
české matrace

Ke každé matraci Air Hybrid a Medical 
polštář Antibacterial GEL jako dárek.
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Proč si vybrat matraci Tropico Guard?
Protože v matracích Tropico Guard máte záruku výrobku, který je navržen a 
vyroben s maximálním zřetelem na ergonomii, kvalitu a pohodlí. A to není málo.

Pravda je jedna. Neexistuje nic jako „nejlepší matrace“. Existuje ale matrace, 
která je nejlepší pro Vás. Matrace, která rozumí Vašemu tělu. Věříme, že takovou 
najdete v řadě českých matrací Tropico Guard.

A co víc - matrace Tropico Guard jsou vyrobené v České republice s použitím 
zdravotně nezávadných materiálů, pocházejících z Evropy s certifikací kvality. 
Vybíráme ty nejlepší materiály, například pevné české nitě a zipy, belgické 
potahy, belgické, německé a rakouské pěny. Matrace Tropico v sobě spojují 
přesnost a duši tradiční české výroby. Spojují moderní strojní CNC výrobu
s německou a švédskou technologií spolu s vysokým podílem české ruční práce.

Tropico vyrábí matrace od roku 2000. V roce 2007 se spojilo s rodinou výrobních 
továren na matrace a postele Hilding Anders, díky čemuž disponuje moderními 
evropskými technologiemi a k českému know-how připojila tato tradiční česká 
značka zdravého spaní i zkušenosti skandinávské.

V čem je Tropico Guard jiný, lepší?
Například v tom, že netěží pouze z bohatých zkušeností výrobce, ale na spánek 
nahlíží také moderním pohledem. Respektuje potřeby náročného zákazníka 
poslední doby, vycházející z jeho životního stylu, který je často spojen s maxi-
málním pracovním nasazením, fyzickým i psychickým vypětím. Je to přítel našich 
snů a našeho zdraví.

Tropico Guard se soustředí na poskytnutí nejvyššího možného pohodlí pro dosa-
žení tělesné i duševní relaxace. To staví spolu s kvalitou zpracování a ortopedic-
kými vlastnostmi, chránícími zdraví, na první místo. Například - kolik znáte 
matrací, u nichž si bez příplatku můžete objednat zpevněné boky, aby se lépe 
vstávalo i hůře pohyblivým jedincům..?

Matrace Tropico Guard nabízí antibakteriální vlastnosti. Maximální prostupnost vzduchu zaručí suché a čisté prostředí a mini-
malizaci roztočů, bakterií a plísní. Na údržbu nenáročná konstrukce; dvojdílné pratelné potahy s přírodními vlákny.

Která matrace je pro mě nejlepší? 
Kterákoli matrace Tropico Guard, která Vám bude příjemnější. Doporučujeme vyzkoušet na vlastní záda. Zkušený prodejce v 
síti našich autorizovaných prodejen snadno pozná, která je pro Vás a Vámi preferované spánkové polohy vhodnější a správně 
podpírá páteř a uvolňuje ramenní a kyčelní klouby. Tuhost tedy poznáte, ale Váš pocit je neméně důležitý..

MEDICAL; tužší strana + paměťová strana potahu

MEDICAL; tužší strana + klima potah

MEDICAL; poddajná strana + paměťová strana potahu

MEDICAL; poddajná strana + klima potah

ANTIBACTERIAL (tužší strana)

ANTIBACTERIAL (poddajná strana)

AIR HYBRID; tužší strana + paměťová strana potahu

AIR HYBRID; tužší strana + klima potah

AIR HYBRID; poddajná strana + paměťová strana potahu

AIR HYBRID; poddajná strana + klima potah

ORTHO; tužší strana

ORTHO; poddajná strana
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Dáváme světu kvalitní spánek
Matrace jsou vyráběny se zkušenostmi mistrů řemesla od roku 1939, za použití 
nejmodernějších certifikovaných materiálů a špičkových technologií. Vyzkoušejte 
na vlastní záda matrace Tropico Guard, na kterých je radost spát. 

