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O NÁS
Jsme ryze česká společnost, která se již od roku 1996 
specializuje na výrobu produktů pro zdravé spaní pod značkou 
mabo®. Začínali jsme podnikat jako fyzická osoba s prodejem 
čalounických potřeb. Následovaly první pokusy s řezáním 
polyuretanových pěn s podomácku vyrobeným zařízením 
v pronajatých prostorech a postupně jsme se dostávali k výrobě 
matrací. V roce 2006 došlo k transformaci na společnost MABO 
TRADE s.r.o. a přestěhování výroby do vlastních prostor v Horní 
Suché.

Nyní probíhá kompletní vývojový a výrobní proces na 
jednom místě za pomoci zkušených odborníků. Zaměřujeme 
se především na výrobu mimořádně kvalitních matrací 
s jedinečným designem. Dlouholeté zkušenosti a profesionální 
přístup každého jednotlivce jsou garancí špičkové kvality 
a dlouhé životnosti, která k české značce mabo® od počátku 
neodmyslitelně patří. Naše produkty jsou charakteristické 
mimořádně vysokou úrovní zpracování v každém detailu, 
nadstandardní kvalitou použitých materiálů a nadčasovým 
designem. Značka mabo® znamená poctivý český výrobek ve 
špičkové kvalitě. Naše výrobky můžete vyzkoušet a koupit ve 
specializovaných prodejnách po celém území České republiky.

We are a purely Czech company that has been specializing 
in the production of products for healthy sleep under the 
mabo® brand since 1996. We started our business as a natural 
person selling upholstery supplies. The first attempts to cut 
polyurethane foams with home-made equipment in rented 
premises followed, and gradually we got to the production of 
mattresses. In 2006, we have transformed into the company 
MABO TRADE s.r.o. and relocated of production to its own 
premises in Horní Suchá.

Now the complete development and production process takes 
place in one place with the help of experienced experts. We 
focus primarily on the production of exceptionally high quality 
mattresses with a unique design. Many years of experience and 
professional approach of each individual are a guarantee of 
top quality and long life, which has been an integral part of 
the Czech brand mabo® from the very beginning. Our products 
are characterized by an extremely high level of workmanship 
in every detail, top quality of the materials used and timeless 
design. The mabo® brand means an honest Czech product in 
top quality. You can try and buy our products in specialized 
stores throughout the Czech Republic.
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FAKTA O SPÁNKU
V současné době už si většina lidí uvědomuje jakým podmínkám je jejich organismus každý den vystaven. Zvýšená fyzická 
i psychická námaha, stres, škodlivé látky v životním prostředí atd. Navíc vše nasvědčuje tomu, že stoupající nároky na výkon 
a flexibilitu budou spíše gradovat. Organismus si s tím může poradit pouze v případě, že bude mít odpovídající podmínky pro 
regeneraci. Odborníci pro diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění upozorňují, že nedostatkem spánku nejvíce trpí mozek. 
Permanentně nevyspalému člověku se zhoršuje psychický stav, paměť, imunitní systém a kvalita reakcí, což lze jednoduše 
prokázat. 

A jak bude pro náš organismus kvalitní spánek prospěšný?

 Zajistí naši dobrou výkonnost a zlepší naši psychiku. Sníží riziko vzniku stresu, deprese, neuróz a posílí srdeční činnost.
 Posílí naši obranyschopnost. Udržuje v těle hormonální rovnováhu a uvádí do oběhu hormony melatonin a kortizol.
 Sníží riziko nepozornosti. Reakce jsou rychlejší a přesnější.
 Prospívá pleti. Nevyspání snižuje regeneraci kůže, což se podepíše na jejím vzhledu. Hluboký delta spánek podporuje 
obnovování buněk a tkání a oddaluje stárnutí.

Z výše uvedeného vyplývá, že spánek výrazně ovlivňuje kvalitu vašeho života a tudíž výběrem správné a kvalitní matrace 
můžete svůj život výrazně zlepšit. Bohužel to platí i obráceně. Proto doporučujeme věnovat této činnosti odpovídající 
pozornost a vše si důkladně vyzkoušet a osahat nejlépe na vlastní kůži.
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FACTS ABOUT SLEEP

Today, most people are aware of the conditions to which their body is exposed every day. Increased physical and mental exertion, stress, 
harmful substances in the environment, etc. In addition, all indicates that the increasing demands on performance and flexibility will rather 
increase. The organism can cope with this only if it has adequate conditions for regeneration. Experts in the diagnosis and treatment of 
sleep and wakefulness disorders point out that the brain suffers the most from lack of sleep. A permanently sleepless person‘s mental state, 
memory, immune system and quality of reactions deteriorate, which can be easily demonstrated.

How will quality sleep be beneficial for our body?

 Ensures our good performance and improves our psyche. It reduces the risk of stress, depression, neurosis and strengthens the heart.
 It will strengthen our defenses. It maintains hormonal balance and circulates the hormones melatonin and cortisol in the body.
 Reduce the risk of inattention. Responses are faster and more accurate.
 It benefits the skin. Lack of sleep reduces skin regenerations, which is reflected in its appearance.

Deep delta sleep promotes cell and tissue regeneration and delays aging.
It follows from the above that sleep significantly affects the quality of your life and therefore by choosing the right and quality mattress you 
can significantly improve your life. Unfortunately, the opposite is also true. Therefore, we recommend paying appropriate attention to this 
activity and trying everything thoroughly and touching it best on your own skin.
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JAK VYBÍRAT
MATRACI
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Matrace by měla být co nejvyšší, doporučujeme 23 cm 
a více. Vysoká matrace bude příjemnější, nebude nadměrně 
přetěžována a bude mít delší životnost. Ráno se z ní také snáze 
postavíte, což oceníte hlavně ve vyšším věku. Konstruovaná 
by měla být tak, aby měla tužší jádro a příjemně měkký 
povrch. Velmi důležitá je také prodyšnost materiálů. Vzduch 
musí mít možnost cirkulovat všemi vrstvami tak, aby udržoval 
suché mikroklima. Kvalita materiálů – gramáže pěn, počet 
pružinek apod. – je velmi důležitá pro komfort ležení, odolnost 
a dlouhou životnost matrace. Samozřejmostí by měl být snadno 
snímatelný a pratelný potah. 

V případě zvýšené citlivosti na alergeny můžete zvolit materiály 
s antibakteriální úpravou, či přírodní materiály mající tyto 
schopnosti. 

The mattress should be as high as possible, we recommend 
23 cm and more. The high mattress will be more pleasant, 
won‘t be overloaded and will have a longer life. In the morning, 
you will also find it easier to stand up, which you will especially 
appreciate in an older age. It should be designed to have 
a stiffer core and a pleasantly soft surface. The breathability of 
materials is also very important. The air must be able to circulate 
through all the layers so as to maintain a dry microclimate. The 
quality of materials (foam weight, number of springs, etc.) is 
very important for Your comfort, durability and long life of the 
mattress. The cover is easy to remove and wash.

In case of increased sensitivity to allergens, you can choose 
materials with antibacterial treatment or natural materials with 
these abilities.

HOW TO CHOOSE
A MATTRESS



MATRACE materiály

10

HR STUDENÁ PĚNA
Studené pěny jsou charakteristické svou otevřenou 
pórovitou strukturou. Díky velkým pórům je pěna 
velmi prodyšná a mimořádně elastická. Pro kvalitu 
matrace ze studené pěny je klíčová gramáž udávaná 
v kilogramech na m3.

STANDARDNÍ PUR PĚNA 
Tyto pěny mají pravidelnou strukturu z velmi malých 
pórů. Nejsou tak prodyšné jako HR pěny, ale mají 
solidní tvarovou stálost. Také zde velmi záleží na 
gramáži pěny.

VISKOELASTICKÉ PĚNY 
Pěna dokáže dokonale kopírovat tělesné křivky a tím 
snižuje tlak na pokožku. Tuhost pěny se částečně 
mění působením teploty těla. Používá se v tenčích 
vrstvách (okolo 4 cm) na povrchu matrace.

MATTRESS materials

HR COLD FOAM
Cold foams are characterized by their open porous 
structure. Thanks to the large pores, the foam is very 
breathable and extremely elastic. For the quality of the 
cold foam mattress, the key weight is given in kilograms 
per m3.

STANDARD PUR FOAM 
These foams have a regular structure of very small 
pores. They are not as breathable as HR foams, but have 
solid dimensional stability. The weight of the foam is also 
very important here.

VISCOELASTIC FOAMS 
The foam can perfectly copy body curves and thus reduce 
pressure on the skin. The stiffness of the foam changes 
in part due to body temperature. It is used in thinner 
layers (about 4 cm) on the surface of the mattress.
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EUCAFEEL
Nová generace HR studených pěn. Mimořádně 
prodyšná pěna s luxusní měkkostí vytvoří na Vaší 
matraci příjemnou komfortní vrstvu. Používá se ke 
změkčení a provzdušnění lehacích vrstev.

