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Společnost SLUMBERLAND byla založena v roce 1919 sirem
Johnem Succombem a rychle se stala klenotem britského
řemeslného umění, uznávaným nejdůležitějšími
královskými představiteli.
V současné době je Slumberland součástí
rodiny Hilding Anders,
předního evropského výrobce matrací a postelí.
Pokračuje ve svém úsilí o dokonalost, nabízející vzácnou
kombinaci inovativních technologií, tradičního řemeslného
zpracování a luxusního designu.
Každá matrace je navržena tak, aby poskytovala exklusivní
pohodlí a přizpůsobivost specifickým potřebám
svého hrdého majitele.

S vášní pro spánek od roku 1919.

Kvalitní řemeslné zpracování
Kolekce Slumberland představuje vyladěné propojení
řemeslného zpracování a špičkových technologií a materiálů.
Matrace byly navrženy tak, aby co nejlépe reprezentovaly
britskou výrobní tradici, pro kterou je tolik charakteristická
vizuální přitažlivost a propracované detaily.
Boční úchyty, látky a jejich profesionální dílenské
zpracování odrážejí ducha britské tradice.
Všechny materiály byly vybírány s maximální péčí,
aby poskytly ergonomicky správnou a jemnou podporu
Vašemu tělu.
Zaoblené linie, prošití potahů jsou charakteristickým rysem
této kolekce. Zdůrazňují dokonalost tradičního,
ručního zpracování potahů.

Pružiny
Uvnitř matrací Slumberland najdete ty nejkvalitnější taštičkové pružiny.
Jedná se o systém nezávislých pružin, kdy každá z nich
je samostatně uložena v taštičce z prodyšného materiálu.
Obal chrání každou pružinu a umožňuje jí individuálně reagovat
na pohyb těla. Tento systém umožňuje okamžité přizpůsobování
změnám polohy těla a pomáhá tím optimalizovat rozložení hmotnosti.
Matrace Ascott využívá inovativní technologii Pocket Inside.
Jedná se o unikátní systém „pružina v pružině", které jsou umístěny
střídavě vedle sebe. Systém Pocket Inside nabízí unikátní
podporu páteře díky postupnému odpružení zatížení
a ergonomicky dokonalou relaxační polohu pro Vaše tělo.

Koňské žíně
Koňská žíně je vzácné přírodní vlákno, přirozeně velmi odolné
s působivými hygroskopickými vlastnostmi. Díky své duté struktuře
dokonale pracuje s přebytečnou vlhkostí, což zaručuje
komfortní mikroklima a prevenci vzniku revmatických poruch.
Modely Dover a Ascott mají ve své konstrukci vrstvu žíní lisovanou
se 100% přírodním latexem. Speciální zpracování zajišťuje neměnné
vlastnosti těchto vláken po celou dobu užívání. Zaručí tak správné
větrání a dlouhou životnost výrobku.
Díky přirozené flexibilitě tato vrstva dokonale kopíruje pohyb
jednotlivých pružin a zajišťuje tak maximální pohodlí.

