VYSVETLIVKY IKON
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OBECNÉ

3

Záruka 3–8 rokov
Predĺžená záručná doba podľa údaja uvedeného
v ikone. Platí iba po registrácii (bližšie informácie
na konci alebo v Podmienkach akcie).
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Ergonomicky testované

h

Atypické rozmery

Test ergonomických vlastností pomocou
špeciálneho meracieho prístroja Ergocheck.

f

Rýchle dodanie

l

Záťažovo testované

Dr. Sleep expres

Radca pre výber – orientačné odporučenie alebo ak stále neviete alebo nemáte možnosť si matrac vyskúšať.

Dodanie do 4 pracovných dní do predajne. Platí len
pre rozmer 90x200 cm.

Počet cyklov záťažového testu v našich testovacích
laboratóriách.

typ matraca
TOP
CLASS
SUPER
FOX

Možnosť výroby matracov v atypickom rozmere viď Podmienky akcie na zadnej strane katalógu.

110

Maximálna odporučená nosnosť matraca v kg.

nosnost
matrace

Výška

20 cm Výška matraca vrátane poťahu.
výška
matrace

4
v

Polohovateľný lamelový rošt
Možnosť uloženia matraca na polohovateľný
lamelový rošt s maximálnymi rozostupmi lamiel
4 cm.

Lamelový rošt
Možnosť uloženia matraca na lamelový rošt
s maximálnymi rozostupmi lamiel 4 cm.

deti a dorast

dospelí

seniori

termoregulácia
a potenie

XXL
užívateľ

Swisslab Active
Swisslab Natur
Super Fox Visco
Super Fox Blue
Super Fox Cloud
Alpine Blue Air

ŠPECIFIKÁCIA
Nosnosť
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Forest Air Aegis

Dvojdielny poťah

Kolos Bio Ecology

Dvojdielny poťah. Možnosť prania poťahu bez
prerušenia používania matraca.

Amundsen

Počet zón 5-7

Austin Air Latex

Počet anatomických zón jadra matraca

Austin Air Visco
Austin Air Geltouch

Latový rošt

Arabela

Možnosť uloženia matraca na latový rošt
s maximálnymi rozostupmi latiek 4 cm.

Arabela Hard
Stream

Pevný podklad

Stream Kokos

Možnosť uloženia matraca na pevný odvetraný
podklad.

Kontakt Bambus
Kolos
Romantika Kašmír
Heureka Plus
KLASIKA

Klára Tropico
Triker

rokov

Dáša Tropico

lepšieho vstávania

Šárka Tropico
Enigma
Formula
Maxi Kings
Petra Tropico
Maxi

Predĺžená záruka
Nad rámec zákonnej lehoty poskytujeme pri väčšine našich matracov predĺženú záruku na vady na jadre
matraca. Dĺžka záruky je vždy uvedená na príslušnej ikone pri danom matraci.
Tento benefit nie je spoplatnený, predĺženú záruku dostávate zadarmo, je potrebné svoj matrac iba
zaregistrovať. Je dôležité, aby registrácia bola prevedená najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu
nákupu matraca na http://zaruka.matrace.tropico.cz.
K registrácii potrebujete iba opísať názov, rozmer a výrobné číslo (SN) kód. Nájdete ho na papierovom
samolepiacom štítku, umiestenom na kratšej strane matraca.
Bližšie podrobnosti o predĺženej záruke získate u predajcu.

Podmienky akce Tropico 2020

Akcia prebieha od X. X. 2020 do odvolania. Ceny sú uvedené v Kč, vrátane DPH. Platí pre rozmery matracov 90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. S výnimkou výrobku Tropico
Klára (latexový matrac) platí pre rozmery 90x200; 80x200; 100x200 cm. Vojta, Vojta Travel iba v uvedených rozmeroch 60x120, 70x140, 70x160, 80x160.
Matrace je možné dodať tiež v atypických zákazkových rozmeroch. Atypické rozmery do rozmeru 100x200 cm je možné zakúpiť s prirážkou 10 %. Atypy matraca Vojta iba do rozmeru 80x160 cm
(+10%). Vojta Travel bez možnosti atypických rozmerov.
U atypických rozmerov väčších ako 100x200 cm je účtovaný príplatok +10 % k cene najbližšieho väčšieho rozmeru (Matrac Klára Tropico iba ako jednolôžko v uvedených rozmeroch, všetko s možnosťou predĺženia do 220 cm). Matrace je možné dodať tiež v predĺženom prevedení: do 210 cm = +10 %, do 220 cm = +20 %. Uvedené druhy predĺženia sa realizujú dolepením bloku kvalitnej
hybridnej peny vyššej objemovej hmotnosti a vysokej pružnosti. (okrem Vojta, Vojta Travel). Matrace väčšie než 90x200 cm môžu byť dodané s lepeným konštrukčným spojom, celolatexové matrace (Klára Tropico) sú v iných rozmeroch ako 90x200; 80x200; 100x200 cm dodávané s konštrukčným spojom vždy; predĺženie celolatexových matracov je realizované tiež dolepením špičkovej
hybridnej peny.
Matrace, pri ktorých je ikonka „super rýchle dodanie“ dodávame v rozmeroch 90x200 cm do 4 pracovných dní k Vášmu predajcovi. 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. namiesto 2 matracov 90x200 môžete mať za rovnakú cenu 1 ks matraca v rozmere 180x200 cm). Rozmery
120x200 cm a 200x200 cm (vrátane predĺžených variantov a atypov) ponúkame v rámci akcie tiež za zvýhodnené ceny. Ceny uvedené priamo pri matracoch. Rošty v tomto letáku sú dodávané
v rozmeroch pre ložné plochy 80x200 a 90x200 cm. Pri roštoch s možnosťou atypického rozmeru sú rozmery účtované podľa platného cenníka Tropico (cenník na vyžiadanie u Vášho predajcu).
Rošty sa štandardne dodávajú o cca 4 cm kratšie a cca 1 cm užšie oproti uvedenému rozmeru (jedná sa o štandardný technologický postup, zaisťujúci, že rošt je vhodný pre úplnú väčšinu lôžok).
Výrobca si vyhrádza právo na zmeny alebo odchýlky vo farbách pien a poťahových látok, nemajúcich vplyv na úžitkové vlastnosti.
Právo na tlačové chyby a zmeny v akcii vyhradené.
TOP Zoznam predajcov a viac informácií na: www.matracetropico.sk. Na stránkach www.drsleep.sk si môžete nezáväzne otestovať vhodnosť matracov. Predĺžená záruka je platná iba v prípade
registrácie výrobku na webe https://zaruka.matracetropico.cz . Pre tieto potreby si uschovajte výrobný štítok so sériovým číslom z matraca! Registrácia musí byť prevedená do 30 dní od zakúpenia.

Matrace,
s ktorými sa vstáva
A to nie je práve málo...
www.matracetropico.sk

lepšie.

Spokojnosť zákazníkov a kvalitne
spracované výrobky pre zdravý spánok
sú našim krédom už 20 rokov

BY HILDING ANDERS

Spoločnosť TROPICO PLUS CZ a.s. bola založená v roku 2000 a postupne si vydobyla pozíciu lídra českého
a slovenského trhu. V roku 2007 sa spoločnosť pod názvom Hilding Anders Česká republika, a. s. stala
súčasťou skupiny Hilding Anders.
Značka TROPICO zostáva kľúčovou značkou v oblasti kvalitného spánku. Môžeme povedať, že na našom matraci spí
každý druhý Čech či Slovák. Milióny predaných matracov a spokojných zákazníkov hovoria za všetko.
Venujeme veľkú pozornosť použitiu kvalitných vstupných materiálov. Používame iba certifikované, zdravotne
nezávadné materiály vyrábané s ohľadom na životné prostredie napríklad v Belgicku, Nemecku, Švajčiarsku
a samozrejme Českej republike. Kompletný proces výroby prebieha v našom výrobnom závode v Roztokoch
u Jilemnice v krásnom prostredí Krkonôš.
Vážime si náš stabilný tím zhruba 110 zamestnancov, ktorý sa na úspechu našej spoločnosti veľkou mitrou podieľajú.

Bedrovník
Multifunkčný doplnok z pamäťovej peny, ktorý dokáže výrazne znížiť
zdravotné ťažkosti ako napr. problémy s bedrovou chrbticou, stuhnutie
šijových svalov a zlé prekrvenie nôh. V prateľnom, snímateľnom poťahu.

BY HILDING ANDERS
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Rozmery: 50x20x10 cm

16 €

22 €

Vankúš pod kolená
Ortopedický doplnok z pamäťovej peny, vhodný ako prevencia zdravotných problémov (najmä s bedrami)
a na zvýšenie komfortu počas spánku alebo relaxácii. Tiež ho naplno využijú dlhodobo ležiaci pacienti
(nedochádza k otlakom) a je vhodný aj v tehotenstve, keď spríjemní polohu na boku. Poťah je snímateľný
a prateľný.

Akčná cena

1E

Rozmery: 25x25x15 cm

16 €

22 €

Podhlavník
Podhlavník klinového tvaru. Doplnok pre Vaše pohodlie a zdravie. Oceníte
pri čítaní či sledovaní televízie. Detské podhlavníky sú určené do detských
postieľok v prípade zápalu priedušiek a pod.
Vyrába sa v 3 veľkostiach.

Cena

Podhlavník veľký – rozmery: 80x50x20 cm

36 €

Akčná cena

15 €
rozmery: 58x30x6 cm (ideální do postýlky 60x120 cm 15 €

Podhlavník detský – rozmery: 68x30x6 cm (ideální do postýlky 70x140 cm

Matracové chrániče
Ekonomik
Poťah v rôznych dezénoch poťahových látok, prešitý vrstvou dutých vlákien (priedušnosť).

Akčná cena

60°C
pratelnosť

Rozmery: 90x200, 80x200, 85x195 cm akční cena

15 €

20 €

Medical
Výborné úžitkové vlastnosti. Obsah polyesteru predlžuje životnosť výrobku, pričom
vysoký obsah bavlny zachováva tkanine priedušnosť na odvetranie vodných pár, a navyše
je materiál veľmi príjemný na dotyk. Balené v praktických taškách so zipsom a uchom.
Povrchová tkanina: 52% polyester, 48 % bavlna
Náplň chrániča: 100% polyesterové duté rúno

Zaujímavosti:
Denne prešijeme okolo 5 km poťahovej látky. Denne vyrobíme cca 1000 ks matracov.
Ročne spotrebujeme zhruba 2 000 000 kg pien (tzn. hmotnosť zhruba 2000 osobných
automobilov). Ročne spotrebujeme asi 350 000 zipsov.
Ročne spotrebujeme toľko km nití, koľko km meria cesta na Mesiac (a bez polovice
cesty aj spať). V priemere pripadá 1,5 patentovaného riešenia za rok – sme nositeľmi
nových technológií a myšlienok, ktoré zlepšujú spánok.

nř

95°C

Cena

20 €
180x200 cm 40 €

Rozmery: 90x200, 80x200, 85x195 cm

pratelnosť

Rizo PU
Pre tekutiny nepriepustná, ale priedušná, prateľná hygienická podložka. Slúži na ochranu matracov pred
znečistením telesnými alebo inými tekutinami. Vhodné najmä na použitie pri malých deťoch, osobách trpiacich
inkontinenciou a osôb dlhodobo upútaných na lôžko. Gumové pásiky v rohoch na ľahké prichytenie k matracu.
Vrchná strana froté; 20% polyester / 80% bavlna
Spodná strana nepriepustný náter: 100 % PU (polyuretán) 105 g/m2

nř

95°C
pratelnosť

Cena

18 €
19,50 €

Rozmery: 80x200 cm
90x200 cm

1

Pamäťová pena

h

Geltouch

i
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HR studená pena

V kontakte s ľudským telom optimalizuje svoju tuhosť
podľa absorbovaného tepla, čo zaručuje optimálne
prispôsobenie matraca pri všetkých režimoch spánku.

Druh hybridnej peny, ktorá výhodne spája dokonalú
distribúciu tlaku gélu s hebkosťou a odolnosťou
latexu a priedušnosťou studenej peny. Vynikajúca
termoregulácia.
Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej
štruktúre, nízkemu povrchovému teplotnému napätiu
(neprehrieva). Vysoká odrazová pružnosť, zvýšená tuhosť
a odolnosť.

Multipocket

Taštičkové pružiny hustoty cca 550 pružín na 1m2. Nie sú
vzájomne prepojené, samostatne reagujú na zaťaženie =
vysoká bodová elasticita a ortopedický komfort.
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Hybridná pena
Spája výhody studenej peny (vzdušnosť, pružnosť),
latexu (termoregulácia, nezničiteľnosť) a pamäťovej
peny (prispôsobivosť).

Latex

Veľmi odolný, húževnatý materiál, s prirodzenou
odrazovou pružnosť na ľahkú zmenu polohy počas
spánku. Profilácia zaistí rozdelenie do anatomických zón
a priedušnosť.

Flexifoam pena

Pružná, odolná a priedušná pena pod ochrannou
známkou našej spoločnosti. Od konvenčných pien sa líši
vysokou homogenitou a úplne minimálnymi odchýlkami
v šaržiach (vákuová technológia výroby).

Pocket

Taštičkové pružiny hustoty cca 247 pružín na 1m2. Nie sú
vzájomne prepojené, samostatne reagujú na zaťaženie =
vysoká bodová elasticita a ortopedický komfort.

Kokosové vlákno
Doska z lisovaného kokosového vlákna, dodáva
konštrukcii tuhosť a odolnosť. Nie je vhodná pri
polohovacích roštoch.

POŤAHOVÉ LÁTKY

t
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Kašmírová vlna
Vzácna kašmírová vlna, dodáva poťahu jemnosť,
pevnosť a skvelú termoreguláciu.