BREEZE
Viskoelastická pěna nové generace je až 6× 
prodyšnější než běžné viskoelastické pěny. Díky své 
velmi otevřené struktuře proudí materiálem velké 
množství vzduchu a tím vytváří chladivý efekt. 
Používá se v tenčích vrstvách (okolo 4 cm) na 
povrchu matrace.

EUCAFEEL
A new generation of HR cold foams. Extremely breathable 
foam with luxurious softness will create a pleasant 
comfortable layer on your mattress. Used to soften and 
aerate the lying layers.

BREEZE 
New generation viscoelastic foam is up to 6 times more 
breathable than conventional viscoelastic foams. Thanks 
to its very open structure, a large amount of air flows 
through the material and thus creates a cooling effect. 
It is used in thinner layers (about 4 cm) on the surface 
of the mattress.

LATEX
Přírodní složka tohoto materiálu pochází 
z kaučuku rostoucího v Latinské Americe a Asii. 
Vyniká výbornými antibakteriálními vlastnostmi, 
prodyšností a elasticitou. Latexová matrace je 
vhodná na výraznější polohování.

LATEX
A natural component of this material comes from rubber 
grown in Latin America and Asia. It excels in excellent 
antibacterial properties, breathability and elasticity. Latex 
mattress is suitable for more pronounced positioning.



OVČÍ A VELBLOUDÍ VLNA 
Přírodní materiály, které vynikají termoregulačními 
schopnostmi. V létě chladí, v zimně hřejí, jsou velmi 
prodyšné a zvyšují celkový komfort ležení. Přispívá 
k udržení suchého mikroklima mezi pokožkou 
a povrchem matrace.

BAVLNA
Hlavní předností bavlny je schopnost odvádět 
přebytečné vlhko a teplo od těla. Je velice měkká 
a příjemná na dotek. Přispívá k udržení suchého 
mikroklima mezi pokožkou a povrchem matrace.

MATRACE materiály
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KOŇSKÁ ŽÍNĚ  
Vlákna koňských žíní dokáží absorbovat velké 
množství vlhkosti (až 70 % své hmotnosti) 
a zároveň zůstat na omak suché. Jedná se o velmi 
odolný materiál s dlouhou životností.

MATTRESS materials

SHEEP AND CAMEL WOOL 
Natural materials that excel in thermoregulatory abilities. 
They cool in summer and warm in winter, are very 
breathable and increase the overall comfort of lying. It 
helps maintain a dry microclimate between the skin and 
the mattress surface.

COTTON 
The main advantage of cotton is the ability to remove 
excess moisture and heat from the body. It is very 
soft and pleasant to the touch. It helps maintain a dry 
microclimate between the skin and the mattress surface.

HORSEHAIR 
Horsehair fibers can absorb large amounts of moisture 
(up to 70% of their weight) and at the same time stay 
dry to the touch. It is a very durable material with a long 
life.
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TAŠKOVÁ PRUŽINA
Jednotlivé ocelové pružinky zabalené v textilii 
(taštičce) a sešité do tvaru pružinové kostry, která 
tvoří základ matrace. Pružinová kostra je velmi 
prodyšná, nevrže a má dlouhou životnost.

POCKET SPRINGS
Individual steel springs wrapped in a fabric (bag) and 
sewn into the shape of a spring frame, which forms 
the basis of the mattress. The spring frame is very 
breathable, does not creak and has a long life.



Provedení POTAHŮ
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POTAH 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 je ze speciální, velmi 
prodyšné pěny. 

POTAH MITCH 
Elastický potah s vysokým obsahem bavlny. Bavlna je příjemná na omak 
a výborně absorbuje vlhkost. Nové unikátní provedení potahu s velkým 
celoplošným vzorem a lemovkou. Výplň ze speciální, velmi prodyšné pěny.

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 ovzduší. Bambus také vytváří účinnou bariéru proti bakteriím. 
Nové unikátní provedení potahu s velkým vzorem, lemovkou a 3D mřížkou. 
Výplň ze speciální, velmi prodyšné pěny. 



MITCH COVER
Elastic cover with a high cotton content. Cotton is pleasant to the 
touch and absorbs moisture perfectly. New unique design of the 
cover with a large full-area pattern and edging. Filling made of 
special, very breathable foam.

SILVER COVER
Silver cover is made of polyester and viscose - lyocell. Lyocell 
resembles silk to the touch and the structure resembles polyester. 
It cools like a canvas and warms like wool. It excels in exceptional 
absorption capacity and lightness. Silver ions actively act against 
bacteria. New unique design of the cover with a large pattern, edging 
and 3D grid. The filling is made of special, very breathable foam.

1515

Design of COVERS

BAMBUS COVER
A cover with bamboo fiber, which is extracted directly from the 
bamboo stalk, gives the cover a pleasant softness and at the same 
time higher strength. Bamboo fiber can absorb moisture to a greater 
extent and then release it into the air when conditions change. 
Bamboo also creates an effective barrier against bacteria. New 
unique design of the cover with a large pattern, edging and 3D grid. 
Filling made of special, very breathable foam.



Provedení POTAHŮ Design of COVERS
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POTAH SEACELL 
Sušená rostlina mořské řasy se rozemele na jemné částice, ze kterých se 
pomocí celulózy vytváří vlákno jako základ hotové pleteniny. Unikátní 
vlastnosti mořské řasy pomáhají chránit vaši pokožku před škodlivým 
prostředím, kterému jsme během každého dne vystaveni. Mořská řasa je 
přírodní materiál, bohatý na základní substance jako vitamíny, stopové prvky, 
aminokyseliny a minerály. Tyto látky podporují buněčnou regeneraci, jež 
pomáhá zbavovat pokožku nemocí, redukovat záněty a uklidňuje svědění. 
Vysoké množství antioxidantů chrání vaši pokožku před škodlivými volnými 
radikály, které mají negativní vliv na buňky kůže. Přirozená vlhkost pokožky 
aktivuje výměnu těchto prospěšných látek mezi matracovým vláknem 
a pokožkou a tím vzniká příjemný pocit klidu a pohody

SEACELL COVER
The unique properties of seaweed help protect your skin from the harmful environment 
to which we are exposed every day. Seaweed is a natural material, rich in essential 
substances such as vitamins, trace elements, amino acids and minerals. These 
substances promote cell regeneration, which helps rid the skin of diseases, reduce 
inflammation and soothes itching. The natural moisture of the skin activates the 
exchange of these beneficial substances between the mattress fiber and the skin and 
thus creates a pleasant feeling of peace and well-being.
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PĚNOVÉ
MATRACE 
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Do této kategorie patří matrace ze standardních pěn, HR 
studených pěn a z viskoelastických pěn. Tyto typy matrací jsou 
na českém trhu velmi oblíbené. Pěny se snadno tvarují a vhodnou 
kombinací různých druhů lze vytvořit velmi pohodlnou matraci. 
V naší nabídce najdete celou řadu pěnových matrací v různých 
výškách, tuhostech a kombinacích. Existuje mnoho druhů pěn 
s různými vlastnostmi a v různých barvách. Ne všechny jsou 
ale vhodné pro výrobu kvalitních matrací. Při výběru je velmi 
důležité porovnávat hustotu – gramáž pěn, která se udává  
v kg/m3. Gramáž určuje kvalitu a životnost pěnové matrace 
a má také výrazný vliv na pohodlí. 

Jak se liší jednotlivé typy pěn najdete na straně 10. – 11.

This category includes mattresses made of standard foams, HR 
cold foams and viscoelastic foams. These types of mattresses 
are very popular on the Czech market. The foams are easy to 
shape and a very comfortable mattress can be created with 
a suitable combination of different types. In our offer you will 
find a whole range of foam mattresses in various heights, 
stiffnesses and combinations. There are many types of foams 
with different properties and in different colors. However, not 
all of them are suitable for the production of quality mattresses. 
When choosing, it is very important to compare the density - 
weight of foams, which is given in kilograms/m3. The weight 
determines the quality and durability of the foam mattress and 
also has a significant effect on comfort.

How different types of foams differ can be found on page  
10. – 11.

FOAM
MATTRESSES



Doporučeno  
pro hmotnost 60–90 kg

Tuhost středně tuhá

Potah standard MITCH
volitelně SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ano

Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály HR studená pěna 45 kg/m3, visko pěna  
45 kg/m3, PUR pěna 32 kg/m3 

Doporučený 
podklad laťový rošt, lamelový rošt, pevná podložka

BAMBUS
Volitelně

Potah

ASPE
Oblíbená matrace s optimální měkkostí s HR studenou pěnou 
a viskoelastickou pěnou. Vertikální otvory skrz celé jádro 
zlepšují prodyšnost matrace.