Kvalita bez kompromisů

SleepLab. Jediné testovací centrum svého druhu 
v Evropě se nachází ve švýcarském Schänis, bylo 
vyvinuto spolu s renomovaným Institutem AEH. 
Je vybaveno nejmodernější technologií pro testo-
vání matrací a postelí. 

Laboratoř a certifikační autorita sledují 5 kritérií 
najednou (což je naprosto neobvyklé co do šíře 
certifikace). Zde testujeme mechanickou výdrž, 
ergonomii, hygienu, spánkové klima a celkovou 
životnost.

ErgoLab. Testovací laboratoř jsme 
vybudovali vlastní investicí přímo ve 
výrobním závodě v Krkonoších. Zde 
testujeme odolnost materiálů a odol-
nost a ergonomii konstrukce z pohle-
du spánkových poloh a typů postav.

Díky těmto testům máte jistotu, že 
matrace vydrží, a že riziko výběru 
matrace je pro Vás nejnižší možné.

Aby Vaše sny byly klidnější, testujeme dokonalost matrací dle všech kritérií, 
důležitých pro kvalitu Vašeho spánku a zdraví. Většina testů je nastavena na 
přísnější podmínky, než předepisují evropské normy EN-ISO / DIN.

Testování spánkového klima a hygieny Testování mechanické odolnosti. Simulace životnosti matrace maximálním
zatížením v nejexponovanější části matrace válcováním.

Kontrola tuhosti matrace po válcování.

Oeko-Tex Standard 100 je 
certifikací zdravotní nezá-
vadnosti vstupních materiá-
lů, jakými jsou pěny, látky, 
lepidla, dutá vlákna, atd.

Abyste Vy i Vaši blízcí měli 
jistotu, že můžete naprosto 
klidně  a zdravě spát.

Based upon the experience since 1939



Medical Concept Plus VISCO-CLIMA. Potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell®. Dvojdílná konstrukce:
1/2 potahu s paměťovou pěnou (pratelná na 30 °C); 1/2 potahu s dutými vlákny (pratelná na 60 °C).
Odolné šití overlock. Ventilační 3D mřížka s funkcí Thermo Control.

Ležením na paměťové straně potahu: znásobíte komfort, odlehčíte klouby

Ležením na klimatizační straně potahu: znásobíte vzdušnost
Stálá vzdušnost a omezení pocení: 3D ventilační mřížka Thermo Control

Tropico Guard Medical

60°C 30°C VISCObio
paměťová pěna

Paměťová (visco) pěna v potahu. Pohodlí, kopírování těla, odlehčení kloubů a relaxace. Vyrobena
za použití přírodních surovin: antialergické vlastnosti, zdraví v ložnici, ohleduplnost k přírodě.

Pružnost matrace
Více pružnosti = snazší změna poloh při spánku.
Méně pružnosti = větší poddajnost matrace.

–  tuhost  + –  tuhost  +

Tužší strana
matrace 

Klimatizační
strana potahu

Paměťová
strana potahu

Poddajnější strana
matrace

Klimatizační
strana potahu

Paměťová
strana potahu

Tužší strana
matrace 

Poddajnější strana
matrace

Tuhost matrace

Klimatizační
strana potahu

Paměťová
strana potahu

Klimatizační
strana potahu

Paměťová
strana potahu

Hybridní pružná pěna HY.Blue

Nejodolnější pěna všech dob. Spojuje
výhody studené pěny (vzdušnost 
a pružnost), latexu (termoregulace
a nezničitelnost) a paměťové pěny (přizpů-
sobivost). Funguje jako Spine Protector
(zóna ochrany páteře), navíc s funkcí zvýšené
schopnosti odvádět z jádra vzdušnou vlhkost.
Vysoký objem cca 40 kg/m3.

Vysoká ortopedická zónová matrace pro velké i malé, těžké i lehké.
Nabízí 4 komfortní pocity ležení, zdravotní profilaci na obou stranách,
hybridní konstrukci bez lepidel a multifunkční pratelný potah s přírod-
ními vlákny a paměťovou pěnou. Moje volba pro bolavá záda a klouby.

