
český výrobca postelíNajdôležitejšie, čo potrebujete

viac ako skúseností30
rokov

ušetríte až 

40%
BOX SPRING 

od 699 € 

aktuálne ceny žiadajte u predajcu
alebo na našom webe

výber z 200 druhov látok

7 rokov záruka

zadarmo



Šťastie a zdravie, dve jednoduché slová, ako si však splniť tieto priania. V dnešnom svete tzv. 
dôležitých správ a potrieb, Vám ponúkáme  ten najjednoduchší recept a tým je dobrá posteľ.

VIAC AKO 30 ROKOV OVERENEJ KVALITY
Najdôležitejšie, čo potrebujete

Sme československá �rma a chceme Vám poďakovat, že nám dávate prácu a podporujete  nás 
aj seba.

Prajeme Vám veľa šťastia a zdravia.

S úctou Kolektiv New Design 
Mirek a Petr
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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.

Premium bez úložného priestoru Premium s úložnym priestorom

lepšia posteľ

vý
šk
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topper
matrac
spodné matrace

lepšia posteľ
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šk
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cm topper
matrac
spodné matrace
pevný lamelový rošt
úložný priestor
plynové piesty
ozdobné čalúnenie s pruhom

Premium s úložným priestorom

lepšia posteľ

vý
šk

a 
se

du
 a

ž 
70

cm

topper
matrac
spodné matrace
lamelový rošt
polohovanie
úložný priestor
plynové piesty
ozdobné čalúnenie s pruhom

8x

Zvýšený okraj postele=
perfektná �xácia vrchného matraca

Detail postele Palladio Pre pohodlné otváranie a dlhú životnosť

používame plynové piesty. Hlbka úložného
priestou pod lamelami je 23cm.

výška ložnej plochy bez topperu cca           52/57/58/63 cm
podľa výšky nôh a matracov

výška ložnej plochy bez topperu cca           59/64/65/70 cm
podľa výšky nôh a matracov

Pri objednávke je nutné uviesť šírku postele. V prípade neuvedenia rozmeru postele bude vyrobený užší a lacnejší základný rozmer.

výška ložnej plochy bez topperu cca            59/64/65/70 cm
podľa výšky nôh a matracov

šírka ložnej plochy v cm 160 180 200

1 228 €1 165 € 1 408 €pôvodná cena
737 €699 € 845 €akčná cena

modelová rada

kontinentálna posteľ = ten najlepší systém

šírka ložnej plochy v cm 160 180 200

pôvodná cena

akčná cena

šírka ložnej plochy v cm 160 180 200

pôvodná cena

akčná cena
1 520 € 1 458 € 1 700 €

912 €875 € 1 020 €
1 610 € 1 547 € 1 790 €

966 €928 € 1 074 €

3Nohy, matrace a toppery 
nájdete na strane 21-23



PALLADIO

od    699 €
kompletné ceny na strane číslo 3

rozmer ložnej plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm
celkové rozmery    š/d/v  (160): 178/215/144 cm
                                       š/d/v  (180): 198/215/144 cm
                                       š/d/v (200): 218/215/144 cm

akčná cena pre rozmer 160x200 cm

 Nohy, matrace a toppery nájdete na strane 21-23

Palladio varianta bez úložného priestoru



rozmer ložnej plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm
celkové rozmery    š/d/v  (160): 170/215/149 cm
                                       š/d/v  (180): 190/215/149 cm
                                       š/d/v (200): 210/215/149 cm

MARCO MURANO

rozmer ložnej plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm
celkové rozmery    š/d/v  (160): 170/215/143 cm
                                       š/d/v  (180): 190/215/143 cm
                                       š/d/v (200): 210/215/143 cm

5Kompletné ceny na strane číslo 3

Nohy, matrace a toppery 
nájdete na strane 21-23

topper
voľne vložené matrace podľa Vášho výberu
vzdušné pružinové jadro
masívný rám s lamelami
možnosť úložného priestoru

