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Luxusná posteľ kontinentálneho 
typu vyniká svojim dizajnom a 
vysokým komfortom spania.

Max. doporučená nosnosť [kg] 120

QUANTA

MATRIX 19 ANTHRA DUVET DUO 2A

160 × 200 cm + matrac bonell
180 × 200 cm + matrac bonell + matrac Ivana plus
160 × 200 cm + matrac bonell
180 × 200 cm + matrac bonell + matrac Ivana plus

835
1 190

845
1 255

679
969
689
995

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39
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• posteľ typu boxspring
• vrstva box z pružinových matracov uložených 

na lamelovom rošte
• vrstva rozdelené matrace s jadrom z vysoko 

elastickej PUR peny 
• úložný priestor je prístupný z boku
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• denná deka a vankúše v cene



Luxusná nadčasová posteľ 
s vysokým čelom sa stane 
dominantou Vašej spálne.

Max. doporučená nosnosť [kg] 130

Pri použití roštu P11 s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 €

RIVIERA 16 RIVIERA 80RIVIERA 26 RIVIERA 81RIVIERA 41 RIVIERA 95

KERSTIN
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrac Nanna

845
1 519

689
1 235

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39
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• polohovateľný lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok 

- polohovanie hlavy pomocou ovládača
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• možnosť dokúpiť exkluzívny topper

Denná deka a vankúše sú iba ilustračné, nie sú súčasťou postele.



LOFT GREY HUGO 90 
ELEPHANT

RANGO DUO

Obľúbená posteľ s efektným 
a veľmi príjemným čelom.

VANDA
160 × 200 cm
160 × 200 cm + matrac Riana
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrac Riana

809
1 159

859
1 245

659
945
699
999

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39

Max. doporučená nosnosť roštu 130 kg, s matracom Riana 110 kg

Pri použití roštu P11 s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 €
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• polohovateľný lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok 

- polohovanie hlavy pomocou ovládača
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• snímateľný poťah na čele
• denná deka a vankúše v cene



SALVADOR 4 SILVIA DUO

Moderná posteľ, ktorá sa stane 
dominantou Vašej spálne.

Max. doporučená nosnosť [kg] 130

Pri použití roštu P11 s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 €

BRUNO
160 × 200 cm
160 × 200 cm + matrac Asteria
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrac Asteria

759
1 159

799 
1 255

619 
945 
649 
999

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39
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• polohovateľný lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• úložný priestor sa otvára od nôh
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok 

- polohovanie hlavy pomocou ovládača
• denná deka a vankúše v cene



MATRIX 2 MATRIX 21 MATRIX 23MATRIX 16

Moderná posteľ, ktorá Vás zaujme 
svojim dominantným čelom.

Max. doporučená nosnosť [kg] 130

Pri použití roštu P11 s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 €

ESTELL
160 × 200 cm
160 × 200 cm + matrac Ivana de luxe
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrac Ivana de luxe

759
1 255

805
1 345

619 
1 019

655
1 099

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39
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• polohovateľný lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• úložný priestor sa otvára od nôh
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok 

- polohovanie hlavy pomocou ovládača

Denná deka a vankúše sú iba ilustračné, nie sú súčasťou postele.



PRIMA 2 BEIGE

Obľúbená, moderná posteľ sa 
vyrába v niekoľkých rozmeroch.

RUBY

PRIMA 13 GREYPRIMA 6 TAUPE

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39

110 × 200 cm
110 × 200 cm + matrac Nelly plus
140 × 200 cm
140 × 200 cm + matrac Nelly plus
160 × 200 cm
160 × 200 cm + matrac Nelly plus
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrac Nelly plus

449
679
519
799
609
939
645

1 019

365
555
419
649
495
765
519
819

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Max. doporučená nosnosť roštu 130 kg, s matracom Nelly plus 110 kg
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• polohovateľný lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh

Denná deka a vankúše sú iba ilustračné, nie sú súčasťou postele.



ENJOY 20 ENJOY 22 
ANTHRACIT

ENJOY 23 ASH

Moderná posteľ, ktorá Vás upúta 
svojim originálnym dizajnom.

Pri použití roštu P11 s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 €

TIFFANY

LARISA DUO  1A

160 × 200 cm
160 × 200 cm + matrac Ivana plus
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrac Ivana plus

775
1 129

799
1 179

635
919
649
959

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39

Max. doporučená nosnosť roštu 130 kg, s matracom Ivana plus 110 kg
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• polohovateľný lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok 

– polohovanie hlavy pomocou ovládača
• denná deka a vankúše v cene



MILANO 3920

Praktická posteľ s vkusným 
dizajnovým čelom.