PĚNOVÉ MATRACE / FOAM MATTRESSES 

5 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohovánído 120 kg
Nosnost

21 cm
Výška

45
Hustota

Potah
SEACELL
Volitelně

VISKO

Potah
MITCH
Standard

20

SILVER
Volitelně

Potah

Popular mattress with optimal softness with HR cold foam and 
viscoelastic foam. Vertical openings throughout the core improve 
the breathability of the mattress.
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PROMA
Matrace PROMA je velmi pohodlná sedmizónová matrace 
s unikátním děrováním jádra. Jádro této matrace tvoří 
dvě vrstvy HR studené pěny gramáže 43 kg/m3 s podílem 
rostlinného extraktu ze sóji.

7 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohovánído 120 kg
Nosnost

21 cm
Výška

43
Hustota

7 zón

Doporučeno  
pro hmotnost 60–100 kg

Tuhost tuhá

Potah standard MITCH
volitelně SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ne

Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály HR studená pěna 43 kg/m3, PUR 40 kg/m3

Doporučený 
podklad laťový rošt, pevná podložka

SILVER
Volitelně

Potah
BAMBUS
Volitelně

Potah Potah
SEACELL
Volitelně

Potah
MITCH
Standard

40
Hustota

Very comfortable seven-zone mattress with a unique perforation of 
the core. The core of this mattress consists of two layers of HR cold 
foam weighing 43 kg/m3 with a share of plant extract from soybeans.

PĚNOVÉ MATRACE / FOAM MATTRESSES 



CELA
Kvalitní sendvičová matrace se sedmizónovým nopovým 
profilem a viskoelastickou – línou pěnou s podílem rostlinného 
oleje. Viskoelastická pěna mění svou tuhost při kontaktu 
s tělesnou teplotou.

5 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohovánído 120 kg
Nosnost

21 cm
Výška

32/40
Hustota

Doporučeno  
pro hmotnost 50–100 kg

Tuhost středně tuhá

Potah standard MITCH
volitelně SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ano

Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály PUR 40, PUR 32, Visko

Doporučený 
podklad laťový rošt, pevná podložka

7 zón VISKO22

SILVER
Volitelně

Potah
BAMBUS
Volitelně

Potah Potah
SEACELL
Volitelně

Potah
MITCH
Standard

Quality sandwich mattress with a seven - zone nop profile and 
viscoelastic - lazy foam with a share of vegetable oil. Viscoelastic 
foam changes its stiffness on contact with body temperature.

PĚNOVÉ MATRACE / FOAM MATTRESSES 
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SILVER
Velmi pohodlné a příjemně tvrdé jádro z velmi kvalitní HR 
pěny gramáže 45 kg/m3 a antibakteriální viskoelastické pěny. 
Jádro matrace má funkční BAKTERICIDNÍ ÚČINEK díky 
technologii micro SILVER-IONS aplikované přímo uvnitř pěn.

7 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohovánído 130 kg
Nosnost

20-28 cm
Výška

7 zón

Doporučeno  
pro hmotnost 60–100 kg

Tuhost středně tuhá

Potah SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ano

Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály antibakteriální HR 45, antibakteriální visko

Doporučený 
podklad laťový rošt, pevná podložka 

VISKO
Silver

45
Hustota

Bacterial
Anti

Very comfortable and pleasantly hard core made of high quality HR 
foam weighing 45 kg/m3 and antibacterial viscoelastic foam. The core 
of the mattress has a functional BACTERICIDAL EFFECT thanks to 
the micro SILVER-IONS technology applied directly inside the foams.

PĚNOVÉ MATRACE / FOAM MATTRESSES 

SILVER
Standard

Potah
BAMBUS
Standard

Potah Potah
SEACELL
Volitelně



7 let
Záruka

60 °C Polohovánído 130 kg
Nosnost

22 cm
Výška

32 / 40
Hustota

Doporučeno  
pro hmotnost 70–110 kg

Tuhost tuhá

Potah SILVER, BAMBUS, SAECELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ne

Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály antibakteriální pěny 32 kg a 40 kg/m3

Doporučený 
podklad laťový rošt, pevná podložka

7 zónZIP24 Bacterial
Anti

MATY
Kvalitní sedmizónová matrace z antibakteriálních pěn. Dvě 
různé tuhosti. Kombinace horizontálních a vertikálních 
otvorů zaručuje výbornou prodyšnost a prodlužuje životnost 
matrace.

Quality seven-zone mattress made of antibacterial foam. Two 
different stiffnesses. The combination of horizontal and vertical 
openings guarantees excellent breathability and prolongs the life of 
the mattress.

PĚNOVÉ MATRACE / FOAM MATTRESSES 

SILVER
Standard

Potah
BAMBUS
Standard

Potah Potah
SEACELL
Volitelně
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CAMA
Luxusní sedmizónová matrace z antibakteriálních pěn 
v kombinaci s HR studenou pěnou 55 kg/m3. Lehací 
plochy tvoří antibakteriální pěny vysoké gramáže  
40 a 32 kg/m3 s různou tuhostí. Jádro je upraveno vertikálními 
otvory, které dokonale odvádí vlhkost a přebytečné teplo 
a tím udržují správné mikroklima.

7 let
Záruka

do 130 kg
Nosnost

22 cm
Výška

32 / 40
Hustota

Doporučeno  
pro hmotnost 70–110 kg

Tuhost středně tuhá, tuhá, extra tuhá

Potah SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ne

Varianty SOFT/MED/HARD  
80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály antibakteriální pěna 32 a 40 kg/m3, 
HR studená pěna 55 kg/m3

Doporučený 
podklad laťový rošt, pevná podložka

ZIP 60 °C Polohování 7 zón55
Hustota

Bacterial
Anti

Luxury seven-zone mattress made of antibacterial foams in 
combination with HR cold foam 55 kg/m3. The lying surfaces are 
made of antibacterial foams of high weight 40 and 32 kg/m3 with 
different stiffness. The core is treated with vertical holes, which 
perfectly remove moisture and excess heat and thus maintain 
the correct microclimate.

PĚNOVÉ MATRACE / FOAM MATTRESSES 

SILVER
Standard

Potah
BAMBUS
Standard

Potah Potah
SEACELL
Volitelně



5 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohovánído 130 kg
Nosnost

21 cm
Výška

43
Hustota

LILA 
Sedmizónová matrace z velmi prodyšné HR studené pěny 
s obsahem rostlinného oleje. Viskoelastická pěna v ramenních 
zónách

VISKO7 zón

Výška matrace 21 cm

LILA SOFT 40 – 70 kg

LILA MED 60 – 90 Kg

LILA HARD 80 – 100 Kg
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Doporučeno  
pro hmotnost 40–70 kg SOFT/60–90 kg MED/80–100 kg HARD

Tuhost měkká/středně tuhá/tuhá

Potah standard MITCH
volitelně SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ano

Varianty SOFT/MED/HARD 
80, 85,90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály HR studená pěna 43 kg/m3, visko BREEZE

Doporučený 
podklad laťový rošt nebo pevná podložka

SOFT

MED

HARD

Seven-zone mattress made of very breathable HR cold foam with 
vegetable oil. Viscoelastic foam in the shoulder zones.



Výška matrace 21 cm

LILA SOFT 40 – 70 kg

LILA MED 60 – 90 Kg

LILA HARD 80 – 100 Kg

27

SILVER
Volitelně

Potah
BAMBUS
Volitelně

Potah Potah
SEACELL
Volitelně

Potah
MITCH
Standard

PĚNOVÉ MATRACE / FOAM MATTRESSES 



10 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohovánído 150 kg
Nosnost

20-28 cm
Výška

55
Hustota

MESTE 
Velmi komfortní matrace ze špičkových HR 
studených pěn pro náročné uživatele. Vyberte 
si výšku, tuhost a nejlepší lehací vrstvu.

Doporučeno  
pro hmotnost 40–80 kg SOFT/70–100 kg MED/90–130 kg HARD

Tuhost měkká/středně tuhá/tuhá

Potah SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ano

Varianty SOFT/MED/HARD 
80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, atyp

Materiály
HR studená pěna 55 kg/m3,  
visko BREEZE, visko SILVER, HR pěna  
EUCAFEEL, HR pěna EUCAHARD

Doporučený 
podklad laťový rošt, pevná podložka

7 zón

SOFT

MED

HARD

Výška matrace 20 cm 23 cm 26 cm
MESTE SOFT 40 – 60 kg 60 – 75 kg 75 – 90 kgMESTE SOFT

MESTE SOFT 50 – 70 Kg 60 – 100 Kg 90 – 110 KgMESTE MED

MESTE MED 70 – 90 Kg 80 – 110 Kg 90 – 130 KgMESTE MED

MESTE MED 80 – 100 Kg 90 – 120 Kg 130 – 150 KgMESTE HARD

MESTE HARD 90 – 110 Kg 100 – 130 Kg 130 – 150 KgMESTE HARD

28 VISKO
BREEZE, SILVER

Doporučeno pro hmotnost

Very comfortable mattress made of top HR cold 
foams for demanding users. Choose the height, 
stiffness and the best lying layer.
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PĚNOVÉ MATRACE / FOAM MATTRESSES 

Vyberte si lehací vrstvu podle 
vašich potřeb

SILVER
Standard

Potah
BAMBUS
Standard

Potah Potah
SEACELL
Volitelně
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PRUŽINOVÉ
MATRACE 

31

Základ takovéto matrace tvoří vysoký počet speciálních, 
vzájemně propojených ocelových pružinek – tzv. pružinové 
jádro. V současné době se používají především pružinová jádra, 
kde jsou jednotlivé pružinky zabaleny v textilním obalu – tzv. 
taštičce. Taková pružinová jádra jsou velmi odolná, nevržou 
a vydrží dlouhou dobu.

