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Šárka Tropico
Matrace pro malé i velké, královna dětských pokojů. Se vzdušným latexem,
pružnou studenou pěnou a prošívaným potahem pratelným na vyvářku.
Rozdílná tuhost stran. Ortopedická, vzdušná a zónová.
Odolná dětskému hopsání. Vyrobeno v Krkonoších.

15 cm / 4.190 Kč / 1 ks  8.380 Kč

18 cm / 4.890 Kč / 1 ks  9.780 Kč
AKČNÍ CENA za 1 jednolůžkovou matraci. Když potřebujete výhodně jen 1 ks.
AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 6.690 Kč (15); 7.790 Kč (18).
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 10.990 Kč (15); 12.790 Kč (18).

AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžkové nebo 1 dvojlůžko). Klasická akce 1+1.

15 cm / 8.380 Kč / 1+1  16.760 Kč

18 cm / 9.780 Kč / 1+1  19.560 Kč

Česká klasika
akce matrace pro malé i velké

LATEX
Pružný, odolný, s podílem přírodních
surovin a vysokou objemovou hmotností
60 kg/m3 . Pohodlí, vzdušnost, vynikající
orotpedické vlastnosti. Měkčí strana.

STUDENÁ PĚNA (HR)
Tužší strana matrace. 37 kg/m3. Maximální
pružnost, prodyšnost a odolnost.
Konstrukce respektuje potřeby těla
dospívajících uživatelů.
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Klára Tropico
Špičková celolatexová matrace střední tuhosti. Kdo jednou spal na latexu, vždycky spal na latexu.
Matrace „královské třídy“ v klasické výšce pro všechny, kteří chtějí pohodlí, termoregulaci a extrémní odolnost
a nemohou z jakýchkoli důvodů použít vysoké (latexové) matrace (např. Spirit). Ideální pro polohovací i pevné
lamelové rošty! Špičkový antibakteriální a protiroztočový pratelný potah s přírodními vlákny.
Vyrobeno v Krkonoších.

18 cm / 17.580 Kč / 1+1  35.160 Kč

15 cm / 7.690 Kč / 1 ks  15.380 Kč

18 cm / 8.790 Kč / 1 ks  17.580 Kč
AKČNÍ CENA za 1 jednolůžkovou matraci v rozměru 90x200; 80x200 nebo 100x200 cm.
Když potřebujete výhodně jen 1 ks.

AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžkové matrace v rozměru 90x200; 80x200 nebo 100x200 cm). 

15 cm / 15.380 Kč / 1+1  30.760 Kč

ANTIBAKTERIÁLNÍ PRATELNÝ POTAH
S PŘÍRODNÍMI VLÁKNY A OMEZENÍM POCENÍ.
Vysoký 49% podíl přírodních vláken Tencel® / viskóza
s povrchovou úpravou AegisTM - antibakteriální a protiroztočové
vlastnosti (zamezuje tvorbě živného prostředí pro roztoče) a
je prevencí vzniku plísní (ani ti, kteří se více potí, nemusí mít strach).
Potah Aegis předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky.
Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken, dvojdílný, pratelný (60 °C).

LATEX MONOBLOK
100% Latex, 100% pohodlí. Pružný, takřka
nezničitelný latex je vyroben z 1 kusu
s použitím přírodních surovin.
Ortopedické 5- zónové (anatomické)
jádro s vysokou objemovou hmotností
60 kg/m3  s vyztuženou pánevní zónou.
Dokonalé pohodlí, vzdušnost, vynikající
orotpedické vlastnosti a kopírování křivek těla.

ŠETRNOST A POHODLÍ
Ramenní zóny (změkčující profilace)
uvolňují rameno při spánku na boku

a šetrně tak pečují o ramenní klouby, čímž
napomáhají zamezit „přeležení ramene“.

Profilace zároveň funguje jako II. provzdušňovací
stupeň již tak prodyšné matrace.
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Petra Tropico
V jednoduchosti je síla. Matrace z 1 kusu pružné pěny (monoblok). Ideální do dětských pokojíků,
patrových postelí u nichž nelze použít kvůli boční zábraně vyšší matrace, atd. Varianta 13 cm je určena
pro výsuvné přistýlky. Vychází z osvědčené konstrukce matrace Tropico XENA.
Potah je pratelný na vyvářku. Vyrobeno v Krkonoších. 