Studená pěna Flexifoam® HR-XF
Tužší strana matrace - robustní pěna 30 kg/m3

se zvýšenou pevností. Pružná (snadno se
budete otáčet), vzdušná a odolná pěna.
Termoregulace a odolnost.

CubeCare komfortní profilace
Obě strany matrace mají profilaci ve tvaru kostek,
vyvinutou pro zdravotní matrace. Kostky CubeCare
optimalizují rozložení tlaku a pomáhají zabránit
přeležení, dokonce i na matracích tužší konstrukce.

Studená pěna Flexifoam® HR-XF
Poddajnější strana matrace. Robustní
vzdušná a odolná pěna vyšší hustoty
cca 30 kg/m3 a vyšší střední tuhosti
zajišťuje stabilitu celé zónové
konstrukce, pevnost a životnost.

Funkční potah

anti
bacterial

vhodné pro alergiky



Ke každé matraci Medical polštář
Antibacterial GEL jako dárek.
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Tropico Guard Antibacterial

Díky klimatizačnímu prošívání na obou stranách je vzdušnost maximální
Stálá vzdušnost a omezení pocení: 3D ventilační mřížka Thermo Control

Pružnost matrace
Více pružnosti = snazší změna poloh při spánku.
Méně pružnosti = větší poddajnost matrace.

–  tuhost  + –  tuhost  +

Tužší strana
matrace 

Poddajnější strana
matrace

Tužší strana
matrace 

Poddajnější strana
matrace

Tuhost matrace

Ortopedická zónová matrace pro velké i malé, těžké i lehké. Nabízí
mimořádnou pružnost a zároveň nešidí na přizpůsobivosti. To vše díky
použití hybridní pěny. Bez lepidel. Pratelný vzdušný potah s přírodními
vlákny. Moje volba pro všechny milovníky pevnějších matrací a pro děti. 

Hybridní pružná pěna HY.Blue

Nejodolnější pěna všech dob. Masivní vrstva
pružné, a zároveň poddajné hybridní pěny
přináší mimořádné pohodlí a perfektní
podepření těla ve všech spánkových
polohách. Výhody studené pěny
(vzdušnost a pružnost), latexu (termo-
regulace a nezničitelnost) a paměťové
pěny (přizpůsobivost) v jedné vrstvě.
Vynikající odvod vzdušné vlhkosti.
Vysoký objem cca 40 kg/m3.

CubeCare komfortní profilace
Hybridní strana matrace s profilací CubeCare ve tvaru
kostek. Vyvinuta pro zdravotní matrace. Optimalizuje
rozložení tlaku a pomáhá zabránit přeležení, dokonce
i na matracích tužší konstrukce.

Studená pěna Flexifoam® HR-XF
Tužší strana matrace. Robustní vzdušná
a odolná pěna vyšší hustoty cca 30 kg/m3

a vyšší střední tuhosti zajišťuje stabilitu
celé zónové konstrukce. Přináší
pevnost a dlouhou životnost.

Medical Concept. Potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell®.
Obě poloviny potahu jsou prošité klimatizačními vrstvami dutých vláken.
Obě části potahu jsou pratelné na 60 °C.
Dvojdílná konstrukce, odolné šití overlock. Ventilační 3D mřížka s funkcí Thermo Control.

Funkční potah

60°C anti
bacterial

vhodné pro alergiky

Spine Protector
Střední část je profilována do zóny ochrany páteře.
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Medical Concept Plus VISCO-CLIMA. Potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell®. Dvojdílná konstrukce:
1/2 potahu s paměťovou pěnou (pratelná na 30 °C); 1/2 potahu s dutými vlákny (pratelná na 60 °C).
Odolné šití overlock. Ventilační 3D mřížka s funkcí Thermo Control.

Ležením na paměťové straně potahu: znásobíte komfort, odlehčíte klouby

Ležením na klimatizační straně potahu: znásobíte vzdušnost
Stálá vzdušnost a omezení pocení: 3D ventilační mřížka Thermo Control

Tropico Guard Air Hybrid

60°C 30°C VISCObio
paměťová pěna

Paměťová (visco) pěna v potahu. Pohodlí, kopírování těla, odlehčení kloubů a relaxace. Vyrobena
za použití přírodních surovin: antialergické vlastnosti, zdraví v ložnici, ohleduplnost k přírodě.

