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 změna sortimentu vyhrazena



MESTE
Velmi komfortní matrace pro náročné uživatele ze špičkových HR studených pěn. 
Vyberte si ze tří výšek a tří tuhostí tu pravou pro Váš klidný spánek.

- špičková HR studená pěna gramáže 55 kg/m3

- luxusní vrstva z visko pěny BREEZE nebo HR studené pěny EUCAFEEL
- výška matrace 20 - 28 cm
- tuhost soft šedá, medium hnědá nebo hard černá
- záruka 7 let
- luxusní snímatelný a pratelný potah
- vertikální otvory zlepšují prodyšnost
- tužší a měkčí strana
- nosnost do 150 kg

VÝJIMEČNÉ
POHODLÍ
variabilní
ve třech tuhostech

cena

od 8 815 Kč

20-28 150 kg 55

7 zón 7 let

60 °C
cm

SOFT

MED

HARD

SILVER – Potah se stříbrem je vyroben z polyesteru a viskózy - lyocellu. Lyocell se na dotek podobá hedvábí a struktura připomíná polyester. Chladí jako plátno a hřeje jako vlna. Vyniká 
mimořádnou absorpční schopností a lehkostí. Ionty stříbra aktivně působí proti bakteriím. Nové unikátní provedení potahu s velkým vzorem, lemovkou a 3D mřížkou. Výplň ze speciální, velmi 
prodyšné pěny.

základní
matrace ve třech

tuhostech

+ visko BREEZE
velmi prodyšná pěna, 

která chladí

+ HR pěna EUCAFEEL®
chladivá studená 

pěna růžová

+ HR pěna EUCAFEEL®
chladivá studená 

pěna modrá

+ visco SILVER-IONS
antibakteriální 

a chladivý efekt

SOFT MED HARD

komfortní HR studená pěna gramáže  
55 kg/m3 s vertikálními a horizontálními 

otvory zlepšujícími prodyšnost

luxusní pratelný potah

mimořádně prodyšná viskoelastická 
pěna nové generace BREEZE , až 6 × 

prodyšnějsí než běžné visko



cena

11 304 Kč

TARA
Luxusní sedmizónová matrace z nejlepších materiálů. Studená pěna 
s vysokou gramáží je velmi pohodlná a nemění své vlastnosti.

- špičková HR studená pěna gramáže 55 kg/m3

- mimořádně prodyšná visko pěna BREEZE v ramenních zónách
- mimořádně prodyšná HR pěna EUCAFEEL v kyčelní zóně
- vertikální otvory zvyšují prodyšnost jádra matrace
- tužší a měkčí strana
- záruka 7 let
- luxusní snímatelný a pratelný potah
- nosnost do 150 kg
- výška 24 cm

BAMBUS - Potah s bambusovým vláknem, jež je extrahován přímo z bambusového stébla dodává potahu příjemnou měkkost a zároveň vyšší pevnost. Bambusové vlákno dokáže ve větší míře 
přijímat vlhkost a následně ji při změně podmínek uvolňovat do obvzduší. Bambus také vytváří účinnou bariéru proti bakteriím. Nové unikátní provedení potahu s velkým vzorem, lemovkou a 3D 
mřížkou. Výplň ze speciální velmi prodyšné pěny.

POTAHY

24 cm 150 kg 60 °C

55

7 zón

7 let

středová kyčelní zóna z mimořádně  
prodyšné HR studené pěny EUCAFEEL

vertikální otvory  
zlepšují prodyšnost matrace 

jádro z velmi odolné pěny  
gramáže 40 kg/m3 

špičková HR studená pěna gramáže 55 kg/m3  
s vyšší tuhostí nemění své vlastnosti 

špičková HR studená pěna gramáže 55 kg/m3  
s nižší tuhostí nemění své vlastnosti 

viskoelastická ramenní zóna z mimořádně prodyšné  
pěny BREEZE, až 6 × prodyšnější než bežné visko 



 11 367 Kč

cena

KAMELA MED/HARD
Luxusní matrace z materiálů nejvyšší třídy. Tužší střed a velmi pohodlný povrch 
s antibakteriální visko pěnou a antidekubitním profilem.

