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Vstupte do světa spánku na matracích 
Slumberland s více než 100letou tradicí

SleepLab. Jediné testovací centrum 
svého druhu v Evropě, které se nachází 
ve švýcarském Schänis, bylo vyvinuto 
spolu s renomovaným institutem AEH. Je 
vybaveno nejmodernější technologií pro 
testování 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 a spánkové klima.

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

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

Oeko-Tex Standard 100 je certifikací 
zdravotní nezávadnosti vstupních 
materiálů, jakými jsou pěny, látky, lepidla, 
dutá vlákna, atd.

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

ZRUČNOST TECHNOLOGIE KVALITA

Britská továrna Slumberland, založená v roce 1919, se během krátké doby stala pojmem v oblasti výroby 
matrací a postelí po celé Británii. V současné době je Slumberland součástí mezinárodní rodiny společnosti 
Hilding Anders, předního evropského výrobce matrací a postelí.  

Naše společnost Hilding Anders Česká republika a. s. ve svých výrobcích Slumberland nabízí kombinaci inovativních 
technologií a kvalitního řemeslného zpracování. Kompletní proces výroby probíhá v našem výrobním závodě 
v Roztokách u Jilemnice, v krásném prostředí Krkonoš, kde má textilní výroba dlouholetou tradici. Sortiment 
pro zdravý spánek pro český a slovenský trh pro Vás připravuje náš stabilní a zkušený tým čítající zhruba 
110 zaměstnanců.

Čerpáme ze silného zázemí evropské skupiny. Ve Švýcarsku se nachází nejmodernější a svého druhu nejrozsáhlejší 
evropské testovací centrum na matrace, postele a doplňky. Používáme pouze certifikované, zdravotně nezávadné 
materiály, vyráběné s ohledem na životní prostředí například v Belgii, Německu, Švýcarsku a samozřejmě České 
a Slovenské republice.
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LATEX LILA
Celolatexová ortopedická matrace s gelovou pěnou pro pohodlí a vzdušnost. Ideální pro polohovatelné 
lamelové rošty.

Pružný a téměř nezničitelný latex se 7 zónami s perforací pro vysokou vzdušnost doplněný odlehčující vrstvou hybridní pěny Geltouch. Stejná 

konstrukce obou stran zajistí možnost pravidelného otáčení a provětrání, a tím maximální možnou životnost.

7qf7qf
Latex AIR  
Latexové jádro se 7 zónovou perforací zajistí dokonalé odvětrání 
vlhkosti a termoregulaci, udržuje tak lůžko suché a hygienicky 
čisté. Latex patří k nejtrvanlivějším materiálům a díky své přirozené 
pružnosti přináší vysoký komfort spánku. Obj. hmotnost 65 kg/m3.

POTAH THERMO (60 °C)  
Jedinečný termoregulační potah s přírodními vlákny 

Tencel® Lyocell® (32 %) a paropropustnou 3D mřížkou 
udržuje stabilní teplotu lůžka. Perfektní volba proti 
pocení. Potah je příjemný na dotek a velmi odolný. 

Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

GELTOUCH HYBRIDNÍ PĚNA  
Snoubí hebkost latexu s dokonalou distribucí 

tlaku gelových pěn. Vysoce prodyšná, 
napomáhá správné termoregulaci.

RAMENNÍ ZÓNA  
Větší otvory v oblasti ramen omezí tlak a ochrání 
ramenní klouby při spánku na boku.

nosnost
matrace

145
výška

matrace

cm22

oboustranná
matrace   

TECHNICKÉ PARAMETRY

whzq8šrE
74vx
AKČNÍ CENY

*cena za 2 ks jednolůžka
v rozměru 90x200, 80x200, 100x200

22 cm 9 995 Kč 1 ks 19 990 Kč

 19 990 Kč 1+1* 39 980 Kč

 
Mřížka v potahu skvěle spolupracuje 
s jádrem matrace. Podporuje 
termoregulaci a omezuje pocení. 
Pomáhá udržet lůžko suché 
a hygienicky čisté.



LATEX MILA
Sendvičová matrace s unikátní konstrukcí spojuje ty nejlepší a důkladně testované materiály.

Spojení masivní vrstvy 5 zónového latexu s perforací, pružné a odolné pěny xdura®, stabilní hybridní pěny a přizpůsobivé paměťové pěny nabízí 

mimořádný komfort, termoregulaci a omezení pocení.

7qf7qf
LATEX AIR  
Latexové jádro s 5 zónovou perforací zajistí dokonalé odvětrání 
vlhkosti a termoregulaci, udržuje tak lůžko suché a hygienicky 
čisté. Latex patří k nejtrvanlivějším materiálům a díky své přirozené 
pružnosti přináší vysoký komfort spánku. Obj. hmotnost 60 kg/m3.