ŽIADNÉ KÚZLA, 
LEN KVALITA
viac ako 40 cm pružnej hmoty



LUCIA

GIARDINO

RIALTO

LUIGI

rozmer ložnej plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm

celkové rozmery    š/d/v  (160): 170/215/126 cm
                                       š/d/v  (180): 190/215/126 cm
                                       š/d/v (200): 210/215/126 cm

rozmer ložnej plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm

celkové rozmery    š/d/v  (160): 173/215/143 cm
                                       š/d/v  (180): 193/215/143 cm
                                       š/d/v (200): 213/215/143 cm

rozmer ložnej plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm

celkové rozmery    š/d/v  (160): 173/215/143 cm
                                       š/d/v  (180): 193/215/143 cm
                                       š/d/v (200): 213/215/143 cmrozmer ložnej plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm

celkové rozmery   š/d/v  (160): 173/215/143 cm
                                       š/d/v  (180): 193/215/143 cm
                                       š/d/v (200): 213/215/143 cm

od   699 €
kompletné ceny na strane číslo 3

akčná cena pre rozmer 160x200 cm

 Nohy, matrace a toppery nájdete na strane 21-23



VENETO
bez čiel

VENETO
s krátkym čelom

VENETO
    s dlhým čelom

celkové rozmery š/d/v  
(80)      86x206 cm
(90)      96x206 cm
(100)  106x206 cm

celkové rozmery š/d/v  
(80)      86/212/113 cm
(90)      96/212/113 cm
(100)  106/212/113 cm

celkové rozmery š/d/v  
(80)       92/206/113 cm
(90)     102/206/113 cm
(100)    112/206/113 cm

ľavá varianta

VENETO S ČELAMI

celkové rozmery 
š/d/v (80):    92/212/113 cm
š/d/v (90):  102/212/113 cm
š/d/v (100): 112/212/113 cm

Akčná cena od

Veneto 

  Nohy, matrace a toppery nájdete na strane 21-23

pôvodná cena    658 € 

Akčné ceny 
šírka ložnej plochy v cm

Veneto

Veneto s krátkym čelom

80 90

Veneto s dlhým čelom

Veneto s čelami

Príplatok za polohovanie

100

Pri otváraní válendy  
z boku je nutné uviest 

pravú či ľavú stranu

   395 €

27 € 27 € 27 €

483 € 504 € 537 € 

458 € 479 € 512 €

437 € 454 € 491 €

395 € 412 € 450 €



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 je možné po niekoľkoročnom používaní vymeniť, čo predstavuje ekonomický, kom-
fortný a hygienický prístup používania postelí. Každú posteľ tejto rady je možné prispôsobiť pre Váš interiér.
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TOP EXCLUSIVE
modelová rada

kvalita, variabilita, dlhá životnosť

ND3 ND4

počet lamiel:         28+5 kusov akostných lamiel
                                    nastavenie tuhosti + spevňujúci popruh
púzdra:                    výkyvné zdvojené
šírka roštu:            80/90 cm
max. zaťaženia:   130 kg 
výška ložnej plochy bez topperu cca:   52/57/58/63 cm
podľa výšky nôh a matraca 

piestový mechanizmus
veľmi dobrý prístup k úložnému priestoru

5 polôh pod hlavou + relaxačná poloha nôh

veľmi dobrý prístup k úložnému priestoru

piestový mechanizmus dobrý prístup k úložnému priestoru 
elektrický pohon roštov

Systém Top Exclusive umožní kon�guráciu postele
Jednoduchá výmena opotrebovaných komponentov

Detail postele Lido Top Exclusive napríklad s roštom ND4

ND5

138 € 138 € 330 €
počet lamiel:         28+5 kusov akostných lamiel
                                    nastavenie tuhosti + spevňujúci popruh
púzdra:                    výkyvné zdvojené
šírka roštu:            80/90 cm
max. zaťaženia:   130 kg
výška ložnej plochy bez topperu cca:   52/57/58/63 cm
podľa výšky nôh a matraca 

počet lamiel:         28+5 kusov akostných lamiel
                                     nastavenie tuhosti + spevňujúci popruh
púzdra:                     výkyvné zdvojené
šírka roštu:             80/90 cm
max. zaťaženia:    130 kg
výška ložnej plochy bez topperu cca:   52/57/58/63 cm
podľa výšky nôh a matraca    

