
výška 
22 cm

NOVINKY
AKCE

13 990 Kč
za 2 ks

• dvě tuhosti
• kvalitní pěny 
  o objemové hmotnosti 28 kg/m3
• potah Standard prošev 130 g
  dělitelný na dvě poloviny

4 490 Kč
akční cena

nosnost
120 kg

ekologické 
lepení

MASSIMO hard 1+1

výška 
22 cm

160 
kg

 vysoká zátěž

13 990 Kč
za 2 ks

15 cm ekologické 
lepení

nosnost
110 kg

Matrace vyrobené v České republice, které Vám díky použití kvalitních
certifikovaných materiálům zaručí kvalitu a dlouhou trvanlivost. 
Pro matrace jsou používány zejména německé pěny firem EUROFOAM 
a CARPENTER. Při výrobě je použito především  zdravotně
nezávadných lepidel šetrných k Vašemu zdraví a k životnímu prostředí.

k a t a l o g  m a t r a c í  2 0 2 1

• sendvičová 7- zónová matrace
• kvalitní značkové PUR pěny 
• pevný střed s vyšším odporem
   proti stlačení
• potah Viena prošev 200 g,  
  snímatelný a dělitelný

  na dvě poloviny

• sendvičová 7- zónová matrace
• kvalitní značkové PUR pěny 
• středová část z RE80 kg/m3  
  lepené pěny zaručuje maximální
  pevnost
• potah Viena prošev 200 g dělitelný
  na dvě poloviny

MASSIMO 1+1

Basic

nosnost
160 kg



5 890 Kč
akční cena

4 890 Kč
akční cena

5 190 Kč
akční cena

6 290 Kč
akční cenaBLUE wave 18 DUO wave 21 

BLUE wave 15 DUO wave 19

BLUE WAVE - monobloková 5-zónová matrace tvořená vysoce elastickou objemovou pěnou,
která zaručuje pevný a zároveň pružný podklad pro správné tvarování páteře a komfort
spánku. Vlnitá profilace na obou ložných plochách přispívá k potřebné cirkulaci vzduchu 
v matraci a zároveň lepšímu prokrvení těla. Díky absenci lepidel je matrace vhodná pro děti 
i alergiky. Matrace je vybavena kvalitním snímatelným potahem dělitelným na dvě části.

DUO WAVE - kvalitní matrace z vysoce elastické pěny vytvořená na principu monobloku. Navíc
však opatřena dvěma vrstvami s různými tuhostmi. Vlnitá profilace na obou ložných plochách
přispívá k potřebné cirkulaci vzduchu v matraci a zároveň k lepšímu prokrvení těla. Spojení
obou vrstev je řešeno speciálními prořezy, díky kterým není nutné použít lepení. Proto je
matrace vhodná pro alergiky a také pro děti. Potah je z příjemného materiálu podšitý 200g
rounem a je dělitelný na dvě části.

výška - 15 cm
nosnost 110 kg

výška - 19 cm
nosnost 125 kg

TUHOST
TUHOST

výška - 18 cm
nosnost 120 kg

TUHOST TUHOST

výška - 21 cm
nosnost 130 kg

Standard
130 g

Viena
200 g

Viena
200 g

Viena
200 g



7 390Kč
akční cena

5 890 Kč
akční cena

Viena
200 g

ekologické
lepení

TUHOST

VISCO

                                                       • sendvičová matrace
                                             • 7 klimatických zón
                                    • vrchní vrstva tvořena paměťovou 
                      vysoce odolnou vyscoelastickou  měkkou pěnou
                      o objemové hmotnosti 45kg/m³ .
                 • profilování pro zaručení potřebné cirkulace
                   vzduchu.
Potah Greenfirst 350 g - speciální protiroztočová úprava.
Napuštěn přírodním roztokem z výtažku eukaliptu, citrusů a
levandule.  Speciální struktura vlákna zajišťuje potahu vysokou
pevnost a tažnost. Potah lze prát na 60°C.

Pěna Visco si „pamatuje“ namáhání a vždy s časovým zpožděním mění svůj tvar -

proto se jí také říká „paměťová pěna“. 

Vysoká úroveň flexibility vytváří optimální uvolnění tlaku na citlivé části těla 

Pěna Visco má také dobré tepelně izolační vlastnosti a je ideální pro každého,

kdo má rád teplo.