Aloe Vera
Prírodné výťažky z rastliny Aloy Vera v mikrokapsliach
zaistia dlhodobé antialergické vlastnosti a priaznivý
účinok na pokožku.
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Drevinové vlákno
Prírodné celulózové vlákna vyrábané z dreva známe
pod názvom lyocell alebo obchodnou značkou Tencel.
Sú jemné, trvanlivé a výborne odvádzajú vlhkosť.

Bavlna
Je veľmi príjemná na omak a šetrná k pokožke. Vyniká
pevnosťou v ťahu a odere (odolná aj pri častom praní),
nasiakavosťou a priedušnosťou.

TECHNOLOGIE

Ochrana matraca, ktorá predlžuje jeho životnosť a chráni ho pred znečistením, dodáva lôžku tepelnú izoláciu. Ľahko sa udržiavajú, sú prateľné. Gumové pásiky
v rohoch na ľahké prichytenie k matracu.

ř
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MATERIÁLY
Akčná cena

g6

VYSVĚTLIVKY IKON
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Airforce

j

3D rainbow technolgy

Vynikajúca cirkulácia vzduchu vďaka prepojeniu priečnej
a pozdĺžnej profilácie s vertikálnymi otvormi na ložnej
ploche. Počas spánku tak prirodzenými pohybmi tela
dochádza k nasávaniu a vytláčaniu vzduchu.
Unikátna technológia skladby pien rôznych typov
a hustoty, ktorá dokáže vhodne prepojiť tie najlepšie
vlastnosti jednotlivých pien.
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Cubecare

Profilácia v tvare kociek, vyvinutá pre zdravotné
matrace. Optimalizuje rozloženie tlaku a pomáha tak
zabrániť preležaniu, dokonca aj na matracoch tuhšej
konštrukcie.

Spine protector

Vďaka optimalizácii tuhosti do jednotlivých zón a vysokej
schopnosti absorpcie a rozloženia tlaku pomáhajú
udržiavať chrbticu v správnej polohe pri všetkých
režimoch spánku.

VLASTNOSTI

0
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Nelepené jadro

8

Priedušné

Konštruované bez použitia lepidiel.

Termoregulácia
Pomáha udržiavať stabilnú teplotu tela a tým obmedziť
potenie.

Vysoko priedušná konštrukcia, či materiál.
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Antistatic
Znižuje rušivé účinky statickej elektriny.

Vhodné pre alergikov

Materiály či konštrukcie, ktoré účinne bránia vzniku
alebo množeniu alergénov. Vhodné pre alergikov či
astmatikov alebo ako prevencia vzniku alergických
ťažkostí.

Natur
Použitý materiál obsahuje prírodné zložky.

TOP CLASS
BY HILDING ANDERS
Nová generácia matracov TROPICO reprezentovaná radom SWISSLAB.
Špecifikom tohto radu sú predovšetkým hybridné peny vyššej objemovej
hmotnosti s maximálnou vzdušnosťou a pružnosťou.
Princípom konštrukcie je zisk vysokého a stabilného výkonu matraca počas celej doby jeho používania. Hustota a pružnosť
použitých materiálov pracujú tak, aby sa jednotlivé strany neovplyvňovali. Výraznejší pocitový rozdiel medzi jednotlivými
stranami. Dokonalosť týchto matracov testujeme v najmodernejšom spánkovom testovacom centre SleepLab vo Švajčiarsku.

aeghbcf

SWISSLAB ACTIVE

BY HILDING ANDERS

SWISSLAB NATUR

BY HILDING ANDERS

Obojstranný, robustný matrac vyššej nosnosti, s pamäťovou (viskoelastickou) a unikátnou GelTouch hybridnou
penou v konštrukcií masívnych dosiek.

Obojstranný, robustný matrac vyššej nosnosti, s unikátnou GelTouch hybridnou penou a klasickou hybridnou
penou v konštrukcii masívnych blokov dosiek.

Hustota a pružnosť použitých materiálov pracujú tak, aby sa jednotlivé strany pri použití neovplyvňovali. Vďaka tejto konfigurácii
matrac vyniká vyšším rozdielom tuhosti jednotlivých strán (až 30 % „pocitového nálehu“). Princípom konštrukcie je získanie
vysokého a stabilného výkonu matraca počas celej doby jeho životnosti.

Moderné materiály špičkovej kvality a optimálne nastavená pružnosť konštrukcie ortopedického jadra sú zárukou, že každá strana
matraca je skutočne osobitne veľmi rozdielna ako v tuhosti, tak aj v pocite ležania. Swisslab Natur ponúka rozdiel pocitov ležania
až 30 % v robustnej konštrukcii, zaručujúcej maximálny výkon počas celej doby svojej životnosti, prevyšujúcej 10 rokov.

POŤAH THERMO (60 °C)

8qf

Jedinečný termoregulačný poťah s prírodnými vláknami Tencel® Lyocell® (32 %) a s 3D
paropriepustnou mriežkou, udržiava stabilnú teplotu lôžka. Perfektná voľba proti poteniu.
Poťah je príjemný na dotyk a veľmi odolný. Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

8qf

POŤAH MEDICOTT SILVERGUARD® (95 °C)

Antibakteriálny poťah s bavlnou (35%), s účinnou zložkou Medicott, ktorá zabraňuje
vzniku plesní a prežitiu prachových roztočov a s antibakteriálnou zložkou SilverGuard®,
ktorá využíva striebro na trvalú sviežosť a hygienu počas spánku. Eliminuje baktérie
spôsobujúce zápach. Pri pravidelnej údržbe je zaručený dlhodobý účinok.

PAMÄŤOVÁ PENA (STRANA VISCO)

V kontakte s ľudským telom optimalizuje svoju tuhosť podľa absorbovaného tepla, čo
zaručuje optimálne prispôsobenie matraca pri všetkých režimoch spánku.

GELTOUCH HYBRIDNÁ PENA (STRANA RELAX)

Snúbi hebkosť latexu s dokonalou distribúciou tlaku v gélových matracoch. Vysoko
priedušná, napomáha správnej termoregulácii.

STUDENÁ PENA

Studená pena Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej
štruktúre, nízke povrchové teplotné napätie (neprehrieva). Vysoká
odrazová pružnosť, zvýšená tuhosť a odolnosť.

STUDENÁ PENA

Studená pena Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej
štruktúre, nízke povrchové teplotné napätie (neprehrieva). Vysoká
odrazová pružnosť, zvýšená tuhosť a odolnosť.

PROFILÁCIA
V OBLASTI RAMIEN

PROFILÁCIA V OBLASTI RAMIEN
Obmedzí tlak a ochráni ramenné kĺby
počas spánku na boku.

Obmedzí tlak a ochráni
ramenné kĺby počas
spánku na boku.

GELTOUCH HYBRIDNÁ PENA
(STRANA RELAX)

HYBRIDNÁ PENA (STRANA HARD)

Snúbi hebkosť latexu s dokonalou distribúciou
tlaku v gélových matracoch. Vysoko priedušná,
napomáha správnej termoregulácii.

3D mriežka v poťahu skvelo spolupracuje
s jadrom matraca. Zaisťuje termoreguláciu
a obmedzuje potenie. Pomáha udržať lôžko
suché a hygienicky čisté.

nosnosť
matraca

3D mriežka v poťahu skvelo spolupracuje
s jadrom matraca. Zaisťuje termoreguláciu
a obmedzuje potenie. Pomáha udržať lôžko
suché a hygienicky čisté.

26 cm

145

výška
matraca

Najodolnejšia pena všetkých dôb. Masívna vrstva pružnej
a zároveň poddajnej hybridnej peny, prináša mimoriadne
pohodlie a perfektné podopretie tela vo všetkých
spánkových polohách.

30 cm
výška
matraca

26 cm

145
nosnosť
matraca

obojstranný
matrac

výška
matraca

30 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

h1iq8šrE
54vx

hsiznš8řrG
54vx

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

26 cm

429 € 1 ks
858 € 1+1*

858 €
1 716 €

30 cm

469 € 1 ks
938 € 1+1*

26 cm

938 €
1 876 €

429 € 1 ks
858 € 1+1*

858 €
1 716 €

30 cm

469 € 1 ks
938 € 1+1*

938 €
1 876 €

TOP
CLASS
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

687 € (26);
1 117 € (26);

750 € (30)
1 218 € (30)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

TOP
CLASS
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

687 € (26);
1 117 € (26);

750 € (30)
1 218 € (30)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

SUPERFOX

SUPERFOX

Partnerský matrac s pamäťovou penou prináša pohodlie pre stresom unavené telo, odľahčenie kĺbom a celému
pohybovému aparátu.

BY HILDING ANDERS
Ponúka komfort v jednoduchej a cenovo dostupnej konštrukcii z prvotriednych
materiálov. Prednosťou tohto radu matracov je maximálna variabilita.
Každý model z tohto radu má svoj benefit. Na svoje si prídu milovníci komfortného poddajného ležania (Super Fox), pružnej
a vzdušnej ložnej plochy (Super Fox Blue) alebo hebkosti a dokonalej distribúcie tlaku, ktorú prináša pena GelTouch (Super Fox
Cloud). Spoločným znakom je pružnosť, pevnosť a odolnosť jadra. Samozrejmosťou je voliteľná výška matraca a profilácia ložnej
plochy (classic/wellness).

aeghb
cf

BY HILDING ANDERS

Pamäťová pena optimálne kopíruje, odľahčuje a podopiera telo presne tam, kde má. Medzivrstva z pružnej studenej peny zaručí ľahké
otáčanie počas spánku, prirodzenú podporu chrbtice a v neposlednom rade termoreguláciu a obmedzenie potenia na minimum.

6pfd

POŤAH WELLNESS (60 °C)

Dizajnovo prepracovaný poťah s funkciou odvodu statického náboja
pre hlboký spánok. Je veľmi jemný a vďaka originálnemu prešitiu
dobre drží tvar.

variant Classic
PAMÄŤOVÁ PENA (STRANA SOFT)

V kontakte s ľudským telom optimalizuje svoju tuhosť podľa
absorbovaného tepla, čo zaručuje optimálne prispôsobenie matraca
pri všetkých režimoch spánku.

STUDENÁ PENA

Studená pena Vynikajúca priedušnosť
a odrazová pružnosť, zvýšená tuhosť
a odolnosť.

PANVOVÁ ZÓNA

variant Wellness

Zosilnená neperforovaná časť na dostatočnú
oporu v mieste najväčšej záťaže.

RAMENNÉ KOLÍSKY

Obmedzia tlak a ochránia ramenné kĺby
počas spánku na boku.

STUDENÁ PENA (STRANA HARD)

Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej
štruktúre, nízke povrchové teplotné napätie
(neprehrieva). Vysoká odrazová pružnosť, zvýšená
tuhosť a odolnosť.

3D mriežka v poťahu skvelo spolupracuje
s jadrom matraca. Zaisťuje termoreguláciu
a obmedzuje potenie. Pomáha udržať lôžko
suché a hygienicky čisté.

18 cm

135
nosnosť
matraca

výška
matraca

20 cm
výška
matraca

22 cm
výška
matraca

24 cm
výška
matraca

26 cm
výška
matraca

28 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

1ibýř8šlrE
74vxpž
AKČNÉ CENY

od
od

204 € 1 ks
408 € 1+1*

408 €
816 €

Uvedené ceny sú pre výšku 18 cm.
Ostatné výšky podľa samostatného cenníka na konci ponuky Superfox.
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

od 325 € (18)
od 531 € (18)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

SUPER
FOX

SUPERFOX BLUE

BY HILDING ANDERS

SUPERFOX CLOUD

BY HILDING ANDERS

Partnerský matrac so vzdušnou a pružnou hybridnou penou. Najodolnejšia pena všetkých dôb.

Partnerský matrac s jemnou hybridnou penou GelTouch. Vaše telo sa bude vznášať ako na obláčiku.

Pokiaľ nie ste priaznivcami pamäťových matracov a máte radšej pružný komfort, je to matrac priamo pre Vás. Pružná a zároveň poddajná
hybridná pena, prináša mimoriadne pohodlie a perfektné podopretie tela vo všetkých spánkových polohách. Vyznačuje sa vyššou vzdušnosťou
a schopnosťou termoregulácie. Medzivrstva z pružnej studenej peny zaručí ľahké otáčanie počas spánku, prirodzenú podporu chrbtice.

Hybridná gélová pena GelTouch prináša machovo mäkké a zároveň pružné a vzdušné ležanie bez prehrievania. Medzivrstva z pružnej
hybridnej peny zaručí ľahké otáčanie počas spánku, prirodzenú podporu chrbtice a v neposlednom rade termoreguláciu a obmedzenie
potenia na minimum.

6pfd

6pf

POŤAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podiel prírodných vlákien Tencel /viskóza (49 %) s povrchovou úpravou Aegis
(antibakteriálne a protiroztočové vlastnosti), zamedzuje tvorbe živného prostredia
pre roztoče a je prevenciou vzniku plesní). Predurčuje matrac ako najlepšiu voľbu pre
alergikov a astmatikov. Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.
®

TM

POŤAH TENCEL (60 °C)

Odolný snehobiely poťah s prírodnými vláknami Tencel®/viskóza (30 %), prešitý extra
silnou klimatizačnou vrstvou dutých vlákien. Skvelo odvádza pot a ľahko sa zbavuje
vlhkosti. Vhodná voľba pre alergikov a astmatikov.

variant Classic

variant Classic
GELTOUCH HYBRIDNÁ PENA (STRANA SOFT)

Špeciálna pena, ktorá snúbi hebkosť latexu s dokonalou distribúciou
tlaku gélových matracov. Vysoko priedušná, napomáha k správnej
termoregulácii.

HYBRIDNÁ PENA (STRANA SOFT)

Výhody studenej peny (vzdušnosť, pružnosť), latexu
(termoregulácia, nezničiteľnosť) a pamäťovej peny
(prispôsobivosť) v jednej vrstve. Elastická vrstva zvyšujúca
odrazovú pružnosť, vzdušnosť a pocitovú pevnosť matraca
zaisťuje optimálnu klímu, čím napomáha predchádzať poteniu.

