postele pre zdravie a radosť

český výrobca postelí

ušetríte
až

40%

BOXPRING

€ 1.150

Cena od

€ 690

7 rokov záruka

viac ako 30
skúseností
ROKOV
aktuálne ceny žiadajte u predajcov
alebo na našom webe
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VIAC AKO 30 ROKOV PREVERENEJ KVALITY
O radosti

OBSAH

Radosť, znie to banálne, ale myslíme si, že ju potrebujeme viac než inokedy. V dobe, keď je spoločnosť
orientovaná prevažne na výkon a úspech, je fajn si kvalitne odpočinúť. Pravdu o kvalite a tradícii ste
po 30 rokoch vytvorili Vy. My ponúkame výber z piatichch modelových rád postelí:
rada PREMIUM BOX SPRING, TOP EXCLUSIVE, LUXUS, BOX SPRING EXTRA a EXTRA.

Úvod
Modelová rada PREMIUM BOX SPRING
Modelová rada TOP EXCLUSIVE
Modelová rada LUXUS
Modelová rada BOX SPRING EXTRA
Modelová rada EXTRA
Matrace, Toppery

Sme československá firma a chceme vám poďakovať, že nám dávate prácu a podporujete týmto seba aj nás.
Prajeme vám veľa šťastia a radosti
kolektív NEW DESIGN, Mirek a Petr

Aleš Vám čalúni čelo Lastra.

Jitka vyberá Vašu látku.

Po dohode s vedúcim výroby Milošom možno prispôsobiť rozmery postele.

7 ročná záruka
pre rad PREMIUM plne vybavenú matracami a TOPPEROM a modelovým
radom TOP EXCLUSIVE vybavené matracami a dennou dekou
je nutná registrácia na www.ndpostele.cz
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NOVÝ MODELOVÝ RAD

PREMIUM

PREMIUM, nový modelový rad kontinentálnych postelí ponúka maximálny komfort a relax.
Ranné vstávanie sa zmení na radosť, ktorá sprevádza telo a dušu po celý deň. Postele BOX SPRING
sú známe už desiatky rokov predovšetkým z luxusných hotelov. Vaša posteľ bude originálny kus.
Individuálne ručné spracovanie a konštrukčná kvalita radí posteľ do kategórie PREMIUM. Vysoké
postele PREMIUM majú dômyselný systém odvetrávania a unikátny úložný priestor prístupný
od nôh s možnosťou polohovania.

BUĎTE KREATÍVNI
VIEME, ŽE MÁTE VKUS

Radosť z kvality nie je tajomstvom
K posteli doporučujeme
matrac CONTINENTAL

TOPPER
Vynikajúci doplnok pre každý typ matraca.
TOPPER je vhodný na ochranu matraca
a komfortu spánku, ktorý sa stáva
luxusným zážitkom.

Výška matraca je cca 21cm.
Nosnosť 130 kg. Úpletový poťah
aloe vera prateľný na 60 0C. Matrac obsahuje vzdušné taštičkové
jadro vyrobené z 390 pružín, každá pružina je zašitá v textilnej taške.
Obojstranný matrac s dvoma typmi tuhosti, z ktorých jedna strana obsahuje visco
7 zónovú pamäťovú penu s masážnými nopmi a druhá strana 7 zónovú Hr studenú penu
s masážnými nopmi vysokej gramáže. Štyry
odvetrávacie otvory v bokoch matraca zaisťujú
ideálne odvetrávanie a komfort spánku.

Máte na výber až 200 druhov poťahových látok
v cene postele (všetky bez príplatku).

HARME
€ 118
Rozmery taburetky v/d/h: 40/101/33 cm
Poťahová látka taburetky podľa výberu postele.

ELO
Rozmery nočného stolíka v/d/h:
(xx)/50/35 cm
(xx) výška podľa typu postele
napr. 41 cm
Nočný stolík je možné umiestniť
kdekoľvek po celom obvode
rámu postele.

Základný PREMIUM BOX SPRING
- okraj postele prevyšuje základný BOX SPRING
a zabraňuje takzvanému sklzu horného matraca.
Duté vlákno a poťahová látka zmäkčuje rám postele.

nosnosť 140 kg
prístup z boku

v cene postele (nohy 1 - 2 výška 6 cm, nohy 3 - 6 výška 12 cm)

noha 2

prístup od nôh

- vzdušné pružinové jadro, textil, pena a duté vlákno sú
pevne pričalúnené k lamelovému masívnému rámu
- masívny drevený polohovací rám s lamelami umožňuje
prístup od nôh k úložnému priestoru
- úložný priestor dostatočnej veľkosti s odvetráváním
zaisťuje prívod vzduchu k matracom

