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postele pro zdraví a radost český výrobce postelí 

1

více než 30 zkušeností

až  40%ušetříte

7 let záruka

LET
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30 LET PROVĚŘENÉ KVALITY
O radosti
Radost, zní to banálně, ale myslíme si, že ji potřebujeme více než kdy jindy. V  době, kdy je společnost
orientovaná převážně na výkon a úspěch, je fajn si kvalitně odpočinout. Pravdu o kvalitě a tradici jste
po 30 letech vytvořili Vy. My nabízíme výběr ze čtyř modelových řad postelí: řada PREMIUM,
TOP EXCLUSIVE, LUXUS, EXTRA. 

Jsme československá fi rma a chceme vám poděkovat, že nám dáváte práci a podporujete tímto sebe i nás.
      Přejeme Vám mnoho štěstí a radosti
      

kolektiv NEW DESIGN, Mirek a Petr

Úvod     2
Modelová řada PREMIUM   4
Modelová řada TOP EXCLUSIVE  8
Modelová řada LUXUS   14
Modelová řada EXTRA   16
Matrace, Toppery    20

7 let záruka
pro  řadu PREMIUM plně vybavenou matracemi a TOPPEREM a modelovou
řadu TOP EXCLUSIVE vybavenou matracemi a denní dekou
je nutná registrace na www.ndpostele.cz

Po dohodě s vedoucím výroby Milošem lze přizpůsobit rozměry postele
(např. šířka 210 cm x délka 220 cm - za příplatek 1500,- Kč). 

Jitka vybírá Vaši látku.Aleš Vám čalouní čelo Lastra.

OBSAH
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3 let 
tradice

DĚK U J E M E

100 S TO V KY O B C H O DŮ
1000 T I S Í C E S P O KO J E NÝC H Z Á K A Z N Í KŮ
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Základní PREMIUM Box Spring

K posteli doporučujeme
matraci CONTINENTAL

Radost z kvality není tajemstvím

Výška matrace je cca 21cm. 
Nosnost 130 kg. Úpletový potah 
aloe vera pratelný na 60 0C. Mat-
race obsahuje vzdušné taštičkové 
jádro vyrobené z  390 pružin,
každá pružina je zašitá v  textilní 
tašce. Oboustranná matrace s  dvěma 
typy tuhostí z  nichž jedna strana ob-
sahuje visco 7 zónovou paměťovou pěnu 
s masážními nopy a druhá strana 7 zónovou 
HR studenou pěnu s masážními nopy vysoké 
gramáže. Čtyři odvětrávací otvory v  bocích 
matrace zajišťuji ideální odvětrávání a komfort 
spánku.

- vzdušné pružinové jádro, textilie, pěna a duté vlákno  
 jsou pevně přičalouněny k lamelovému 
 masivnímu rámu
- masivní dřevěný polohovací rám s lamelami umožňuje  
 přístup od nohou k úložnému prostoru
- úložný prostor dostatečné velikosti s odvětráváním   
 zajišťuje přívod vzduchu k matracím

- okraj postele převyšuje základní Box Spring a zabraňuje  
 takzvanému skluzu horní matrace. Duté vlákno 
 a potahová látka změkčuje rám postele.

Vynikající doplněk pro každý typ matrace.
Topper je vhodný k ochraně matrace 

a komfortu spánku, který se stává
luxusním zážitkem

TOPPER

přístup z boku přístup od nohou
nosnost 140 kg

Premium, nová modelová řada kontinentálních postelí nabízí maximální komfort a relaxaci. Ranní vstávání se Vám promění 
v radost, která provází tělo i duši po celý den. Postele Box spring jsou známy už desítky let především z luxusních hotelů.  Vaše 
postel bude originální kus. Individuální ruční zpracování a konstrukční kvalita řadí postel do kategorie Premium. Vysoké postele 
Premium mají důmyslný systém odvětrávání a unikátní úložný prostor přístupný od nohou s možností polohování.

