,
praní). Dvojdílný, pratelný (60 °C).
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PETRA
TROPICO

13
15
cm
cm
110
kg

Matrace střední tuhosti z monobloku pružné prodyšné pěny.
Uvedené ceny platí pro typické rozměry 90 × 200, 80 × 200 cm a nově i pro dětské rozměry 80 × 160
a 90 × 190 cm. Všechny další rozměry a možnosti výroby atypických rozměrů najdeš v ceníku u prodejce.
Určitě si vybereš!

AKCE
15
cm

AKCE
Super Petra
s kouzlem retra.
Všude pásne
– spí se krásně!

13
cm

3.850 Kč
3.290 Kč

4.390 Kč

540 Kč
ÚSPORA
DO KASIČKY

PŘEDTÍM

3.850 Kč
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560 Kč

3
3 roky
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Matrace, která využívá
nejstarší a nejosvědčenější
konstrukci klasické pěnové
matrace – monoblok. Navíc
s jednoduchými odlehčujícími
ramenními zónami, které potěší
dospěláka a děcku nijak nepřekáží.
Konstrukce a nabízené výšky se
hodí od vyšupovacích postelí
(ve standardní nabídce i 9 cm)
až po klasická dospělácká dvojlůžka
(ve standardní nabídce i 18 cm).

ÚSPORA
DO KASIČKY

PŘEDTÍM

MONOBLOK
Osvědčená stabilní 5 zónová konstrukce bez lepení. Dobrá manipulace.

RAMENNÍ ZÓNY
uleví ramenním kloubům
a navíc jádro krásně
odvětrají.

POTAH MICRO CLIMATIC
Super hygiena, je pratelný na vyvářku (95 °C), prošívaný klimatizačními vrstvami dutého
vlákna na obou stranách. Je samozřejmě dvojdílný.

PAMĚŤOVÁ PŘISTÝLKA

TOPPER VISCO

MEDI-DRY
Velmistr řádu Pohodlného spaní.
Z tvrdé matrace nebo gauče
vyčaruje hafo pohodlí.

TIP

Správně vybraný topper neboli vrchní matrace může snadno změnit kvalitu spánku na Vaší stávající
matraci. Můžete jej využít i při cestování nebo jako podložku pro cvičení nebo regenerační masáže.
Je velice skladný.
Uvedené ceny platí pro typické rozměry 90 x 200 a 80 x 200 cm.
Všechny další rozměry a možnosti výroby atypických rozměrů najdeš v ceníku u prodejce. Určitě si
vybereš, protože se nabízí ve všech rozměrech a možnostech atypů!

AKCE

1.499 Kč

PŘEDTÍM

3.499 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

2
2 roky

4
cm

Paměťová pěna se tvaruje
podle křivek těla a přináší
moře pohodlí a snižuje
zátěž kloubů.
Díky gumovým páskům
v rozích se dá snadno připevnit
ke každé matraci.

2.000 Kč

„na nové
boty” 

1
0ř
8šEr
PAMĚŤOVÁ PĚNA
Zvýší pohodlí a sníží zatížení kloubů.
Ocení zejména spáči na boku.

Dodáváme
v rolovaném balení
- náš TIP NA DÁREK.

POTAH MEDI-DRY
Odolný a na dotek velice příjemný potah, který skvěle dýchá.
Je prošívaný, takže vydrží a je pratelný až na 60 °C (hygiena),
s dvojdílnou konstrukcí (lepší manipulace).
Skvěle izoluje – takže na lůžku bude vždy příjemně jak
přehřívačům, tak i zmrzlíkům.
A to po celý rok – od jara do zimy!

Česká čalouněná postel

HONORA
s robustní konstrukcí.

Vyrábíme dvoulůžka i jednolůžka, včetně atypických provedení co do délky, šířky postelového rámu,
ale také co do rozměrů čela (výška, šířka, přesah, možnost zadního čalounění, atp.). Pro zakázková
řešení a úložné prostory kontaktujte svého prodejce.
Akční cena platí pro skladový rozměr 180 x 200 cm a základní variantu nožiček, do vyprodání zásob.

