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- masivní postelové sety

- zvýšené masivní postele
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- zdravotní matrace

- lamelové a masivní rošty

- polštá e a p ikrývky
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- postelový set obsahuje: 1x masivní postel, 2x matrace, 2x rošt

Masivní postelový set Natál 

rozm ry: 160/180x200 cm, výška ela hlavy: 85 cm, výška po horní hranu bo nice: 40 cm, 

materiál: masiv Buk 3 cm / 2,5 cm, dostupné provedení: p írodní buk, mo ení: t eše , o ech 

Masivní postelový set Donatel

rozm ry: 160/180x200 cm, výška ela hlavy: 84 cm, výška po horní hranu bo nice: 40 cm, 

materiál: masiv Buk 3 cm, dostupné provedení:

Ak ní cena

= 17 180,- K

Ak ní cena

= 15 320,- K

Ak ní cena

= 16 940,- K

Ak ní cena

= 14 590,- K
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Bukové postele v senior vý�ce
Dvoupostel Jana Senior 

rozm r: 160/180x200  

100% masivní BUK                �                Cink 3cm 

nastavitelné kování 

vý�ka po horní hranu bo nice 45 cm 

vý�ka ela hlavy 90 cm,    Cena: 9 520,- K  

Dvoupostel  Lucie 

rozm r: 160/180x200,   

100% masivní BUK               �              Cink 4cm 

nastavitelné kování 

vý�ka po horní hranu bo nice 50 cm 

vý�ka ela hlavy 95 cm,    Cena: 13 630,- K  

Dvoupostel  Nikolet 

rozm r: 160/180x200, 

100% masivní BUK � Cink 3/4cm 

nastavitelné kování,  

vý�ka po horní hranu bo nice 50 cm 

výb r ko�eného p edního ela: bílá, bé�ová, hn dá 

vý�ka ela hlavy 95 cm,   

                                               

Cena plného ela: 11 445,- K

 Cena aloun ného ela: 12 230,- K

Dvoupostel  Sabrín 

rozm r: 160/180x200, 100% 

masivní BUK � Cink 2,6/3cm 

nastavitelné kování 

vý�ka po horní hranu bo nice 45 cm 

výb r  skla p edního ela: bílé, erné, moca 

lze vyrobit i bez skla na p edním ele 

vý�ka ela hlavy 89 cm,    Cena:  12 530,- K 

Ceny masivních postelí jsou uvedeny v p írodním buku, 

p íplatek za mo ení 10 %
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Lamino postele v senior výšce 45 - 50 cm

Buková postel Keny 

rozm ry: 80/90/110/140/160/180x200, dvojí provedení, nízká 33cm, vysoká 45 cm po horní 

hranu bo nice,  materiál: 100% masivní buk, pr b žná lamela 2,5cm/4 cm, záv sné kování, 

úložný prostor, provedení 1 pár, nebo v celku, masiv buk – není v cen  postele 

Výška 33 cm

80/90 - 4235,- K

110 - 5167,- K

140 - 5760,- K

160 - 6610,- K

180 - 7710,- K

 

Výška 45 cm

80/90 - 4660,- K

110 - 5685,- K

140 - 6340,- K

160 - 7270,- K

180 - 8480,- K

 

Uložný prostor: 2 460,- K

Jednopostel Salvi  

materiál: lamino – buk, 2cm, rozm ry: 80/90x200,  

výška ela hlavy 90 cm, po horní hranu bo nice 50 cm,  

záv sné kování, bez uložného prostoru 

Cena: 2 825,- K Cena: 3 915,- K

Jednopostel Boni s  úložným prostorem  

materiál: lamino  - t eše  2cm, rozm ry: 80/90x200, 

výška ela hlavy 90 cm, po horní hranu bo nice 45 cm, 

záv sné kování, trojice úložných prostor  na kole kách 

Dvoupostel  Evela  

materiál: lamino  - wenge 2cm, rozm ry: 160/180x200, 

výška ela hlavy 90 cm, po horní hranu bo nice 50 cm, 

záv sné kování 

Cena: 5 500,- K

No ní stolek  

materiál: lamino buk, wenge 
rozm ry: v 45, š 35, h 33 
varianta s

 
šuplíkem, bez šuplíku

 

Cena: 827,- K

Bez šuplíku:

640,- K

Uložný box  

  rozm ry: 160/180 cm 

 

  
rozm ry: 80/90 cm 
Cena: 3 380,- K

Cena: 1 495,- K
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Zdravotní matrace 

   

  

  
 

 