Máte na výběr až 300 druhů potahových látek
v ceně postele (všechny bez příplatku).

noha 1 noha2

VÝBĚR TVARU NOHOU A MOŘENÍ ŘADY
PREMIUM v ceně postele (výška 6 cm) 

A B C D
přírodní

barva
moření
třešeň

moření
ořech

moření
stříbrné

PREMIUM
BUĎTE   KREATIVNÍ
VÍME, ŽE MÁTE VKUS

4

NOVÁ MODELOVÁ ŘADA

* matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

330,-

200,- 420,-

250,- 420,-

250,-

1.150,-

690,-

A B C

rozměr: 40x40 cm

rozměr: 60x60 cm

rozměr: 70x28cm

POLŠTÁŘE V NABÍDCE 

PLÉD
rozměr: 
250x70 cm
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cena od 15.590,-

* matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

MARCO



66 * matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

MURANO LUCIA

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm 
(cena platí pro oba rozměry)
výška lehací plochy:  cca 59 cm (nižší matr. bez topperu)
 cca 70 cm (vyšší matr. s topperem)
celkové rozměry š/d/v (160): 168/214/125 cm
š/d/v (180): 188/214/125 cm

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm 
(cena platí pro oba rozměry)
výška lehací plochy:  cca 59 cm (nižší matr. bez topperu)
 cca 70 cm (vyšší matr. s topperem)
celkové rozměry š/d/v (160): 168/214/141 cm
š/d/v (180): 188/214/141 cm

ŽÁDNÁ KOUZLA,
JEN KVALITA

topper
volně ložená matrace dle Vašeho výběru
vzdušné pružinové jádro
masivní rám s lamelami
úložný prostor

přes 40 cm  pružné hmoty

p y
(cena platí pro oba rozměry)
výška lehací plochy: cca 59 cm (nižší matr. bez topperu)

LUCIA

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cmy 200 cm
(cena platí pro oba rozměry)

MURANO

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm
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PREMIUM
BOX SPRING
MOŽNOST SNÍŽIT 
VÝŠKU ČELA
ZDARMA

7* matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

BOX SPRING základní BOX SPRING s matrací BAZI s matrací SABI s matrací INFLEX
s matrací 

TERAFLEX
s matrací

CONTINENTAL
s matrací

AQUAFLEX

s otvíráním z 
boku 15.590,- 20.190,- 21.190,- 23.290,- 23.890,- 24.970,- 29.390,-

původní cena 25.980,- 33.650,- 35.320,- 38.820,- 39.820,- 41.620,- 48 .980,-

s polohováním
 od nohou 16.590,- 21.190,- 22.190,- 24.290,- 24.890,- 25.970,- 30.390,-

původní cena 27.650,- 35.320,- 36.980,- 40.480,- 41.480,- 43.280,- 50.650,-

MARCO

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm 
(cena platí pro oba rozměry)
výška lehací plochy:  cca 59 cm (nižší matr. bez topperu)

cca 70 cm (vyšší matr. s topperem)
celkové rozměry š/d/v (160): 168/214/148 cm
š/d/v (180): 188/214/148 cm

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm 
(cena platí pro oba rozměry)
výška lehací plochy:  cca 59 cm (nižší matr. bez topperu)
 cca 70 cm (vyšší matr. s topperem)
celkové rozměry š/d/v (160): 168/214/141 cm
š/d/v (180): 188/214/141 cm

RIALTO
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TOP EXCLUSIVE
MODELOVÁ ŘADA

je modelová řada postelí, která se vyznačuje osobitým vzhledem a pečlivým 
zpracováním do toho nejmenšího detailu. Podstatnou je, ne však jedinou výhodou 
této modelové řady, že Vámi vybranou skladbu roštu, matrace a denní 
deky lze po několikaletém používání vyměnit, což představuje 
ekonomický, komfortní a hygienický přístup užívání postelí. 
Každou postel této řady lze přizpůsobit pro Váš interiér.

Nová pevnější konstrukce. Komfortní lehací 
plocha. Výšku lze ovlivnit výběrem matrace. 

pístový mechanismus

počet lamel: 28+5 kusů jakostních lamel
 nastavení tuhosti + zpevňující popruh
pouzdra: výkyvná zdvojená 
šířka roštu:  80/90 cm
max. zatížení: 130 kg    

počet lamel: 28+5 kusů jakostních lamel
nastavení tuhosti + zpevňující popruh

pouzdra: výkyvná zdvojená 
šířka roštu:  80/90 cm
max. zatížení: 130 kg    

ND4ND3
počet lamel: 28+5 kusů jakostních lamel
 nastavení tuhosti + zpevňující popruh
pouzdra: výkyvná zdvojená
šířka roštu:  80/90 cm
max. zatížení: 130 kg

dobrý přístup k úložnému 
prostoru elektrický
pohon

ND5

pístový mechanismus

pístový 

mechanismus
velmi dobrý přístup
k úložnému
prostoru 5 poloh 

pod hlavou
+ relaxační poloha 

pro nohyrošt určený
pro boční přístup
k úložnému prostoru

LAMELOVÉ ROŠTY PRO TOP EXCLUSIVE, ND3/ND4 v ceně postele

ELO
Rozměry nočního stolku v/d/h: (xx)/50/35 cm
(xx) výška dle typu postele např 41 cm
Noční stolek je možné umístit kdekoliv
po celém obvodu rámu postele.