HYBRIDNÁ PENA
PANVOVÁ ZÓNA

STUDENÁ PENA

Zosilnená neperforovaná časť
na dostatočnú oporu
v mieste najväčšej záťaže.

variant Wellness

Vynikajúca priedušnosť a odrazová pružnosť,
zvýšená tuhosť a odolnosť.

Elastická vrstva zvyšujúca odrazovú pružnosť, vzdušnosť
matraca a pocitovú pevnosť. Zaisťuje optimálnu klímu
a napomáha predchádzať poteniu.

PANVOVÁ ZÓNA

Zosilnená neperforovaná časť
na dostatočnú oporu v mieste najväčšej
záťaže.

variant Wellness

RAMENNÉ KOLÍSKY

Obmedzia tlak a ochránia ramenné
kĺby počas spánku na boku.

RAMENNÉ KOLÍSKY

Obmedzia tlak a ochránia ramenné
kĺby počas spánku na boku.

STUDENÁ PENA (STRANA HARD)

STUDENÁ PENA (STRANA HARD)

Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej
štruktúre, nízke povrchové teplotné napätie
(neprehrieva). Vysoká odrazová pružnosť, zvýšená
tuhosť a odolnosť.

3D mriežka v poťahu skvelo spolupracuje
s jadrom matraca. Zaisťuje termoreguláciu
a obmedzuje potenie. Pomáha udržať lôžko suché
a hygienicky čisté.

18 cm

135
nosnosť
matraca

výška
matraca

20 cm
výška
matraca

22 cm
výška
matraca

24 cm
výška
matraca

26 cm
výška
matraca

28 cm
výška
matraca

3D mriežka v poťahu skvelo spolupracuje s jadrom
matraca. Zaisťuje termoreguláciu a obmedzuje
potenie. Pomáha udržať lôžko suché a hygienicky čisté.

18 cm

135
nosnosť
matraca

obojstranný
matrac

Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej
štruktúre, nízke povrchové teplotné napätie
(neprehrieva). Vysoká odrazová pružnosť, zvýšená
tuhosť a odolnosť.

výška
matraca

20 cm
výška
matraca

22 cm
výška
matraca

24 cm
výška
matraca

26 cm
výška
matraca

28 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

siqbýř8šrE
74vxpž

hsiqbýřšrE
874vxpž

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

od
od

204 € 1 ks
408 € 1+1*

408 €
816 €

od

SUPER
FOX

od

Uvedené ceny sú pre výšku 18 cm.
Ostatné výšky podľa samostatného cenníka na konci ponuky Superfox.
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

od 325 € (18)
od 531 € (18)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

204 € 1 ks
408 € 1+1*

408 €
816 €

Uvedené ceny sú pre výšku 18 cm.
Ostatné výšky podľa samostatného cenníka na konci ponuky Superfox.
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

od 325 € (18)
od 531 € (18)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

SUPER
FOX

AKO SI VYBRAŤ
SPRÁVNY MATRAC

BY HILDING ANDERS

Cenník matracov SUPER FOX

BY HILDING ANDERS

Uvedené ceny sú platné pre všetky modely z tohto radu: Superf Fox, Super fox Blue i super Fox Cloud v daných výškach.

V posteli strávime tretinu života. Ide o nevyhnutný čas, keď sa naše telo počas spánku regeneruje a čerpá
silu a energiu. Kvalitný matrac je preto dôležitou investíciou do nášho zdravia.
rozmery
Najlepší matrac znamená pre každého celkom niečo iné. Dôvodom je individuálna potreba každého človeka,
rozdielna stavba tela aj zdravotný stav. Obecne by jadro matraca malo byť dostatočne tuhé, aby matrac podržal
chrbticu v správnej polohe a ložná plocha by mala byť dostatočne pružná a prispôsobivá, aby zaistila jemné
doladenie a komfort spánku.

18 cm

akčná cena

204 € 1 ks
408 € 1+1*

pôvodná
cena

rozmery

408 €

120x200 cm

816 €

20 cm

200x200 cm

444 €
888 €

22 cm

263 € 1 ks
526 € 1+1*

486 €
972 €

26 cm

PRI VÝBERE

Pred výberom je potrebné si ujasniť rozmer matraca
(zmerať vnútornú časť postele). Tu platí, že lôžko by
na komfortný spánok malo byť min. o 20 cm dlhšie ako je
vaša výška. Ďalej charakter používania (na každodenný
spánok, pre deti, na príležitostné prespanie, …)
a v neposlednom rade uloženie matraca (lamelový či
latový rošt, pevná doska, …). Iba vhodne zvolený podklad
pod matracom totiž zaistí jeho správnu funkčnosť.

Pri výbere odporúčame obrátiť sa na odborníka,
ktorým je kvalitný, preškolený predajca a matrac si
vyskúšať tzv. na vlastnom chrbte. Vyčleňte si dostatok
času, matrac si vyskúšajte vždy vo všetkých polohách
spánku, najmä v tej obľúbenej, a ideálne s asistenciou
skúseného predajcu. Matrac neskúšajte v hrubom
oblečení, ako je napr. zimná bunda. A nezabudnite, že
najdôležitejšie je to, ako sa na matraci cítite.

28 cm

303 € 1 ks
606 € 1+1*

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm

200x200 cm

526 €
1 052 €

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm
200x200 cm

566 €
1 132 €

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

PRED VÝBEROM

160x200 cm

180x200 cm

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

283 € 1 ks
566 € 1+1*

140x200 cm

200x200 cm

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

24 cm

120x200 cm

180x200 cm

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

243 € 1 ks
486 € 1+1*

160x200 cm
180x200 cm

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

222 € 1 ks
444 € 1+1*

140x200 cm

200x200 cm

606 €
1 212 €

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm
200x200 cm

pôvodná
cena

akčná cena

325 €
408 €
408 €
408 €
531 €

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

653 €
816 €
816 €
816 €
1 062 €

354 €
444 €
444 €
444 €
576 €

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

708 €
888 €
888 €
888 €
1 152 €

389 €
486 €
486 €
486 €
633 €

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

778 €
972 €
972 €
972 €
1 266 €

421 €
526 €
526 €
526 €
684 €

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

842 €
1 052 €
1 052 €
1 052 €
1 368 €

453 €
566 €
566 €
566 €
736 €

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

906 €
1 132 €
1 132 €
1 132 €
1 472 €

485 €
606 €
606 €
606 €
788 €

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

970 €
1 212 €
1 212 €
1 212 €
1 576 €

ALPINE BLUE AIR

VZDUŠNÉ
MATRACE

BY HILDING ANDERS

Veľmi vzdušný matrac zo studenej peny s dvomi funkčnými stranami – tuhšou latexovou a mäkšou pamäťovou.

BY HILDING ANDERS

Rad vyvinutý so špeciálnou technológiou AirForce, ktorá prepožičia
penovým matracom najvyššiu možnú dosiahnuteľnú vzdušnosť, zrovnateľnú
s pružinovými matracmi.
Každý z matracov je niečím jedinečný tak, aby si vybral naozaj každý. Všetky spája prepracovaná technológia
AirForce, založená na zónovej profilácii, využívajúca efekt pumpy. K umocneniu ventilácie napomáha 3D
vetracia mriežka v poťahu = Technológia Thermo&Air Control, ktorá skvelo spolupracuje s jadrom matraca.
Zaisťuje termoreguláciu, teda spánok bez prehrievania a potenia. Pomáha udržať lôžko suché a hygienicky čisté.

Prepracovaný ortopedický zónový systém podopiera telo a uvoľňuje unavené svalstvo v každej polohe, po celú noc. Špičkové materiály
v celej konštrukcii prinášajú komfortný spánok a úplnú relaxáciu. Príjemný antibakteriálny a protiroztočový prateľný poťah s prírodnými
vláknami.

7qf

POŤAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podiel prírodných vlákien Tencel®/viskóza (49 %), s povrchovou
úpravou AegisTM (antibakteriálne a protiroztočové vlastnosti,
zamedzuje tvorbe živného prostredia pre roztoče a je prevenciou
vzniku plesní). Predurčuje matrac ako najlepšiu voľbu pre alergikov
a astmatikov. Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

LATEX AIR (STRANA HARD)

Latex, ktorý dýcha – perforácia odvetráva pot z matraca a udržuje lôžko suché
a čisté. Výborná termoregulácia, pružné pohodlie a odolnosť.

HYBRIDNÁ PENA

aeghbcf

Stredná časť je tvorená 7- zónovým jadrom z hybridnej peny. Jedná
sa o veľmi odolný materiál zvyšujúci odrazovú pružnosť, vzdušnosť
a pocitovú pevnosť matraca. Zaisťuje optimálnu klímu, čím napomáha
predchádzať poteniu.

PANVOVÁ VÝSTUHA

V oblasti koncentrovaného tlaku je
odolná studená pena veľmi vysokej
objemovej hmotnosti. Je zároveň
šetrná k bedrovým kĺbom.

CITLIVÉ RAMENNÉ ZÓNY

Oceníte najmä počas spánku na boku, zmäkčené
ramenné zóny napomáhajú odľahčiť ramenný kĺb.
Nedochádza tak k „preležaniu“.

PAMÄŤOVÁ PENA (STRANA SOFT)

Pamäťová pena znamená pohodlie a odľahčenie pohybového
ústrojenstva. Poskytuje relaxáciu unavenému telu, odľahčuje kĺby
a uvoľňuje svaly. Svojou vynikajúcou schopnosťou kopírovať kontúry
tela ho podopiera a pomáha udržať chrbticu v optimálnej polohe.
Nelepená vrstva, ktorá s každým pohybom tela prevetrá celý matrac.

3D mriežka v poťahu skvelo spolupracuje s jadrom
matraca. Zaisťuje termoreguláciu a obmedzuje
potenie. Pomáha udržať lôžko suché a hygienicky čisté.

22 cm

150
nosnosť
matraca

výška
matraca

26 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

1swziqašřrE
854vx
AKČNÉ CENY
22 cm

373 € 1 ks
746 € 1+1*

746 €
1 492 €

26 cm

393 € 1 ks
786 € 1+1*

786 €
1 572 €
AIR
FORCE

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

597 € (22);
970 € (22);

629 € (26)
1 022 € (26)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

FOREST AIR AEGIS

BY HILDING ANDERS

Dva pocity ležania prináša vzdušný matrac s pamäťovou penou na jednej strane a s pružnou studenou penou
na strane druhej.
Vďaka technológii Airforce je zaistené dokonalé odvetranie oboch ložných plôch. Aj pamäťový matrac tak môže byť vzdušný.
Ortopedická zónová konštrukcia jadra s kvalitným antibakteriálnym a protiroztočovým prateľným poťahom s prírodnými vláknami.

7qf

POŤAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podiel prírodných vlákien Tencel®/viskóza (49 %), s povrchovou úpravou
AegisTM (antibakteriálne a protiroztočové vlastnosti, zamedzuje tvorbe živného
prostredia pre roztoče a je prevenciou vzniku plesní). Predurčuje matrac ako najlepšiu
voľbu pro alergikov a astmatikov. Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

KOLOS BIO ECOLOGY

BY HILDING ANDERS

Robustný partnerský matrac s veľkým rozdielom v tuhosti strán. Dokonalý komfort pre široké spektrum postáv.
Obojstranný matrac vyššej nosnosti so studenou a gélovou hybridnou penou GelTouch. Nelepené jadro s prevetrávacími kanálikmi
na maximálnu hygienu a obmedzenie potenia.

6pf

POŤAH THERMO (60 °C)

Jedinečný termoregulačný poťah s prírodnými vláknami Tencel® Lyocell® (32 %),
s 3D paropriepustnou mriežkou, udržuje stabilnú teplotu lôžka. Perfektná voľba
proti poteniu. Poťah je príjemný na dotyk a veľmi odolný. Prešívaný klimatizačnými
vrstvami dutých vlákien.

GELTOUCH HYBRIDNÁ PENA (STRANA SOFT)

PAMÄŤOVÁ PENA (STRANA SOFT)

Spája hebkosť latexu s dokonalou distribúciou tlaku gélových matracov. Vysoko
priedušná, napomáha k správnej termoregulácii.

Poskytuje relaxáciu unavenému telu, odľahčuje kĺby a uvoľňuje svaly. Svojou vynikajúcou
schopnosťou kopírovať kontúry tela ho podopiera a pomáha udržať chrbticu v optimálnej
polohe. Prepojené prevzdušňovacie kanáliky na neustálu výmenu vzduchu.

PENA FLEXIFOAM®

Vysoká opora pre telo a nosnosť vďaka spevnenej strednej
vrstve. Nelepená konštrukcia s hrebeňovými spojom s vnútornými vetracími kanálikmi zaisťuje maximálnu možnú vzdušnosť
a obmedzenie potivosti.

STUDENÁ PENA

Vynikajúca priedušnosť a odrazová pružnosť,
zvýšená tuhosť a odolnosť.

CITLIVÉ RAMENNÉ ZÓNY

Oceníte najmä počas spánku na boku, zmäkčené
ramenné zóny napomáhajú odľahčiť ramenný kĺb.
Nedochádza tak k „preležaniu“. Profilácia zároveň
funguje ako II. prevzdušňovací stupeň už i tak
priedušného matraca.

STUDENÁ PENA (STRANA HARD)

STUDENÁ PENA (STRANA HARD)

3D mriežka v poťahu skvelo spolupracuje s jadrom
matraca. Zaisťuje termoreguláciu a obmedzuje
potenie. Pomáha udržať lôžko suché a hygienicky čisté.