VÝBER TVARU NÔH A MORENIE RADY PREMIUM

noha 1

€ 71

€ 70

€ 42
VANKÚŠE

A

V PONUKE

B

C

noha 3

PLÉD
rozmer:
250x70 cm

€ 50

rozmer: 40x40 cm

noha 4

4

noha 5

A

B

C

D

E

€ 15

prírodná
farba

morenie
čerešňa

morenie
orech

morenie
strieborné

morenie
čierne

€9

noha 6

* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu

novinka

€ 30

rozmer: 60x60 cm

€ 20

€ 12

rozmer: 70x28cm

€ 20

€ 12

** výber poťahu, ELO, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku

PALLADIO

cena od

€ 690

kompletné ceny na strane číslo 7

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy podľa nôh a matracov (vždy bez topperu):
59/64/64/70 cm
celkové rozmery š/d/v (160): 168/217/145 cm
š/d/v (180): 188/217/145 cm

* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu
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MURANO

MARCO

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy podľa nôh a matracov (vždy bez topperu):
59/64/64/70 cm
celkové rozmery š/d/v (160): 168/214/141 cm
š/d/v (180): 188/214/141 cm

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy podľa nôh a matracov (vždy bez topperu):
59/64/64/70 cm
celkové rozmery š/d/v (160): 168/214/148 cm
š/d/v (180): 188/214/148 cm

ŽIADNE KÚZLA,
LEN KVALITA
cez

40 cm pružnej hmoty

topper
voľne ložené matrace podľa Vášho výberu
vzdušné pružinové jadro
masívny rám s lamelami
úložný priestor
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* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu

** hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 23 cm

LUCIA
UCIA

RIALTO

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy podľa nôh a matracov (vždy bez topperu):
59/64/64/70 cm
celkové rozmery š/d/v (160): 168/214/125 cm
š/d/v (180): 188/214/125 cm

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy podľa nôh a matracov (vždy bez topperu):
59/64/64/70 cm
celkové rozmery š/d/v (160): 168/214/141 cm
š/d/v (180): 188/214/141 cm

Ceny bez TOPPERU
BOX SPRING

základný
BOX SPRING

s matracom BAZI

s matracom SABI

s matracom
INFLEX

s matracom
TERAFLEX

s matracom
CONTINENTAL

s matracom
AQUAFLEX

s otváraním
z boku

€ 690

€ 906

€ 949

€ 1.044

€ 1.074

€ 1.122

€ 1.316

pôvodná cena

€ 1.150

€ 1.508

€ 1.580

€ 1.740

€ 1.788

€ 1.868

€ 2.193

s polohováním
od nôh

€ 733

€ 949

€ 992

€ 1087

€ 1117

€ 1.165

€ 1.359

pôvodná cena

€ 1.222

€ 1.582

€ 1.653

€ 1.812

€ 1.862

€ 1.942

€ 2.265

* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu

** hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 23 cm

PREMIUM
BOX SPRING

MOŽNOSŤ ZNÍŽIŤ VÝŠKU ČELA
U VŠETKÝCH POSTELÍ V TOMTO
KATALÓGU ZADARMO
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BUĎTE KREATÍVNI
VIEME, ŽE MÁTE VKUS

MODELOVÝ RAD

TOP EXCLUSIVE
je modelová rada postelí, ktorá sa vyznačuje osobitým vzhľadom a starostlivým spracovaním
do toho najmenšieho detailu. Podstatnou, nie však jedinou, výhodou modelového
radu je, že Vami vybranú skladbu roštu, matraca a dennej deky možno
po niekoľkoročnom používaní vymeniť, čo predstavuje ekonomický,
komfortný a hygienický prístup užívania postelí. Každú posteľ
tejto rady je možné prispôsobiť pre Váš interiér.

Nová pevnejšia konštrukcia. Komfortná ležná plocha.
Výšku možno ovplyvniť výberom matraca.

LAMELOVÉ ROŠTY PRE TOP EXCLUSIVE, ND3/ND4 v cene postele
veľmi dobrý prístup
k úložnému
priestoru

ový
piest nizmus
a
mech

rošt určený
pre bočný prístup
k úložnému priestoru

ND3

ND4

počet lamiel: 28 + 5 kusov kvalitných lamiel
nastavenie tuhosti + spevňujúci popruh
púzdra:
výkyvné zdvojené
šírka roštu:
80/90 cm
max. zaťaženie: 130 kg

počet lamel:

€ 187

A

pís
ieto
sto
vý
mech vý
anis
izmus

B

C

rozmer: 40x40 cm

€ 187

ND5
počet lamel:

28+5 kusov kvalitných lamielel
nastavenie tuhosti + spevňujúci popruh
púzdra:
výkyvné zdvojené
šírka roštu:
80/90 cm
max. zaťaženie: 130 kg

€ 15

€9
VANKÚŠE

rozmer: 60x60 cm

€ 20

rozmer: 70x28cm

€ 12

€ 12

€ 443

€ 112

€ 266

€ 20

V PONUKE

V PONUKE

VÝBER TVARU NÔH A MORENIE RADY TOP EXCLUSIVE

PLÉD

DENNÁ DEKA

v cene postele (nohy 1 - 2 výška 6 cm, nohy 3 - 6 výška 12 cm)

rozmer: 250x70 cm

rozmer: 230x240 cm

noha 1

noha 2

noha 3

A

B

prírodná
farba

morenie
čerešňa

C

D

morenie
orech

morenie
strieborné

E
morenie
čierne

noha 4
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dobrý prístup k úložnému
priestoru, elektrický
pohon

