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Extra line

Matrace třídy Extraline

byly vyvinuty na základě spojení
dlouholetých zkušeností a high-tech
materiálů tak, aby splňovaly požadavky
nejnáročnějších uživatelů
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Maxima
Luxusní matrace nejvyšší třídy pro velmi náročné uživatele,
vyžadující výjimečné vlastnosti high-tech materiálů. Mimořádně
pohodlná 35 cm vysoká matrace z výběrových materiálů nejvyšší
kvality nabízí uživateli přepychový luxus. Dokonalé kopírování tělesných
křivek, žádný nepříjemný tlak ani v nejvíce exponovaných částech těla,
žádné nepříjemné pocity při ležení, jen dokonalá uklidňující relaxace.
Možnost otočení na měkčí nebo tužší stranu. V celé matraci je 2250 ks
taštičkových pružinek, což už je skutečně poznat.
Uvnitř jsou pouze špičkové materiály jako je 15 cm vysoká taštičková
pružina s vysokým počtem pružinek (1000 ks), hustě perforované
latexové desky s vysokou gramáží a optimální měkkostí. Změkčující
nano pružinky pod povrchem umožňují lepší cirkulaci vzduchu. Horní
vrstvy z výjimečných vysokogramážových pěn EUCAFEEL a BREEZE.
Pěna EUCAFEEL je high-tech HR studená pěna (45 kg/m3) měkká jako
peříčko s nekonečnou životností. BREEZE je viskoelastická pěna
(50 kg/m3) s mimořádnou prodyšností. Byla naměřena 6 × vyšší
prodyšnost ve srovnání s běžnou viskoelastickou pěnou.
Na přepychovou matraci patří také přepychový potah. Ten je ručně
vyroben z našich nejlepších materiálů. Můžete vybírat z provedení
SILVER, BAMBUS, AEGIS nebo ONE4ALL.

Eminente
Luxusní matrace nejvyšší třídy z přírodních vrstev pro velmi náročné
uživatele, vyžadující výjimečné vlastnosti klasických přírodních
materiálů. Mimořádně pohodlná 32 cm vysoká matrace z výběrových
materiálů nejvyšší kvality nabízí uživateli přepychový luxus. Dokonalé
kopírování tělesných křivek, žádný nepříjemný tlak ani v nejvíce
exponovaných částech těla, žádné nepříjemné pocity při ležení, jen
dokonalá uklidňující relaxace. Možnost otočení na měkčí nebo tužší
stranu.
Uvnitř jsou pouze výběrové přírodní materiály, které si necháváme
připravovat pro výrobu luxusních matrací. Hustě perforované latexové
desky se zvýšenou gramáží, odolný a prodyšný sisal, koňská žíně
s vysokou gramáží bez zbytečného kaučukového pojiva, 500 gr čisté
výběrové vlny, velbloudí vlna a nakonec vrstva viskózy s kapokem.
To vše na kvalitní 15 cm vysoké taštičkové pružině (1000 ks) nabízí
uživateli mimořádný pocit luxusního odpočinku. Přírodní materiály se
postarají o optimální mikroklima, absorpci vlhkosti a udržení příjemné
teploty.
Na přepychovou matraci patří také přepychový potah. Ten je ručně
vyroben z našich nejlepších materiálů. Můžete vybírat z provedení
SILVER, BAMBUS, AEGIS nebo ONE4ALL.

výběrové přírodní materiály
– např. koňská žíně s vysokou gramáží
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Premium
Nadstandardní luxusní pružinová matrace pro velmi náročné
uživatele. Osvědčené řešení dvojitého jádra matrace, které vyniká
výjimečným pohodlím a odolnou konstrukcí. 26 cm vysoká matrace
z nejkvalitnějších materiálů dokáže dokonale kopírovat jakoukoli
postavu.
Matrace je složena ze dvou oddělených jader z taštičkových pružin, které
je možné otočit na tužší či měkčí stranu. Tím se stává matrace velice
variabilní. Spodní tužší jádro zajišťuje správnou oporu páteři a spolehlivě
absorbuje výraznější stlačení. Vrchní – měkčí jádro nabízí komfortní
měkkost a výraznou prodyšnost. Extra jemná pětizónová tašková pružina
a hustě perforované vrstvy latexu jsou zárukou neobyčejného pohodlí.
Matrace dokonale kopíruje tělo a nikde nepříjemně netlačí. Složení vrstev
podporuje proudění vzduchu celým jádrem, což vytváří příjemný pocit
spaní v suchém prostředí.
Tuto luxusní matraci dodáváme v odpovídajícím potahu. Jde o ručně
zhotovený luxusní potah s lemem, úchyty a 3D páskem, jenž výrazně
zlepšuje cirkulaci vzduchu. Můžete vybírat z provedení Bambus,
Silver, Aegis, One4all.
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Luxury
Matrace Luxury je jednostranná směrová matrace určená
pro uživatele, kteří nemají chuť hledat pohodlné ležení otáčením
univerzálních matrací. Je určena pro ty, kteří vyžadují maximální
komfort bez jakýchkoli kompromisů.
Luxusní matrace s výškou 25 cm z nejkvalitnějších pěnových
materiálů – elastických HR studených pěn EUCASELECT gramáže
55 kg/m3 a mimořádně prodyšné viskoelastické pěny BREEZE.
Viskoelastická líná pěna BREEZE je 6 × prodyšnější než ostatní
líné pěny na trhu. Což znamená, že přebytečná vlhkost při spaní
bude bezpečně odvedena mimo jádro matrace a Váš spokojený
spánek nebude ničím rušen.
Matrace Luxury má několik funkčních zón pro dokonalé uvolnění
svalstva. Zónu ramenní, zónu kyčelní, zónu bederní a zónu patní.
Patní zóna je pro komfortní ležení velmi důležitá, neboť na paty
je při ležení vytvářen vysoký tlak. Z těchto důvodů je matrace
označena směrem ležení. Luxusní ručně vyráběný potah s lemem,
úchyty a 3D proužkem dodává matraci výjimečný vzhled extra
produktu.

Luxusní potahy

Ručně zhotovené potahy s lemem, úchyty a 3D páskem, jenž výrazně zlepšuje cirkulaci vzduchu
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Compact
Matrace řady EXTRA LINE doporučujeme položit na kvalitní pevný laťový
rošt s vysokou nosností a odolnou konstrukcí. Mabo Compact je ideálním
řešením pro špičkové matrace, protože má dostatečný počet latí a jeho
konstrukce umožňuje cirkulaci vzduchu ze spodní strany.
• výška roštu 6,5 cm
• počet latí 17 ks
• mezera mezi latěmi 3,5 cm
• nosnost roštu 150 kg
• záruka 10 let
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