
Super matrace.
Variabilní, vzdušné, odolné a nebesky pohodlné. Takové jsou matrace Tropico.
Kolekce rodinných českých matrací Tropico 1+1. A jeden nový Super Fox navíc.

Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200;

& 180x200 cmakce
1+1

rodinné české
matrace

www.matracetropico.cz

®

Rádce
pro

výběr matrace
= Dr.Sleep Expres =

uvnitř!

18
let kvality
a tradice
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vají na matracích Tropico. Už 18 let. Vyrobené vČR.



akce
1+1

rodinné české
matrace

Super Fox.
Ortopedická matrace s paměťovou a studenou pěnou.
Matrace s paměťovou a pružnou stranou. Je úžasně pohodlná a ještě lepší než kdy dřív.
Přidali jsme na vzdušnosti, maximalizovali termoregulaci a noční pocení omezili na minimum.
Zvýšili jsme pružnost, pevnost a odolnost matrace. Lehněte si a poznejte vynikající
elastické vlastnosti, dokonalou podporu a odlehčení těla i znavené mysli! Budete ho milovat!
Je samozřejmě variabilní: vyberte si výšku matrace a profilaci paměťové pěny!
Doporučené uložení na lamelové rošty pevné či polohovatelné.

SFOX 28SFOX 26
SFOX 24
SFOX 22
SFOX 20

SFOX 18

Síla paměťového (visco) efektu
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.

Žádný trik. Speciální odvětrávací systém potahu
skvěle spolupracuje s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci,
tedy spánek bez přehřívání a pocení či přílišného ochlazování.
Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

PRATELNÝ (60 °C), DVOJDÍLNÝ POTAH WELLNESS
Klimatizační vrstva dutého vlákna zvyšuje prodyšnost,
izoluje a omezuje pocení. Stylové ornamentální prošívání drží tvar.
S funkcí odvodu statického náboje pro hluboký spánek.

Super Fox 18   10.990 Kč  21.980 Kč
Super Fox 20  11.990 Kč  23.980 Kč
Super Fox 22  12.990 Kč  25.980 Kč
Super Fox 24  13.990 Kč  27.980 Kč
Super Fox 26  14.990 Kč  29.980 Kč
Super Fox 28  15.990 Kč  31.980 Kč

Akční ceny

za 1+1
Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.
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Super Fox 18   120 x 200 cm:   8.800 Kč | 200 x 200 cm: 14.290 Kč
Super Fox 20   120 x 200 cm:   9.600 Kč | 200 x 200 cm: 15.590 Kč
Super Fox 22   120 x 200 cm: 10.400 Kč | 200 x 200 cm: 16.890 Kč
Super Fox 24   120 x 200 cm: 11.200 Kč | 200 x 200 cm: 18.190 Kč
Super Fox 26   120 x 200 cm: 12.000 Kč | 200 x 200 cm: 19.490 Kč
Super Fox 28   120 x 200 cm: 12.800 Kč | 200 x 200 cm: 20.790 Kč

TECHNOLOGIE 
VYVINUTÁ

PRO ZDRAVOTNÍ
MATRACE

CubeCare profilace
snižuje tlak na tělo

135 zdravotně nezávadné
materiály

ergonomicky testováno
60°C

–     tuhost     +

7
zón

  6let       
záruka

na jádro

100.000x
mechanicky

testováno

TERMO
REGULACE

pro pevné i polohovací
lamelové rošty

HR
XF studená

pěna
paměťová

pěna

eko lepení
nezávadné lepení

na vodní bázi

–  tuhost  + –  tuhost  +

Tuhost stran matrace
Super Fox Classic

VISCO Wellness
(oranžová strana s pamětí)

FLEXI
(béžová pružná strana)

VISCO Classic
(oranžová strana s pamětí)

Tuhost stran matrace
Super Fox Wellness

FLEXI
(béžová pružná strana)

možnost
atypů



Nyní ještě více variant. Vybere si každý.

Pravý král rodinných matrací si na nic nehraje. Nabízí komfort v jednoduché a cenově dostupné, kvalitní konstrukci            
z prvotřídních materiálů. Robustní základna se zdravotní profilací ze studené pěny nese super-pružnou vrstvu studené 

pěny se zvýšenou odrazovou pružností Flexifoam® HR-XF 45 kg/m3. To zaručí snadné otáčení při spánku a přirozenou, 
tužší podporu. A to nejlepší na konec. Pardon - nahoru. Masivní vrstva paměťové pěny je zárukou pohodlí a zdraví. 

Odpočine si celé stresem a námahou utahané tělo. Díky velkému výběru variant padne každému. Navíc - otočná 
konstrukce znamená minimální riziko volby špatné tuhosti. No, a pokud nejste přívrženci paměťových matrací a máte

raději hodně pružný komfort, zkuste Super Fox Blue.

Proč je Super Fox tak oblíbený..?

VISCObio
paměťová pěna

Wellness
masážní profilace
paměťové pěny

Classic
neprofilovaná

paměťová pěna

Super Fox 18     3 cm visco pěny. Pro děti a dorost. Pro ty, kterým se domů vysoká matrace nevejde.

Super Fox 20     4 cm visco pěny. Výškový standard. Komfort za skvělou cenu. Pokud můžete, začněte zde.

Super Fox 22     4 cm visco pěny. O fous vyšší, o fous lepší. Více stability, pružnosti a pohodlí. Univerzální. Lišácká volba.

Super Fox 24     4 cm visco pěny. Výška s pocitem jistoty, snadné vstávání i pro hůře pohyblivé jedince.

Super Fox 26     4 cm visco pěny. Pro krále lišáků. Spánek jako víno, vstávání jak po másle. Od mlaďochů po seniory. 