POTAH THERMO (60 °C)  
Jedinečný termoregulační potah s přírodními vlákny Tencel® Lyocell® 
(32 %) s 3D a paropropustnou mřížkou udržuje stabilní teplotu lůžka. 

Perfektní volba proti pocení. Potah je příjemný na dotek a velmi 
odolný. Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

XDURA®  
Nejodolnější pěna všech dob je pohodlná, pružná, 

vzdušná a přirozeně poddajná. Otevřené buňky 
zajistí přirozené odvětrání a omezení pocení. 

Objemová hmotnost 58 kg/m3

HYBRIDNÍ PĚNA  
Masivní vrstva pružné, a zároveň poddajné 
hybridní pěny vyšší objemové hmotnosti přináší 
mimořádné pohodlí a perfektní podepření těla 
ve všech spánkových polohách.

RAMENNÍ ZÓNA  
Větší otvory v oblasti ramen omezí tlak a ochrání 
ramenní klouby při spánku na boku.

Mřížka v potahu skvěle spolupracuje 
s jádrem matrace. Podporuje 
termoregulaci a omezuje pocení. 
Pomáhá udržet lůžko suché 
a hygienicky čisté.

PAMĚŤOVÁ PĚNA  
Poskytuje relaxaci znavenému tělu, odlehčuje klouby 
a uvolňuje svaly. Svojí vynikající schopností kopírovat 

kontury těla pomáhá udržet páteř v optimální poloze.

nosnost
matrace

135
výška

matrace

cm22

oboustranná
matrace   

TECHNICKÉ PARAMETRY

wHs1zqš8rE
74vx
AKČNÍ CENY

*cena za 2 ks jednolůžka
v rozměru 90x200, 80x200, 100x200

22 cm 8 995 Kč 1 ks 17 990 Kč

 17 990 Kč 1+1* 35 980 Kč



BIG BOY VISCO
Silná a přitom jemná. Matrace s vyšší nosností, s paměťovou pěnou na obou stranách a potahem  
omezující pocení.

Paměťové pěny s rozdílnou tuhostí zajistí jemné doladění pro správnou pozici páteře při všech spánkových polohách a zajistí komfortní spánek i při 

spaní na boku. Velmi odolné jádro ze studené pěny vyšší objemové hmotnosti vydrží i extrémní zatížení.

6pf6pf
PAMĚŤOVÁ PĚNA (STRANA SOFT)  
Pohodlí a odlehčení pohybového ústrojí. Poskytuje relaxaci znavenému 
tělu, odlehčuje klouby a uvolňuje svaly. Svojí vynikající schopností 
kopírovat kontury těla pomáhá udržet páteř v optimální poloze.

POTAH AEGIS (60 °C)  
Vysoký podíl přírodních vláken Tencel®/viskóza (49 %) s povrchovou 

úpravou Aegis™ (antibakteriální a protiroztočové vlastnosti, 
zamezuje tvorbě živného prostředí pro roztoče a je prevencí 

vzniku plísní). Předurčuje matraci jako nejlepší volbu pro alergiky 
a astmatiky. Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

STUDENÁ PĚNA  
Vynikající prodyšnost a odrazová 
pružnost, zvýšená tuhost a odolnost.

RAMENNÍ ZÓNA  
Perforace jádra v oblasti ramen omezí tlak a ochrání 

ramenní klouby při spánku na boku. Nedochází tak 
k „přeležení“.

Mřížka v potahu skvěle 
spolupracuje s jádrem matrace. 
Podporuje termoregulaci 
a omezuje pocení. Pomáhá udržet 
lůžko suché a hygienicky čisté.

PAMĚŤOVÁ PĚNA (STRANA HARD)  
Paměťová pěna znamená pohodlí a odlehčení pohybového ústrojí. 

Poskytuje relaxaci znavenému tělu, odlehčuje klouby a uvolňuje svaly. 
Svojí vynikající schopností kopírovat kontury těla pomáhá udržet páteř 

v optimální poloze.

nosnost
matrace

180
výška

matrace

cm22

výška
matrace

cm26

oboustranná
matrace   

TECHNICKÉ PARAMETRY

1iqz8šřrE
74vx
AKČNÍ CENY

*cena za 2 ks jednolůžka
nebo 1 ks dvoulůžka (140x200, 160x200, 180x200)

Akce 120x200 cm: 11 200 Kč (22); 12 800 Kč (26);
Akce 200x200 cm: 18 190 Kč (22); 20 790 Kč (26);

22 cm 6 995 Kč 1 ks 13 990 Kč

 13 990 Kč 1+1* 27 980 Kč

26 cm 7 995 Kč 1 ks 15 990 Kč

 15 990 Kč 1+1* 31 980 Kč



COLOR VISCO WELLNESS
Velmi pohodlná matrace pro milovníky měkčího ležení. Díky paměťové pěně uleví kloubům. Oceněna 2. místem 
v nezávislém lázeňském testu.

