Vstupte do světa spánku

České matrace a doplňky
Dokonalost švédské technologie
se snoubí s precizním zpracováním českých mistrů.

www.slumberland.cz

1+1

frodo air
Luxusní ortopedická paměťová matrace s možností volby výšky.
Matrace s línou pěnou (visco, paměťová pěna) pro maximální míru pohodlí
a hluboký spánek - dokonalá podpora těla, optimální podepření páteře
a uvolnění svalstva. Vysoce vzdušný hřebenový zámek vrstev, díky němuž
není potřeba použití lepidel. Funkční potah Wellness s moderním vzorem
prošívání a 3D klimatizační mřížkou Thermo&Air Control. Potah je snímatelný, dvojdílný a pratelný do 60 °C.
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Měkčí strana s VISCO pěnou ve tvaru
vlnky, pomáhající uvolnit svalstvo a zajistit
stresem a námahou znavenému tělu relaxaci.
Stabilizační pružná vrstva jádra
Tužší strana s 5- zónovou masážní proﬁlací
pro podporu správného prokrvení pokožky
Vysoce vzdušný hřebenový zámek!
Nelepený spoj - ideální pro alergiky.
Vysoká hygiena lůžka bez námahy.

Termoregulace, omezení pocení
a prodloužení hygienické životnosti
matrace na maximum.

Akční cena za 1+1 od:

(za 2 ks jednolůžka nebo 1 ks dvojlůžka)

10.590 Kč
21.180 Kč

Akční ceny za 1+1 (za 2 ks matrací):
Frodo Air 18: 10.590 Kč 21.180 Kč
Frodo Air 22: 11.590 Kč 23.180 Kč
Frodo Air 26: 12.590 Kč 25.180 Kč

Akční ceny
120 x 200

Frodo Air 18 1 ks 8.480 Kč
Frodo Air 22 1 ks 9.280 Kč
Frodo Air 26 1 ks 10.080 Kč

Akční ceny
200 x 200

Frodo Air 18 1 ks 13.770 Kč
Frodo Air 22 1 ks 15.070 Kč
Frodo Air 26 1 ks 16.370 Kč

90x200;
80x200
& 180x200 cm

Super-rychlé

dodání

do 4 pracovních dnů
k Vašemu prodejci

1+1

formatic
Pružná ortopedická matrace se 4 tuhostmi a 100% bez lepidel.
Tužší strana z pružné a odolné studené pěny, měkčí strana z hybridní pěny
(spojuje výhody všech dosud známých pěn: termoregulaci + pohodlí + hygienu + odolnost). Obě strany mají CubeCare profilace (vyvinuta pro zdravotní
matrace - omezuje tlak na tělo). Pratelný dvojdílný potah má jednu polovinu
prošitou paměťovou (visco) pěnou (maximalizuje pohodlí a odlehčení těla,
praní 40 °C). Druhá část je vybavena klimatizační vrstvou - maximalizuje
vzdušnost (praní 60 °C). Jádro můžete v potahu otočit - získáte tak díky této
unikátní konstrukci 4 tuhosti v 1 matraci.
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Tužší strana ze studené pěny
Nelepený spoj jádra, ideální pro alergiky;
jádro matrace snadno provětráte
a vyženete roztoče.
Měkčí strana z hybridní pěny
Potah Thermo 37 °C s vysokým
podílem přírodních vláken Tencel® je
proštitý na 1/2 paměťovou pěnou a na druhé
1/2 klimatizačním dutým vláknem.

80.000x
mechanicky
testováno

bez lepení
zdravotně nezávadné
materiály

pevné a vzdušné
zároveň

Akční cena za 1+1:

(za 2 ks jednolůžka nebo 1 ks dvojlůžka)

11.990 Kč
23.980 Kč

AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 9.600 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 15.590 Kč

Díky praktickým
ouškům otočí
matraci i děcko :)