5 polôh
pod hlavou
+ relaxačná poloha
pre nohy

28+5 kusov kvalitných lamiel
nastavenie tuhosti + spevňujúci popruh
púzdra:
výkyvné zdvojené
šírka roštu:
80/90 cm
max. zaťaženie: 130 kg

€ 112

Máte na výber až 200 druhov poťahových látok
v cene postele (všetky bez príplatku).

noha 5

noha 6

€ 70

€ 42

rozmer: 260x150 cm

€ 50

€ 158

€ 127

€ 30

€ 95

€ 76

€ 118

novinka

€ 71

ELO

HARME

Rozmery nočného stolíka v/d/h: (xx)/50/35 cm
(xx) výška podľa typu postele napr. 41 cm
Nočný stolík je možné umiestniť kdekoľvek
po celom obvode rámu postele.

Rozmery taburetky v/d/h: 40/101/33 cm
Poťahová látka taburetky podľa výberu postele.

* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu ** hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 24 cm *** výber poťahu, ELO, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku

FACILE

cena od

€ 560

kompletné ceny na strane číslo 11

* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu **hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 24 cm *** výber poťahu, ELO, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku
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SENTI 180/200 cm

GROTA 180/200 cm
rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy: cca 52/57/58/63 cm
(podľa zvolenej nohy a matraca)
celkové rozmery š/d/v:
(160) 172/232/100 cm
(180) 192/232/100 cm
designovo zaujímavé vkladané
čalúnené dielce

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy: cca 52/57/58/63 cm
(podľa zvolenej nohy a matraca)
celkové rozmery š/d/v:
(160) 172/216/137 cm
(180) 192/216/137 cm
úložný priestor navyše
(hĺbka 45 cm)

LIBRO 180/200 cm

odkladací priestor navyše
(hĺbka 16 cm)
rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy: cca 52/57/58/63 cm
(podľa zvolenej nohy a matraca)
celkové rozmery š/d/v:
(160) 181/227/102 cm
(180) 201/227/102 cm
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SENTI/GROTA/LIBRO

akční cena

původní cena

s roštom ND4/ND3 bez
matraca

€ 690

€ 1.150

s roštom ND4/ND3
a matracom BAZI

€ 897

€ 1.495

s roštom ND4/ND3
a matracom SABI

€ 940

€ 1.567

s roštom ND4/ND3
a matracom INFLEX

€ 1035

€ 1.723

s roštom ND4/ND3
a matracom TERAFLEX

€ 1066

€ 1.775

s roštom ND4/ND3

€ 1.113

€ 1.855

€ 1.311
€ 95
€ 154

€ 2.183

a matracom CONTINENTAL

s roštom ND4/ND3
a matracom AQUAFLEX
príplatok za dennú deku
za 1ks elektrický rošt ND5

* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu ** hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 24 cm *** výber poťahu, ELO, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku

LASTRA 180/200 cm

FACILE 180/200 cm
rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy: cca 52/57/58/63 cm
(podľa zvolenej nohy a matraca)
celkové rozmery š/d/v:
(160) 183/218/110 cm
(180) 203/218/110 cm

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy: cca 52/57/58/63 cm
(podľa zvolenej nohy a matraca)
celkové rozmery š/d/v:
(160) 182/218/106 cm
(180) 202/218/106 cm

LUSSO 180/200 cm
dekoratívny prvok
z pravej kože

LASTRA/FACILE/LUSSO

akční cena

původní cena

s roštom ND4/ND3 bez
matraca

€ 560

€ 933

s roštom ND4/ND3
a matracom BAZI

€ 767

€ 1.278

s roštom ND4/ND3
a matracom SABI

€ 810

€ 1.350

s roštom ND4/ND3
a matracom INFLEX

€ 905

€ 1.508

s roštom ND4/ND3
a matracom TERAFLEX

€ 936

€ 1.560

s roštom ND4/ND3

€ 983

€ 1.638

€ 1.181
€ 95
€ 154

€ 1.968

a matracom CONTINENTAL

s roštom ND4/ND3
a matracom AQUAFLEX
príplatok za dennú deku
za 1ks elektrický rošt ND5

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy: cca 52/57/58/63 cm
(podľa zvolenej nohy a matraca)
celkové rozmery š/d/v:
(160) 183/232/105 cm
(180) 203/232/105 cm

* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu ** hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 24 cm *** výber poťahu, ELO, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku
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GRANDE180/200 cm

CASSA 180/200 cm
rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy cca 52/57/58/63 cm
(podľa zvolenej nohy a matraca)
celkové rozmery š/d/v:
(160) 172/222/107 cm
(180) 192/222/107 cm