Kvalitu pružinové matrace určuje počet pružinek na m2 a počet 
závitů u jednotlivých pružinek. Pružinové jádro dodá matraci 
výbornou prodyšnost a pružnost. Pokud se vhodně kombinuje 
s ostatními materiály, vzniká ideální místo pro odpočinek 
s dlouhou životností.

The basis of such a mattress is a high number of special, 
interconnected steel springs - the so-called spring core. 
Nowadays spring cores are mainly used, where the individual 
springs are packed in a textile package - the so-called bag. 
Such spring cores are very durable, do not creak and last a long 
time.

The quality of a spring mattress is determined by the number of 
springs per m2 and the number of turns for individual springs. 
Spring core gives the mattress excellent breathability and 
flexibility, and when combined with other materials, it is an 
ideal place for rest with a long life.

SPRING
MATTRESSES



EGET
Příjemně tuhá pružinová matrace s antibakteriální vrstvou 
a výškou 27 cm. Lehací vrstvy matrace jsou upraveny perfo-
rací tak, aby snáze odváděly vlhkost od pokožky.

5 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohovánído 140 kg
Nosnost

27 cm
Výška

40
Hustota

380 Ks
Pružiny

Doporučeno  
pro hmotnost 90–110 kg

Tuhost středně tuhá/tuhá
Potah MITCH
Anatomické zóny ne
Visko pěna  ne

Varianty SOFT/HARD 80, 85, 90, 100
atyp do 100×200

Materiály pěny gramáže 30, 32 a 40 kg/m3,  
tašková pružina s drátem 1,8 nebo 2 mm

Doporučený 
podklad laťový rošt, pevná podložka

Potah
MITCH
Standard

32 Bacterial
Anti

Pleasantly rigid spring mattress with an antibacterial layer and 
a height of 27 cm. The lying layers of the mattress are modified with 
perforations so that they more easily remove moisture from the skin.

PRUŽINOVÉ MATRACE / SPRING MATTRESSES 



ROSA
Luxusní taštičková matrace s antibakteriální visko pěnou 
a mimořádně prodyšnou HR studenou pěnou EUCAFEEL nové 
generace. Velmi prodyšná pětizónová matrace z nejnovějších 
materiálů.

7 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohovánído 130/140 kg
Nosnost

26 cm
Výška

45
Hustota

5 zón

Doporučeno  
pro hmotnost 60–90 kg med/80–110 kg hard

Tuhost středně tuhá/tuhá

Potah SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ano

Varianty MED/HARD 80, 85, 90, 100, 120, 140,  
180, 200, atyp

Materiály antibakteriální visko pěna se stříbrem,
studená pěna gramáže 45 kg/m3

Doporučený 
podklad laťový rošt, pevná podložka

33770 Ks
Pružiny

38
Hustota

VISKO
Silver

Bacterial
Anti

Luxury spring-bag mattress with antibacterial visco foam and 
extremely breathable HR cold foam EUCAFEEL of the new generation. 
Very breathable five-zone mattress made of the latest materials.

PRUŽINOVÉ MATRACE / SPRING MATTRESSES 

SILVER
Standard

Potah
BAMBUS
Standard

Potah Potah
SEACELL
Volitelně
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VENTA 
Kvalitní pružinová matrace s jádrem z taštičkových pružin 
s antibakteriální úpravou a viskoelastickou pěnou SILVER. 
Díky vertikálním otvorům je matrace prodyšnější.

5 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohovánído 130 kg
Nosnost

24 cm
Výška

7 zón

Doporučeno  
pro hmotnost 50–80 kg MED/70–100 kg HARD

Tuhost středně tuhá/tuhá

Potah SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ano

Varianty MED/HARD  
80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály Visko silver, antibakteriální PUR pěna  
40 kg/m3, taštičková pružina (380 ks)

Doporučený 
podklad laťový rošt, pevná podložka

380 Ks
Pružiny

SILVER
Standard

Potah
BAMBUS
Standard

Potah

40
Hustota

Potah
SEACELL
Volitelně

VISKO
Silver

Bacterial
Anti

Quality spring mattress with a core of bag springs with antibacterial 
treatment and SILVER viscoelastic foam. Thanks to the vertical 
openings, the mattress is more breathable.

PRUŽINOVÉ MATRACE / SPRING MATTRESSES 
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ZITA
Příjemná taštičková matrace v základním provedení 
s kvalitními pěnami ve formě nopků. Odolná konstrukce, 
solidní prodyšnost a dlouhá životnost.

Potah
MITCH
Standard

Doporučeno  
pro hmotnost 50–80 kg MED/70–100 kg HARD

Tuhost středně tuhá/tuhá

Potah MITCH

Anatomické zóny ne

Visko pěna  ne

Varianty MED/HARD  
80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály PUR pěna 30 kg/m3, 
Taštičková pružina (380 ks)

Doporučený 
podklad lamelový rošt, laťový rošt, pevná podložka

5 let
Záruka

Polohovánído 120 kg
Nosnost

21 cm
Výška

30
Hustota

380 Ks
Pružiny

ZIP 60 °C

Comfortable bag mattress in the basic design with quality foams in 
the form of nops. Durable construction, solid breathability and long 
life.

PRUŽINOVÉ MATRACE / SPRING MATTRESSES 
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LATEXOVÉ
MATRACE 

37

Základem latexové matrace je latexová hmota původem ze 
stromu Kaučukovníku brazilského, rostoucího v Latinské Americe 
a jihovýchodní Asii.  Vyznačuje se výbornými antialergenními 
a antibakteriálními vlastnostmi. Existují latexové matrace 
kombinované ze syntetického a přírodního kaučuku, nebo 
matrace ze 100% přírodního kaučuku. Latexové matrace jsou 
velmi elastické a prodyšné. Jsou ideální na výrazné polohování, 
například na motorových roštech. V naší nabídce najdete 
luxusní latexové matrace v různých tuhostech. Mimo jiné zde 
máme i nejtužší latexovou matraci na trhu.

V této sekci najdete také speciální biodegradabilní 
matraci pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit do 
ochrany přírody. Tato matrace je vyrobena pouze 
z plně rozložitelných přírodních materiálů a proto vůbec 
nezatěžuje životní prostředí.

The basis of the latex mattress is a latex mass originating 
from the Brazilian rubber tree, growing in Latin America and 
Southeast Asia. It is characterized by excellent antiallergenic 
and antibacterial properties. There are latex mattresses 
combined from synthetic and natural rubber, or mattresses 
made of 100% natural rubber. Latex mattresses are very elastic 
and breathable. They are ideal for significant positioning, for 
example on motor grids. In our offer you will find luxury latex 
mattresses in various stiffnesses. Among other things, we have 
the toughest latex mattress on the market.

In this section you will also find a special biodegradable 
mattress for those who want to actively participate in 
nature conservation. This mattress is made only of fully 
degradable natural materials and therefore does not 
burden the environment at all.

LATEX 
MATTRESSES



MAILO
Špičková latexová matrace pouze z přírodních materiálů 
se třemi anatomickými zónami. 100% přírodní kaučuk je 
antialergický a antibakteriální a velmi prodyšný. 100% 
rozložitelná matrace nezatěžuje životní prostředí dalším 
odpadem.

7 let
Záruka

do 130 kg
Nosnost

22 cm
Výška

Doporučeno  
pro hmotnost 70–110 kg MED/90–130 kg HARD

Tuhost středně tuhá/tuhá

Potah BAVLNA

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ne

Varianty MED/HARD  
80, 85, 90, 100, atyp do 100 cm

Materiály 100% kaučuk, potah 100% bavlna, ovčí 
vlna, velbloudí vlna

Doporučený 
podklad laťový rošt

38383838

BAVLNA
Standard

Potah

Polohování 5 zón80
Hustota

NATURE

Top latex mattress made only of natural materials with three 
anatomical zones. 100% Natural rubber is anti-allergic and 
antibacterial and very breathable. A 100% decomposable mattress 
does not burden the environment with additional waste.

LATEXOVÉ MATRACE / LATEX MATTRESSES 



MEGALAT
Komfortní vysoká latexová matrace s pěti anatomickými 
zónami a luxusním potahem. Výjimečné pohodlí díky 
vysokému latexovému jádru. Latexová pěna má antibakteriální 
vlastnosti.