1+1

latex lila
Vlajková loď tradiční značky matrací Slumberland. Celolatexová ortopedická
matrace s vloženou gelovou pěnou. Zamilovat se je snadné...
Kdo jednou spal na latexu, vždycky spal na latexu. Matrace „královské třídy“
v parádní výšce nabízí nevídané pohodlí. Latexové jádro se 7- zónami s perforací pro vysokou vzdušnost je doplněno gelovovou pěnou S-GT Hybride
(jemné reakce v zónách, vzdušnost, omezení tlaku na tělo). Matrace svojí
tuhostí vyhoví téměř všem uživatelům a nabídne dokonalou podporu páteře,
odlehčení těla a pohodlí, o jakém se Vám ani nezdá. Pružný, téměř nezničitelný latex s odlehčující gelovou pěnou omezí pocení i roztoče na minimum.
Potah Thermo s vysokým podílem přírodních vláken se snadno zbavuje
vlhkosti a napomáhá udržet správnou tělesnou teplotu během spánku.
Potah je dvojdílný a pratelný na 60 °C.
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Masivní latexové jádro s ortopedickým pohodlím 7- zón
a vysokým objemem cca 65 kg/m3 pro dlouhou životnost.
Mistr světa v polohování na všech typech lamelových roštů.
Gelová pěna omezuje tlak na tělo, díky velkým
buňkám dokonale dýchá a i bez použití visco
pěny dokáže odlehčit tlakové body těla.

Stejná konstrukce stran zajistí maximální
možnou životnost (otáčení + provětrání).

Termoregulace, omezení pocení a prodloužení
hygienické životnosti matrace na maximum.

Akční cena za 1+1:
(za 2 ks jednolůžka)

19.990 Kč
39.980 Kč

Akční ceny uvedeny za 2 ks jednolůžkových matrací
v rozměru 90x200, 80x200 nebo 100x200 cm.
Možnosti atypických rozměrů a prodloužení
(viz podmínky akce).
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latex mila

1+1

Když vezmete to nejlepší co máte a spojíte to dohromady, co vznikne? Matrace Latex Mila.
A rozhodně to není dort od pejska a kočičky. Matrace Latex Mila spojuje ty nejlepší a důkladně
testované materiály, používané v konstrukci matrací - přináší nevídané pohodlí a termoregulaci
(tepelný komfort a omezení pocení). Matrace byla navržena ve spolupráci s ortopedem. LATEX
- Masivní latexová vrstva s 5- zónami s perforací pro vysokou vzdušnost. XDURA - super pružná,
vzdušná a mechanicky extrémně odolná pěna velmi vysokého objemu. HY Blue - hybridní pěna,
která je pružná, poddajná a odolná. VISCO - paměťová pěna pro odlehčení unaveného těla a
měkčí pocit ležení. Potah Thermo s vysokým podílem přírodních vláken se snadno zbavuje
vlhkosti a napomáhá udržet správnou tělesnou teplotu během spánku. Potah je dvojdílný a pratelný na 60 °C.
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Masivní latexové jádro s ortopedickým pohodlím 5- zón
a vysokým objemem cca 60 kg/m3 pro dlouhou životnost.
Ramenní zóny jsou šetrné k těm, kteří spí na boku.
XDURA. Nejodolnější pěna všech dob je pohodlná, pružná,
vzdušná a přirozeně poddajná. Netlačí, podpírá, dýchá
a mechanicky vydrží skoro vše. Otevřené buňky
zajistí přirozené odvětrání a omezení pocení.

Hybridní pěna dokonale kopíruje tělo,
má optimální pružnost a tuhost. Ramenní
odlehčující zóny pro nerušený spánek na boku.
Měkčí strana s VISCO pěnou ve tvaru
vlnky, pomáhající uvolnit svalstvo a zajistit
stresem a námahou znavenému tělu relaxaci.

Termoregulace, omezení pocení a prodloužení
hygienické životnosti matrace na maximum.

Akční cena za 1+1:
(za 2 ks jednolůžka)

17.990 Kč
35.980 Kč

Akční ceny uvedeny za 2 ks jednolůžkových matrací
v rozměru 90x200, 80x200 nebo 100x200 cm.
Možnosti atypických rozměrů a prodloužení
(viz podmínky akce).
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pro pevné i polohovací
lamelové rošty - skvěle
polohovatelná matrace

