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www.matracetropico.sk

Vankúš a prikrývka Vitality

Plážové lehátko

Prešívané prikrývky a vankúše s vláknami, ošetrenými vitamínom E
(pomáha zvlhčovať pokožku a prispieva tým ku spomaleniu
jej starnutia). Zároveň má priaznivé účinky na ľudské
zdravie a celkovú telesnú vitalitu.

Perfektný doplnok na leto! Praktické skladacie
prevedenie s uškami - ľahko odnesiete na pláž a späť.
Odolné a pohodlné mäkké prevedenie. Prateľné
na 40 °C. Moderný vzor s bodkami zaistí, že budete
kráľom či kráľovnou na každej pláži - pri mori
i pri rybníku! Ponuka platí do vypredania zásob!

Prateľné na 60 °C, vankúš so zipsom
Balené v darčekových taškách
Náplň: 1000 g, povrch: 100% bavlna
Náplň vankúš: 100% PES guľôčky Amball®
Náplň prikrývka: 100% PES duté vlákno
Vankúš 70 x90 cm, prikrývka 135x200 cm.
Ponuka platí do vypredania zásob!

Vankúš:
18 €
Prikrývka: 38 €

22 €
49 €

Akčná cena: 10 €

Luxusný matrac s pamäťovou (VISCO) penou
a studenou (HR) penou prírodného pôvodu (BIO).
Masážna proﬁlácia (7 zón). Prateľný poťah
s rastlinnými extraktmi (Aloe Vera).
Zvýšené antialergické vlastnosti!

20 €

LAMELOVÉ ROŠTY DOUBLE

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 púzdrach. V oblasti hrudníka je 5 lamiel s nastaviteľnou
tuhosťou podľa hmotnosti užívateľa. Stredový popruh je zdvojený = vyššia elasticita a životnosť.

Ergo Black Moto

28
LAMIEL

Masívny lamelový rošt, s polohovaním dvomi motormi, ktoré sú umiestené
v 1 bloku pod lamelovým roštom. Záložný zdroj umožňuje vrátenie roštu
do pôvodnej polohy v prípade výpadku elektrickej energie. Rošt je vhodný
pre matrace s vysokou kopírovateľnosťou (latexové a penové sendvičové).
5 zdvojených lamiel s nastaviteľnou tuhosťou.
Nosnosť do 120 kg. Výška cca 5,5 cm (merané bez motora).
Dodáva sa v rozmeroch pre ložné plochy: 80x200, 85x195 a 90x200 cm.

UŠE

100

Akčná cena:
72 € 87 €

28
LAMIEL

ÍTE

TR

E
UŠ

130 kg

5€

1

13+5
POLÔH

Double Klasik
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

Akčná cena:
52 € 66 €

€

ÍTE

UŠETR

354 €

7-zón (tuhšia strana matraca z vysoko pružnej studenej
peny Aloe - vyrobená z prírodných surovín).
Maximálna vzdušnosť a ortopedické vlastnosti. Má proﬁláciu
CUBE-CARE, ktorá zaručí, že sa ráno nebudete cítiť „otlačení“

TRÍT

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 je možné polohovať
(latexové, sendvičové). Nosnosť do 130 kg. Výška cca 5 cm.
Dodáva sa v rozmeroch pre ložné plochy:
80x200, 85x195 a 90x200 cm.

Aloe Vera výťažky sa starajú
o pokožku. Kúsok prírody vo Vašej spálni.

Y proﬁlácia - vytvára stredové zóny,
citlivo reagujúce na každú časť tela =
rozkladajú tlak (budete ako v bavlnke)

Akčná cena: 200 € 300 €

Double Expert

Pamäťová (visco) pena prináša vysoký
komfort spánku a úľavu pre kĺby.
Tuhosť a tvar prispôsobí teplu a tlaku
(je s Vami v spánku „jedno telo“).
Masážna proﬁlácia prekrví pokožku
a prinesie Vám relaxačný spánok.

Klimatizačná vrstva z dutého vlákna
zvyšuje priedušnosť a obmedzuje potenie,
ženy neochladzuje a mužov neprehrieva

2x
MOTOR

120 kg

CAPRI
1+1 ZADARMO

E

1+1

6 ROKOV
ZÁRUKA

ZADARMO

135 kg
NOSNOSŤ

BIO | HR
VISCO

TUHOSŤ

7 ZÓN

CITLIVÉ
ZÓNY

VZDUŠNÝ

20 cm

ALOE

130 kg

UŠETŘÍT

14 €

E

100.000x
TEST

PARTNERSKÝ

CAPRI 1+1:
354 € 708 €

(akčná cena za 2 ks matracov!)

Pamäťová pena (známa tiež ako „visco pena“, „lenivá pena“, „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. Naviac
nedochádza k narušeniu krvného obehu počas spánku. Matrac CAPRI využíva pamäťovú penu, vyrobenú z prírodných surovín.

Kvalitný lamelový rošt podčiarkne a dokreslí jedinečnosť a kvalitu matracov Tropico. Kvalitný rošt naviac zvýši úžitkové vlastnosti
(ortopedičnosť, komfort spánku) a životnosť Vášho matraca.
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AKCIA ZDRAVÉ SPANIE Dr.Sleep

AKČNÁ PONUKA PRE CELÚ RODINU

U VÁŠHO PREDAJCU

www.matracetropico.sk

www.drsleep.sk

Matrace, ktoré udávajú tón Vášmu spánku.
Tropico - vyrábame zdravý spánok. Pre rodinu. Pre Vás.