noha 3

noha4 noha5 noha 6

VÝBĚR TVARU NOHOU A MOŘENÍ ŘADY TOP EXCLUSIVE v ceně postele (výška 6 nebo 12 cm)

A B

C D

přírodní
barva

moření
třešeň

moření
ořech

moření
stříbrné

HARME
Rozměry taburetu v/d/h: 40/101/33 cm
Potahová látka taburetu dle výběru postele.

Máte na výběr až 300 druhů potahových látek
v ceně postele (všechny bez příplatku).

noha 1 noha2

POLŠTÁŘE

BUĎTE   KREATIVNÍ
VÍME, ŽE MÁTE VKUS

A B C

rozměr: 250x70 cm rozměr: 230x240 cm

8 * matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

330,-

200,- 420,-

250,- 420,-

250,-
4.150,-

2.490,-
4.150,-

2.490,-
9.980,-

5.990,-

1.150,-

690,-
3.650,-

2.190,-

2.650,-

1.590,-

1.650,-

990,-

rozměr: 40x40 cm

rozměr: 60x60 cm

rozměr: 70x28cm

V NABÍDCE 

PLÉD
V NABÍDCE

DENNÍ DEKA



9* matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

cena od 12.490,-

FACILE
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SENTI 180/200 cm

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pro oba rozměry) 
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkové rozměry š/d/v:
(160) 172/216/137 cm
(180) 192/216/137 cm

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pro oba rozměry) 
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkové rozměry š/d/v:
(160) 172/232/100 cm
(180) 192/232/100 cm

GROTA 180/200 cm

LIBRO 180/200 cm

10

designově zajímavé vkládané
čalouněné dílce

úložný prostor
navíc

odkládací
prostor
navíc

* matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

SENTI/GROTA/LIBRO akční cena původní cena

s roštem ND4/ND3 bez 
matrace 15.490,- 25.820,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací BAZI 20.090,- 33.480,-

s roštem ND4/ND3
a matrací SABI 21.090,- 35.150,-

s roštem ND4/ND3
a matrací INFLEX 23.190,- 38.650,-

s roštem ND4/ND3
a matrací TERAFLEX 23.790,- 39.650,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací CONTINENTAL 24.870,- 41.450,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací AQUAFLEX 29.290,- 48.820,-

příplatek za denní deku 2.190,-
za 1ks elektrický rošt ND5 3.500,-

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pro oba rozměry) 
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkové rozměry š/d/v:
(160) 181/227/102 cm
(180) 201/227/102 cm
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dekorativní prvek
z pravé kůže

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pro oba rozměry) 
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkové rozměry š/d/v:
(160) 182/218/106 cm
(180) 202/218/106 cm

LASTRA 180/200 cm FACILE 180/200 cm

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pro oba rozměry) 
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkové rozměry š/d/v:
(160) 183/218/110 cm
(180) 203/218/110 cm

LUSSO 180/200 cm

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pro oba rozměry) 
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkové rozměry š/d/v:
(160) 183/232/105 cm
(180) 203/232/105 cm

11* matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

LASTRA/FACILE/LUSSO akční cena původní cena

s roštem ND4/ND3 bez 
matrace 12.490,- 20.820,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací BAZI 17.090,- 28.480,-

s roštem ND4/ND3
a matrací SABI 18.090,- 30.150,-

s roštem ND4/ND3
a matrací INFLEX 20.190,- 33.650,-

s roštem ND4/ND3
a matrací TERAFLEX 20.790,- 34.650,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací CONTINENTAL 21.870,- 36.450,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací AQUAFLEX 26.290,- 43.820,-

příplatek za denní deku 2.190,-
za 1ks elektrický rošt ND5 3.500,-



CASSA 180/200 cm

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pro oba rozměry)
výška lehací plochy cca 52/57/58/63  cm
celkové rozměry š/d/v:
(160) 172/222/107 cm
(180) 192/222/107 cm

