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QUANTA • postel typu boxspring
• 1. vrstva box z pružinových matrací uložených na lamelovém roště
• 2. vrstva volně ložená matrace dle výběru
• úložný prostor přístupný z boku
• vyobrazený přehoz a polštáře v ceně

MATRIX 19 ANTHRA DUVET DUO 2A

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

20 850
29 740
21 020
30 570

16 990
24 230
17 130
24 880

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Max. doporučená nosnost 120 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39



Max. doporučená nosnost 130 kg/os.

RIVIERA 16 RIVIERA 80RIVIERA 26 RIVIERA 81RIVIERA 41 RIVIERA 95
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KERSTIN
• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek 

– polohování hlavy za pomoci ovladače
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• možnost zakoupení exkluzivního topperu

180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrace Nanna

21 150
38 010

17 230
30 900

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39 Přehoz a polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 500 Kč
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LOFT GREY HUGO 90 
ELEPHANT

RANGO DUO 2A

VANDA • polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek 

– polohování hlavy za pomoci ovladače
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• odnímatelný potah na čele
• vyobrazený přehoz a polštáře v ceně

160 × 200 cm
160 × 200 cm + matrace Riana
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrace Riana

20 150
28 990
21 450
31 060

16 430
23 590
17 480
25 270

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Max. doporučená nosnost roštu 130 kg/os., s matrací Riana 110 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 500 Kč
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SALVADOR 4 SALVADOR 17SILVIA DUO 1A SILVIA DUO 2A

BRUNO • polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• úložný prostor se otevírá od nohou
• možnost výběru volně ložené matrace
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek 

– polohování hlavy za pomoci ovladače
• vyobrazený přehoz a polštáře v ceně

160 × 200 cm
160 × 200 cm + matrace Asteria
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrace Asteria

18 930
28 940
19 900
30 830

15 430
23 530
16 220
25 080

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Max. doporučená nosnost 130 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 500 Kč
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MATRIX 2 MATRIX 21 MATRIX 23MATRIX 16

ESTELL • polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• úložný prostor se otevírá od nohou
• možnost výběru volně ložené matrace
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek 

– polohování hlavy za pomoci ovladače

160 × 200 cm
160 × 200 cm + matrace Ivana de luxe
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrace Ivana de luxe

18 930
31 280
20 060
33 560

15 430
25 450
16 360
27 310

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Přehoz a polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.

Max. doporučená nosnost 130 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 500 Kč
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PRIMA 2 BEIGE

RUBY

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek 

– polohování hlavy za pomoci ovladače

PRIMA 13 GREYPRIMA 6 TAUPE

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

11 200
16 970
12 900
19 950
15 160
23 500
15 860
25 150

9 130 
13 810
10 510
16 230
12 360
19 110
12 920
20 460

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Přehoz a polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.

Max. doporučená nosnost roštu 130 kg/os., s matrací Nelly plus 110 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy (110 × 200 cm, 140 × 200 cm) příplatek 3 750 Kč

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy (160 × 200 cm, 180 × 200 cm) příplatek 7 500 Kč
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ENJOY 20 SILVER ENJOY 22 
ANTHRACIT

ENJOY 23 ASH

TIFFANY

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• úložný prostor se otevírá od nohou
• možnost výběru volně ložené matrace
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek 

– polohování hlavy za pomoci ovladače
• vyobrazený přehoz a polštáře v ceně

LARISA DUO  1A

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

19 370
28 210
19 900
29 440

15 800
22 970
16 220
23 950

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Max. doporučená nosnost 130 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 500 Kč
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MILANO 3920

OLÍVIA • polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování části hlavy a nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek 

– polohování hlavy za pomoci ovladače
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou

SALINA 4004 SALINA 4005 BERTA 1MILANO 9110

160 × 200 cm
160 × 200 cm + matrace Nelly
180 × 200 cm
180 × 200 cm + matrace Nelly

14 720
22 070
14 910
22 180

11 990
17 940
12 160
18 060

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Přehoz a polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.