 V případě ortopedických potíží je však visco skutečným pomocníkem, 

Využívá se také jako antidekubitní vrstva pro ležící pacienty proti vzniku

proleženin.

a vede k ideálnímu rozložení hmotnosti.

Ocení ji zejména lidé, kteří spí na bocích, lidé s poruchami oběhu, tlakovou
bolestí, napětím nebo problémy se zády. Unikátní poddajnost iedálně chrání

svaly a nervy! 

díky ergonomickému tvarování se problémovým oblastem optimálně uleví. 

 

výška 5 cm

Cena od
STOP

ROZTOČŮM
ekologické

lepení

TUHOST

POLAR visco

GRASS visco

TOPPER visco

Topper / přistýlka  je určena zejména pro lepší komfort spaní, pokud ke spánku
využíváte např. ložnou plochu u sedací soupravy, nebo jakoukoliv jinou
nepohodlnou spací plochu. Vnitřní výplň přistýlky tvoří kvalitní visco pěna s
výběrem ze dvou tuhostí. Topper je vybaven pratelným, celo-rozepínacím
potahem Bamboo.

                                                       • sendvičová matrace
                                             • 7 klimatických zón
                                    • bílá vrstva tvořena paměťovou 
                      vysoce odolnou vyscoelastickou středně tvrdou
                     pěnou o objemové hmotnosti 50 kg/m³.
                 • profilování pro zaručení potřebné cirkulace
                   vzduchu.
Potah Viena - kvalitní snímatelný potah podšitý 200 g rouna s
proševem. Potah lze prát na 60 C. Dělitelný na dvě poloviny.

výška - 22 cm
nosnost 125 kg

výška - 18 cm
nosnost 125 kg

výška - 5, 6, 7, 8 cm

soft

hard



10 790 Kč
akční cena

12 190 Kč
akční cena

16 890 Kč
akční cena

                                        •  taštičková matrace, která 
poskytuje ideální oporu v oblasti hlavy, 
ramen, trupu i boků a tím zabezpečuje 

optimální oporu páteře. Ve spodní části je matrace 
vyztužena deskou z kokosového vlákna, která tvoří 

pevnou oporu pružinového jádra a umožňuje tak matraci
extrémně vysoké zatížení 

Potah Temperature Control 37 °C: luxusní a komfortní potah 
z jemné pleteniny se speciální vlastností optimální regulace 

teploty a vlhkosti lůžka s antibakteriální úpravou
TUHOST

TEMPERATU
RE

CONTROL

37 °C
L
E
T

ekologické 
lepení

160 
kg

 vysoká zátěž

150 
kg

 vysoká zátěž

Pružinové jádro se přizpůsobuje tvaru těla a zajišťuje vysoké
pohodlí při spánku díky bodově elastickému odpružení.

Kapesní pružinová matrace s 540 kusy elastickými pružinami. 
Pružiny jednotlivě všité do kapes jsou dokonale sladěny s
tělními zónami ramen, lordóz a pánevní oblasti a zajišťují

Boční integrované hrany sedadel pro stabilní oporu vsedě a

snadné vstávání. 

pohodu a ergonomicky správnou polohu páteře 

během spánku.

 

CAMBELA 30

PRUŽINOVÉ DREAM spring

CAMBELA 24

výška - 24 cm
nosnost 160kg

výška - 24 cm
nosnost 135 kg

výška - 30 cm
nosnost 150 kg

L
E
T

ekologické 
lepení

                                        • luxusní taštičková matrace 
                           • 540 kusů elastickým pružin 

zajišťujících pohodu a ergonomicky správnou 
polohu páteře při spánku.

• vrchní i spodní stranu tvoří vrstva pěny 
Comfycell 35 kg/m³ o různých tuhostech, s vysokou

propustností vzduchu a extrémní pružností.
• matraci je možné užívat oboustranně 

                • boční integrované hrany sedadel pro stabilní
oporu vsedě a snadné vstávání

Potah Silver Guard:  SilverGuard® zajišťuje konstantní svěžest
a hygienu lůžka, vysokou odolnost proti oděru a žmolkování.
Eliminuje bakterie způsobující zápach a chrání před jejich
usazováním. Ochrana je trvalá i po častém praní a čištění. 

Potah Silver Guard:  SilverGuard® zajišťuje konstantní svěžest
a hygienu lůžka, vysokou odolnost proti oděru a žmolkování.
Eliminuje bakterie způsobující zápach a chrání před jejich
usazováním. Ochrana je trvalá i po častém praní a čištění. 

