34 LET PRO VÁS VYRÁBÍME
KVALITNÍ ČESKÉ

LUXUSNÍ ČALOUNĚNÉ POSTELE

Naším posláním je snít a pracovat na svých snech.
Vám chceme prinést ty nejkrásnejší sny v našich postelích!

vario Celine
dříve 18 473,–

16 060

od

,–

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená
pěna výška 20 cm

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

16 060,– 19 990,– 23 765,– 24 905,– 25 835,– 26 999,– 28 335,– 40 259,– 42 019,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

Postel Celine jejíž dominantním prvkem je vysoké a precizně čalouněné čelo u hlavy, má nadstandardně vysokou ložnou plochu cca od 60 cm
s volně loženou matrací. Postel je vyráběna ve variantách VARIO Celine s kvalitním polohovacím roštem – *28 lamel – s polohováním pod hlavou
a přístupem do úložného prostoru od nohou. A BOXSPRING Celine s přístupem do úložného prostoru z boku. Postel se nevyrábí v eco kůži.
Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
176/196 × 124 × 214 cm

boxspring Celine

Polohovací rošt pístový 1 kus:
1 690,–
Lamelový motorový rošt 1 kus:
5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt
1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Zvýšení o jednu řadu:
(cca 15 cm) – 2 900,–
Topper: 4 900,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–

Nohy látkové Nohy dřevěné

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku. Cena je bez topperu.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená
pěna výška 20 cm

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Luxusní matrace
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

19 125,– 24 155,– 26 525,– 27 659,– 28 545,– 29 699,– 30 995,– 43 325,– 45 085,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg

vario Impreza
dříve 18 603,–

15 990

od

,–

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

15 990,– 19 990,– 23 875,– 25 010,– 25 939,– 27 110,– 28 395,– 40 189,– 41 949,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

Postel je vyráběna ve variantách VARIO IMPREZA s polohovacím roštem (*28 lamel) a BOXSPRING IMPREZA. Minimalistické do detailu čalouněné
čelo nadchne každého, kdo si potrpí na jednoduchost a útulnost. Ponořte své tělo a vnímejte, jak vás zaplavuje uvolnění. Výška ložné plochy od
60 cm podtrhuje pocit luxusního spaní. Zvedněte rošt postele a objevte úložný prostor. Postel se nevyrábí v eco kůži.
Ložná plocha:
140/160/180 × 200 cm
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
154/174/194 × 120 × 213 cm

boxspring Impreza

Polohovací rošt pístový 1 kus:
1 690,–
Lamelový motorový rošt
1 kus: 5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt
1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Zvýšení čela o jednu řadu:
(cca 25 cm) – 3 400,–
Topper: 4 900,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–

Nohy látkové

Nohy dřevěné

Nohy látkové Nohy dřevěné

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku. Cena je bez topperu.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace ze
studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

19 230,– 24 260,– 26 630,– 27 765,– 28 649,– 29 805,– 31 099,– 43 429,– 45 189,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

vario Carmen
dříve 18 967,–

16 550

od

,–

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

16 550,– 21 830,– 24 175,– 25 429,– 26 379,– 27 639,– 28 975,– 40 749,– 42 509,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

Postel se vyrábí ve variantě VARIO CARMEN s *28-mi lamelovým polohovacÍm roštem a BOXSPRING CARMEN s roštem s pružinami typu Bonell
– přístup do úložného prostoru z boku. CARMEN je definována luxusním zpracováním čalounění a elegantním vzhledem přemění každou
obyčejnou ložnici v luxusní pokoj. Ručně čalouněné čelo dodává tradiční vzhled a vytváří měkkou, útulnou atmosféru. Výška ložné plochy od
60 cm podtrhuje pocit luxusního spaní.
Postel se nevyrábí v eko kůži.
Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
173/193 × 115 × 215 cm
Polohovací rošt pístový 1 kus:
1 690,–
Lamelový motorový rošt
1 kus: 5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt
1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Zvýšení čela o jednu řadu:
(cca 30 cm) – 3 700,–
Topper: 4 900,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–

boxspring Carmen

Nohy látkové Nohy dřevěné

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku. Cena je bez topperu.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

20 215,– 23 460,– 27 659,– 28 779,– 29 769,– 30 829,– 32 119,– 44 415,– 46 175,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 66 cm / 140 kg 66 cm / 130 kg

vario Tessa
dříve 18 967,–

16 480

od

,–

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

16 480,– 22 030,– 23 965,– 25 209,– 26 145,– 27 389,– 28 719,– 40 679,– 42 439,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

Vyrábíme ve variantě VARIO TESSA s polohovacím roštem (*28 lamel) a variantě BOXSPRING TESSA (rošt s pružinami typu Bonell). Tato moderní
postel definována jednoduchými liniemi a ručním zpracováním přemění každou obyčejnou ložnici v místnost, kde spánek znamená opravdový
relax. Výška ložné plochy od 60 cm podtrhuje pocit luxusního spaní. To, že budete nejlepší v práci zaručit nemůžeme, to že do ní budete vstávat
odpočatí ano. Zvedněte rošt postele a objevte úložný prostor.
Postel se nevyrábí v eko kůži.

boxspring Tessa

Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
176/196 × 115 × 222 cm
Polohovací rošt pístový 1kus:
1 690,–
Lamelový motorový rošt
1 kus: 5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt
1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Topper: 4 900,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–

Nohy látkové Nohy dřevěné

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku. Cena je bez topperu.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

20 215,– 25 460,– 27 659,– 28 779,– 29 699,– 30 825,– 32 119,– 44 415,– 46 175,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

vario Lara
dříve 18 967,–

16 480

od

,–

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

16 480,– 21 830,– 23 965,– 25 209,– 26 145,– 27 389,– 28 719,– 40 679,– 42 439,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

Postel se vyrábí ve variantě VARIO LARA s *28-mi lamelovým polohovacím roštem a BOXSPRING LARA s roštem s pružinami typu Bonell – přístup
do úložného prostoru z boku. LARA je definována luxusním zpracováním čalounění a elegantním vzhledem přemění každou obyčejnou ložnici
v luxusní pokoj. Ručně čalouněné čelo dodává tradiční vzhled a vytváří měkkou útulnou atmosféru. Výška ložné plochy od 60 cm podtrhuje
pocit luxusního spaní.
Postel se nevyrábí v eco kůži.
Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
173/193 × 120 × 212 cm

boxspring Lara

Polohovací rošt pístový
1 kus: 1 690,–
Lamelový motorový rošt
1 kus: 5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt
1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Zvýšení čela o jednu řadu:
(cca 30 cm) – 3 700,–
Topper: 4 900,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–