OLÍVIA

SALINA 4004 SALINA 4005 BERTA 1MILANO 9110

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39

Pri použití roštu P11 s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 €

160 × 200 cm
160 × 200 cm + matrac Nelly
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrac Nelly

589
885
599
889

479
719
489
725

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Max. doporučená nosnosť roštu 130 kg, s matracom Nelly 110 kg
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• polohovateľný lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok 

- polohovanie hlavy pomocou ovládača
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh

Denná deka a vankúše sú iba ilustračné, nie sú súčasťou postele.



TRINITY 2 TRINITY 8

Moderná posteľ, ktorá Vás upúta 
svojim originálnym dizajnom.

SWING

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39

140 × 200 cm
140 × 200 cm + matrac Ivana plus
160 × 200 cm
160 × 200 cm + matrac Ivana plus
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrac Ivana plus

525
855
745

1 095
775

1 155

429
695
605
889 
635
939

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Max. doporučená nosnosť roštu 130 kg, s matracom Ivana plus 110 kg
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• polohovateľný lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• denná deka a vankúše v cene pri rozmere 

postele 160 × 200 a 180 × 200



ANTONY 74-15 LOFT 1
UMĚLÁ KŮŽE

ANTONY 74-88 LOFT GREY
UMĚLÁ KŮŽE

Obľúbená, moderná posteľ 
v niekoľkých rozmeroch vhodná 
predovšetkým pre dospievajúcu 
mládež. 

KELLY
90 × 200 cm
90 × 200 cm + matrac Nelly
120 × 200 cm
120 × 200 cm + matrac Nelly
140 × 200 cm
140 × 200 cm + matrac Nelly

385
529
455
649
515
739

309
429
369
529
419
599

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39

Max. doporučená nosnosť roštu 130 kg, s matracom Nelly 110 kg
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• polohovateľný lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh

Denná deka a vankúše sú iba ilustračné, nie sú súčasťou postele.



MALMÖ NEW 8 MALMÖ NEW 83MALMÖ NEW 26 MALMÖ NEW 95

Variabilná váľanda umožňujúca 
voľbu čiel podľa potreby.

FIONA
90 × 200 cm
90 × 200 cm + matrac Nelly
110 × 200 cm
110 × 200 cm + matrac Nelly

Čelo 90 krátke (obojstranné čalúnenie)
Čelo 110 krátke (obojstranné čalúnenie)
Čelo dlhé (jednostranné čalúnenie)

255
399
315
499

99
105

85

205
325
255
405

79
85
69

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39

Max. doporučená nosnosť roštu 130 kg, s matracom Nelly 110 kg
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• polohovateľný lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• možnosť zakúpenia dekoračných vankúšov

Polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.



Obľúbená a praktická rohová 
váľanda vhodná pre všetky vekové 
kategórie.

TURI

Max. doporučená nosnosť [kg] 105

90 × 200 cm + matrac Alena 509 415
Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39

ANTONY 74-88 ARTE 5 STONEARTE 23 COFFEELARGO 13 SALINA 4004
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• možnosť voľby pravého alebo ľavého rohu
• očalúnený PUR matrac je pevne uložený 

na lamelovom rošte
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• úložný priestor sa otvára od nôh



Obľúbená váľanda vhodná pre 
všetky vekové kategórie.

Pri použití roštu P11 s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 155 €

NEPTUN
90 × 200 cm
90 × 200 cm + matrac Nelly

265
415

215
335

Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39

TRINITY 2 TRINITY 6 TRINITY 14 TRINITY 15

Max. doporučená nosnosť roštu 130 kg, s matracom Nelly 110 kg
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• polohovateľný lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok 

- polohovanie hlavy pomocou ovládača

Polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.



Obľúbená váľanda vhodná pre 
všetky vekové kategórie.

EVELÍNA

Max. doporučená nosnosť [kg] 105

90 × 200 cm + matrac Alena 379 309
Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39

SEDONA 889OTTAWA GREY OTTAWA GREY MOLLINO 151-80 GRAFITYS A1 MALMÖ NEW 8MOLISOFT 81 MOLISOFT 45 MALMÖ NEW 26
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• očalúnený PUR matrac je pevne uložený na 
lamelovom rošte

• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• úložný priestor sa otvára od nôh

Polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.



Moderná dizajnová rozkladacia 
pohovka, ktorá je určená k 
sedeniu a príležitostnému spaniu.