Super Fox 28     5 cm visco pěny. Nový rozměr spánku. Extra vysoká s extra vysokou vrstvou paměťové pěny
          Maximálně komfortní. Ortopedický Super Fox 28 jsme zkonstruovali dle Vašich přání.

28
cm

26
cm

24
cm

22
cm

20
cm

18
cm

Paměťová (visco) pěna
Vyrobená za použití přírodních surovin:
lepší elasticita a antialergické vlastnosti,
zdraví v ložnici, ohleduplnost k přírodě.
Super pohodlná, uleví kloubům.

Studená pěna Flexifoam® HR-XF
Super pružná studená pěna napomáhá
správné termoregulaci a zajišťuje extra
odrazovou pružnost. To znamená, že
se při spánku budete snadno otáčet.

CubeCare komfortní profilace
Tužší strana matrace je vybavena profilací
ve tvaru kostek, vyvinutou pro zdravotní matrace.
Kostky CubeCare optimalizují rozložení tlaku
a pomáhají tak zabránit přeležení.

Variabilita v podání Super Fox - zvolte si výšku matrace a profilaci paměťové pěny.

Pánevní zóna
Zesílená část matrace

s koncentrovaným tlakem.
Ochrana kyčelních kloubů.

Ramenní kolébky
Znáte to. Ráno vstanete a bolí Vás

přeleželé rameno. Super Fox na to myslí,
protože také spává na boku. Ramenní kolébky

omezí tlak a ochrání ramenní klouby
při spánku na boku.

Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200;

& 180x200 cm

Který Super Fox si mám koupit..?

Studená pěna Flexifoam® HR-XF
Robustní vzdušná a odolná pěna vyšší
hustoty zajišťuje stabilitu celé 7- zónové
konstrukce a dlouhou životnost.



akce
1+1

rodinné české
matrace

Super Fox Blue.
Antibakteriální pružná matrace s hybridní a studenou pěnou.
Matrace s hybridní pružnou stranou. Je úžasně pohodlná, tuhá tak akorát a nemilosrdně vzdušná.
Pokud chcete tuhost Super Foxe, ale bez paměťové pěny a s větší pružností, jste na správné adrese.
Hybridní pěna Blue spojuje ty nejlepší vlastnosti studené i paměťové pěny a latexu:
Je pružná, prodyšná, má optimální tuhost, vynikající termoregulaci, pomáhá omezit pocení a je super odolná.
Tuto matraci budete milovat! Je samozřejmě variabilní: vyberte si výšku matrace a profilaci hybridní pěny Blue!
Vhodná i do ložnic s většími výkyvy teplot.
Doporučené uložení na lamelové rošty pevné či polohovatelné.

Žádný trik. Speciální odvětrávací systém potahu
skvěle spolupracuje s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci,
tedy spánek bez přehřívání a pocení či přílišného ochlazování.
Pomáhá udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

Super Fox Blue 18   10.990 Kč  21.980 Kč
Super Fox Blue 20  11.990 Kč  23.980 Kč
Super Fox Blue 22  12.990 Kč  25.980 Kč
Super Fox Blue 24  13.990 Kč  27.980 Kč
Super Fox Blue 26  14.990 Kč  29.980 Kč
Super Fox Blue 28  15.990 Kč  31.980 Kč

Akční ceny

za 1+1
Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.
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Super Fox Blue 18   120 x 200 cm:   8.800 Kč | 200 x 200 cm: 14.290 Kč
Super Fox Blue 20   120 x 200 cm:   9.600 Kč | 200 x 200 cm: 15.590 Kč
Super Fox Blue 22   120 x 200 cm: 10.400 Kč | 200 x 200 cm: 16.890 Kč
Super Fox Blue 24   120 x 200 cm: 11.200 Kč | 200 x 200 cm: 18.190 Kč
Super Fox Blue 26   120 x 200 cm: 12.000 Kč | 200 x 200 cm: 19.490 Kč
Super Fox Blue 28   120 x 200 cm: 12.800 Kč | 200 x 200 cm: 20.790 Kč

TECHNOLOGIE 
VYVINUTÁ

PRO ZDRAVOTNÍ
MATRACE

CubeCare profilace
snižuje tlak na tělo

135 zdravotně nezávadné
materiály

ergonomicky testováno
60°C

–     tuhost     +

7
zón

  6let       
záruka

na jádro

100.000x
mechanicky

testováno

TERMO
REGULACE

pro pevné i polohovací
lamelové rošty

HR
XF studená

pěna

eko lepení
nezávadné lepení

na vodní bázi

–  tuhost  + –  tuhost  +

Tuhost stran matrace
Super Fox Blue
Classic

BLUE Wellness
(modrá pružná strana)

FLEXI
(béžová pružná strana)

BLUE Classic
(modrá pružná strana)

Tuhost stran matrace
Super Fox Blue
Wellness

FLEXI
(béžová pružná strana)

hybridní
pěna

Blue

ANTIBAKTERIÁLNÍ DVOJDÍLNÝ PRATELNÝ POTAH (60 °C)
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). Předurčuje matraci jako
nejlepší volbu pro alergiky a astmatiky. Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

TM

anti
bacterial

Dynamická pružnost
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.

SFOXB 28SFOXB 26
SFOXB 24
SFOXB 22
SFOXB 20

SFOXB 18

možnost
atypů



Nyní ještě více variant. Vybere si každý.

Král rodinných matrací v plné kráse svého pohodlí, avšak ve variantě bez paměťové pěny, zato se zvýšenou pružností. 
Navíc přidává ještě vyšší vzdušnost (roztoči totálně v ofsajdu) a termoregulaci (schladí i horkou krev + omezí pocení). 