Nohy látkové Nohy dřevěné

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku Cena je bez topperu.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

19 990,– 25 460,– 27 659,– 28 779,– 29 699,– 30 829,– 32 119,– 44 189,– 45 949,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

vario Caprisa
dříve 18 967,–

16 480

od

,–

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

16 480,– 21 830,– 23 965,– 25 209,– 26 145,– 27 389,– 28 629,– 40 679,– 42 439,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

CAPRISA přemění každou obyčejnou ložnici v luxusní pokoj. Ručně čalouněné čelo dodává tradiční vzhled inspirovaný vlnami z oceánu a vytváří
útulnou atmosféru. Celkový dojem perfektní postele dotváří úložný prostor, který z designové postele dělá i praktický nábytek do ložnice. Ložná
plocha začíná na 61 cm. Postel se vyrábí ve variantách VARIO CAPRISA (polohovací rošt s *28-mi lamelami a BOXSPRING CAPRISA s pružinami
typu Bonell – přístup do úložného prostoru z boku.
Postel se nevyrábí v eco kůži.

boxspring Caprisa

Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
176/196 × 115 × 222 cm
Polohovací rošt
pístový 1 kus: 1 690,–
Lamelový motorový rošt
1 kus: 5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt
1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Topper: 4 900,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–

Nohy látkové Nohy dřevěné

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku. Cena je bez topperu.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

19 990,– 25 460,– 27 659,– 28 779,– 29 699,– 30 829,– 32 119,– 44 189,– 45 949,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

vario Selena
dříve 18 590,–

16 160

od

,–

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

16 160,– 19 990,– 23 745,– 24 889,– 25 809,– 26 499,– 28 329,– 40 359,– 42 119,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

Moderní postel, vyráběna ve variantách VARIO SELENA (polohovací rošt s *28-mi lamelami) a BOXPRING SELENA, jejiž dominantou je ručně
čalouněné čelo,vytvarované tak, abyste si v posteli mohli číst svou oblíbenou knihu. Výška ložné plochy od 60 cm podtrhuje pocit luxusního
spaní.
Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200 cm
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
177/197 × 113 × 222 cm

boxspring Selena

Polohovací rošt
pístový 1 kus: 1 690,–
Lamelový motorový rošt
1 kus: 5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt
1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Topper: 4 900,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–

Nohy látkové Nohy dřevěné

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku. Cena je bez topperu.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

19 099,– 24 145,– 26 515,– 27 635,– 28 535,– 29 689,– 30 975,– 43 299,– 45 059,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

vario Rita
dříve 18 343,–

14 635

od

,–

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

14 635,– 20 795,– 23 665,– 24 795,– 25 725,– 26 889,– 28 219,– 38 835,– 40 595,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

Postel se vyrábí ve variantě VARIO RITA s *28-mi lamelovým polohovacÍm roštem a BOXSPRING RITA s roštem s pružinami typu Bonell – přístup
do úložného prostoru z boku. RITA je definována luxusním zpracováním čalounění a elegantním vzhledem přemění každou obyčejnou ložnici
v luxusní pokoj. Ručně čalouněné čelo dodává tradiční vzhled a vytváří měkkou, útulnou atmosféru. Výška ložné plochy od 60 cm podtrhuje
pocit luxusního spaní.
Postel se nevyrábí v eco kůži.
Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
176/196 × 108 × 211 cm

boxspring Rita

Polohovací rošt pístový 1 kus:
1 690,–
Lamelový motorový rošt 1 kus:
5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt
1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Topper: 4 900,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–

Nohy látkové Nohy dřevěné

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku. Cena je bez topperu.
MATRACE

CENA

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm

19 019,– 24 049,– 26 415,– 27 559,– 28 445,– 29 595,– 30 895,– 43 219,– 44 979,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

vario Elba
dříve 16 055,–

13 990

od

,–

Polohovací rošt pístový 1 kus: 1 690,–
Lamelový motorový rošt 1 kus: 5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt 1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–
Varianta Vario: lamelový polohovací rošt pod hlavou, s přístupem do úložného prostoru od nohou a volně loženou matrací.
MATRACE

CENA

ALFA

Bez matrací
s roštem

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

LUX

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Matrace ze studené Zátěžová studená pěna Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
a paměťové pěny
výška 20 cm
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

13 990,– 19 585,– 21 815,– 22 959,– 23 675,– 25 055,– 26 385,– 38 189,– 39 949,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg 67 cm / 140 kg 67 cm / 130 kg

Elegantní dvojlůžko s čelem standartně zdobené látkovými knoflíky, možnost krystalových knoflíků – nutno doobjednat. Lůžko má
nadstandartně vysokou ložnou plochu s volně loženou matrací a s kvalitním lamelovým roštem a polohováním pod hlavou. Přístup do
úložného prostoru od nohou.
Ložná plocha:
140/160 nebo 180 × 200
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
156/176/196 × 110 × 214 cm.

Elba

16 730

od

Knoflík
krystalový

,–

Knoflík
látkový
(standard)

Elba – dvojlůžko s napevno přičalouněnou matrací – lamelový polohovací rošt.
ALFA

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

BETA

Elastická studená pěna
COOLFLEX

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

COMFORT

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

CENA

16 730,–

18 310,–

19 125,–

19 695,–

20 519,–

21 749,–

Výška ložné plochy / nosnost

60 cm / 110 kg

61 cm / 120 kg

61 cm / 130 kg

61 cm / 120 kg

64 cm / 130 kg

66 cm / 120 kg

vario Sarah
dříve 16 380,–

14 280

od

,–

Varianta Vario: lamelový polohovací rošt pod hlavou, s přístupem do úložného prostoru od nohou a volně loženou matrací.
Bez matrací
s roštem

MATRACE

CENA

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená
pěna výška 20 cm

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

14 280,– 20 265,– 22 236,– 23 379,– 24 309,– 25 475,– 26 795,– 38 479,– 40 239,–

Výška ložné plochy / nosnost 54 cm / 110 kg 54 cm / 130 kg 54 cm / 120 kg 57 cm / 130 kg 59 cm / 120 kg 59 cm / 140 kg 60 cm / 140 kg 60 cm / 130 kg