Max. doporučená nosnost roštu 130 kg/os., s matrací Nelly 110 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 500 Kč
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TRINITY 2 TRINITY 8 KATE DUO 1A

SWING • polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• přehoz a polštáře v ceně 

(v rozměrech 160 × 200 a 180 × 200)
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek 

– polohování hlavy za pomoci ovladače

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

13 560
21 320
18 530
27 360
19 360
28 860

11 060
17 370
15 090
22 250
15 780
23 480

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Max. doporučená nosnost 130 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy (110 × 200 cm, 140 × 200 cm) příplatek 3 750 Kč

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy (160 × 200 cm, 180 × 200 cm) příplatek 7 500 Kč



K
E

LL
Y

ANTONY 74-15 LOFT 1
UMĚLÁ KŮŽE

ANTONY 74-88 LOFT GREY
UMĚLÁ KŮŽE

KELLY
• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou

90 × 200 cm
90 × 200 cm + matrace Nelly
120 × 200 cm
120 × 200 cm + matrace Nelly
140 × 200 cm
140 × 200 cm + matrace Nelly

9 550
13 280
11 350
16 230
12 850
18 440

7 790 
10 810

9 250 
13 220
10 480
15 020

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Přehoz a polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.

Max. doporučená nosnost roštu 130 kg/os., s matrací Nelly 110 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39
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MALMÖ NEW 8 MALMÖ NEW 83MALMÖ NEW 26 MALMÖ NEW 95

FIONA

• polohovací lamelový rošt P12
• možnost volby počtu čel
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• možnost zakoupení dekorativních polštářů

90 × 200 cm
90 × 200 cm + matrace Nelly
110 × 200 cm
110 × 200 cm + matrace Nelly

Čelo 90 krátké (oboustranné čalounění)
Čelo 110 krátké (oboustranné čalounění)
Čelo dlouhé (jednostranné čalounění)

6 290
9 940
7 840

12 370

2 470
2 550
2 020

5 130 
8 090
6 390 

10 080
 

2 020 
2 090
1 650

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Max. doporučená nosnost roštu 130 kg/os., s matrací Nelly 110 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39
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TURI

• možnost volby pravého či levého rohu
• očalouněná PUR matrace pevně uložená na 

lamelovém roštu
• mechanické polohování hlavy a nohou
• úložný prostor se otevírá od nohou
• rohová válenda

90 × 200 cm s matrací Alena 12 730 10 370
Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

ANTONY 74-88 ARTE 5 STONEARTE 23 COFFEELARGO 13 SALINA 4004

Max. doporučená nosnost 105 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39
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NEPTUN • polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek 

– polohování hlavy za pomoci ovladače

90 × 200 cm
90 × 200 cm + matrace Nelly

6 620
10 300

5 410
8 390

Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

TRINITY 2 TRINITY 6 TRINITY 14 TRINITY 15

Polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.

Max. doporučená nosnost roštu 130 kg/os., s matrací Nelly 110 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 3 750 Kč
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EVELÍNA • očalouněná PUR matrace pevně uložená na 
lamelovém roštu

• mechanické polohování hlavy a nohou
• úložný prostor se otevírá od nohou

90 × 200 cm s matrací Alena 9 390 7 650
Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

SEDONA 889OTTAWA GREY OTTAWA GREY MOLLINO 151-80

GRAFITYS A1 MALMÖ NEW 8

MOLISOFT 81

MOLISOFT 45 MALMÖ NEW 26

Polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.

Max. doporučená nosnost 105 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39
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GENF • rozkládací pohovka k sezení i k příležitostnému spaní
• jádro matrace z PUR pěny
• zádová opěrka se při rozložení stává rozšířenou 

lehací plochou
• pohovka má úložný prostor
• dekorační polštáře jsou součástí pohovky

PORTO 35 GRAPHI

Pohovka (matrace PUR)

Rozměr sedací plochy – 60 × 200 cm
Rozměr ložné plochy nerozložené – 80 × 200 cm
Rozměr ložné plochy rozložené – 160 × 200 cm

20 890 17 040
Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]

Max. doporučená nosnost 110 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39
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90 / 125 / 160 × 200 cm s matrací Ivana 27 090 22 190
Původní cena [Kč] Akční cena [Kč]VISION • rozkládací pohovka určená k sezení 

i ke každodennímu spaní
• rozložení na 125 × 200 cm nebo na 160 × 200 cm
• volně ložená matrace z HR studené pěny
• úložný prostor přístupný po vysunutí vozíku 

ve spodní části

GORDON 22 BEIGE ALCONE 4 COFFEE ARTE 23 ARTE 14

Polštáře jsou pouze ilustrační, nejsou součástí postele.