Max. doporučená nosnosť [kg] 120 / osoba

GENF

PORTO 35 GRAPHI

Pohovka (matrac PUR)

Rozmer sedacej plochy – 60 × 200 cm
Rozmer ložnej plochy nerozložené [cm] – 80 × 200 cm
Rozmer ložnej plochy [cm] – 160 × 200 cm

839 685
Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39
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• jadro matraca z PUR peny
• chrbtová opierka sa po rozložení stane rozšírenou 

ložnou plochou
• pohovka má úložný priestor
• dekoračné vankúše sú súčasťou pohovky



Moderná rozkladacia pohovka, 
ktorá je určená k sedeniu ako aj 
ku každodennému spaniu.

90 / 125 / 160 × 200 cm + matrac Ivana 1 089 889
Pôvodná cena [€] Akčná cena [€]VISION

Kompletné technické parametre v tabuľke na dvojstrane 38/39

Max. doporučená nosnosť [kg] 110

GORDON 22 BEIGE ALCONE 4 COFFEE ARTE 23 ARTE 14
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• rozkladacia pohovka 125 × 200 / 160 × 200
• voľne položené matrace z HR studenej peny
• úložný priestor je prístupný po vysunutí vozíka 

v spodnej časti

Polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.



• kvalitná PUR pena bez použitia lepidiel
• 2. úrovne tvrdosti:
• nižšia - biela pena a vyššia - ružová pena
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah

Výška matraca v poťahu 
je cca 15 cm. Doporučená 

nosnosť do 110 kg.

NELLY

80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akčná cena 124 € 137 € 181 € 208 €

80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akčná cena 166 € 183 € 277 € 323 €

80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akčná cena 230 € 250 € 146 € 158 €

80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akčná cena 262 € 301 € 178 € 181 €

• zvýšený komfort ležania pre telo užívateľa
• sedemzónový matrac s podielom prírodného oleja
• studená, vysoko elastická HIGH RESILENCE pena
• vysoká priepustnosť bunkovej štruktúry
• výborná pružnosť
• vzduchová priepustnosť
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah 

Výška matraca v poťahu 
je cca 21 cm. Doporučená 

nosnosť do 130 kg.

IVANA PLUS

80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akčná cena 154 € 167 € 240 € 280 €

• kvalitné sendvičové jadro matraca
• tri vrstvy pien
• matrac rešpektuje prirodzený tvar chrbta
• sedemzónový matrac
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah SUPRA LINE 

MARBLE

Výška matraca v poťahu 
je cca 17 cm. Doporučená 

nosnosť do 110 kg.

RIANA

• sedemzónový matrac
• studená, vysoko elastická HIGH RESILENCE pena
• vysoká priepustnosť bunkovej štruktúry
• výborná pružnosť
• vzduchová priepustnosť
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah MARBLE

Výška matraca v poťahu 
je cca 16 cm. Doporučená 

nosnosť do 130 kg.

IVANA

80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akčná cena 227 € 248 € 323 € 372 €

• zvýšený ľahací komfort tela užívateľa
• sedemzónový matrac
• unikátna polyuretanová MEGACELL pena
• vysoká priepustnosť bunkovej štruktúry
• výborná elastickosť
• vzduchová priepustnosť
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah

Výška matraca v potahu 
je cca 26 cm. Doporučená 

nosnosť do 130 kg.

IVANA DE LUXE

• zvýšený komfort ležania pre telo užívateľa
• kvalitná PUR pena bez použitia lepidiel
• 2. úrovne tvrdosti:
• nižšia - biela pena a vyššia - ružová pena
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah

Výška matraca v poťahu 
je cca 21 cm. Doporučená 

nosnosť do 110 kg.

NELLY PLUS

MATRAC



• obojstranný matrac
• vysoko kvalitná polyuretánová pena
• sedem anatomických zón
• dokonalý komfort pri spánku užívateľa
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah EXCELLENT 

LINE TENCEL

Výška matraca v poťahu 
je cca 22 cm. Doporučená 

nosnosť do 130 kg.

ASTERIA

80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akčná cena 208 € 228 € 296 € 336 €

• horná vrstva z viscoelastickej pamäťovej peny
• výborná cirkulácia vzduchu
• jedinečná ergonomicky správna opora vášho tela
• unikátne uloženie jednotlivých pien na taštičkové pružiny
• zvýšená celková pevnosť a odolnosť matrace
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah PREMIUM
• LINE SILVER

Výška matrace v potahu 
je cca 27 cm. Doporučená 

nosnost do 130 kg.