ZIP 60 °C Polohovánído 130/150 kg
Nosnost

26 cm
Výška

5 zón

Doporučeno  
pro hmotnost 50–80 kg SOFT/80–120 kg HARD

Tuhost měkká/tuhá

Potah SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ne

Varianty SOFT/HARD  
80, 85, 90, 100, atyp do 100 cm

Materiály latexové jádro 60 kg/m3  
nebo 73 kg/m3, luxusní potah

Doporučený 
podklad laťový rošt

80
Hustota

39393939Bacterial
Anti

7 let
Záruka

Comfortable high latex mattress with five anatomical zones and 
a luxurious cover. Exceptional comfort thanks to a high latex core. 
Latex foam has antibacterial properties.

LATEXOVÉ MATRACE / LATEX MATTRESSES 

SILVER
Standard

Potah
BAMBUS
Standard

Potah Potah
SEACELL
Volitelně
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PŘÍRODNÍ
MATRACE 

41

Pro výrobu těchto matrací používáme stejné materiály, jako 
používali naši předkové – ovčí vlnu, velbloudí vlnu, koňské žíně, 
sisal, bavlnu apod.  Přírodní materiály jsou pro své specifické 
vlastnosti v matraci nenahraditelné. Například ovčí a velbloudí 
vlny dokáží v zimně hřát a v létě chladit, jsou velmi prodyšné 
a působí proti roztočům. Tyto materiály se postarají o optimální 
mikroklima. Koňské žíně mají jedinečné absorpční schopnosti. 
Dokáží pojmout velké množství vlhkosti a přitom zůstat na 
omak suché. Tato rychleschnoucí vlastnost udržuje v matraci 
suché prostředí. Bavlna zlepšuje odvádění přebytečného tepla 
a vlhkosti.

Všechny používané přírodní materiály jsou neobyčejně 
prodyšné, mají dlouhou životnost a jsou na omak velice 
příjemné. Přírodní materiály jsou také velmi šetrné k životnímu 
prostředí, neboť jsou v přírodě snadno rozložitelné.

Přírodní materiály mají specifické aroma, které se časem 
vytrácí. Většina uživatelů nic nezaznamená, ale někteří citlivější 
jedinci jej mohou vnímat.

For the production of these mattresses we use the same 
materials as our ancestors used - sheep wool, camel wool, 
horsehair, sisal, cotton, etc. Natural materials are irreplaceable 
due to their specific properties in the mattress. For example, 
sheep and camel wool can heat up in the winter and cool in the 
summer and they are very breathable and act against mites. 
These materials ensure an optimal microclimate. Horsehair has 
unique absorption capabilities. They can absorb a large amount 
of moisture while remaining dry to the touch. This quick-drying 
property maintains a dry environment in the mattress. Cotton 
improves the removal of excess heat and moisture.

All natural materials used are extremely breathable, have 
a long service life and are very pleasant to the touch. Natural 
materials are also very environmentally friendly, as they are 
easily degradable in nature.

Natural materials have a specific aroma that fades  over time. 
Most users will not notice anything, but some more sensitive 
individuals may perceive it.

NATURAL
ATTRESSES



YANA 
Komfortní pružinová matrace z taštičkových pružin s velkým 
podílem přírodních materiálů. Základem matrace je pružinová 
kostra s velkým počtem pružinek – 770 ks. Přírodní materiály 
dodávají matraci specifické vlastnosti.

7 let
Záruka

ZIP 60 °Cdo 130/140 kg
Nosnost

24 cm
Výška

770 Ks
Pružiny

Doporučeno  
pro hmotnost 70–90 kg MED/80–110 kg HARD

Tuhost tuhá/extra tuhá

Potah SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ano

Visko pěna  ne

Varianty MED/HARD 
80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály
taštičková pružina (770 ks), ovčí vlna,  
velbloudí vlna, koňské žíně, bavlna, sisal, 
juta, latex

Doporučený 
podklad laťový rošt

5 zón

SILVER
Standard

Potah
BAMBUS
Standard

Potah Potah
SEACELL
Volitelně

70
Hustota

42

Comfortable spring mattress made of bag springs with a large 
proportion of natural materials. The basis of the mattress is a spring 
frame with a large number of springs – 770 pcs. Natural materials 
give the mattress specific properties.

PŘÍRODNÍ MATRACE / NATURAL MATTRESSES 
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VIOLA
Velmi kvalitní matrace na bázi přírodních materiálů pro 
všechny, kteří rádi leží na tuhé matraci. Koňská žíně, sisal, 
bavlna, vlna, velbloudí vlna a latex se postarají o dokonalé 
odvádění vlhkosti a vytvářejí optimální podmínky pro klidné 
spaní.

7 let
Záruka

ZIP 60 °Cdo 150 kg
Nosnost

26 cm
Výška

55
Hustota

Doporučeno  
pro hmotnost 90–120 kg

Tuhost extra tuhá

Potah SILVER, BAMBUS, SEACELL

Anatomické zóny ne

Visko pěna  ne

Varianty 80, 85, 90, 100, atyp do 100 cm

Materiály
tuhé kokosové vlákno, HR55, ovčí vlna, 
velbloudí vlna, koňské žíně, bavlna, sisal, 
latex 70

Doporučený 
podklad laťový rošt

70
Hustota

High quality mattress based on natural materials for all who like to 
lie on a solid mattress. Horsehair, sisal, cotton, wool, camel wool and 
latex ensure perfect moisture wicking and create optimal conditions 
for a peaceful sleep.

PŘÍRODNÍ MATRACE / NATURAL MATTRESSES 

SILVER
Standard

Potah
BAMBUS
Standard

Potah Potah
SEACELL
Volitelně
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DĚTSKÉ
MATRACE 

45

V našem sortimentu rozhodně nepřijdou zkrátka ani ti nejmenší 
spáči. Pro nejmenší děti máme připraveny krásné minimatrace 
s dětským motivem na ploše i lemovce. Najdete zde provedení 
s pěnovým jádrem, případně provedení s jádrem z přírodních 
materiálů, jako kokosová vlákna nebo velbloudí a ovčí vlna. 
Vše je, jak je u nás zvykem, v nejvyšší kvalitě a perfektním 
zpracování.

In our assortment, even the smallest sleepers will definitely 
not come short. We have prepared beautiful minimats for the 
youngest children with a children‘s design on the surface and 
edging. You can find the foam core mattress or natural core  
mattress made of natural materials such as coconut fiber or 
camel and sheep wool. All is, as is our custom, in the highest 
quality and perfect workmanship.

CHILDREN‘S
MATTRESSES



EMELI 
Úžasná matrace pro ty nejmenší. Špičková kvalita 
v nadčasovém inovativním designu. Matrace s pěnovou výplní 
se snímatelným, snadno čistitelným potahem s vyšitým 
dětským vzorem.

5 let
Záruka

ZIP 60 °Cdo 60 kg
Nosnost

10 cm
Výška

Doporučeno  
pro hmotnost 2–20 kg

Tuhost střední

Potah MITCH s dětským vzorem

Anatomické zóny ne

Visko pěna  ne

Varianty 60×120, 70×140 cm

Materiály pěna 25 kg/m3, luxusní potah

Doporučený 
podklad rošt, pevná deska

46

Potah
MITCH
Standard

25
Hustota

An amazing mattress for the little ones. Top quality in the latest 
innovative design with teddy bear. Foam padded mattress with 
a removable, easy-to-clean cover.

DĚTSKÉ MATRACE / CHILDREN‘S MATTRESSES 
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NUSSI
Špičková dětská matrace z přírodních materiálů – ovčí vlna, 
velbloudí vlna, kokosové vlákno. Tyto materiály dodávají 
matraci mimořádnou prodyšnost a tepelnou pohodu. Kvalitní 
potah s krásným dětským vzorem.

5 let
Záruka

ZIP 60 °Cdo 60 kg
Nosnost

10 cm
Výška

Doporučeno  
pro hmotnost 2–20 kg

Tuhost střední

Potah MITCH s dětským vzorem

Anatomické zóny ne

Visko pěna  ne

Varianty 60×120, 70×140 cm

Materiály kokosové vlákno, ovčí vlna a velbloudí vlna

Doporučený 
podklad rošt, pevná deska

NATURE

Top children‘s mattress in a unique design. The core is composed of 
natural materials – coconut fiber, sheep wool and camel wool. These 
materials give the mattress exceptional breathability and thermal 
comfort. Very high quality cover with a beautiful children‘s pattern 
with teddy bear.