Latex
Přírodní latex, použitý při výrobě latexových
komponentů, pochází z vybraných kontrolovaných
plantáží tropického kaučuku „Hevea Brasiliensis“.
Tento materiál je šetrný k životnímu prostředí, pružný a prodyšný.
Pulzní latexová pěna
Pulzní latex je inovativní latexová pěna získaná revoluční technologií
SonoCore. Tato technologie zajistí naprosto homogenní strukturu,
vyvážené mikroklima a optimální regulaci vlhkosti.
Obsahuje 50 % přírodního latexu.
Pěna má nepřekonatelnou pevnost v tahu a nebývalou trvanlivost.
Patentovaný proces výroby SonoCore představuje oproti konvenčním
metodám mnohonásobně menší energetickou náročnost a je šetrný
k životnímu prostředí.
Latex
Latex patří k nejtrvanlivějším materiálům, které se při výrobě matrací
používají. Použití 60 % přírodního latexu zajistí jedinečnou pružnost a
komfort pro osvěžující a revitalizující spánek.
Dokonale podpírá tělo v jakékoli poloze.
Latexová pěna
Směs umělého a přírodního latexu (20 %) nabízí absolutní
a nezaměnitelné pohodlí a výjimečné ergonomické vlastnosti.
Tato pěna je prodyšná, hypoalergenní a přirozeně vytváří
bariéru proti šíření bakterií a roztočů.
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ASCOTT - dokonalé spojení důmyslnosti a smyslu pro detail.
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Pocket Inside. Inovativní technologie „pružina v pružině“ nabízí unikátní
podporu páteře díky postupnému odpružení zatížení a ergonomicky dokonalou relaxační polohu
pro vaše tělo. 7 zónové jádro je tvořeno 1014 ocelovými pružinami
(při rozměru matrace 180 x 200).
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Pulzní latexová pěna. Vrstva pulzní latexové pěny na obou stranách matrace.
Vyznačuje se vysokou odolností, pružností a trvanlivostí. Tyto vlastnosti si zachovává po celou
dobu životnosti. Díky jedinečným ventilačním schopnostem vycházející z její struktury,
nabízí perfektně vyvážené mikroklima a optimální regulaci vlhkosti, a je tak předurčena
i pro alergiky a osoby s vyšší potivostí.
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Boční výztuha. Komfortní zátěžová pěna Flexifoam® vyšší objemové hmotnosti pro dokonalou
stabilitu konstrukce.
Koňské žíně. Vrstva odolných, hygroskopických koňských žíní. Díky svým přirozeným
ventilačním vlastnostem pomáhají udržovat svěží a suché prostředí i pro osoby, které se více potí.
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Prošití potahu. Dvojvrstvá výplň z přírodních vláken - vlny, hedvábí a bavlny na vrchní straně
a speciálního dutého vlákna na spodní straně přináší jemný dotek přírody, neskutečnou hebkost
a prodyšnost.
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Potahová látka. Luxusní, lesklá tkanina je složena ze dvou třetin z přírodních vláken – viskóza,
která je velmi příjemná k pokožce, přináší vynikající absorpční a termoregulační vlastnosti
a je velmi měkká na omak. Jednu třetinu pak tvoří syntetická vlákna, která tkanině zajistí
stálý tvar a prodlužují její životnost. Díky měkkým a příjemně oblým konturám potahové
látky spíte jako na obláčku.

G

Úchyty. Čtyři praktické a pevné úchyty pro snadnou manipulaci s matrací.
Velmi elegantní všivka s názvem matrace na přední straně.

záruka na jádro výška matrace

10 let

10

26 cm

tuhost matrace

6/10

nosnost matrace

150 kg

150

DOVER - když se příroda setká s řemeslem.
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Systém taštičkových pružin. 7 zónové jádro tvořené 840 ocelovými pružinami
(při rozměru 180 x 200) samostatně uloženými do prodyšných textilních taštiček. Každá pružina
samostatně reaguje na zatížení, zajistí tak ideální podporu celého těla při jakékoli poloze spánku.
Latex. Vrstva 60% přírodního latexu na obou stranách matrace.
Latex si zachovává maximální elasticitu po celou dobu životnosti a nabízí správnou
ergonomickou podporu páteře. Je hypoalergenní a prodyšný. Přináší tak maximální
relaxaci a revitalizaci v průběhu spánku.
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Boční výztuha. Komfortní zátěžová pěna Flexifoam® vyšší objemové hmotnosti pro dokonalou
stabilitu konstrukce.
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Koňské žíně. Vrstva odolných, hygroskopických koňských žíní. Díky svým přirozeným ventilačním
vlastnostem pomáhají udržovat svěží a suché prostředí i pro osoby, které se více potí.

E

Prošití potahu. Dvojvrstvá výplň z přírodních vláken - vlny, hedvábí a bavlny na vrchní straně
a speciálního dutého vlákna na spodní straně přináší jemný dotek přírody, neskutečnou hebkost
a prodyšnost.

F

Potahová látka. Luxusní, lesklá tkanina je složena ze dvou třetin z přírodních vláken – viskóza,
která je velmi příjemná k pokožce, přináší vynikající absorpční a termoregulační vlastnosti
a je velmi měkká na omak. Jednu třetinu pak tvoří syntetická vlákna, která tkanině zajistí
stálý tvar a prodlužují její životnost. Díky měkkým a příjemně oblým konturám potahové
látky spíte jako na obláčku.