THOR

80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akčná cena 274 € 301 € 386 € 427 €

• unikátna polyuretánová MEGACELL pena
• zlepšený odvod tepla a vlhkosti
• dlhá životnosť
• sedem anatomických zón
• optimálne odvetrávanie matraca
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah PREMIUM 

LINE SILVER

Výška matraca v poťahu 
je cca 27 cm. Doporučená 

nosnosť do 130 kg.

NANA

80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akčná cena 274 € 292 € 406 € 433 €

POMÔŽEME VÁM S VÝBEROM 
NOVÉHO MATRACA
Výber nového matraca môže dať človeku celkom 
zabrať. Existuje však pár pravidiel, ktoré Vám 
celý proces pomerne zjednodušia.

TUHOSŤ MATRACA JE ZÁSADNÁ
Čo zásadne ovplyvní Vaše pohodlie pri spánku, je 
tuhosť matraca. Vyberať si môžete z troch kategórií: 
mäkký, stredný a tvrdý matrac, pričom veľkú úlohu 
tu hrá vaša hmotnosť. Nie ste si istí, ktorá je pre vás 
tá pravá? Inšpirujte sa nižšie:

MÄKKÉ MATRACE
Mäkšie matrace sú vhodné pre osoby s nižšou 
váhou. Vyhovovať Vám budú aj v prípade, že radi 
spíte na boku. Ich spokojnými používateľmi sú 
najčastejšie ženy, seniori alebo osoby s bolesťami 
pohybového aparátu.
Zaujal Vás tento typ? Poobzerajte sa po matraci s 
lenivou (pamäťovou) penou, ktorá sa prispôsobí 
vašej hmotnosti,  teplote ľudského tela a podoprie 
chrbticu v anatomicky správnej polohe. Pamäťová 
pena efektívne rozloží tlak v jednotlivých častiach 
tela a redukuje bolesť kĺbov a tvorbu preležanín.

Pozor!
Matrace s pamäťovou penou nie sú vhodné pre 
deti a dospievajúcich, pretože neposkytujú 
dostatočnú oporu pre rýchly rast. Pre svoje rato-
lesti vyberajte radšej z materiálov so strednou 
tvrdosťou.

STREDNE TUHÉ MATRACE
Preferujete spanie na bruchu alebo počas noci 
neustále meníte polohy? V tom prípade sú pre Vás 
matrace so strednou tvrdosťou správnou voľbou. 
Vyberať si môžete napríklad z penových a pružino-
vých (taštičkových) či sendvičových matracov, ktoré 
kombinujú viac materiálov v niekoľkých vrstvách 
a vytvárajú tak vyhovujúce podmienky aj pre tých 
najnáročnejších sedmospáčov.
Medzi najpredávanejšími matracmi v strednej 
kategórii nájdete matrace z polyuretánovej (PUR) 
peny, ktoré sú vďaka svojej elasticite, odolnosti 
a priaznivej cene ideálnym variantom pre širokú 
skupinu užívateľov.
Úplne odlišným typom sú potom taštičkové matra-
ce, ktoré predstavujú modernejšiu a pohodlnejšiu 
náhradu klasických pružín. Tento druh matracov 
disponuje unikátnou štruktúrou, ktorá zaručuje 
vysokú pružnosť, vzdušnosť, nízky prenos pohybov 
a vynikajúce ortopedické vlastnosti. Taštičkové 
matrace skvele zvládajú aj vlhšie prostredie staršej 
zástavby.

TVRDÉ MATRACE
Matrace s najvyššou tuhosťou poskytujú ideálnu 
oporu ľuďom s vyššou hmotnosťou. Tvrdý matrac 
ju správne rozloží a zaistí chrbticu v rovnej polohe 
– zvoľte ju najmä v prípade, že spíte najradšej v 
polohe na chrbte.
Spoľahlivým typom tvrdších matracov sú matrace 
z modernej HR peny, ktoré vynikajú svojou tvár-
nosťou, priedušnosťou a dlhou životnosťou. Vďaka 
unikátnej vzdušnej štruktúre, ktorá pripomína 
špongiu, sa aj napriek svojej väčšej tuhosti dokonale 
prispôsobí vášmu telu a vytvorí príjemnú klímu pre 
váš odpočinok.

AKO NA VÝBER PRI ZDRAVOTNÝCH PROBLÉ-
MOCH
Bolesť chrbta
Pokiaľ vás trápia bolesti chrbta či kĺbov, poobzerajte 
sa jednoznačne po ortopedickom matraci. Pri prob-
lémoch s krčnou chrbticou či lopatkami vyskúšajte 
skôr tvrdšie varianty. Pri bolestiach spodnej časti 
chrbtice odporúčame matrace mäkké alebo stredné 
tuhosti.