PRUŽNÉ PĚNOVÉ JÁDRO „MONOBLOK“
Ideální pro děti a dospívající.
Ortopedické 5- zónové jádro s odolnou
cca 30 kg/m3  za studena tvářenou pěnou
Flexifoam® XF skvěle dýchá a je odolné
(i dětskému hopsání). Jemně profilovaná
poddajnější strana a pevnější strana (zcela rovná).

110 zdravotně nezávadné
materiály

bez lepení
jádro monoblok

z 1 kusu

ergonomicky testováno
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15
cm

Česká klasika
akce matrace pro malé i velké

13 cm / 2.990 Kč / 1 ks  5.980 Kč

15 cm / 3.390 Kč / 1 ks  6.780 Kč

18 cm / 3.790 Kč / 1 ks  7.580 Kč

–     tuhost     +

5
zón

TUHOST PRO KAŽDÉHO
Rozdílná tuhost stran a navíc

odlišená tuhost ramenních zón
(3 dírky = měkčí, 2 dírky = tužší).

Získáte 4 tuhosti v 1 matraci:
minimální riziko špatné volby.

4
CHYTRÉ ŘEŠENÍ

4 různé pocity ležení díky odlišné
tuhosti ramenních zón a různé profilaci

stran matrace. Minimální riziko špatné volby.

4

pro pevné i polohovací
lamelové rošty

18
cm

POTAH MIKROFÁZE - DOKONALÁ HYGIENA
Pratelný na 95 °C. Kvalitní a odolná mikrovlákna,
prošívání, které drží tvar. Dvojdílná konstrukce pro snadnou
manipulaci a možnost nepřetržitého používání.
Klimatizační vrstvy dutých vláken (termoizolace).

13 cm / 5.980 Kč / 1+1  11.960 Kč

15 cm / 6.780 Kč / 1+1  13.560 Kč

18 cm / 7.580 Kč / 1+1  15.160 Kč

AKČNÍ CENA za 1 jednolůžkovou matraci. Když potřebujete výhodně jen 1 ks.
AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 4.790 Kč (13); 5.490 Kč (15); 6.090 Kč (18).
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 7.790 Kč (13); 8.790 Kč (15); 9.890 Kč (18).

AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžkové nebo 1 dvojlůžko). Klasická akce 1+1.
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testováno

50.000x
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80.000x
mechanicky

testováno

HR
XF studená

pěna

POTAH MIKROFÁZE - DOKONALÁ HYGIENA
Pratelný na 95 °C. Kvalitní a odolná mikrovlákna,
prošívání, které drží tvar. Dvojdílná konstrukce pro snadnou
manipulaci a možnost nepřetržitého používání.
Klimatizační vrstvy dutých vláken (termoizolace).

Rádce
pro

výběr matrace
= Dr.Sleep Expres =

uvnitř!

Slavíme 18 let, děkujeme!
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PODMÍNKY AKCE „ČESKÁ KLASIKA - matrace pro malé i velké“; Platnost akce od 1. 11. 2017 do odvolání nebo publikování změn. Uvedené ceny v Kč včetně DPH.
Platí pro typické rozměry matrací: Petra, Dáša, Šárka, Enigma, Formula: 90x200; 80x200; 100x200; 85x195; 80x195; 90x190 cm; Klára: 90x200; 80x200; 100x200 cm.
Vojta, Vojta Travel pouze v uvedených rozměrech! Prodloužení do 210 cm (+10%); do 220 cm (+20%) k ceně (mimo Vojta, Vojta Travel). Atypy do 100 x 200 cm (+10%);
u celolatexové matrace Klára Tropico ořezem nebo dolepem jádra hybridní pěnou v závislosti na rozměru. Atypy matrace Vojta pouze do rozměru 80x160 cm (+10%).
Vojta Travel bez možnosti atypických rozměrů. Atypické rozměry dvojlůžek (+10% k ceně nejbližšího většího rozměru; matrace Klára Tropico pouze jako jednolůžka
v uvedených rozměrech, vše s možností prodloužení do 220 cm). Matrace v rozměru větším než 90x200 cm mohou být dodávány s lepeným konstrukčním spojem,
celolatexové matrace (Klára Tropico) jsou v jiných rozměrech než 90x200; 80x200; 100x200 cm dodávány s konstrukčním spojem vždy; prodloužení celolatexových
matrací je realizováno dolepem špičkové hybridní pěny. Výrobce si vyhrazuje právo na změny nebo odchylky v barvách pěn a potahových látek, nemající vliv na užitné
vlastnosti. Seznam prodejců, více akčních nabídek a informací na oficiálním webu www.matracetropico.cz nebo v rádci pro výběr matrace www.drsleep.cz.
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Dáša Tropico
Super pružná a odolná ortopedická matrace bez lepidel. Vzdušný spoj, vynikající pěny se zónovou konstrukcí,
rozdílnou tuhostí stran a ramenních zón předurčují matraci pro široké použití od dětí až po seniory, včetně
náročnějších spáčů. Studená a hybridní pěna nejvyšší kvality = to nejlepší z pružných pěn v 1 matraci.
Špičkový antibakteriální a protiroztočový pratelný potah s přírodními vlákny.
Vyrobeno v Krkonoších.