big boy visco 1+1
Všem spáčům na vědomost se dává, že byla vynalezena ortopedická matrace, která potěší
milovníky tuhého ležení, unese ty, kteří mají nějaké kilčo navíc a přitom to všechno s úsměvem
zvládne. Pohodlí paměťové (visco) pěny na obou stranách (tužší a měkčí). Tuhá, ale vždy pohodlná, prodyšná, antibakteriální, pocení omezující. Volitelná výška matrace 22 nebo 26 cm. Dvojdílný
prošívaný antibakteriální potah s vysokým podílem přírodních vláken a klimatizační konstrukcí
pro omezení pocení a komfort na lůžku. Pratelný na 60 °C.
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pro pevné lamelové rošty,
případně pro mechanicky
polohovatelné lamelové rošty
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Měkčí paměťová pěna
Tuhá a super odolné jádro ze studené
pěny se 7- ortopedickými zónami.
Tužší paměťová pěna
TM

KDYŽ SE POTÍŠ, NEZOUFEJ. ANTIBAKTERIÁLNÍ PRATELNÝ
POTAH S PŘÍRODNÍMI VLÁKNY - AKTIVNÍ BOJOVNÍK.

Vysoký 49% podíl přírodních vláken Tencel® / viskóza
s povrchovou úpravou AegisTM - antibakteriální a protiroztočové vlastnosti (zamezuje tvorbě živného prostředí
pro roztoče) a je prevencí vzniku plísní (ani ti, kteří se více
potí, nemusí mít strach). Nejlepší volba pro alergiky
a astmatiky. Prošívaný klimatizační vrstvou dutých
vláken, dvojdílný, pratelný (60 °C).

Termoregulace, omezení pocení a prodloužení
hygienické životnosti matrace na maximum.

Akční cena za 1+1:

(za 2 ks jednolůžka nebo 1 ks dvojlůžka)

22
cm

26
cm

13.990 Kč
27.980 Kč

15.990 Kč
31.980 Kč

Akční ceny
120 x 200

Big Boy Visco 22 1 ks 11.200 Kč
Big Boy Visco 26 1 ks 12.800 Kč

Akční ceny
200 x 200

Big Boy Visco 22 1 ks 18.190 Kč
Big Boy Visco 26 1 ks 20.790 Kč
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na vodní bázi

1+1

trevis

Pružná matrace z pěny Flexifoam® s anatomickou 7- zónovou konstrukcí a rozdílnou tuhostí stran
s unikátním konstrukcí WAVE-CORE (vlnky).
Díky použití profilace pěn ve tvaru vlnek se hmotnost uživatele optimálně roprostírá do jádra matrace a zajišťuje tak pohodlí ve všech polohách těla. Vzdušná profilace lehacích stran AirForce
dokonale provětrává matraci. Potah PUNTO s moderním prošitím je snímatelný, dvojdílný a pratelný na 60° C.
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Tužší strana
Vlnové jádro pro zlepšení
ergonomických vlastností
Měkčí strana
Pratelný potah Punto
s moderním prošíváním

eko lepení

80.000x
mechanicky
testováno

zdravotně nezávadné
materiály

nezávadné lepení
na vodní bázi

Akční cena za 1+1:

(za 2 ks jednolůžka nebo 1 ks dvojlůžka)

10.590 Kč
21.180 Kč

AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 8.480 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 13.770 Kč

Věděli jste, že Slumberland
ve volném překladu znamená

„Hajany“

tedy „země spánku“?
A jak se do této skvělé země snů
dostanete? Přece s každou
naší matrací!

riviera plus

90x200;
80x200;
& 180x200 cm

Oboustranná partnerská matrace.
rozdílnou tuhostí a profilací stran. Vyrobena z pružných a houževnatých
pěn Flexifoam®. Tužší strana Classic (žlutá) - rovná masivní vrstva. Měkčí
strana Relax - anatomická masážní profilace (7 zón). Střední část jádra
zaručuje díky vlnkám vysokou vzdušnost. Potah Relaxtic je dvojdílný a prošitý vzdušným dutým vláknem. Potah je pratelný na 60 °C.
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Měkčí strana Relax (7 zón). Pro masáž
a relaxaci zádového svalstva.
Vzdušný střed jádra. Speciální vlnková
konstrukce pro vysokou vzdušnost.
Tužší strana Classic. Rovná, pro milovníky
klasického poležení na masivní vrsvě pěny.
Pratelný potah. Snadná manipulace
(2-dílný, zip kolem dokola).