ND2

voľne vložený základný smrekový rošt
bez zdvíhacieho mechanizmu
sťažený přístup k úložnému priestoru 76 €
počet lamiel:         14+5 kusov akostných lamiel
                                    nastavenie tuhosti 
púzdra:                    plastové
šírka roštu:            80/90 cm
max. zaťaženia:   110 kg
výška ložnej plochy bez topperu cca:     52/57/58/63 cm
podľa výšky nôh a matraca 

 Nohy, matrace a toppery nájdete na strane 21-23

160 180

Top Exclusive s úložným priestorom bez roštou

Pri objednávke je nutné uviesť šírku postele. V prípade neuvedenia rozmeru postele bude vyrobený užší a lacnejší základný rozmer.

šírka ložnej plochy v cm

pôvodná cena

akčná cena
 743 € 

446 €
 776 € 

466 €



VIVAT

rozmer ložnej plochy: 160x200 cm alebo 180x200 cm

celkové rozmery    š/d/v  (160): 172/218/102 cm
                                       š/d/v  (180): 192/218/102 cm

od    446 €
kompletné ceny na strane číslo 8

akčná cena pre rozmer 160x200 cm

  Nohy, matrace a toppery nájdete na strane 21-23



LUSSO

FACILE

LIDO

CASSA rozmer ložnej plochy: 160x200 cm alebo 180x200 cm

celkové rozmery    š/d/v   (160): 183/218/110 cm
                                       š/d/v  (180): 203/218/110 cm

rozmer ložnej plochy: 160x200 cm alebo 180x200 cm

celkové rozmery    š/d/v  (160): 167/217/108 cm
                                       š/d/v  (180): 187/217/108 cm

rozmer ložnej plochy: 160x200 cm alebo 180x200 cm

celkové rozmery    š/d/v  (160): 183/232/105 cm
                                       š/d/v (180): 203/232/105 cm

rozmer ložnej plochy: 160x200 cm alebo 180x200 cm

celkové rozmery    š/d/v  (160): 172/222/107 cm
                                       š/d/v  (180): 192/222/107 cm

od    446 €
kompletné ceny na strane číslo 8

akčná cena pre rozmer 160x200 cm

  Nohy, matrace a toppery nájdete na strane 21-23



Akčné ceny

QUATRO
bez čiel

QUATRO
s krátkym čelom

QUATRO
s čelami pravá varianta

celkové rozmery š/d/v  
(80)    86x206 cm
(90)    96x206 cm

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

Pri otvárání válendy  
z boku je nutné uviest 

pravú či ľavú stranu

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

šírka ložnej plochy v cm

Quatro

Quatro s krátkym čelom

Quatro s dlhým čelom

Quatro s čelami

80 90

QUATRO S DLHÝM ČELOM

celkové rozmery š/d/v:
(80)  92/206/107 cm
(90) 102/206/107 cm

Akčná cena od

Quatro 

  Nohy, matrac a toppery nájdete na strane 21-23

pôvodná cena     325 € 

266 € 279 €

237 € 245 €

200 € 208 €

195 € 204 €

   195 €



BOX SPRING EXTRA

Hĺbka úložného priestoru pod lamelami je 22 cm.  

KEĎ CHCETE NIEČO EXTRA - BOX SPRING EXTRA je systém zložený z kvalitných materiálov, ktoré 
dovoľujú maximálnu relaxáciu a odpočinok za priaznivé ceny. Nadštandardná výška pružnej hmoty 
28cm pre dlhú životnosť matraca.

modelová rada

žiadne kúzla, iba kvalita s dlhšou životnosťou

Box Spring Extra, s roštom a matracom (bez topperu)

 Nohy, toppery a doplnky 
nájdete na strane 21-2312

výška ložnej plochy cca:   51 cm (noha 1-2)
                57 cm (noha 3-6) 

šírka ložnej plochy v cm 160 180

Matrac
pružinový matrac s vyššou
pevnosťou má tvarovú stálosť,
je vzdušný s nadštandardnou 
výškou 21 cm namiesto 
zvyčajných 14 cm