28 cm

150
nosnosť
matraca

Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej štruktúre,
nízke povrchové teplotné napätie (neprehrieva). Vysoká
odrazová pružnosť, zvýšená tuhosť a odolnosť.

výška
matraca

3D mriežka v poťahu skvelo spolupracuje s jadrom
matraca. Zaisťuje termoreguláciu a obmedzuje
potenie. Pomáha udržať lôžko suché a hygienicky čisté.

24 cm

145
nosnosť
matraca

obojstranný
matrac

Tuhšia strana matraca zo studenej NATUR peny vysokej
objemovej hmotnosti a veľmi vysokej odrazovej pružnosti
zaisťuje pevnosť, zvýšenú nosnosť, odolnosť a tuhšie
pohodlie. Vynikajúca vzdušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej
štruktúre (ďalší stupeň obmedzujúci potenie).

výška
matraca

26 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

1iqbašř8rE
54vx

higqz0ř8šrE
54vx

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

28 cm

324 € 1 ks
648 € 1+1*

24 cm

648 €
1 296 €

332 € 1 ks
664 € 1+1*

664 €
1 328 €

26 cm

371 € 1 ks
742 € 1+1*

742 €
1 484 €

AIR
FORCE
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

518 € (28)
842 € (28)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

AIR
FORCE
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

531 € (24);
863 € (24);

593 € (26)
964 € (26)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

AMUNDSEN

BY HILDING ANDERS

Ortopedický matrac so zvýšenou tuhosťou.
Matrac s unikátnym vlnovým jadrom (SpineProtector na ochranu chrbtice). Kombinuje peny rôznych tuhostí vo vlnách. Vďaka tomu má
matrac perfektné ortopedické vlastnosti (rozloženie hmotnosti do jadra matraca).
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PENA FLEXIFOAM (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a priedušná pena pod ochrannou známkou našej spoločnosti.
Táto strana má 7 zónovú profiláciu a prevzdušňujúce kanáliky, ktoré menia
v matraci vzduch s každým pohybom tela (technológia AirForce na hygienu
a obmedzenie potenia).

ktorá napodobňuje tvar chrbtice, je zložená
z pružných pien rôznych tuhostí.

SPINE PROTECTOR

Stredná časť na ochranu chrbtice.
Zaisťuje rozloženie tlaku a správnu
podporu tela pri všetkých polohách.

STUDENÁ PENA (STRANA HARD)

Masívna vrstva studenej peny vysokej objemovej
hmotnosti vyniká vysokou odrazovou pružnosťou,
zvýšenou tuhosťou a odolnosťou.

22 cm
výška
matraca

24 cm
výška
matraca

26 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

igqa9ř8šrE
74vx
AKČNÉ CENY
22 cm

234 € 1 ks
468 € 1+1*

468 €
936 €

26 cm

273 € 1 ks
546 € 1+1*

546 €
1 092 €

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

375 € (22);
609 € (22);

Konštrukcia pružinových matracov prešla zásadným vývojom a vďaka
priedušnosti, vzdušnosti a odolnosti voči roztočom či plesniam, sa stále radí
medzi veľmi obľúbené. Dajú sa použiť aj do vlhšieho prostredia.
Zahŕňajú širokú škálu typov, od jednoduchších až po vysoko komfortné zónové matrace. Líšia sa skladbou materiálov, ktorá
ovplyvňuje výsledné vlastnosti matracov. Taštičkové pružiny Pocket a Multipocket majú každú pružinu uloženú v separátnom
textilnom puzdre (nie sú navzájom prepojené). Samostatne tak reagujú na zaťaženie (vysoká bodová elasticita) a poskytujú
vysoký ortopedický komfort. Odporúčame ich uložiť na pevný podklad – na pevnú dosku alebo pevný latkový rošt, kde medzery
medzi jednotlivými latkami nepresiahnu 4 cm.

STREDNÁ ČASŤ,

nosnosť
matraca

BY HILDING ANDERS

POŤAH TENCEL® (60 °C)

Odolný a pružný. Skvelo odvádza pot a ľahko sa zbavuje vlhkosti – vďaka
prírodným vláknam Tencel® Lyocell®. Vybavený obojstranne klimatizačnými
vrstvami dutých vlákien pre správnu klímu na lôžku a obmedzenie potivosti.

®

145

PRUŽINOVÉ
MATRACE

406 € (24);
660 € (24);

473 € (26)
710 € (26)

24 cm

254 € 1 ks
508 € 1+1*

508 €
1 016 €
AIR
FORCE

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

aeghbc
f

AUSTIN AIR LATEX

BY HILDING ANDERS

AUSTIN AIR VISCO

BY HILDING ANDERS

Latexová a studená pena na ložnej ploche prináša hebkosť a pružnosť. Jadro MulitPocket s vysokou bodovou
elasticitou.

Pamäťová a studená pena na ložnej ploche prináša svalovú relaxáciu a úľavu kĺbom. Jadro MulitPocket
s vysokou bodovou elasticitou.

Matrac z rodiny partnerských matracov Austin Air, spájajúci tie najlepšie materiály pre zdravý spánok. Možnosť výberu širokej
škály ložných plôch podľa individuálnych požiadaviek. Matrace Austin Air rovnakej výšky sa dajú vhodne kombinovať. Základom
je jadro s vysokým počtom taštičkových pružín– MultiPocket, s vynikajúcimi ortopedickými vlastnosťami, vysokým komfortom
spánku a odolnosťou. Luxusný poťah s prírodnými vláknami Tencel® Lyocell®.

Matrac z rodiny partnerských matracov Austin Air, spájajúci tie najlepšie materiály pre zdravý spánok. Možnosť výberu širokej škály
ložných plôch podľa individuálnych požiadaviek. Matrace Austin Air rovnakej výšky sa dajú vhodne kombinovať. Základom je jadro
s vysokým počtom taštičkových pružín– MultiPocket s vynikajúcimi ortopedickými vlastnosťami, vysokým komfortom spánku
a odolnosťou. Luxusný poťah s prírodnými vláknami Tencel® Lyocell®

7qf

POŤAH TENCEL® (60 °C)

Odolný a pružný. Skvelo odvádza pot a ľahko sa zbavuje vlhkosti – vďaka
prírodným vláknam Tencel® Lyocell®. Vybavený obojstranne klimatizačnými
vrstvami dutých vlákien vysokej gramáže (400 g/m2) pre správnu klímu
na lôžku a obmedzenie potivosti.

LATEX AIR (STRANA SOFT)

7qf

POŤAH TENCEL® (60 °C)

Odolný a pružný. Skvelo odvádza pot a ľahko sa zbavuje vlhkosti – vďaka
prírodným vláknam Tencel® Lyocell®. Vybavený obojstranne klimatizačnými
vrstvami dutých vlákien vysokej gramáže (400 g/m2) pre správnu klímu na lôžku
a obmedzenie potivosti.

PAMÄŤOVÁ PENA (STRANA SOFT)

Latex, ktorý dýcha. Vrstva 3 cm priedušného a vysoko tvarovateľného antibakteriálneho latexu.
Perforácia odvetráva pot z matraca a udržiava lôžko suché a čisté. Výborná termoregulácia,
pružné pohodlie a odolnosť.

Poskytuje relaxáciu unavenému telu, odľahčuje kĺby a uvoľňuje svaly. Svojou vynikajúcou
schopnosťou kopírovať kontúry tela ho podopiera a pomáha udržať chrbticu v optimálnej
polohe. Prepojené prevzdušňovacie kanáliky na neustálu výmenu vzduchu.

STUDENÁ PENA

STUDENÁ PENA

Pre ešte väčšiu pružnosť ložnej plochy je použitá studená pena strednej tuhosti
s výbornou odrazovou pružnosťou na ľahké otáčanie.

Pre ešte väčšiu pružnosť ložnej plochy je použitá studená pena strednej tuhosti
s výbornou odrazovou pružnosťou na ľahké otáčanie.

FILC

FILC

Izolačná a roznášacia vrstva

Izolačná a roznášacia vrstva.

MULTI POCKET

Pružinové jadro konštruované do 7 anatomických zón,
na jednolôžku cca 550 samostatne reagujúcich pružiniek
(v rozmere jednolôžka), precízne podopiera a kopíruje
telo v každej polohe. Robustný penový rám
na stabilitu konštrukcie a pohodlné vstávanie.

MULTI POCKET

Pružinové jadro konštruované do 7 anatomických
zón, precízne podopiera a kopíruje telo v každej
polohe. Robustný penový rám na stabilitu konštrukcie
a pohodlné vstávanie.

KOKOSOVÁ DOSKA

KOKOSOVÁ DOSKA

Roznášacia doska výšky 1 cm z lisovaného
kokosového vlákna dáva matracu tuhosť,
odolnosť a stabilitu.

Roznášacia doska výšky 1 cm z lisovaného kokosového vlákna dáva matracu tuhosť, odolnosť
a stabilitu.

STUDENÁ PENA

STUDENÁ PENA

Sendvič dvoch studených pien rozdielnej tuhosti.

26 cm

145
nosnosť
matraca

výška
matraca

Sendvič dvoch studených pien rozdielnej tuhosti.

26 cm

145
nosnosť
matraca

obojstranný
matrac

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

ywiuqzš8rE
7vx2

y1iuqzš8rE
7vx2

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

26 cm

391 € 1 ks
782 € 1+1*

26 cm

782 €
1 564 €

391 € 1 ks
782 € 1+1*

782 €
1 564 €

PRUŽINOVÉ
MATRACE
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

625 € (26)
1 015 € (26)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

PRUŽINOVÉ
MATRACE
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

625 € (26)
1 015 € (26)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

AUSTIN AIR GELTOUCH

BY HILDING ANDERS

Unikátna Hybridná pena GelTouch a studená pena na ložnej ploche prináša svalovú relaxáciu a úľavu kĺbom pri
zachovaní vysokej miery priedušnosti. Vhodné aj pre osoby, ktoré sa viac potia.
Matrac z rodiny partnerských matracov Austin Air, spájajúci tie najlepšie materiály pre zdravý spánok. Možnosť výberu širokej škály
ložných plôch podľa individuálnych požiadaviek. Matrace Austin Air rovnakej výšky sa dajú vhodne kombinovať. Základom je jadro
s vysokým počtom taštičkových pružín– MultiPocket s vynikajúcimi ortopedickými vlastnosťami, vysokým komfortom spánku
a odolnosťou. Luxusný poťah s prírodnými vláknami Tencel® Lyocell®.
POŤAH TENCEL® (60 °C)

7qf

Odolný a pružný. Skvelo odvádza pot a ľahko sa zbavuje vlhkosti –
vďaka prírodným vláknam Tencel® Lyocell®. Vybavený obojstranne
klimatizačnými vrstvami dutých vlákien vysokej gramáže (400 g/m2) pre
správnu klímu na lôžku a obmedzenie potivosti.

ARABELA

BY HILDING ANDERS

Vzdušný matrac s taštičkovými pružinami Pocket, studenou penou a kokosovou výstuhou na tuhšej strane.
Ortopedická certifikovaná konštrukcia s elastickým jadrom s aktívnymi taštičkovými pružinami Pocket, zhotovenými z ocele vysokej
akosti. Pružinové jadro spolu so systémom AirForce zaistí maximálne prevzdušnenie.
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POŤAH WELLNESS (60 °C)

Dizajnovo prepracovaný poťah s funkciou odvodu
statického náboja pre hlboký spánok. Je veľmi jemný
a vďaka originálnemu prešitiu dobre drží tvar.

PENA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a priedušná pena strednej tuhosti pod ochrannou známkou našej spoločnosti. Dokonalá priedušnosť vďaka vetracím kanálikom v troch osiach
(technológia Airforce).

HYBRIDNÁ PENA GELTOUCH (STRANA SOFT)

Spája hebkosť latexu s dokonalou distribúciou tlaku gélových matracov.
Vysoko priedušná, napomáha správnej termoregulácii.

FILC

Spevnená roznášacia a izolačná vrstva.

STUDENÁ PENA

Pre ešte väčšiu pružnosť ložnej plochy je použitá studená pena strednej tuhosti
s výbornou odrazovou pružnosťou na ľahké otáčanie.

POCKET

FILC

Pružinové jadro konštruované do 7 anatomických
zón, podopiera a kopíruje telo v každej polohe.
Robustný penový rám na stabilitu konštrukcie a pohodlné vstávanie.

Izolačná a roznášacia vrstva.

MULTI POCKET

Pružinové jadro konštruované do 7 anatomických zón,
na jednolôžku cca 550 samostatne reagujúcich pružiniek
(v rozmere jednolôžka), precízne podopiera a kopíruje
telo v každej polohe. Robustný penový rám na stabilitu
konštrukcie a pohodlné vstávanie.

KOKOSOVÁ DOSKA

Izolačná a roznášacia vrstva výšky 1 cm
z lisovaného kokosového vlákna (100 %)
dáva matracu tuhosť a odolnosť.

KOKOSOVÁ DOSKA

Roznášacia doska výšky 1 cm z lisovaného
kokosového vlákna dáva matracu tuhosť,
odolnosť a stabilitu.

STUDENÁ PENA

Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej štruktúre, nízke
povrchové teplotné napätie (neprehrieva). Vysoká odrazová pružnosť,
zvýšená tuhosť a odolnosť.

STUDENÁ PENA

Sendvič dvoch studených pien rozdielnej tuhosti.

26 cm

145
nosnosť
matraca

výška
matraca

24 cm

140
nosnosť
matraca

obojstranný
matrac

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

yhiuqš8rE
7vx2

3iguba8lrE
7vx2

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

26 cm

391 € 1 ks
782 € 1+1*

24 cm

782 €
1 564 €

293 € 1 ks
586 € 1+1*

586 €
1 172 €

PRUŽINOVÉ
MATRACE
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

625 € (26)
1 015 € (26)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

PRUŽINOVÉ
MATRACE
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

468 € (24)
761 € (24)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

ARABELA HARD

BY HILDING ANDERS

Tuhší variant obľúbeného matraca Arabela s taštičkovými pružinami Pocket, jedinečnou hybridnou penou
a kokosovou výstuhou na oboch stranách.
Ortopedická certifikovaná konštrukcia s elastickým jadrom s aktívnymi taštičkovými pružinami Pocket, zhotovenými z ocele
vysokej akosti. Pružinové jadro spolu so systémom AirForce zaistí maximálne prevzdušnenie.
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Poťah WELLNESS (60 °C)
Dizajnovo prepracovaný poťah s funkciou odvodu statického náboja pre hlboký
spánok. Je veľmi jemný a vďaka originálnemu prešitiu dobre drží tvar.