Akční cena za 1 ks:

2.990 Kč
5.980 Kč

AKCE 120 x 200 cm (1 ks): 4.790 Kč
AKCE 200 x 200 cm (1 ks): 7.780 Kč

Slumberland Aegis
Prošívané pratelné přikrývky, polštáře, chrániče a dětský set
pro celoroční použití s úpravou Aegis, která aktivně brání zvyšování
populace roztočů. Má antibakteriální složení a jsou pratelné na 60° C.
Povrchová tkanina: 50% bavlna s úpravou Aegis, 50% polyester
Náplň polštáře: 1000 g: 100% polyesterové kuličky Amball®
(na boční straně zip k odebrání/doplnění náplně)
Náplň přikrývky: 1200/1300 g 100% polyesterové duté rouno
Náplň chrániče: 100% polyesterové rouno
Určeno pro uživatele, kteří již alergii a astma mají. Obsah polyesteru
prodlužuje životnost výrobku, přičemž 50-ti % obsah bavlny
zachovává tkanině prodyšnost vodních par.
Baleno v praktických taškách
se zipem a uchem.

60°C

Cena za 1ks
Uvedeny ceny za nejoblíbenější rozměry. Další rozměry
a kompletní nabídku najdete v platném ceníku.

70 x 90 cm
590 Kč
135 x 200 cm 1.120 Kč
135 x 220 cm 1.210 Kč
chránič Aegis 90 x 200 cm
630 Kč
chránič Aegis 80 x 200 cm
630 Kč
chránič Aegis 180 x 200 cm 1.260 Kč
Dětský set Aegis 40 x 60 + 90 x 130 cm

710 Kč

Slumberland Medical
Prošívané pratelné přikrývky a polštáře pro celoroční použití.
Vzhledem k použitým materiálům a snadné údržbě, lze snadno
dosáhnout hygienické čistoty. Polštář s dvojitou konstrukcí
(snadná údržba, životnost, hygiena). Pratelné na 95° C.

Cena za 1ks

Povrchová tkanina: 52% polyester, 48% bavlina
Náplň polštáře: 900 g: 70 % polyesterové kuličky, 30 % polyuretanové tyčinky
(dvojitá konstrukce povlaku; na boční straně zip k odebrání/doplnění náplně)
Náplň přikrývky: 1200/1300 g 100% polyesterové duté rouno
Náplň chrániče: 100% polyesterové duté rouno

Uvedeny ceny za nejoblíbenější rozměry. Další rozměry
a kompletní nabídku najdete v platném ceníku.

70 x 90 cm
710 Kč
135 x 200 cm 1.020 Kč
135 x 220 cm 1.130 Kč

Skvělé užitné vlastnosti. Polyester prodlužuje životnost výrobku, přičemž obsah
bavlny zachovává tkanině prodyšnost vodních par. Materiály splňují přísné
normy certifikace ÖKO TEX STANDARD 100.

chránič Medical 90 x 200 cm
555 Kč
chránič Medical 80 x 200 cm
555 Kč
chránič Medical 180 x 200 cm 1.095 Kč

Baleno v praktických taškách
se zipem a uchem.

95°C

TOPPER Visco

bez lepení

60.000x
mechanicky
testováno

zdravotně nezávadné
materiály

jádro monoblok
z 1 kusu

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

Classic

neproﬁlovaná klasika

Wellness

Akční cena za 1ks

masážní proﬁlace

Pratelný potah

V rozměru jednolůžka.

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

5 cm 2.690 Kč

Classic / Wellness

3.390 Kč

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

Vyberte si profilaci paměťové pěny. Klasická rovná nebo s jemnou masážní
profilací pro uvolnění svalstva a prokrvení pokožky.

TOPPER Flexi

bez lepení

50.000x
mechanicky
testováno

zdravotně nezávadné
materiály

jádro monoblok
z 1 kusu

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

HR

XF studená
pěna

3

roky

záruka
na jádro

5

cm

7

cm

60°C

ergonomicky testováno

možnost
atypů

– tuhost +

Classic

neproﬁlovaná klasika

Wellness

masážní proﬁlace

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

Classic / Wellness
Vyberte si profilaci paměťové pěny. Klasická rovná nebo s jemnou masážní
profilací pro uvolnění svalstva a prokrvení pokožky.