GRANDE180/200 cm

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm 
(cena platí pro oba rozměry)
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63  cm
celkové rozměry š/d/v:
(160) 172/217/111 cm
(180) 192/217/111 cm

MIA 180/200 cm

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pro oba rozměry) 
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkové rozměry š/d/v:
(160) 168/218/136 cm
(180) 188/218/136 cm

CASSA 180/200 cm

12 * matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

CASSA/GRANDE/MIA akční cena původní cena

s roštem ND4/ND3 bez 
matrace 13.490,- 22.480,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací BAZI 18.090,- 30.150,-

s roštem ND4/ND3
a matrací SABI 19.090,- 31.820,-

s roštem ND4/ND3
a matrací INFLEX 21.190,- 35.320,-

s roštem ND4/ND3
a matrací TERAFLEX 21.790,- 36.320,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací CONTINENTAL 22.870,- 38.120,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací AQUAFLEX 27.290,- 45.480,-

příplatek za denní deku 2.190,-
za 1ks elektrický rošt ND5 3.500,-

detail
čalounického
knofl íku
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celkové rozměry š/d/v:
(90) 96/206 cm
(80) 86/206 cm

celkové rozměry š/d/v:
(90) 96/212/107 cm
(80) 86/212/107 cm

celkové rozměry š/d/v:
(90) 102/212/107 cm
(80) 92/212/107 cm

celkové rozměry š/d/v:
(90) 102/212/107 cm
(80) 92/212/107 cm

varianta bez čela varianta s krátkým čelem varianta s čely PRAVÁvarianta s čely LEVÁ

13* matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

QUATRO-BEZ ČELA akční cena původní cena

s roštem ND4/ND3 bez 
matrace 5.990,- 9.980,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací BAZI 8.290,- 13.820,-

s roštem ND4/ND3
a matrací SABI 8.790,- 14.650,-

s roštem ND4/ND3
a matrací INFLEX 9.840,- 16.400,-

s roštem ND4/ND3
a matrací TERAFLEX 10.140,- 16.900,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací CONTINENTAL 10.680,- 17.800,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací AQUAFLEX 12.890,- 21.480,-

příplatek za denní deku 1.690,-
za 1ks elektrický rošt ND5 3.500,-

QUATRO-KRÁTKÉ ČELO akční cena původní cena

s roštem ND4/ND3 bez 
matrace 6.090,- 10.150,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací BAZI 8.390,- 13.980,-

s roštem ND4/ND3
a matrací SABI 8.890,- 14.820,-

s roštem ND4/ND3
a matrací INFLEX 9.940,- 16.570,-

s roštem ND4/ND3
a matrací TERAFLEX 10.240,- 17.070,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací CONTINENTAL 10.780,- 17.970,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací AQUAFLEX 12.990,- 21.650,-

příplatek za denní deku 1.690,-
za 1ks elektrický rošt ND5 3.500,-

QUATRO S ČELY akční cena původní cena

s roštem ND4/ND3 bez 
matrace 7.290,- 12.150,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací BAZI 9.590,- 15.980,-

s roštem ND4/ND3
a matrací SABI 10.090,- 16.820,-

s roštem ND4/ND3
a matrací INFLEX 11.140,- 18.570,-

s roštem ND4/ND3
a matrací TERAFLEX 11.440,- 19.070,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací CONTINENTAL 11.980,- 19.970,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací AQUAFLEX 14.190,- 23.650,-

příplatek za denní deku 1.690,-
za 1ks elektrický rošt ND5 3.500,-

QUATRO-DLOUHÉ ČELO akční cena původní cena

s roštem ND4/ND3 bez 
matrace 6.750,- 11.250,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací BAZI 9.050,- 15.080,-

s roštem ND4/ND3
a matrací SABI 9.550,- 15.920,-

s roštem ND4/ND3
a matrací INFLEX 10.600,- 17.670,-

s roštem ND4/ND3
a matrací TERAFLEX 10.900,- 18.170,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací CONTINENTAL 11.440,- 19.070,-

s roštem ND4/ND3 
a matrací AQUAFLEX 13.650,- 22.750,-

příplatek za denní deku 1.690,-
za 1ks elektrický rošt ND5 3.500,-

QUATRO varianta s dlouhým čelem
rozměr lehací plochy: 90x200 cm/80x200 cm
(cena platí pro oba rozměry) 
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkové rozměry š/d/v:
(90) 102/206/107 cm
(80) 92/206/107 cm
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MODELOVÁ ŘADA