Pružnost matrace
Více pružnosti = snazší změna poloh při spánku.
Méně pružnosti = větší poddajnost matrace.

–  tuhost  + –  tuhost  +

Tužší strana
matrace 

Klimatizační
strana potahu

Paměťová
strana potahu

Poddajnější strana
matrace

Klimatizační
strana potahu

Paměťová
strana potahu

Tužší strana
matrace 

Poddajnější strana
matrace

Tuhost matrace

Klimatizační
strana potahu

Paměťová
strana potahu

Klimatizační
strana potahu

Paměťová
strana potahu

Hybridní pružná pěna HY.
Nejodolnější pěna všech dob. Spojuje výhody studené pěny
(vzdušnost a pružnost), latexu (termoregulace, a nezničitelnost)
a paměťové pěny (přizpůsobivost). Profilace s funkcí zvýšené
schopnosti odvádět z jádra vzdušnou vlhkost.
Vysoký objem cca 40 kg/m³.

Vysoká ortopedická matrace, nabízející pohodlí pro různé tělesné proporce.
Vysoká pružnost zajistí snadné vstávání a změnu polohy těla pro nerušený
spánek. Výraznější rozdíl v tuhosti stran pak minimalizuje riziko špatného
výběru matrace. Ortopedické zóny podpírají tělo a uvolňují unavené svalstvo.
Moje volba pro usnadnění vstávání a změnu poloh pro nerušený spánek.

Funkční potah

anti
bacterial

vhodné pro alergiky

Hybridní pružná pěna HY Blue.
Tužší varianta hybridní pěny. 
Střední vrstva dodává matraci přirozenou
tuhost. Je spojená s měkčí stranou pomocí
technologie Spine Protector - 5 zónový
hřebenový zámek bez použití lepidel. 
Vysoký objem cca 40 kg/m³.

Citlivé výztuhy v oblasti pánve a ramen.
Ramenní zóny citlivě upravují tuhost, což oceníte 
zejména při spánku na boku. V oblasti pánve je odolná
studená pěna velmi vysoké objemové hmotnosti. 
Je zároveň šetrná ke kyčelním kloubům.

Tužší strana z pěny Flexifoam®.
Za studena tvářená polyuretanová pěna,
vyráběná pod kontrolovaným tlakem
pro stabilní kvalitu a výdrž. Její předností
je vzdušnost, pružnost a lehkost.
Má podobné vlastnosti jako studená pěna.



Nelepený vzdušný spoj
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Tropico Guard Ortho

Díky klimatizačnímu prošívání na obou stranách je vzdušnost maximální

Rodinná ortopedická matrace s vysokou pružností. 
Ortopedicky tvarované nelepené jádro, navržené speciálně 
pro zajištění správné polohy páteře při spánku. Vhodná i pro alergiky.
Moje volba pro dokonalé uvolnění svalů a kloubů díky jemné masážní profilaci.

Pěna Flexifoam®
Pružná, odolná a prodyšná pěna vyšší objemové 
hmotnosti a vyššího vytvrzení pod ochrannou 
známkou naší společnosti. Díky vakuové technologii 
výroby si zachovává vysokou homogenitu 
a naprosto minimální odchylky 
ve vlastnostech. Pěny FlexiFoam® 
se vyznačují perfektní vzdušností, pružností 
a lehkostí, na obou ložných plochách 
se liší pouze profilací.  

Zónová profilace
Jádro se zónovou profilací na ložné ploše. 
V bederní části matrace je profilace navržena tak,
aby došlo k jejímu zpěvnění, tomu napomáhá
i technologie Spine Protector.  

Medical Concept. Potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell®.
Obě poloviny potahu jsou prošité klimatizačními vrstvami dutých vláken.
Obě části potahu jsou pratelné na 60 °C.
Dvojdílná konstrukce, odolné šití overlock. 

Potah s vysokým podílem přírodních vláken

60°C anti
bacterial

vhodné pro alergiky

Spine Protector
Střední část je profilována do zóny ochrany páteře.