TIP!
Pri výbere matraca môžete naraziť na tzv. zónové 
matrace, ktoré sú rozdelené do niekoľkých zón s 
rôznymi vlastnosťami a zaisťujú lepšiu oporu tela 
v hlavných bodoch, ako sú boky, ramená či oblasť 
hlavy, a to predovšetkým pri spaní v polohe na boku.

Alergia
Komplikuje Vám spánok alergie? Poobzerajte sa po 
matraci s antibakteriálnou úpravou, ktorá zamedzí 
absorpcii prachu a množeniu roztočov či plesní. 
Pokojné spanie Vám zaručí matrac s poťahom so 
striebornými vláknami, ak ste už vybrali matrac bez 
tejto úpravy, oplatí sa zaobstarať aspoň antibakteri-
álny poťah alebo topper.

Nadmerné potenie
Zvýšená potivosť nie je nič, s čím by si správne 
vybraný matrac neodkázal poradiť. Skvele v tomto 
prípade poslúžia taštičkové matrace, alebo matrace 
s prierezmi, ktoré disponujú vysokou vzdušnosťou a 
zlepšujú tak hygienu aj klímu vášho lôžka.

SPANIE NA NOVOM MATRACI
Môže sa stať, že sa vám prvých pár nocí bude nový 
matrac zdať nepohodlný. Neprepadajte však sklama-
nie. Telo si iba zvyká na inú spánkovú polohu, zvlášť 
ak ste vymenili starý či nevhodný matrac za nový a 
kvalitný. Pocit nepohodlia by mal zhruba po dvoch 
týždňoch odznieť a vy sa môžete tešiť na pokojný a 
zdravý spánok.



• mechanické polohovanie hlavy
• (7 polôh) a nôh (1 poloha)
• 28 lamiel vo výkyvných kaučukových puzdrách
• ľahšia manipulácia pri otváraní úložného priestoru
• popruh proti preťaženiu
• rošt je samostatne nepredajný

P12

• pevný lamelový rošt
• smrekový rám
• rošt je samostatne nepredajný

RL1

• lamelový rošt s elektrickým polohovaním hlavy
• mechanické polohovanie nôh ( 1 poloha )
• 28 lamiel vo výkyvných kaučukových puzdrách
• ľahšia manipulácia pri otváraní úložného priestoru
• popruh proti preťaženiu
• rošt je samostatne nepredajný

P11

ROŠTY

TYPY ROŠTOV A AKÝ SI VYBRAŤ
Rovnako ako na výbere postele a matraca závisí po-
hodlie pri spánku aj na posteľovom rošte. Správne 
zvolený rošt predlžuje životnosť matraca, zvyšuje 
hygienu lôžka a podieľa sa na správnej opore tela. 
Lámete si hlavu s výberom? Radi vám poradíme!

LAMELOVÉ ROŠTY – PRUŽNOSŤ, PRIEDUŠNOSŤ 
A POHODLIE V JEDNOM
Ak hľadáte vysokú kvalitu, prijateľnú cenu a maximálne 
pohodlie, je pre vás najlepšou voľbou pevný alebo 
polohovateľný variant lamelového roštu. Tento typ 
roštu je vybavený pružnými drevenými lamelami, ktoré 
zaisťujú ideálne podmienky pre zdravý spánok, kvalit-
né odvetrávanie, a teda aj dlhú životnosť matraca.

MATRAC PRAVIDELNE OTÁČAJTE
Pevný rošt s drevenými lamelami je univerzálnym 
variantom vhodným pre všetky vekové kategórie – s 
rastúcim počtom lamiel sa zvyšujú jeho pozitívne účin-
ky na matrac aj zdravie. Pokiaľ však hľadáte väčšie po-
hodlie, alebo sa stretávate so zdravotnými problémami, 
odporúčame vyberať z roštov mechanicky, či motorovo 
polohovateľných, ktoré si môžete upraviť podľa svojich 
individuálnych potrieb.

Pre zaujímavosť:
Vedeli ste, že zdvihnutie nožnej časti postele 
uľavuje srdcu, zlepšuje krvný obeh a pomáha pri 
problémoch s kŕčovými žilami? Možnosť vyvýšenej 
časti chrbta potom oceníte najmä pri prechladnutí 
či dlhodobom pobyte na lôžku.