DĚTSKÉ MATRACE / CHILDREN‘S MATTRESSES 

Potah
MITCH
Standard
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ROŠTY
GRATES



Bed grates are an ideal base under the mattress. The most 
used are slatted and lamellar grates. We recommend the 
slatted especially for taller and heavier mattresses over 20 cm 
high. COMPACT slatted grates from our assortment are made 
to order with a higher number of slats - 17 pieces as standard. 
A larger number of slats makes smaller gaps, which puts less 
strain on the mattress. Only for motor types there are only 
16 pieces due to construction reasons. In the assortment 
you will find fixed, positioning, tilting grates with and without 
storage space, as well as motorized positioning versions.
On the other hand, flexible lamellar grates are more suitable 
for lower types of mattresses. The pre-bent lamellas create 
another flexible layer under the mattress. Thanks to special 
plastic connections for increasing stiffness, the lamellar grates 
are zoned. In the assortment you will find fixed, positioning, 
tilting and, of course, motor lamellar grates.
Most of the mentioned types of slatted and lamellar grates are 
also made in atypical dimensions. The maximum gap between 
the slats is up to 4 cm, except for motor grates.
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Postelové rošty jsou ideálním podkladem pod matraci. 
Nejpoužívanější jsou rošty laťové a lamelové. Laťové 
doporučujeme především pro vyšší a těžší matrace nad 20 cm 
výšky. Laťové rošty COMPACT z našeho sortimentu jsou 
vyráběny na zakázku s vyšším počtem latí – standardně 17 ks. 
Větší počet latí znamená ložnou plochu s menšími mezerami, 
což méně zatěžuje matraci. Pouze u motorových typů je 
z konstrukčních důvodů pouze 16 ks. V sortimentu najdete 
rošty pevné, polohovací, výklopné s úložným prostorem i bez 
a dále motorové polohovací verze. 
Pružné lamelové rošty jsou naopak vhodnější pro nižší typy 
matrací. Předehnuté lamely vytváří pod matrací další pružnou 
vrstvu. Díky speciálním spojkám na zesílení tuhosti jsou 
lamelové rošty zónové. V sortimentu najdete lamelové rošty 
pevné, polohovací, výklopné a samozřejmě také motorové.
Většina z uvedených typů laťových i lamelových roštů se dělá 
také v atypických rozměrech. 
Maximální mezera mezi latěmi je do 4 cm vyjma motorových 
roštů.

POSTELOVÉ 
ROŠTY BED GRATES



Fixed laths grate in a multiplex frame. High quality and durable grate 
with high load capacity made of solid wood suitable for all types of 
mattresses with a height over 20 cm.

FLEX
Pevný lamelový rošt bez polohování v rámu z multiplexu. 
28 předehnutých březových lamel v kaučukových pouzdrech. 
Vhodný na matrace do výšky 20 cm. 

Výška  6 cm
Počet latí  17 
Nosnost  do 150 kg 
Polohování ne
Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, atyp

Výška  5 cm
Počet latí  28
Nosnost  do 130 kg 
Polohování ne
Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, atyp

10 let
Záruka

do 150 kg
Nosnost

50 2 roky
Záruka

do 130 kg
Nosnost

COMPACT
Pevný laťový rošt v rámu z multiplexu. Velmi kvalitní a odolný 
rošt s vysokou nosností z masivního dřeva vhodný pro 
všechny typy matrací s výškou nad 20 cm.

Fixed lamella grate without positioning in the multiplex frame. 
28 pre-bent birch lamellas in rubber cases. Suitable for mattresses 
up to a height of 20 cm.

PEVNÉ ROŠTY / FIXED GRATES 



TRIPLE FLEX
Velmi kvalitní pětizónový lamelový rošt bez polohování. 
42 ks březových lamel v kvalitních kaučukových pouzdrech. 
Nastavení tuhosti v bederní části pomocí 12 zdvojených lamel 
a posuvných kaučukových objímek.

FLEX XXL
Standardní, velmi oblíbený lamelový rošt bez polohování se 
zvýšenou nosností. 28 březových lamel v kvalitních kaučuko-
vých pouzdrech.

Výška  7,5 cm
Počet latí  42
Nosnost  do 130 kg 
Polohování ne
Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, atyp

Výška  5,5 cm
Počet latí  28
Nosnost  do 150 kg 
Polohování ne
Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, atyp

512 roky
Záruka

do 130 kg
Nosnost

2 roky
Záruka

do 150 kg
Nosnost

High quality five-zone lamella grate without positioning. 42 pieces of 
birch lamellas in high-quality rubber cases. Adjustment of stiffness in 
the lumbar part by means of 12 double lamellas and sliding rubber 
sleeves.

Standard, very popular lamellar grate without positioning with 
increased load capacity. 28 birch lamellas in high-quality rubber 
cases.

PEVNÉ ROŠTY / FIXED GRATES 
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COMPACT HN
Pevný laťový rošt v rámu s polohováním hlavy a nohou. Velmi 
kvalitní a odolný rošt s vysokou nosností s latěmi z masivního 
dřeva vhodný pro všechny typy matrací.

FLEX HN
Polohovací, velmi oblíbený lamelový rošt s možností 
nastavení polohy hlavy a nohou. 28 březových lamel 
v kvalitních kaučukových pouzdrech. 

Výška  9 cm
Počet latí  17 
Nosnost  do 150 kg 
Polohování ano
Varianty 80, 85, 90, 100, atyp do 100

Výška  5 cm
Počet latí  28
Nosnost  do 130 kg 
Polohování ano
Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, atyp

2 roky
Záruka

do 150 kg
Nosnost

2 roky
Záruka

do 130 kg
Nosnost

Fixed laths grate in the frame with positioning of the head and 
legs. High quality and durable high-load grate with solid wood laths 
suitable for all types of mattresses.

Positioning, very popular lamellar grate with the possibility of 
adjusting the position of the head and legs. 28 birch lamellas in high-
quality rubber cases.

POLOHOVACÍ ROŠTY / POSITIONING GRATES 
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Polohovací, velmi kvalitní sedmizónový lamelový rošt 
s možností nastavení polohy hlavy a nohou. 42 ks březových 
lamel v kvalitních kaučukových pouzdrech. 

Pevný laťový rošt v rámu s bočním výklopem pro úložný 
prostor s polohováním hlavy. Velmi kvalitní a odolný rošt 
s vysokou nosností s latěmi z masivního dřeva vhodný pro 
všechny typy matrací.  

Výška  7,5 cm
Počet latí  42 
Nosnost  do 130 kg 
Polohování ano
Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, atyp

Výška  8 cm
Počet latí  17
Nosnost  do 150 kg 
Polohování ano
Varianty 80, 85, 90, 100

2 roky
Záruka

do 130 kg
Nosnost

2 roky
Záruka

do 150 kg
Nosnost

Positioning, high-quality seven-zone lamellar grate with the possibility 
of adjusting the position of the head and legs. 42 pieces of birch 
lamellas in high-quality rubber cases.

Fixed laths grate in the frame with side folding for storage space with 
head positioning. High quality and durable high-load grate with solid 
wood laths suitable for all types of mattresses.

COMPACT BV+HTRIPLE FLEX HN

POLOHOVACÍ ROŠTY / POSITIONING GRATES 



COMPACT BOČNÍ VÝKLOP
Pevný laťový rošt v rámu s bočním výklopem pro úložný prostor. 
Velmi kvalitní a odolný rošt s vysokou nosností, s latěmi 
z masivního dřeva, vhodný pro všechny typy matrací.

Výška  9 cm
Počet latí  17
Nosnost  do 150 kg 
Polohování ne
Varianty 80, 85, 90, 100, atyp do 100

COMPACT PŘEDNÍ VÝKLOP
Pevný laťový rošt v rámu s předním výklopem pro úložný 
prostor. Velmi kvalitní a odolný rošt s vysokou nosností, s latěmi 
z masivního dřeva, vhodný pro všechny typy matrací. 

Výška  9 cm
Počet latí  17
Nosnost  do 150 kg 
Polohování ne
Varianty 80, 85, 90, 100, atyp do 100

54 2 roky
Záruka

do 150 kg
Nosnost

2 roky
Záruka

do 150 kg
Nosnost

Fixed laths grate in the frame with side hinged for storage space. 
High quality and durable high-load slat with solid wood slats suitable 
for all types of mattresses.

Fixed laths grate in the frame with a front flap for storage space. High 
quality and durable high-load grate with solid wood laths suitable for 
all types of mattresses.

VÝKLOPNÉ ROŠTY / TILTING GRATES 



FLEX BOČNÍ VÝKLOP
Standardní, velmi oblíbený lamelový rošt s výklopem 
pro úložný prostor, bez polohování. 28 březových lamel 
v kvalitních kaučukových pouzdrech. 

Výška  7 cm
Počet latí  28 
Nosnost  do 130 kg 
Polohování ne
Varianty 80, 85, 90, 100, 120, atyp do 100

FLEX PŘEDNÍ VÝKLOP
Polohovací, velmi oblíbený lamelový rošt s možností 
nastavení polohy hlavy a jedné polohy u nohou. Velice 
snadný výklop pomocí vzduchových pístů. 28 březových 
lamel v kvalitních kaučukových pouzdrech.

Výška  5,5 cm
Počet latí  28
Nosnost  do 130 kg 
Polohování ne
Varianty 80, 85, 90, 100, 120, atyp do 100 cm

552 roky
Záruka

do 130 kg
Nosnost

2 roky
Záruka

do 130 kg
Nosnost

Standard, very popular lamellar grate with hinged storage space 
without positioning. 28 birch lamellas in high-quality rubber cases. Positioning, very popular lamellar grate with the possibility of 

adjusting the position of the head and one position at the feet. Tilting 
with air pistons is very easy. 28 birch lamellas in high-quality rubber 
cases.

