Co je to kontinentální postel?

Především pohodlí. Každá vrstva skutečné kontinentální postele je o spánku.
Jsou to 3 vyladěné matrace nad sebou. Trend tohoto „spaní“ k nám přišel
zejména z Ameriky a Anglie.
Kontinentální postele nabízejí pohodlí, odolnost a účelnost. Díky tomu je najdete
také ve 4- a 5- hvězdičkových hotelích po celém světě. Jsou známé také jako postele
box-spring, box-bed, americké postele, atd. Vše je zasazeno v masivním rámu,
vyrobeném z vrstveného dřeva a potaženo látkou s volitelným dezénem. Postel si
můžete nechat očalounit Vaší látkou (cena zůstává). Cena je uvedena za kompletní
postel: topper, matrace, základny, čelo, nožičky, čalounění. Volitelným příslušenstvím je Otoman - úložný prostor s vyklápěcím sedákem z delší strany.
Správné spojení pečlivě vybraných materiálů, funkčních vrstev, velké výšky a v neposlední řadě osobitého vzhledu jsou tím, čím si Vás kontinentální postel získá na první
ulehnutí. Světové spaní, česká výroba a švédská technologie.

Symfonie celku. TROPICO CC.
Vrchní matrace (dodávaná standardně v rozměru ložné plochy postele),
která jemně doladí komfort a tuhost postele.
Pro řadu Klasik je k dispozici Topper Comfort nebo Topper Aegis Hard.
Pro řadu Design pak Topper Tencel nebo Topper Aegis Hard.
Všechny tři varianty topperů mají prošívané dvojdílné potahy s klimatizační vrstvou
dutých vláken. Pratelnost: do 60 °C.

MĚŘENA ZAŘÍZENÍM

Hlavní matrace

PRO VŠECHNY

TYPY POSTAV.

POSTEL PŘESNĚ

Správné podepření celého těla zajišťují zóny tuhosti,
začleněné do konstrukce postele.

AŤ JSTE KDOKOLI.

Pro garanci spánkového komfortu a nejvyšší možné
podpory páteře ve všech polohách těla vyžadujte
kontinentální postel vždy jako celek.

PRO VÁS.

TROPICO CC.

VYSOKÉ SPANÍ.
NEJSNAZŠÍ

ranní VSTÁVÁNÍ
NA NAŠEM

KONTINENTU.
TROPICO CC.

62 ~ 78 cm pohodlí.
topper 6 cm
matrace 19 cm (základní pružinová) nebo až 30 cm
(matrace Spirit Superior / Curem / Komtesa - viz zvláštní nabídky)
základny 27 cm
nožičky 10 cm nebo 15 cm

postel, připravená na budoucnost.

postel, která vám zlepší spánek a usnadní život.
tropico cc.

SOFT - TMAVĚ ŠEDÁ | EKOKŮŽE

Novinka

Čalounění Tropico Design
ČERNÁ

HNĚDÁ

BÉŽOVÁ

ŠEDÁ

Jsme součástí Vašich snů.
Už 18 let.

SOFT - BÍLÁ | EKOKŮŽE

Novinka

MODRÁ

ČERVENÁ

FLEXI

HARD
Topper Comfort (Tropico Klasik),
Topper Tencel (Tropico Design):
Ortopedická konstrukce s paměťovou uvolňující vrstvou a vzdušnou, pružnou studenou
pěnou. Strana z paměťové pěny je opatřena masážní proﬁlací. Strana z pružné studené
pěny bez proﬁlace. Varianta Tencel s vysokým podílem přírodních vláken Tencel®
Lyocell® s vynikající termoregulací a omezením potivosti.

Topper Aegis Hard (Tropico Klasik i Tropico Design):
Zvýší tuhost, přidá pružnost. Tuhá, pružná a odolná studená pěna bez proﬁlace.

ERGOCHECK®/XSENSOR®

PAPYRUS | PŘÍRODNÍ

CAMEL | BARVA POUŠTĚ

ANTRACIT | ANTRACITOVÁ

Toppery

POHODLNÁ POSTEL.
ERGONOMIE

Čalounění Tropico Klasik

Postel je dodávána s ortopedickou matrací střední tuhosti s taštičkovými pružinami
(standardně dodávána v rozměru ložné plochy postele). Obsahuje cca 760 ks pružinek
(pro rozměr 180 x 200 cm). Pružiny reagují samostatně. Tím je zajištěno rovnoměrné
rozložení hmotnosti, optimální uvolnění svalstva ve všech spánkových polohách a
efektivní podpora páteře. Matrace má 7 zón s rozdílnou tuhostí a dynamikou.

FURIA 410
TMAVĚ ŠEDÝ KÁMEN

Novinka

Konstrukce s pružinami Bonell se zvýšenou tuhostí a tloušťkou drátu 2,2 mm zajišťuje
ideálně rozložení tlaku, absorbovaného nosnou zónovou matrací. Základny zároveň
dodávají celé konstrukci tuhost, odrazovou pružnost, spolu se vzdušností a dlouhou
životností. Úložné prostory zde nehledejte - postel je konstruována s maximálním důrazem na kvalitu spánku. Základny jsou od rozměru ložné plochy postele většího než 120
cm dodávány vždy jako 2 ks). V případě, že potřebujete úložné prostory, využijte
Otoman, který snadno sladíte se vzhledem postele Tropico.

Čelo

PLATINUM 21
TMAVĚ ŠEDÁ
LESKLÁ STRUKTURA

Novinka

Novinka

PLATINUM 42
BÉŽOVÁ
LESKLÁ STRUKTURA

PLATINUM 28
SVĚTLE ŠEDÁ
LESKLÁ STRUKTURA

Novinka

Novinka

Masivní nožičky

Vyrobeny z dřevěného masivu - dub, buk, bříza. Světlé nebo tmavé moření. Každá postel má 8 nožiček. S Otomanem použijte 4 nožičky (1 sadu), případně lze použít bez nožiček.