Partnerská matrace se střední až střední nižší tuhostí a  7 anatomickými zónami s  masážní profilací. Jemný rozdíl v  tuhosti paměťových pěn. 

Matrace je oceňována pro svůj vysoký komfort.

5ofd5ofd
3D RAINBOW VISCO (STRANA SOFT)  
Kombinace paměťové pěny střední tuhosti a pěny Flexifoam® 
přináší pohodlí a odlehčení pohybového ústrojí a uvolnění 
znavenému tělu bez výraznějšího pocitu „zaboření“. 

POTAH WELLNES (60 °C)  
Designově propracovaný potah s funkcí odvodu statického 

náboje pro hluboký spánek. Je velmi jemný a díky 
originálnímu prošití dobře drží tvar.

PĚNA FLEXIFOAM®  
Pevná středová část z pružné, odolné a prodyšné 
pěny pod ochrannou známkou naší společnosti. 
Zajistí stabilní podporu páteře.

3D RAINBOW VISCO (STRANA HARD)  
Kombinace paměťové pěny střední vyšší tuhosti a pěny 

Flexifoam® přináší pohodlí, odlehčení kloubům a úlevu svalům 
bez výraznějšího pocitu „zaboření“.

nosnost
matrace

130
výška

matrace

cm20

oboustranná
matrace   

TECHNICKÉ PARAMETRY

1gj8lrE
74vx
AKČNÍ CENY

*cena za 2 ks jednolůžka
nebo 1 ks dvoulůžka (140x200, 160x200, 180x200)

Akce 120x200 cm: 10 080 Kč (20);
Akce 200x200 cm: 16 370 Kč (20);

20 cm 6 295 Kč 1 ks 12 590 Kč

 12 590 Kč 1+1* 25 180 Kč



FRODO AIR
Oboustranná matrace s paměťovou pěnou střední tuhosti přináší pohodlí a hluboký spánek. Dva odlišné pocity 
ležení v jedné matraci.

Paměťová pěna optimálně kopíruje, odlehčuje a  podpírá páteř. Mezivrstva z  pružné studené pěny zaručí oporu a  snadné otáčení při spánku 

a hřebenový nelepený spoj odvětrání. Tužší strana přináší stabilní vrstvu s masážní profilací pro správné prokrvení pokožky.

6pfd6pfd
PAMĚŤOVÁ PĚNA (STRANA SOFT)  
Při kontaktu s lidským tělem optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného 
tepla, což zaručuje výborné přizpůsobení matrace při všech režimech spánku.

POTAH WELLNES (60 °C)  
Designově propracovaný potah s funkcí odvodu statického 

náboje pro hluboký spánek. Je velmi jemný a díky 
originálnímu prošití dobře drží tvar.

STUDENÁ PĚNA  
Stabilizační vrstva s vynikající prodyšností, odolností 
a odrazovou pružností. Nelepený hřebenový spoj.

Mřížka v potahu skvěle spolupracuje 
s jádrem matrace. Podporuje 
termoregulaci a omezuje pocení. Pomáhá 
udržet lůžko suché a hygienicky čisté.

STUDENÁ PĚNA (STRANA HARD)  
Vynikající prodyšnost díky otevřenější buněčné struktuře, 

nízké povrchové teplotní napětí (nepřehřívá). Vysoká 
odrazová pružnost, zvýšená tuhost a odolnost.

nosnost
matrace

135
výška

matrace

cm18

výška
matrace

cm22

výška
matrace

cm26

oboustranná
matrace   

TECHNICKÉ PARAMETRY

1iz8šlrE
54vx
AKČNÍ CENY

*cena za 2 ks jednolůžka
nebo 1 ks dvoulůžka (140x200, 160x200, 180x200)

Akce 120x200 cm: 8 480 Kč (18); 9 280 Kč (22); 10 080 Kč (26);
Akce 200x200 cm: 13 770 Kč (18); 15 070 Kč (22); 16 370 Kč (26);

18 cm 5 295 Kč 1 ks 10 590 Kč

 10 590 Kč 1+1* 21 180 Kč

22 cm 5 795 Kč 1 ks 11 590 Kč

 11 590 Kč 1+1* 23 180 Kč

26 cm 6 295 Kč 1 ks 12 590 Kč

 12 590 Kč 1+1* 25 180 Kč



TREVIS
Matrace tužší konstrukce z pružných pěn Flexifoam® s rozdílnou tuhostí stran a aktivním odvětráním. Vhodná 
i pro ty, kteří se více potí.

Obě ložné plochy mají 7 zónovou konstrukci s  odvětrávacími kanálky – technologie Airforce. Jádro matrace je profilováno do  vlnek, které 

napomáhají optimálně rozprostřít hmotnost uživatele do jádra matrace a ulevit tak znaveným svalům a kloubům.