DETAILY, NA KTORÝCH ZÁLEŽÍ
Vybrali ste typ roštu a spôsob polohovania? Výborne, 
máte takmer hotovo! Pred finálnym rozhodnutím 
ale odporúčame zamerať sa na dva detaily – spôsob 
upevnenia lamiel v ráme roštu a na možnosť nastavenia 
tuhosti. Zdanlivé maličkosti, ktoré však majú na celkový 
pocit z lôžka nemalý vplyv.

Upevnenie lamiel v ráme
Tradične sú lamely po krajoch umiestnené vo vreckách 
a pevne pripevnené k rámu roštu. Podstatne lepšiu 
pružnosť však ponúkajú rošty, pri ktorých sú lamely 
upevnené vo výkyvných puzdrách nad úrovňou rámu. 
Tieto špeciálne púzdra umožňujú otáčanie lamiel do 
strán a tým pádom aj ich lepšie prispôsobenie polohe 
pri spánku.

Nastavenie tuhosti roštu
Trpíte bolesťami chrbta? V tom prípade oceníte 
možnosť nastavenia tuhosti lamiel v oblasti bedier a ra-
mien. Tieto „anatomické zóny“ sú vybavené zdvojený-
mi lamelami s posuvnými jazdcami a umožňujú lokálne 
prispôsobenie roštu vašim individuálnym potrebám.



ČESKÁ TRADÍCIA
Česká republika je našim domovom. Miesto, 
kde viac ako 31 rokov vyrábame produkty, 
ktorými sa snažíme robiť radosť našim 
zákazníkom. Hrdo používame značku Český 
výrobok a uznávame tradičné hodnoty, pretože 
vieme, že kvalitný spánok je základom šťastia 
každého z nás.

VYSOKO KVALITNÉ VÝROBKY
Vyrábame vysoko kvalitné výrobky tak, 
aby sme splnili najvyššie očakávania našich 
zákazníkov. Pre výrobu vyberáme tie najlepšie 
materiály a sme radi, že spolupracujeme 
s ľuďmi, ktorí svojmu odboru rozumejú 
a sú zapálení pre to, čo robia.

KOMBINÁCIA MODERNÝCH 
TECHNOLÓGIÍ A DETAILOV
Pre našu prácu používáme tie najnovšie 
technológie, ktoré nám pomáhajú vytvárať 
originálne a bezchybne spracované výrobky. 
Kladieme dôraz na detaily, pretože detaily 
rozlišujú priemernosť od unikátnosti.

DIZAJNÉRI A VÝVOJOVÉ CENTRUM
Vďaka našim dizajnérom, ktorí vytvárajú naše 
produkty s láskou, sme schopní ponúknuť 
moderné výrobky presne podľa priania našich 
zákazníkov. Kvôli tomuto účelu máme zriadené 
vlastné vývojové centrum.

MYSLÍME NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Snažíme sa byť zodpovednou firmou, 
ktorá myslí na životné prostredie a budúce 
generácie. Využívame obnoviteľné zdoje 
energie a spracovávame odpad k následnej 
energetickej premene.

BEZPROBLÉMOVÉ DORUČENIE 
VÝROBKOV
K doručeniu našich výrobkov využíváme 
vlastné, kvalitné, moderné nákladné 
automobily, vďaka čomu sme schopní zaistiť 
skoré, hladké a bezproblémové dodanie našich 
produktov priamo do Vašich domovov.

Na celý sortiment našich topperov 
sa informujte u svojho predajcu.

O ponuke našich vankúšov získate 
informácie od našich predajcov.

• Luxusný topper z VISCO elastickej peny je opatrený antibakteriálnym poťahom, ktorý obsahuje prímes strieborných 
vlákien a silikónovou technológiu, vďaka ktorej je na dotyk veľmi príjemný a jemný.

• Podporuje ortopedické vlastnosti matraca, vyrovnáva nerovnomerný tlak na telo, absorbuje časť telesného tepla a 
zvyšuje tak pohodlie počas vášho spánku. Slúži aj ako čiastočný chránič matraca, čím zvyšuje jej životnosť.

• Topper je opatrený poťahom Silver rady Premium Line, ktorý je vyrobený z pletenej textílie s prídavkom 
strieborných vlákien. Vďaka iónom striebra má poťah matraca antibakteriálne vlastnosti, zabraňuje množeniu 
baktérií a zvyšuje odolnosť voči alergiám. 

• Výška v poťahu je 10 cm. Výška jadra topperu bez poťahu je cca 6 cm.