STREAM KOKOS

BY HILDING ANDERS

Tuhší variant matraca Stream s kokosovými doskami po oboch stranách na väčšiu tuhosť a stabilitu.
Pohodlný matrac vyššej tuhosti, s vysokou bodovou elasticitou, na dokonalú podporu chrbtice v každej zo 7 ortopedických zón. Vysoká
vzdušnosť a hygiena vďaka jadru z taštičkových pružín Pocket.

4nf

POŤAH VLNKA (60 °C)

Odolný a pružný, skvelo odvádza pot a ľahko sa zbavuje vlhkosti – vďaka prírodným vláknam Viskóza (25 %). Vybavený obojstranne klimatizačnými vrstvami
dutých vlákien na správnu klímu na lôžku a obmedzenie potivosti.

3D RAINBOW TECHNOLÓGIA (STRANA RELAX)

PENA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Kombinuje rôzne hustoty studených pien a peny Flexifoam. Z každej vyťaží maximum úžitkových vlastností. Masážna profilácia uvoľňuje stresom napäté svalstvo a napomáha správnemu
prekrveniu pokožky.

Pružná, odolná a priedušná pena strednej tuhosti pod ochrannou známkou našej spoločnosti.
Dokonalá priedušnosť vďaka vetracím kanálikom v troch osiach (technológia Airforce).

KOKOSOVÁ DOSKA

Izolačná a roznášacia vrstva výšky 1 cm (strana hard) a 0,5cm (strana soft)
z lisovaného kokosového vlákna (100 %) dáva matracu tuhosť a odolnosť.

KOKOSOVÁ DOSKA

Izolačná a roznášajúca vrstva výšky 0,5cm z lisovaného kokosového vlákna (100 %) dáva matracu tuhosť a odolnosť.

POCKET

Pružinové jadro konštruované do 7 anatomických zón, podopiera
a kopíruje telo v každej polohe. Robustný penový rám na stabilitu
konštrukcie a pohodlné vstávanie.

POCKET

Pružinové jadro konštruované do 7 anatomických zón, podopiera a kopíruje telo v každej polohe. Robustný penový
rám na stabilitu konštrukcie a pohodlné vstávanie.

FILC

Roznášacia vrstva.

HYBRIDNÁ PENA (STRANA HARD)

PENA FLEXIFOAM® (STRANA CLASSIC)

Stredná časť je tvorená doskou z unikátnej z hybridnej
peny. Jedná sa o veľmi odolný materiál zvyšujúci odrazovú
pružnosť, vzdušnosť a pocitovú pevnosť matraca. Zaisťuje
optimálnu klímu, čím napomáha predchádzať poteniu.

24 cm

150
nosnosť
matraca

výška
matraca

Pružná, odolná a priedušná pena vyššej objemovej
hmotnosti bez profilácie.

22 cm

145
nosnosť
matraca

obojstranný
matrac

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

3gsua8lrE
7vx2

3iguzqj8rE
7vx2

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

24 cm

312 € 1 ks
624 € 1+1*

22 cm

624 €
1 248 €

273 € 1 ks
546 € 1+1*

546 €
1 092 €

PRUŽINOVÉ
MATRACE
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

500 € (24)
812 € (24)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

PRUŽINOVÉ
MATRACE
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

437 € (22)
710 € (22)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

STREAM

BY HILDING ANDERS

Partnerský matrac so zónovou zdravotnou profiláciou, s možnosťou voľby strany Relax, na uvoľnenie svalov
a prekrvenie pokožky a strany Classic s kvalitným poťahom s prírodnými vláknami.
Pohodlný matrac strednej tuhosti, s vysokou bodovou elasticitou, na dokonalú podporu chrbtice v každej zo 7 ortopedických zón.
Vysoká vzdušnosť a hygiena vďaka jadru z taštičkových pružín Pocket.

4nf

POŤAH VLNKA (60 °C)

Odolný a pružný, skvelo odvádza pot a ľahko sa zbavuje vlhkosti – vďaka prírodným
vláknam Viskóza (25 %). Vybavený obojstranne klimatizačnými vrstvami dutých vlákien
na správnu klímu na lôžku a obmedzenie potivosti.

KONTAKT BAMBUS

BY HILDING ANDERS

Ortopedický matrac s taštičkovými pružinami a antialergickým poťahom s bambusovým vláknami.
Obojstranný vzdušný matrac s rozdielnou tuhosťou strán s vysokou bodovou elasticitou na dokonalú podporu chrbtice. Kvalitný poťah
s prírodnými bambusovými vláknami, ktoré výborne odvádzajú vlhkosť a zabraňujú tvorbe alergénov.

3mf

POŤAH BAMBOO (60°C)

S povrchovou úpravou s hygroskopickými účinkami, má antibakteriálne
vlastnosti a pomáha zabraňovať vzniku plesní. Veľmi vhodný pre osoby s vyššou
potivosťou a alergikov.

PENA FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

3D RAINBOW TECHNOLÓGIA (STRANA RELAX)

Pružná, odolná a priedušná pena vyššej objemovej hmotnosti.
Kompaktná a stabilná doska bez profilácie.

Kombinuje rôzne hustoty studených pien a peny Flexifoam. Z každej vyťaží maximum
úžitkových vlastností. Masážna profilácia uvoľňuje stresom napäté svalstvo a napomáha
správnemu prekrveniu pokožky.

FILC

Roznášajúca vrstva.

FILC

Spevnená roznášacia a izolačná vrstva.

POCKET

Pružinové jadro konštruované do 7 anatomických zón, podopiera a kopíruje telo v každej
polohe. Robustný penový rám na stabilitu
konštrukcie a pohodlné vstávanie.

POCKET

Pružinové jadro konštruované do 7 anatomických zón, podopiera a kopíruje telo v každej
polohe. Robustný penový rám na stabilitu
konštrukcie a pohodlné vstávanie.

PENA FLEXIFOAM® (STRANA CLASSIC)
Pružná, odolná a priedušná pena vyššej
objemovej hmotnosti bez profilácie.

22 cm

135
nosnosť
matraca

výška
matraca

PENA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a priedušná pena strednej objemovej
hmotnosti s masážnou profiláciou.

20 cm

135
nosnosť
matraca

obojstranný
matrac

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

3igqzj8rE
7vx2

3g8rE
7vx2

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

22 cm

234 € 1 ks
468 € 1+1*

20 cm

468 €
936 €

195 € 1 ks
390 € 1+1*

390 €
780 €

PRUŽINOVÉ
MATRACE
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

375 € (22)
609 € (22)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

PRUŽINOVÉ
MATRACE
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

312 € (20)
507 € (20)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

MÝTY O SPÁNKU
TVRDÝ MATRAC JE LEPŠÍ

ZDRAVOTNÉ MATRACE

Ľudia si myslia, že iba tvrdý
matrac je zdravý na spanie a dlho
vydrží. Ani jedno nemusí byť
pravda. Správne tuhý matrac
dokáže kvalitne podoprieť tvar
chrbtice pri polohe na chrbte. Pri
polohe na boku musí do matraca
zapadnúť rameno a bedrá tak, aby
pri pohľade na chrbát užívateľa
bola chrbtica čo najviac v rovine.
Tuhosť je jedným z najdôležitejších
parametrov pri výbere matraca,
ktorý priamo súvisí s hmotnosťou
spáča, jeho telesnou stavbou
a obľúbenou spánkovou polohou.
Ramenistý urastený muž, ktorý
spáva často na chrbte, potrebuje
inú tuhosť než jeho drobná
partnerka, ktorá spí na boku.
Často sa môžete stretnúť
s tzv. partnerskými matracmi.
To znamená, že matrac má
na každej strane inú tuhosť. Riziko
nesprávneho výberu tuhosti je tak
minimalizované.

Zákazníci ich často vyžadujú, ale
jedná sa v pravom slova zmysle
o matrace, primárne určené
pre rôzne druhy zdravotníckych
zariadení ako napríklad nemocnice,
domy s opatrovateľskou službou
a pod. Sú vyvinuté na špecifický
účel a časovo obmedzené
používanie. Na každodenné
domáce spanie musí matrac spĺňať
celkom iné kritériá.
DĹŽKA SPÁNKU
V priemere prespíme asi tretinu
života a vedci tvrdia, že pokiaľ
spíme menej než 7–8 hodín
ohrozujeme svoje zdravie. Rovnako
dôležitá, ako počet hodín, je ale aj
hĺbka a kvalita spánku. Spánkové
návyky sa postupne behom
celého života menia, ide o celkom
individuálnu záležitosť. Všeobecne
sa dá povedať, že ľudia sa delia
na krátkych a dlhých spáčov.
Podľa výskumov spí najviac ľudí
6-8 hodín, ďalšiu skupinu tvoria
tí, ktorým stačí 5–6 hodín spánku.
Okolo 2 % populácie uspokojí
menej ako 5 hodín a rovnaké
percento potrebuje viac než 9
hodín spánku.

BY HILDING ANDERS

Dôležitá je tiež pravidelnosť,
tzv. víkendové dospávanie nám
spánkový deficit z pracovného
týždňa a piatkového flámu
rozhodne nevyrovná.

KAŠMÍR

CVIČENIE PRED SPÁNKOM VÁS
PRÍJEMNE UNAVÍ A BUDE SA
VÁM LEPŠIE ZASPÁVAŤ

Kolekcia matracov s poťahom Kašmír Plus = spojenie vzácnej kašmírskej vlny
a kvalitných moderných materiálov. Je výnimočne jemný a pevný. Napomáha
ku skvelej termoregulácii, čím sa minimalizuje potenie, obmedzuje tvorba
statickej elektriny.

Večerné hodiny často bývajú
pre veľa ľudí ideálnou dobou
na venovanie sa športovým
aktivitám. Odborníci ale varujú, že
cvičenie pred spaním môže úplne
rozhodiť organizmus a spánkový
rytmus. Cvičenie doslova
napumpuje organizmus – zaktivuje
nervový systém a zvýši srdečnú
aktivitu, čo môže ovplyvniť nielen
usínanie, ale tiež kvalitu spánku.
Športové aktivity môžu byť
pre zdravý spánok skutočne
prospešné, a to predovšetkým
v prípade, že ich vykonávame
pravidelne ráno a popoludní –
avšak nie príliš blízko času, keď
chodievame spať.

BY HILDING ANDERS

Spoločným rysom tohto radu je okrem poťahu s prírodnými vláknami tiež pevné a húževnaté, ale zároveň pružné jadro. Vyhovie
aj požiadavkám na vyššiu nosnosť (až 200 kg pri modeli Kolos).

aeghbcft

KOLOS

BY HILDING ANDERS

ROMANITKA KAŠMÍR

BY HILDING ANDERS

Tuhý, vzdušný, nelepený XXL matrac s vysokou maximálnou nosnosťou až 200 kg a stabilitou konštrukcie
v jemnom poťahu s kašmírovým vláknom.

Najobľúbenejší tuhý ortopedický matrac s maximálnou nosnosťou až 150 kg v jemnom poťahu s kašmírovým
vláknom.

Robustný vysoký matrace s nelepeným spojom prináša vzdušnosť, odvod potu, hygienu a ľahkú údržbu. Matrac má veľmi vysokú
tuhosť a vysokú objemovú hmotnosť studených a Flexifoam® pien.

Pevný päťzónový matrac s voliteľnou výškou. Pružné a priedušné peny Flexifoam® rozdielnych tuhostí na každej strane. Celkovo sa
matrac vyznačuje vysokou nosnosťou, tuhosťou. Ľahké vstávanie z postele.

6pf
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POŤAH KAŠMÍR PLUS (60 °C)

Hodvábne jemný a odolný poťah s vysokým podielom prírodných vlákien.
Vďaka vysokému podielu viskózy a kašmírovému vláknu ponúka vynikajúce
termoregulačné schopnosti na komfortný spánok a obmedzenie potenia.
Zloženie: 51% Polyester, 48% Viskóza, 1% Kašmír.

POŤAH KAŠMÍR PLUS (60 °C)

Hodvábne jemný a odolný poťah s vysokým podielom prírodných vlákien. Vďaka
vysokému podielu viskózy a kašmírovému vláknu ponúka vynikajúce termoregulačné schopnosti na komfortný spánok a obmedzenie potenia. Zloženie: 51%
Polyester, 48% Viskóza, 1% Kašmír.

PENA FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

STUDENÁ PENA (STRANA HARD/HARD)

Pružná, odolná a priedušná pena vyššej objemovej hmotnosti a vytvrdenia pod
ochrannou známkou našej spoločnosti. Vďaka vákuovej technológii výroby si
zachováva vysokú homogenitu a celkom minimálne odchýlky vo vlastnostiach.
Odporučená nosnosť tejto strany je 150 kg.

Pena vysokej objemové hmotnosti a veľmi vysokej odrazovej pružnosti zaisťuje pevnosť,
zvýšenú nosnosť, odolnosť a tuhšie pohodlie.

STUDENÁ PENA

Pena s vysokým stupňom tuhosti = stabilná poloha chrbtice aj pri vyššom zaťažení.
Vnútorná päťzónová profilácia = optimalizácia podpory chrbtice a uvoľnenie tela.
Nežiadúci protitlak je v najvyššej možnej miere obmedzený.