TUHOST

L
E
T

ekologické 
lepení

                                        • luxusní taštičková matrace 
                           • 540 kusů elastickým pružin 

zajišťujících pohodu a ergonomicky správnou 
polohu páteře při spánku.

• vrchní i spodní stranu tvoří vrstva pěny 
Comfycell 35 kg/m³ o různých tuhostech, 

s vysokou propustností vzduchu a extrémní pružností.

• matraci je možné užívat oboustranně 
                • boční integrované hrany sedadel pro stabilní

oporu vsedě a snadné vstávání

záruky
let

TUHOST



13 790 Kč
akční cena

11 490 Kč
akční cena

11 490 Kč
akční cena

Komfortní matrace z pěny 

 Speciální antidekubitní 3D řez nabízí dokonalé 

Povrchová struktura také zajišťuje optimální větrání pro příjemné

Jemné nastavení v citlivé oblasti ramen je navíc podporováno použitím
měkčí  pěnové vložky 
Pevnější pěna v lordóze zajišťuje ergonomicky dokonalou podporu.

       Comfycell zaujme dlouhodobým 
       a stálým komfortem, optimální podporou 
       těla a rozložením tlaku na nejvyšší úrovni.

        přizpůsobení těla v oblasti ramen, pasu a pánve díky 
        jemnému rozlišení podélných a příčných drážek.

       spací prostředí.

11 490 Kč
akční cena

NATURA  

Potah Greenfirst 300 g  – potah se speciální
protiroztočovou úpravou. Je napuštěn přírodním
roztokem z výtažku eukalyptu, citrusů a
levandule. Potah lze prát na 60°C. Speciální
struktura vlákna zajišťuje potahu vysokou pevnost
a tažnost.

ekologické
lepení

TUHOST L
E
T

záruky
let

Potah Greenfirst 300 g – potah se speciální
protiroztočovou úpravou. Je napuštěn přírodním
roztokem z výtažku eukalyptu, citrusů a levandule.
Potah lze prát na 60°C. Speciální struktura vlákna
zajišťuje potahu vysokou pevnost a tažnost.

Potah Greenfirst 300 g – potah se speciální
protiroztočovou úpravou. Je napuštěn přírodním
roztokem z výtažku eukalyptu, citrusů a
levandule. Potah lze prát na 60°C. Speciální
struktura vlákna zajišťuje potahu vysokou 

       pevnost a tažnost.

ekologické
lepení

TUHOST r
o
k
y

ekologické
lepení

TUHOST
r
o
k
y

STOP
ROZTOČŮM

STOP
ROZTOČŮM

STOP
ROZTOČŮM

STOP
ROZTOČŮM

ekologické
lepení

TUHOST r
o
k
y

 Exkluzivní matrace pro náročné.

Vrchní část matrace tvoří speciální 

xdura® v sobě kombinuje všechny požadavky moderních 

       Nosnou částí je HR pěna o vysoké 
       hustotě 45 kg/m³. 

       patentovaná pěna xdura® německé firmy Eurofoam.
       o objemové hmotnosti 50 kg/m³ 

       pěn. Jedná se o pěnu speciálně vyvinutou pro matrace. 
       Je extrémně stabilní, obzvláště odolná proti roztržení a elastická. 
      Otevřené póry zajišťují vysokou propustnost vzduchu a brání tepelnému 
       a vlhkostnímu přetížení, to zaručuje při spánku správné mikroklima. 

Komfortní matrace z pěny 

 Speciální antidekubitní 3D řez nabízí dokonalé 

Povrchová struktura také zajišťuje optimální větrání pro příjemné

Jemné nastavení v citlivé oblasti ramen je navíc podporováno použitím
měkčí  pěnové vložky.
Pevnější pěna v lordóze zajišťuje ergonomicky dokonalou podporu.

       Comfycell zaujme dlouhodobým 
       a stálým komfortem, optimální podporou 
       těla a rozložením tlaku na nejvyšší úrovni.

        přizpůsobení těla v oblasti ramen, pasu a pánve díky 
        jemnému rozlišení podélných a příčných drážek.

       spací prostředí.

Kombinace 

Speciální antidekubitní 3D řez nabízí 

Povrchová struktura zajišťuje optimální větrání 

       COMFY SOFT/ COMFY MEDIUM

       dokonalé přizpůsobení těla 
       v oblasti ramen, pasu a pánve díky jemnému 
        rozlišení podélných a příčných drážek.

       pro příjemné spací prostředí.

