
Sme súčasťou Vašich snov.
Už 18 rokov.

České kontinentálne postele

Čo je to kontinentálna posteľ?
Predovšetkým pohodlie. Každá vrstva skutočnej kontinentálnej postele je o 
spánku. Sú to 3 vyladené matrace nad sebou. Trend tohoto „spania“ k nám 
prišiel najmä z Ameriky a Anglicka.

Kontinentálne postele ponúkajú pohodlie, odolnosť a účelnosť. Vďaka tomu ich 
nájdete tiež v 4- a 5- hviezdičkových hoteloch po celom svete. Sú známe tiež ako 
postele box-spring, box-bed, americké postele, atď. Všetko je zasadené v masívnom 
ráme, vyrobenom z vrstveného dreva a potiahnuté látkou s voliteľným dezénom. 
Posteľ si môžete nechať očalúniť Vašou látkou (cena sa nemení). Cena je uvedená za 
kompletnú posteľ: topper, matrac, základne, čelo, nožičky, čalúnenie. Voliteľným 
príslušenstvom je Otoman - úložný priestor s vyklápacím sedením z dlhšej strany.

Správne spojenie starostlivo vybratých materiálov, funkčných vrstiev, veľkej výšky      
a v neposlednom rade osobitého vzhľadu sú tým, čím si Vás kontinentálna posteľ 
získa na prvé uľahnutie. Svetové spanie, česká výroba a švédska technológia.

Správne podopretie celého tela zaisťujú zóny tuhosti, 
začlenené do konštrukcie postele.

Na garanciu spánkového komfortu a najvyššej možnej 
podpory chrbtice vo všetkých polohách tela vyžadujte 
kontinentálnu posteľ vždy ako celok.

Čalúnenie Tropico Klasik

Čelo moderného tvaru s kónickým
prevedením. Robustné a decentné.

Výška 116 cm. Hrúbka 16/6 cm (dole/hore).
Dostupné šírky: podľa šírky lôžka.

Cube City
Moderné čelo s nadčasovým dizajnom.

Masívna konštrukcia.

Výška 114 cm.  Hrúbka 10 cm.
Dostupné šírky: podľa šírky lôžka.

Vysoké čelo, ktoré nevyjde z módy.
Decentné prešitie, majestátny vzhľad.

Výška 125 cm. Hrúbka 12 cm.
Dostupné šírky: podľa šírky lôžka.

Presah čela na každej strane cca 3 cm;
napr. 186 cm (pre lôžko šírky 180 cm).

Úložný priestor s vyklápaním z čelnej strany.

Výška cca 45 cm, hĺbka cca 43 cm.
Šírky: 100/120/140/160/180/200 cm.

Príplatková výbava.
Voliteľná látka a nožičky.

Family
buk prírodný

10/15 cm

Otoman Ota

62 ~ 78 cm pohodlie.
topper 6 cm

matrac 19 cm (základná pružinová) alebo až 30 cm
(matrac Spirit Superior / Curem / Komtesa - viď zvláštne ponuky)

základne 27 cm
nožičky 10 cm alebo 15 cm 

Akčná ponuka

Čalúnenie Tropico Design

ŠEDÁČIERNA BÉŽOVÁ MODRÁHNEDÁ ČERVENÁ

ANTRACIT | ANTRACITOVÁ CAMEL | FARBA PÚŠTE PAPYRUS | PRÍRODNÁ SOFT - TMAVOŠEDÁ | EKOKOŽA SOFT - BIELA | EKOKOŽA

NovinkaNovinka

FURIA 410
TMAVOŠEDÝ KAMEŇ

Novinka

FURIA 277
BÉŽOVÝ KAMEŇ

Novinka

PLATINUM 21 
TMAVOŠEDÁ
LESKLÁ ŠTRUKTÚRA

Novinka

PLATINUM 42
BÉŽOVÁ
LESKLÁ ŠTRUKTÚRA

Novinka

PLATINUM 28
SVETLOŠEDÁ
LESKLÁ ŠTRUKTÚRA

Novinka

Masívne nožičky
Vyrobené z dreveného masívu - dub, buk, breza. Svetlé alebo tmavé morenie. Každá posteľ má 8 nožičiek. S Otomanom použite 4 nožičky (1 sadu), prípadne sa dá použiť bez nožičiek.