VÝKLOPNÉ ROŠTY / TILTING GRATES 
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COMPACT MOTOR BV
Výklopný motorový laťový rošt s nastavováním polohy 
hlavy a nohou pomocí bezdrátového dálkového ovladače. 
Boční výklop a speciální motor s nízkou výškou pro použití 
v úložném prostoru.

Výška  9 cm
Počet latí  14
Nosnost  do 130 kg 
Polohování ano
Varianty 80, 90

COMPACT MOTOR
Laťový rošt s elektrickým nastavováním polohy hlavy a nohou 
pomocí dálkového ovladače. Nezávislé nastavení hlavy 
a nohou díky dvěma  motorům. 

Výška  8 cm
Počet latí  16
Nosnost  do 130 kg 
Polohování ano
Varianty 80, 85, 90, 100, atyp do 100

2 roky
Záruka

do 130 kg
Nosnost

2 roky
Záruka

do 130 kg
Nosnost

Laths grate with electric adjustment of the position of the head and 
legs using the remote control. Independent head and foot adjustment 
thanks to two motors.

Tilting motorized laths grate with head and foot position adjustment 
using a wireless remote control. Side tip and special low-height 
motor for use in storage space.

MOTOROVÉ ROŠTY / MOTOR GRATES 



FLEX MOTOR
Lamelový rošt s elektrickým nastavováním polohy hlavy 
a nohou pomocí dálkového ovladače. Nezávislé nastavení 
hlavy a nohou díky duálnímu motoru.

Výška  6 cm
Počet latí  28 
Nosnost  do 130 kg 
Polohování ano
Varianty 80, 85, 90, 100, atyp do 100

2 roky
Záruka

do 130 kg
Nosnost

Lamellar grate with electric adjustment of the position of the head 
and legs using the remote control. Independent head and foot 
adjustment thanks to dual motor.
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POLŠTÁŘE A TOPPERY
PILLOWS AND TOPPERS



POLŠTÁŘE A TOPPERY
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A pillow is a very important part of your equipment for healthy 
sleep. The properties of the pillow should correspond to the 
properties of the mattress. An improperly chosen pillow can 
largely degrade the top properties of a luxury mattress and 
vice versa - even the best pillow will not save an unsuitable 
mattress.

The pillow, its height and stiffness should be chosen according 
to the stiffness of the mattress. It also depends on the height 
of the body, the size of the shoulders, the shape of the neck, 
the sleeping position, etc.

Pillows of different heights and shapes are available. You can 
choose between foams made of extremely breathable HR 
foams, or special properties of viscoelastic materials. From our 
experience, we can recommend latex or special - replenishable 
from PES balls.

Toppers are, as the name suggests, used as the top layer of the 
lying surface. The topper can be used to soften the mattress, 
protect the mattress, unify the lying surface, exceptionally 
to strengthen the mattress, etc. It is a thinner layer of foam 
material in a removable cover. You attach it to the mattress 
using rubber straps in the corners of the cover.

Polštář je velmi důležitou součástí Vaší výbavy pro zdravé 
spaní. Vlastnosti polštáře by měly korespondovat s vlastnostmi 
matrace. Nevhodně zvolený polštář může z velké části 
degradovat špičkové vlastnosti luxusní matrace a obráceně, ani 
nejlepší polštář nezachrání nevhodnou matraci.

Polštář, jeho výška a tuhost by měly být voleny podle tuhosti 
matrace. Záleží rovněž na výšce postavy, velikosti ramen, tvaru 
krku, na poloze při spaní atd. 

K dispozici jsou polštáře různých výšek a tvarů. Volit můžete 
mezi pěnovými z mimořádně prodyšných HR pěn, nebo speciální 
vlastnosti viskoelastických materiálů. Z naší zkušenosti můžeme 
doporučit latexové, či speciální – doplnitelné z PES kuliček. 

Toppery jsou, jak již název prozrazuje, používány jako horní 
vrstva lehací plochy. Topper lze použít ke změkčení matrace, 
ochraně matrace, sjednocení lehací plochy, výjimečně ke 
ztužení matrace apod. Jedná se o tenčí vrstvu pěnového 
materiálu ve snímatelném potahu. Na matraci jej přichytíte 
pomocí gumových popruhů v rozích potahu.

GRATES MABO



VISKOELASTICKÉ POLŠTÁŘE

60 5 let
Záruka

60 °C VISKO 5 let
Záruka

60 °C VISKO 5 let
Záruka

60 °C VISKO 5 let
Záruka

60 °C VISKO

VEOS
Velmi měkký anatomický 
polštář z viskoelastické – líné 
pěny SILVER pro nižší podlo-
žení hlavy.

Very soft pillow made of viscoe-
lastic - memory SILVER foam for 
lower head support.
Rozměr: 62×33×7,5 cm
Visko pěna: ano
Potah: Bambus, Silver, 
Seacell

ROBE
Luxusní polštář z mimořád-
ně prodyšné viskoelastic-
ké pěny BREEZE. Polštář je 
tvarován pro vyšší podložení 
hlavy.

Luxury pillow made of extremely 
breathable viscoelastic BREEZE 
foam. The pillow is shaped for 
a higher head support.
Rozměr: 61×44×14 cm
Visko pěna: ano
Potah: Bambus, Silver, 
Seacell

ARTY
Měkčí anatomický polštář 
z viskoelastické pěny nové 
generace BREEZE pro vyšší 
podložení hlavy.

Softer anatomical pillow made 
of viscoelastic foam of the new 
generation BREEZE for higher 
head support.
Rozměr: 60×34×10 cm
Visko pěna: ano
Potah: Bambus, Silver, 
Seacell

MASTER
Polštář z viskoelastické líné 
pěny nové generace BREE-
ZE. Tato pěna je až 6x pro-
dyšnější než běžné paměťo-
vé pěny na trhu.

Pillow made of viscoelastic lazy 
foam of the new generation 
BREEZE. This foam is up to 6 ti-
mes more breathable than con-
ventional memory foams on the 
market.
Rozměr: 65×45×13 cm
Visko pěna: ano
Potah: Bambus, Silver, 
Seacell



LATEXOVÉ POLŠTÁŘE PĚNOVÉ POLŠTÁŘE

615 let
Záruka

60 °C 5 let
Záruka

60 °C 5 let
Záruka

60 °C5 let
Záruka

60 °C 45
Hustota

ZIP

LUKA
Anatomický latexový polštář 
pro nižší podložení hlavy. 
Latexová pěna s vertikálními 
otvory je díky své struktuře 
velmi prodyšná a udržuje 
správné mikroklima.

Anatomical latex cushion for 
lower head support. Latex foam 
with vertical holes is thanks to 
its structure very breathable and 
maintains the right microclimate.
Rozměr: 66×42×11 cm
Visko pěna: ne
Potah: Bambus, Silver, 
Seacell

RENO
Klasický latexový polštář pro 
vyšší podložení hlavy. La-
texová pěna s vertikálními 
otvory je díky své struktuře 
velmi prodyšná a udržuje 
správné mikroklima.

Classic latex cushion for higher 
head support. Latex foam with 
vertical holes is thanks to its 
structure very breathable and 
maintains the right microclimate.
Rozměr: 72×41×10 cm
Visko pěna: ne
Potah: Bambus, Silver, 
Seacell

BENY
Měkký anatomický pol-
štář z HR studené pěny 
EUCAFEEL s vysokou husto-
tou 45 kg/m3. 

Soft anatomic cushion made of 
HR cold foam EUCAFEEL with 
a high density of 45 kg/m3.

Rozměr: 60×34×9,5 cm
Visko pěna: ne
Potah: Bambus, Silver, 
Seacell

SYMPHONY
(PES kuličky)

Luxusní nastavitelný polš-
tář. Výplň tvoří polyesterová 
vlákna ve formě kuliček, jenž 
se dá doplnit podle individu-
álních požadavků.

This is intended for all users 
who like the classic shape of 
a pillow. The filling consists of 
neutral polyester fibers in the 
form of a balls. The filling is ea-
sily adapted to your own needs.
Rozměr: 60×48×17 cm
Visko pěna: ne
Potah: 100% bavlna



TOPPER HR SOFT
Měkký matracový topper z mimořádně prodyšné HR studené 
pěny EUCAFEEL gramáže 45 kg/m3. Topper je vhodný pro 
změkčení povrchu matrace.

TOPPER HR HARD
Tužší matracový topper z mimořádně prodyšné HR studené 
pěny EUCAFEEL gramáže 45 kg/m3. Topper je vhodný pro 
tužší ležení.

Výška  7 cm
Tuhost měkký
Potah MITCH
Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály HR studená pěna EUCAFEEL 45 kg/m3

Výška  7 cm
Tuhost středně tuhý
Potah MITCH
Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály HR studená pěna EUCAFEEL 45 kg/m3

5 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohování 45
Hustota

5 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohování 45
Hustota
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Soft mattress topper made of extremely breathable HR cold foam 
EUCAFEEL weighing 45 kg/m3. The topper is suitable for softening 
the mattress surface.