Original

Select

Kubik

Family

dub přírodní

dub přírodní

dub přírodní

buk přírodní

10/15 cm

10/15 cm

10/15 cm

10/15 cm

Original Wenge

Select Wenge

bříza mořená

Kubik Wenge

10/15 cm

10/15 cm

10/15 cm

Volitelně můžete místo této matrace mít jakoukoli matraci z nabídky Spirit Superior,
Curem nebo Komtesa (cenové podmínky Vám sdělí prodejce).

Matrace v základnách postele

FURIA 277
BÉŽOVÝ KÁMEN

bříza mořená

dub mořený

Novinka

Čela

Nožičky mořené
a nově též
15 cm

Otoman (úložný prostor)

Robustní dřevěná konstrukce s kvalitním ocelovým kováním (velice snadná montáž).
Zvolte si jeden z moderních tvarů čel.

Nožičky - krásné i praktické

Nožičky z masivního dřeva v různých tvarech a barvách. Volitelná výška 10 nebo 15 cm
bez změny ceny. Vyšší variantu doporučujeme zejména tam, kde se používají robotické
vysavače (ty vyžadují zpravidla minimální výšku pod postelí 12 cm; vyšší varianta našich
nožiček tak umožní Vašemu domácímu pomocníkovi „hladký průjezd“).

ROBOT_FRIENDLY

ČESKÁ VÝROBA MATRACÍ A POSTELÍ

Hills

Cube

City

Čelo moderního tvaru s kónickým
provedením. Robustní a decentní.

Moderní čelo s nadčasovým designem.
Masivní konstrukce.

Vysoké čelo, které nevyjde z módy.
Decentní prošití, majestátní vzhled.

Výška 116 cm. Tloušťka 16/6 cm (dole/nahoře).
Dostupné šířky: dle šířky lůžka.

Výška 114 cm. Tloušťka 10 cm.
Dostupné šířky: dle šířky lůžka.

Výška 125 cm. Tloušťka 12 cm.
Dostupné šířky: dle šířky lůžka.
Přesah čela na každé straně cca 3 cm;
např. 186 cm (pro lůžko šíře 180 cm).

Otoman Ota

Úložný prostor s vyklápěním z čelní strany.
Výška cca 45 cm, hloubka cca 43 cm.
Šířky: 100/120/140/160/180/200 cm.
Příplatková výbava.
Volitelná látka a nožičky.

Akční nabídka

České kontinentální postele

Akční ceník
39.990 Kč
- 5.000 Kč

34.990 Kč

za dvojlůžko v čalolunění Tropico Klasik

44.990 Kč
- 5.000 Kč

39.990 Kč

za dvojlůžko v čalolunění Tropico Design

Podmínky akce:

Akční ceny dalších rozměrů postelí a otomanu:

Akce „České kontinentální postele Tropico“ probíhá od 1. 7. 2018
do odvolání. Ceny v Kč včetně DPH.

Postele; Tropico Klasik

Ceny uvedeny za kompletní postel: základna/základny, hlavní matrace,
topper, čelo, nožičky, bez otomanu. Postele mohou být dodány bez hlavní
pružinové matrace a bez topperu (žádejte speciální ceník u svého prodejce)
za předpokladu, že součástí objednávky je jakákoli matrace z řady Spirit,
Curem nebo Komtesa.
Atypické rozměry lůžek: +20 % k nejbližšímu většímu rozměru.
Prodloužení do 220 cm: + 20 % příplatek k ceně základního/atypického rozměru.
Akční zboží pouze v uvedených rozměrech a dezénech.
Ilustrační foto - vždy žádejte vzorník. Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

Seznam prodejců na www.matracetropico.cz

Postele, které nevyjdou z módy...

TROPICO CC.
Plná záruka 10 let na dřevěné rámy.
Plná záruka 5 let na celou postel.
Detailní informace v podmínkách.

TROPICO CC.
Topper
Hlavní
matrace

eko lepení

200.000x

nezávadné lepení
na vodní bázi

mechanicky
testováno

zdravotně nezávadné
materiály

150

[TROPICO_TIP]
Milovníkům tuhých postelí a matrací doporučujeme
zvolit Topper Hard. Díky tomu, že je vyroben z pružné
studené pěny bez použití paměťové pěny, je tak
vhodný i pro uživatele, kteří trpí vysokou potivostí.

Varianta s čelem CITY, látkou ANTRACIT a nožičkami SELECT DUB.
OTOMAN v šíři 180 cm, taktéž s nožičkami SELECT DUB.

Matrace
v základnách

Varianta s čelem HILLS, látkou PAPYRUS
a nožičkami FAMILY BUK.
Postel na úvodní straně katalogu:
Varianta s čelem CUBE, látkou CAMEL
a nožičkami ORIGINAL WENGE.

Možnost atypických rozměrů
ČESKÁ VÝROBA MATRACÍ A POSTELÍ

v délce i šířce. Extrémní řešení
konzultujte se svým prodejcem.

200 x 200
180/160/140 x 200
120 x 200
100 x 200
90/80 x 200

43.990 Kč
34.990 Kč
31.590 Kč
24.590 Kč
21.990 Kč

Postele; Tropico Design

200 x 200
180/160/140 x 200
120 x 200
100 x 200
90/80 x 200

49.990 Kč
39.990 Kč
35.990 Kč
27.990 Kč
23.990 Kč

Otoman; Tropico Klasik; Tropico Design
šíře 200
šíře 180/160/140
šíře 120
šíře 100

13.990 Kč
11.390 Kč
9.990 Kč
9.390 Kč