PRUŽNÉ PĚNOVÉ JÁDRO BEZ LEPIDEL
Ortopedická 5- zónová konstrukce bez lepení maximalizuje prodyšnost.
Usnadňje údržbu a prodlužuje hygienickou životnost - jádro snadno
provětráte či vysajete. Studené a hybridní pěny 35 kg/m3

s nejdelší možnou mechanickou i hygienickou životností.

135 zdravotně nezávadné
materiály

bez lepení
jádro monoblok

z 1 kusu

ergonomicky testováno
60°C15

cm

Česká klasika
akce matrace pro malé i velké

15 cm / 4.390 Kč / 1 ks  8.780 Kč

18 cm / 4.990 Kč / 1 ks  9.980 Kč

–     tuhost     +

5
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CHYTRÉ ŘEŠENÍ - 4 TUHOSTI V 1
4 různé tuhosti a pocity ležení díky

odlišné tuhosti stran matrace a různé
profilaci ramenních změkčujících zón.

Minimální riziko špatné volby tuhosti matrace.
Jednoduchý patent „4 tuhostí v 1 matraci“ 4Comfort

jsme vymysleli v Tropicu pro Vaše pohodlí.

4

pro pevné i polohovací
lamelové rošty

18
cm

HR
XF studená

pěna

15 cm / 8.780 Kč / 1+1  17.560 Kč

18 cm / 9.980 Kč / 1+1  19.960 Kč

AKČNÍ CENA za 1 jednolůžkovou matraci. Když potřebujete výhodně jen 1 ks.
AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 6.990 Kč (15); 7.990 Kč (18).
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 11.490 Kč (15); 12.990 Kč (18).

AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžkové nebo 1 dvojlůžko). Klasická akce 1+1.

HY
hybridní

pěna

TUHÁ STRANA MATRACE
Odolá vypečeným výrostkům, potěší
dospěláky. Tuhá, pružná a odolná.

MĚKČÍ STRANA MATRACE
Hybridní pěna (spojuje odolnost a poddajnost
latexu se vzdušností a pružností studené pěny).
Podpora páteře, kopírování kontur těla.
Jemná provzdušňující zónová vlnka.

60.000x
mechanicky

testováno
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záruka

na jádro

TM

ANTIBAKTERIÁLNÍ PRATELNÝ POTAH.
Vysoký 49% podíl přírodních vláken Tencel® / viskóza s povrchovou úpravou
AegisTM (antibakteriální a protiroztočové vlastnosti - zamezuje tvorbě živného prostředí
pro roztoče - a je prevencí vzniku plísní (ani ti, kteří se více potí, nemusí mít strach).
Potah Aegis předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky.
Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken, dvojdílný, pratelný (60 °C).

Česká klasika
akce matrace pro malé i velké

ENIGMA
Komfortní 20 cm vysoká matrace. Oboustranné provedení, 7 zón.
Ortopedická, anatomická, hygienická. Pratelný potah Silver Line.
Zahání zlé sny. Doporučuje Robert Ďábel. Vyrobeno v Krkonoších.

Potah Silver Line
Komfort & ventilace.
Hygiena & praní na 60°c

Strana SOFT
7 ortopedických zón.
Dámy si zamilují.

