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Lamelové rošty radu Double sú výrobky masívnej a modernej konštrukcie. Anatomické usporiadanie lamiel má priaznivý vplyv na
polohu tela počas spánku. Majú 28 lamiel šírky 38 mm vo výkyvných gumových puzdrách. V oblasti hrudníku je 5 lamiel s nastaviteľnou
tuhosťou podľa hmotnosti užívateľa. Stredný popruh je zdvojený = vyššia elasticita a životnosť.

208 €

325 €

117

Masívny lamelový rošt, s polohovaním 2 elektromotormi (v jednom bloku) s diaľkovým ovládaním.
Záložný zdroj umožňuje vrátenie roštu do pôvodnej polohy v prípade výpadku elektrického prúdu.
Vhodný pre matrace s vysokou kopírovateľnosťou (ideálny pre latexové a proﬁlované sendvičové
matrace). Nosnosť do 130 kg. Výška cca 6,5 cm (merané bez motoru). 80x200, 90x200, 100x200 cm.

28
LAMIEL

Double Expert 75 € 87 €

Double Klasik 51 € 66 €

Masívny a moderný, lamelový rošt s polohovaním hlavy a nôh.
Kovanie má 13 polôh v oblasti hlavy a 5 polôh v oblasti nôh.
Vhodný pre všetky typy matracov, ktoré sa dajú polohovať
(latexové, sendvičové). Nosnosť do 130 kg.
Výška cca 5 cm. 80x200, 85x195 a 90x200 cm.

Masívny a moderný, pevný lamelový rošt s 28 lamelami
šírky 38 mm. Tento rošt je vhodný pre všetky typy matracov.
Nosnosť roštu do 130 kg. Výška cca 5 cm.
Dodáva sa v rozmeroch pre ložné plochy:
80x200, 85x195 a 90x200 cm.

28
LAMIEL

130 kg

13+5
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Fox Classic

Pamäťová bio pena | vhodné pre alergikov | komfort a ortopedické vlastnosti
Prateľný 2-dielny poťah | funkcia odvodu statického náboja pre hlboký spánok
FOX Classic | masívna rovná lenivá pena; FOX Wellness | jemná masážna proﬁlácia
Výšky 28 | 24 | 20 | 16 | 14
Classic - masívna vrstva pamäťovej peny, mäkšia strana matraca.

UŠ

ET

Ramenná kolíska pomáha zabrániť
preležaniu ramena počas spánku na boku.

RÍT

€

Fox Wellness

E

Prateľný poťah Wellness Line (60 °C, 2-dielna konštrukcia)
Klimatizačná vrstva dutého vlákna zvyšuje priedušnosť,
obmedzuje potenie, ženy nechladí a mužov nezahrieva.
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Wellness - Pamäťová pena vo verzii s jemnou masážnou
proﬁláciou uvoľní stresom napäté svalstvo. Mäkšia strana.
7-zónová tuhšia strana - elastická, robustná pena Flexifoam® s CubeCare
proﬁláciou (vyvinutá pre zdravotné matrace - pomáha zabrániť preležaniu).

Classic

Wellness

1+1
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Kvalitný lamelový rošt podčiarkne a dokreslí jedinečnosť a kvalitu matracov Tropico. Kvalitný rošt navyše zvýši úžitkové vlastnosti
(ortopedičnosť, komfort spánku) a predĺži životnosť Vášho matraca. Ďalšie ponuky lamelových roštov nájdete na www.matracetropico.sk

FOX. KRÁĽ MATRACOV, KTORÝ SA STARÁ O ZDRAVÝ SPÁNOK RODINY.
LUXUSNÝ RODINNÝ MATRAC S MOŽNOSŤOU VOĽBY PROFILÁCIE A VÝŠKY.

€
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130 kg
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LAMELOVÉ ROŠTY DOUBLE
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ČESKÉ MATRACE V AKCII
KOMFORTNÉ & RODINNÉ
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TUHOSŤ

Obojstranný matrac.
Rozdielna tuhosť a proﬁlácia
Z húževnatých pien Flexifoam®.
Classic (žltá) - rovná, tuhšia, masívna.
Relax (červená) - masážna, mäkšia.
Anatomická konštrukcia - 7 zón.
Stredná časť zaručuje vysokú vzdušnosť.
Prateľný (60 °C) 2-dielny poťah Relaxtic.

GARANCIA
DODANIA

14

16

20

24

28

100.000x
TEST

135 kg
NOSNOSŤ

TUHOSŤ

CUBECARE

RAMENNÉ
KOLÍSKY

BIO
VISCO

DO 4 DNÍ

.

18 cm

50.000x
TEST
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Soft | Hard
STRANA

... pre zdravé spanie
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MATRAC V AKCII

J

RIVIERA PLUS

TM

BUĎTE NÁROČNÍ A ORIGINÁLNI. Luxusné župany, osušky a žínky FOX
od predného českého výrobcu VEBA. Vysoké renomé, vysoká kvalita
TM
a úžitková hodnota, luxusný vzhľad, nadčasový dizajn s garanciou značky FOX .
TM

ŽUPAN FOX

Biele froté, vysoká kvalita (420 g/m2).
TM
S opaskom, vreckom a logom edície FOX .
Dostupný vo veľkostiach S, M, L, XL, XXL.