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

 Horný matrac TOPPER EXTRA,
prateľný snímateľný 

poťah Aloe Vera,
jadro z HR studenej peny,

hrúbka cca 6 cm

Lamelový rošt
z masívneho dreva 

výrazne prispieva k pohodliu
a životnosti postele

Pri objednávke je nutné uviesť šírku postele. V prípade neuvedenia rozmeru postele bude vyrobený užší a lacnejší základný rozmer.

pôvodná cena

akčná cena
 1 067 € 

640 €
 1 112 € 

667 €



12

DIVA

rozmer ložnej plochy: 160x200 cm alebo 180x200 cm

celkové rozmery    š/d/v  (160):  162/210/115 cm
                                       š/d/v  (180):  182/210/115 cm

od    640 €
kompletné ceny na strane číslo 12

akčná cena pre rozmer 160x200 cm

  Nohy, toppery a doplnky nájdete na strane 21-23

cena vrátane matracov a roštov



14

RETOCORALO

VIANABELO

rozmer ložnej plochy: 160x200 cm alebo 180x200 cm     ceková dľžka postele 210 cm
čela 160/180/š/v:   DIVA a RETO  162/182x115 cm, CORALO a VIANA 162/182x112 cm, BELO 168/188x115 cm

hlbka úložného priestoru pod lamelami je 22 cm

12

od    640 €
kompletné ceny na strane číslo 12

akčná cena pre rozmer 160x200 cm

   Nohy, toppery a doplnky nájdete na strane 21-23

cena vrátane matracov a roštov



Akční ceny

Akčné ceny bez topperu

šírka ložnej plochy v cm

Novo

Novo s krátkym čelom

Novo s dlhým čelom

Novo s čelami

80 90

NOVO
s krátkym čelom

NOVO
     s dlhým čelom

celkové rozmery š/d  
(80)    82x202 cm
(90)    92x202 cm

celkové rozmery š/v/d  
(80)     82/95/210 cm
(90)     92/95/210 cm

Pri otváraní válendy z 
boku je nutné uviest 
pravú či ľavú stranu

celkové rozmery š/v/d  
(80)       90/95/202 cm
(90)     100/95/202 cm

NOVO
bez čiel

NOVO s čelami š/v/d:

(80)   90x95x210 cm

(90) 100x95x210 cm

cena včetně matrace a roštu

NOVO S ČELAMI

Akčná cena od

Novo 

   Nohy, toppery a doplnky nájdete na strane 21-23
cena vrátane matracov a roštov

ľavá varianta

   

   245 €
pôvodná  cena     408€ 

336 € 350 €

310 € 322 €

288 € 300 €

245 € 254 €



Index tuhosti

Polyuretanové
jadro - príplatok
válenda 80/90 
dvojposteľ

100 kgPolyuretanové jadro100 kg 110 kg 130 kgPružinové jadro Polyuretan+Mana (dlhá životnosť) Bono (dlhá životnosť)

spacích ploch a nosnosť

lamelový rošt - 
prístup z boku

lamelový rošt - 
prístup od noh

válenda  dvojposteľ válenda  dvojposteľ 

EXTRA
modelová rada

válenda                   dvojposteľ    

Bono
jadro - príplatok
válenda 80/90
válenda 110/140 
dvojposteľ 

Mana
jadro - príplatok
válenda 80/90 
válenda 110/140 
dvojposteľ
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výška ložnej plochy cca:   44 cm (noha 1-2)
            50 cm (noha 3-6) 

  Pružinové jadro Polyuretanové jadro (PUR) Jadro Mana Jadro Bono

výška ložnej plochy cca:   44 cm (noha 1-2)
            50 cm (noha 3-6) 

výška ložnej plochy cca:   44 cm (noha 1-2)
            50 cm (noha 3-6) 

výška ložnej plochy cca:   44 cm (noha 1-2)
            50 cm (noha 3-6) 

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

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

V tomto matraci je luxusné 12 cm vysoké jadro 
z HR studenej peny. Zaisťuje dokonalý odpoči-
nok 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 väčšie póry, preto matrac 
ľahšie dýcha a lepšie pruží.