Pružnost matrace
Více pružnosti = snazší změna poloh při spánku.
Méně pružnosti = větší poddajnost matrace.

–  tuhost  + –  tuhost  +

Tužší strana
matrace 

Poddajnější strana
matrace

Tužší strana
matrace 

Poddajnější strana
matrace

Tuhost matrace
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Naše výrobky - matrace Topico - jsou zdravotnickým prostředkem.

Zdravotní hledisko našich výrobků bylo pro nás vždy prioritou. Naše výrobky již od začátku
testujeme dle řady kritérií, důležitých pro kvalitu spánku a zdraví. Všechny použité vstupní
materiály splňují certifikát Öko-Tex Standard 100 (evropský standard zdravotní nezávadnosti).

V roce 2020 byly naše výrobky,
označené zeleným logem s křížkem,
zaregistrovány v registru
zdravotnických prostředků
RZPRO u Státního úřadu pro
kontrolu léčiv. To znamená, že
antidekubitní matrace TROPICO
mohou být použity při léčbě
pacientů ve všech státech EU.

Významným partnerem v průběhu registrace nám byla Fakultní
nemocnice Hradec králové, která je oprávněna v souladu
s legislativou provádět hodnocení našich výrobků.

Spolupráce s odborníky ze zdravotnictví nám přinesla spoustu
důležitých poznatků, týkajících se fungování lidského těla
a požadavků na konstrukci zdravotnických matrací.

Matrace jsou koncipovány jako antidekubitní – s různými stupni
prevence vzniku dekubitů neboli proležení. Pro běžného uživatele
to znamená, že matrace na tělo „netlačí“ a umožňuje cirkulaci
krve v tkáních. Přináší dokonalou relaxaci, nedochází k přeležení
a u dlouhodobě ležících osob předchází vzniku proleženin.

Veškeré matrace, registrované jako zdravotnický prostředek
podléhají povinnosti povýrobního sledování a vyhodnocování.
Naše výrobky jsou testovány a sledovány ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové a Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé
v Luži v Košumberku.

ZDRAVOTNICKÉ MATRACE



V posteli strávíme třetinu života. Jde o nezbytný čas, kdy naše tělo během spánku regeneruje a čerpá sílu 
a energii. Kvalitní matrace je proto důležitou investicí do našeho zdraví.

Nejlepší matrace znamená pro každého úplně něco jiného. Důvodem je individuální potřeba každého člověka, 
rozdílná stavba těla i zdravotní stav. Obecně by jádro matrace mělo být dostatečně tuhé, aby matrace podržela 
páteř ve správné poloze a ložná plocha by měla být dostatečně pružná a přizpůsobivá, aby zajistila jemné doladění 
a komfort spánku. 

PŘED VÝBĚREM
 

Před výběrem je potřeba si ujasnit rozměr matrace 
(změřit vnitřní část postele). Zde platí, že lůžko by pro 
komfortní spáněk mělo být min o 20 cm delší než 
je vaše výška.  Dále charakter užívání (pro každodenní 
spánek, pro děti, pro příležitostné přespání, …..) 
a v neposlední řadě uložení matrace (lamelový či laťový 
rošt, pevná deska, …..). Jen vhodně zvolený podklad pod 
matraci totiž zajistí její správnou funkčnost. 

JAK VYBRAT 
SPRÁVNOU MATRACI?

PŘI VÝBĚRU
 

Při výběru doporučujeme obrátit se na odborníka, 
kterým je kvalitní, proškolený prodejce a matraci 
si vyzkoušet tzv. na vlastní záda. Vyčleňte si dostatek 
času, matraci si vyzkoušejte vždy ve všech spánkových 
polohách, zejména v té oblíbené a ideálně s asistencí 
zkušeného prodejce. Matraci nezkoušejte v silném 
oblečení, jako je zimní bunda. A nezapomeňte, 
že nejdůležitější je to, jak se na matraci cítíte.  
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–     tuhost     +
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–     tuhost     +
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nastavitelná
tuhost 5x

+/-

Doplňky k Vaší nové matraci Tropico Guard
Krční páteř je pořád páteř. Výběrem matrace by precizní výběr zdravého spaní končit neměl. Lamelový rošt se správně dimen-
zovanou nosností díky pružným lamelám zase dostane z matrace maximum ortopedických vlastností v každé zóně.