Tato moderní postel definovaná kvalitním polstrováním, ručním zpracováním a polohovacím roštem promění vaši ložnici v luxusní pokoj. Při
návrhu postele jsme mysleli i na ty, kteří nemají doma mnoho prostoru. Proto jsme uzpůsobili úložný prostor tak, že do něj schováte i objemnější
překvapení pro partnera, lůžkoviny nebo jen sezónní oblečení. Je možno objednat i bez nožiček.
Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200 cm
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
177/197 × 102 × 221 cm

Sarah

17 330

od

,–

Polohovací rošt pístový 1 kus:
1 690,–
Lamelový motorový rošt
1 kus: 5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt
1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–

Sarah – dvojlůžko s napevno přičalouněnou matrací – lamelový polohovací rošt.
ALFA

BETA

GAMA

DELTA

LUX

COMFORT

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

Elastická studená pěna
COOLFLEX

Zátěžová matrace
ze studené pěny

Matrace ze studené
a paměťové pěny

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

CENA

17 330,–

19 270,–

20 109,–

20 669,–

21 479,–

22 709,–

Výška ložné plochy / nosnost

54 cm / 110 kg

54 cm / 120 kg

54 cm / 130 kg

54 cm / 120 kg

57 cm / 130 kg

59 cm / 120 kg

vario Nora
dříve 16 705,–

14 635

od

,–

Polohovací rošt pístový 1 kus: 1 690,–
Lamelový motorový rošt 1 kus: 5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt 1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Přehoz s polštáři: 1990,–
Varianta Vario: lamelový polohovací rošt pod hlavou, s přístupem do úložného prostoru od nohou a volně loženou matrací.

CENA

ALFA

Bez matrací
s roštem

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená
pěna výška 20 cm

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

14 635,– 19 460,– 22 465,– 23 575,– 24 505,– 25 705,– 27 035,– 38 835,– 40 595,–

Výška ložné plochy / nosnost 58 cm / 110 kg 59 cm / 130 kg 59 cm / 120 kg 62 cm / 130 kg 64 cm / 120 kg 64 cm / 140 kg 65 cm / 140 kg 65 cm / 130 kg

Moderní postel, jejíž dominantou je ručně čalouněné čelo, vytvarované tak, abyste si v posteli mohli pohodlně číst svou oblíbenou knihu nebo
sledovat svůj oblíbený pořad. Nora svým zpracováním a výškou ložné plochy přemění každou obyčejnou ložnici v místnost, kde pohodlí a styl
jsou na prvním místě. Úložný prostor vytvoří z postele nejen pohodlný, ale i praktický kus nábytku.

17 845

od

,–

Nora

Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200 cm
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
177/197 × 102 × 222 cm

Nora – dvojlůžko s napevno přičalouněnou matrací – lamelový polohovací rošt.
ALFA

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

BETA

Elastická studená pěna
COOLFLEX

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

COMFORT

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

CENA

17 845,–

19 485,–

20 311,–

20 885,–

21 685,–

22 939,–

Výška ložné plochy / nosnost

58 cm / 110 kg

59 cm / 120 kg

59 cm / 130 kg

59 cm / 120 kg

62 cm / 130 kg

64 cm / 120 kg

vario Sofie
dříve 15 499,–

12 990

od

,–

Varianta Vario: lamelový polohovací rošt pod hlavou, s přístupem do úložného prostoru od nohou a volně loženou matrací.
Bez matrací
s roštem

MATRACE

CENA

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená
pěna výška 20 cm

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

12 990,– 18 615,– 21 355,– 22 495,– 23 199,– 24 569,– 28 889,– 37 189,– 38 949,–

Výška ložné plochy / nosnost 59 cm / 110 kg 60 cm / 130 kg 60 cm / 120 kg 63 cm / 130 kg 65 cm / 120 kg 65 cm / 140 kg 66 cm / 140 kg 66 cm / 130 kg

Postel je vyráběna ve variantách Vario nebo napevno přičalouněnou matrací. Tato postel definována dvěma měkce vypolstrovanými polštáři
přemění každou obyčejnou ložnici v místnost, kde spánek znamená opravdový relax. Díky měkkým polštářům v ní můžete pohodlně číst svou
oblíbenou knihu. Zvedněte rošt postele a objevte úložný prostor.

Sofie

15 630

od

,–

Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200 cm
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
171/197 × 96 × 217 cm
Polohovací rošt pístový 1 kus:
1 690,–
Lamelový motorový rošt 1 kus:
5 190,–
Nepolohovací lamelový rošt
1 kus: 500,–
Příplatková látka B: 700,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–

Sofie – dvojlůžko s napevno přičalouněnou matrací – Lamelový polohovací rošt.
ALFA

BETA

GAMA

DELTA

LUX

COMFORT

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

Elastická studená pěna
COOLFLEX

Zátěžová matrace
ze studené pěny

Matrace ze studené
a paměťové pěny

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

CENA

15 630,–

17 779,–

18 605,–

19 135,–

19 945,–

21 179,–

Výška ložné plochy / nosnost

59 cm / 110 kg

60 cm / 120 kg

60 cm / 130 kg

60 cm / 120 kg

63 cm / 130 kg

65 cm / 120 kg

vario Karin (90–110 cm)
dříve 10 257,–

od

8 890

,–

+600 Kč za látku B

Polohovací rošt pístový 1 kus:
90 cm – 1 690,–
110 cm – 4 300,–
Motorový rošt elektrický 1 kus:
90 cm – 5 190,–
110 cm – 7 690,–

MATRACE
Cena šíře 90
Cena šíře 110

Rozměry: š: 100/120, v: 100, d: 220 cm
Luxusní postel s volně loženou matrací dle výběru,
s lamelovým roštem polohovacím pod hlavou (5 poloh).
Velký úložný prostor, otevírání od nohou.
ALFA

Bez matrací
s roštem

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená
pěna výška 20 cm

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

8 890,– 10 735,– 12 199,– 13 085,– 13 315,– 13 909,– 14 575,– 20 989,– 21 869,–
10 829,– 13 109,– 14 875,– 16 069,– 16 365,– 17 349,– 18 275,– na dotaz na dotaz