AKCE

13.990 Kč

PŘEDTÍM

18.990 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

5.000 Kč

„na dovolenou
v Českém ráji” 

Vnější rozměry postele
Vnější rozměry postele (v závorce hodnoty s použitím nožiček výšky 15 cm).
Rozměry jsou uvedené pro lůžko 180 × 200 cm s tolerancí +/- 1cm

Určena pro všechny typy matrací
a lamelových roštů.

Tloušťka bočnic a předního čela = 7 cm
Tloušťka zadního čela = 10 cm

•

Nejen pro honoraci.

V akční nabídce s luxusní látkou Vena Grí.
Prvotřídní, sametově hebká textilní látka se
strukturou kůže.

•

Robustní čelo, které se neviklá, tvoří pevnou
konstrukční součást postele.

•

Postel dodáváme v demontovaném provedení.
Složíte snadno a rychle.

•

Nastavitelná výška spaní – vhodné pro matrace
výšky 14 – 30 cm.

•

Kvalitní čalounění, které se snadno udržuje.
Široká paleta látek a vzorů.

•

V akční nabídce s nožičkami Select DUB,
přírodní provedení, výška 10 cm (vyobrazeno).

•

Volitelné nožičky z masivního dřeva (dub, buk;
přírodní, tmavé). Výška nožiček 10 nebo 15 cm.
Možnost volby platí pro standardní ceník!

•

Cena uvedena bez roštů, bez matrací a bez
úložného prostoru (ceny viz prodejce).

199

min 12
max 19
4 polohy

min 12
max 19

117
(122)

40
(45)
196
218

PAMĚŤOVÝ CESTOVNÍ
POLŠTÁŘ

TOM MINI

TIP

Je to fešák, že..!? A ten ohoz..! Mmmm… Dominika ví, proč si bere Toma s sebou vždy, když se vydává
na daleké cesty. A Tomovi zase vůbec nevadí, jestli spinká doma, v hotelu nebo přitisknutý na okýnku
Orient Expressu…

AKCE

1.090 Kč

PŘEDTÍM

1.200 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

110 Kč

„na dobrou
kávu” 

4
4 roky

Na doma i na cesty.
Luxusní paměťový ortopedický
polštář, který se postará
o vaši krční páteř. Je určený
pro každodenní spaní a díky
kompresnímu obalu i na daleké
cesty.
Paměťová pěna se tvaruje podle
křivek těla. Uvolní stresem či
fyzickou únavou napjaté šíjové
svalstvo. Podpírá i v případě
těžkých snů.
Dárkové balení se stylově hodí ke
každému vánočnímu stromečku.

Dodáváme v dárkové
krabici a s cestovním
přebalem.
FANTASTICKÝ PAMĚŤOVÝ POLŠTÁŘ
z měkoučké visco pěny, vyrobené technikou odlévání do formy (rovnoměrná tuhost,
vysoká odolnost).
PŘÍTEL
každého krku a každé hlavy – v každém věku, na kterémkoli místě na světě. Doma je
tam, kde máte Toma.

Prověřen v extrémních podmínkách
expedice Tatra kolem světa 2 (2020-2023).

POTAH
s přírodními vlákny je snímatelný a pratelný. Skvěle dýchá, snadno se udržuje, takže
případné oslintání vůbec nevadí.

B1

PAMĚŤOVÝ POLŠTÁŘ

130

TOM CARBON
Neplést s uhlím na zimu. Uhlík – základní stavební prvek všeho. Zde se nachází v měkoučké
paměťové pěně a pochází z bambusového uhlí. Perfektní pro alergiky. Antiseptické vlastnosti.