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy: cca 52/57/58/63 cm
(podľa zvolenej nohy a matraca)
celkové rozmery š/d/v:
(160) 168/218/136 cm
(180) 188/218/136 cm

detail
čalúnického
gombíka

LIDO 180/200 cm
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CASSA/GRANDE/LIDO

akciová cena

pôvodná cena

s roštom ND4/ND3 bez
matraca

€ 603

€ 1.005

s roštom ND4/ND3
a matracom BAZI

€ 810

€ 1.350

s roštom ND4/ND3
a matracom SABI

€ 853

€ 1.423

s roštom ND4/ND3
a matracom INFLEX

€ 948

€ 1.580

s roštom ND4/ND3
a matracom TERAFLEX

€ 979

€ 1.632

s roštom ND4/ND3

€ 1.026

€ 1.712

€ 1.224
€ 95
€ 154

€ 2.040

detail prešitie

a matracom CONTINENTAL

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy cca 52/57/58/63 cm
(podľa zvolenej nohy a matraca)
celkové rozmery š/d/v:
(160) 167/217/108 cm
(180) 187/217/108 cm

s roštom ND4/ND3
a matracom AQUAFLEX
príplatok za dennú deku
za 1ks elektrický rošt ND5

* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu ** hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 24 cm *** výber poťahu, ELO, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku

QUATRO
QUATRO-DLHÉ ČELO

akciová cena

pôvodná cena

s roštom ND4/ND3 bez
matraca

€ 302

€ 503

s roštom ND4/ND3
a matracom BAZI

€ 407

€ 678

s roštom ND4/ND3
a matracom SABI

€ 429

€ 715

s roštom ND4/ND3
a matracom INFLEX

€ 476

€ 793

s roštom ND4/ND3
a matracom TERAFLEX

€ 490

€ 817

s roštom ND4/ND3

€ 514

€ 855

€ 612
€ 76
€ 154

€ 1.020

a matracom CONTINENTAL

s roštom ND4/ND3
a matracom AQUAFLEX
príplatok za dennú deku
za 1ks elektrický rošt ND5

varianta bez čela

celkové rozmery š/d/v:
(90) 96/206 cm
(80) 86/206 cm

varianta s dlhým čelom

varianta s krátkym
čelom

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

rozmer ložnej plochy: 90x200 cm/80x200 cm
(cena platí pro oba rozmery)
výška ložnej plochy: cca 52/57/58/63 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
celkové rozmery š/d/v:
(90) 102/206/107 cm
(80) 92/206/107 cm

varianta s čelami ĽAVÁ

varianta s čelami PRAVÁ

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

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

QUATRO-BEZ ČELA

akciová cena

pôvodná cena

QUATRO-KRÁTKE ČELO

akciová cena

pôvodná cena

QUATRO S ČELAMI

akciová cena

pôvodná cena

s roštom ND4/ND3 bez
matraca

€ 267

€ 445

s roštom ND4/ND3 bez
matraca

€ 271

€ 452

s roštom ND4/ND3 bez
matraca

€ 328

€ 547

s roštom ND4/ND3
a matracom BAZI

€ 372

€ 620

s roštom ND4/ND3
a matracom BAZI

€ 376

€ 627

s roštom ND4/ND3
a matracom BAZI

€ 433

€ 722

s roštom ND4/ND3
a matracom SABI

€ 394

€ 658

s roštom ND4/ND3
a matracom SABI

€ 398

€ 663

s roštom ND4/ND3
a matracom SABI

€ 455

€ 758

s roštom ND4/ND3
a matracom INFLEX

€ 441

€ 735

s roštom ND4/ND3
a matracom INFLEX

€ 445

€ 742

s roštom ND4/ND3
a matracom INFLEX

€ 502

€ 837

s roštom ND4/ND3
a matracom TERAFLEX

€ 455

€ 758

s roštom ND4/ND3
a matracom TERAFLEX

€ 459

€ 765

s roštom ND4/ND3
a matracom TERAFLEX

€ 516

€ 860

s roštom ND4/ND3

€ 479

€ 798

s roštom ND4/ND3

€ 483

€ 805

s roštom ND4/ND3

a matracom CONTINENTAL

a matracom CONTINENTAL

€ 540

€ 898

€ 577
€ 76
€ 154

€ 962

s roštom ND4/ND3
a matracom AQUAFLEX

€ 581
€ 76
€ 154

€ 968

s roštom ND4/ND3
a matracom AQUAFLEX

€ 638
€ 76
€ 154

€ 1063

a matracom CONTINENTAL

s roštom ND4/ND3
a matracom AQUAFLEX
príplatok za dennú deku
za 1ks elektrický rošt ND5

príplatok za dennú deku
za 1ks elektrický rošt ND5

príplatok za dennú deku
za 1ks elektrický rošt ND5

* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu ** hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 24 cm *** výber poťahu, ELO, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku
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MODELOVÁ RADA

LUXUS

Postele modelovej rady LUXUS sú jedinečným produktom, ktorý za priaznivú cenu
ponúka rozumnú vyváženosť medzi designom a komfortom.