LUXUS

DINA

ADELE

noha 3

noha4 noha5 noha 6

VÝBĚR TVARU NOHOU A MOŘENÍ ŘADY LUXUS
v ceně postele (výška 6 nebo 12 cm)

A B

C D

přírodní
barva

moření
třešeň

moření
ořech

moření
stříbrné

noha 1 noha2

CORA

Máte na výběr až 300 druhů potahových látek
v ceně postele (všechny bez příplatku).

ELO
Rozměry nočního stolku v/d/h: (xx)/50/35 cm
(xx) výška dle typu postele např. 41 cm
Noční stolek je možné umístit kdekoliv
po celém obvodu rámu postele.

HARME
Rozměry taburetu v/d/h: 40/101/33 cm
Potahová látka taburetu dle výběru postele.

rozměr lehací plochy
180x200 cm nebo 160x200 cm
jsou za stejnou cenu.
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkový rozměr CORA a DINA š/d/v:
(180) 192/218/102 cm
(160) 172/218/102 cm

rozměr lehací plochy
180x200 cm nebo 160x200 cm
(cena platí pro oba rozměry)
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkový rozměr ADELE š/d/v:
(180) 192/232/102 cm
(160) 172/232/102 cm

A B C

rozměr: 40x40 cm

rozměr: 60x60 cm

rozměr: 70x28cm

POLŠTÁŘE

BUĎTE KREATIVNÍ
VÍME, ŽE MÁTE VKUS

14 * matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

1.650,-

990,-

2.650,-

1.590,-

330,-

200,- 420,-

250,- 420,-

250,-

1.150,-

690,-
3.650,-

2.190,-

1.980,-

1.190,-

Postele modelové řady postelí LUXUS jsou 
jedinečným produktem, který za příznivou 
cenu nabízí rozumnou vyváženost mezi 
designem a komfortem.

Rošt z masivního dřeva -  pevně spojený 
s postelí, s možností nastavení tuhosti. 
Nosnost 120 kg. Velký úložný prostor, 
přístupný z boku postele. 
Hloubka 30 cm pod lamelami.

U řady LUXUS máte možnost objednat 
polohovací rošt (cena za oba rošty).

• polohování hlava, lamelový rošt 
 (přístup od nohou)

rozměr: 230x240 cm

V NABÍDCE

DENNÍ DEKA
rozměr: 250x70 cm

V NABÍDCE 

PLÉD

ADELE

rozměr lehací plochy
180x200 cm nebo 160x200 cm

DINA

rozměr lehací plochy
180x200 cm nebo 160x200 cm
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VITA

* matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na zadní straně katalogu

rozměr lehací plochy
180x200 cm nebo 160x200 cm
jsou za stejnou cenu.
výška lehací plochy: cca 52/57/58/63 cm 
celkové rozměry VITA š/d/v:
(180) 192/218/102 cm
(160) 172/218/102 cm

ADELE/DINA/CORA/VITA akční cena původní cena

s roštem bez matrace 10.990,- 18.320,-

s roštem a matrací BAZI 15.590,- 25.980,-

s roštema matrací SABI 16.590,- 27.650,-

s roštem a matrací INFLEX 18.690,- 31.150,-

s roštem a matrací TERAFLEX 19.290,- 32.150,-

s roštem a matrací
CONTINENTAL 20.370,- 33.950,-

s roštem a matrací 
AQUAFLEX 24.790,- 41.320,-

příplatek za denní deku 2.190,-
cena od 10.990,-
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MODELOVÁ ŘADA

EXTRA

Jádro, které je na povrchu změkčené 3 cm HR 
studenou pěnou. Zajišťuje dokonalý odpočinek 
a dobrou kvalitu spánku. Studená pěna se vyzna-
čuje vyšší pevností, tvarovou stálostí a zároveň je 
výrazně prodyšnější než klasická polyuretanová 
pěna. Pěny z tohoto materiálu mají totiž větší 
póry, proto matrace snáze dýchá a lépe pruží.