Výška ložné plochy / nosnost 57 cm / 110 kg 58 cm / 130 kg 58 cm / 120 kg 61 cm / 130 kg 63 cm / 120 kg 63 cm / 140 kg 64 cm / 140 kg 64 cm / 130 kg

vario Niky (90–110 cm)
dříve 7 865,–

od

6 875

,–

+600 Kč za látku B

Ložná plocha:
90/110 × 200 cm
Celkové rozměry (š × v × d):
100/120 × 100 × 220 cm.
Polohovací rošt pístový 1 kus:
90 cm – 1 690,–, 110 cm – 4 300,–
Motorový rošt elektrický 1 kus:
90 cm – 5 190,–, 110 cm – 7 690,–

MATRACE

Bez matrací
s roštem

Cena šíře 90

6 875,–
8 565,–

Cena šíře 110

Velmi oblíbené celočalouněné jednolůžko s novinkou volně ložené matrace, s kvalitním lamelovým
roštem polohovacím pod hlavou (5 poloh). Úložný prostor s přístupem od nohou.
ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená
pěna výška 20 cm

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

8 705,– 10 189,– 11 099,– 11 345,– 12 139,– 12 809,– 18 975,– 19 855,–
10 909,– 12 595,– 13 779,– 14 065,– 15 085,– 16 000,– na dotaz na dotaz

Výška ložné plochy / nosnost 56 cm / 110 kg 57 cm / 130 kg 57 cm / 120 kg 60 cm / 130 kg 62 cm / 120 kg 62 cm / 140 kg 64 cm / 140 kg 64 cm / 130 kg

vario Polly
dříve 10 127,–

od

8 975

,–

+600 Kč za látku B

Polohovací rošt pístový 1 kus:
90 cm – 1 690,–
110 cm – 4 300,–
Motorový rošt elektrický 1 kus:
90 cm – 5 190,–
110 cm – 7 690,–

Rozměry: š: 110/130, v: 108, d: 211 cm
Luxusní postel s volně loženou matrací dle výběru,
s lamelovým roštem polohovacím pod hlavou (5 poloh).
Velký úložný prostor, otevírání od nohou.

MATRACE
Cena šíře 90
Cena šíře 110

ALFA

Bez matrací
s roštem

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená
pěna výška 20 cm

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

8 975,– 10 990,– 12 525,– 13 439,– 13 685,– 14 299,– 14 985,– 21 075,– 21 955,–
10 959,– 13 469,– 15 295,– 16 535,– 16 839,– 17 859,– 18 820,– na dotaz na dotaz

Výška ložné plochy / nosnost 57 cm / 110 kg 58 cm / 130 kg 58 cm / 120 kg 61 cm / 130 kg 63 cm / 120 kg 63 cm / 140 kg 64 cm / 140 kg 64 cm / 130 kg

vario Lea
dříve 9 350,–

od

dříve 7 254,–

6 930

,–

od

+300 Kč za látku B/ +200 Kč za látku X

6 499

,–

+600 Kč za látku B

Polohovací rošt pístový 1 kus:
90 cm – 1 690,–
110 cm – 4 300,–
Motorový rošt elektrický 1 kus:
90 cm – 5 190,–
110 cm – 7 690,–
Celkové rozměry:
š: 96cm/116cm x d: 206 cm
Moderní jednolůžko, které definuje jednoduchost a kompaktnost. Vario Lea svým zpracováním měkkého polstrování a výškou ložné plochy přemění
váš pokoj v místnost, kde pohodlí a styl jsou na prvním místě. Potřebujete schovat lůžkoviny? Úložný prostor pod postelí bude tím pravým místem.

MATRACE

Bez matrací
s roštem

Cena šíře 90

6 499,–
7 755,–

Cena šíře 110

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace ze
studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená
pěna výška 20 cm

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

8 575,– 10 039,– 10 849,– 11 119,– 11 945,– 12 625,– 18 599,– 19 479,–
10 265,– 12 395,– 13 399,– 13 705,– 14 730,– 15 685,– na dotaz na dotaz

Výška ložné plochy / nosnost 57 cm / 110 kg 58 cm / 130 kg 58 cm / 120 kg 61 cm / 130 kg 63 cm / 120 kg 63 cm / 140 kg 64 cm / 140 kg 64 cm / 130 kg

vario Monza

9 219
9 130

oddříve 10 400,– ,–
+400 Kč za látku B

od

,–

+700 Kč za látku B

Polohovací rošt pístový 1 kus:
90 cm – 1 690,–
110 cm – 4 300,
Motorový rošt
elektrický 1 kus:
90 cm – 5 190,–
110 cm – 7 690,–
Levý roh

Pravý roh

Ložná plocha: 90/110 × 200 cm
Rozměry (š × v × d): 102/122 × 100 × 212 cm
Luxusní postel s volně loženou matrací dle výběru,
s lamelovým roštem polohovacím pod hlavou (5 poloh). Velký úložný prostor, otevírání od nohou.

MATRACE
Cena šíře 90
Cena šíře 110

Bez matrací
s roštem

ALFA

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená
pěna výška 20 cm

COMFORT

EXCLUSIVE

ELITE

FANTASY

Komfortní matrace
Luxusní matrace
Komfortní matrace
Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 22 cm z paměťové pěny 23 cm z paměťové pěny 23 cm

9 130,– 11 145,– 12 649,– 13 555,– 13 795,– 14 399,– 15 095,– 21 229,– 22 109,–
11 095,– 13 585,– 15 375,– 16 635,– 16 659,– 17 939,– 18 890,– na dotaz na dotaz

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 62 cm / 130 kg 65 cm / 120 kg 65 cm / 140 kg 66 cm / 140 kg 66 cm / 130 kg

Linda
od???
,–
17 095,–
od15 219,–
dříve

+450 Kč za látku B

+700 Kč za látku B

Rozkládací pohovka vhodná ke každodennímu spaní – možný výběr různých typů matrací. Velký úložný prostor.
Rozměry ve složeném stavu: d: 195, š: 105, v: 81 cm, Rozměry v rozloženém stavu: d: 195, š: 156, v: 42 cm