BUĎTE KREATÍVNI
VIEME, ŽE MÁTE VKUS
S

• polohovanie hlava, lamelový rošt
(prístup od nôh)

Rošt z masívneho dreva - pevne spojený
U rady LUXUS máte možnosť objednať
s posteľou, s možnosťou nastavenia tuhosti. polohovací rošt (cena za oba rošty).
Nosnosť 120 kg. Veľký úložný priestor,
€ 87
prístupný z boku postele.
Hĺbka 30 cm pod lamelami.
€ 52

VÝBER TVARU NÔH A MORENIE RADY LUXUS
v cene postele (nohy 1 - 2 výška 6 cm, nohy 3 - 6 výška 12 cm)

noha 1

noha 2

Máte na výber až 200 druhov poťahových látok
v cene postele (všetky bez príplatku).
V PONUKE
V PONUKE

€ 158

€ 30

€ 95

A

B

prírodná farba

morenie čerešňa

noha 3

C

D

morenie orech

morenie
strieborné

E
morenie čierne

noha 4

noha 5

noha 6

rozmer ložnej plochy:
180x200 cm nebo 160x200 cm
(cena platí pre obidva rozmery)
výška ložnej plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkový rozmer ADELE š/d/v:
(180) 192/232/102 cm
(160) 172/232/102 cm

DINA

PLÉD
DENNÁ DEKA
rozmer: 250x70 cm rozmer: 230x240 cm
€ 50

ADELE

rozmer ložnej plochy:
180x200 cm nebo 160x200 cm
sú za rovnakú cenu
výška ložnej plochy: cca 52/57/58/63 cm
celkový rozmer CORA a DINA š/d/v:
(180) 192/218/102 cm
(160) 172/218/102 cm

novinka

A

€ 70

A

B

s

€ 42

C

s
s

rozmer: 40x40 cm

€ 15

€9

€ 118

rozmer: 60x60 cm

€ 20

€ 12

rozmer: 70x28cm

€ 71

ELO

€ 20

Rozmery taburetky v/d/h: 40/101/33 cm
Rozmery nočného stolíka v/d/h: (xx)/50/35 cm
Poťahová látka taburetky podľa výberu postele. (xx) výška podľa typu postele napr. 41 cm
Nočný stolík je možné umiestniť kdekoľvek
po celom obvode rámu postele.
* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu ** hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 26 cm *** výber poťahu, ELO, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku

€ 12
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HARME

CORA

VITA

ADELE/DINA/CORA/VITA

akciová cena

pôvodná cena

s roštom bez matraca

€ 818

s roštom a matracom INFLEX

€ 490
€ 698
€ 746
€ 837

s roštom a matracom
TERAFLEX

€ 862

€ 1.437

s roštom a matracom
CONTINENTAL

€ 914

€ 1.523

s roštom a matracom
AQUAFLEX

€ 1.113

€ 1.855

příplatek za denní deku

€ 95

s roštom a matracom BAZI
s roštom a matracom SABI

€ 1.163
€ 1.243
€ 1.395

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

cena od

€ 490
15

* matrac a toppery pre vyššie uvedenú modelovú radu nájdete na zadnej strane katalógu ** hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 26 cm *** výber poťahu, ELO, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku

MODELOVÝ RAD

BOX SPRING EXTRA

BUĎTE KREATÍVNI
VIEME, ŽE MÁTE VKUS

ŽIADNE KÚZLA, LEN KVALITA S DLHŠOU ŽIVOTNOSŤOU

cca 28 cm pružnej hmoty

Horný matrac TOPPER EXTRA,
prateľný snímateľný poťah Aloe Vera,
jadro z HR studenej peny,
hrúbka cca 6 cm

POSTELE BOX SPRING EXTRA JE SYSTÉM ZLOŽENÝ
Z KVALITNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ DOVOĽUJÚ
MAXIMÁLNU RELAXÁCIU A ODPOČINOK.

Matrac
pružinový matrac s vyššou
pevnosťou má tvarovú stálosť,
je vzdušná s nadštandartnou výškou

Máte na výber až 200 druhov poťahových látok
v cene postele (všetky bez príplatku).

VANKÚŠE
Rám postele
je veľmi pevný a ponúka
veľký úložný priestor,
nosnosť postele 2 x 130 kg

A

* Farebnosť pien sa môže líšiť na základe výrobnej šarže
alebo zmenou dodávateľa. Farba nemá vplyv na kvalitu matraca.