5of5of
PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA HARD)  
Pružná, odolná a prodyšná pěna pod ochrannou známkou naší společnosti. Tato 
strana má 7 zónovou profilaci a provzdušňujícími kanálky, které mění v matraci vzduch 
s každým pohybem těla (technologie AirForce pro hygienu a omezení pocení).

POTAH PUNTO® (60 °C)  
Vyroben z velmi pevné a odolné látky s designovým plastickým 

proševem, prodyšný a hebký na dotyk. Je vybaven oboustranně 
klimatizačními vrstvami dutých vláken vysoké gramáže (400 g/m2) 

pro správné klima na lůžku a omezení potivosti.

PĚNY FLEXIFOAM®  
Střední část napodobuje tvar páteře a zajišťuje 
rozložení tlaku a správnou podporu těla při všech 
polohách (Spine Protector). Je složena z pružných 
pěn o různých tuhostech.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)  
Měkčí varianta ložné plochy. Profilována do 7 zón, 

technologie AirForce pro hygienu a omezení pocení.

nosnost
matrace

130
výška

matrace

cm20

oboustranná
matrace   

TECHNICKÉ PARAMETRY

ga98rE
74vx
AKČNÍ CENY

*cena za 2 ks jednolůžka
nebo 1 ks dvoulůžka (140x200, 160x200, 180x200)

Akce 120x200 cm: 8 480 Kč (20);
Akce 200x200 cm: 13 770 Kč (20);

20 cm 5 295 Kč 1 ks 10 590 Kč

 10 590 Kč 1+1* 21 180 Kč



ASTANA
Robustní matrace zajistí komfort, pohodlí a spokojenost většině náročných spáčů.

Odolná a pevná matrace s různými tuhostmi ložných ploch s anatomickými zónami minimalizuje riziko špatné volby tuhosti matrace. 

5of5of
FLEXIFOAM® (STRANA HARD)  
Ortopedické 7 zónové a stabilní jádro z pružné, odolné a prodyšné 
pěny vyšší objemové hmotnosti pod ochrannou známkou naší 
společnosti, s jemnou masážní profilací.

POTAH BAMBOO (60°C)  
S povrchovou úpravou s hygroskopickými 

a antibakteriálními účinky. Velice vhodný pro 
osoby s vyšší potivostí a pro alergiky.

FLEXIFOAM® RE 
Směs HR a Flexifoam® pěny stlačené vysokým 
tlakem pro zvýšení tuhosti a stability konstrukce 
(objemová hmotnost 72 kg/m3). 

FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)  
Pěna střední tuhosti s jemnou 5 zónovou vlnkovou profilací. 

nosnost
matrace

140
výška

matrace

cm22

oboustranná
matrace   

TECHNICKÉ PARAMETRY

g8řrE
754vx
AKČNÍ CENY

*cena za 2 ks jednolůžka
nebo 1 ks dvoulůžka (140x200, 160x200, 180x200)

Akce 120x200 cm: 6 550 Kč (22);
Akce 200x200 cm: 10 640 Kč (22);

22 cm 4 090 Kč 1 ks 8 180 Kč

 8 180 Kč 1+1* 16 360 Kč



RIVIERA PLUS
Oboustranná matrace s rozdílnou tuhostí a profilací stran.

Pohodlná a vzdušná matrace střední tuhosti. Pouhým otočením si můžete zvolit stranu s anatomickou masážní profilací či stranu bez profilace pro 

klasické poležení.

3mf3mf
PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA SOFT)  
Pružná, odolná a prodyšná pěna pod ochrannou známkou naší společnosti. Tato strana 
má 7 zónovou masážní profilaci pro uvolnění svalů a správné prokrvení pokožky.

POTAH RELAXTIC (60 °C)  
Odolný a příjemný na dotek, prošitý klimatizační vrstvou 

dutého vlákna. Vysoká absorpce vlhkosti a její rychlé 
odpaření. Zajistí vzdušnost, hygienu, termoregulaci.

PĚNY FLEXIFOAM®  
Střední část jádra je profilována do vlnek pro 
vysokou vzdušnost a odvod vlhkosti.

PĚNA FLEXIFOAM® (STRANA HARD)  
Masivní vrstva pěny bez profilace pro milovníky klasiky.

nosnost
matrace

110
výška

matrace

cm18

oboustranná
matrace   

TECHNICKÉ PARAMETRY

g8rE
74vx
AKČNÍ CENY

Akce 140, 160 a 180x200 cm:  5 980 Kč (18);
Akce 120x200 cm:  4 790 Kč (18);
Akce 200x200 cm:  7 780 Kč (18);

18 cm 2 990 Kč 1 ks 5 980 Kč



Vrchní (krycí) matrace – přistýlka z paměťové (visco) pěny střední tuhosti, v pratelném potahu s gumovými 
pásky pro snadné přichycení.

Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace pro vyznavače měkkého poddajného ležení.

4nh4nh

Vrchní (krycí) matrace – přistýlka z pružné pěny Flexifoam® vyšší střední tuhosti, v pratelném potahu 
s gumovými pásky pro snadné přichycení i k vysokým matracím.

Vynikající doplněk pro každý konstrukční typ matrace vhodný zejména pro vyznavače tužšího ležení.

3nh3mh

PAMĚŤOVÁ PĚNA
Podpoří ortopedické vlastnosti a pohodlí,  
přinese úlevu kyčlím a kloubům obecně.

FLEXIFOAM®

Pružná odolná a prodyšná pěna vyšší objemové 
hmotnosti v klasickém rovném (Classic) nebo 
masážním (Wellness) provedení.

RELAXTIC POTAH (60°C)
Snímatelný, dvoudílný potah prošívaný
klimatizačními vrstvami dutých vláken.

RELAXTIC POTAH (60°C)
Snímatelný, dvoudílný potah prošívaný
klimatizačními vrstvami dutých vláken.

varianta Classic

varianta Classic

varianta Wellness

varianta Wellness

5 cm     2 690 Kč    3 390 Kč
Další rozměry a ceny najdete v platném ceníku 

nebo v přehledu níže.

5 cm     1 790 Kč    2 340 Kč
Další rozměry a ceny najdete v platném ceníku 

nebo v přehledu níže.

Akční cena za 1 ks
V rozměru jednolůžka ve výšce 5 cm

Akční cena za 1 ks
V rozměru jednolůžka ve výšce 5 cm

TOPPER Visco

TOPPER Flexi

1pž0rE

gpž0rE

5 cm

5 cm

7 cm

7 cm

výška
topperu

výška
topperu

výška
topperu

výška
topperu

Rozměry (cm) / cena za 1 ks (Kč)

Přehled cen dalších rozměrů Typické rozměry 
jednolůžka

120x200 140x200, 160x200, 180x200 200x200

TOPPER Visco 5 (Classic / Wellness) akce 2 690 Kč  3 390 Kč 5 430 Kč 6 780 Kč 8 820 Kč

TOPPER Visco 7 (Classic / Wellness) 4 480 Kč 7 170 Kč 8 960 Kč 11 650 Kč

TOPPER Flexi 5 (Classic / Wellness) akce 1 790 Kč  2 340 Kč 3 750 Kč 4 680 Kč 6 090 Kč

TOPPER Flexi 7 (Classic / Wellness) 2 620 Kč 4 200 Kč 5 240 Kč 6 820 Kč



Anatomické polštáře TOM

Polštáře, přikrývky a chrániče

Tom

Slumberland Medical

Slumberland Aegis

Dětský set Aegis

Tom Kokos Tom Aloe

Podpora krční páteře a uvolnění šíjového svalstva. 

Ortopedický polštář s paměťovým efektem v komfortním tvaru klasického polštáře. TOM – komfortní klasika; TOM Aloe s přírodními výtažky 

z Aloe Vera; TOM Kokos – nejměkčí varianta se svěží kokosovou vůní. Pratelný strečový potah.

1 590 Kč 2 070 KčAkční cena za 1 ks

60x40x13 cm 60x40x13 cm 60x40x13 cm

Prošívané pratelné přikrývky, polštáře a chrániče pro celoroční použití. Skvělé užitné vlastnosti. 
Obsah polyesteru prodlužuje životnost výrobku, přičemž vysoký obsah bavlny zachovává 
prodyšnost tkaniny. Vhodné pro alergiky a ostatní osoby s požadavkem na časté praní při 
vysokých teplotách. Prošitý polštář má dvojitou konstrukci povlaku (možnost prát pouze vrchní 
povlak) a je opatřen bočním zipem k doplnění nebo odebrání náplně. 

Prošívané pratelné přikrývky, polštáře a chrániče s unikátní úpravou Aegis™, která aktivně brání 
zvyšování populace roztočů a má antibakteriální složení, které přispívá ke snižování faktorů 
způsobujících astma. Úprava je praní odolná a zaručuje dlouhotrvající svěžest, je dermatologicky 
testována a je bezpečná pro člověka a životní prostředí. Celoroční použití. Povlak standardního 
polštáře je opatřen bočním zipem k doplnění nebo odebrání/doplnění náplně. 