Jak také jinak - u lišáckých matrací už jste na pohodlí a benefity zvyklí. Opět v podobě jednoduché a cenově dostupné, 
konstrukce z prvotřídních materiálů. Robustní základna se zdravotní profilací a tuhá, pružná mezivrstva, obě ze studené 

pěny, servírují modrou lehací plochu z hybridní pěny (to je materiál, který v sobě spojuje to nejlepší z latexu, studené 
pěny a paměťové pěny). Díky velkému výběru variant padne každému. No, ale pokud nechcete slevit ze své oblíbené 

paměťové pěny, pak jděte cestou staré známé Super Fox.

V čem je Super Fox Blue jiný?

Wellness
masážní profilace

hybridní pružné pěny

Classic
neprofilovaná

hybridní pružná pěna

Super Fox Blue 18     3 cm hybridní pěny. Pro děti a dorost. Pro ty, kterým se domů vysoká matrace nevejde.

Super Fox Blue 20     4 cm hybridní pěny. Výškový standard. Komfort za skvělou cenu. Pokud můžete, začněte zde.

Super Fox Blue 22     4 cm hybridní pěny. O fous vyšší, o fous lepší. Více pružnosti a pohodlí. Univerzální. Lišácká volba.

Super Fox Blue 24     4 cm hybridní pěny. Výška s pocitem jistoty, snadné vstávání i pro hůře pohyblivé jedince.

Super Fox Blue 26     4 cm hybridní pěny. Pro krále lišáků. Spánek jako víno, vstávání jak po másle. Od mlaďochů po seniory. 

Super Fox Blue 28     5 cm hybridní pěny. Nový rozměr spánku. Extra vysoká s extra vysokou vrstvou hybridní pěny.
                             Maximálně komfortní, maximálně elastický. Ortopedický Super Fox Blue 28 jsme
                    zkonstruovali dle Vašich přání.

28
cm

26
cm

24
cm

22
cm

20
cm

18
cm

Hybridní pružná pěna
Elastická vrstva, zvyšující odrazovou pruž-
nost, vzdušnost a pocitovou pevnost
matrace. Zajišťuje optimální klima, čímž
napomáhá předcházet pocení.

Studená pěna Flexifoam® HR-XF
Super pružná studená pěna napomáhá
správné termoregulaci a zajišťuje extra
odrazovou pružnost. To znamená, že
se při spánku budete snadno otáčet.

Studená pěna Flexifoam® HR-XF
Robustní vzdušná a odolná pěna vyšší
hustoty zajišťuje stabilitu celé 7- zónové
konstrukce a dlouhou životnost.

CubeCare komfortní profilace
Tužší strana matrace je vybavena profilací
ve tvaru kostek, vyvinutou pro zdravotní matrace.
Kostky CubeCare optimalizují rozložení tlaku
a pomáhají tak zabránit přeležení.

Variabilita v podání Super Fox Blue - zvolte si výšku matrace a profilaci hybridní pěny.

Pánevní zóna
Zesílená část matrace

s koncentrovaným tlakem.
Ochrana kyčelních kloubů.

Ramenní kolébky
Znáte to. Ráno vstanete a bolí Vás

přeleželé rameno. Super Fox Blue na to
myslí, protože také spává na boku.

Ramenní kolébky omezí tlak a ochrání
ramenní klouby při spánku na boku.

Který Super Fox Blue si mám koupit..?

hybridní
pěna

Blue HYBRIDE HY35-BLUE

TRIPLE-DynamicResponse
Hybrid Technology HY/HRXF

Thermo-Control & Multizone system

Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200;

& 180x200 cm



akce
1+1

rodinné české
matrace

Matrace s multi- taškovými pružinami a latexem.
Robustní partnerská tašková matrace, spojující ty nejlepší materiály pro zdravý spánek.
Hebkost latexu, vzdušnost studené pěny, stabilitu kokosové desky a maximální komfort unikátního
pružinového jádra MultiPocket = vzdušnost, vynikající ortopedické vlastnosti, komfort spánku a odolnost.
Luxusní potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell® s vynikající termoregulací. Doporučené uložení na pevné
lamelové či laťkové rošty. Možno použít i s provětranou pevnou deskou.

AUSTIN Air
multipocket

AUSTIN AIR

Dynamická pružnost
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.

26
cm

Pratelný potah s přírodními vlákny
Odolný sněhově bílý potah Tencel® s přírodními vlákny.
Pratelný (60 °C) dvojdílný, prošitý extra silnou
klimatizační vrstvou dutého vlákna. Moderní
ornamentální vzor prošívání skvěle drží tvar.

Latexová vrstva
Perforovaná 3 cm vrstva prodyšného
a vysoce tvarovatelného antibakteriálního
latexu. Zažijte hebkost pohodlí!

Ještě větší pružnost latexu
Na měkčí straně (pod latexovou vrstvou)
je použita studená pěna Medium
(45 kg/m³) s výbornou odrazovou
pružností pro snadné otáčení.

Akční cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.

18.990 Kč   37.980 Kč

TUHOSTI A PRUŽNOST

Žádný trik. Speciální odvětrávací systém
potahu skvěle spolupracuje s jádrem
matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy
spánek bez přehřívání a pocení
či přílišného ochlazování. Pomáhá
udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

Pružnost a tuhost
Tužší strana matrace disponuje sendvičem
dvou studených pěn rozdílné tuhosti.
Je vyztužena vrstvou z přírodních kokosových
vláken, pojených latexem pro maximální
odolnost a pružnost celé konstrukce.

Taškové pružiny
Vysoce vzdušné a elastické 7- zónové jádro
MultiPocket z cca 555 ks taškových pružin.