ALFA

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

GAMA

Zátěžová matrace
ze studené pěny

DELTA

Matrace ze studené
a paměťové pěny

LUX

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

COMFORT

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

EXCLUSIVE

Luxusní matrace
z paměťové pěny 22 cm

CENA

15 219,–

17 925,–

19 195,–

20 035,–

21 355,–

22 889,–

Výška ložné plochy / nosnost

42 cm / 110 kg

43 cm / 130 kg

43 cm / 120 kg

46 cm / 130 kg

48 cm / 120 kg

48 cm / 140 kg

Duo (160–180–220 cm)
dříve 8 386,–

dříve 18 369,–

6 972

od

16 619

,–

od

+300 Kč za látku B

,–

+1 200 Kč za látky X, B

Designové, ale praktické. Design podtrhují ručně všité knoflíky a kvalitní polstrování celé postele.
Duo vyniká svou flexibilitou. V jednom momentu máte v pokoji široké dvoulůžko (až 220 cm)
a o chvilku později 2 vysoce komfortní válendy s polohovacím roštem a úložným prostorem. Ložná
plocha: 160/180/220 × 200 cm. Celkové rozměry: š: 166/186/226 × v: 95 × d: 209 cm
ALFA

BETA

GAMA

DELTA

LUX

COMFORT

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

Elastická studená pěna
COOLFLEX

Zátěžová matrace
ze studené pěny

Matrace ze studené
a paměťové pěny

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

Cena šíře 160/180
Cena šíře 220

16 619,–
19 075,–

18 279,–
21 225,–

18 705,–
21 839,–

19 689,–
22 955,–

20 585,–
23 365,–

21 759,–
24 955,–

Výš. ložné pl./nosnost

57 cm / 110 kg

57 cm / 120 kg

58 cm / 130 kg

58 cm / 120 kg

61 cm / 130 kg

63 cm / 120 kg

Paris

12 432
11 490

od
od

dříve 16 490,–
+450 Kč za látku B

,–
,–

dříve 10 985,–

od

+300 Kč za látku B

9 990

,–

+700 Kč za látky X, B

Levý roh

Pravý roh

Elegantní jednolůžko s kvalitním lamelovým roštem a dvěma bočními čely – levá/pravá strana, napevno
přičalouněnou matrací a velkým úložným prostorem s přístupem z boku.
Ložná plocha: 90/110 × 200 cm, Rozměry: š: 97/117, v: 93, d: 211 cm
ALFA

BETA

GAMA

DELTA

LUX

COMFORT

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

Elastická studená
pěna COOLFLEX

Zátěžová matrace
ze studené pěny

Matrace ze studené
a paměťové pěny

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

Cena šíře 90
Cena šíře 110

9 990,–
11 929,–

11 139,–
12 945,–

11 599,–
13 509,–

12 045,–
14 019,–

12 595,–
14 679,–

13 399,–
15 650,–

Výš. ložné pl./nosnost

56 cm / 110 kg

57 cm / 120 kg

57 cm / 130 kg

57 cm / 120 kg

60 cm / 130 kg

62 cm / 120 kg

Klára (180 cm)
dříve 14 386,–

dříve 14 417,–

13 367

14 419

od

od

,–

,–

+450 Kč za látku B/ +300 Kč za látku X

+700 Kč za látky X, B

Jednodušší varianta postele Sofie s napevno přičalouněnou matrací s lamelovým roštem bez polohování, dvěma měkce vypolstrovanými polštáři
a ručním zpracováním přemění každou obyčejnou ložnici v místnost, kde spánek znamená opravdový relax. Zvedněte rošt postele a objevte úložný
prostor (s přístupem z boku) do něhož schováte lůžkoviny. Ložná plocha: jen 180 × 200. Celkové rozměry: š: 187 × v: 97 × d: 207 cm.
ALFA

BETA

GAMA

DELTA

LUX

COMFORT

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR+RE pěny

Elastická studená pěna
COOLFLEX

Zátěžová matrace
ze studené pěny

Matrace ze studené
a paměťové pěny

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

CENA

14 419,–

16 679,–

17 545,–

18 209,–

19 115,–

20 519,–

Výš. ložné pl./nosnost

56 cm / 110 kg

57 cm / 120 kg

57 cm / 130 kg

57 cm / 120 kg

60 cm / 130 kg

62 cm / 120 kg

Porto (90–110–140 cm)

7 340

od

dříve 9 529,–

od

8 900

,–

+400 Kč za látku B/ +300 Kč za látku X

,–

+600 Kč za látky X, B

Knoflík
krystalový

Knoflík
látkový
(standard)

Elegantní celočalouněné jednolůžko
s lamelovým roštem s napevno přičalouněnou matrací.
Přístup do úložného prostoru je vždy od nohou.
– standartně zdobené látkovými knoflíky
Celkové rozměry:
– možnost krystalových knoflíků – nutno doobjednat
Š × V × D 96/116/146 × 105 × 207 cm
– šířka 90 a 110 cm s lamelový polohovací rošt pod hlavou
– šířka 140 cm s nepolohovací lamelový rošt u vzorované látky budou boky matrace ze stejné látky jako korpus a čelo (vyobrazení Tara 140)
ALFA

BETA

GAMA

DELTA

LUX

COMFORT

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

Elastická studená pěna
COOLFLEX

Zátěžová matrace
ze studené pěny

Matrace ze studené
a paměťové pěny

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

Cena šíře 90
Cena šíře 140

8 900,–
10 435,–
12 165,–

10 165,–
11 689,–
13 469,–

10 689,–
12 229,–
14 139,–

11 095,–
12 619,–
14 615,–

11 635,–
13 185,–
15 209,–

12 485,–
14 045,–
16 245,–

Výš. ložné pl./nosnost

57 cm / 110 kg

57cm / 120 kg

57 cm / 130 kg

57 cm / 120 kg

61 cm / 130 kg

62 cm / 120 kg

Cena šíře 110

Gizela
dříve 9 590,–
dříve 9 607,–

od

6 137
983
9

,–

odKč za látku B/ +200 Kč za látku
,– X
+300
+600 Kč za látky X, B

Rozměry (š × v × d): 110/140 × 92 × 214 cm
Čalouněné jednolůžko vybavené lamelovým roštem s polohováním
pod hlavou a napevno přičalouněnou matrací.
– šířka 110 cm s lamelový polohovací rošt pod hlavou (vyobrazení Tara)
– šířka 140 cm s nepolohovací lamelový rošt u vzorované látky budou boky matrace ze stejné látky jako korpus a čelo (vyobrazení Gizela)
ALFA