Povrchová tkanina: 52 % polyester, 48 % bavlna
Náplň polštáře: 70 % polyesterové kuličky Amball®, 30 % polyuretanové tyčinky
Náplň přikrývky a chrániče: 100% polyesterové duté rouno

* vhodné pro povlečení 140x200
** vhodné pro povlečení 140x220

* vhodné pro povlečení 140x200
** vhodné pro povlečení 140x220

Povrchová tkanina: 50 % bavlna s úpravou Aegis, 50 % polyester
Náplň polštáře: 100% polyesterové kuličky Amball® 
Náplň přikrývky a chrániče: 100% polyesterové duté rouno

Dětský set Aegis 
Polštář 40x60 cm a přikrývka 100x135 cm  (náplň přikrývky 370 g)  710 Kč

Cena

1
6

1
6

k
1
6

60°C
pratelnost nř

90°C
pratelnost nř

Cena
Polštář 70x90 cm  ZIP  (náplň 900 g) 710 Kč
Přikrývka 135x200 cm*  (náplň 1200 g) 1 020 Kč
Přikrývka 135x220 cm**  (náplň 1300 g) 1 130 Kč
Chránič Medical 90x200, 80x200, 85x195 555 Kč
Chránič Medical 180x200 1 095 Kč

Cena
Polštář 70x90 cm  ZIP  (náplň 1000 g) 590 Kč
Přikrývka 135x200 cm*  (náplň 1200 g) 1 120 Kč
Přikrývka 135x220 cm**  (náplň 1300 g) 1 210 Kč
Chránič Aegis 90x200, 80x200, 85x195 630 Kč
Chránič Aegis 180x200 1 260 Kč



KVALITNÍ LAMELOVÝ ROŠT

Double Praktik N

Double XXL

Podtrhne a dokreslí jedinečnost a kvalitu matrací Slumberland. Kvalitní rošt zvýší užitné vlastnosti matrace (ortopedičnost, komfort spánku) a prodlouží 

její životnost.

ROŠTY DOUBLE 

Lamelové rošty s masivní a moderní konstrukcí. Anatomické uspořádání lamel má příznivý vliv na polohu těla při spánku. Mají 28 lamel šíře 38 mm 

ve výkyvných gumových pouzdrech. V oblasti beder je 5 lamel s nastavitelnou tuhostí dle hmotnosti uživatele. Zdvojený středový popruh pro vyšší 

elasticitu a životnost. 

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

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

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

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

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

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

1 470 Kč 1 960 Kč

Pístové (plynokapalinové) vzpěry umožňují velice snadné vyklápění roštu 
od nohou a přístup do úložných prostor postele. Masivní lamelový rošt 
s polohováním hlavy a nohou. Kování zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti 
hlavy a 5 poloh v oblasti nohou. Max. nosnost při zdvihu/polohování je 30 kg. 
Výška roštu cca 5,5 cm

Velice masivní, pevný a odolný lamelový rošt s vysokou 
nosností a zvýšenou tuhostí. Vybaven zesílenými 
lamelami. Lze použít i v případě požadavku na tužší 
rošt. Je vhodný pro všechny typy matrací. Výška roštu 
cca 5 cm.

2 110 Kč 2 540 Kč

3 420 Kč

Double Praktik B
Pístové (plynokapalinové) vzpěry umožňují velice snadné 
vyklápění roštu z boční strany a přístup do úložných prostor 
postele. Univerzální pro levý i pravý výklop. Max. nosnost při 
zdvihu/polohování je 30 kg. Výška roštu cca 5,5 cm.

Double Expert
Lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou. Kování 
zajišťující polohování má 13 poloh v oblasti hlavy a 5 poloh 
v oblasti nohou. Tento rošt je vhodný pro všechny typy 
matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové). Výška 
roštu cca 5 cm.

Double Klasik
Pevný masivní lamelový rošt. Tento rošt je vhodný 
pro všechny typy matrací. Výška roštu cca 5 cm.

nosnost

130

nosnost

130

nosnost

160

nosnost

130

nosnost
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počet
lamel

28

počet
lamel

28
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lamel
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lamel

28

počet
lamel

28

atypické

rozměry

5x
nastavitelná

tuhost

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

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

2 140 Kč 2 780 Kč

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

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

3 610 Kč 4 130 Kč

atypické

rozměry

5x
nastavitelná

tuhost

atypické

rozměry

5x
nastavitelná

tuhost

atypické

rozměry

5x
nastavitelná

tuhost
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nohy
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nohy



Fénix Klasik

MOTOROVÉ ROŠTY 
Rošty s motorovým polohováním na dálkové ovládání umožňují plynulé a velmi komfortní nastavení sklonu přesně tak, jak Vám 

je to nejpohodlnější. Dálkový ovladač je standardně dodáván v „drátovém“ provedení, za příplatek možnost „bezdrátového“ 

provedení (viz ceník). Stejně jako rošty z řady Double mají 28 lamel šíře 38 mm ve výkyvných gumových pouzdrech. V oblasti 

beder je 5 lamel s nastavitelnou tuhostí dle hmotnosti uživatele. Jsou vhodné pro matrace s vysokou kopírovatelností (ideální 

pro latexové a pěnové sendvičové s profilací). 

