
JERSEY
Moderní 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 šedém provedení. Lůžko má odvětrávaný úložný prostor s přístupem od nohou.
Výška lehací plochy: cca 53, 60 a 60 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm

AKCE

doporučená nosnost do 110 kg
se sendvičovou matrací NELLY PLUS

22.800,-17.320,-

doporučená nosnost do 110 kg
se sendvičovou matrací NELLY

15.890,-20.940,-

MERKUR JERSEY

MERKUR
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 opat-
řena snímatelným a pratelným potahem. Oboustranná a pratelná denní deka. Možnost objednat 
postel i v bílém provedení. Lůžko má odvětrávaný úložný prostor s přístupem od nohou. 
Výška lehací plochy: cca 64 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm

se sendvičovou matrací NELLY PLUS
doporučená nosnost do 110 kg

18.590,-

doporučená nosnost do 130 kg
rošt s plynovými písty

s luxusní matrací IVANA PLUS ze speciální pěny

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

19.830,-

doporučená nosnost do 130 kg
rošt s plynovými písty

s luxusní matrací IVANA PLUS ze speciální pěny

18.990,-24.990,-

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

26.900,-

24.690,-



Komfortní dvoulůžko s vynikajícími ortopedickými vlastnostmi. 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. Lůžko má odvětrávaný úložný prostor s přístupem od nohou.
Výška lehací plochy: cca 60, 65 a 65 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm

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 dělené 
( zipem spojitelné) volně ložené matrace z HR studené pěny. Uložný prostor přístupný 
z boků pomocí plynových pístů. Výška lehací plochy: cca 60 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm

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: 160x200 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm

VERNON

BOBBY

TWISTER          

s elastickou PUR matrací ALENA

se sendvičovou matrací NELLY

doporučená nosnost do 105 kg

doporučená nosnost do 110 kg

doporučená nosnost do 130 kg

s luxusní matrací IVANA PLUS 
ze speciální pěny

rozměr 180 x 200 cm

25.670,-

21.540,-

17.290,-

19.240,-

20.750,-

17.390,-

14.500,-

14.150,-

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.
rošt s plynovými písty

10.990,-

rozměr 160 x 200 cm

s elastickou PUR matrací ALENA
doporučená nosnost do 105 kg

Včetně úložného prostoru !

bez matrace

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: 160x200 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm

rozměr 160 x 200 cm a 180 x 200 cm

8.990,-

Moderní celočalouněné dvoulůžko 
s elastickou PUR matrací ALENA uloženou

 na polohovacím lamelovém roštu (polohování 
hlava + nohy). Úložný prostor přístupný od nohou. 

Výška lehací plochy: cca 59 cm
Plocha lůžka: 180x200 cm

12.850,-
16.420,-

cena bez polštářů

s elastickou PUR matrací ALENA
doporučená nosnost do 105 kg

NICE

PARMA

Elegantní 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 volně loženou sendvičovou matrací NELLY (bez použití 

lepidel, s možností volby tvrdší nebo měkčí strany) a luxusní matrací IVANA z HR (stude-
ných) pěn. Možnost objednání 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

doporučená nosnost do 110 kg
se sendvičovou matrací NELLY
15.730,-s luxusní matrací IVANA z HR pěn

doporučená nosnost do 130 kg
rošt s plynovými písty

17.200,-

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

KAPPA          

doporučená nosnost do 130 kg

20.990,-

15.780,-

rošt s plynovými písty
Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

s elastickou PUR matrací ALENA
doporučená nosnost do 105 kg

Uložný prostor přístupný 
z boků pomocí plynových pístů

19.850,-
se sendvičovou matrací NELLY PLUS
doporučená nosnost do 110 kg

24.250,-

22.560,-

20.690,-

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.
rošt s plynovými písty

12.770,-

15.100,-



Veškeré vyobrazené polštáře (kromě postele Kappa) a denní deky jsou zahrnuty v ceně výrobku. 
Volně ložené matrace jsou vždy opatřeny snímatelným, oboustranně prošitým a pratelným potahem. 
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Nabídka platí do 30. 9. 2014. Výrobce neručí za tiskové chyby.

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. Výška lehací plochy: cca 48 a 52 cm
Plocha lůžka: 90x200 cm

EVELÍNA

7.490,-

Moderní lůžko s kovovým 
čelem a kvalitní elastickou PUR 
matrací ALENA uloženou na lamelovém roštu. 
Velký úložný prostor s přístupem od nohou.
Dostupná v několika barevných provedeních. 
Výška lehací plochy: cca 52 cm
Plocha lůžka: 110x200 cm
Plocha lůžka: 140x200 cm

doporučená nosnost   
pro 1 osobu do 105 kg 
pro 2 osoby do 150 kg

rozměr 110 x 200 cm
6.500,-

VISION
Kvalitní rozkládací pohovka s úložným prostorem, která poskytuje dostatečný kom-

fort při sedění a současně komfort kvalitní postele při ležení. Vhodná pro každodenní 
spaní. Základem pohovky je lamelový rošt s volně loženou luxusní matrací IVANA 

z HR (studených) pěn. Vysunutím vozíku ze spodní části se dostaneme k úložnému 
prostoru. Velmi jednoduché rozložení nabízí několik funkcí: sedačka, postel a také 

jde využít k relaxačnímu ležení. Pohovku je možné objednat i v dalším barevném 
provedení. Sedací plocha 90x200 cm, po částečném rozložení 125x200 cm, 

lehací plocha po úplném rozložení 160x200 cm. Výška lehací plochy: cca 46 cm

ADRIANA

s polyuretanovou matrací
doporučená nosnost do 85 kg

doporučená nosnost   
pro 1 osobu do 105 kg 
pro 2 osoby do 150 kg

rozměr 140 x 200 cm

12.990,-

16.800,-

6.000,-

9.800,-

doporučená nosnost do 110 kg

8.680,-

4.890,-

s elastickou PUR 
matrací ALENA
doporučená nosnost 
do 105 kg

4.400,-

4.900,-6.540,-

5.390,-
s elastickou PUR matrací ALENA
doporučená nosnost do 105 kg

6.950,-

s polyuretanovou matrací
doporučená nosnost do 85 kg

6.630,-


