GRAND
Velmi žádané dvoulůžko s vynikajícími ortopedickými vlastnostmi a mimořádnou výškou lehací
plochy. Základem lůžka je kvalitní 28 lamelový rošt s mechanickým polohováním hlavy,
s nastavením tuhosti lamel a s popruhem proti přetížení. Možnost výběru mezi kvalitní
sendvičovou matrací NELLY nebo NELLY PLUS (bez použití lepidel, s možností volby tvrdší
nebo měkčí strany a nadstandardní výškou) a matrací IVANA PLUS s jádrem ze speciální pěny
o vysoké objemové hmotnosti. Matrace je opatřena snímatelným a pratelným potahem.
Denní deka. Lůžko má odvětrávaný úložný prostor s přístupem od nohou.
Výška lehací plochy: 60, 65 a 65 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm

MONACO
Luxusní dvoulůžko s vynikajícími ortopedickými vlastnostmi a mimořádnou
výškou lehací plochy. Základem lůžka je kvalitní 28 lamelový rošt s mechanickým
polohováním hlavy, s nastavením tuhosti lamel a s popruhem proti přetížení.
Možnost výběru mezi kvalitní sendvičovou matrací NELLY PLUS (bez použití
lepidel, s možností volby tvrdší nebo měkčí strany a nadstandardní
výškou) a matrací IVANA PLUS s jádrem ze speciální pěny. Matrace je
opatřena snímatelným a pratelným potahem. Denní deka.
Možnost objednat postel i v bílém provedení.
Lůžko má odvětrávaný úložný prostor s přístupem od nohou.
Výška lehací plochy: cca 65 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm

AKCE
...Příběhy našich postelí vytváříte Vy.
se sendvičovou matrací NELLY PLUS
doporučená nosnost do 110 kg
rošt s plynovými písty
Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

19.850,-

26.650,-

s luxusní matrací IVANA PLUS
ze speciální pěny
doporučená nosnost do 130 kg
rošt s plynovými písty
Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

24.440,-

18.670,se sendvičovou matrací NELLY PLUS
doporučená nosnost do 110 kg

23.700,-

17.990,-

20.990,-

15.990,se sendvičovou matrací NELLY
doporučená nosnost do 110 kg

25.140,-

18.940,-

s luxusní matrací IVANA PLUS ze speciální pěny
doporučená nosnost do 130 kg
rošt s plynovými písty
Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

SAMBA
Včetně úložného prostoru !
Úložný prostor přístupný
z boků pomocí plynových pístů

Elegantní CONTINENTAL BED, která je mimořádně oblíbená v zahraničí. Komfortní výšku lehací plochy
zajišťují dvě vrstvy matrací. První vrstvu tvoří pružinové matrace, které jsou zapuštěny do korpusu
postele a nahrazují lamelový rošt. Druhou vrstvu tvoří volně ložené, dělené matrace IVANA PLUS
s jádrem ze speciální pěny. Pratelná denní deka. Úložný prostor přístupný z boků pomocí plynových
pístů. Výška lehací plochy: cca 65 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm nebo 160x200 cm

20.700,-

21.420,- 27.180,rozměr 160 x 200 cm
s luxusní matrací IVANA PLUS ze speciální pěny
doporučená nosnost do 130 kg

15.380,-

se sendvičovou matrací NELLY
doporučená nosnost do 110 kg
rošt s plynovými písty
Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

29.080,-

21.830,rozměr 180 x 200 cm
s luxusní matrací IVANA PLUS ze speciální pěny
doporučená nosnost do 130 kg

22.560,-

16.790,s luxusní matrací IVANA z HR pěny
doporučená nosnost do 130 kg
rošt s plynovými písty
Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

Včetně úložného prostoru !
Úložný prostor přístupný pomocí plynových pístů.

NICE

NICE
Stylové dvoulůžko s volně
loženými matracemi. Základem lůžka
11.100,je
kvalitní
28 lamelový rošt s mechanickým
bez matrací
polohováním hlavy, s nastavením tuhosti
lamel a s popruhem proti přetížení. Možnost výběru mezi volně loženou sendvičovou matrací
NELLY (bez použití lepidel, s možností volby tvrdší nebo měkčí strany) a luxusní matrací IVANA
z HR (studené) pěny. Možnost objednat i bez matrací. Úložný prostor přístupný od nohou.
Denní deka. Výška lehací plochy: cca 53 cm nebo individuální podle výšky matrace
Plocha lůžka: 180x200 cm

15.120,-

FLASH
17.060,-

13.120,rozměr 140 x 200 cm
doporučená nosnost
pro 1 osobu do 120 kg
pro 2 osoby do 150 kg

16.990,22.170,-

rozměr 180 x 200 cm
doporučená nosnost do 120 kg

Orginální CONTINENTAL BED, která je mimořádně oblíbená v zahraničí.
Je také hojně využívaná v luxusních hotelích. Komfort lehací plochy zajišťují dvě vrstvy
matrací. První vrstvu tvoří pružinové matrace, nahrazující lamelový rošt. Druhou vrstvu tvoří
volně ložené matrace z HR studené pěny (u rozměru 180 cm jsou matrace dělené, ale
zipem spojitelné). Úložný prostor přístupný pomocí plynových pístů z boků (u rozměru
180 cm) a od nohou ( u rozměru 140 cm ). Výška lehací plochy: cca 60 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm nebo 140x200 cm