ROŠTY ŘADY FÉNIX
Lamelové rošty Fénix mají 26 březových lamel šíře 36 mm v gumových pouzdrech pevně připevněných k rámu. V oblasti beder je 5 lamel 

s nastavitelnou tuhostí dle hmotnosti uživatele. 

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

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

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

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

Příplatek za bezdrátové ovládání 3 300 Kč 9 680 Kč

Pevný lamelový rošt vhodný pro všechny typy matrací. 
Výška roštu cca 5 cm.

Příplatek za bezdrátové ovládání 1 250 Kč 6 280 Kč 8 850 Kč

Ergo Black Moto
Masivní lamelový rošt s motorovým polohováním pomocí 
dvou motorů s dálkovým ovladačem. Vše uloženo v jednom 
plastovém pouzdře. Záložní zdroj umožňuje vrácení roštu 
do původní polohy v případě výpadku el. proudu. Výška 
roštu cca 6,5 cm (měřeno bez motoru).

Double Expert Moto
Masivní lamelový rošt s motorovým polohováním pomocí 
dvou samostatně uložených motorů s dálkovým ovladačem. 
Výška roštu cca 5,5 cm (měřeno bez motoru).

nosnost
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28

počet
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rozměry

5x
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Akční cena za 1 ks
V rozměru 90x200 nebo 80x200 cm.

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

1 050 Kč 1 610 Kč
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Fénix Expert
Moderní lamelový rošt s polohováním hlavy 
a nohou. Vhodný pro všechny typy matrací, které 
lze polohovat (latexové, sendvičové). Výška roštu 
cca 5 cm.

nosnost

110

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

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

1 960 Kč 2 790 Kč

atypické

rozměry

5x
nastavitelná

tuhost

hlava
nohy

počet
lamel

26

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

Ostatní rozměry dle běžného ceníku.

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

nosnost

110

atypické

rozměry

5x
nastavitelná

tuhost

hlava

1 530 Kč 2 240 Kč
počet
lamel

26



VYSVĚTLIVKY IKON

3 f

g l

h

OBECNÉ

3
Záruka 3–8 let

f
Rychlé dodání 

Prodloužená záruční doba dle údaje uvedeného 
v ikoně. Platí pouze po registraci (bližší informace 
v Podmínkách akce).

Dodání do 4 pracovních dnů k Vašemu prodejci. 
Platí pouze pro rozměr 90x200 cm.

g
Ergonomicky testováno Zátěžově testováno
Test ergonomických vlastností pomocí speciálního 
měřícího přístroje Ergocheck.

Počet cyklů zátěžového testu v našich testovacích 
laboratořích.

h
Atypické rozměry
Možnost výroby matrací v atypickém rozměru - viz 
Podmínky akce.

MATERIÁLY

1
Paměťová

s
Hybrid

Při kontaktu s lidským tělem optimalizuje svoji tuhost 
podle absorbovaného tepla, což zaručuje optimální 
přizpůsobení matrace při všech režimech spánku.

Spojuje výhody studené pěny (vzdušnost, pružnost), 
latexu (termoregulace, nezničitelnost) a paměťové 
pěny (přizpůsobivost).

w
Latex

h
Geltouch

Velmi odolný houževnatý materiál s přirozenou odrazovou 
pružností pro snadnou změnu polohy při spánku. 
Perforace jádra zajistí prodyšnost a rozdílná velikost 
otvorů vytváří rozdílnou tuhost anatomických zón. 

Druh hybridní pěny, která výhodně spojuje dokonalou 
distribuci tlaku gelu s hebkostí a odolností latexu 
a prodyšností studené pěny. Vynikající termoregulace.

i
HR studená pěna

g
Flexifoam pěna

Vynikající prodyšnost díky otevřenější buněčné 
struktuře, nízké povrchové teplotní napětí (nepřehřívá). 
Vysoká odrazová pružnost, zvýšená tuhost a odolnost. 

Pružná, odolná a prodyšná pěna pod ochrannou 
známkou naší společnosti. Od konvenčních pěn se 
liší vysokou homogenitou a naprosto minimálními 
odchylkami v šaržích (vakuová technologie výroby).

H
xdura®

Nový rozměr pohodlí. V odolnosti, pružnosti, ergonomii 
a vzdušnosti překonává dosud známé materiály, používané 
pro výrobu matrací (spojuje všechny jejich výhody). Vynikající 
vzdušnost a termoregulace. Objemová hmotnost 58 kg/m3.

POTAHOVÉ LÁTKY

q
Dřevité vlákno

l
Antistatic

Přírodní celulózová vlákna vyráběná ze dřeva, známá 
pod názvem lyocell nebo obchodní značkou Tencel. 
Jsou jemná, trvanlivá a výborně odvádí vlhkost. 