Strana HARD
7 ortopedických zón.
Gentlemany nadchne.

Flexifoam®

Odolné jádro.
Masivní & ortopedické.

1+1 Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200; 85x195

& 180x200 cm

Akce. 1+1 = 2 matrace

za 7990 korun
Magická cena jenom pro vás. Úspora 7990 korun.
Studentský rozměr 120x200 cm: 6390 korun za 1 kus.
Extra obr letiště 200x200 cm: 10390 korun za 1 kus.

–     tuhost     +

FORMULA
Komfortní 18 cm vysoká matrace. Oboustranná, 7 zón.
Ortopedická, hygienická. Pratelný potah Relaxtic.
Zahání zlé sny. Doporučuje Robert Ďábel.
Vyrobeno v Krkonoších.

1+1

–     tuhost     +

Potah Relaxtic
ventilace & praní 60°c

Strana SOFT
Jemná, něžně masírující vlnka.
Dámy si zamilují.

Strana HARD
7 ortopedických zón.
Gentlemany nadchne.

Flexifoam®

Odolné jádro.
Masivní & ortopedické.

Akce. 1+1 = 2 matrace

za 6790 korun
Magická cena jenom pro vás. Úspora 6790 korun.
Studentský rozměr 120x200 cm: 5390 korun za 1 kus.
Extra obr letiště 200x200 cm: 8790 korun za 1 kus.
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pro pevné i polohovací
lamelové rošty

Vojta
Česká matrace pro miminka ze studené pěny bez lepidel s pratelným potahem.
Vzdušná a pružná. Optimální tuhostí respektuje požadavky dětského tělíčka. Díky použití studené pěny 35 kg/m3 napomáhá 
správné termoregulaci. Udržuje lůžko suché a svěží (poréznější struktura pěny odvádí přebytečné teplo a vlhkost) a je téměř nezničitelná.
Obě strany bez profilace (nejvhodnější provedení pro miminka - netlačí). Potah dvojdílný, pratelný na vyvářku (95 °C), prošívaný
klimatizační vrstvou dutého vlákna. Vhodná pro použití s monitorem dechu (konkrétní použití vždy konzultujte
s výrobcem daného zařízení!). Podkladová podložka (rošt) se řídí instrukcemi výrobce monitoru dechu,
je-li použit s matrací. Jinak lze matraci uložit na desku i laťky s max. rozestupem 4 cm.
Doporučujeme také dětský matracový chránič z nabídky Tropico. Vyrobeno v Krkonoších pro naše nejmenší spáče.

Nyní i v oblíbených „novodobých“ rozměrech za akční cenu!

60 x 120 cm / 1.290 Kč / 1 ks  2.580 Kč

70 x 140 cm / 1.990 Kč / 1 ks  3.980 Kč

70 x 160 cm / 1.990 Kč / 1 ks  3.980 Kč

80 x 160 cm / 1.990 Kč / 1 ks  3.980 Kč
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Vojta
Česká cestovní matrace pro miminka.
Také máme děti a víme, že když se jede na dovolenou, je problém sehnat pořádnou
matraci do cestovní postýlky. Dětskou cestovní matraci Vojta Travel snadno
složíte do cestovní tašky s uchem (je součástí). Navržena pro všechny postýlky
rozměru 60x120 cm, včetně moderního skládacího provedení. Vzdušná studená pěna
25 kg/m3. Potah dvojdílný, pratelný na vyvářku (95 °C), neprošitý = poddajnější.
Praktické gumové pásky v rozích pro snadné složení a případné přichycení
matrace k podkladu v postýlce. Vyrobeno v Krkonoších pro naše nejmenší spáče.

60 x 120 cm / 690 Kč / 1 ks  1.380 Kč
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Sbal si Vojtu.

Praktická cestovní

taška v ceně!

TERMO
REGULACE

TERMO
REGULACE

TERMO
REGULACE

Petra 13

Petra 15

Petra 18

Šárka 15

Šárka 18

Dáša 15

Dáša 18

Klára 15

Klára 18

Vojta

Vojta Travel

Enigma

Formula

miminka děti
>3 roky

dorost dospěláci senioři proti pocení,
termoregulace

pro
přistýlku

chata,
karavan

pohybové
problémy