Pružinové jádro je vyztuženo masivními partiemi
z pěny Flexifoam®, které zajišťují oporu při vstávání

a stabilitu jádra matrace a tím i celého lůžka.

AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 15.200 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 24.690 Kč

145

ergonomicky testováno
60°C 7

zón

  7let       
záruka

na jádro

TERMO
REGULACE

HR
XF studená

pěna
taškové
pružiny

kokosové
vlákno pro pevné rošty

i pevné desky
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zdravotně nezávadné
materiály

150.000x
mechanicky

testováno

eko lepení
nezávadné lepení

na vodní bázi

Tuhost stran matrace

–  tuhost  +

FLEXI
(studená pěna + kokos)

LATEX
(poddajnější strana)

možnost
atypů



akce
1+1

rodinné české
matrace

Oboustranná matrace s natur a gelovou hybridní pěnou.
Robustní partnerská matrace s velkým rozdílem v tuhosti stran. Dokonalý komfort pro široké spektrum postav.
Hybridní gelová pěna S-GT snoubí hebkost latexu s dokonalou distribucí tlaku gelových matrací (Gel-Touch).
Nelepené jádro s provětrávacími kanálky pro maximální hygienu a omezení pocení.
Super pružná a tuhá strana (modrá) a super jemná a kopírující hybridní pěna na měkčí straně.
Speciální termoregulační látka i potah Tencel® Lyocell® s 3D paropropustnou mřížkou.
Vhodné pro všechny typy lamelových roštů, případně pro laťkové rošty.

KOLOS Bio
ecology

24
cm

GEL        
HYBRIDE

S4420GT
VZDUŠNÉ
nelepené jádro

Pratelný termoregulační potah s přírodními vlákny
Odolný bílý potah Tencel® s přírodními vlákny.
Vynikající termoregulační schopnosti - potah je navržen
doopravdy „na tělo“. Perfektní volba proti pocení.
Pratelný (60 °C), dvojdílný, prošitý extra silnou
klimatizační vrstvou dutého vlákna.  

Super jemná hybridní pěna
Pěna „Latex-Gel touch“ S4420GT.
Okouzlující jemnost pohodlí, vysoká
opora pro tělo díky zpevněné střední
vrstvě. Optimální rozložení tlaku se blíží
gelovým matracím. Vysoce prodyšná,
napomáhá správné termoregulaci. 

Matrace bez lepidel
Nelepená konstrukce s nelepeným

hřebenovým spojem s vnitřními větracími
kanálky zajišťuje maximální možnou

vzdušnost a omezení potivosti.
Díky způsobu profilace styčných ploch

je matrace dokonale pevná. Střední část
je vyrobena z robustní pěny Flexifoam®.

Žádný trik. Speciální odvětrávací systém
potahu skvěle spolupracuje s jádrem
matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy
spánek bez přehřívání a pocení
či přílišného ochlazování. Pomáhá
udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

Pružnost a tuhost
Jednotlivé strany matrace mají velký tuhostní rozdíl.
Tužší strana matrace ze studené NATUR pěny vysoké objemové
hmotnosti a velmi vysoké odrazové pružnosti zajišťuje pevnost,
zvýšenou nosnost, odolnost a tužší pohodlí. Vynikající vdušnost
díky otevřenější buněčné struktuře (další stupeň omezující pocení).

KOLOS BIO ECOLOGY

Dynamická pružnost
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.

Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200;

& 180x200 cm

Akční cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.

16.390 Kč   32.780 Kč
AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 13.120 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 21.310 Kč

TUHOSTI A PRUŽNOST
Tuhost stran matrace

–  tuhost  +

FLEXI
(velmi tuhá studená pěna)

HYBRIDNÍ GELOVÁ PĚNA
(poddajná strana)

145

ergonomicky testováno
60°C 7

zón

  6let       
záruka

na jádro

TERMO
REGULACE

HR
XF studená

pěna

 
D

O
KONALÁ VZDUŠNO

ST
   

 

A I R A C T I V E

 D
OK

ONALÁ HYGIENA  

zdravotně nezávadné
materiály

100.000x
mechanicky

testováno
pro pevné i polohovací

lamelové rošty

bez lepení
pevné a vzdušné

zároveň

možnost
atypů



akce
1+1

rodinné české
matrace

Ortopedická matrace se zvýšenou tuhostí.
Matrace s unikátním vlnovým jádrem (SpineProtector pro ochranu páteře). Kombinuje pěny různých tuhostí
ve vlnách. Díky tomu má matrace perfektní ortopedické vlastnosti (rozložení hmotnosti do jádra matrace).
Tužší stranu (tyrkysová) tvoří masivní deska (5 cm) ze studené pěny, která dává matraci tuhost a pružnost.
Měkčí strana (oranžová) má 7- zónovou profilaci a provzdušníjícími kanálky, které mění v matraci vzduch
s každým pohybem těla (technologie AirForce). Střední část, která napodobuje naši páteř je složena z pěn
Flexi o různých tuhostech. Potah Tencel® s přírodními vlákny je pratelný na 60 °C, dvojdílný.
Vhodné pro všechny typy lamelových roštů.

AMUNDSEN
univerzální

AMUNDSEN

Dynamická pružnost
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.

Pratelný potah Tencel®
Odolný a pružný. Skvěle odvádí pot
a snadno se zbavuje vlhkosti - díky
přírodním vláknům Tencel® Lyocell®.
Vybaven oboustranně klimatizačními
vrstvami dutých vláken pro omezení
potivosti a správné klima na lůžku
Pratelný (60 °C), dvojdílný.

Měkčí strana matrace
7 anatomických zón s technologií
AirForce pro dokonalé provzdušnění.
S každým pohybem těla se v matraci
vymění vzduch (hygiena, omezení pocení).