Kvalitná PUR pena bez použitia lepidiel. Tento
matrac zaisťuje dokonalé pohodlie a kvalitný
spánok, je však veľmi dôležité dodržať max.
zaťaženie do 100 kg, inak matrac nebude plniť
požadované vlastnosti (pohodlné spanie). Pre
ťažšie váhy sú vhodné ďalšie typy matracov
(vpravo).

Vynikajúci pružinový matrac, ktorý výborne
dýcha (cirkulácia vzduchu), s pružinami  
o priemere drôtu 2,4 mm (bezkonkurenčný na
trhu). Nepleťte si tento matrac s inými výrob-
cami, ktorí používajú priemer drôtu oveľa 
menší, takže ich kvalita spánku bola úplne 
neuspokojujúca.

Pružinové jadro
a drevotriesková doska
v cene postele

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

Drevotriesková doska v cene postele Možnosť prešitia povrchu postele za príplatokvariant (B) príplatok za polohovací lamelový roštvariant (A) príplatok za pevný lamelový rošt:

kvalita, variabilita, dlhá životnosť

Výber ložných plôch

Pri objednávke je nutné uviesť šírku postele. V prípade neuvedenia rozmeru postele bude vyrobený užší a lacnejší základný rozmer.

21 €

16 €
33 €

42 € 53 € 106 €  21 €   42 €

56 €
62 €

112 €

29 €
33 €

58 €



lamelový rošt (A) otváranie postele z boku

kompletné ceny na strane číslo 16

cena vrátane matraca PUR  a roštu (A)

  487 €
110x200   412 €

Pravá varianta

ELITE
ľavá varianta

  Nohy a doplnky nájdete na strane 21-23

celkové rozmery š/d/v:
(110)   115/205/80 cm
(140) 145/205/80 cm

140x200

nemožno použiť pružinové jadro ani rošt (B)

výška ložnej plochy cca:   
44 cm (noha 1-2)  
50 cm (noha 3-6) 



TYP A

       prístup od nôh (v cene)

prístup z boku (v cene)

80/90 príplatok za polohovanie 32 €
160/180 príplatok za polohovanie     64 €

XXLPonuka roštov a otvárania

TYP C

TYP B

Otváranie roštov možnosti A/BOtváranie roštov možnosti A/BOtváranie roštov možnostiA/B/COtváranie roštov možnosti A/B/C Otváranie roštov možnosti COtváranie roštov možnosti C

  291 €

rozmer ložnej plochy:  80/90/110/140/160/180x200 cm   výška ložnej plochy: 51 cm

š/d/v (180): 185/207/110 cmš/d/v (160): 165/207/110 cmš/d/v (140): 145/207/110 cmš/d/v (110): 115/207/100 cmš/d/v (90): 95/207/100 cmš/d/v (80): 85/207/100 cm

nie je možné 
pružinové jadro

nie je možné pružinové jadro

pružinová matrac

 307 €PUR matrac

 320 €matrac Mana

matrac Bono  347 €

 312 €pružinová matrac

328 €PUR matrac

 341 €matrac Mana

matrac Bono 368 €

nedá sapružinová matrac

400 €PUR matrac

433 €matrac Mana

matrac Bono 462 €

nedá sapružinová matrac

470 €PUR matrac

503 €matrac Mana

matrac Bono 532 €

600 €pružinová matrac

633 €PUR matrac

658 €matrac Mana

matrac Bono  712 €

 623 €pružinová matrac

 656 €PUR matrac

  681 €matrac Mana

matrac Bono  735 €

160 cm 180 cm 140 cm 80 cm 90 cm 110 cm 

uviesť L/P variantauviesť L/P varianta

 291 €
pevný lamelový rošt a matrac v cene
XXL 

  Nohy a doplnky nájdete na strane 21-23
Akčná cena od 

velký úložný priestor XXL



KLASIK 80/90 cm

hlbka úložného priestoru pod lamelami je 22 cm     

VARIO 
bez čiel

VARIO 
s krátkym čelom

VARIO 
s čelami

ľavá alebo pravá
varianta otváránia

úložného priestoru

- veľký úložný priestor v bielom
   lamine s odvetrávacími otvormi
- pružinová matrac v cene

celkové rozmery š/d/v:

(80): 89/202/91 cm

(90): 99/202/91 cm

- veľký úložný priestor v bielom lamine,
   prístupný z boku postele
   s odvetrávacími otvormi
- bez výberu nôh
- pružinový matrac v cene  

- veľký úložný priestor v bielom
   lamine s odvetrávacími otvormi
- pružinová matrac v cene 

 255 €
 265 €

celkové rozmery š/d/v:

(80): 82/202 cm

(90): 92/202 cm

 238 € 
 248 €

celkové rozmery š/d/v:

(80): 82/209/91 cm

(90): 92/209/91 cm

 244 €
 254 €

celkové rozmery š/d/v:

(80): 89/209/91 cm

(90): 99/209/91 cm

VARIO 
s dlhým čelom

  199 €

celkové rozmery š/d:

(80): 82/202 cm

(90): 92/202 cm

   191 €

výška ložnej plochy: 42 cm

  520 €

celkové rozmery š/d/v:

(160): 172/207/96 cm

(180): 192/207/96 cm

 499 €

VENICE

- veľký úložný priestor v bielom
   lamine s odvetrávacími otvormi
- pružinová matrac v cene 

562 €

celkové rozmery š/d/v:

(160): 193/207/96 cm

(180): 213/207/96 cm

 541 €

DONA

19Nohy a doplnky nájdete na strane 21-23
Výber lam. roštov a matracov na strane 16 

Spojením postelí Vario vznikne dvojposteľ Duo.
Duo treba uviesť do objednávky, postele sa pre
spájanie musia upraviť.

Pre Duo sú vhodné iba tieto nohy 2, 4, 5.

ľavá varianta

272 €
283 €



Ponuka roštov a otvárania
MODO

TYP A

        prístup od nôh  (v cene)

prístup z boku (v cene)

80/90 príplatok za polohovanie 32 €
160/180  príplatok za polohovanie     64 €

TYP C

TYP B

rozmer ložnej plochy:  80/90/110/140/160/180x200 cm  

Otváranie roštov možnosti A/BOtváranie roštov možnosti A/BOtváranie roštov možnosti A/B/COtváranie roštov možnosti A/B/C Otváranie roštov možnosti COtváranie roštov možnosti C

299 €

š/d/v (180): 185/207/110 cmš/d/v (160): 165/207/110 cmš/d/v (140): 145/207/110 cmš/d/v (110): 115/207/100 cmš/d/v (90): 95/207/100 cmš/d/v (80): 85/207/100 cm

nie je možné 
pružinové jadro

nie je možné pružinové jadro

pružinová matrac

 316 €PUR matrac

329 €matrac Mana

matrac Bono 356 €

  320 €pružinová matrac

  336 €PUR matrac

  349 €matrac Mana

matrac Bono   378 €

nedá sapružinová matrac

408 €PUR matrac

 441 €matrac Mana

matrac Bono 470 €

nedá sapružinová matrac

 479€PUR matrac

 512 €matrac Mana

matrac Bono  541 €

609 €pružinová matrac

642 €PUR matrac

 667 €matrac Mana

matrac Bono   721 €

 632 €pružinová matrac

 665 €PUR matrac

 690 €matrac Mana

matrac Bono  744 €

uviesť L/P variantauviesť L/P varianta

160 cm 180 cm 140 cm 80 cm 90 cm 110 cm 

výška ložnej plochy cca:   44 cm (noha 1-2)   50 cm (noha 3-6) 

 299 €
pevný lamelový rošt a matrac v cene
MODO 

  Nohy a doplnky nájdete na strane 21-23
Akčná cena od 



ZADARMO, pre všetky modelové rady

noha 1 noha 2 noha 3 noha 5 noha 6noha 4

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

ZADARMO výber tvaru nôh a morenie
(nohy 1-2 výška 6 cm, 3-6 výška 12 cm)

VANKÚŠE PLÉD DENNÁ DEKA ELO HARME

rozmer 40x40 cm 60x60 cm 70x28 cm

11 € 14 €    14 €

rozmer 250x70 cm Rozmery taburetky v/d/h: 33/101/40 cm
Poťahová látka taburetky podľa výberu postele

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. Určené iba
pre radu Premium a Top Exlusive.