CUBECARE

HREBEŇOVÝ ZÁMOK

KOKOSOVÁ DOSKA

Profilácia v tvare kociek, vyvinutá pre zdravotné matrace. Optimalizujú
rozloženie tlaku a pomáhajú tak zabrániť preležaniu. Aj tuhšia konštrukcia, tak
vďaka CubeCare, poskytuje dokonalé pohodlie bez nežiadúceho protitlaku.

PANVOVÁ VÝSTUHA

V oblasti koncentrovaného tlaku je pevnejšia pena Flexifoam® veľmi vysokej
objemovej hmotnosti a vytvrdenia. Je
zároveň šetrná k bedrovým kĺbom.

Roznášajúca doska výšky 2 cm z lisovaného kokosového vlákna dáva matracu
tuhosť a odolnosť. Odporučená nosnosť tejto strany je 150 kg.

Spoj bez lepidiel. Dosky do seba pevne
zapadajú vďaka prepracovanej profilácii.

PENA FLEXIFOAM®

Pružná, odolná a priedušná stredová vrstva
vysokej objemovej hmotnosti a vytvrdenia.

STUDENÁ PENA (STRANA MEDIUM/HARD)

Pena vysokej objemovej hmotnosti a veľmi vysokej odrazovej pružnosti zaisťuje pevnosť, zvýšenú nosnosti, odolnosť
a tuhšie pohodlie.

26 cm

200
nosnosť
matraca

výška
matraca

PENA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a priedušná pena strednej objemovej tuhosti s masážnou profiláciou. Odporučená maximálna nosnosti tejto strany je 130 kg.

20 cm

150
nosnosť
matraca

obojstranný
matrac

výška
matraca

24 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

it0řzrE
54vx

gutqzbýrE
5vx

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

26 cm

263 € 1 ks
526 € 1+1*

24 cm

526 €
1 052 €

204 € 1 ks
408 € 1+1*

408 €
816 €

20 cm

182 € 1 ks
364 € 1+1*

364 €
728 €

KAŠMÍRSKÁ
VLNA
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

421 € (26)
684 € (26)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

KAŠMÍRSKÁ
VLNA
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

291 € (20);
473 € (20);

326 € (24)
530 € (24)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

HEUREKA PLUS

BY HILDING ANDERS

Tuhší ortopedický matrac s maximálnou nosnosťou až 135 kg v prateľnom poťahu s kašmírovým vláknom.
Sendvičový trojzónový ortopedický matrac s tuhšou a mäkšou stranou z pien Flexifoam® rozdielnych tuhostí
na každej strane. Zvýšená opora pri vstávaní. Vhodný pre alergikov. Panvová zóna s upravenou tuhosťou a nosnosťou.
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POŤAH KAŠMÍR PLUS (60 °C)

Hodvábne jemný a odolný poťah s vysokým podielom prírodných vlákien. Vďaka vysokému
podielu viskózy a kašmírovému vláknu ponúka vynikajúce termoregulačné schopnosti na komfortný spánok a obmedzenie potenia. Zloženie: 51% Polyester, 48% Viskóza, 1% Kašmír.

Pružná, odolná a priedušná pena vyššej objemovej hmotnosti pod ochrannou
známkou našej spoločnosti. Masážna profilácia na uvoľnenie svalového napätia.
Odporučená nosnosť tejto strany je 135 kg.

Tlakom spojená pena na zvýšenie tuhosti
a stability konštrukcie.

PANVOVÁ VÝSTUHA

V oblasti koncentrovaného tlaku je
pevnejšia pena Flexifoam® veľmi vysokej
objemovej hmotnosti a vytvrdenia. Je
zároveň šetrná k bedrovým kĺbom.

PENA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pružná, odolná a priedušná pena strednej tuhosti. Odporučená
maximálna nosnosť tejto strany je 130 kg.

20 cm
výška
matraca

24 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

gtzrE
4vx
AKČNÉ CENY
24 cm

184 € 1 ks
368 € 1+1*

368 €
736 €

20 cm

142 € 1 ks
284 € 1+1*

284 €
568 €
KAŠMÍRSKÁ
VLNA

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

227 € (20);
369 € (20);

Matrace preverené našimi 20. rokmi úspešného pôsobenia na českom trhu.

aeghbcf

FLEXIFOAM RE

nosnosť
matraca

BY HILDING ANDERS

Nech už sa jedná o modely, ktorých konštrukcia sa rokmi zásadne nezmenila, alebo ide o modely novo vyvinuté, s využitím
bohatých skúseností z trhu a na základe spätnej väzby našich zákazníkov. Ponuka obsahuje mnoho druhov, tuhostí, konštrukcií
i výšok. Používame osvedčené a odolné materiály, ktoré vyhovejú širokému spektru požiadaviek našich zákazníkov (rastúce detí,
študenti, aktívne osoby i seniori). Rozdielna tuhosť strán minimalizuje riziko výberu zlej tuhosti matraca.

PENA FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

135

KLASIKA

294 € (24)
478 € (24)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

KLÁRA TROPICO

BY HILDING ANDERS

TRIKER

BY HILDING ANDERS

Dokonalo kopíruje podklad pri polohovaní. Prináša pocitovo mäkké ležanie a vynikajúce ortopedické vlastnosti.

Pružný matrac v troch výškach z robustných a vzdušných pien Flexifoam®.

Špičkový celolatexový matrac strednej tuhosti pre všetkých, ktorí chcú maximálnu odolnosť a pohodlie. Ideálny pre polohovacie i pevné
lamelové rošty. Vďaka funkčnému antibakteriálnemu poťahu Aegis, s prírodnými vláknami, je vhodný aj pre alergikov a astmatikov.

Matrac má celkovo vyššiu strednú tuhosť (obe strany sú rovnako tuhé). Ponúka voľbu strany Relax (s masážnou profiláciou a 3D Rainbow
technológiou) a Classic (rovná vrstva peny). Zónové jadro SpineProtector na ochranu chrbtice a zvýšenú stabilitu konštrukcie.
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POŤAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podiel prírodných vlákien Tencel®/viskóza (49 %) s povrchovou
úpravou AegisTM (antibakteriálne a protiroztočové vlastnosti, zamedzuje
tvorbe živného prostredia pre roztoče a je prevenciou vzniku plesní).
Predurčuje matrac ako najlepšiu voľbu pre alergikov a astmatikov. Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

POŤAH SILVER LINE (60 °C)

Odolný a príjemný na dotyk. Zaistí vzdušnosť, hygienu, termoreguláciu.

FLEXIFOAM 3D RAINBOW (STRANA RELAX)
®

Ortopedický komfort zaisťuje technológia 3D Rainbow, kombinujúca rôzne hustoty pien (z každej
vyťaží maximum úžitkových vlastností). Masážna profilácia uvoľňuje stresom napäté svalstvo
a napomáha správnemu prekrveniu pokožky.

LATEX

Takmer nezničiteľné ortopedické jadro z jedného kusa
latexu s objemovou hmotnosťou 60 kg/m3. Vďaka perforáciám má 5 anatomických zón a je priedušné.

PENA FLEXIFOAM®

Pružná, odolná a priedušná stredová vrstva vyššej
objemovej hmotnosti na stabilitu chrbtice.

SPINEPROTECTOR

Ochrana chrbtice vo všetkých
zónach, s dôrazom na pohodlie
bedier a ramenných kĺbov.

RAMENNÉ ZÓNY (ZMÄKČUJÚCA PROFILÁCIA)

Uvoľňujú rameno počas spánku na boku a šetrne
sa tak starajú o ramenné kĺby, čím napomáhajú zamedziť
„preležaniu ramena“. Profilácia zároveň funguje ako druhý
stupeň už aj tak priedušného matraca.

FLEXIFOAM® (STRANA CLASSIC)

Rovná strana bez zón vyhovie milovníkom
klasického ležania. Podpora, pohodlie.

15 cm

130
nosnosť
matraca

výška
matraca

18 cm

20 cm

130
nosnosť
matraca

výška
matraca

výška
matraca

22 cm
výška
matraca

24 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

wz0qř8rE
54vx

gj98rE
74vx

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

15 cm

302 € 1 ks
604 € 1+1*

604 €
1 208 €

18 cm

345 € 1 ks
690 € 1+1*

690 €
1 380 €
KLASIKA

*cena za 2 ks jednolôžka

20 cm

174 € 1 ks
348 € 1+1*

348 €
696 €

24 cm

196 € 1 ks
392 € 1+1*

392 €
784 €

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

279 € (20);
453 € (20);

314 € (22);
510 € (22);

314 € (24)
510 € (24)

22 cm

196 € 1 ks
392 € 1+1*

392 €
784 €
KLASIKA

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

DÁŠA TROPICO

BY HILDING ANDERS

ŠÁRKA TROPICO

BY HILDING ANDERS

Príjemne pružný a odolný ortopedický matrac bez lepidiel.

Matrac pre malých i veľkých, kráľovná detských a študentských izieb z kvalitných odolných materiálov.

Vzdušný spoj, vynikajúce peny so zónovou konštrukciou, rozdielnou tuhosťou strán a ramenných zón predurčujú matrac
na široké použitie od detí až po seniorov, vrátane náročnejších spáčov. Studená a hybridná pena najvyššej kvality. Špičkový
antibakteriálny a protiroztočový poťah.

Veľmi odolný a univerzálny matrac s rozdielnou tuhosťou a charakteristikou ložných plôch minimalizuje riziko nesprávnej voľby
tuhosti. Kombinuje najodolnejšie peny na trhu – vzdušný latex a pružnú hybridnú penu. Kvalitný prešívaný poťah s termoregulačnými vlastnosťami vhodný aj pre tých, ktorí sa viac potia.

4nf

3mf

POŤAH AEGIS (60 °C)

Vysoký podiel prírodných vlákien Tencel®/viskóza (49 %) s povrchovou úpravou
AegisTM (antibakteriálne a protiroztočové vlastnosti, zamedzuje tvorbe živného
prostredia pre roztoče a je prevenciou vzniku plesní). Predurčuje matrac ako najlepšiu
voľbu pre alergikov a astmatikov. Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

STUDENÁ PENA (STRANA HARD)

POŤAH THERMO (60 °C)

Jedinečný termoregulačný poťah s prírodnými vláknami Tencel® Lyocell® (32 %)
udržuje stabilnú teplotu lôžka. Perfektná voľba proti poteniu. Poťah je príjemný
na dotyk a veľmi odolný. Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

LATEX (STRANA SOFT)

Tuhšia strana matraca zo studenej peny strednej objemovej hmotnosti a veľmi vysokej odrazovej pružnosti zaisťuje pevnosť, nosnosť, odolnosť a vynikajúcu vzdušnosť
vďaka otvorenej bunečnej štruktúre (další stupeň obmedzujúci potenie).

Pružný, odolný, s podielom prírodných surovín a vysokou objemovou hmotnosťou 60 kg/
m3. Pohodlie, vzdušnosť, vynikajúce ortopedické vlastnosti. Mäkšia strana.

STUDENÁ PENA

HREBEŇOVÝ ZÁMOK

Masívna stredová vrstva studenej peny vysokej objemovej
hmotnosti vyniká vysokou odrazovou pružnosťou, zvýšenou
tuhosťou a odolnosťou a v neposlednom rade vzdušnosťou.

Spoj bez lepidiel. Dosky do seba pevne zapadajú
vďaka prepracovanej profilácii.

RAMENNÉ ZÓNY
(ZMÄKČUJÚCA PROFILÁCIA)

RAMENNÉ ZÓNY
(ZMÄKČUJÚCA PROFILÁCIA)

Uvoľňujú rameno počas spánku na boku a šetrne sa
tak starajú o ramenné kĺby, čím napomáhajú zamedziť
„preležaniu ramena“. Profilácia zároveň funguje ako
druhý stupeň už aj tak priedušného matraca.

Uvoľňujú rameno počas spánku na boku a šetrne sa
tak starajú o ramenné kĺby, čím napomáhajú zamedziť
„preležaniu ramena“.

HYBRIDNÁ PENA (STRANA SOFT)

Najodolnejšia pena všetkých dôb. Masívna vrstva pružnej, a zároveň
poddajnej hybridnej peny, prináša mimoriadne pohodlie a perfektné
podopretie tela vo všetkých spánkových polohách. Výhody studenej
peny (vzdušnosť, pružnosť), latexu (termoregulácia, nezničiteľnosť)
a pamäťovej peny (prispôsobivosť) v jednej vrstve.

HYBRIDNÁ PENA (STRANA HARD)

Najodolnejšia pena všetkých dôb. Masívna vrstva pružnej, a zároveň poddajnej
hybridnej peny, prináša mimoriadne pohodlie a perfektné podopretie tela vo
všetkých spánkových polohách. Výhody studenej peny (vzdušnosť, pružnosť), latexu
(termoregulácia, nezničiteľnosť) a pamäťovej peny (prispôsobivosť) v jednej vrstve.

15 cm

135
nosnosť
matraca

výška
matraca

18 cm
výška
matraca

20 cm
výška
matraca

15 cm

125
nosnosť
matraca

obojstranný
matrac

výška
matraca

18 cm
výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

si0qšř8rE
54vx

swziš8rE
74vx

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

15 cm

173 € 1 ks
346 € 1+1*

346 €
692 €

20 cm

216 € 1 ks
432 € 1+1*

432 €
864 €

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

275 € (15);
451 € (15);

314 € (18);
510 € (18);

346 € (20)
562 € (20)

18 cm

196 € 1 ks
392 € 1+1*

15 cm

392 €
784 €

165 € 1 ks
330 € 1+1*

330 €
660 €

18 cm

192 € 1 ks
384 € 1+1*

384 €
768 €

KLASIKA

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

KLASIKA
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

263 € (15);
431 € (15);

306 € (18)
502 € (18)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

ENIGMA

BY HILDING ANDERS

FORMULA

BY HILDING ANDERS

Nelepený, 20 cm vysoký matrac strednej tuhosti. Obojstranné prevedenie, 7 ortopedických zón.