Matrace  Biana  

výška 20 cm,

HR studená p na

zát ž do 130 kg

st ední tuhost

p t anatomických zón

potah Silver Care

praní na 60°C

Matrace  Kerin 1+1 zdarma  

výška 18 cm,

HR studená p na

zát ž do 120 kg

st ední a vyšší tuhost

potah Aloe Proactiv

antialergická 

praní na 60 °C

Matrace  Erika  

výška 18cm,

HR studená p na

zát ž do 150 kg

vyšší tuhost

p t anatomických zón

potah Aloe Proactiv

praní na 60 °C

Matrace  Kosmolux  

výška 18 cm,

HR studená p na

Visco p na (pam ová)

zát ž do 130 kg

m k í, st ední tuhost

potah Aloe Proactiv

praní na 60 °C

Matrace  Exklusiv  

výška 18 cm,

PUR,HR studená p na

zát ž do 130 kg

st ední, vyšší tuhost

sedm anatomických zón

potah Aloe Proactiv

vhodné pro alergiky

praní na 60°C

Cena: 3 940,- K Cena: 3 360,- K

Cena: 3 765,- KCena: 4 000,- K Cena: 6 380,- K

Matrace Carolain    

komfortní matrace je tvo ena ze dvou vrstev latexových desek 

výška: 16 cm, st edn  vyšší tuhost 

ve st ední vrstv  je matrace vyztužena kaktusovou flexi deskou 

Zát ž: do 130 kg 

vynikající ortopedické vlastnosti 

je vhodná i pro osoby dlouhodob  upoutané na l žko 

  

Matrace Optimal  
jádro matrace tvo eno z odolné PUR p ny  
st ední vrstva z pojené PUR drti   
výška 14cm, potah Basic, praní do 40°C  
nosnost do 90 kg 

  

Cena: 6 230,- K

Cena: 5 330,- K

Matrace  Biana plus  

výška 24 cm,

HR studená p na, RE p na

zát ž do 150 kg

st ední tuhost, vyšší tuhost

p t anatomických zón

potah Silver Care

praní na 60°C

Cena: 2 440,- K

Standartní rozm ry matrací

200 X 90, 200 X 80, 195 X 85

160/180 X 200 = cena X 2

Atypické rozm ry na požádání



La ový rošt –  Harmonika 

Univerzální  16 la ový pevný rošt 

Rozm ry: 200x90, 200x80 , výška 2 cm 

Zát ž: 130kg 

Cena:  460,- K  

La ový rošt v Rámu 

Po et  masivních lamel: 15 ks 

Rozm ry: 200x90, 200x80, výška 6,3 cm 

Zát ž: 140 kg 

Cena:  1 110,- K  

Optimal  HN 5V - polohovací 

Komfortní  28 lamelový rošt 

Rozm ry: 200x90, 200x80, výška 5,5 cm 

Polohování:  hlava, nohy 

Cena: 1 835,-  K 

Optimal 5V 

28 lamelový rošt, bukové lamely 

5 zdvojených lamel pro nastavení tvrdosti 

Výška roštu 5,5 cm 

Rozm ry: 200x90, 200x80 

Zát ž: 120kg                        

Cena: 1 240, - K 

OPTIM 5V MOTOR 

Komfortní lamelový rošt polohovatelný pomocí dvou elektromotor , spojených v jednom pouzd e, 

dálkové ovládaní, 5 zdvojených lamel pro nastavení tvrdosti. 

 

Zát ž: do 120 kg 

Typ: polohovatelný 2H+2N (hlava, sed, 2 x nohy) 

Výška roštu: cca 5,5 cm 

Po et lamel: 28 ks 

Rozm ry: 200x80,  90,  100 

Cena: 5 134,- K  
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Polštá   fyzio Bio 
  
Mimo ádn  p izp sobivé polštá e z p írodní 
Viscoelastické p ny, s extraktem Aloevera. 
Rozm r: 70x35x13 
Cena: 1 260,-  K 

 

 
  

 

Polštá  a p ikrývka Metalic 
 
Ú inná antimikrobiální úprava, která výrazn  snižuje 

zdravotní rizika v  pr b hu spánku a chrání p ed 
nežádoucími pachy. Výpl  p ikrývek a polštá  tvo í  

unikátní vlákno ellmanHealthGuardTM poskytující  

dvojitou ochranu proti rozto m a r stu mikrob .  
Je zárukou zdravého a hygienického prost edí pro spánek. 
P ikrý vky a  polštá e, lze prát p i teplot  max. 60°C.  

Polštá  rozm r: 90x70 ( 1000 g ) 
Cena: 760,- K  

 
P ikrývka rozm r: 200x140 ( 1000 g ) 
Cena: 1 120,- K  

Polštá  a p ikrývka Soft 95°C 

 
Prodyšné zpracování s nadýchaným vzhledem. 
P ikrývky a polštá e, lze prát p i teplot  do 95 °C 
(vhodné také pro ubytovací a zdravotnická za ízení). 

Nápl : polyesterové kuli ky,  
 

Polštá  rozm r: 90x70 ( 700 g ) 
Cena: 497,-K 

 
P ikrývka rozm r: 200x135 ( 1000 g ) 
Cena: 821,-  K 

Váš prodejce:

Polštá   fyzioflex Bio 

 
Potah: Úplet lurex 
Rozm r: 60x35x11 
Praní: 95°C 
Cena: 1370,-K  