BETA

GAMA

DELTA

LUX

COMFORT

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

Elastická studená pěna
COOLFLEX

Zátěžová matrace
ze studené pěny

Matrace ze studené
a paměťové pěny

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

Cena šíře 110
Cena šíře 140

9 137,–
10 871,–

10 365,–
12 325,–

10 895,–
12 999,–

11 315,–
13 495,–

11 865,–
14 085,–

12 739,–
15 165,–

Výška 110/140 / nosnost

52/56 cm / 110 kg

53/57 cm / 120 kg

53/57 cm / 130 kg

53/57 cm / 120 kg

57/61 cm / 130 kg

58/62 cm / 120 kg

Tara
dříve 11 130,–
dříve 9 607,–

od

6 137
983
9

,–

odKč za látku B/ +200 Kč za látku
,– X
+300
+600 Kč za látky X, B

Rozměry (š × v × d): 99/119/149 × 84 × 210 cm
Čalouněné jednolůžko vybavené lamelovým roštem, napevno přičalouněnou
matrací a velkým úložným prostorem.
– šířka 110 cm s lamelový polohovací rošt pod hlavou
– šířka 140 cm s nepolohovací lamelový rošt u vzorované látky budou boky matrace ze stejné látky jako korpus a čelo (vyobrazení Gizela)
ALFA

BETA

GAMA

DELTA

LUX

COMFORT

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

Elastická studená pěna
COOLFLEX

Zátěžová matrace
ze studené pěny

Matrace ze studené
a paměťové pěny

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

Cena šíře 110
Cena šíře 140

9 137,–
10 871,–

10 365,–
12 325,–

10 895,–
12 999,–

11 315,–
13 495,–

11 865,–
14 085,–

12 739,–
15 165,–

Výška 110/140 / nosnost

52/56 cm / 110 kg

53/57 cm / 120 kg

53/57 cm / 130 kg

53/57 cm / 120 kg

57/61 cm / 130 kg

58/62 cm / 120 kg

Dan 90–110
dříve 5 901,–
dříve 6 903,–

od
od

5
6 019
650

,–
,–

+250 Kč za látku B/ +150 Kč za látku X
+500 Kč za látky X, B

Rozměry (š × d): 90/110 × 200 cm
Tato nadčasová postel s napevno přičalouněnou matrací a polohovacím roštem pod
hlavou již v základní variantě. Postel je vybavena úložným prostorem na lůžkoviny.
ALFA

BETA

GAMA

DELTA

LUX

COMFORT

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

Elastická studená
pěna COOLFLEX

Zátěžová matrace
ze studené pěny

Matrace ze studené
a paměťové pěny

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

Cena šíře 90
Cena šíře 110

6 650,–
8 365,–

7 549,–
9 435,–

7 979,–
9 929,–

8 275,–
10 299,–

8 705,–
10 785,–

9 375,–
11 589,–

Výš. ložné pl./nosnost

54 cm / 110 kg

55 cm / 120 kg

55 cm / 130 kg

55 cm / 120 kg

58 cm / 130 kg

60 cm / 120 kg

Katty 90–110
dříve 7 840,–
dříve 6 513,–

od

4
6 736
289

,–

odKč za látku B/ +150 Kč za látku
,– X
+250
+500 Kč za látky X, B

Rozměry (š × d): 90/110 × 200 cm
Tato nadčasová postel s napevno začalouněnou matrací. Postel je vybavena
úložným prostorem, do něhož je přístup bočním výklopem.

ALFA

BETA

GAMA

DELTA

LUX

COMFORT

MATRACE

Sendvičová matrace
z PUR + RE pěny

Elastická studená
pěna COOLFLEX

Zátěžová matrace
ze studené pěny

Matrace ze studené
a paměťové pěny

Zátěžová studená pěna
výška 20 cm

Komfortní matrace
z paměťové pěny 22 cm

Cena šíře 90
Cena šíře 110

6 289,–
7 859,–

7 139,–
8 975,–

7 575,–
9 515,–

7 865,–
9 915,–

8 315,–
10 449,–

8 999,–
11 310,–

Výš. ložné pl./nosnost

54 cm / 110 kg

55 cm / 120 kg

55 cm / 130 kg

55 cm / 120 kg

58 cm / 130 kg

60 cm / 120 kg

Boxspring
Jsme rádi, že Vám můžeme představit exkluzivní kolekci
postelí Boxspring, která je inspirována celosvětovým trendem
kontinentálních postelí. Jsou oblíbené zejména v luxusních
hotelech a všude tam, kde je kvalitní spánek na prvním místě.
V této jedinečné kolekci Boxspring si můžete sestavit přesně
takovou postel, aby splňovala Vaše představy o kvalitním spaní.

VLASTNOSTI POSTELÍ BOXSPRING:

Vario
Postele s volně loženýma matracema, nadstandartně
vysokou lehací plochou a kvalitním lamelovým roštem
polohovacím pod hlavou. Možnost výběru matrací – dle
aktuální nabídky a roštů – 17-ti lamelový rošt (šíře lamely
5,5 cm) nebo 28-lamelový rošt.
Rošty mají zdvojené lamely v bederní oblasti umožňující
nastavení tuhosti roštu, které souvisí zároveň i s tuhostí
matrace. Součástí roštu je stabilizační popruh proti přetížení.

Vzdušné pružinové jádro, textilie, pěna a duté vlákno jsou
pevně přičalouněny k lamelovému masivnímu rámu.
Masivní dřevěný nepolohovací rám s lamelami umožňuje
přístup do úložného prostoru z bočních stran postele.
Velký úložný prostor postele s odvětráváním zajišťuje
kvalitní větrání Vaší postele a tím i podporuje delší
životnost matrace.
Konstrukce hlavního rámu postele je navržena tak, aby
zabránila sklouznutí horní matrace a Vám byl zaručen
klidný spánek.
Kvalitní topper – vysoký 6 cm – pro maximální pohodlí.

1
2
3

Příběh značky MAWS začal velkým snem tehdy mladého kluka
z Hané, který chtěl vyrábět plachty prkna na windsurfing. Co
tedy znamená zkratka MAWS? – Možný Aleš Windsurfing.
Sen by se stal skutečností, kdyby Aleše nepožádal známý
o výrobu rozkládacího křesla známého jako „Alfa“. Od té doby
uplynulo více než 30 let a z křesla se staly čalouněné postele
a z windsurfingu a vodních sportů nepřestal být celoživotní
koníček. Dnes vyrábíme postele, které se vyznačují poctivým
ručním čalouněním a širokým výběrem kvalitních látek, které
podtrhnou luxusní dojem z celé postele.
„Naším posláním je snít a pracovat na svých snech. Vám
chceme přinést ty nejkrásnější sny v našich postelích!“

4

1 Topper
2 vrchní matrace

3 pružiny typu Bonell
4 úložný prostor

Rodina Možných

Vzorník přehozů s polštáři

P8

Lamelový nepolohovací rošt

P 10

Motorový rošt
Elektricky polohovatelný lamelový rošt
s předpjatými lamelami. Lamely jsou březové.
Rošt disponuje nastavením tuhosti ve středové části díky posuvným „páskem“ a zdvojeným lamelám. Středový stabilizační popruh
zabrání prolomení lamely při extrémním
bodovém zatížení. 28 lamel.