V této matraci je luxusní 12 cm vysoké jádro 
z HR studené pěny. Zajišťuje dokonalý odpočinek 
a dobrou kvalitu spánku. Studená pěna se vyzna-
čuje vyšší pevností, tvarovou stálostí a zároveň je 
výrazně prodyšnější než klasická polyuretanová 
pěna. Pěny z tohoto materiálu mají totiž větší 
póry, proto matrace snáze dýchá a lépe pruží.

Dřevotřísková deska v ceně postele

Základní modelová řada postelí EXTRA 
vyrobena s ohledem na dobré užitné
vlastnosti za nejnižší ceny.

Masivní lamelový rošt Vám zaručuje komfort spánku a delší životnost postele.

Máte na výběr až 300 druhů potahových látek
v ceně postele (všechny bez příplatku).

BUĎTE KREATIVNÍ
VÍME, ŽE MÁTE VKUS

VÝBĚR LEHACÍCH PLOCH

Jádro
Polyuretan nebo
pružinové jádro v ceně

noha 3 noha 4 noha 5 noha 6

VÝBĚR TVARU NOHOU A MOŘENÍ ŘADY EXTRA v ceně postele (výška 6 nebo 12 cm)

noha 1 noha 2

A B

C D

přírodní barva moření třešeň

moření ořech moření stříbrné

90 kg

110 kg

130 kg

Polyuretan + pružinové jádro

Mana (dlouhá životnost)

Bono (dlouhá životnost)

Index tuhosti
lehacích ploch a nosnost

A B C

rozměr: 40x40 cm

rozměr: 60x60 cm

rozměr: 70x28cm

16

lamelový rošt
- přístup z boku

lamelový rošt
- přístup od nohou

Možnost prošití povrchu postele za příplatek:
- válenda 390,- , dvoupostel 790,-

Jádro
Mana příplatek
válenda  80/90 490,-
válenda 110/140 590,-
dvoupostel 990,-

Jádro 
Bono příplatek
válenda 80/90 990,-
válenda 110/140 1.090,-
dvoupostel 1.990,-

varianta (A) příplatek za pevný rošt: 
válenda 390,-, dvoupostel 790,-

varianta (B) příplatek za polohovací rošt: 
válenda 990,-, dvoupostel 1.990,-

330,-

200,- 420,-

250,- 420,-

250,-
POLŠTÁŘE
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MAXRELAX

rozměr lehací plochy:
180x200 cm/160x200 cm
výška lehací plochy: 44/50 cm
celkové rozměry š/d/v:
(180) 212/207/95 cm
(160) 192/207/95 cm

DONA

DESIGN

výška lehací plochy: 44/50 cm
celkové rozměry š/d/v:
(160) 172/207/96  cm
(180) 192/207/96 cm

17

XXL

* matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na straně 16

• velký úložný prostor v bílém 
 laminu s odvětrávacími otvory
• lamelový rošt  A) 790,-, B) 1.990,- 
• PUR nebo pružina, nebo 
 jádro MANA + 990,- 
 jádro BONO + 1.990,- 

• velký úložný prostor v bílém 
 laminu s odvětrávacími otvory
• lamelový rošt  A) 790,- , B) 1.990,-  
• PUR nebo pružina, nebo 
 jádro MANA + 990,- 
 jádro BONO + 1.990,-

• velký úložný prostor v bílém 
 laminu s odvětrávacími otvory
• lamelový rošt  A) 790,-, B) 1.990,- 
• PUR nebo pružina, nebo 
 jádro MANA + 990,- 
 jádro BONO + 1.990,- 

17.150,-

10.290,-

14.980,-

8.990,-
16.650,-

9.990,-

17.650,-

10.590,-

• velký úložný prostor v bílém 
 laminu s odvětrávacími otvory
• lamelový rošt  A) 790,-, B) 1.990,- 
• bez výběru nohou
• PUR nebo pružina, nebo 
 jádro MANA + 990,- 
 jádro BONO + 1.990,- 

• velký úložný prostor v bílém 
 laminu s odvětrávacími otvory
• lamelový rošt  A) 790,-, B) 1.990,- 
• bez výběru nohou
• PUR nebo pružina, nebo 
 jádro MANA + 990,- 
 jádro BONO + 1.990,- 

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm, výška lehací plochy: 51 cm
celkové rozměry š/d/v (180): 185/207/90 cm, š/d/v (160): 165/207/90 cm

rozměry DESIGN 
výška lehací plochy: 44/50cm
celkové rozměry š/d/v:
(150) 162/210/96 cm
(160) 172/210/96 cm
(180) 192/210/96 cm