Príďte si ľahnúť ku svojmu predajcovi na nový matrac Tropico. Poradí Vám!
Zoznam certiﬁkovaných predajcov Tropico nájdete na www.matracetropico.sk > predajcovia

BINGO

1+1

5 ROKOV
ZÁRUKA

ZADARMO

TUHOSŤ

TUHOSŤ

Soft | Hard
VISCO

80.000x
TEST

130 kg
NOSNOSŤ

18 cm

20 cm

CITLIVÉ
ZÓNY

PARTNERSKÝ

VZDUŠNÝ

1+1 ZADARMO

RIVIERA

3 ROKY
ZÁRUKA

1+1
ZADARMO

15 cm
TUHOSŤ

Soft | Hard
STRANA

50.000x
TEST

110 kg
NOSNOSŤ

5/7 ZÓN

VZDUŠNÝ

PARTNERSKÝ

1+1 ZADARMO

Obojstranný (partnerský) matrac s rozdielnou tuhosťou strán.
Vyrobený z pružných a húževnatých pien Flexifoam®.
Tuhšia strana (červená) má anatomickú proﬁláciu (7 zón).
Stredná časť jadra zaručuje vďaka vlnkám vysokú vzdušnosť.
Mäkkšia strana (biela) má masážny vlnkový proﬁl (5 zón).
Prateľný (60 °C) 2-dielny poťah Hypoallergen White Style
je prešitý vzdušným dutým vláknom.

Skvelý matrac s lenivou penou a možnosťou výberu výšky (18 alebo 20 cm).
Možno zakúpiť kombinácie: tuhší + mäkkší / tuhší + tuhší / mäkkší + mäkkší.
Strana s pamäťovou penou: 7 zón, masážna proﬁlácia (Soft),
druhá strana (Hard) z peny Flexifoam so špeciálnou proﬁláciou
(dosahujúca vlastností studenej peny). Prateľný (60 °C)
2-dielny poťah Hypoallergen Greenstyle je prešitý
klimatizačnou vysokou vrstvou dutého vlákna
(300 g/m ). Ocení žena, muž i dieťa.
Proste celá rodina.

Soft - verzia s mäkkšou žltou
lenivou penou + masážnou proﬁláciou

Tuhšia strana má 7 masážnych zón

Duté vlákno zvyšuje priedušnosť
a prepožičiava lôžku izolačné vlastnosti

Hypoallergen White Style snehovo biely
poťah je antialergický a prateľný. Ľahká
manipulácia (2-dielny, zips okolo celého matraca).

Bingo Soft

Hypoallergen Greenstyle
prateľný poťah poteší alergikov

Mäkšia strana s vlnkou (5 zón)
pre vzdušnosť, masážny efekt
a relaxáciu chrbtového svalstva.

Y prierezy - priedušnosť,
vysoká elasticita, citlivo kopíruje telo

RÍTE

Hard - verzia s tuhšou ružovou
lenivou penou + masážnou proﬁláciou

UŠET

160 €

7-zónová proﬁlácia (tuhšia strana
matraca - pena Flexifoam®, modrá)

RÍTE

UŠET

300 €

BINGO 1+1:
300 € 600 €

Bingo Hard

RIVIERA 1+1:
160 € 320 €

(akčná cena za 2 ks matracov!)

(akčná cena za 2 ks matracov!)
18 alebo 20 cm
voliteľná výška

18 alebo 20 cm
voliteľná výška

18 alebo 20 cm
voliteľná výška

Hard + Soft

Soft + Soft

Hard + Hard

Matrace BINGO ponúkajú unikátnu možnosť voľby výšky matraca. Naviac si môžete zvoliť, či chcete verziu s tuhšou alebo mäkkšou lenivou penou.
Kombinácie, ktoré Vám Bingo ponúka, sú bránou do ríše ozajstných zážitkov z hlbokého a zdravého spánku, ktorý dovolí Vášmu telu relaxovať
a načerpať sily do nového náročného dňa. Pri konštrukcii sme sa nechali inšpirovať prianiami, ktoré pravidelne zasielate do poradne Dr.Sleep.

Akcia Tropico Špeciál Leto 2013 prebieha od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013. Ceny sú 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
možné dodať tiež v predĺženom prevedení: +10 cm = +10%, + 20 cm = +20%. Matrace v akcii 1+1: namiesto 2 ks v typickom rozmere
jednolôžka je možné 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). 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 tiež na www.drsleep.sk s možnosťou otestovať si nezávisle ich vhodnosť.

Pre ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu o vhodnosti matracov pre rôzne typy postáv sledujte ikonky postavičiek pri matracov. Ikonka ženy s dieťaťom
symbolizuje vhodnosť pre ženy a dorast - variant matraca s nižšou a strednou charakteristikou tvrdosti. Ikonka muža zasa ukazuje vhodnosť
pre urastenejšie a ramenaté postavy, mužov a milovníkov tuhších matracov. Ikonka muža a ženy znamená vhodnosť využitia matraca ako partnerského.
Ikonka rodinky hovorí, že matrac vyhovie širokému spektru zákazníkov.