28 lamelový nepolohovací rošt , který je vyroben
z kombinace masivního buku a březového dřeva. Lamely jsou březové. Rošt disponuje nastavením tuhosti
ve středové části díky posuvným „páskem“ a zdvojeným lamelám. Středový stabilizační popruh zabrání
prolomení lamely při extrémním bodovém zatížení.
*Rošt doporučujeme v případě, že nevyužíváte pravidelně úložný prostor.

Pístový rošt
Lamelový rošt s přístupem do úložného prostoru od
nohou. Manuálně polohovatelný lamelový rošt v oblasti hlavy a nohou s předpjatými břízovými lamelami.
Rošt disponuje nastavením tuhosti ve středové části
díky posuvným„páskem“ a zdvojeným lamelám. Středový stabilizační popruh zabrání prolomení lamely při
extrémním bodovém zatížení. 28 lamel.

Matrace ALFA
TUHOST 

1

2

NOSNOST

VÝŠKA

110 kg

16 cm

3

4

5

5-ti zónová profilovaná sendvičová matrace s horní roznášecí vrstvou z elastické a prodyšné
zátěžové PUR pěny, pod níž je vrstva z kvalitní tuhé RE pěny, která dodává matracím požadovanou tuhost. RE pěna je pojená ze směsi HR a PUR pěn, stlačená vysokým tlakem. Profilace
matrace i přes svůj tužší charakter zajišťuje uvolnění svalstva během spánku a lepší provzdušnění matrace.
Pro naše matrace používáme špičkový potah Silver, který je zcela bez příplatku. Pro tento potah je použita jedinečná technologie, která zaručuje trvalou svěžest a hygienu během spánku. Stříbro eliminuje bakterie způsobující zápach a chrání před jejich usazováním. Ochrana
je trvalá i po častém praní a čištění. Vhodný i pro alergiky.

Matrace BETA

COOLFLEX

TUHOST 

1

2

NOSNOST

VÝŠKA

120 kg

17 cm

3

4

5

5-ti zónová matrace, jejíž jádro je vyrobeno z vysoce kvalitní elastické studené pěny COOLFLEX
s nosností až do 120 kg. Pěna COOLFLEX se díky svým vlastnostem optimálně přizpůsobí tělu
a umožní tak zdravý a klidný spánek, regeneraci svalstva a dokonalé provzdušnění matrace.
Pro naše matrace používáme špičkový potah Silver, který je zcela bez příplatku. Pro tento potah je použita jedinečná technologie, která zaručuje trvalou svěžest a hygienu během spánku. Stříbro eliminuje bakterie způsobující zápach a chrání před jejich usazováním. Ochrana je
trvalá i po častém praní a čištění. Vhodný i pro alergiky.

Matrace GAMA

COOLFLEX PLUS

TUHOST 

1

2

NOSNOST

VÝŠKA

130 kg

17 cm

3

4

5

Komfortní 5-ti zónová sendvičová matrace, jejíž ložná plocha je vyrobena z vysoce zátěžové
kvalitní studené pěny COOLFLEX. Pěna COOLFLEX je profilovaná do 5 anatomických zón, což
v kombinaci s masážními nopy zajišťuje dokonalé uvolnění, regeneraci těla společně s prokrvením pokožky. Spodní vrstva z tužší studené pěny zvyšuje nosnost matrace až do 130 kg.
Pro naše matrace používáme špičkový potah Silver, který je zcela bez příplatku. Pro tento potah je použita jedinečná technologie, která zaručuje trvalou svěžest a hygienu během spánku. Stříbro eliminuje bakterie způsobující zápach a chrání před jejich usazováním. Ochrana je
trvalá i po častém praní a čištění. Vhodný i pro alergiky.

Matrace DELTA

COOLFLEX + VISCOFOAM

NOSNOST

VÝŠKA

120 kg

17 cm

1

TUHOST 

2

3

4

5

Pohodlná 5-ti zónová matrace, jejíž jádro je vyrobeno z vysoce kvalitní elastické studené pěny
COOLFLEX a jehož vrchní vrstvu tvoří paměťová pěna VISCOFOAM. Pěna COOLFLEX vytváří
optimální podklad pro vrstvu kvalitní paměťové pěny VISCOFOAM. Tato pěna reaguje na tělesnou teplotu a dokonale se tak přizpůsobí vašemu tělu.
Pro naše matrace používáme špičkový potah Silver, který je zcela bez příplatku. Pro tento potah je použita jedinečná technologie, která zaručuje trvalou svěžest a hygienu během spánku. Stříbro eliminuje bakterie způsobující zápach a chrání před jejich usazováním. Ochrana je
trvalá i po častém praní a čištění. Vhodný i pro alergiky.

Matrace LUX

COOLFLEX PLUS

TUHOST 

1

NOSNOST

VÝŠKA

130 kg

20 cm

2

3

4

5

Komfortní 5-ti zónová matrace vyrobena ze 3 vrstev kvalitních vysoce zátěžových studených
pěn COOLFLEX. Její hlavní předností kromě nosnosti 130 kg je univerzálnost, která vzniká
díky rozdílné profilaci pěn. Matrace je vhodná pro partnery, jelikož má z každé strany jinou
tuhost. Proto si každý najde tu správnou stranu, která mu zajistí kvalitní spánek a dokonalou
regeneraci těla.
Pro naše matrace používáme špičkový potah Silver, který je zcela bez příplatku. Pro tento potah je použita jedinečná technologie, která zaručuje trvalou svěžest a hygienu během spánku. Stříbro eliminuje bakterie způsobující zápach a chrání před jejich usazováním. Ochrana je
trvalá i po častém praní a čištění. Vhodný i pro alergiky.