Akční cena za 1ks
V rozměru jednolůžka.

5 cm 1.790 Kč

2.340 Kč

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

Kvalitní lamelový rošt
podtrhne a dokreslí jedinečnost a kvalitu matrací Tropico. Kvalitní rošt zvýší užitné vlastnosti matrace
(ortopedičnost, komfort spánku) a prodlouží její životnost.
Lamelové rošty řady Double jsou výrobky masivní a moderní konstrukce. Anatomické uspořádání lamel
má příznivý vliv na polohu těla při spánku. Mají 28 lamel šíře 38 mm ve výkyvných gumových pouzdrech.
V oblasti hrudníku je 5 lamel s nastavitelnou tuhostí dle hmotnosti uživatele. Středový popruh je zdvojený
pro vyšší elasticitu a životnost.

Double Klasik
Akční cena za 1ks

Vhodný pro všechny typy matrací.
Výška cca 5 cm.
28
LAMEL

V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

+/možnost
atypů

130 kg

nastavitelná
tuhost 5x

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

úspora 490 Kč

1.470 Kč 1.960 Kč

Double Expert
Masivní lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou.
13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v oblasti nohou.
Vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat
(latexové, sendvičové). Výška cca 5 cm.
28
LAMEL

130 kg

13+5
POLOH

možnost
atypů

Akční cena za 1ks

V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

+/nastavitelná
tuhost 5x

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

úspora 430 Kč

2.110 Kč 2.540 Kč

Double Praktik N (Nožní výklop)
Masivní výklopný lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou.
Mechanismus nabízí 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh v nohách.
Pístové (plynokapalinové) vzpěry umožňují od nohou přístup do úložných
prostor postele. Max. nosnost při zdvihu/polohování je 30 kg.
Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze)
28
LAMEL

130 kg

13+5
POLOH

Akční cena za 1ks

V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

+/možnost
atypů

nastavitelná
tuhost 5x

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

úspora 520 Kč

3.610 Kč 4.130 Kč

Double Praktik B (Boční výklop)
Masivní pevný lamelový rošt. Rošt je opatřen pístovými (plynokapalinovými)
vzpěrami (jako v autě u pátých dveří), které umožňují vyklopení roštu
z boční strany a přístup do úložného prostoru postele. Vhodný
pro všechny typy matrací. Univerzální pro levý i pravý výklop.
Nikdy nezvedejte při zatížení větším než 30 kg!
Výška roštu: 5,5 cm (ve sklopené poloze)
28
LAMEL

Cena za 1ks

V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

+/-

130 kg

možnost
atypů

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

3.420 Kč

nastavitelná
tuhost 5x

Double XXL
Velice masivní, pevný a odolný lamelový rošt.
Lamely jsou zesíleny a přizpůsobeny pro zvýšenou nosnost.
Lze použít i v případě požadavku na tužší rošt.
Je vhodný pro všechny typy matrací.
Výška roštu cca 5 cm.
28
LAMEL

160 kg

+/-

možnost
atypů

nastavitelná
tuhost 5x

Akční cena za 1ks

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

úspora 640 Kč

2.140 Kč 2.780 Kč

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

28
LAMEL

130 kg

+/-

2x
MOTOR

nastavitelná
tuhost 5x

Akční cena za 1ks

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

úspora 2.570 Kč

6.280 Kč 8.850 Kč

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

28
LAMEL

120 kg

2x
MOTOR

Cena za 1ks

V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

+/možnost
atypů

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

9.680 Kč

nastavitelná
tuhost 5x

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

Fénix Klasik
Akční cena za 1ks

Vhodný pro všechny typy matrací.
Výška cca 5 cm.
26
LAMEL

V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

+/-

100 kg

nastavitelná
tuhost 3x

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

úspora 311 Kč

1.050 Kč 1.610 Kč

Fénix Relax
Moderní lamelový rošt anatomické konstrukce
s polohováním hlavy. Vhodný pro všechny typy matrací,
které lze polohovat (latexové, sendvičové).
Výška cca 5 cm.
28
LAMEL

100 kg

HLAVA

Akční cena za 1ks

V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

+/-

nastavitelná
tuhost 3x

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

úspora 710 Kč

1.530 Kč 22.240 Kč

Fénix Expert
Masivní lamelový rošt anatomické konstrukce
s polohováním hlavy a nohou. Vhodný pro všechny
typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové).
Výška cca 4 cm.
28
LAMEL