Akční cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.

13.290 Kč   26.580 Kč

Tuhá strana
Tuhost, pružnost a podpora.
Masivní vrstva studené pěny vysoké
objemové hmotnosti 45 kg/m.

SpineProtector
Střední část pro ochranu páteře.

Zajišťuje rozložení tlaku a správnou
podporu těla při všech polohách.

AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 10.640 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 17.280 Kč

Super-rychlé
dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

90x200;
80x200;

& 180x200 cmTUHOSTI A PRUŽNOST
Tuhost stran matrace

–  tuhost  +

HARD
(tuhá, rovná strana)

SOFT
(poddajnější strana)

26
cm
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RELAX 
Strana s 3D Rainbow technologií. Masážní profilace uvolňuje stresem
napjaté svalstvo a napomáhá správnému prokrvení pokožky. Ortopedický
komfort zajišťuje technologie 3D Rainbow, kombinující různé hustoty
pěn (z každé vytěží maximum užitných vlastností).

CLASSIC 
Rovná strana vyhoví milovníkům
klasického ležení. Podpora, pohodlí.

SpineProtector
Ochrana páteře ve všech zónách, s důrazem
na pohodlí kyčlí a ramenních kloubů.

Potah se stará
o vzdušnost, hygienu
a termoregulaci

akce
1+1

rodinné české
matrace

TRIKER
3 výšky

Triker. Pružná matrace ve 3 výškách.
Pohodlná matrace z robustních a vzdušných pěn Flexifoam®. Možno zakoupit ve výšce 24/22/20 cm.
Matrace má vyšší střední tuhost (obě strany jsou stejně tuhé). Nabízí volbu strany Relax (s masážní profilací
a 3D Rainbow technologií) a Classic (rovná vrstva pěny). Zónové jádro SpineProtector pro ochranu páteře
a zvýšenou stabilitu konstrukce. Pratelný (60 °C) dvojdílný potah Silver Line s klimatizační vrstvou a prošíváním.

20
cm

22
cm

24
cm

Akční cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolůžka nebo za 1 ks dvojlůžka.

20 cm | 9.390 Kč   18.780 Kč
22; 24 cm | 10.490 Kč   20.980 Kč

AKCE 120 x 200 cm (1 ks): Triker 20 cm: 7.520 Kč
AKCE 120 x 200 cm (1 ks): Triker 22/24 cm: 8.400 Kč

AKCE 200 x 200 cm (1 ks): Triker 20 cm: 12.210 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): Triker 22/24 cm: 13.640 Kč

TRIKER 20

Dynamická pružnost

TRIKER 22
TRIKER 24

Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.

TUHOST A PRUŽNOST
Tuhost matrace

–  tuhost  +

Tuhost obou stran matrace
(Triker se liší profilací stran klasika/masáž)

130
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akce
1+1

rodinné české
matrace

Tužší matrace se zónami a pratelným potahem.
Matrace s tužším pocitem ležení v klasické výšce. Měkčí strana s technologií 3D Rainbow, tedy anatomickou
7- zónovou masážní profilací, složenou ze dvou typů studených pěn - optimalizace vzdušnosti a tuhosti. Střední
část matrace vyrobena z tlakově pojené pěny Flexifoam® RE velmi vysoké objemové hmotnosti pro zvýšenou
tuhost, podporu a odolnost. Tužší strana s příčnou profilací pro vzdušnost a poddajnost konstrukce.
Potah je pratelný na 95 °C, dvojdílný. Vhodné pro všechny typy lamelových roštů.

MAXI KINGS
tužší a masážní

MAXI KINGS

Dynamická pružnost
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.

Pratelný potah 95 °C
Vybaven oboustranně klimatizačnímivrstvami
dutých vláken. Pratelný na vyvářku (95 °C)
pro maximální čistotu a hygienu lůžka.
Dvojdílná konstrukce.

Měkčí strana matrace
7 anatomických zón s technologií 3D Rainbow
(kombinuje různé hustoty pěn, z každé vytěží
maximum užitných vlastností). Vzdušnost
a optimální ortopedické vlastnosti.
Masážní efekt.

Akční cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.

6.290 Kč   12.580 Kč

Tuhá strana
Tuhost, pružnost a podpora.
Masivní vrstva s příčnou profilací
(vzdušnost, přizpůsobivost).

AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 5.040 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 8.180 Kč

TUHOSTI A PRUŽNOST
Tuhost stran matrace

–  tuhost  +

HARD
(tuhá strana)

SOFT
(poddajnější strana)

16
cm
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akce
1+1

rodinné české
matrace

Sendvičová matrace s pratelným potahem.
Matrace s tužším pocitem ležení ve výšce, která padne každé posteli. Měkčí a tužší strana, obě s masážní
7- zónovou profilací. Střední část matrace vyrobena z tlakově pojené pěny Flexifoam® RE velmi vysoké
objemové hmotnosti pro zvýšenou tuhost, podporu a odolnost. Potah je pratelný na 95 °C, dvojdílný.
Vhodné pro všechny typy lamelových roštů.

MAXI
v jednoduchosti je síla

MAXI

Dynamická pružnost
Čím více, tím lépe.
Pro pohodlí, pro zdraví.

Měkčí strana matrace
Poddajnější zónová strana.
Jemný masážní efekt pro uvolnění svalstva.

Akční cena

za 1+1
Cena za 2 ks jednolůžka
nebo za 1 ks dvojlůžka.

5.890 Kč   11.780 Kč

Tuhá strana
Tuhost, pružnost a podpora.
Jemný masážní efekt pro uvolnění svalstva.

AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 4.720 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 7.660 Kč

TUHOSTI A PRUŽNOST
Tuhost stran matrace

–  tuhost  +

HARD
(tuhá strana)

SOFT
(poddajnější strana)

15
cm
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Pratelný potah 95 °C
Vybaven oboustranně klimatizačními
vrstvami dutých vláken. Pratelný
na vyvářku (95 °C) pro maximální čistotu
a hygienu lůžka. Dvojdílná konstrukce.



Paměťová matrace, která zvýší komfort každého lůžka. S pratelným potahem.
Topper - „vrchní matrace“. Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace (paměťový efekt podpoří ortopedické vlastnosti
a pohodlí, přinese úlevu kloubům). Topper je vhodný též pro kontinentální postele. Lze použít i samostatně jako masážní, relaxační
nebo cvičební podložku. Vyrábí se ve dvou výškách a dvou volitelných provedeních (Classic/Wellness). Gumové pásky v rozích
zajišťují dokonalou fixaci i k vyšším matracím. Potah je snímatelný a pratelný na 60 °C.

TOPPER Visco

Pratelný potah
Oboustranně prošívaný klimatizačními
vrstvami dutých vláken pro omezení
potivosti. Pratelný (60 °C) dvojdílný.
Gumové pásky pro fixaci k matraci.

Akční cena za 1ks
V rozměru jednolůžka.

   5 cm   2.690 Kč   3.390 Kč

–  tuhost  +

ergonomicky testováno
60°C  4roky       

záruka
na jádro

zdravotně nezávadné
materiály

60.000x
mechanicky

testováno

7
cm

bez lepení
jádro monoblok

z 1 kusu
paměťová

pěna

Classic / Wellness
Vyberte si profilaci paměťové pěny.
Klasickou rovnou nebo jemně masážní
profilaci pro uvolnění svalstva a prokrvení pokožky.

Pružná matrace s vyšší střední tuhostí a pratelným potahem.
Topper - „vrchní matrace“. Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace. Pružná varianta „Flexi“ je vhodná zejména
pro vyznavače tužšího ležení. Topper je vhodný též pro kontinentální postele. Lze použít i samostatně jako masážní, relaxační
nebo cvičební podložku. Vyrábí se ve dvou výškách a dvou volitelných provedeních (Classic/Wellness). Gumové pásky v rozích
zajišťují dokonalou fixaci i k vyšším matracím. Potah je snímatelný a pratelný na 60 °C.

TOPPER Flexi

Pratelný potah
Oboustranně prošívaný klimatizačními
vrstvami dutých vláken pro omezení
potivosti. Pratelný (60 °C) dvojdílný.
Gumové pásky pro fixaci k matraci.

–  tuhost  +

ergonomicky testováno
60°C  3roky       

záruka
na jádro

zdravotně nezávadné
materiály

50.000x
mechanicky

testováno

7
cm

bez lepení
jádro monoblok

z 1 kusu

Classic / Wellness
Vyberte si profilaci pružné pěny.
Klasickou rovnou nebo jemně masážní
profilaci pro uvolnění svalstva a prokrvení pokožky.

HR
XF studená

pěna

Wellness
masážní profilace

Classic
neprofilovaná klasika

Wellness
masážní profilace

Classic
neprofilovaná klasika

možnost
atypů

možnost
atypů

5
cm

AKCE

Další rozměry a kompletní nabídku najdete v platném ceníku.
Ceny pro výškovou variantu 7 cm najdete taktéž v ceníku.

Akční cena za 1ks
V rozměru jednolůžka.

   5 cm   1.790 Kč   2.340 Kč
Další rozměry a kompletní nabídku najdete v platném ceníku.

Ceny pro výškovou variantu 7 cm najdete taktéž v ceníku.

5
cm

AKCE

úspora 700 Kč

úspora 550 Kč



Tropico ALOE VERA
Prošívané pratelné přikrývky a polštáře pro celoroční použití
s povlakem ze 100% bavlny s výtažky Aloe Vera, blahodárně
působícími na pokožku.

Povrchová tkanina: 100% bavlna s úpravou Aloe Vera
Náplň polštáře: 1000 g 100% polyesterové kuličky Amball®

(na boční straně zip k odebrání/doplnění náplně)
Náplň přikrývky: 1100/1200 g  100% polyesterové duté rouno

Cena za 1ks
Uvedeny ceny za nejoblíbenější rozměry. Další rozměry

a kompletní nabídku najdete v platném ceníku.

70 x 90 cm      640 Kč
135 x 200 cm   1.390 Kč
135 x 220 cm   1.540 Kč

Zachumlat se až po uši! To je rozkaz! :)
Ať je léto nebo zima, pod peřinou Tropico je vždycky prima! Přírodní tkaniny, kvalitní výplně, pratelnost.

Podpora krční páteře a uvolnění šíjového svalstva.
Dokonalá relaxace ve spojení s Vaší novou matrací. Vybere si každý:
Tom - klasický polštář z visco-latexové pěny s paměťovým efektem. Tom Aloe/Soya - paměťové polštáře s perforací a silným
paměťovým efektem různé tuhosti. Tom Kokos - poddajný měkoučký latexový polštář se vzdušnou perforací vyhoví těm,
kteří potřebují „málo pod hlavou“ (děti, drobnější postavy) nebo těm, kteří - když to jinak nejde - neusnou bez toho,
aniž by si dali ruku pod hlavu. Polštáře Tom Aloe, Soya a Kokos jsou na každé své straně jinak tuhé - díky kónické profilaci.
Pratelný strečový potah drží tvar (60 °C). Rozměry cca 60 x 40 x 13 cm.