AKCE

1.640 Kč

PŘEDTÍM

2.410 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

770 Kč

MOTOROVÝ ROŠT

kg

ERGO BLACK
MOTO

Elektrický pohon prostě frčí.
Motorový rošt není jen pro hůře
pohyblivé osoby, ale také pro
milovníky pohodlí. Zvedněte
si hlavu a/nebo nohy při čtení
knížky nebo pro úlevu oteklých
nohou po práci.

AKCE
„na dobrou
večeři” 

6.800 Kč

PŘEDTÍM

7.610 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

810 Kč

Motorový rošt Ergo Black Moto má dva motory a dvě převodovky s pořádným tahem
v provedení monoblok, které je nenáročné na prostor pod postelí (v případě, že
máte postel s příčnou výztuhou, ověřte vhodnost použití roštu s prodejcem).
Dálkové ovládání (kabelové provedení) dovoluje ovládat jak hlavovou a nožní
část samostatně, tak i společně. Rošt má nastavitelnou tuhost v bederní části
a záložní zdroj (9V baterii) pro návrat do výchozí polohy v případě výpadku
proudu.
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4 polohovatelné

•
•
•

Rozměr cca 60 × 40 × 12 cm
Provzdušněné jádro
Pratelný potah z viskózy a polyesteru.

B1

„na novou
knížku” 

motorový
rošt

Dodáváme v dárkové
krabici a s cestovním
přebalem.

28
lamel

Dokon
5x
nastavitelná

tuhost

•
•
•
•
•

4 polohovatelné části
Nastavitelná tuhost ve střední/bederní
části se zdvojenými lamelami – 5 úrovní.
28 lamel
Drátové dálkové ovládání
Záložní zdroj

Polštář a přikrývka

PREMIO GRAND TIP
Hřejivé prošívané
přikrývky a polštáře.

Připijme si na tuhou zimu se
staženým topením, zabaleni do
hřejivé přikrývky a s klidnou
hlavou na polštáři Grand!

Kvalitní směs 35% bavlny a 65% polyesteru zajišťuje skvělou rovnováhu
mezi odolností, vzdušností a hřejivým komfortem. Praní na 40 °C.
Vysoká hřejivost.
Dárkové balení v taškách – kdo nerad balí dárky, má vyhráno.
Platí do vyprodání skladových zásob.

řn6š
POLŠTÁŘ
Prošívaný polštář
se zipem na
boční straně pro
možnost regulace
a obnovy náplně
z polyesterových
kuliček. Rozměr
70 x 90 cm,
hmotnost náplně
1.000 g. Pratelný.

440 Kč

PŘEDTÍM

640 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

200 Kč

PŘIKRÝVKA PREMIO GRAND 135×200 cm

AKCE

750 Kč

PŘEDTÍM

1.050 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

300 Kč

pro „na k
ma ytku
mi
nku
”

AKCE



POLŠTÁŘ PREMIO GRAND 70×90 cm
PŘIKRÝVKA
Prošívaná přikrývka s dlouhou životností
a vysokou prodyšností pro možnost
celoročního použití. Výplň ze 100%
dutého rouna. Rozměr 135 x 200 cm.
Hmotnost náplně 1.100 g. Pratelná.

Polštář a přikrývka

LYOCELL SATIN TIP

řq6

Hřejivé prošívané přikrývky
a polštáře s přírodními
celulózovými vlákny na bázi dřeva.

PŘIKRÝVKA
Prošívaná přikrývka s vynikající absorbcí
a schopností rychlého odstranění
vlhkosti. Povrch: 100% Lyocel satén,
výplň ze 100% dutého rouna.
Rozměr 135 x 200 cm. Hmotnost náplně
1.100 g. Pratelná.

Skvělá regulace vlhkosti
a neskutečná jemnost
srovnatelná pouze s hedvábím.

950 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

300 Kč

PŘIKRÝVKA LYOCEL SATIN 135×200 cm

AKCE

1.780 Kč

Platí do vyprodání skladových zásob.