100 kg

HLAVA
NOHY

Akční cena za 1ks

V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

+/-

nastavitelná
tuhost 5x

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

úspora 830Kč

1.960 Kč 2.790 Kč

www.slumberland.cz

Váš prodejce Slumberland:

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

Akční cena za 1ks:

Tom

1.590 Kč

2.070 Kč

Tom Aloe

úspora 480 Kč

Tom Soya

60°C

60°C

60°C

paměťová
pěna

paměťová
pěna

paměťová
pěna

tuhost

+

–

tuhost

+

děti
>3 roky

60°C

–

dorost

dospěláci

tuhost

+

senioři

–

proti pocení, pohybové
termoregulace problémy

tuhost

+

XXL
uživatel

Frodo Air 18
Frodo Air 22/26
Formatic 22/26
Latex Lila 22
Latex Mila 22
si matrace vyzkoušet.

aneb když pořád nevíte nebo nemáte možnost

Rádce pro výběr: Orientační doporučení

–

Tom Kokos

Big Boy Visco 22/26
Trevis 20
Riviéra Plus 18
Topper Visco 7
Topper Visco 5
Topper Flexi 7
Topper Flexi 5
Tom Aloe (paměť, bestseller)
Tom Soya (paměť, tužší)
Tom Kokos (latex, měkčí)
Tom (paměťová klasika)

PODMÍNKY AKCE SLUMBERLAND 2018
Akce probíhá od 1. 2. 2018 do odvolání. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH. Platí pro rozměry matrací 90x200, 80x200, 85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm, latexové
matrace Latex Lila a Latex Mila pouze v rozměrech 90x200, 80x200 a 100x200 cm. Matrace je možno dodat také v atypických zakázkových rozměrech. Atypické rozměry
do rozměru 100x200 cm je možné zakoupit s přirážkou 10 %; u latexových matrací ořezem nebo dolepem jádra kvalitní hybridní pěnou). U atypických rozměrů větších, než
100x200 cm je účtován příplatek +10 % k ceně nejbližšího většího rozměru. Jedná-li se pouze o zúžení rozměru, přičítá se +10 % k ceně tohoto rozměru. Matrace je možno
dodat také v prodlouženém provedení: +10 cm = +10 %, + 20 cm = +20 %. Matrace, u nichž je ikonka „super rychlé dodání“ dodáváme v rozměrech 90x200; 80x200 a
180x200 cm do 4 pracovních dnů k Vašemu prodejci. Matrace v akci 1+1: namísto 2 ks v typickém rozměru jednolůžka lze odebrat 1 ks matrace v rozměru 140x200,
160x200 nebo 180x200 cm (např. místo 2 matrací 90x200 můžete mít za stejnou cenu 1 ks matrace rozměru 180x200 cm, tato nabídka neplatí pro výše uvedené latexové
matrace). Rozměry 120x200 cm a 200x200 cm (včetně prodloužených variant a atypů) nabízíme v rámci akce také za zvýhodněné ceny (vyjma latexových matrací). Ceny
pro tyto rozměry jsou uvedeny přímo u jednotlivých matrací. Rošty v tomto letáku jsou dodávány v rozměrech pro ložné plochy 80x200 a 90x200 cm. U roštů, u nichž je
možnost atypů, jsou tyto účtovány dle platného ceníku Slumberland (ceník na vyžádání u Vašeho prodejce). Rošty se standardně dodávají o cca 4 cm kratší a cca 1 cm
užší oproti uvedenému rozměru (jedná se o standardní technologický postup, zajišťující že rošt je vhodný pro naprostou většinu lůžek). Matrace v rozměru větším, než
90x200 cm mohou být dodávány s lepeným konstrukčním spojem, který nemá vliv na užitné vlastnosti výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo na změny nebo odchylky
v barvách pěn a potahových látek, nemající vliv na užitné vlastnosti výrobku. Právo na tiskové chyby a změny v akci vyhrazeno. Seznam prodejců a více informací
na: www.slumberland.cz. Na www.drsleep.cz si můžete nezávazně otestovat vhodnost matrací.

www.slumberland.cz