Max. doporučená nosnost 110 kg/os.

Kompletní technické parametry v tabulce na str. 38/39



• kvalitní PUR pěny bez použití lepidel
• 2 úrovně tvrdosti: 

měkčí – bílá pěna a tvrdší – oranžová pěna
• kvalitní snímatelný a pratelný potah

Výška matrace v potahu 
je cca 15 cm. Doporučená 

nosnost do 110 kg.

NELLY

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

Akční cena 3 090 Kč 3 430 Kč 4 520 Kč 5 190 Kč

• vysoce kvalitní PUR pena
• oboustranná matrace
• sedm anatomických zón
• dokonalý komfort spánku uživatele
• kvalitní snímatelný a pratelný potah TENCEL

Výška matrace v potahu 
je cca 22 cm. Doporučená 

nosnost do 130 kg.

ASTERIA

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

Akční cena 5 190 Kč 5 700 Kč 7 390 Kč 8 400 Kč

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

Akční cena 4 140 Kč 4 570 Kč 6 930 Kč 8 080 Kč

• 1. vrstva visco pěna, 2. vrstva PUR pěna, 3. vrstva 
taštičková pružina, 4. vrstva PUR pěna profilovaná do zón

• výborná cirkulace vzduchu
• jedinečná ergonomicky správná opora vašeho těla
• unikátní uložení jednotlivých pěn na taštičkové pružiny
• zvýšená celková pevnost a odolnost matrace
• kvalitní snímatelný a pratelný potah 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

Akční cena 6 860 Kč 7 530 Kč 9 660 Kč 10 670 Kč

• unikátní polyuretanová MEGACELL pěna
• zlepšený odvod tepla a vlhkosti
• dlouhá životnost
• sedm anatomických zón
• optimální odvětrávání matrace
• kvalitní snímatelný a pratelný potah SILVER

Výška matrace v potahu 
je cca 27 cm. Doporučená 

nosnost do 130 kg.

NANNA

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

Akční cena 6 840 Kč 7 310 Kč 10 150 Kč 10 820 Kč

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

Akční cena 3 650 Kč 3 940 Kč 5 750 Kč 6 240 Kč

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

Akční cena 4 460 Kč 4 520 Kč 6 550 Kč 7 530 Kč

• vysoce elastická PUR pěna
• zvýšený lehací komfort těla uživatele
• sedmizónová matrace
• vysoká propustnost buňkové struktury
• snímatelný a pratelný potah

Výška matrace v potahu 
je cca 21 cm. Doporučená 

nosnost do 130 kg.

IVANA PLUS

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

Akční cena 3 850 Kč 4 170 Kč 5 990 Kč 6 990 Kč

• 1. vrstva HIGH RESILIENCE pěna, 
2. a 3. vrstva PUR pěna

• sendvičové jádro matrace
• matrace respektuje přirozený tvar páteře
• sedmizónová matrace
• snímatelný a pratelný potah MARBLE

Výška matrace v potahu 
je cca 17 cm. Doporučená 

nosnost do 110 kg.

RIANA

• studená, vysoce elastická HIGH RESILENCE pěna
• sedmizónová matrace
• vysoká propustnost buňkové struktury
• snímatelný a pratelný potah MARBLE

Výška matrace v potahu 
je cca 16 cm. Doporučená 

nosnost do 130 kg.

IVANA MARBLE

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

Akční cena 5 680 Kč 6 210 Kč 8 080 Kč 9 310 Kč

• unikátní polyuretanová MEGACELL pěna 
• zvýšený lehací komfortpro tělo uživatele
• sedmizónová matrace
• vysoká propustnost buňkové struktury
• výborná elasticita
• snímatelný a pratelný potah

Výška matrace v potahu 
je cca 26 cm. Doporučená 

nosnost do 130 kg.

IVANA DE LUXE

• kvalitní PUR pěny bez použití lepidel
• zvýšený lehací komfort těla uživatele
• 2 úrovně tvrdosti: 

měkčí – bílá pěna a tvrdší – oranžová pěna
• snímatelný a pratelný potah

Výška matrace v potahu 
je cca 21 cm. Doporučená 

nosnost do 110 kg.

NELLY PLUS

MATRACE
POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM 
NOVÉ MATRACE
Výběr nové matrace může dát člověku docela 
zabrat. Existuje však pár pravidel, která vám celý 
proces poměrně zjednoduší.

TUHOST MATRACE JE ZÁSADNÍ
Co zásadně ovlivní pohodlí při spánku, je tuhost 
matrace. Vybírat tak budete ze tří kategorií: měkká, 
střední a tvrdá matrace, přičemž velkou roli zde 
hraje tělesná hmotnost spáče. Nejste si jistí, která je 
pro vás ta pravá? Inspirujte se níže:

MĚKKÉ MATRACE
Měkčí matrace jsou vhodné pro osoby s nižší váhou. 
Vyhovovat vám budou také v případě, že rádi spíte 
na boku. Jejich spokojenými uživateli jsou nejčastěji 
ženy, senioři nebo osoby s bolestmi pohybového 
aparátu.
Zaujal vás tento typ? Poohlédněte se po matraci s 
línou (paměťovou) pěnou, která se přizpůsobí váze i 
teplotě lidského těla, a podepře páteř v anatomicky 
správné poloze. Líná pěna efektivně rozloží tlak v 
jednotlivých částech těla a redukuje bolest kloubů i 
tvorbu proleženin.

Pozor!
Matrace s línou pěnou nejsou vhodné pro děti 
a dospívající, jelikož neposkytují dostatečnou 
oporu pro rychlý růst. Pro své ratolesti vybírejte 
raději z materiálů se střední tvrdostí.

STŘEDNĚ TUHÉ MATRACE
Preferujete spaní na břiše nebo během noci neustále 
měníte polohy? V tom případě jsou pro vás matrace 
se střední tvrdostí správnou volbou. Vybírat si 
můžete například z pěnových a pružinových (taštič-
kových) či sendvičových matrací, které kombinují 
více materiálů v několika vrstvách a vytváří tak vyho-
vující podmínky i pro ty nejnáročnější spáče.
Mezi nejprodávanějšími matracemi ve střední kate-
gorii najdete matrace z polyuretanové (PUR) pěny, 
které jsou díky své elasticitě, odolnosti a příznivé 
ceně ideální variantou pro širokou skupinu uživatelů.
Zcela odlišným typem jsou pak taštičkové matrace, 
které představují modernější a pohodlnější náhradu 
klasických pružin. Tento druh matrací disponuje 
unikátní strukturou, která zaručuje vysokou pruž-
nost, vzdušnost, nízký přenos pohybů a vynikající 
ortopedické vlastnosti. Taštičkové matrace skvěle 
zvládají i vlhčí prostředí starší zástavby.

TVRDÉ MATRACE
Matrace s nejvyšší tuhostí poskytnou ideální oporu 
lidem s vyšší váhou. Tvrdá matrace hmotnost 
správně rozloží a zajistí páteř v rovné poloze – zvolte 
ji zejména v případě, že spíte nejraději v poloze na 
zádech.
Spolehlivým typem tvrdších matrací jsou matrace 
z moderní HR pěny, které vynikají svou tvárností, 
prodyšností a dlouhou životností. Díky unikátní 
vzdušné struktuře, která připomíná houbu, se i přes 
svou větší tuhost dokonale přizpůsobí vašemu tělu a 
vytvoří příjemné klima pro váš odpočinek.

JAK NA VÝBĚR PŘI ZDRAVOTNÍCH 
PROBLÉMECH
Bolest zad
Pokud vás trápí bolesti zad či kloubů, poohlédněte 
se jednoznačně po ortopedické matraci. Při problé-
mech s krční páteří či lopatkami vyzkoušejte spíše 
tvrdší varianty. Při bolestech spodní části páteře 
doporučujeme matrace měkké nebo střední tuhosti.

TIP!
Při výběru matrace můžete narazit na tzv. zónové 
matrace, které jsou rozděleny do několika zón s 
různými vlastnostmi a zajišťují lepší oporu těla ve 
stěžejních bodech, jako jsou boky, ramena či oblast 
hlavy, a to především při spaní v poloze na boku.

Alergie
Komplikuje vám spánek alergie? Podívejte se 
po matraci s antibakteriální úpravou, jež zamezí 
absorpci prachu a množení roztočů či plísní. Klidné 
spaní vám zaručí matrace s potahem se stříbrnými 
vlákny, pokud jste už vybrali matraci bez této úpra-
vy, vyplatí se pořídit alespoň antibakteriální potah 
nebo topper.

Nadměrné pocení
Zvýšená potivost není nic, s čím by si správně vy-
braná matrace neodkázala poradit. Skvěle v tomto 
případě poslouží taštičkové matrace, nebo matrace 
s průřezy, které disponují vysokou vzdušností a 
zlepšují tak hygienu i klima vašeho lůžka.

SPANÍ NA NOVÉ MATRACI
Může se stát, že se vám prvních pár nocí bude nová 
matrace zdát nepohodlná. Nepropadejte však 
zklamání. Tělo si pouze zvyká na jinou spánkovou 
polohu, zvlášť pokud jste vyměnili starou či nevhod-
nou matraci za novou a kvalitní. Pocit nepohodlí by 
měl zhruba po dvou týdnech odeznít a vy se můžete 
těšit na klidný a zdravý spánek.



ČESKÁ TRADICE
Česká republika je naším domovem. Místem, 
kde již více než 31 let vyrábíme produkty, 
kterými se snažíme dělat radost našim 
zákazníkům. Hrdě užíváme značku Český 
výrobek a vyznáváme tradiční hodnoty, 
protože víme, že kvalitní spánek je základem 
štěstí každého z nás.

VYSOCE KVALITNÍ VÝROBKY
Vyrábíme vysoce kvalitní výrobky tak, 
abychom splnili nejvyšší očekávání našich 
zákazníků. Pro výrobu vybíráme ty nejlepší 
materiály a jsme rádi, že spolupracujeme 
s lidmi, kteří svému oboru rozumí a jsou 
zapáleni pro to, co dělají.

KOMBINACE MODERNÍCH 
TECHNOLOGIÍ A DETAILŮ
Pro naši práci používáme ty nejnovější 
technologie, které nám pomáhají vytvářet 
originální a bezvadně zpracované výrobky. 
Klademe důraz na detaily, protože detaily 
odlišují průměrnost od unikátnosti.

DESIGNÉŘI A VÝVOJOVÉ CENTRUM
Díky našim designérům, kteří vytváří naše 
produkty s láskou, jsme schopni nabídnout 
moderní výrobky přesně podle přání našich 
zákazníků. K těmto účelům máme zřízeno 
vlastní vývojové centrum.

MYSLÍME NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Snažíme se být odpovědnou firmou, která 
myslí na životní prostředí a budoucí generace. 
Využíváme obnovitelné zdroje energie 
a zpracováváme odpad k následné energetické 
přeměně.

BEZPROBLÉMOVÉ DORUČENÍ 
VÝROBKŮ
K doručení našich výrobků využíváme vlastní 
kvalitní moderní nákladní automobily, díky 
nimž jsme schopni zajistit včasné, hladké 
a bezproblémové dodání našich produktů 
přímo do Vašich domovů.

• mechanické polohování hlavy 
(7 poloh) a nohou (1 poloha).

• 28 lamel ve výkyvných kaučukových pouzdrech
• snadnější manipulace při otevírání úložného 

prostoru
• popruh proti přetížení
• rošt je samostatně neprodejný

P12

• lamelový rošt pevně fixovaný
• smrkový rám
• rošt je samostatně neprodejný

RL1

• lamelový rošt s elektrickým polohováním hlavy
• mechanické polohováním nohou (1 poloha)
• 28 lamel ve výkyvných kaučukových pouzdrech
• snadnější manipulace při otevírání úložného 

prostoru
• popruh proti přetížení
• rošt je samostatně neprodejný

P11

ROŠTY

TYPY ROŠTŮ A JAKÝ SI VYBRAT
Stejně jako na výběru postele a matrace závisí 
pohodlí při spánku také na postelovém roštu. 
Správně zvolený rošt prodlužuje životnost 
matrace, zvyšuje hygienu lůžka a podílí se na 
správné opoře těla. Lámete si hlavu s výběrem? 
Rádi vám poradíme!

LAMELOVÉ ROŠTY – PRUŽNOST, PRODYŠNOST 
A POHODLÍ V JEDNOM
Hledáte-li vysokou kvalitu, přijatelnou cenu a 
maximální pohodlí, je pro vás nejlepší volbou pevná 
nebo polohovatelná varianta lamelového roštu. 
Tento typ roštu je vybaven pružnými dřevěnými 
lamelami, které zajišťují ideální podmínky pro 
zdravý spánek, kvalitní odvětrávání, a tedy i dlouhou 
životnost matrace.

MATRACI PRAVIDELNĚ OTÁČEJTE
Pevný rošt s dřevěnými lamelami je univerzální 
variantou vhodnou pro všechny věkové kategorie – 
s rostoucím počtem lamel se zvyšují jeho pozitivní 
účinky na matraci i zdraví. Pokud však hledáte větší 
pohodlí, nebo se potýkáte se zdravotními problémy, 
doporučujeme vybírat z roštů mechanicky či moto-
rově polohovatelných, které si můžete upravit podle 
svých individuálních potřeb.

Pro zajímavost:
Věděli jste, že zvednutí nožní části postele ulevu-
je srdci, zlepšuje krevní oběh a pomáhá při pro-
blémech s křečovými žilami? Možnost vyvýšené 
části zad pak oceníte zejména při nachlazení či 
dlouhodobém pobytu na lůžku.

DETAILY, NA KTERÝCH ZÁLEŽÍ
Vybrali jste typ roštu a způsob polohování? Výborně, 
máte téměř hotovo! Před finálním rozhodnutím ale 
doporučujeme zaměřit se na dva detaily – způsob 
upevnění lamel v rámu roštu a na možnost nastavení 
tuhosti. Zdánlivé maličkosti, které však mají na 
celkový pocit z lůžka nemalý vliv.

Upevnění lamel v rámu
Tradičně jsou lamely po krajích umístěny v kapsách 
a pevně připevněny k rámu roštu. Podstatně lepší 
pružnost však nabízí rošty, u kterých jsou lamely 
upevněny ve výkyvných pouzdrech nad úrovní 
rámu. Tato speciální pouzdra umožňují otáčení la-
mel do stran a tím pádem i jejich lepší přizpůsobení 
poloze při spánku.

Nastavení tuhosti roštu
Trpíte bolestmi zad? V tom případě oceníte možnost 
nastavení tuhosti lamel v oblasti beder a ramen. 
Tyto „anatomické zóny“ jsou vybaveny zdvojenými 
lamelami s posuvnými jezdci a umožňují lokální 
přizpůsobení roštu vašim individuálním potřebám.

Na celý sortiment topperů 
se informujte u svého prodejce.

O nabídce polštářů získáte informace 
od našich prodejců.

• Luxusní topper ze studené pěny je opatřen antibakteriálním potahem, který obsahuje příměs stříbrných vláken 
a silikonovou technologii, díky níž je na dotek velmi příjemný a jemný. Podporuje ortopedické vlastnosti matrace, 
vyrovnává nerovnoměrný tlak na tělo, absorbuje část tělesného tepla a zvyšuje tak pohodlí během vašeho spánku. 
Slouží i jako částečný chránič matrace, čímž zvyšuje její životnost.

• Výška v potahu je 10 cm. Výška jádra topperu bez potahu je cca 6 cm. 
• Topper je opatřen potahem Silver, který je vyroben z pletené textilie s přídavkem stříbrných vláken. Díky iontům 

stříbra má potah matrace antibakteriální vlastnosti, zabraňuje množení bakterií a zvyšuje odolnost vůči alergiím.

• Anatomický polštář z paměťové pěny vám zajistí tu nejlepší oporu krční páteře
• Anatomický polštář z paměťové pěny se optimálně přizpůsobí vašemu tělu a poskytne mu tu nejlepší oporu při 

spánku a je opatřen snímatelným pratelným potahem.

TOPPER T2

TOPPERY

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ



Model
Rozměr

lehací plochy
š / d / v (cm)

Celkové rozměry
š / d / v (cm)

Lamelový rošt / box-spring spodní matrace Matrace / doporučená nosnost v kg
Topper

Výška lehací 
plochy bez 

matrace (cm)

Výška lehací 
plochy s mat-

rací (cm)
Denní deka Polštáře Výška

nožičky (cm)
Úložný 
prostor

Přístup do úložného 
prostoru

Polohování 
pro hlavu Plynové písty

RL1 P12 P11 Pružina
(Bonnel) LB1 Alena Nelly Ivana PUR pěna Nelly plus Ivana plus Riana Asteria Ivana 

de LUXE Nanna Bez matrace / 
nosnost roštu

BRUNO
160 × 200 168 × 241 × 116

   130  130 42,5 64,5   3,5 ano od nohou  
180 × 200 188 × 241 × 116

ESTELL
160 × 200 167 × 215 × 148

   130  130 42,5 69,5 10 ano od nohou  
180 × 200 187 × 215 × 148

EVELÍNA 90 × 200 90 × 201 × 53   105 53 3,5 ano od nohou  

FIONA
90 × 200 104 × 212/216 × 92

  110  130 37,5 53 10 ano od nohou  
110 × 200 124 × 212/216 × 92

GENF 
(rozkládací pohovka) 160 × 200 247 × 97 × 90  110 42 3,5 ano vysunutím vozíku

KELLY

90 × 200 112 × 213 × 111

  110  130 37,5 53 10 ano od nohou  120 × 200 142 × 213 × 111

140 × 200 162 × 213 × 111

KERSTIN 180 × 200 192 × 217 × 151    130  130 44 71 10 ano od nohou  

NEPTUN 90 × 200 96 × 206 × 45    110  130 37,5 53 10 ano od nohou  

OLIVIA
160 × 200 182 × 213 × 103

   110  130 37,5 53 10 ano od nohou  
180 × 200 202 × 213 × 103

QUANTA
160 × 200 182 × 213 × 109

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

RUBY

110 × 200 114 × 211 × 111

  110  130 37,5 59 10 ano od nohou  
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 ano od nohou  160 × 200 168 × 215 × 122

180 × 200 188 × 215 × 122

TIFFANY
160 × 200 172 × 224 × 121

   130  130 44 65   10 ano od nohou  
18t0 × 200 192 × 224 × 121

TURI 90 × 200 101 × 211 × 86   105 52 3,5 ano od nohou  

VANDA
160 × 200 179 × 220 × 112

   110  130 44 61   3,5 ano od nohou  
180 × 200 199 × 220 × 112

VISION 
(rozkládací pohovka)

90 × 200 100 × 225 × 80

  110  110 31 46 0,5 ano vysunutím vozíku125 × 200 135 × 225 × 80

160 × 200 170 × 225 × 80

Vyobrazené polštáře a denní deky jsou zahrnuty v ceně výrobku, pokud je to zaznamenáno v technických parametrech. Dekorační předměty nejsou v ceně výrobku. Volně ložené matrace jsou vždy opatřeny 
snímatelným a oboustranně prošitým potahem. Udávané nosnosti matrací jsou platné při uložení na pružný podklad. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. 
Výrobce neručí za tiskové chyby.

Technické parametry výrobků



www.blanar.cz

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

Ceny jsou pouze orientační. Výslednou cenu výrobku žádejte u svého prodejce.

Váš prodejce:

Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. byla založena v roce 1989 Romanem Blanářem.
V současné době se řadí mezi největší výrobce lehacího nábytku v Evropě, v České 
republice zaujímá vedoucí postavení. Zákazníkům jsou nabízeny dvoulůžka a válendy 
všech typů, pohovky, matrace a lamelové rošty. Firma exportuje více než polovinu 
své produkce do zahraničí, mezinárodními odběrateli jsou společnosti z Německa, 
Rakouska, Švýcarska, Maďarska, Slovenska, Chorvatska či Polska. V České republice 
a na Slovensku prodává firma svůj sortiment více než 200 odběratelům.

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. v současné době zaměstnává přes 500 zaměstnanců. Roční 
produkce postelí se pohybuje kolem 200 tisíc. Společnost BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. je 
členem Asociace českých nábytkářů a hrdě užívá značku Český výrobek. 