PŘEDTÍM

2.380 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

600 Kč
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650 Kč

PŘEDTÍM

na

AKCE

Vyšší hřejivost s možností
celoročního použití díky
perfektní termoregulaci.

„na

POLŠTÁŘ LYOCEL SATIN 70×90 cm

Příroda a odolnost v prošívaných přikrývkách a polštářích s diamantově
hladkým povrchem.
Tip na dárek! Dárkové balení v taškách totiž zvyšuje atraktivitu „měkkého
dárku“…
POLŠTÁŘ
Prošívaný polštář s vynikající absorbcí
a schopností rychlého odstranění vlhkosti.
Povrch: 100% Lyocel satén, náplň
z polyesterových kuliček. Rozměr 70 x 90 cm,
hmotnost náplně 1.000 g. Pratelný.

Péřový polštář a peřina

TIP

NATUR

Moderní konstrukce kazetové přikrývky zajišťuje rovnoměrné rozložení
péřové náplně – zabraňuje sesýpání k jedné straně. Polštář i přikrývka jsou
vyrobeny ze 100% bavlny s náplní 85 % kachního peří a 15 % kachního
prachového peří.
Tip na dárek! Dárkové balení v taškách.

Duchny po babičce?

Kdepak!

prachové

Moderní péřová záležitost!

PŘIKRÝVKA
Kazetová péřová přikrývka s rovnoměrným
rozložením peří pro celoroční použití.
Povrch: 100% přírodní nebělená bavlna.
Rozměr 140 × 200 cm. Hmotnost náplně
1.300 g. Pratelná.

920 Kč

PŘEDTÍM

1.420 Kč

Kachní peří vás doslova obejme
a zajistí tepelnou pohodu
po celou noc.
ÚSPORA
DO KASIČKY

500 Kč

PŘIKRÝVKA NATUR SINGLE 140×200 cm

AKCE

1.840 Kč

Platí do vyprodání skladových zásob.

PŘEDTÍM

2.440 Kč

ÚSPORA
DO KASIČKY

600 Kč

„na
ruk hřeji
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POLŠTÁŘ NATUR SINGLE 70×90 cm

AKCE

n6

POLŠTÁŘ
Jednokomorový péřový polštář.
Povrch: 100% přírodní nebělená bavlna.
Rozměr 70 × 90 cm. Hmotnost
náplně 1.300 g. Pratelný.

PODMÍNKY AKCE
				

Akce platí od 1.12.2022 do odvolání nebo do vyprodání skladových zásob.
Akce platí pouze na uvedené rozměry! Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny vyobrazené v katalogu platí pro matrace rozměrů: 90×200 a 80×200 cm.
Akční ceny rozměrů 100×200, 120×200, 140×200, 160×200 a 180×200 cm najdete v ceníku
u Vašeho prodejce.		
Matrace s možností zpevněných boků (VR) nebo jednoho boku (1VR): Super Fox (varianty
Visco, Blue i Cloud) – za příplatek; Tropico Guard Antibacterial – bez příplatku.
Pěnové matrace jsou určené pro uložení na lamelový, laťový či polohovatelný lamelový rošt
Pružinové matrace jsou určené pro lamelové či laťové rošty a pro pevný podklad.
Motorový rošt v akční nabídce pouze v rozměru 90x200 a 80x200 cm.
Postel Honora v akční ceně pouze v rozměru 180x200 cm, s nožičkami Select Dub přírodní,
výška 10 cm. Cena postele je vždy uvedena bez roštů, bez matrací a bez úložného prostoru
(tyto ceny Vám poskytne Váš prodejce).
Ostatní rozměry, včetně atypických či prodloužených, dle standardních ceníků.