Tom Tom Aloe Tom Soya Tom Kokos

paměťová
pěna

60°C

paměťová
pěna

60°C

paměťová
pěna

60°C 60°C

–     tuhost     + –     tuhost     + –     tuhost     + –     tuhost     +

Anatomické polštáře Tom Akční cena za 1ks

1.590 Kč   2.070 Kč

60°C

Bavlna přirozeně omezuje pocení, přehřívání a dýchá. Aloe příznivě působí
na pokožku a pomáhá ji chránit. Výplň z polyesterových kuliček s dlouhou
životností.  Prošívání drží tvar a prodlužuje životnost polštáře.

Baleno v praktických taškách
se zipem a uchem.

Tropico CLINIC
Prošívané přikrývky a polštáře pratelné na vyvářku (95 °C)
pro celoroční použití s možností častého praní. Povlak
z kombinace bavlny a polyesteru (50:50).

 Neopomeňte opatřit své lůžko praktickým matracovým chráničem
MEDICAL - prodlouží hygienickou životnost matrace, ušetří čas
a práci hospodyňce, k matraci se přichytí snadno pomocí gumových
pásků v rozích. K mání i pro matrace s výškou do 30 cm.

Povrchová tkanina (vč. chrániče): 50% bavlna + 50% polyester
Náplň polštáře: 1000 g 100% polyesterové kuličky Amball®

(na boční straně zip k odebrání/doplnění náplně)
Náplň přikrývky: 1100/1200 g  100% polyesterové duté rouno
Výplň chrániče Medical: 200 g/m2  100% polyest. duté rouno

Cena za 1ks
Uvedeny ceny za nejoblíbenější rozměry. Další rozměry

a kompletní nabídku najdete v platném ceníku.

70 x 90 cm      560 Kč
135 x 200 cm   1.030 Kč
135 x 220 cm   1.130 Kč

chránič Medical 90 x 200 cm   555 Kč
chránič Medical 80 x 200 cm   555 Kč

chránič Medical 180 x 200 cm   1.095 Kč
95°C

Bavlna přirozeně omezuje pocení, přehřívání a dýchá.  Polyester
přispívá k vyšší životnosti a umožňuje časté praní. Výplň z polyesterových
kuliček s dlouhou životností.  Prošívání drží tvar a prodlužuje životnost polštáře.

Baleno v praktických taškách
se zipem a uchem (včetně
chráničů).

úspora 480 Kč



Double Expert
Masivní lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou.
13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v oblasti nohou.
Vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat
(latexové, sendvičové). Výška cca 5 cm.

28
LAMEL 130 kg 13+5

POLOH

Kvalitní lamelový rošt
podtrhne a dokreslí jedinečnost a kvalitu matrací Tropico. Kvalitní rošt zvýší užitné vlastnosti matrace
(ortopedičnost, komfort spánku) a prodlouží její životnost.

Lamelové rošty řady Double jsou výrobky masivní a moderní konstrukce. Anatomické uspořádání lamel
má příznivý vliv na polohu těla při spánku. Mají 28 lamel šíře 38 mm ve výkyvných gumových pouzdrech.
V oblasti beder je 5 lamel s nastavitelnou tuhostí dle hmotnosti uživatele. Středový popruh je zdvojený
pro vyšší elasticitu a životnost.

28
LAMEL 130 kg

Double Klasik
Vhodný pro všechny typy matrací.
Výška cca 5 cm. Akční cena za 1ks

V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.
Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

1.470 Kč   1.960 Kč

Akční cena za 1ks
V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

2.110 Kč   2.540 Kč

Double Praktik B (Boční výklop)
Masivní pevný lamelový rošt. Rošt je opatřen plynokapalinovými
vzpěrami (jako v autě u pátých dveří), které umožňují vyklopení
roštu z boční strany a přístup do úložného prostoru postele.
Vhodný pro všechny typy matrací. Univerzální pro levý i pravý výklop.
Nikdy nezvedejte při zatížení větším než 30 kg!
Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze).

Double Praktik N (Nožní výklop)
Masivní výklopný lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou.
Mechanismus nabízí 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v nohách.
Plynokapalinové vzpěry umožňují od nohou přístup do úložných
prostor postele. Max. nosnost při zdvihu/polohování je 30 kg.
Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze).

28
LAMEL 130 kg 13+5

POLOH

28
LAMEL 130 kg

28
LAMEL 160 kg

Double XXL
Velice masivní, pevný a odolný lamelový rošt.
Lamely jsou zesíleny a přizpůsobeny pro zvýšenou nosnost.
Lze použít i v případě požadavku na tužší rošt.
Je vhodný pro všechny typy matrací.
Výška roštu cca 5 cm.

Akční cena za 1ks
V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

2.140 Kč   2.780 Kč

nastavitelná
tuhost 5x

+/-

nastavitelná
tuhost 5x

+/-

nastavitelná
tuhost 5x

+/-

nastavitelná
tuhost 5x

+/-

nastavitelná
tuhost 5x

+/-

možnost
atypů

možnost
atypů

možnost
atypů

možnost
atypů

možnost
atypů

Cena za 1ks
V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

3.420 Kč

Akční cena za 1ks
V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

3.610 Kč   4.130 Kč

úspora 640 Kč

úspora 520 Kč

úspora 430 Kč

úspora 490 Kč

HLAVA
NOHY

HLAVA
NOHY



Ergo Black Moto
Masivní lamelový rošt s polohováním. 2 elektromotory (umístěny v jednom bloku)
s dálkovým ovladačem (za příplatek - viz běžný ceník). Záložní zdroj umožňuje
vrácení roštu do původní polohy v případě výpadku el. proudu. Rošt
je vhodný pro matrace s vysokou kopírovatelností (ideální pro latexové
a profilované sendvičové matrace). Nosnost do 130 kg.
Výška cca 6,5 cm (měřeno bez motoru).