COMFY duo  

COMFY soft 
výška - 22 cm

nosnost 125 kg

výška - 22 cm
nosnost 125 kg

COMFY medium 

výška - 25 cm
nosnost 140 kg

výška - 22 cm
nosnost 125 kg

Potah Greenfirst 300g – potah se speciální
protiroztočovou úpravou. Je napuštěn přírodním
roztokem z výtažku eukalyptu, citrusů a levandule.
Potah lze prát na 60°C. Speciální struktura vlákna
zajišťuje potahu vysokou pevnost a tažnost.



Jsou hybridní pěny německého výrobce CARPENTER. Pěny byly

Endure foam spojuje to nejlepší z obou světů - kombinují se zde
výhody high-resilience pěny a vysoce odolné konvenční pěny tak,

aby poskytovala to nejlepší z obou světů. 
Jedná se o pěnu s vysokou hustotou ve třech různých tuhostech

soft / medium / hard. 
Má více otevřenou buněčnou strukturou, která vám zaručí
zvýšení potřebného proudění vzduchu v matraci, perfektní

teplotní úroveň a pohodlí po celý rok. 
Endure™ foam nabízí zdravou podporu, pružnost a díky své

rychlé odezvě ještě rovnoměrnější pocit při ležení. 

Endure™ Foam 

       speciálně vytvořeny pro poskytnutí nejvyššího komfortu spánku. 

HYBRIDNÍENDURA 21

ENDURA 24 ENDURA latex

výška - 21 cm
nosnost 130 kg

TUHOST

L
E
T

ekologické 
lepení

výška - 24 cm
nosnost 135 kg

výška - 30 cm
nosnost 150 kg

TUHOST

L
E
T

ekologické 
lepení

TUHOST

L
E
T

ekologické 
lepení

 10 890 Kč
akční cena

12 490 Kč
akční cena

17 490 Kč
akční cena

• vysoká objemová hmotnost 40kg/m³

 
.

• hybridní pěny Endure foam

       • vrstvy skládané podle tuhosti: 
zelená - soft / modrá - medium / fialová - hard

• možnost výběru poskládání jednotlivých vrstev.
• možnost oboustranného využití. Vhodné jako párová

matrace.

• vysoká objemová hmotnost 40kg/m³

• možnost oboustranného využití. Vhodné jako párová matrace.

 • hybridní pěny Endure foam

        • vrstvy skládané podle tuhosti: 
zelená - soft / modrá - medium / fialová hard

• možnost výběru poskládání jednotlivých vrstev.

Potah Medilux - hygienický potah, vyroben z komfortní potahové tkaniny.
Podšitý termopojeným polyesterovým rounem o hustotě 350 g/m³. Má vysoce

hygienický standard - je antibakteriální, protiplísňový, alergicky neutrální, odvádí
vlhkost od těla a udržuje v lůžku příjemné suché klima. Snímatelný a pratelný

na 60°C.

Potah Stitt Nit - komfortní potahová tkanina s vrstvou dutého vlákna 
o objemové hmotnosti 250 g/m³. Snímatelný, dělitelný na dvě části a pratelný

na na 60°C.

v lůžku příjemné suché klima. Snímatelný a pratelný na 60°C.

Potah Stitt Nit - komfortní potahová tkanina s vrstvou polyesterového
rouna o objemové hmotnosti 250 g/m³. Snímatelný, dělitelný na dvě

části a pratelný na na 60°C
Potah Medilux - hygienický potah, vyroben z komfortní potahové

tkaniny prošité stříbrnou nití. Podšitý termopojeným dutým vláknem 
o hustotě 350 g/m³. Má vysoce hygienický standard - je antibakteriální,

protiplísňový, alergicky neutrální, odvádí vlhkost od těla a udržuje 

o objemové hmotnosti 65 kg/m³

• možnost oboustranného využití. Vhodné jako párová matrace.

• hybridní pěny Endure foam
• vysoká objemová hmotnost 40 kg/m³

• vrchní část opatřena latexovou vrstvou 

        • vrstvy skládané podle tuhosti: 
zelená - soft / modrá - medium / fialová hard

• možnost výběru poskládání jednotlivých vrstev

 na  60°C.