OSUŠKA FOXTM

Biele froté, vysoká kvalita (550 g/m2).
S logom edície FOXTM.
Veľkosť 70 x 140 cm.

21,50 €

60,50 €
TM

ŽÍNKA FOX

Hladké biele froté, vysoká kvalita (420 g/m2).
Vrecko, rozmer 17 x 25 cm.
S logom edície FOXTM.

3,50 €

ZADARMO

AKČNÉ CENY Z A 1+1 (za 2 ks matracov):
3 cm VISCO
deti & dorast

4 cm VISCO
EXKLUZÍVNE
PRE TROPICO
VYRÁBA ČESKÝ
VÝROBCA

4 cm VISCO
4 cm VISCO

VEDELI STE..? Pamäťová pena (známa tiež ako „visco pena“, „lenivá pena“, pena s
pamäťou“, „kozmická pena“, „termoaktívna pena“) znamená najvyšší možný komfort
spánku. Prispôsobuje svoju tuhosť a protitlak podľa vstrebaného telesného tepla a zaťaženia, čím pomáha udržať chrbticu v správnej polohe. Navyše nedochádza k narušeniu
krvného obehu počas spánku a vďaka odľahčujúcim vlastnostiam prináša pohodlie i pre
Vaše kĺby. Matrace FOX využívajú pamäťovú penu, vyrobenú s použitím prírodných surovín.

VZDUŠNÝ

Váš predajca matracov a roštov Tropico:

5 cm VISCO
maxi komfort

FOXÍK 14 cm:
FOX 16 cm:
FOX 20 cm:
FOX 24 cm:
FOX 28 cm:

280 €
320 €
360 €
400 €
520 €

560 €
640 €
720 €
800 €
1040 €

PO NOVU ROZMER 120x200 cm! Cena za 1 ks FOX 120 x 200 cm:
FOXÍK 14 (224 €), FOX 16 (256 €), FOX 20 (288 €), FOX 24 (320 €), FOX 28 (416 €)

TERAZ EŠTE
VIAC VARIANTOV!
KTORÝ FOX SI MÁM KÚPIŤ?
FOXÍK 14. Pre zdravie našich detí.

Do detských postelí štandardných rozmerov.

FOX 16. Komfort za skvelú cenu.
Ideálnu tuhosť a ortopedické vlastnosti
ponúkne pri zaťažení cca 40 - 70 kg.
FOX 20. Stabilita, pohodlie,zdravie.
Najobľúbenejší Fox. Vhodný pre každého.
FOX 24. Vyššia trieda zdravého spania.
Výška s pocitom istoty počas spánku, ľahké
vstávanie i pre menej pohyblivých jedincov.
FOX 28. Unikát vo svete matracov.
Nový rozmer spánku. Extra vysoký matrac
s extra vysokou vrstvou pamäťovej peny.
Maximálne komfortný a ortopedický!
FOX 28 sme skonštruovali podľa Vašich prianí.
Vyskúšajte si matrace FOX u svojho predajcu
alebo na www.drsleep.sk!

PO NOVOM STODVADSIATKA!

„študentský matrac“

AKCIA ZDRAVÉ SPANIE Dr.Sleep

ČESKÉ MATRACE V AKCII
KOMFORTNÉ & RODINNÉ

U VÁŠHO PREDAJCU
www.drsleep.sk

www.matracetropico.sk

FORZA

... pre zdravé spanie

Príďte si ľahnúť k svojmu predajcovi na nový matrac Tropico. Poradí Vám!
Zoznam certiﬁkovaných predajcov Tropico nájdete na www.matracetropico.sk > predajci
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18 cm
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20 cm

130 kg
NOSNOSŤ

BEZ LEPIDIEL
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BONDY
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18 cm

20 cm

120 kg
NOSNOSŤ

BEZ LEPIDIEL
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1+1 MATRAC ZADARMO
OT
ÁČ

AJ

ATRAC F
OR
SI M
ZA

Skvelý matrac s lenivou penou a možnosťou výberu výšky (18 / 20 cm) a tuhosti.
Možno zakúpiť kombinácie: tuhší + mäkší / tuhší + tuhší / mäkší + mäkší.
Strana s lenivou penou (visco, mäkšia strana matraca): špičková pamäťová pena.
Strana s pružnou penou (ﬂexi, tuhšia strana matraca) z peny Flexifoam®.
Jadro s nelepeným, vysoko vzdušným spojom. 5 anatomických zón.
Prateľný (60 °C) 2-dielny poťah Silver Line s klimatizačnou vrstvou.
Ortopedický visco matrac, vhodný pre alergikov.