- špičková HR studená pěna gramáže 55 kg/m3

- antibakteriální visko pěna
- antidekubitní profil
- tuhý střed z odolné pěny gramáže 40 nebo 55 kg/m3

- luxusní snímatelný a pratelný potah
- záruka 7 let
- nosnost soft 130 kg/ hard 140 kg
- výška 24 cm

24 cm

130 kg

55

7 let

60 °C

140 kg

HR studená pěna gramáže 55 kg/m3 

s vysokou tuhostí 

prodyšná antibakteriální viskoelastická 
pěna s obsahem stříbra 

HR studená pěna gramáže 55 kg/m3 

luxusní pratelný potah

viskoelastická pěna s antidekubitním prořezem 

Yana

Comfort
LinE

TUHOsT

Luxusní taštičková matrace s přírodními materiály.
Přírodní vrstvy jako koňské žíně, sisal, bavlna, vlna a velbloudí
vlna se postarají o dokonalé odvádění vlhkosti a vytvoření
optimálních podmínek pro ještě příjemnější spánek.

– komfortní pětizónové taštičkové jádro 770 ks pružinek
– velmi kvalitní latex s hustou perforací
– přírodní vrstvy udržují optimální mikroklima
– zimní a letní strana
– luxusní snímatelný a pratelný potah
– záruka 7 let
– nosnost do 130 kg
– výška 23 cm
– doporučujeme položit na laťový rošt COMPACT,

nebo na pevnou podložku

8 349 Kč
cena

23 cm 130 kg 7 let

zip

60 °C

– anti –
bakteriální 5 zón pružiny

SILVER – Potah se stříbrem je vyroben z polyesteru a viskózy - lyocellu. Lyocell se na dotek podobá hedvábí a struktura připomíná polyester. Chladí jako plátno a hřeje jako vlna. Vyniká 
mimořádnou absorpční schopností a lehkostí. Ionty stříbra aktivně působí proti bakteriím. Nové unikátní provedení potahu s velkým vzorem, lemovkou a 3D mřížkou. Výplň ze speciální, velmi 
prodyšné pěny.



cena

12 754 Kč

VIOLA
Velmi kvalitní matrace na bázi přírodních materiálů pro všechny, kteří rádi leží na tuhé 
matraci. Matrace je velmi tuhá ale zároveň bez problémů zvládne výrazné polohování 
například na motorovém polohovacím roštu.

- tuhé, ale ohebné jádro z tvrzené desky z kokosových vláken
- špičkové HR studené pěny gramáže 55 kg/m3

- velmi kvalitní latex s hustou perforací
- přírodní vrstvy udržují optimální mikroklima
- letní a zimní strana
- záruka 7 let
- luxusní snímatelný a pratelný potah
- nosnost 140 kg
- výška 26 cm

POTAHY

26 cm

150 kg 7 let

60 °C55

velmi kvalitní HR studená  
pěna gramáže 55 kg/m3 

velmi tuhé a zároveň  
ohebné kokosové jádro

3 cm kvalitního, hustě perforovaného latexu a silná 
vrstva výběrové viny udržují optimální teplotu 

přírodní vrstvy - latex, koňská žíně, bavlna a velbloudí vlna  
dokonale absorbují vlhkost a udržují komfortní mikroklima

luxusní pratelný potah

BAMBUS - Potah s bambusovým vláknem, jež je extrahován přímo z bambusového stébla dodává potahu příjemnou měkkost a zároveň vyšší pevnost. Bambusové vlákno dokáže ve větší míře 
přijímat vlhkost a následně ji při změně podmínek uvolňovat do obvzduší. Bambus také vytváří účinnou bariéru proti bakteriím. Nové unikátní provedení potahu s velkým vzorem, lemovkou a 3D 
mřížkou. Výplň ze speciální velmi prodyšné pěny.



8 850 Kč

cena

ROSA MED/HARD
Luxusní taštičková matrace s visko pěnou s antibakteriálními účinky na bázi stříbra 
a mimořádně prodyšnou HR studenou pěnou EUCAFEEL nové generace. Velmi prodyšná 
pětizónová matrace z nejnovějších materiálů.