Vzdušné polštáře. Dotáhněte komfort k dokonalosti.

Podpora krční páteře a uvolnění šíjového svalstva.
Dokonalá relaxace s Vaší novou matrací. Vybere si každý:

Tom - polštář z visco-latexové pěny s paměťovým efektem.
Tom Aloe - paměťový polštář s perforací, nejoblíbenější.
Tom Kokos - měkoučký latexový polštář s perforací.

Polštáře Tom Aloe a Kokos jsou na každé své straně jinak tuhé díky 
kónické profilaci. Pratelný strečový potah drží tvar (60 °C).

Rozměry cca 60x40x13 cm (Tom Aloe a Kokos).
Rozměry cca 66x42x11 cm (Tom).

Tom
Nosný, tužší lamelový rošt.

Pracuje s matrací v každé zóně a pomůže Vám dosáhnout 
maxima jejích ortopedických kvalit. Je zárukou provzdušnění. 28 
lamel šíře 35 mm a tloušťky 12 mm pro nosnost, odolnost a 
pohodlí.

5 zdvojených lamel ve střední části s nastavitelnou tuhostí pruže-
ní (jemné doladění pro maximální komfort, správnou pozici těla a 
podporu páteře). Stabilizační popruh, rám z vrstveného dřeva, 
výkyvná pouzdra. Výška cca 6 cm.

Rošty se vyrábějí standardně se zápornou rozměrovou odchylkou 
- to proto, aby si v posteli ani nevrzly.

Akce platí pouze na rozměry 90x200 a 80x200 cm.

Double XXL

–  tuhost  +

ergonomicky testováno

Wellness
masážní profilace

Classic
neprofilovaná klasika

Paměťová matrace, která zvýší komfort každého lůžka.

Topper - „vrchní matrace“. Paměťový efekt podpoří ortopedické vlastnosti, 
zvýší pohodlí a uleví kloubům.

Vyrábí se ve dvou výškách a dvou provedeních (Classic/Wellness). 
Gumové pásky v rozích zajišťují dokonalou fixaci i k vyšším matra-
cím. Potah je snímatelný a pratelný na 60 °C.

Topper Visco

6
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6
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limitovaná edice
polštářů

–     tuhost     +

Paměťový polštář ve tvaru motýlích křídel. Obklopí Vás.
Butterfly

–     tuhost     +

Tom Carbon

–     tuhost     +

Eucalyptus

–     tuhost     +

Tom Mini

–     tuhost     +

Tom Wolf

–     tuhost     +

Antibacterial Gel

Pro někoho motýl, pro někoho písmeno X. Písmeno, které dalo tvar ergonomii. Podepře 
krční páteř a uvolní šíjové svalstvo i ramenatým postavám, které v noci nevědí, kam           
s rukama. Do polštáře zapadnete jako dílek puzzle do zbytku skládačky. Relaxace díky 
ulevující, ale pevné paměťové pěně. Potah (35% přírodních vláken a 65% polyesteru) je 
pratelný (40 °C), poddajný a odolný. Rozměry v nejširším místě cca 56 x 48 x 14cm.

Uhlík. Základní stavební prvek, přinášející ozdravný spánek.
Paměťová pěna s příměsí uhlíku, získaného z bambusového uhlí přináší antiseptické 
účinky a vhodnost použití pro osoby citlivé i alergické. Polštář je příjemně měkoučký, 
vzdušný a vhodný i pro drobnější postavy. Relaxace je samozřejmostí - díky již zmíněné 
paměťové pěně, která sníží tlak na šíjové svalstvo (pomáhá neomezit krevní oběh) a přine-
se úlevu. Potah (35% přírodních vláken a 65% polyesteru) je pratelný (40 °C). Rozměry cca 
60 x 40 x 12 cm.