Nelepený, 18 cm vysoký matrac pre milovníkov mäkšieho poležania. Obojstranné prevedenie.

Sendvičový matrac je vyrobený z priedušných, pružných a húževnatých pien Flexifoam®. Matrac je príjemne pružný a vhodný pre
študentov. Partnerský matrac s rozdielnou tuhosťou strán. Vlnky uprostred matraca zaručujú vysokú vzdušnosť.

Mäkší variant k matracu Enigma je vyrobený z priedušných, pružných a húževnatých pien Flexifoam® nižšej tuhosti. Matrac je vhodný
pre deti aj pre študentov. Vlnky uprostred matraca zaručujú vysokú vzdušnosť.

4nf

3mf

POŤAH SILVER LINE (60 °C)

Odolný a komfortný poťah s vynikajúcou ventiláciou.
Zaistí vzdušnosť, hygienu, termoreguláciu.

RELAXTIC (60 °C)

Odolný a príjemný na dotyk, prešitý klimatizačnou vrstvou dutého vlákna. Vysoká
absorpcia vlhkosti a jej rýchle odparenie. Zaistí vzdušnosť, hygienu, termoreguláciu.

FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Pružná, odolná a priedušná pena strednej tuhosti pod ochrannou známkou našej spoločnosti so 7 zónovou profiláciou .

Pružná, odolná a priedušná pena strednej tuhosti pod ochrannou známkou
našej spoločnosti so 7 zónovou profiláciou .

FLEXIFOAM®

FLEXIFOAM®

Spevnená stredová časť z peny vyššej objemovej
hmotnosti na tuhosť a stabilitu.

Spevnená stredová časť z peny nižšej strednej objemovej
hmotnosti na tuhosť a stabilitu jadra.

HREBEŇOVÝ ZÁMOK

Spoj bez lepidiel. Dosky do seba pevne
zapadajú vďaka prepracovanej profilácii.

HREBEŇOVÝ ZÁMOK

Spoj bez lepidiel. Dosky do seba pevne
zapadajú vďaka prepracovanej profilácii.

FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)

Pena nižšej strednej objemovej hmotnosti
profilovaná do 7 anatomických zón.

Pena nižšej strednej objemovej hmotnosti
profilovaná do 7 anatomických zón.

20 cm

130
nosnosť
matraca

výška
matraca

18 cm

120
nosnosť
matraca

obojstranný
matrac

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

g08rE
74vx

g08rE
74vx

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

20 cm

157 € 1 ks
314 € 1+1*

18 cm

314 €
628 €

134 € 1 ks
268 € 1+1*

268 €
536 €

KLASIKA
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

251 € (20)
408 € (20)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

KLASIKA
Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

212 € (18)
345 € (18)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

MAXI KINGS

BY HILDING ANDERS

BY HILDING ANDERS

Obľúbená a rokmi preverená konštrukcia českého matraca Tropico s jadrom z 1 kusa vo výške od 9 do 18 cm.
100 % bez lepidiel.

Matrac s celkovo tuhším pocitom ležania v klasickej výške s rozdielnymi tuhosťami ložných plôch.
Odolný matrac s ortopedickými vlastnosťami, ktoré zaisťuje ložná plocha, vyrobená technológiou 3D Rainbow (optimálne
zloženie pien rôznej hustoty) z odolných a vzdušných studených pien. Jadro matraca je vybavené RE stabilizačnou vrstvou, ktorá
je zárukou dlhej životnosti.
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PETRA TROPICO

MIKROFÁZA (95 °C)

Príjemný poťah podšitý klimatizačnými
vrstvami dutých vlákien. Prateľný na vyváranie
pre maximálnu čistotu a hygienu lôžka.

STUDENÉ PENY A PENY FLEXIFOAM® 3D RAINBOW (STRANA SOFT)

V jednoduchosti je sila. Matrac z 1 kusa pružnej peny (monoblok). Ideálny do detských a študentských izieb, poschodových
postelí, pri ktorých nie je možné použiť kvôli bočnej zábrane vyšší matrac atď. Variant 9 a 13 cm určený pre výsuvné prístelky.
Poťah je prateľný na vyváranie.

3mf

POŤAH MIKROFÁZA (95 °C)

Dokonalá hygiena, kvalitné a odolné mikrovlákna a prešívanie, ktoré drží tvar.
Dvojdielna konštrukcia na ľahkú manipuláciu a možnosť nepretržitého používania. Klimatizačné vrstvy dutých vlákien (termoizolácia).

FLEXIFOAM®

Táto technológia kombinuje rôzne vlastnosti hustoty pien, z každej vyťaží maximum úžitkových vlastností.
Prináša vzdušnosť a optimálne ortopedické vlastnosti, 7 anatomických zón a masážny efekt.

Ortopedické 5- zónové a stabilné jadro z pružnej, odolnej a priedušnej peny
vyššej objemovej hmotnosti pod ochrannou známkou našej spoločnosti. Skvelo
dýcha a odolá aj detskému hopsaniu. Jemne profilovaná poddajnejšia strana
(strana soft) a pevnejšia celkom rovná strana (hard).

FLEXIFOAM® RE

Tlakom spojená pena na zvýšenie tuhosti a stability konštrukcie.

ORTOPEDICKÁ PROFILÁCIA

RAMENNÉ ZÓNY
(ZMÄKČUJÚCA PROFILÁCIA)

Na uvoľnenie šijového svalstva a ramenných kĺbov.

Uvoľňujú rameno počas spánku na boku a šetrne
sa tak starajú o ramenné kĺby, čím napomáhajú
zamedziť „preležaniu ramena“.

FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Masívna vrstva s priečnou profiláciou
(vzdušnosť, prispôsobivosť).

16 cm

130
nosnosť
matraca

výška
matraca

9 cm

110
nosnosť
matraca

obojstranný
matrac

výška
matraca

13 cm
výška
matraca

15 cm
výška
matraca

18 cm
výška
matraca

TECHNICKÉ PARAMETRE

TECHNICKÉ PARAMETRE

igjrG
74vx

g08rG
54vx

AKČNÉ CENY

AKČNÉ CENY

16 cm

125 € 1 ks
250 € 1+1*

250 €
500 €
KLASIKA

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

200 € (16)
326 € (16)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

obojstranný
matrac

9 cm

105 € 1 ks
210 € 1+1*

210 €
420 €

13 cm

118 € 1 ks
236 € 1+1*

236 €
472 €

15 cm

133 € 1 ks
266 € 1+1*

266 €
532 €

18 cm

149 € 1 ks
298 € 1+1*

298 € KLASIKA
596 €

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

168 € (9);
273 € (9);

188 € (13);
306 € (13);

216 € (15);
345 € (15);

239 € (18)
388 € (18)

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

MAXI

BY HILDING ANDERS

Sendvičový matrac s tuhším pocitom ležania vo výške, ktorý padne každej posteli.
Odolný a pevný matrac, s rôznymi tuhosťami ložných plôch s anatomickým tvarovaním, minimalizuje riziko nesprávnej voľby
tuhosti matraca.
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DO DETSKÝCH
POSTIEĽOK

BY HILDING ANDERS

České matrace pre bábätká bez lepidiel a s prateľným poťahom (60–95 °C).
MIKROFÁZA (95 °C)

Príjemný poťah podšitý klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.
Prateľný na vyváranie pre maximálnu čistotu a hygienu lôžka.

FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Ortopedické 5- zónové a stabilné jadro z pružnej, odolnej a priedušnej peny vyššej objemovej
hmotnosti pod ochrannou známkou našej spoločnosti, s jemnou masážnou profiláciou.

aegh
cf

FLEXIFOAM® RE

Tlakom spojená pena na zvýšenie tuhosti
a stability konštrukcie.

ORTOPEDICKÁ PROFILÁCIA

Na uvoľnenie šijového svalstva
a ramenných kĺbov.

FLEXIFOAM® (STRANA HARD)

Masívna vrstva s priečnou profiláciou (vzdušnosť,
prispôsobivosť).

15 cm

130
nosnosť
matraca

výška
matraca

obojstranný
matrac

TECHNICKÉ PARAMETRE

grG
74vx
AKČNÉ CENY
15 cm

116 € 1 ks
232 € 1+1*

232 €
464 €
KLASIKA

Akcia 120x200 cm:
Akcia 200x200 cm:

186 € (15)
302 € (15)

Kvalitný matrac je pre bábätká veľmi dôležitý, poskytuje dieťaťu bezprostredná oporu chrbtice. Jadro materiálu by malo byť
preto dostatočne pevné, ale pružné a vzdušné. Naše matrace sú vhodné na použitie s monitorom dychu (konkrétne použitie
a spôsob uloženia vždy konzultujte s výrobcom daného zariadenia). Ďalšie doplnky do detských postieľok nájdete v kategórii
Boutigue v tomto katalógu.

*cena za 2 ks jednolôžka
alebo 1 ks dvojlôžka (140x200, 160x200, 180x200)

DANA
Matrac pre bábätká z dokonalo pružnej, vzdušnej a takmer nezničiteľnej hybridnej peny,
s antibakteriálnym poťahom.

BY HILDING ANDERS

Pružná, a zároveň poddajná, hybridná pena prináša mimoriadne pohodlie a perfektné podopretie tela vo všetkých spánkových polohách.

s08šqrE

3m
POŤAH AEGIS (60°C)

nosnosť

78 € 1 ks
105 € 1 ks
70x160 cm
105 € 1 ks
80x160 cm
105 € 1 ks
70x140 cm

Najodolnejšia pena všetkých dôb. Masívna vrstva
pružnej a zároveň poddajnej hybridnej peny, prináša
mimoriadne pohodlie a perfektné podopretie tela vo
všetkých spánkových polohách.

VOJTA

výška
matraca

Akčná cena

60x120 cm

HYBRIDNÁ PENA

7 cm

50

Vysoký podiel prírodných vlákien Tencel®/viskóza (49 %) s povrchovou úpravou AegisTM
(antibakteriálne a protiroztočové vlastnosti, zamedzuje tvorbe živného prostredia pre
roztoče a je prevenciou vzniku plesní). Predurčuje matrac ako najlepšiu voľbu pre alergikov a astmatikov. Prešívaný klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

156 €
210 €
210 €
210 €

Matrac pre bábätká zo studenej peny bez lepidiel, s poťahom prateľným na vyváranie.
Vzdušný, pružný a odolný. Optimálna tuhosť rešpektuje požiadavky detského telíčka. Studená pena napomáha
správnej termoregulácii, udržuje lôžko suché a svieže (poréznejšia štruktúra peny odvádza prebytočné teplo a vlhkosť).

i08šrG

3m

7 cm

50
nosnosť

MIKROFÁZA (95 °C)

Dvojdielny poťah, prateľný na vyváranie, prešívaný klimatizačnou vrstvou dutého vlákna.

výška
matraca

Akčná cena

51 € 1 ks
79 € 1 ks
70x160 cm
79 € 1 ks
80x160 cm
79 € 1 ks

STUDENÁ PENA

Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej štruktúre,
nízke povrchové teplotné napätie (neprehrieva). Vysoká odrazová pružnosť, zvýšená tuhosť a odolnosť.

VOJTA TRAVEL

60x120 cm

102 €

70x140 cm

158 €
158 €
158 €

Cestovný matrac pre bábätká na zvýšenie komfortu a ortopedických vlastností matraca v cestovných
postieľkach.
Vojta Travel ľahko zložíte do cestovnej tašky s uchom (je súčasťou). Navrhnutý pre všetky postieľky v rozmere 60x120 cm. Vzdušný
a pružný, s poddajným neprešitým poťahom. Praktické gumové pásiky v rohoch na ľahké zloženie a prichytenie matraca k podkladu.
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i08šrG
MIKROFÁZA (95°C)

Dvojdielny poťah, prateľný na vyváranie, bez prešitia

30

STUDENÁ PENA

nosnosť

Vynikajúca priedušnosť vďaka otvorenejšej bunečnej
štruktúre, nízke povrchové teplotné napätie (neprehrieva). Vysoká odrazová pružnosť, zvýšená tuhosť
a odolnosť.

3 cm
výška
matraca

Akčná cena

60x120 cm

28 € 1 ks

56 €

TOPPERY
BY HILDING ANDERS
Topper slúži ako komfortná vrstva medzi telom a matracom, zvyšuje komfort
ležania a zároveň chráni spodný matrac.
Je určený na položenie na existujúci matrac, správnym výberom tak môžete skorigovať nevyhovujúcu tuhosť súčasného matraca.
Táto kombinácia zaistí variabilný ložný systém s výbornou hygienou a možnosťou údržby. Slúži tiež ako vrchná časť 3-dielnej
konštrukcie kontinentálnej postele (matracetropico.cz/kontinentalni-postele-tropico).

aeghc

TOPPER Visco

BY HILDING ANDERS

Vrchný (krycí) matrac z pamäťovej (visco) peny strednej tuhosti, v prateľnom poťahu s gumovými pásikmi
na ľahké prichytenie aj k vysokým matracom.
Vynikajúci doplnok na každý konštrukčný typ matraca pre vyznávačov mäkkého poddajného ležania.

1pž0rE

3m
7 cm

5 cm
výška
toppera

variant Classic

RELAXTIC POŤAH (60°C)

Snímateľný, dvojdielny poťah prešívaný
klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

Akčná cena za 1 ks
V rozmere jednolôžka vo výške 5 cm

variant Wellness
PAMÄŤOVÁ PENA

5 cm

Podporí ortopedické vlastnosti a pohodlie,
prinesie úľavu bedrám a kĺbom obecne.

105 €

133 €

Ďalšie rozmery a ceny nájdete v platnom cenníku alebo v prehľade nižšie.