• Anatomický vankúš z pamäťovej peny Vám zaistí najlepšiu oporu krčnej chrbtice.
• Anatomický vankúš z pamäťovej peny sa optimálne prispôsobí Vášmu telu a poskytne mu tú najlepšiu oporu pri spánku. 

Vankúš je profilovaný pre ešte lepšiu oporu krčnej chrbtice a je vybavený snímateľným a prateľným poťahom.

TOPPER T1

TOPPERY

ANATOMICKÝ VANKÚŠ



Model
Rozmer

ložnej plochy
š / d / v (cm)

Celkové rozmery
š / d / v (cm)

Lamelový rošt / box-spring spodné matrace Matrac / odporúčaná nosnosť v kg
Topper

Výška ložnej 
plochy bez 

matrace (cm)

Výška ložnej 
plochy s mat-

racom (cm)
Denná deka Vankúše Výška

nožičky (cm)
Úložný 
prostor

Prístup do úložného 
priestoru

Polohovanie 
pre hlavu Plynové piesty

RL1 P12 P11 Pružina
(Bonnel) LB1 Alena Nelly Ivana PUR pena Nelly + Ivana + Riana Asteria Ivana 

de LUXE Nanna Bez matrac / 
nosnosť roštu

BRUNO
160 × 200 168 × 241 × 116

   130  130 42,5 64,5   3,5 áno od nôh  
180 × 200 188 × 241 × 116

ESTELL
160 × 200 167 × 215 × 148

   130  130 42,5 69,5 3,5 áno od nôh  
180 × 200 187 × 215 × 148

EVELÍNA 90 × 200 90 × 201 × 53   105 53 3,5 áno od nôh  

FIONA
90 × 200 104 × 212/216 × 92

  110  130 37,5 53 10 áno od nôh  
110 × 200 124 × 212/216 × 92

GENF 160 × 200 247 × 97 × 90  120 42 3,5 áno vysunutím vozíka

KELLY

90 × 200 112 × 213 × 111

  110  130 37,5 53 10 áno od nôh  120 × 200 142 × 213 × 111

140 × 200 162 × 213 × 111

KERSTIN 180 × 200 192 × 217 × 151    130  130 44 71 10 áno od nôh  

NEPTUN 90 × 200 96 × 206 × 45    110  130 37,5 53 10 áno od nôh  

OLIVIA
160 × 200 182 × 213 × 103

   110  130 37,5 53 10 áno od nôh  
180 × 200 202 × 213 × 103

QUANTA
160 × 200 182 × 213 × 109

  130  130 44 65   3,5 áno z boku 
180 × 200 202 × 213 × 109

RUBY

110 × 200 114 × 211 × 111

  110  130 37,5 59 10 áno od nôh  
140 × 200 144 × 211 × 111

160 × 200 164 × 211 × 111

180 × 200 184 × 211 × 111

SWING

140 × 200 148 × 215 × 122

  130  130 44 65   10 áno od nôh  160 × 200 168 × 215 × 122

180 × 200 188 × 215 × 122

TIFFANY
160 × 200 172 × 224 × 121

   130  130 44 65   10 áno od nôh  
18t0 × 200 192 × 224 × 121

TURI 90 × 200 101 × 211 × 86   105 52 3,5 áno od nôh  

VANDA
160 × 200 179 × 220 × 112

   110  130 44 61   3,5 áno od nôh  
180 × 200 199 × 220 × 112

VISION 
(rozkládacia pohovka)

90 × 200 100 × 225 × 80

  110  110 31 46 0,5 áno vysunutím vozíka125 × 200 135 × 225 × 80

160 × 200 170 × 225 × 80

Vyobrazené vankúše a denné deky sú zahrnuté v cene výrobku, pokiaľ je to zaznamenané v technických parametroch. Dekoračné predmety nie sú v cene výrobku. Voľne položené matrace sú vždy opatrené 
odnímateľným a obojstranne prešitým poťahom. Uvedené nosnosti matracov sú platné pri uložení na pružný podklad. Ceny sú uvedené v € vrátane DPH. Ponuka platí do vypredania zásob alebo do odvolania. 
Výrobca neručí za tlačové chyby.