Paměťový polštář, který pomáhá usnadnit dýchání a uvolnit šíji.
Paměťový polštář s jemným vybráním pro krk a hlavu, které umožní rovnoměrně pode-
přít šíji, aniž by hlava byla nepříjemně vysoko. Vyzkoušejte, jaké to je, mít polštář, který 
ucítíte skutečně od hlavy až po ramena. Relaxace díky ulevující, ergonomicky tvarované 
paměťové pěně a eukalyptové esenci. Napomáhá usnadnit dýchání v průběhu spánku. 
Potah (35% přírodních vláken a 65% polyesteru) je pratelný (40 °C), poddajný a odolný. 
Rozměry cca 54 x 40 x 11 cm.

Malý, ale šikovný. Paměťový polštář na každý den i na cesty.
Paměťový polštář kompaktního tvaru s poddajnou paměťovou pěnou a perforací, 
omezující přehřívání. Velikost a tvar padne i těm, kteří si dosud nebyli nákupem paměťo-
vého polštáře jisti. Je to přesvědčivý společník také na cesty. Dodává se v komprimační 
nylonové taštičce se šňůrkou, do níž polštářek snadno stočíte a vejde se skutečně 
kamkoli). Potah (35% přírodních vláken a 65% polyesteru) je pratelný (40 °C), poddajný a 
odolný. Rozměry cca 40 x 25 x 10 cm.

Funkční ortopedický sedací polštář z odlehčující paměťové pěny.
Poskytne úlevu a zajistí pohodlí při sezení. Oceníte jej jako prevenci při sezení u počíta-
če i cestování. Pomáhá uvolnit bolest při problémech s páteří nebo kostrčí. Otvor ve 
střední části polštáře jej předurčuje i pro pacienty po operaci hemoroidů nebo jako 
prevenci jejich vzniku. Skvělý polštář pro sezení před i po porodu. Dodává se v taštičce   
s ouškem a zipem. Pratelný (40 °C) šedý potah (35% bavlna + 65% polyester) je poddajný 
a odolný. Průměr cca 44 cm, výška cca 10 cm.

Vzdušný, pružný, nepřehřívající, antibakteriální a ohebný.
To vše poskytne každému, kdo si na něj lehne nebo jej použije jako oporu zad při sezení. 
Je vyroben z měkoučké gelové pěny, která je dokonale prodyšná, pružná a rozhodně 
nepřehřívá. Díky tvaru rybí páteře je dokonale ohebný. Je to ideální polštář i pro ty, kteří 
nefandí z nějakého důvodu paměťové pěně. Potěší také ty, kteří si dávají ruku pod 
polštář a drobnější postavy. Dodává se v tašce se zipem. Pratelný (až do 95 °C) šedý potah 
(35% bavlna + 65% polyester s úpravou SilverGuard - ionty stříbra s antibakteriálními 
účinky). Rozměry cca 60 x 40 x 9 cm.

Zdarma k matracím
Air Hybrid a Medical!
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Aktuální ceník žádejte u svého prodejce. Matrace jsou k dispozici v běžných, atypických
i prodloužených rozměrech. Ceny jednotlivých variant najdete v platném ceníku.

Výrobce si tímto vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu technologie výrobku, či jeho konstrukci, zbarvení, design, atd. 

bez předchozího upozornění s tím, že aktuální vyobrazení výrobku se může odlišovat od aktuálního vyobrazení reklamních 

a ilustračních fotografií výrobku.

Prodloužená záruka
Nad rámec zákonné lhůty poskytujeme u většiny našich matrací prodlouženou záruku na vady, týkající se jádra 

matrace. Délka záruky je uvedena vždy v příslušné ikoně u dané matrace v katalogu.

Tento benefit není zpoplatněn, prodlouženou záruku získáváte zdarma, je zapotřebí svoji matraci pouze 

registrovat. Je důležité, aby registrace byla provedena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data 

nákupu matrace na https://reg.hilding.cz

K registraci potřebujete pouze opsat název, rozměr a výrobní číslo (SN kód). Naleznete jej na papírovém 

samolepícím štítku (viz obrázek výše), umístěném na kratší straně matrace.

české matrace