Original Wenge
breza morená

10/15 cm

Select
dub prírodný

10/15 cm

Select Wenge
breza morená

10/15 cm

Originál
dub prírodný

10/15 cm

Kubik Wenge
dub morený

10/15 cm

Kubik
dub prírodný

10/15 cm

Hills

Čelá Otoman (úložný priestor)

Symfónia celku. TROPICO CC. 

Toppery
Vrchný matrac (dodávaný štandardne v rozmere ložnej plochy postele),
ktorý jemne doladí komfort a tuhosť postele.

Pre rad Klasik je k dispozícii Topper Comfort alebo Topper Aegis Hard.
Pre rad Design potom Topper Tencel alebo Topper Aegis Hard.
Všetky tri varianty topperov majú prešívané, dvojdielne poťahy, s klimatizačnou vrstvou 
dutých vlákien. Prateľnosť: do 60 °C.

Topper Comfort (Tropico Klasik),
Topper Tencel (Tropico Design):
Ortopedická konštrukcia s pamäťovou, uvoľňujúcou vrstvou a vzdušnou, pružnou stude-
nou penou. Strana z pamäťovej peny je opatrená masážnou profiláciou. Strana                       
z pružnej studenej peny je bez profilácie. Variant Tencel, s vysokým podielom prírod-
ných vlákien Tencel® Lyocell®, s vynikajúcou termoreguláciou a obmedzením potivosti.

Topper Aegis Hard (Tropico Klasik i Tropico Design):
Zvýši tuhosť, pridá pružnosť. Tuhá, pružná a odolná studená pena bez profilácie.

Hlavný matrac
Posteľ je dodávaná s ortopedickým matracom strednej tuhosti s taštičkovými pružinami 
(štandardne dodávaná v rozmere ložnej plochy postele). Obsahuje cca 760 ks pružiniek 
(pre rozmer 180 x 200 cm). Pružiny reagujú samostatne. Tým je zaistené rovnomerné 
rozloženie hmotnosti, optimálne uvoľnenie svalstva vo všetkých polohách spánku             
a efektívna podpora chrbtice. Matrac má 7 zón s rozdielnou tuhosťou a dynamikou.

Voliteľne môžete mať namiesto tohto matraca akýkoľvek matrac z ponuky Spirit Superi-
or, Curem alebo Komtesa (cenové podmienky Vám dodá predajca).

Matrace v základniach postele
Konštrukcia s pružinami Bonell, so zvýšenou tuhosťou a hrúbkou drôtu 2,2 mm, zaisťuje 
ideálne rozloženie tlaku, absorbovaného nosným zónovým matracom. Základne 
zároveň dodávajú celej konštrukcii tuhosť, odrazovú pružnosť, spolu so vzdušnosťou a 
dlhou životnosťou. Úložné priestory tu nehľadajte - posteľ je konštruovaná s maximál-
nym dôrazom na kvalitu spánku. Základne sú, od rozmeru ložnej plochy postele väčšie-
ho ako 120 cm, dodávané vždy ako 2 ks. V prípade, že potrebujete úložné priestory, 
využite Otoman, ktorý ľahko zladíte so vzhľadom postele Tropico.

Čelo
Robustná, drevená konštrukcia, s kvalitným oceľovým kovaním (veľmi ľahká montáž). 
Zvoľte si jeden z moderných tvarov čiel.

Nožičky - krásne i praktické
Nožičky z masívneho dreva v rôznych tvaroch a farbách. Voliteľná výška 10 alebo 15 cm 
bez zmeny ceny. Vyšší variant odporúčame najmä tam, kde sa používajú robotické 
vysávače (tie vyžadujú spravidla minimálnu výšku pod posteľou12 cm; vyšší variant 
našich nožičiek tak umožní Vášmu domácemu pomocníkovi „hladký prejazd “).