ROSE

Komfortní dvoulůžko s volně loženými
matracemi. Základem lůžka je kvalitní 28 lamelový
rošt s mechanickým polohováním hlavy, s nastavením tuhosti lamel a s popruhem proti přetížení.
Možnost výběru mezi kvalitní sendvičovou matrací NELLY nebo NELLY PLUS (bez použití lepidel,
s možností volby tvrdší nebo měkčí strany) a matrací IVANA PLUS s jádrem ze speciální pěny. Matrace
je opatřena snímatelným a pratelným potahem. Oboustranná a pratelná denní deka. Možnost objednat postel i v hnědém provedení. Lůžko má odvětrávaný úložný prostor s přístupem od nohou.
Výška lehacíí plochy: cca 53, 58 a 58 cm
180x200 cm
Plocha lůžka: 1
matrací
se ssendvičovou mat
tra NELLY
doporu
učená nosnost do
do 110 kg
doporučená

se sendvičovou matrací NELLY PLUS
doporučená nosnost do 110 kg

24.650,24.6
24.650
24.650,
4.650,650

18.270,-

20,
20,22.720,-

16.530,30,-

26.870,
26.870
26.870,-

19.440,-

COLLETE
15.600
5.600,
15.600,16.320
16
6.320,16.320,-

11.990,-

12.900,12.90
00,-

rozměr 160 x 200 cm
s elastickou PUR matrací ALENA
doporučená nosnost do 105 kg

Atraktivní celočalouněné dvoulůžko s elastickou PUR
matrací ALENA uloženou na polohovacím lamelovém roštu
(polohování hlava + nohy). Úložný prostor přístupný od nohou.
Výška lehací plochy: cca 53 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm nebo 160x200 cm

s luxusní matrací
IVANA PLUS ze speciální pěny
doporučená nosnost do 130 kg
rošt s plynovými písty
Verze s el
500 Kč
el. rošty za příplatek 3
3.500
Kč.

0 x 200 cm
rozměr 180
s elastickou PUR matrací ALENA
ALEEN
á nosnost do 105
10
05 kg
05
doporučená

9.111
9.111,-

rozměr 140 x 200 cm
m
doporučená
dopo
oru
nosnost
6.740,- pro 1 oosobu do
105 kg
pro 2 o
osoby do 150 kg

20.300,-

13.560,560,měr 160 x 200 cm
rozměr
s elastickou
astickou PUR matrací ALENA
oručená nosnost do 105 kg
doporučená

ADRIANA
Moderní lůžko s kovovým
8.770,čelem a kvalitní elastickou PUR
matrací ALENA uloženou
na lamelovém roštu. Velký úložný prostor s přístupem
od nohou. Dostupná v dalším barevném provedení
za stejnou cenu. Výška lehací plochy: cca 46 cm
Plocha lůžka: 140x200 cm nebo 110x200 cm

5.950,200 cm
rozměr 110 x 2
doporučená
d
č á nosnost
pro 1 osobu do 105 kg
pro 2 osoby do 150 kg

MERCI

20.970,-

14.360,rozměr 180 x 200 cm
s elastickou PUR matrací ALENA
doporučená nosnost do 105 kg

Oblíbené dvoulůžko s volně loženou elastickou PUR matrací ALENA, uloženou na polohovacím
lamelovém roštu (polohování hlava + nohy, 28 lamel, nastavení tuhosti a s popruhem proti přetížení).
Úložný prostor přístupný od nohou. Denní deka. Výška lehací plochy: cca 53 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm nebo 160x200 cm

13.070,-

9.990,-

rozměr 180 x 200 cm
s elastickou PUR matrací ALENA
doporučená nosnost do 105 kg
cena bez polštářů

12.570,-

VISION
Kvalitní rozkládací pohovka s úložným prostorem, která poskytuje dostatečný komfort
při sedění a současně komfort běžné postele při ležení. Vhodná pro každodenní spaní.
Základem pohovky je lamelový rošt s volně loženou luxusní matrací IVANA z HR (studené)
pěny. Vysunutím vozíku ze spodní části se dostaneme k úložnému prostoru. Velmi jednoduché rozložení. Rozkládací pohovka poskytuje několik funkcí nábytku: sedačka, postel a také
jde využít k relaxačnímu ležení, kdy se vysune jen z poloviny a stále obsahuje jednu
opěrákovou matraci. Sedací plocha 90x200 cm, po částečném rozložení 125x200 cm,
lehací plocha po úplném rozložení 160x200 cm
Výška lehací plochy: cca 46 cm

9.990,rozměr 160 x 200 cm
s elastickou PUR matrací ALENA
doporučená nosnost do 105 kg
cena bez polštářů

KAROLÍNA

Tradiční celočalouněné dvoulůžko
s elastickou PUR matrací ALENA
uloženou na polohovacím lamelovém roštu (polohování hlava + nohy).
Úložný prostor přístupný od nohou. Dostupná v několika barevných provedeních
za stejnou cenu. Možnost dokoupení polštářů: 475 Kč.
Výška lehací plochy: cca 52 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm nebo 160x200 cm

18.480,-

12.990,6.010,-

doporučená nosnost do 110 kg

4.400,s polyuretanovou matrací
doporučená nosnost do 85 kg

4.660,-

EVELÍNA

6.340,-

s elastickou PUR matrací ALENA
doporučená nosnost do 105 kg

Válenda s polyuretanovou nebo elastickou PUR matrací ALENA uloženou
na polohovacím lamelovém roštu (polohování hlava + nohy), úložný prostor přístupný
od nohou. Dostupná v několika barevných provedeních za stejnou cenu.
Výška lehací plochy: cca 48 a 52 cm
Plocha lůžka: 90x200 cm

Veškeré vyobrazené polštáře (kromě postele Karolína) a denní deky jsou zahrnuty v ceně výrobku.
Volně ložené matrace jsou vždy opatřeny snímatelným, oboustranně prošitým a pratelným 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.