28
LAMEL 130 kg

2x
MOTOR

Akční cena za 1ks
V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

6.280 Kč   8.850 Kč

Double Expert Moto
Masivní lamelový rošt s polohováním. Vybaven 2 elektromotory s dálkovým
ovladačem (standardně dodáván v „drátovém“ provedení, za příplatek
možnost „bezdrátového“ ovládání - viz ceník). Rošt je vhodný
pro matrace s vysokou kopírovatelností (ideální pro latexové
a sendvičové). Široká nabídka atypických rozměrů.
Výška roštu cca 5,5 cm (měřeno bez motoru).

28
LAMEL 120 kg

2x
MOTOR

nastavitelná
tuhost 5x

+/-

nastavitelná
tuhost 5x

+/-

Lamelové rošty řady Fénix jsou určeny jako vzdušný a pružný podklad pro všechny sendvičové, latexové
a pěnové matrace. Mají masivní anatomické lamely s nastavitelnou tuhostí v oblasti beder. Rošty jsou vyrobeny
z kvalitního materiálu a mají 26 březových lamel šíře 36 mm, vsazených do plastových pouzder v rámu.
Jsou k dispozici v rozměrech pro ložné plochy 80 x 200 a 90 x 200 cm.

Fénix Relax
Moderní lamelový rošt anatomické konstrukce
s polohováním hlavy. Vhodný pro všechny typy matrací,
které lze polohovat (latexové, sendvičové).
Výška cca 5 cm.

26
LAMEL 110 kg HLAVA

26
LAMEL 110 kg

Fénix Klasik
Vhodný pro všechny typy matrací.
Výška cca 5 cm. Akční cena za 1ks

V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.
Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

1.050 Kč   1.610 Kč

Akční cena za 1ks
V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

1.530 Kč  22.240 Kč

nastavitelná
tuhost 3x

+/-

nastavitelná
tuhost 3x

+/-

Fénix Expert
Masivní lamelový rošt anatomické konstrukce
s polohováním hlavy a nohou. Vhodný pro všechny
typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové).
Výška cca 4 cm.

26
LAMEL 110 kg HLAVA

NOHY

Akční cena za 1ks
V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

1.960 Kč   2.790 Kčnastavitelná
tuhost 5x

+/-

možnost
atypů

Cena za 1ks
V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

9.680 Kč

úspora 560Kč

úspora 2.570 Kč

úspora 710 Kč

úspora 830Kč



Akce probíhá od 1. 2. 2018 do odvolání. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH. Platí pro rozměry matrací 90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. 
Matrace je možné dodat také v atypických zakázkových rozměrech. Atypické rozměry do rozměru 100x200 cm je možné zakoupit s přirážkou 10 %. U atypických rozměrů 
větších, než 100x200 cm je účtován příplatek +10 % k ceně nejbližšího většího rozměru. Jedná-li se pouze o zúžení rozměru, přičítá se +10 % k ceně tohoto rozměru. 
Matrace je možno dodat také v prodlouženém provedení: do 210 cm = +10 %, do 220 cm = +20 %.

Matrace, u nichž je ikonka „super rychlé dodání“ dodáváme v rozměrech 90x200, 80x200 a 180x200 cm do 4 pracovních dnů k Vašemu prodejci. Matrace v akci 
1+1: namísto 2 ks v typickém rozměru jednolůžka lze odebrat 1 ks matrace v rozměru 140x200, 160x200 nebo 180x200 cm (např. místo 2 matrací 90x200 můžete mít za 
stejnou cenu 1 ks matrace rozměru 180x200 cm). Rozměry 120x200 cm  a 200x200 cm (včetně prodloužených variant a atypů) nabízíme v rámci akce také za zvýhodně-
né ceny. Ceny uvedeny přímo u matrací. 

Rošty v tomto letáku jsou dodávány v rozměrech pro ložné plochy 80x200 a 90x200 cm. U roštů s možností atypického rozměru jsou rozměry účtovány dle platného 
ceníku Tropico (ceník na vyžádání u Vašeho prodejce). Rošty se standardně dodávají o cca 4 cm kratší a cca 1 cm užší oproti uvedenému rozměru (jedná se o standardní 
technologický postup, zajišťující, že rošt je vhodný pro naprostou většinu lůžek).

Matrace v rozměru větším, než 90x200 cm mohou být dodávány s lepeným konstrukčním spojem, který nemá vliv na užitné vlastnosti výrobku. Výrobce si vyhrazuje 
právo na změny nebo odchylky v barvách pěn a potahových látek, nemající vliv na užitné vlastnosti výrobku. Právo na tiskové chyby a změny v akci vyhrazeno. Seznam 
prodejců a více informací na: www.matracetropico.cz. Na stránkách www.drsleep.cz si můžete nezávazně otestovat vhodnost matrací.
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uživatel
pohybové
problémy

Tom Aloe (paměť, bestseller)

Tom Soya (paměť, tužší)

Tom Kokos (latex, měkčí)

Tom (paměťová klasika)

www.matracetropico.cz

Topper Visco 7

Topper Visco 5

Topper Flexi 7

Topper Flexi 5

Amundsen

Triker 20/22/24

Maxi Kings

Maxi

Austin Air

Kolos Bio Ecology

Super Fox Classic 28

Super Fox Classic 26/24/22/20

Super Fox Classic 18

Super Fox Wellness 28

Super Fox Wellness 26/24/22/20

Super Fox Wellness 18

Super Fox Blue Classic 28

Super Fox Blue Classic 26/24/22/20

Super Fox Blue Classic 18

Super Fox Blue Wellness 28

Super Fox Blue Wellness 26/24/22/20

Super Fox Blue Wellness 18

Váš prodejce Tropico:


