
14 POSTELE

Boxspring je postelový systém, který je 
specifický svým složením ze dvou matrací. 
Základní spodní matrace je pevně spojena 
s korpusem, skládá se z lamelového roštu, 
pružiny a PUR pěny, která slouží jako 
relaxační a ventilační podklad pro vrchní 
matraci. Díky inovativnímu rešení, je 
vrchní matrace zapuštená do korpusu tak, 
aby nedocházelo k jejímu nechtěnému 
posunování. Vrchní matrace pevně drží 
v kourpusu.

Konstrukce 
Boxspring

Kombinace korpusu 
a matrace Hercules 
na nosnost 150 kg.

Laťkový rošt volně 
položený v korpusu 
(bez kování).

Konstrukce korpusu 
na nosnost 150 kg.

› korpus lze kombinovat s jakýmkoliv čelem i matracemi
› nosnost korpusu a laťkového roštu je 150 kg
› celková nosnost je vždy dle nosnosti matrace
› laťkový rošt je bez kování, čalouněný v matracovině
 (potahová látka na matraci)
› výška korpusu je 35 cm, úložný prostor
› nožky – plastový kluzák 3 cm
› výška ložné plochy u volně ložené matrace Hercules je 53 cm
› u pevně očalouněných matrací je laťkový rošt spojen 
 s matrací a kováním ke korpusu

Postelový systém

– úložný prostor
– otevírání z boku

Kompletní 
lůžko s dvěma 

matracemi.

Nedílnou součástí je i úložný prostor.

I u těchto modelů je možné vyrobit různé 
atypické rozměry. Jak do délky, šířky i výšky 
ložné plochy.

Konstrukce korpusu 
na zátěž 150 kg 
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28 ROŠTY

150 kg
NOSNOST

120 kg
NOSNOST

Kvalitní laťkový rošt HAMMER je určen pro ty, kteří 
vyhledávají opravdu tvrdé spaní. Rošt HAMMER je vyroben 
ze smrkových latí, které jsou 20 mm vysoké. Tyto latě 
jsou pevně spojeny s 50 mm vysokou multiplexovou latí. 
Všechny smrkové latě jsou tudíž napevno přišroubované. 
Rošt je tuhý a nehýbe se, jako například u laťkového roštu, 
který je spojen jen šňůrou. Rošt je vhodný pro všechny typy 
matrací. 

NOSNOST ROŠTU 150 kg.  

Motorový lamelový rošt MOTORFLEX s plynulým 
polohováním pomocí motoru umožňuje jednoduché 
samostatné zvednutí hlavové (zádové) části a nožní části. 
Motorový rošt MOTORFLEX má pět anatomických zón 
s odlišnou tuhostí v oblasti hlavy, ramen, trupu, pánve 
a nohou, zajišťující optimální polohou těla. Rošt má 28 
předepjatých lamel, uložených v kvalitních výkyvných 
kaučukových pouzdrech, jejichž anatomické uspořádání 
kopíruje křivky těla a má příznivý vliv na anatomickou 
polohu těla. Při spánku na boku oceníte vyfrézované 
lamely v oblasti zad, které jsou změkčeny provrtáním, jsou 
pružnější a zmírňují tlak na ramena. 

rošt Hammer rošt Motorflex

130 kg
NOSNOST

Základní nepolohovací rošt s 18-ti předepjatými širokými  
lamelami vhodný pro pružinové i pěnové matrace. Lamely 
v pevných pouzdrech vytvoří stabilní podklad pro uložení 
matrace. Rošt je výklopný z boku. 

Luxusní lamelový rošt s 28 předepjatými lamelami pro 
pohodlný relax a odpočinek. Duoflex je polohovatelný v pěti 
relaxačních polohách pod hlavou a jedné poloze v nohách. 
Pružné lamely uložené ve dvojicích v kaučukových 
pouzdrech jsou rozložené do 3 anatomických zón. Středový 
popruh zlepšuje stabilitu a nosnost roštu. Posuvnými 
objímkami lze nastavit individuální tuhosti v bederní části. 
Je vhodný pro všechny druhy matrací. 

rošt Relax rošt Duoflex110 kg
NOSNOST
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1 990 Kč

› v látce ELITA 2 290 Kč

noční 
stolek 

NS

2 350 Kč

› v látce ELITA 2 650 Kč

noční 
stolek 

NS 2

1 490 Kč

› v látce ELITA 1 790 Kč

noční 
stolek 
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29 MATRACE

Pružinová matrace KOMBIFLEX je nejoblíbenější bonellová 
matrace na našem trhu. Díky systému bonell, které jsou 
z 2,4 mm silného kaleného ocelového drátu, tvoří společně 
s polyuretanovou pěnou a speciální ztužené vrstvě 
Jeparolu, která brání protlačení bonell vzdušnou a kvalitní 
matraci. Díky těmto vlastnostem zajišťuje pohodový zdravý 
spánek. Proto se stala tak oblíbenou. Vhodný podklad je jak 
pevný rošt, deska nebo dnes již oblíbený lamelový rošt.

Luxusní 7-zónová matrace STAR je vyrobena bez použití 
lepidel. Díky důmyslně prořezanému profilu je matrace 
uzamčena v tzv. zámcích a tudíž tu není třeba lepidel. Šedá 
strana matrace je z HR studené pěny o vysoké gramáži 
a zelená strana matrace je z kvalitní PUR pěny. Díky této 
kombinaci můžete užívat měkkou nebo tvrdou stranu. 
Vzhledem k použitým materiálům a zámku matrace je 
matrace dokonale vzdušná.

2 990 Kč 3 790 Kč
matrace Kombiflex matrace Star110 kg

NOSNOST

2
TVRDOST

110 kg
NOSNOST

2/3
TVRDOST

Matrace HERCULES byla vytvořena na nosnost 150 kg. 
Jedná se o sendvičovou matraci, která je složena z PUR 
pěny, RE pěny, kokosové desky a BESTFLEXU. Jádro matrace 
je z RE80, spodní vrstva je z PUR pěny. Vrchní skladba 
matrace je z kokosové desky, která se používá tam, kde 
chceme matraci zpevnit, vyztužit nebo zvýšit její tuhost, 
a Bestflexu, který  svými vlastnosti změkčí matraci. Díky 
těmto vlastnostem je matrace pevná a prodyšná. K této 
matraci doporučujeme LAŤKOVÝ ROŠT HAMMER.

4 190 Kč
matrace Hercules

Luxusní 7-zónová matrace MIAMI je složena z profilované 
PUR pěny a kvalitní vysokogramážové RE pěny. RE pěna 
je pojená ze směsi HR a PUR pěn, stlačená vysokým 
tlakem. Materiál – RE pěna – výrazně dodává matracím 
požadovanou tuhost resp. vyšší nosnost. Matrace z RE pěny 
jsou tak často vyhledáváné pro své jedinečné vlastnosti. 
Na vrchní a spodní straně je profilovaná PUR pěna, která 
dodá matraci dokonalou funkčnost pro Vaše pohodlí. 

Luxusní 5-zónová matrace VIOLA je vyrobena bez použití 
lepidel. Díky důmyslně prořezanému profilu je matrace 
uzamčena v tzv. zámcích a tudíž tu není třeba lepidel. 
Matrace je složena ze třech kvalitních PUR pěn o třech 
různých gramážích. Matrace je oboustranná a díky této 
kombinaci PUR pěn můžete užívat měkkou nebo tvrdou 
stranu. Vzhledem k použitým materiálům a zámku matrace 
dokonale kopíruje tvar těla a tvoří dokonalé pohodlí. 

Čtyřzónová matrace MONAVISCO je kombinací HR studené 
pěny o vysoké gramáži a viscoelastické pěny o dvou různých 
tuhostí. Díky efektu pomalého vracení se pěna dokonale 
přizpůsobí tvaru těla, podrží ho v optimální poloze a svou 
měkkostí dodá tělu velmi příjemný pocit při ležení. Díky 
schopnosti buněk líné pěny předávat si navzájem tlakovou 
energii, rozloží pěna váhu těla plynule na celý povrch těla, 
což způsobí omezení převracení se během spánku až 
o 80 %. Tím spánek dostává rozměr skutečné regenerace 
a odpočinku.

110 kg
NOSNOST

3/4
TVRDOST

2 990 Kč 2 990 Kč
matrace Miami matrace Viola100 kg

NOSNOST

3/4
TVRDOST

4 190 Kč
matrace Mona Visco120 kg

NOSNOST

3
TVRDOST

150 kg
NOSNOST

5
TVRDOST

výška 17 cm výška 17 cm výška 18 cm

výška 17 cm výška 18 cm výška 17 cm
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30 MATRACE

Matrace BONA HARD se liší od BONA QUEEN horní 
a spodní vrstvou matrace. Místo polyuretanové pěny je tu 
HR pěna studená o vysoké gramáži, která díky své elasticitě 
a tvarové stálosti dodá matraci maximální pohodlí. Martace 
je s HR pěnou vzdušnější a nabízí vysoký komfort při ležení. 

Luxusní matrace ROYAL je tvořena ze studených HR pěn 
a různých tuhostech. Matrace je oboustranná a proto si 
můžete vybrat měkkou či tvrdou stranu. Studená pěna 
se vyrábí za studena za přítomnosti vody. Vyznačuje se 
vysokou pevností a pružností. Významnou vlastností 
této matrace je její vzdušnost. Ta je mnohem větší než 
u běžných PUR pěn. Díky ní matrace snadno odvětrávají 
absorbovanou vlhkost, čímž omezují výskyt roztočů, kteří 
potřebují k životu a množení vlhké prostředí. 

4 990 Kč 4 190 Kč
matrace Bona Hard matrace Royal

Matrace PANTER je nejluxusnější matrací ve své třídě. Je 
tvořena nejkvalitnějšími materiály, HR studenou pěnou 
a směsí zvanou BESTFLEX. Jádro je tvořeno ze studené 
pěny, nejlepší vlastností studené pěny je její vzdušnost. 
Vrchní část je z BESTFLEXU, který  je tvořen z 80 % z LATEXU 
a z 20 % ze studené pěny. BESTFLEX se vyznačuje vysokou 
měkkostí, která dává zákazníkům velmi příjemný pocit při 
ležení, matrace je velmi flexibilní a tvarově stálá i po mnoha 
letech. 

4 990 Kč
matrace Panter

Matrace BONA QUEEN vám zabezpečí příjemný a zdravý 
spánek po celou noc. Díky taštičkovým pružinám, které jsou 
zabalené ve speciální kapse z netkané textilie a individuálně 
tak reagují a kopírují polohu Vašeho těla a zaručují lepší 
anatomickou podporu páteře a ostatních křivek. Horní 
a spodní vrstva matrace tvoří moderní polyuretanové pěny, 
které spolu s taštičkovou matrací tvoří dokonalou matraci 
pro klidný spánek a dokonalý odpočinek.

Prvotřídní obustranná matrace je tvořena HR pěnou 
a Latexem. Díky této kombinaci pěn umožňuje vynikající 
podmínky pro plnohodnotný spánek. Měkčí strana 
je tvořena 3 cm latexovou deskou, která má výborné 
ortopedické vlastnosti. Porézní struktura latexu umožňuje 
volnou cirkulace vzduchu. Tužší strana matrace je 
z profilované HR pěny vysoké objemové hmontnosti.

Kvalitní matrace ROYAL MAX je tvořena ze studených HR 
pěn a různých tuhostech. ROYAL MAX je oproti matraci 
ROYAL vyrobena ze studené pěny o vysoké tuhosti. Matrace 
je tudíž tužší, vyznačuje se vysokou pevností a pružností. 
Významnou vlastností této matrace je její vzdušnost. Ta 
je mnohem větší než u běžných PUR pěn. Díky ní matrace 
snadno odvětrávají absorbovanou vlhkost, čímž omezují 
výskyt roztočů, kteří potřebují k životu a množení vlhké 
prostředí.  

3 990 Kč 4 590 Kč
matrace Bona Queen matrace Mona Latex

4 690 Kč
matrace Royal Max130 kg

NOSNOST

2
TVRDOST

130 kg
NOSNOST

3
TVRDOST

130 kg
NOSNOST

4/5
TVRDOST

120 kg
NOSNOST

3
TVRDOST

130 kg
NOSNOST

4
TVRDOST

130 kg
NOSNOST

3/4
TVRDOST

výška 21 cm

výška 21 cm

výška 21 cm

výška 21 cm

výška 21 cm

výška 21 cm
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Od data zadání této publikace do tisku (1. 6. 2018) mohly vzniknout změny přímo se 
týkající samotného produktu. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu designu, formy, 
barev či specifikace po celou dobu doručovacího období, přičemž tyto změny považuje 
za přiměřené vůči kupujícímu při zohlednění zájmů prodejce. Uvedené ilustrace mohou 
obsahovat volitelné doplňky, které nejsou součástí standardní nabídky. Barvy nemusí 
vždy odpovídat realitě, což může být způsobeno zvolenou formou tisku. Podmínky akce 
jsou platné od 1. 6. 2018 až do odvolání. Rozměrová tolerance u čalouněného nábytku 
v tomto katalogu je 10–30 mm. U žinylkových látek a látek typu Elita může docházet 
ke slehnutí vlasu. Nejedná se však o vadu, nýbrž o její specifickou vlastnost. Tyto typy 
látky nejsou přímo vhodné k čalounění gaučů a sedaček.

U francouzských lůžek, jejichž šíře přesahuje 110 cm, může být potah matrace sešitý 
(z důvodu šíře látky).  Prošev matrace je vždy prošitý bílou nití. Při atypických úpravách 
(šíře + délka) je počítán příplatek + 50 % z ceny lůžka. Ceny jsou uvedeny v CZK a vč. DPH.   

USB NABÍJEČKA
Sháníte neustále nabíječku? Pořiďte si ji 
přímo do Vaší nové postele. USB nabíječka je 
zabudována do čela postele nebo do korpusu. 
Přesné umístění je možné upřesnit dle Vašeho 
přání. 

USB nabíječka má 2 USB porty.  

VÝŠIVKY
Chcete mít postel, kterou nikdo jiný nemá? 
Zde máte možnost. Na Vaši novou postel 
si můžete nechat vyšít jakýkoliv ornament, 
obrázek, název nebo monogram. Stačí 
k tomu poslat Váš námět a my Vám ho zdarma 
vyvzorujeme. 

Maximální rozměry výšivky jsou 15 × 15 cm. 