Potah Alexandra - špičkový komfortní potah se speciální strukturou vlákna,
která zabezpečuje   vysokou pevnost a tažnost. Velmi příjemný na dotek. Potah je
vybaven 3D mřížkou, která výrazně usnadňuje  potřebné odvětrání jádra.  Vrchní
a spodní strana potahu je podšita vrstvou dutého vlákna o objemové hmotnosti

250 g/m³. Potah je snímatelný, dělitelný na dvě části a pratelný

150 
kg

 vysoká zátěž

záruky
let



Klidný spánek
Ergonomicky optimalizované pohodlí při ležení
Použití vysoce kvalitních materiálů
Suroviny testovány na škodlivé látky
Prvotřídní zpracování
Spokojenost po mnoho let

Rakouské matrace - 10 let záruka
Rakouská jednička pro kvalitu spánku, o níž jste dosud jen 
snili. Rozhodnout se pro značku Optimo Schlafsysteme
znamená spolehnout se na dokonale vyladěné systémy 
pro spaní "Made in Austria". Matrace Optimo jsou 
perfektně zpracovány do posledního detailu a přinesou Vám:

MADROS s.r.o.
obchodní zastoupení 
pro Českou republiku 

prostě 

jen 

spát

Kvalita - vyrobeno v Rakousku
 

Všechny spánkové systémy Optimo jsou
vyráběny v Rakousku s dokonalým
řemeslným zpracováním a šetrné 

k životnímu prostředí.

Produkty Optimo, které získaly tento
certifikát, byly testovány a oceněny
Ergonomie Institut München (EIM) 
s ohledem na jejich ergonomické

vlastnosti při ležení.

Značka kvality Rakousko
 

Značka kvality RAKOUSKO je - díky
průběžnému sledování kvality -

oficiální zárukou pro rakouské kvalitní
výrobky. Značka kvality je udělována
Rakouskou pracovní skupinou pro
podporu kvality (ÖQA) po přísném

posouzení kvality schváleným
zkušebním centrem.

 

CO2 neutrální
 

Optimo kompenzuje své emise 
o 100%. Jako člen Climate Alliance

společnost rozhodujícím způsobem
přispívá k udržitelnosti a regionálnosti

- Made in Austria.
Optimo to považuje za svou

odpovědnost opustit svět budoucím
generacím ve stavu, ve kterém stojí 

za to žít. 
 

OEKO - TEX
 

Štítek produktu OEKO-TEX je
nejznámější a nejpoužívanější pečeť 

na světě pro textilie, které byly
testovány na škodlivé látky a zajišťuje,
že certifikované textilie jsou zdravotně

nezávadné.
 

Společnost Optimo poskytuje u všech
produktů označených zárukou 10 let
prodlouženou záruční službu, která je

nad rámec zákonné záruky.
 

Exkluzivní nabídka 
matrací a roštů 

www.madros.cz

více než 60. let zkušeností

na vybraných 
prodejnách

kompletní nabídku najdete na



Liberecký  kraj:
LINEA nábytek - Liberec

U Tužů nábytek - Jilemnice

24 980 Kč
akční set za 2 ks

34 380 Kč
akční set za 2 ks

24 680Kč
akční set za 2 ks

24 380 Kč
akční set za 2 ks

34 980 Kč
akční set za 2 ks

33 780 Kč
akční set za 2 ks

Praha:

PAMAX nábytek - Želivec

Jihočeský kraj:

MADROS nábytek - 

Sudoměřice u Tábora

Bláha nábytek - Blatná

OP nábytek - Kamenný Újezd

Ústecký kraj:
HOBBYT nábytek - Litoměřice

Pardubický kraj:

KOSAŘOVI nábytek - Žamberk

Vysočina:

Nábytek POHODLÍ - Humpolec

Plzeňský kraj:

JIKOS nábytek - Klatovy

JIKOS nábytek - Strakonice

VALTEROVÁ nábytek - Horní Bříza

ROUDOVÁ nábytek - Horažďovice

ROLI nábytek - Mýto

Středočeský kraj:

MOTIV nábytek - Kutná Hora

SALIT nábytek - Benešov

DEKORUM interiery - Kutná Hora

MERREL nábytek - Hořovice

JIKOS nábytek - Kladno

AKROS nábytek - Český Brod

Královehradecký kraj:

M centrum nábytek  - Jaroměř

TB nábytek - Police nad Metují

PARTNEŘI

MADROS s.r.o.
mob: +420 608 693 889
www.madros.cz
email: madros@madros.cz Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH | Nabídka je platná pro rok 2021| Vyhrazujeme si právo změny ceny a varianty nabízeného zboží | Chyba tisku vyhrazena | Ilustrační foto