Harder mattress topper from extremely breathable HR cold foam 
EUCAFEEL 45 kg/m3. Topper is suitable for stiffer lying.

TOPPERY MABO / TOPPERS MABO 



TOPPER VISKO
Velmi příjemný měkký matracový topper z mimořádně 
prodyšné viskoelastické pěny BREEZE, která je až 6× 
prodyšnější než běžné viskoelastické pěny na trhu.

CHRÁNIČ NA MATRACI
Matracový chránič se pokládá na matraci, kterou chrání před 
znečištěním a opotřebením. K matraci se připevní pomocí 
gum v rozích. Chránič je plošně prošitý PES rounem.

Výška  7 cm
Tuhost měkký
Potah MITCH
Varianty 80, 85, 90, 100, 120, 140, 180, 200, atyp

Materiály Viskoelastická pěna BREEZE

5 let
Záruka

ZIP 60 °C Polohování 2 let
Záruka

60 °CVISKO
BREEZE, SILVER
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Very pleasant soft mattress topper made of extremely breathable 
viscoelastic foam BREEZE, which is up to 6 times more breathable 
than regular viscoelastic foams on the market. Topper is suitable for 
softening the mattress.

The mattress protector is laid on a mattress to protect it from dirt and 
wear. It is fastened with rubber in the corners to the mattress. The 
protector is flat-stitched with PES fleece.

TOPPERY MABO / TOPPERS MABO 
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DALŠÍ PRODUKTY
OTHER PRODUCTS
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LŮŽKOVINY
SYMPHONY NATUR
Lůžkoviny SYMPHONY  NATUR  jsou určeny všem uživatelům 
vyžadujícím nejvyšší komfort. Hlavní předností této řady je 
termoregulační schopnost, lehkost a splývavost. Uživateli 
dodává rychle příjemnou pohodu a výrazně omezuje pocení.

Přikrývka je plněna směsí přírodního rouna z lyocelle a kapoku. 
Lyocell (viskóza) se na dotek podobá hedvábí a struktura 
připomíná polyester, chladí jako plátno a hřeje jako vlna. Vyniká 
mimořádnou absorpční schopností a lehkostí. 

Kapok je vlákno získané z tobolek stromu kapoku vlnatého. 
Tento výjimečný materiál vyniká vysokou vzdušností, 
elasticitou a odolností. Jeho termoregulační schopnosti zajistí 
během chladných ročních období rychlé teplo a v letním období 
vzdušnost a lehkost. Zvláštností je také obsah přírodní hořké 
látky, která umožňuje alergikům klidně spát.

Povrchová látka ze 100% zjemněné bavlny s lesklým povrchem 
dodává luxusní vzhled a příjemný pocit na dotek.

SYMPHONY NATUR bedding is intended for all users requiring 
the highest comfort. The main advantages of the blankets are 
thermoregulatory ability, exceptional lightness and flowability. 
The blanket quickly gives the user pleasant comfort and 
significantly reduces sweating. The blankets filling is made of 
a mixture of lyocelle and kapok.

Lyocell (viscose) resembles silk to the touch and the structure 
resembles polyester, cools like flax and warms like wool. It 
excels in exceptional absorption capacity and lightness. 

Kapok is a fiber obtained from the capsules of a kapok tree. 
This exceptional material excels in high airiness, elasticity and 
durability. Its thermoregulatory abilities ensure fast heat during 
the cold seasons and airiness and lightness in the summer. 
Thanks to these properties, the blanket does not have to be too 
rough and heavy. A special feature is also the content of bitter 
substance, which allows allergies to sleep peacefully.

BEDDING
SYMPHONY NATUR



LŮŽKOVINY MABO / BEDDING MABO

Varianty 135×200, 135×220 cm, atyp Varianty 135×200, 135×220 cm, atyp

2 let
Záruka

ZIP 60 °C

SYMPHONY NATUR 150 
LETNÍ SET
Luxusní set přikrývky z přírodních materiálů a plnitelného 
polštáře Symphony. Výplň přikrývky tvoří 100% natur rouno 
z lyocellu a kapoku, jež se vyznačují dokonalou termoregulací, 
absorpcí vlhkosti a antibakteriálními vlastnostmi. Luxusní 
100% bavlna na povrchu.

The SYMPHONY NATUR 150 blanket is intended more for the summer 
season. Filling 150 g/m2. The main advantage of the SYMPHONY 
NATUR blanket is its thermoregulatory ability, exceptional lightness 
and flowability.

SYMPHONY NATUR 300 
ZIMNÍ SET
Luxusní set přikrývky z přírodních materiálů a plnitelného 
polštáře Symphony. Výplň přikrývky tvoří 100% natur rouno 
z lyocellu a kapoku, jež se vyznačují dokonalou termoregulací, 
absorpcí vlhkosti a antibakteriálními vlastnostmi. Luxusní 
100% bavlna na povrchu.

The SYMPHONY NATUR 300 blanket is intended more for the winter 
season. Filling 300 g/m2. The main advantage of the SYMPHONY 
NATUR blanket is its thermoregulatory ability, exceptional lightness 
and flowability.

Bacterial
Anti

2 let
Záruka

ZIP 60 °C Bacterial
Anti
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DALŠÍ POLŠTÁŘE MABO / OTHER PILLOWS

Varianty 45×33×5, 60×45×6, 90×60×8, 
100×80×8 cm, atyp

2 let
Záruka

60 °C

POLŠTÁŘE PRO VAŠE 
MAZLÍČKY
Pohodlné polštářky pro vaše čtyřnohé spolubydlící od 
specialisty na zdravé spaní. Velmi kvalitní výplň s dlouhou 
výdrží s kombinovaným povrchem ze 100% bavlny 
a voděodolným polyesterem v různých barvách.

Comfortable pillow for your pets made of high quality fabric.

POLŠTÁŘE NA ZAHRADNÍ 
NÁBYTEK
Velmi kvalitní polštáře na zahradní nábytek s odolnou výplní 
v různých provedeních a v různých barvách. 

Cushions for garden furniture for outdoor and indoor use.

2 let
Záruka

40 °C68
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LEGENDA

70

5 let
Záruka

ZIP

60 °C

Polohování

do 120 kg
Nosnost

21 cm
Výška

7 zón
Bacterial
ANTI

80
Hustota

30
Hustota

32
Hustota

40
Hustota

45
Hustota

45
Hustota

38
Hustota

45
Hustota VISKO

SILVER

VISKO
BREEZE

380 Ks
Pružiny

55
Hustota

40
Hustota

HR studená pěna 
EUCAFEEL

HR studená pěna 
SILVER

HR studená pěna 
gramáže 38 kg/m3

HR studená pěna 
gramáže 40 kg/m3

HR studená pěna 
gramáže 45 kg/m3

HR studená pěna 
gramáže 55 kg/m3

Latexová pěna 
gramáže 80 kg/m3

PUR pěna 
gramáže 30 kg/m3

PUR pěna 
gramáže 32 kg/m3

PUR pěna 
gramáže 40 kg/m3

Viskoelastická 
pěna se stříbrem

Viskoelastická 
pěna BREEZE

Antibakteriální 
vlastnosti

Maximální nosnost 
matrace

Tašková pružina 
380 ks pružinek

Prodloužená záruka 
(proležení a výrobní 
vady)

Možnost praní při 
max. teplotě 60 °C

Výška matrace

Anatomické 
zóny

Čtyřstranný 
zip

Možnost 
polohování

Tuhost 
matrace

HN

PV

BV

BV + H

Polohování 
hlava/nohy

Přední výklop

Boční výklop

Boční výklop 
+ hlava

EXPLANATORY 
NOTES



71Všechna práva vyhrazena.

Jelikož kvalita našich výrobků má v naší společnosti nejvyšší 
prioritu, podrobili jsme řadu našich matrací náročnému 
testování podle platných norem v akreditované zkušebně, 
abychom mohli našim zákazníkům doložit protokolem 
výjimečnost naší prémiové značky. Výsledky potvrdily, že naše 
výrobky výborně odolávají zátěži a změny vzniklé opotřebením 
jsou téměř zanedbatelné. Bližší informace najdete na webu 
www.matrace-mabo.cz.

As the quality of our products is the highest priority in our 
company, we have subjected a number of our mattresses to 
demanding testing according to valid standards in an accredited 
testing laboratory, so that we can prove to our customers the 
uniqueness of our premium brand. The results confirmed that 
our products are excellently resistant to high load and the 
changes caused by wear are almost negligible. You can find 
more information on the website www.matrace-mabo.cz.

CERTIFICATION 
OF QUALITYCERTIFIKÁTY



MABO TRADE s. r. o.

Na Františku 1374/1
Horní Suchá, 735 35
Czech Republic

mabo@matrace-mabo.cz

www.matrace-mabo.cz