€9
Lamelový rošt
z masívneho dreva výrazne
prispieva ku pohodliu
a životnosti postele

VÝBER TVARU NÔH A MORENIE RADY BOX
SPRING EXTRA v cene postele (nohy 1-2 výška 6 cm,
nohy 3-6 výška 12 cm)

noha 2

noha 3

A

B

prírodná
farba

morenie
čerešňa

C

D

morenie
orech

morenie
strieborné

E
morenie
čierne

noha 4

16

C

rozmer: 40x40 cm

€ 15

noha 1

B

noha 5

novinka

noha 6

* hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 22 cm ** výber poťahu, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku

rozmer: 60x60 cm

€ 20

€ 12

rozmer: 70x28cm

€ 20

€ 12

PLÉD rozmer:
250x70 cm

€ 50

€ 30

DIVA
rozmer ložnej plochy:
180x200 cm nebo 160x200 cm
sú za rovnakú cenu
výška ložnej plochy: cca 51/57 cm + výška topperu
celkové rozmery DIVA š/d/v:
(180) 182/210/115 cm
(160) 162/210/115 cm

cena bez toppera

cena

€ 518

cena s topperom extra

cena

€ 648
* hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 22 cm ** výber poťahu, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku

17

€ 452

CORALO
RETO
NOVO
(80) 82x202 cm
(90) 92x202 cm

bez čela

cena bez topperu

cena s topperom extra

€ 198

€ 271

LEVÁ nebo PRAVÁ varianta

NOVO
s krátkym (80) 82x95x210 cm
čelom
(90) 92x95x210 cm
cena bez topperu

cena s topperom extra

€ 233

€ 306

€ 510

BELO
cena bez toppera

cena s topperom extra

€ 863

€ 1078

€ 518

€ 648

PRAVÁ varianta
Veľký úložný priestor
prístupný z boku postele

VIANA

€ 538

NOVO
s dlhým
čelom

LETISKO ROZMERY
rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm, výška ložnej plochy: cca 51/57 cm (podľa výšky nôh) + výška toppera, celková dĺžka
postele: 210 cm. Čela 160/180/š/v: DIVA a RETO 162/182x115 cm, CORALO a VIANA 162/182x112 cm, BELO 168/188x115 cm
(80) 90x95x202 cm
(90) 100x95x202 cm
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* hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 22 cm ** výber poťahu, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku

cena bez topperu

cena s topperom extra

€ 250

€ 323

NOVO

s čelami

NOVO s čelami š/v/d:
(80) 90x95x210 cm
(90) 100x95x210 cm
tra

ĽAVÁ varianta

cena bez toppera

cena

€ 272

cena s topperom extra

cena

€ 345

* hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 22 cm ** výber poťahu, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku
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MODELOVÝ RAD

EXTRA

BUĎTE KREATÍVNI
VIEME, ŽE MÁTE VKUS

Základná modelová rada postelí EXTRA
je vyrobená s ohľadom na dobré úžitkové
vlastnosti za najnižšie ceny.

A

Masívny lamelový rošt Vám zaručuje komfort spánku a dlhšiu životnosť postele.

B

C

rozmer: 40x40 cm

lamelový rošt
- prístup z boku

lamelový rošt
- prístup od nôh

€ 15

€9

rozmer: 60x60 cm

€ 20

€ 12
varianta (A) príplatok za pevný lamelový rošt:

varianta (B) príplatok za polohovací lamelový rošt:

váľanda €17 dvojposteľ €34

váľanda €43, dvojposteľ €86

Drevotriesková doska a matrac v cene postele

VÝBER TVARU NÔH A MORENIE RADY EXTRA
v ceně postele (nohy 1 - 2 výška 6 cm, nohy 3 - 6 výška 12 cm)

Jadro, ktoré je na povrchu zmäkčené 3 cm HR
studenou penou. Zaisťuje dokonalý odpočinok a
dobrú kvalitu spánku. Studená pena sa vyznačuje
vyššou pevnosťou, tvarovou stálosťou a zároveň
je výrazne priedušnejšie ako klasická polyuretánová pena. Peny z tohto materiálu majú totiž väčšie
póry, preto matrac ľahšie dýcha a lepšie pruží.

A

B

prírodná farba

morenie čerešňa

Jadro
Bono príplatok
váľanda 80/90 € 43
váľanda 110/140 € 47
dvojposteľ € 86

V tejto kategórii luxusne 12 cm vysoké jadro z HR
studenej peny. Zaisťuje dokonalý odpočinok a
dobrú kvalitu spánku. Studená pena sa vyznačuje
vyššou pevnosťou, tvarovou stálosťou a zároveň
je výrazne priedušnejšia ako klasická polyuretánová pena. Peny z tohto materiálu majú totiž väčšie
póry, preto matrac ľahšie dýcha a lepšie pruží.

Index tuhosti
ložných plôch a nosnosť

noha 1

noha 2

noha 3

C

D

morenie orech

morenie
strieborné

E
noha 4

20

noha 5

noha 6

€ 12

VANKÚŠE

Jadro
Mana príplatok
váľanda 80/90 € 21
váľanda 110/140 € 26
dvojposteľ € 43

Polyuretanové jadro
v cene postele

Drevotriesková doska a matrac v cene postele

€ 20

Máte na výber až 200 druhov poťahových
látok v cene postele (všetky bez príplatku).