MAXI
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VARIO
s krátkým
čelem

ELITE

rozměr 140x200 cmrozměr 110x200 cmr

ZAPA

výška lehací plochy: 44/50 cm
celkové rozměry š/d/v: 
(110) 112/217/85 cm
(140) 142/217/85 cm

výška lehací plochy: 44/50 cm
celkové rozměry š/d/v:
(110) 115/205/80  cm
(140) 145/205/80  cm

KLASIK 80/90 cm

rozměr lehací plochy:
90x200 cm nebo 80x200cm

výška lehací plochy: 42 cm

rozměr 140x200 cmrozměr 110x200 cm

celkové rozměry š/d/v:
(90): 92/209/91 cm
(80): 82/209/91 cm

celkové rozměry š/d/v:
(90) 92/202 cm
(80) 82/202 cm

výška lehací plochy: 44/50 cm 
celkové rozměry š/d/v:
(90): 99/202/91 cm
(80): 89/202/91 cm

zobrazení prošití povrchu postele
- není v základní ceně

VARIO

VARIO s dlouhým čelem

VARIO
s čely

LEVÁ
varianta

PRAVÁ
varianta

LEVÁ
varianta

PRAVÁ
varianta

18 * matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na straně 16

celkové rozměry š/d/v:
(90): 99/209/91 cm
(80): 89/209/91 cm

• velký úložný prostor
• lamelový rošt (A) otevírání   
 postele z boku
• polyuretanové jádro, nebo 
 jádro MANA + 590,- 
 jádro BONO + 1.090,- 

11.150,-

6.690,-
14.150,-

8.490,-

7.320,-

4.390,-

8.150,-

4.890,-

7.150,-

4.290,-

• velký úložný prostor v bílém 
 laminu s odvětrávacími otvory
• lamelový rošt  A) 390,- , B) 990,- 
• PUR nebo pružina, nebo
 jádro MANA + 490,- 
 jádro BONO + 990,- 

• velký úložný prostor v bílém laminu,   
 přístupný z boku postele
 s odvětrávacími otvory
• bez výběru nohou
• lamelový rošt 
 (A) 390,- , (B) 990,- 
• PUR nebo pružina, nebo 
 jádro MANA + 490,- 
 jádro BONO + 990,- 

5.980,-

3.590,-

13.250,-

7.950,-
11.320,-

6.790,-

• velký úložný prostor v bílém laminu 
 s odvětrávacími otvory
• lamelový rošt (A) otvírání od nohou
• prošitý povrch postele zkvalitňuje
 design a zároveň zlepšuje
 kvalitu spánku 
• polyuretanové jádro, nebo 
 jádro MANA + 590,-  
 jádro BONO + 1.090,- 

• velký úložný prostor v bílém laminu,   
 přístupný z boku postele
 s odvětrávacími otvory
• bez výběru nohou
• lamelový rošt 
 (A) 390,- , (B) 990,- 
• PUR nebo pružina, nebo 
 jádro MANA + 490,- 
 jádro BONO + 990,- 

€

€
7.650,-

4.590,-
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varianta PRAVÁ

DUO

• postel je rozložitelná na 2 válendy
• možnost objednat i 1/2
• velký úložný prostor v bílém 
 laminu s odvětrávacími otvory
• lamelový rošt  A) 790,-  , B) 1.990,- 
• PUR nebo pružina, nebo 
 jádro MANA + 990,- 
 jádro BONO + 1.990,- 

* matrace pro výše uvedenou modelovou řadu najdete na straně 16 19

DOLCE

LEVÁ
varianta

275 nebo 305 cm 193 cm 

17.650,-

10.590,-

26.650,-

15.990,-
29.980,-

17.990,-
rozměr 80+80 cm rozměr 110+80 cm

• velký úložný prostor 
 v bílém laminu
• výška lehací plochy: 42 cm
• zesílený lamelový rošt
• jádro BONO 

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm
výška lehací plochy: 44/50  cm
celkové rozměry š/d/v:
(180) 184/207/88 cm
š/d/v (160): 164/207/88 cm

I DO MALÉHO BYTU PROSTORNÁ SEDAČKA-PROSTORNÁ POSTEL KE KAŽDODENNÍMU SPÁNKU

5 kusů pratelných polštářů na zip ZDARMA, 1 kus pes Doli - neprodejný, jen pro krásu k nezaplacení