- komfortní pětizónové taštičkové jádro 770 ks pružinek
- antibakteriální visko pěna se stříbrem
- HR studená pěna gramáže 45 kg/m3 s nopem
- luxusní snímatelný a pratelný potah
- záruka 7 let
- tužší a měkčí strana
- nosnost do 130 kg
- výška 26 cm

26 cm 130 kg

45

7 let

60 °C

5 zón

HR studená pěna gramáže 38 kg/m3 

velmi kvalitní pětizónová pružinová 
kostra - 770 ks pružinek 

mimořádně prodyšná HR studená pěna nové 
generace EUCAFEEL, gramáž 45 kg/m3  

luxusní pratelný potah

antibakteriální prodyšná viskoelastická pěna 
s obsahem stříbra 

Yana

Comfort
LinE

TUHOsT

Luxusní taštičková matrace s přírodními materiály.
Přírodní vrstvy jako koňské žíně, sisal, bavlna, vlna a velbloudí
vlna se postarají o dokonalé odvádění vlhkosti a vytvoření
optimálních podmínek pro ještě příjemnější spánek.

– komfortní pětizónové taštičkové jádro 770 ks pružinek
– velmi kvalitní latex s hustou perforací
– přírodní vrstvy udržují optimální mikroklima
– zimní a letní strana
– luxusní snímatelný a pratelný potah
– záruka 7 let
– nosnost do 130 kg
– výška 23 cm
– doporučujeme položit na laťový rošt COMPACT,

nebo na pevnou podložku

8 349 Kč
cena

23 cm 130 kg 7 let

zip

60 °C

– anti –
bakteriální 5 zón pružiny

SILVER – Potah se stříbrem je vyroben z polyesteru a viskózy - lyocellu. Lyocell se na dotek podobá hedvábí a struktura připomíná polyester. Chladí jako plátno a hřeje jako vlna. Vyniká 
mimořádnou absorpční schopností a lehkostí. Ionty stříbra aktivně působí proti bakteriím. Nové unikátní provedení potahu s velkým vzorem, lemovkou a 3D mřížkou. Výplň ze speciální, velmi 
prodyšné pěny.



cena 

10 605 Kč

POTAHY

YANA MED/HARD
Luxusní taštičková matrace s přírodními materiály. Přírodní vrstvy jako koňské žíně, 
sisal, bavlna, vlna a velbloudí vlna se postarají o dokonalé odvádění vlhkosti a vytvoření 
optimálních podmínek pro ještě příjemnější spánek.

- komfortní pětizónové taštičkové jádro 770 ks pružinek
- velmi kvalitní latex s hustou perforací
- přírodní vrstvy udržují optimální mikroklima
- zimní a letní strana
- luxusní snímatelný a pratelný potah
- záruka 7 let
- nosnost do 130 kg
- výška 24 cm

24 cm 130 kg

7 let

60 °C

5 zón

3 cm kvalitního hustě perforovaného latexu a silná 
vrstva výběrové vlny udržují optimální teplotu 

kvalitní taštičková pružina - 770 ks pružinek 

přírodní vrstvy - koňská žíně, sisal, bavlna, velbloudí vina  
dokonale absorbují vlhkost a udržují komfortní mikroklima 

luxusní pratelný potah

BAMBUS - Potah s bambusovým vláknem, jež je extrahován přímo z bambusového stébla dodává potahu příjemnou měkkost a zároveň vyšší pevnost. Bambusové vlákno dokáže ve větší míře 
přijímat vlhkost a následně ji při změně podmínek uvolňovat do obvzduší. Bambus také vytváří účinnou bariéru proti bakteriím. Nové unikátní provedení potahu s velkým vzorem, lemovkou a 3D 
mřížkou. Výplň ze speciální velmi prodyšné pěny.



MEGALAT SOFT/MED/HARD
Komfortní vysoká latexová matrace s pěti anatomickými zónami vhodná například na 
motorový rošt.  Verze hard je nejtužší latexová matrace na trhu.

- perforované latexové jádro s vysokou gramáží – hard 75 kg/m3, med 70kg/m3, soft 60 kg/m3

- antibakteriální účinky latexu
- 5 anatomických zón
- luxusní snímatelný a pratelný potah
- záruka 7 let
- nosnost hard do 150 kg, med do 140kg, soft do 130 kg
- výška 24 cm

 cena 

12 324 Kč

WWW.MATRACE-MABO.CZ

24 cm 150 kg

7 let

60 °C

5 zón

SOFT HARD

luxusní pratelný potah 

pětizónové latexové jádro s vertikální perforací  
a vysokou tuhostí, gramáž 75 kg/m3MED