Technické parametre k výrobkom



Model
Rozmer

ložnej plochy
š / d / v (cm)

Celkové rozmery
š / d / v (cm)

Lamelový rošt / box-spring spodné matrace Matrac / odporúčaná nosnosť v kg
Topper

Výška ložnej 
plochy bez 

matrace (cm)

Výška ložnej 
plochy s mat-

racom (cm)
Denná deka Vankúše Výška

nožičky (cm)
Úložný 
prostor

Prístup do úložného 
priestoru

Polohovanie 
pre hlavu Plynové piesty

RL1 P12 P11 Pružina
(Bonnel) LB1 Alena Nelly Ivana PUR pena Nelly + Ivana + Riana Asteria Ivana 

de LUXE Nanna Bez matrac / 
nosnosť roštu

BRUNO
160 × 200 168 × 241 × 116

   130  130 42,5 64,5   3,5 áno od nôh  
180 × 200 188 × 241 × 116

ESTELL
160 × 200 167 × 215 × 148

   130  130 42,5 69,5 3,5 áno od nôh  
180 × 200 187 × 215 × 148

EVELÍNA 90 × 200 90 × 201 × 53   105 53 3,5 áno od nôh  

FIONA
90 × 200 104 × 212/216 × 92

  110  130 37,5 53 10 áno od nôh  
110 × 200 124 × 212/216 × 92

GENF 160 × 200 247 × 97 × 90  120 42 3,5 áno vysunutím vozíka

KELLY

90 × 200 112 × 213 × 111

  110  130 37,5 53 10 áno od nôh  120 × 200 142 × 213 × 111

140 × 200 162 × 213 × 111

KERSTIN 180 × 200 192 × 217 × 151    130  130 44 71 10 áno od nôh  

NEPTUN 90 × 200 96 × 206 × 45    110  130 37,5 53 10 áno od nôh  

OLIVIA
160 × 200 182 × 213 × 103

   110  130 37,5 53 10 áno od nôh  
180 × 200 202 × 213 × 103

QUANTA
160 × 200 182 × 213 × 109

  130  130 44 65   3,5 áno z boku 
180 × 200 202 × 213 × 109

RUBY

110 × 200 114 × 211 × 111

  110  130 37,5 59 10 áno od nôh  
140 × 200 144 × 211 × 111

160 × 200 164 × 211 × 111

180 × 200 184 × 211 × 111

SWING

140 × 200 148 × 215 × 122

  130  130 44 65   10 áno od nôh  160 × 200 168 × 215 × 122

180 × 200 188 × 215 × 122

TIFFANY
160 × 200 172 × 224 × 121

   130  130 44 65   10 áno od nôh  
18t0 × 200 192 × 224 × 121

TURI 90 × 200 101 × 211 × 86   105 52 3,5 áno od nôh  

VANDA
160 × 200 179 × 220 × 112

   110  130 44 61   3,5 áno od nôh  
180 × 200 199 × 220 × 112

VISION 
(rozkládacia pohovka)

90 × 200 100 × 225 × 80

  110  110 31 46 0,5 áno vysunutím vozíka125 × 200 135 × 225 × 80

160 × 200 170 × 225 × 80



www.blanar.cz

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.
Brumovice 410
691 11 Brumovice
Czech Republic

Ceny sú len orientačné. Výslednú cenu výrobku žiadajte u svojho predajcu.

Váš predajca

Firma Blanář nábytek, a. s. bola založená v roku 1989. Jej zakladateľom je Roman Blanář. 
V súčasnosti sa radí medzi najväčšieho výrobcu lehacieho nábytku v Európe a v Českej 
republike zaujíma vedúce postavenie. Zákazníkom ponúka dvojlôžka a váľandy všetkých 
typov, pohovky, matrace a lamelové rošty. Firma viac ako polovičku svojej produkcie 
exportuje do zahraničia, medzinárodnými odberateľmi sú spoločnosti z Nemecka, 
Rakúska, Švajčiarska, Maďarska, Slovenska, Chorvátska alebo Poľska. V Českej republike a 
na Slovensku firma predáva svoj sortiment u viac ako 200 odberateľoch.

Blanář nábytek a. s. v dnešnej dobe zamestnáva cca 500 ľudí vďaka čomu patrí medzi 
hlavných zamestnávateľov v regióne. Ročná produkcia sa pohybuje okolo 200 tisíc 
postelí a firma je považovaná za najrýchlejšie rastúcu spoločnosť vo svojom odbore 
v Európe. Spoločnosť Blanář nábytek a. s. je členom Asociácie českých nábytkárov 
a hrdo používa značku Český výrobok.

Firma na vývoji svojich výrobkov spolupracuje s niekoľkými významnými inštitúciami, 
pretože jej hlavnou misiou je ponúknuť zákazníkom kvalitné, zdravotne nezávadné 
výrobky, ktoré podliehajú aktuálnym trendom. Pretože takmer každý z nás v posteli 
strávi takmer tretinu svojho života a tak v nej vytvára príbehy našich postelí.