LEVÁ

275 nebo 305 cm 193 cm 

DODENNÍMU SPÁNKU

ožný prostor

• když DOLCE zlobí
 

• pro snadnou manipulaci

80 nebo 110 cm 

šíře 160 nebo 190 cm 

vždy
80 cm

vždy
190 cm
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TOPPERY A MATRACE PRO ŘADY PREMIUM A TOP EXCLUSIVE A LUXUS

Topper MONI  160x200/180x200 cm

Výška topperu 2 cm, jádro obsahuje tvarostálé 
duté  vlákno fi bertex 400gr/m2  a úpletový 
prošitý potah aloe vera pratelný na 40 0C.

Topper AERO 160x200/180x200 cm
Výška topperu 6 cm, 7 zónové jádro obsahuje 
visco paměťovou pěnu s vzdušnými masážní-
mi nopy a úpletový snímatelný potah pratelný 
na  60 0C. Topper Aero zajišťuje komfort spánku.

*Barevnost pěn se může lišit na základě výrobní šarže anebo změnou dodavatele.  Barva nemá vliv na kvalitu matrace.

BAZI 90x200/80x200 cm SABI 90x200/80x200 cm

AQUAFLEX 90x200/80x200 cm

INFLEX 90x200/80x200 cm

TERAFLEX 90x200/80x200 cm CONTINENTAL 90x200/80x200 cm

Výška matrace cca 16 cm. Nosnost do 110 Kg. Froté pratelný potah 
na 600C. 5-ti zónová matrace se skládá z polyuretanové pěny, 
konstrukce sendvičového typu. Oboustranná matrace
s 2 typy tuhosti. Barvy všech jader matrací
jsou pouze orientační.

měkká

měkká

měkká

měkká

měkká

měkká

tuhá

tuhá

tuhá

tuhá

tuhá

tuhá

Výška matrace cca 16 cm. Nosnost do 110 kg. Froté pratelný po-
tah na 600C. Sendvičová 7-zónová matrace, střed z pojeného
polyuretanu a dvě desky s masážními nopy, které 
zajišťují vzdušnost a velmi kvalitní
spánkový komfort.

Výška matrace je cca 21cm. Nosnost 130 kg. Úpletový potah aloe vera 
pratelný na 60 0C. Matrace se skládá z vysoce objemových pěn, které
jsou chráněny ochrannou známkou PANTERA® a CELLFLEX®.
Tato luxusní matrace zajišťuje ideální klima, komfort 
spánku a dlouhou životnost.

Výška matrace cca 21 cm. Nosnost do 130 kg. Úpletový potah aloe vera 
pratelný potah na 600C. Sendvičová 7-zónová matrace je vyrobena 
z vysokých gramáží HR studených pěn. Oboustranná matrace 
s 2 typy tuhosti. Matrace zajišťuje ideální spánkové
klima, komfort spánku a dlouhou životnost.

Výška matrace je cca 21 cm. Nosnost do 130 kg. Obsahuje visco paměťovou pěnu. 
Úpletový potah aloe vera pratelný na 600C. Sendvičová 7-zónová matrace je 
vyrobena z vysokých gramáží HR studených pěn, na nichž spočívá 
deska z visco pěny s masážními nopy. Oboustranná matrace 
s 2 typy tuhosti. Matrace zajišťuje ideální spánkové 
klima, komfort spánku a dlouhou životmost.

Výška matrace je cca 21cm. Nosnost 130 kg. Úpletový potah aloe vera pratelný na 60 0C. 
Matrace obsahuje vzdušné taštičkové jádro vyrobené z 390 pružin. Každá pružina
je zašitá v textilní tašce. Oboustranná matrace s dvěma typy tuhostí z nichž 
jedna strana obsahuje visco 7 zónovou paměťovou pěnu s masážními 
nopy a druhá strana 7 zónovou HR studenou pěnu s masážními
nopy vysoké gramáže. Čtyři odvětrávací otvory v bocích
matrace zajišťuji ideální odvětrávání a komfort spánku.

2.230,-

1.340,-
6.400,-

3.840,-

7.970,-

4.780,-

3.980,-

2.390,-

7.070,-

4.240,-

4.820,-

2.890,-
6.570,-

3.940,-

11.650,-

6.990,-

Matrace zakoupené s postelí jsou levnější.

Váš prodejce