37 € 94 € 117 € 53 € 88 €

v ponuke

pre rozmer ložnej plochy

rozmer   80x200 cm
rozmer   90x200 cm
rozmer 100x200 cm

rozmer  160x200 cm
rozmer  180x200 cm
rozmer 200x200 cm

21

A B C D E
prírodná 

farba
morenie
čerešňa

morenie
orech

morenie
strieborné

morenie
čierne



TOPPERY A MATRACE pre rady Premium a Top Exclusive

-froté prateľný poťah na 60°C
-5 zonový matrac sa skladá z polyuretánovej peny, konštrukcia sendvičového typu
-obojstranný matrac s 2 typmi tuhosti

mäkká

BAZI

80x200 cm  145 €
90x200 cm  154 €

  191 €100x200 cm

-froté prateľný poťah na 60°C
-sendvičový 7 zónový matrac, stred zo spájaného polyuretánu a dve dosky
 s masážnymi nopmi, ktoré zaisťujú vzdušnosť a veľmi kvalitný spánkový komfort

SABI

mäkká

TERAFLEX

-úpletový poťah aloe vera prateľný na 60°C
-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

21 cm 130 kg
mäkká

CONTINENTAL
-úpletový poťah Aloe Vera prateľný na 60°C
-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 ideálne odvetrávanie 
  a komfort spánku

21 cm 130 kg
mäkká

22

akčná cena

80x200 cm 174 €
 181 €
218 €

90x200 cm

100x200 cm

akčná cena

80x200 cm

90x200 cm

286 €
297 €
335 €100x200 cm

akčná cena

80x200 cm
90x200 cm

100x200 cm

akčná cena

 265 €
 275 €
  312 €



AQUAFLEX

-výška topperu 2 cm
-jadro obsahuje tvarostále duté vlákno
  �bertex 400gr/m2
-úpletový prešitý poťah Aloe Vera
  prateľný na 60°C

-úpletový poťah aloe vera prateľný na 60°C
-matrac sa skladá z vysoko objemových pien, ktoré sú chránené ochrannou
 známkou PANTERA® a CELLFLEX®
-tento luxusný matrac zaisťuje ideálnu klímu, komfort spánku a dlhú
 životnosť

21 cm 130 kg

Topper MONI

-výška topperu 6 cm
-7 zónové jadro obsahuje kvalitnú HR
  penu s vzdušnými masážnymi nopmi
-úpletový prešitý poťah Aloe Vera
  prateľný na 60°C
-Topper Extra zaisťuje komfort spánku

Topper EXTRA

Topper AERO
-výška topperu 6 cm
-7 zónové jadro obsahuje visco pamäťovú
  penu so vzdušnými masážnymi nopmi
-úpletový prešitý poťah Aloe Vera
 prateľný na 60°C
-Topper Aero zaisťuje komfort spánku

80+9O+100x200 cm
160+18O+200x200 cm

  93 €
187 €

-úpletový poťah aloe vera prateľný na 60°C
-sendvičový 7zónový 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

INFLEX

21 cm 130 kg

Farebnosť pien sa môže líšiť na základe výrobnej šarže
alebo zmenou dodávateľa. Farba nemá vplyv na kvalitu matraca. 23

akčná cena

80x200 cm
90x200 cm

100x200 cm

akčná cena

80x200 cm
90x200 cm

100x200 cm

akčná cena

80+9O+100x200 cm
160+18O+200x200 cm

  118 €
237 €

akčná cena

80+9O+100x200 cm
160+18O+200x200 cm

 54 €
108 € 

akčná cena
235 €
245 €
282 €

mäkká

mäkká

  416 €
 433 €
 470 €



30 ROKOV TRADÍCIE
100 STOVKY OBCHODOV
1000 TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV
ĎAKUJEME ZA DÔVERU

Váš predajca

Leták má iba informatívny charakter, pre aktuálne informácie kontaktujte výrobcu alebo predajcu
Firma New Design neručí za tlačové chyby

Československý výrobca