VYSOKÉ SPANIE.
NAJĽAHŠIE
RANNÉ VSTÁVANIE
NA NAŠOM
KONTINENTE.
TROPICO CC.

posteľ, pripravená na budúcnosť.
posteľ, ktorá vám zlepší spánok a uľahčí  život.
tropico cc.

POHODLNÁ POSTEĽ
ERGONÓMIA
MERANÁ ZARIADENÍM
ERGOCHECK®/XSENSOR®
PRE VŠETKY
TYPY POSTÁV.
POSTEĽ PRESNE
PRE VÁS.
NECH STE KTOKOĽVEK.
TROPICO CC.

ROBOT_FRIENDLY

FLEXI
HARD

Novinka

Nožičky morené
  a nanovo tiež
  15 cm

ČESKÁ  VÝROBA MATRACOV A POSTELÍ



Variant s čelom CITY, látkou ANTRACIT a nožičkami SELECT DUB.
OTOMAN v šírke 180 cm, taktiež s nožičkami SELECT DUB.

Variant s čelom HILLS, látkou PAPYRUS
a nožičkami FAMILY BUK.

Posteľ na úvodnej strane katalógu:
Variant s čelom CUBE, látkou CAMEL

a nožičkami ORIGINAL WENGE.

1.320 €
za dvojlôžko v čalúnení Tropico Klasik

1.509 €
- 189 €

1.509 €
za dvojlôžko v čalúnení Tropico Design

1.698 €
- 189 €

Akcia „České kontinentálne postele Tropico“ prebieha od 1. 7. 2018
do odvolania. Ceny v EUR vrátane DPH.
 
Ceny uvedené za kompletnú posteľ: základňa/základne, hlavný matrac,
topper, čelo, nožičky, bez otomanu. Postele môžu byť dodané bez hlavného
pružinového matraca a bez topperu (žiadajte špeciálny cenník u svojho predajcu)
za predpokladu, že súčasťou objednávky je akýkoľvek matrac z radu Spirit,
Curem alebo Komtesa.

Atypické rozmery lôžok: +20 % k najbližšiemu väčšiemu rozmeru.
Predĺženie do 220 cm: + 20 % príplatok k cene základného/atypického rozmeru.
Akčný tovar iba v uvedených rozmeroch a dezénoch.
Ilustračné foto - vždy žiadajte vzorkovnicu. Tlačové chyby a zmeny vyhradené.

Akčný cenník
Postele; Tropico Design
200 x 200  
180/160/140 x 200 
120 x 200  
100 x 200  
90/80 x 200  

Akčné ceny ďalších rozmerov postelí a otomanu:

Postele; Tropico Klasik
200 x 200  
180/160/140 x 200 
120 x 200  
100 x 200  
90/80 x 200  

Otoman; Tropico Klasik; Tropico Design
šírka 200  528 €
šírka 180/160/140 430 €
šírka 120  377 €
šírka 100  354 €

Podmienky akcie:

ČESKÁ  VÝROBA MATRACOV A POSTELÍ

[TROPICO_TIP]

Milovníkom tuhých postelí a matracov odporúčame
zvoliť Topper Hard. Vďaka tomu, že je vyrobený z pružnej
studenej peny, bez použitia pamäťovej peny, je tak
vhodný i pre užívateľov, ktorí trpia vysokou potivosťou.

Topper

Hlavný
matrac

Matrace
v základniach

TROPICO CC.

Zoznam predajcov na www.matracetropico.sk

TROPICO CC.

Plná záruka 10 rokov na drevené rámy.
Plná záruka 5 rokov na celú posteľ.

Detailné informácie v podmienkach.

zdravotne nezávadné
materiály

testované200.000x
mechanicky

testované

eko lepenie
nezávadné lepenie

na vodnej báze 150

Možnosť atypických rozmerov
v dĺžke i šírke. Extrémne riešenia
konzultujte so svojim predajcom.

Postele, ktoré nevyjdú z módy...

1.660 €
1.320 €
1.192 €

928 €
830 €

1.886 €
1.509 €
1.358 €
1.056 €

905 €