G

Úchyty. Čtyři praktické a pevné úchyty pro snadnou manipulaci s matrací.
Velmi elegantní všivka s názvem matrace na přední straně matrace.

záruka na jádro

10 let

10

výška matrace

24 cm

tuhost matrace

6/10

nosnost matrace

150 kg

150

DOVER

YORK

YORK - neodolatelné poležení.
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Systém taštičkových pružin. 7 zónové jádro tvořené 840 ocelovými pružinami (při rozměru
180x200) samostatně uloženými do prodyšných textilních taštiček. Každá pružina samostatně
reaguje na zatížení a zajistí tak ideální podporu celého těla při jakékoli poloze spánku.
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Latexová pěna. Vrstva tradiční latexové pěny po obou stranách matrace.
Nabízí pružnost, nezaměnitelné pohodlí a výjimečné ergonomické vlastnosti.
Je prodyšná antibakteriální. Přináší správnou oporu celému tělu.

C

Boční výztuha. Komfortní zátěžová pěna Flexifoam® vyšší objemové hmotnosti pro dokonalou
stabilitu konstrukce.

D

Prošití potahu. Dvojvrstvá výplň z přírodních vláken - vlny, hedvábí a bavlny na vrchní straně
a speciálního dutého vlákna na spodní straně přináší jemný dotek přírody, neskutečnou hebkost
a prodyšnost.

E

Potahová látka. Luxusní, lesklá tkanina je složena ze dvou třetin z přírodních vláken – viskóza,
která je velmi příjemná k pokožce, přináší vynikající absorpční a termoregulační vlastnosti
a je velmi měkká na omak. Jednu třetinu pak tvoří syntetická vlákna, která tkanině zajistí
stálý tvar a prodlužují její životnost. Díky měkkým a příjemně oblým konturám potahové
látky spíte jako na obláčku.
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Úchyty. Čtyři praktické a pevné úchyty pro snadnou manipulaci s matrací.
Velmi elegantní všivka s názvem matrace na přední straně.

záruka na jádro výška matrace

10 let

10

22 cm

tuhost matrace

6/10

nosnost matrace

150 kg

150

TOPPER

TOPPER HILL - snoubí eleganci s účelností.

Topper Slumberland přináší neskutečné pohodlí, doslova Vás obejme.
Výplň je vyrobena ze speciální pratelné organické bavlny a inovativních vláken Cloud,
která si dokáží „pamatovat“ kontury vašeho těla. Propojení těchto materiálů přináší
maximální komfort a lepší podporu páteře i celého těla.
Měkká a elegantní potahová látka s propracovanými detaily, jako jsou úchyty
s knoflíkovým zapínáním, které zdůrazňuje tradiční vzhled výrobku.
Přináší dokonalé spojení elegance a účelnosti.

záruka

2 roky

2

výška topperu

4 cm

Prodloužená záruka.
Na matrace je poskytována regresivní záruka 10 let na jádro matrace (0 - 6 let plná záruka, nad 6 let krácena každým
rokem o 20 %). Tento benefit není zpoplatněn, je však podmíněn registrací výrobku (instrukce níže).
Ostatní výrobky v této nabídce Slumberland (např. topper), jakož i potahy matrací mají záruku 2 roky.
Prodloužená záruka je platná pouze v případě registrace výrobku na webu :
zaruka.matracetropico.cz.
Registrace musí být provedena do 30 dnů od zakoupení.
K registraci potřebujete napsat pouze název, rozměr a výrobní číslo (SN kód). Najdete ho na papírovém samolepícím
štítku přilepeném na obalu matrace.
V případě, že nebude registrace provedena, platí zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky. Bližší
podrobnosti o prodloužené záruce lze získat u prodejce či v záručních podmínkách.
.

Tento katalog vydala společnost Hilding Anders Česká republika a. s.
Obsah odpovídá skutečnostem a výrobním specifikacím platným v době tisku katalogu.
Úpravy a změny mohou být ze strany Hilding Anders Česká republika a. s.
prováděny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.
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.“
Reprodukce katalogu nebo jeho částí bez písemného souhlasu společnosti
Hilding Anders Česká republika a. s. není dovolena.
1. české vydání
Copyright © 2021, Hilding Anders Česká republika a.s
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