Matrace COMFORT

COOLFLEX + VISCOFOAM
NOSNOST

VÝŠKA

120 kg

22 cm

1

TUHOST 

2

3

4

5

Vysoce luxusní 7-mi zónová matrace vysoká cca 22 cm, jejíž ložná plocha je tvořena viscoelastickou paměťovou pěnou VISCOFOAM, která reaguje na tělesnou teplotu a dokonale se
tak poddá tělu, které během spánku stabilizuje v optimální poloze. V kombinaci se studenou
pěnou COOLFLEX umožní správnou regeneraci svalstva a příjemný spánek.
Pro naše matrace používáme špičkový potah Silver, který je zcela bez příplatku. Pro tento potah je použita jedinečná technologie, která zaručuje trvalou svěžest a hygienu během spánku. Stříbro eliminuje bakterie způsobující zápach a chrání před jejich usazováním. Ochrana je
trvalá i po častém praní a čištění. Vhodný i pro alergiky.

Matrace EXCLUSIVE

COOLFLEX + VISCOFOAM
NOSNOST

VÝŠKA

140 kg

22 cm

TUHOST 

1

2

3

4

5

Vysoce luxusní 7-mi zónová matrace Exclusive je vyrobena z kvalitní viscoelastické pěny
VISCOFOAM a ze dvou vrstev zátěžové studené pěny COOLFLEX. Matrace je oboustranná, vysoká 22 cm, má měkčí a tvrdší stranu o nosnosti až do 140 kg. Takto řešená matrace umožňuje
spaní i pro osoby s nižší hmotností bez ztráty komfortu. Matrace stále zůstává příjemná a není
tvrdá. Přizpůsobuje se tělu ležící osoby. Tato luxusní matrace zajistí dokonalý spánek a maximální regeneraci Vašeho těla. Pro naše matrace používáme špičkový potah Silver, který je
zcela bez příplatku. Pro tento potah je použita jedinečná technologie, která zaručuje trvalou
svěžest a hygienu během spánku. Stříbro eliminuje bakterie způsobující zápach a chrání před
jejich usazováním. Ochrana je trvalá i po častém praní a čištění. Vhodný i pro alergiky.

Italské matrace
Protože nám záleží na kvalitě vašeho spánku, spojili jsme síly s italskou firmou Flexyflex, která
patří mezi evropskou špičku výrobců pěnových matrací. Společně jsme pro vás navrhli luxusní
matrace Fantasy a Elite.
Tyto matrace jsou pro nás srdeční záležitostí, protože my sami tento typ máme doma už více
než 10 let, stejně jako naše rodina, přátelé a stovky spokojených zákazníků.
Za více než 20 let co italské matrace nabízíme, se k nám vrací spokojení zákazníci, kteří již mají
zkušenosti s těmito matracemi, nebo přicházejí zákazníci na jejich doporučení.
Proto, když se naskytla možnost zahrnout je do naší standartní nabídky neváhali jsme ani
minutu.
„Věříme, že této investice do Vašeho spánku nebudete litovat.“

Matrace ELITE

NOSNOST

VÝŠKA

140 kg

23 cm

TUHOST 

16 cm studená pěna
4 cm paměťová pěna – jádro
2 cm paměťová pěna v potahu

Čela u výrobků nejsou čalouněná se zadní strany látkou v barvě potahu.
Barevnost odstínů najdete v našem vzorkovníku látek. Rozměry jsou
v toleranci +/-1–3 cm. Aktuální ceník možných příplatků a doplňků máme
v maloobchodním ceníku. Barevnost pěn a profilování se může lišit na
základě výrobní šarže což nemá vliv na kvalitu matrace.
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Za tiskové chyby v katalogu neručíme.
* V případě vyprodání materiálů z důvodu aktuální situace ve světě,
bude rošt nahrazen 17-ti lamelovým roštem. Kvalita, nosnost a vlastnosti
zůstanou zachovány.
** Podmínka prodloužené záruky u italských matrací je uvedena
v přiloženém záručním listě.
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NOSNOST

VÝŠKA

130 kg

23 cm

TUHOST 

Akce začíná 20. 5. 202233

2

4

5

Elite je luxusní pěnová matrace, kterou ocení milovníci kvalitního spánku a tužších
matrací.
Je navržena tak, že v momentě kdy si do ni lehnete Vás „obejme“ příjemně měkká,
italská paměťová pěna, která způsobí, že Vás nebude matrace nikde tlačit a hned
v dalším momentu Vás „podepře“ spodní vrstva studené pěny, která zabrání tomu
abyste se propadli.
Celý dojem z matrace podtrhuje snímatelný potah s obsahem aktivního stříbra, které
má antibakteriální účinky. Pro lepší komfort je potah prošitý cca 2 cm paměťové pěny.
Díky svému složení je matrace vhodná pro partnery, kterým vyhovuje jiná tuhost matrace. Tu si můžete přizpůsobit obrácením jádra matrace (místo vrchní vrstvy paměťové
pěny si můžete zvolit jako horní vrstvu jádra studenou pěnu). Díky této kombinaci pěn
v jádře a paměťové pěně z jedné strany potahu, poskytuje matrace vysoký komfort a
umožňuje výběr ze 4 tuhostí.

Matrace FANTASY

14 cm studená pěna
6 cm paměťová pěna – jádro
2 cm paměťová pěna v potahu

1

1

2

3

4

5

Fantasy je luxusní pěnová matrace, kterou ocení milovníci kvalitního spánku a měkčích
matrací.
Je navržena tak, že v momentě kdy si do ni lehnete Vás „obejme“ příjemně měkká,
italská paměťová pěna, která způsobí, že Vás nebude matrace nikde tlačit a hned
v dalším momentu Vás „podepře“ spodní vrstva studené pěny, která zabrání tomu
abyste se propadli.
Celý dojem z matrace podtrhuje snímatelný potah s obsahem aktivního stříbra, které
má antibakteriální účinky. Pro lepší komfort je potah prošitý cca 2 cm paměťové pěny.
Díky svému složení je matrace vhodná pro partnery, kterým vyhovuje jiná tuhost matrace. Tu si můžete přizpůsobit obrácením jádra matrace (místo vrchní vrstvy paměťové
pěny si můžete zvolit jako horní vrstvu jádra studenou pěnu). Díky této kombinaci pěn
v jádře a paměťové pěně z jedné strany potahu, poskytuje matrace vysoký komfort a
umožňuje výběr ze 4 tuhostí.

Váš prodejce:

INTERARCH nábytek
Revoluční 469/2, 290 01 PODĚBRADY
tel. 776 671 500
info@nabytek-interarch.cz
www.nabytek-interarch.cz
www.facebook.com/nabytekinterarch