Matrac z pružnej peny Flexifoam® s možnosťou výberu výšky (18 / 20 cm) a tuhosti.
Možno zakúpiť kombinácie: tuhší + mäkší / tuhší + tuhší / mäkší + mäkší.
Otočné prevedenie (predlžuje hygienickú a mechanickú životnosť matraca).
Jadro s nelepeným, vysoko vzdušným spojom. 5 anatomických zón.
Prateľný (60 °C) 2-dielny poťah Relaxtic s klimatizačnou vrstvou.
Ortopedický ﬂexi matrac, vhodný pre alergikov.
Relaxtic - priedušný poťah - prateľný na 60 °C, dvojdielny, prešitý
klimatizačnou vrstvou dutého vlákna: vynikajúca vzdušnosť a hygiena.

J SI SPÁN
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Silver Line - luxusný poťah - prateľný na 60 °C, dvojdielny,
prešitý silnou klimatizačnou vrstvou dutého vlákna: vynikajúca
vzdušnosť, hygiena, ženy nechladí, mužov nezahrieva
Ornamentálne prešívanie - krásne a funkčné.
Poťah drží tvar a skvelo vyzerá. Spojenie
precíznej ručnej práce a počítačovej presnosti.

Bondy Hard - tuhší (červený) variant matraca
®
z priedušnej a odolnej Flexifoam peny. Tuhý,
pružný, neproﬁlovaný matrac. Klasické spanie.

Visco - Pamäťová pena na mäkšej strane
matraca. Prináša úžasné pohodlie, uľavuje
kĺbom a poskytuje podporu chrbtice.

Forza Hard

Flexi - tuhšia strana matraca z priedušnej
a odolnej Flexifoam® peny. Príjemne tuhá,
pružná (ľahká zmena polohy počas spánku).

Forza Soft

5 anatomických zón - ortopedický komfort.
Nelepený spoj = vhodné pre alergikov!

FORZA 1+1:
320 € 640 €
akčná cena
za 2 matrace

Ornamentálne prešívanie - krásne a funkčné.
Drží tvar a skvelo vyzerá. Precízne spracovanie.

1+1

Bondy Hard

Bondy Soft - mäkší (zelený) variant matraca
®
z priedušnej a odolnej Flexifoam peny. Poddajný,
pružný, neproﬁlovaný matrac. Klasické spanie.

BONDY 1+1:
254 € 508 €
akčná cena
za 2 matrace

voliteľná výška

1+1
ZADARMO

PO NOVOM STODVADSIATKA!

120x200 1ks 203 €

ZADARMO

PO NOVOM STODVADSIATKA!

120x200 1ks 256 €

18 alebo 20 cm

18 alebo 20 cm
voliteľná výška

18 alebo 20 cm

18 alebo 20 cm

voliteľná výška

18 alebo 20 cm

Bondy Soft

5 anatomických zón - ortopedický komfort.
Nelepený spoj = vhodné pre alergikov!

voliteľná výška

voliteľná výška

18 alebo 20 cm
voliteľná výška
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R O D I N N É :

Akcia prebieha od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014. Ceny uvedené v €, vrátane DPH. Platí pre rozmery matracov 90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm.
Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť s prirážkou 10%. Matrace je možno dodať tiež v predĺženom prevedení: +10 cm = +10%, + 20 cm =
+20%. Matrace v akcii 1+1: namiesto 2 ks v typickom rozmere jednolôžka sa dá odobrať 1 ks matraca v rozmere 140x200, 160x200 alebo 180x200 cm (napr.
miesto 2 matracov 90x200 môžete mať za rovnakú cenu 1 ks matraca rozmeru 180x200 cm). PO NOVOM JE MOŽNÉ DODAŤ TIEŽ ROZMER 120x200 cm! Rošty
v tomto letáku sú dodávané v rozmeroch pre ložné plochy 80x200, 85x195 a 90x200 cm. Výrobca si vyhradzuje právo na tlačové chyby a zmeny v akcii. Zoznam
predajcov na: www.matracetropico.sk. Ďalšie modely matracov Tropico nájdete na www.matracetropico.sk, v katalógu a na www.drsleep.sk možnosťou otestovať si nezávisle ich vhodnosť. MATRAC FOX 20 (CLASSIC alebo WELLNESS) dodávame v rozmeroch 90x200, 80x200 a 85x195 cm do 4 pracovných dní!
Matrace FORZA ponúkajú unikátnu možnosť voľby výšky matraca. Navyše, môžete si zvoliť, či chcete tuhší alebo mäkší variant matraca. Kombinácie,
ktoré Vám FORZA ponúka, sú bránou do ríše skutočných zážitkov z hlbokého a zdravého spánku, ktorý dovolí Vášmu telu relaxovať a načerpať sily
na nový náročný deň. Pri konštrukcii matracov sme sa nechali inšpirovať želaniami, ktoré zasielate do poradne Dr.Sleep (www.drsleep.sk).

Pre ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu o vhodnosti matracov pre rôzne typy postáv sledujte ikonky postavičiek pri matracoch. Ikonka ženy s dieťaťom
symbolizuje vhodnosť pre ženy a dorast - matrace nižšej a strednej tvrdosti. Ikonka muža poukazuje na vhodnosť pre urastenejšie a ramenisté postavy,
mužov a milovníkov tuhších matracov. Ikonka muža a ženy značí vhodnosť využitia matraca ako „partnerského“. Rodinka vraví, že matrac vyhovie
širokému spektru zákazníkov.