VÝBER LOŽNÝCH PLÔCH

Pružinové jadro
v cene postele

rozmer: 70x28cm

morenie čierne

novinka

Pružinové jadro

100 kg

Polyuretan+Mana (dlhá životnosť)

110 kg

Bono (dlhá životnosť)

130 kg

* hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 22 cm ** výber poťahu, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku

Možnosť prešitia povrchu
postele za príplatok:
- váľanda € 17

- dvoupostel € 34

MAXRELAX

MAXI

• veľký úložný priestor v bielom
lamine s odvetrávacími otvormi
• lamelový rošt A) €34, B) €86
• PUR alebo pružina alebo
jadro MANA + €43
jadro BONO + €86

rozmer ložnej plochy:
180x200 cm/160x200 cm
výška ložnej plochy: 44/50 cm
celkové rozmery š/d/v:
(180) 212/207/95 cm
(160) 192/207/95 cm

• veľký úložný priestor v bielom
lamine s odvetrávacími otvormi
• lamelový rošt A) €34, B) €86
• PUR alebo pružina alebo
jadro MANA + €43
jadro BONO + €86

rozmery DESIGN
výška ložnej plochy: 44/50cm
celkové rozmery š/d/v:
(160) 172/210/96 cm
(180) 192/210/96 cm
za stejnou cenu

€ 790

€ 474

DESIGN

€ 768

€ 461

DONA
XXL

• veľký úložný priestor v bielom
lamine s odvetrávacími otvormi
• lamelový rošt A) €34, B) €86
• PUR alebo pružina alebo
jadro MANA + €43
jadro BONO + €86

€ 675

€ 747

€ 405

€ 448

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

• veľký úložný priestor v bielom
lamine s odvetrávacími otvormi
• lamelový rošt A) €34, B) €86
• bez výberu nôh
• PUR alebo pružina alebo
jadro MANA + €43
jadro BONO + €86

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm, výška ložnej plochy: 51 cm
celkové rozmery š/d/v (180): 185/207/90 cm, š/d/v (160): 165/207/90 cm

* hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 22 cm ** výber poťahu, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku
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VARIO

• veľký úložný priestor v bielom
lamine s odvetrávacími otvormi
• lamelový rošt A) €17, B) €43
• PUR alebo pružina alebo

s dlhým čelom

jadro MANA + €21
jadro BONO + €43

ELITE
• velký úložný priestor
• lamelový rošt (A) otvárania
postele z boku
• polyuretanové jadro alebo
jadro MANA + €26
jadro BONO + €47

€ 538

€ 343
€

€ 206
€

ĽAVÁ
varianta

€ 632

€ 323

€ 379

rozmer
r
110x200 cm

rozmer 140x200 cm

výška plochy na ležanie: 44/50 cm
celkové rozmery š/d/v:
(110) 115/205/80 cm
(140) 145/205/80 cm

VARIO

ZAPA
výška plochy na ležanie: 44/50 cm
celkové rozmery š/d/v:
(90): 99/202/91 cm
(80): 89/202/91 cm

VARIO

€ 322

€ 193
€ 510

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

€ 306

€ 328

rozmer 110x200 cm

€ 197

€ 367

€ 220

VARIO
s čelami
ĽAVÁ
varianta

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

výška plochy na ležanie: 44/50 cm
celkové rozmery š/d/v:
(110) 112/217/85 cm
(140) 142/217/85 cm

€ 597

€ 358
rozmer 140x200 cm

KLASIK 80/90 cm

ĽAVÁ alebo PRAVÁ
varianta

22

• veľký úložný priestor v bielom lamine
s odvetrávacími otvormi
• lamelový rošt (A) otváranie od nôh
• polyuretanové jadro alebo

jadro MANA + €26
jadro BONO + €47

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

s krátkym
čelom

hy:
cm
cm

PRAVÁ
varianta

PRAVÁ
varianta

• veľký úložný priestor v bielom lamine,
prístupný z boku postele
s odvetrávacími otvormi
• bez výberu nôh
• lamelový rošt
(A) €17, B) €43
• PUR alebo pružina, alebo
€ 258
jadro MANA + €21
jadro BONO + €43

€ 155

* hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 22 cm ** výber poťahu, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku

rozmer ložnej plochy:
90x200 cm nebo 80x200cm
výška ložnej plochy: 42 cm

AJ DO MALÉHO BYTU PRIESTRANNÁ SEDAČKA-PRIESTRANNÁ POSTEĽ KU KAŽDODENNÉMU
U SPÁNKU
284 nebo 30

193 cm

4 cm

DOLCE
90 l

ebo

110

vždy
90 cm

cm

• pre ľahkú manipuláciu

varianta PRAVÁ

šírk

a 18

3 le

bo 2

vždy
193 cm
03

• keď DOLCE
OLCE hnevá

€ 790

DUO

€ 474

pre postele DUO nemožno
použiť nohy 1, 3, 6

rozmer ložnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm
výška ložnej plochy: 44/50 cm
celkové rozmery š/d/v:
(180) 184/207/88 cm
(160) 164/207/88 cm

• posteľ je rozložiteľná na 2 váľandy
• možnosť objednať aj 1/2
• veľký úložný priestor v bielom
lamine s odvetrávacími otvormi
• lamelový rošt A) €34, B) €86
• PUR alebo pružina alebo
jadro MANA + €43
jadro BONO + €86

• veľký úložný
ožný priestor
v bielom lamine
• výška ložnej plochy: 42 cm
• zosilnený lamelový rošt
• jadro BONO

€ 1.193

€ 1.345

€ 716

€ 807

rozměr 90+90 cm

rozměr 110+90 cm

* hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 22 cm ** výber poťahu, HARME, PLÉDU a DENNEJ DEKY zo všetkých látok bez príplatku
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TOPPERY A MATRACE PRE RADY PREMIUM A TOP EXCLUSIVE A LUXUS Matrace
trace zakúpené s posteľou sú lacnějšie.