Snižuje rušivé účinky statické elektřiny.

TECHNOLOGIE

a
Airforce

9
Spine protector

Vynikající cirkulace vzduchu díky propojení příčné 
i podélné perforace s vertikálními otvory na ložné ploše. 
V průběhu spánku tak přirozenými pohyby těla dochází 
k nasávání a vytlačování vzduchu.

Systém anatomických zón (tvořený profilací, skladbou 
a tvarem pěnových desek,…), který díky vysoké 
schopnosti absorpce a rozložení tlaku optimalizuje 
polohu páteře při všech režimech spánku.

j
3D rainbow technolgy 
Unikátní technologie skladby pěn různých typů 
a hustoty, která dokáže vhodně propojit ty nejlepší 
vlastnosti jednotlivých pěn.

VLASTNOSTI

š
Termoregulace

ř
Vhodné pro alergiky 

Pomáhá udržovat stabilní teplotu těla a tím omezit 
pocení.

Materiály či konstrukce, které účinně brání vzniku či 
množení alergenů. Vhodné pro alergiky či astmatiky 
nebo jako prevence vzniku alergických obtíží.

8
Prodyšné

z
Natur

Vysoce prodyšná konstrukce či materiál. Použitý materiál obsahuje přírodní složky.



Dr. Sleep express
Rádce pro výběr - orientační doporučení, aneb když stále nevíte nebo nemáte možnost si matraci vyzkoušet.

Podmínky akce Slumberland
Akce probíhá od 1. 7. 2020 do odvolání. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH. Platí pro rozměry matrací 90x200, 80x200, 85x195, 
90x190, 80x195, 100x200, s  výjimkou latexových matrací (Latex Mila a  Lila), u  kterých platí pro rozměry 90x200, 80x200, 
100x200 cm. 
Matrace je možné dodat také v atypických zakázkových rozměrech. Atypické rozměry do rozměru 100x200 cm je možné zakoupit 
s přirážkou 10 %. U atypických rozměrů větších než 100x200, je účtován příplatek +10 % k ceně nejbližšího většího rozměru (la-
texové matrace Lila a Mila pouze jako jednolůžka v uvedených rozměrech), vše s možností prodloužení do 220 cm. 
Matrace je možno dodat také v prodlouženém provedení: do 210 cm = +10 %, do 220 cm = +20 %. Uvedené druhy prodloužení 
se realizují dolepením bloku kvalitní hybridní pěny s vyšší objemovou hmotností a vysokou pružností. Matrace, větší než 90x200, 
mohou být dodány s lepeným konstrukčním spojem. Celolatexové matrace (Lila a Mila) jsou v rozměrech jednolůžka jiných než 
90x200, 80x200, 100x200 cm, dodávány s  konstrukčním spojem vždy. Prodloužení celolatexových matrací je realizováno také 
dolepem špičkové hybridní pěny.

Matrace, u nichž je ikonka „dodání 4 dny“, dodáváme v rozměrech 90x200 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 2ks matrací 90x200 můžete mít za stejnou cenu 1 ks matrace rozměru 180x200 cm). Rozměry 120x200 cm 
a 200x200 cm (včetně prodloužených variant a atypů) nabízíme v rámci akce také za zvýhodněné ceny. Ceny uvedeny přímo u mat-
rací. Akční nabídka roštů je platná pro rozměry 80x200 a 90x200. Ostatní rozměry, včetně atypických, jsou 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). 
Výrobce si vyhrazuje právo na změny nebo odchylky v barvách pěn a potahových látek, nemající vliv na užitné vlastnosti. Právo 
na tiskové chyby a změny v akci vyhrazeno. 
TOP Seznam prodejců a více informací na: www.slumberland.cz. Na stránkách www.drsleep.cz si můžete nezávazně otestovat 
vhodnost matrací. 

typ matrace
děti  

a dorost
dospělí senioři

termoregulace 
proti pocení

XXL  
uživatel

Latex Lila

Latex Mila

Big Boy Visco

Color Visco Wellness

Frodo Air

Trevis

Astana

Riviera Plus

Prodloužená záruka
Nad rámec zákonné lhůty poskytujeme u většiny našich matrací prodlouženou záruku na vady jádra matrace. Délka 
záruky je vždy uvedena v příslušné ikoně u dané matrace a dále na etiketě nebo samolepce na obalu matrace. 
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 http://zaruka.matracetropico.cz.

K registraci potřebujete pouze opsat název, rozměr a výrobní číslo matrace (SN kód). Naleznete jej na papírovém 
samolepícím štítku (viz obrázek výše), umístěném na kratší straně matrace. 

Bližší podrobnosti o prodloužené záruce lze získat u prodejce.