TOPPER Flexi
Vrchný (krycí) matrac z pamäťovej (visco) peny strednej tuhosti, v prateľnom poťahu s gumovými pásikmi
na ľahké prichytenie aj k vysokým matracom.
Vynikajúci doplnok na každý konštrukčný typ matraca pre vyznávačov mäkkého poddajného ležania.

gpž0rE

4nh
výška
toppera

7 cm

variant Classic

výška
toppera

RELAXTIC POŤAH (60°C)

Snímateľný, dvojdielny poťah prešívaný
klimatizačnými vrstvami dutých vlákien.

FLEXIFOAM®

BY HILDING ANDERS
Kvalitný lamelový rošt zvýši ortopedické vlastnosti matraca, komfort spánku
a vzdušnosť celého lôžka.
Pružné uloženie lamiel podčiarkne a dokreslí úžitkové vlastnosti a kvalitu matracov a významne predĺži
ich životnosť. Jednotlivé konštrukcie sa líšia počtom a šírkou lamiel a ich spôsobom uchytenia k rámu.

výška
toppera

5 cm

ROŠTY

Akčná cena za 1 ks
V rozmere jednolôžka vo výške 5 cm

variant Wellness

5 cm

Pružná odolná a priedušná pena vyššej objemovej
hmotnosti v klasickom rovnom (Classic) alebo masážnom (Wellness) prevedení.

70 €

92 €

Ďalšie rozmery a ceny nájdete v platnom cenníku alebo v prehľade nižšie.

Rozmery (cm) / cena za 1 ks (€)
Prehľad cien ďalších rozmerov

Typické rozmery
jednolôžka

120x200

140x200 160x200 180x200

200x200

TOPPER Visco 5 (Classic / Wellness)

akcia 105 € 133 €

213

266

346

TOPPER Visco 7 (Classic / Wellness)

176

281

351

457

TOPPER Flexi 5 (Classic / Wellness)

akcia 70 € 92 €

147

184

239

TOPPER Flexi 7 (Classic / Wellness)

103

164

205

267

aehc

KVALITNÝ LAMELOVÝ ROŠT

MOTOROVÉ ROŠTY
BY HILDING ANDERS

Podčiarkne a dokreslí jedinečnosť a kvalitu matracov Tropico. Zvýši úžitkové vlastnosti matraca (ortopedičnosť, komfort spánku)
a predĺži jeho životnosť.

ROŠTY DOUBLE
Lamelové rošty s masívnou a modernou konštrukciou. Anatomické usporiadanie lamiel má priaznivý vplyv na polohu tela počas
spánku. Majú 28 lamiel šírky 38 mm vo výkyvných gumových puzdrách. V oblasti bedier je 5 lamiel s nastaviteľnou tuhosťou podľa
hmotnosti užívateľa. Zdvojený stredový popruh na vyššiu elasticitu a životnosť.

Double Klasik

atypycké

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Pevný masívny lamelový rošt. Tento rošt je vhodný
pre všetky typy matracov. Výška roštu cca 5 cm.

Rošty s motorovým polohovaním na diaľkové ovládanie umožňujú plynulé a veľmi komfortné nastavenie sklonu
BY HILDING ANDERS
presne tak, ako vám je to najpohodlnejšie. Diaľkový ovládač je štandardne dodávaný s „káblom“, za príplatok
možnosť „bezdrôtového“ ovládania (viď cenník). Rovnako ako rošty z radu Double majú 28 lamiel šírky 38 mm vo výkyvných
gumových puzdrách. V oblasti bedier je 5 lamiel s nastaviteľnou tuhosťou podľa hmotnosti užívateľa. Sú vhodné pre matrace s vysokou
kopírovateľnosťou (ideálne pre latexové a penové sendvičové s profiláciou).

Double Expert Moto

130
nosnosť

28

Ostatné rozmery podľa běžného cenníka.

58 €

počet
lamiel

Double Expert

Lamelový rošt s polohovaním hlavy a nôh. Kovanie
zaisťujúce polohovanie má 13 polôh v oblasti hlavy
a 5 polôh v oblasti nôh. Tento rošt je vhodný pre všetky
typy matracov, ktoré sa dajú polohovať (latexové,
sendvičové). Výška roštu cca 5cm.

130
nosnosť

28
počet
lamiel

hlava
nohy

Double XXL

Veľmi masívny, pevný a odolný lamelový rošt s vysokou
nosnosťou a zvýšenou tuhosťou. Vybavený zosilnenými
lamelami. Dá sa použiť aj v prípade požiadavky na tuhší
rošt. Je vhodný pre všetky typy matracov. Výška roštu
cca 5 cm.

160
nosnosť

nosnosť

nosnosť

hlava
nohy

4 polohovatelné
části

Ostatné rozmery podľa běžného cenníka.
motorový
rošt

Príplatok za prevedenie bez kábla 129 €

28
počet
lamiel

atypycké

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Akčná cena za 1 ks

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

4
4 polohovatelné
části

380 €

Ostatné rozmery podľa běžného cenníka.
motorový
rošt

Príplatok za prevedenie bez kábla 49 €

246 €

347 €

ROŠTY RADU FÉNIX

Ostatné rozmery podľa běžného cenníka.

Lamelové rošty Fénix majú 26 brezových lamiel šírky 36 mm v gumových puzdrách pevne pripevnených k rámu. V oblasti bedier je
5 lamiel s nastaviteľnou tuhosťou podľa hmotnosti užívateľa.

83 €

100 €

atypycké

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Fénix Klasik

atypycké

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Pevný lamelový rošt vhodný pre všetky typy matracov.
Výška roštu cca 5 cm.

Akčná cena za 1 ks
109 €

atypycké

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Akčná cena za 1 ks

110
nosnosť

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

26

Ostatné rozmery podľa běžného cenníka.

41 €

počet
lamiel

Fénix Relax

Lamelový rošt anatomickej konštrukcie s polohovaním hlavy.
Vhodný pre všetky typy matracov, ktoré sa dajú polohovať
(latexové, sendvičové).
Výška roštu cca 5 cm.

Akčná cena za 1 ks

142 €

162 €

atypycké

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

130
nosnosť

atypycké

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Akčná cena za 1 ks

26
počet
lamiel

63 €

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.
Ostatné rozmery podľa běžného cenníka.
hlava

Fénix Expert

60 €

88 €

atypycké

5x
nastavitelná

rozmery

tuhosť

Moderný lamelový rošt anatomickej konštrukcie
s polohovaním hlavy a nôh. Vhodný pre všetky typy
matracov, ktoré sa dajú polohovať (latexové, sendvičové).
Výška roštu cca 5 cm.

Akčná cena za 1 ks

Cena za 1 ks

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.
Ostatné rozmery podľa běžného cenníka.

počet
lamiel

počet
lamiel

4

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

Ostatné rozmery podľa běžného cenníka.

Piestové (plynovo-kvapalinové) vzpery umožňujú veľmi ľahké
vyklápanie roštu z bočnej strany a prístup do úložných
priestorov postele. Univerzálne pre ľavý aj pravý výklop. Max.
nosnosť pri zdvihu/polohovaní je 30 kg. Výška roštu cca 5,5 cm.

130

130
Akčná cena za 1 ks

28

Masívny lamelový rošt s motorovým polohovaním pomocou
dvoch motorov s diaľkovým ovládačom uložených v jednom
plastovom puzdre. Záložný zdroj umožňuje vrátenie roštu
do pôvodnej polohy v prípade výpadku el. prúdu. Výška
roštu cca 6,5 cm (merané bez motoru).

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

Double Praktik B

28

tuhosť

84 €

28
počet
lamiel

5x
nastavitelná

Ostatné rozmery podľa běžného cenníka.

počet
lamiel

Piestové (plynovo-kvapalinové ) vzpery umožňujú veľmi ľahké vyklápanie
roštu od nôh a prístup do úložných priestorov postele. Masívny lamelový
rošt s polohovaním hlavy a nôh. Kovanie zaisťujúce polohovanie má 13 polôh
v oblasti hlavy a 5 polôh v oblasti nôh. Max. nosnosť pri zdvihu/polohovaní je
30 kg. Výška roštu cca 5,5 cm

130

atypycké

rozmery

tuhosť

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

Ergo Black Moto

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

28

Double Praktik N

nosnosť

77 €

rozmery

Cena za 1 ks

nosnosť

Akčná cena za 1 ks

5x
nastavitelná

Masívny lamelový rošt s motorovým polohovaním pomocou
dvoch samostatne uložených motorov s diaľkovým
ovládačom. Výška roštu cca 5,5 cm (merané bez motoru).

120
V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

atypycké

134 €

110
nosnosť

V rozmere 90x200 alebo 80x200 cm.

26
počet
lamiel

Ostatné rozmery podľa běžného cenníka.
hlava

77 €

109 €

Dávame svetu kvalitný spánok
BY HILDING ANDERS

Vyrábame matrace a postele so skúsenosťami majstrov remesla
s použitím najmodernejších certifikovaných materiálov a špičkových
technológií, ktoré máme, ako popredný európsky výrobca,
k dispozícii.

BOUTIQUE
BY HILDING ANDERS

Kvalita bez kompromisov

Jedinečný sortiment doplnkov pre zdravý spánok.
Materiály spĺňajú prísne normy certifikácie ÖKO TEX STANDARD 100.

Aby Vaše sny boli pokojnejšie, testujeme dokonalosť matracov
na všetky kritéria, dôležité pre kvalitu Vášho spánku a zdravia.
Väčšina testov je nastavená na prísnejšie podmienky ako
predpisujú európske normy EN-ISO / DIN.

Testovanie spánkovej klímy a hygieny.

aec

Testovanie mechanickej odolnosti. Simulácia životnosti matraca
maximálnym zaťažením v najexponovanejšej časti matraca valcovaním.

Jediné testovacie centrum svojho
druhu v Európe sa nachádza vo
švajčiarskom Schänis, bolo vyvinuté
spolu s renomovaným Inštitútom AEH. Je
vybavené najmodernejšou technológiou
na testovanie matracov a postelí.

ErgoLab Testovacie laboratórium sme
vybudovali vlastnou investíciou priamo
vo výrobnom závode v Krkonošiach. Tu
testujeme odolnosť materiálov a odolnosť
a ergonómiu konštrukcie z pohľadu
spánkových polôh a typov postáv.

Laboratórium a certifikačná autorita
sledujú 5 kritérií naraz (čo je celkom
neobvyklé v šírke certifikácie). Tu
testujeme mechanickú výdrž, ergonómiu,
hygienu a spánkovú klímu.

Vďaka týmto testom máte istotu, že
matrac vydrží a že riziko výberu matraca je
pre Vás najnižšie možné.

Kontrola tuhosti matraca po valcovaní.

Oeko-Tex Standard 100 je certifikáciou
zdravotnej nezávadnosti vstupných
materiálov, akými sú peny, látky, lepidlá,
duté vlákna atď.
Aby ste Vy aj Vaši blízki mali istotu, že
môžete úplne pokojne a zdravo spať.

Based upon the experience since 1939

Anatomické vankúše TOM

BY HILDING ANDERS

Podpora krčnej chrbtice a uvoľnenie šijového svalstva.
Ortopedický vankúš s pamäťovým efektom, v rôznych tuhostiach, v komfortnom tvare klasického vankúša. TOM komfortná
klasika; TOM Aloe s prírodnými výťažkami Aloe Vera jemnými k pokožke; TOM kokos najmäkší variant so sviežou kokosovou
vôňou. Prateľný strečový poťah.

Tom

1
6

Tom Kokos

66x40x11 cm

66x42x13 cm

1
6

Tom Aloe

k
1
6

66x42x13 cm

Akčná cena za 1 ks

59 €

81 €

Posteľné súpravy
Tropico Aloe Vera
Prešívané, prateľné prikrývky a vankúše na celoročné použitie s povlakom zo
100% bavlny, s výťažkami Aloe Vera, blahodarne pôsobiacimi na pokožku.
Prešitý vankúš je opatrený bočným zipsom, na doplnenie alebo odobratie
náplne. Balené v praktických taškách so zipsom a uchom.
Povrchová tkanina: 100% bavlna s úpravou Aloe Vera
Náplň vankúš: 100% polyesterové guľôčky
Náplň prikrývka: 100% polyesterové duté silanizované rúno

60°C
pratelnosť

Cena
Vankúš 70x90 cm ZIPS (náplň 1000 g)

nkř

Prikrývka 135x200 cm (náplň 1100 g)
Prikrývka 135x220 cm (náplň 1200 g)

23 €
50 €
55 €

Tropico Clinic
Prešívané prikrývky a vankúše CLINIC svojim materiálovým zložením
a finálnou úpravou umožňujú pranie pri teplote do 95 °C, čím je zaručená
úplná likvidácia roztočov a 100% hygiena Vášho lôžka.
Celoročná prikrývka, váha náplne 400 g/m2. Prešitý vankúš je opatrený
bočným zipsom, na doplnenie alebo odobratie náplne.
Povrchová tkanina: 50% Bavlna, 50% Polyester
Náplň vankúš: 100% polyesterové guľôčky
Náplň prikrývka: 100% polyesterové duté silanizované rúno

95°C
pratelnosť

Cena

Vankúš 70x90 cm ZIPS (náplň 1000 g)

nř

Prikrývka 135x200 cm (náplň 1100 g)
Prikrývka 135x220 cm (náplň 1200 g)

20 €
37 €
41 €

Dětský set Aegis
Celoročný vankúš a prikrývka (náplň prikrývky 370 g) do detských postieľok.
Úprava Aegis TM aktívne bráni zvyšovaniu populácie roztočov a má antibakteriálne
vlastnosti. Úprava je praniu odolná a je dermatologicky testovaná.
Povrchová tkanina: 50% bavlna s úpravou Aegis, 50% polyester
Náplň vankúša: 100% polyesterové guľôčky Amball®
Náplň prikrývky: 100% polyesterové duté rúno

60°C
pratelnosť

nř

Cena
Vankúš 40x60 cm a prikrývka 100x135 cm (náplňprikrývky 370 g)

26 €