€ 188

€ 113

BAZI 90x200/80x200 cm

Výška matraca cca 16 cm. Nosnosť do 110 kg. Froté prateľný poťah na 600C.
5 - zonový matrac sa skladá z polyuretánovej peny, konštrukcia sendvičového
typu. Obojstranný matrac s 2 typmi tuhosti. Farby všetkých jadier
matracov sú len orientačné.
mäkká

tuhá

€ 223

€ 134

SABI 90x200/80x200 cm

mäkká

€ 198

tuhá

Topper MONI 160x200/180x200 cm

tuhá

mäkká

CONTINENTAL 90
90x200/80x200
200/80 200 cm

€ 220

AQUAFLEX 90x200/80x200 cm

Výška matraca je cca 21cm. Nosnosť 130 kg. Úpletový poťah aloe vera prateľný na 60 0C.
Matrac obsahuje vzdušné taštičkové jadro vyrobené z 390 pružín. Každá pružina je
zašitá v textilnom vrecku. Obojstranný matrac s dvoma typmi tuhosti, z ktorých
jedna strana obsahuje visco 7 - zónovú pamäťovú penu s masážnymi nopmi
a druhá strana 7 - zónovú HR studenú penu s masážnymi nopmi vysokej
gramáže. Štyri odvetrávacie otvory v bokoch matraca zaisťujú
mäkká

NOVÝ Topper EXTRA 80+90x200/160+180x200 cm

tuhá

mäkká

€ 73

€ 87

€ 217

€ 288

€ 61

€ 130

€ 173

Výška topperu 6 cm, 7 zónové jadro obsahuje kvalitnú HR penu
s vzdušnými masážnzmi nopmi a úpletový snímateľný poťah
prateľný na 60 0C. Topper Extra zaisťuje komfort spánku.

* Farebnosť pien sa môže líšiť na základe výrobnej šarže alebo zmenou dodávateľa. Farba nemá vplyv na kvalitu matraca.

Váš predajca

80+90x200 cm

€ 102

160+180x200 cm

tuhá

Topper AERO160x200/180x200 cm

€ 30

80+90x200 cm

318

Výška matraca je cca 21cm. Nosnosť 130 kg. Úpletový poťah aloe vera
prateľný na 60 0C. Matrac sa skladá z vysoko objemových pien, ktoré
sú chránené ochrannou známkou PANTERA® a CELLFLEX®.
Tento luxusní matrac zaisťuje ideálnu klímu, komfort
spánku a dlhú životnosť.

€ 145

Výška topperu 2 cm, jádro obsahuje tvarostále
duté vlákno fibertex 400gr/m2 a úpletový
prešitý poťah aloe vera prateľný na 40 0C.

tuhá

€ 530

€ 122

160+180x200 cm
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Výška matraca cca 21 cm. Nosnosť do 130 kg. Úpletový poťah aloe vera
prateľný na 600C. Sendvičový 7 - zónový matrac je vyrobený z vysokých
gramáží HR studených pien. Obojstranný matrac s 2 typmi
tuhosti. Matrac zaisťuje ideálnu spánkovú klímu,
komfort spánku a dlhú životnosť.

€ 50
80+90x200 cm

€ 182

€ 367

Výška matraca je cca 21 cm. Nosnosť do 130 kg. Obsahuje visco pamäťovú penu.
Úpletový poťah aloe vera prateľný na 600C. Sendvičový 7 - zónový matrac je
vyrobený z vysokých gramáží HR studených pien, na ktorých leží doska
z visco peny s masážnymi nopmi. Obojstranný matrac s 2 typmi
tuhosti. Matrac zaisťuje ideálnu spánkovú klímu,
komfort spánku a dlhú životnosť.
mäkká

INFLEX 90x200/80x200
/
cm

Výška matraca cca 16 cm. Nosnosť do 110 kg. Froté prateľný poťah
na 600C. S.Sendvičový 7 - zónový matrac, stred zo spájaného
polyuretánu a dve dosky s masážnymi nopmi, ktoré
zaisťujú vzdušnosť a veľmi kvalitný
spánkový komfort.

€ 330
TERAFLEX 90
90x200/80x200
200/80 200 cm

€ 303

160+180x200 cm

Výška topperu 6 cm, jadro obsahuje visco pamäťovú penu
so vzdušnými masážnymi nopmi a úpletový snímateľný
poťah prateľný na 60 0C. Topper Aero zaisťuje
komfort spánku.
c

Ďakujeme za podporu československého výrobcu a predajcu.