Výrobce si tímto vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu technologie výrobku, či jeho konstrukci, zbarvení, design atd. bez předchozího upozornění s tím, že aktuální vyobrazení výrobku
se může odlišovat od aktuálního vyobrazení reklamních a ilustračních fotografií výrobku.
Právo na tiskové chyby a změny v akci vyhrazeno. Na zboží nabízené v akci se nevztahují další
slevy.
Prodloužená záruka.
Nad rámec zákonné lhůty poskytujeme u většiny našich matrací prodlouženou záruku na
vady jádra matrace. Standardní délka záruky je vždy uvedena v příslušné ikoně u dané matrace a dále na etiketě nebo samolepce na obalu matrace. Prodloužená záruka je platná pouze
v případě registrace výrobku na webu https://zaruka.matracetropico.cz. Registrace musí
být provedena do 30 dnů od zakoupení.
Tento benefit není zpoplatněn, prodlouženou záruku získáváte zdarma, je zapotřebí svou
matraci pouze registrovat. Bližší podrobnosti o prodloužené záruce lze získat u prodejce či
v záručních podmínkách. V případě, že nebude registrace provedena, platí zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky.

Termín dodání:
•

SKLADOVÉ ZÁSOBY – OKAMŽITĚ (tj. super rychlé dodání do 4 pracovních dní k prodejci/
koncovému zákazníkovi v ČR). Informace o skladových zásobách Vám poskytne prodejce.

•

NESKLADOVÉ POLOŽKY – DODÁNÍ 2 - 3 TÝDNY.				

Matrace jsou v klasickém balení (nerolované). Matrace větší než 90×200 cm mohou být dodány s lepeným konstrukčním spojem. Matrace v rozměrech větších než 90×200 cm mohou
být dodány, s ohledem na typizované šíře látek, s jiným vzorem prošívání potahu, nemajícím
vliv na užitné vlastnosti výrobku. Všechny typy matrací (včetně latexových) jsou při prodloužení, tj. v rozměru delším než 200 cm, dolepovány blokem kvalitní hybridní pěny.

www.matracetropico.cz
www.hugpug.cz

JAK VYBRAT MATRACI
Když můžeš, vyzkoušej si matraci na vlastní záda, bok a břicho u dobrého prodejce,
který koukne a vidí, vyslechne a poradí. Jedno pořádné poležení je víc než tisíc rad.
RYCHLÉ RADY, OSTRÉ JAK MÉ ZOUBKY = NA ZÁDÍČKÁCH ŽÁDNÉ VROUBKY.

Dnes radí
Dr. Sleep®
alias HUG PUG

Pokud spíš nejvíc na břiše, vezmi si tužší matraci. Tropico Guard Antibacterial nebo Super Fox Blue!
Pokud spíš hodně na boku. Nooo… tak to je tělo nejcitlivější. Příliš tuhá matrace je stejný problém, jako
proleželá - pánev je buď příliš zabořená nebo příliš nahoře. Skončí to bolestí v bedrech nebo se budeš celou
noc převalovat jak Hug Pug v pilinách. Stejný problém je i u ramenních kloubů. Borci, kteří jsou v ramenou
pořádná bedna, budou mít ráno v ruce „mravence“. Nejlepší cesta, jak z toho ven, je matrace s paměťovou
pěnou. Ta by měla být samozřejmostí zvláště v případech, když už tělo bolí. Když máš do 90 kg a spíš na
boku, ber Super Fox Visco. Když jsi těžší, ber Austin Air Latex. Jestli nemáš rád paměťovou pěnu a jsi lehčí
váha, ber Dášu nebo Super Fox Cloud.
Když spíš nejvíc na zádech, tak musíš pod bedry cítit jemnou oporu.
Pokud máš pod bedry mezeru, tak je matrace moc tuhá.
Pokud nemůžeš vyzkoušet na vlastní záda, ber paměťovou matraci středně tuhé až tužší konstrukce (Super
Fox Visco nebo Austin Air Visco).
Váš prodejce:

www.matracetropico.cz
www.hugpug.cz

HUG PUG radí, hlavu
při výběru ti zchladí.

