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2 mirach

Postel MIRACH na první pohled zaujme lichoběžníkovým tvarem čela a výraznou linkou 
dotvářející její jedinečný design. Příjemný pocit, který z postele vyzařuje, vychází z rozšířené 

spodní hrany čela, které se směrem nahoru zužuje. Moderní design s prvky kubismu 
je vhodné kombinovat s nízkými boxspringy a vyššími matracemi. 

Dosáhne se tak velmi pěkné proporčnosti.

NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

výška čela: 
130 cm

hloubka čela: 
10 cm

výška 
boxspringu 
na fotce:
22 cm

možnost 
volby typu 
boxspringu



4 gemini

Měkké vysoké čtvercové čelo zaujme svým vzhledem. Možnost čalounění 
do látky nebo ekokůže dle vlastního výběru vám dovolí vyjádřit 

svůj osobitý styl ve vaší ložnici. Čelo vhodně doplňují vysoké elegantní 
nožičky, které dávají posteli pocit lehkosti.

NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

výška čela: 
150 cm

hloubka čela: 
9 cm

výška 
boxspringu 
na fotce:
32 cm

možnost 
volby typu 
boxspringu



6 vega

Na této posteli vás upoutá její elegantní vzhled 
a přímé linie. Modernost dodávají posteli na pohled 

jednoduché, ale z hlediska výroby náročné obdelníky. 
Každý je začalouněný samostatně a spolu 

jsou osazené na rám. Celkový vzhled je zvýrazněný 
úzkým rámem ohraničujícím čelo postele.

NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

výška čela: 
130 cm

hloubka čela: 
8 cm

výška 
boxspringu 
na fotce:
32 cm

možnost 
volby typu 
boxspringu



8 bellatrix NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

Kontinentální postel BELLATRIX se svisle prošitým 
čelem, patří k velmi oblíbeným. Její měkce očalouněné 

čelo svým vzhledem velmi pěkně doplní většinu interiérů. 
Čelo je velmi stabilní a zároveň příjemné 

na dotyk.

výška čela: 
120 cm

hloubka čela: 
9 cm

výška 
boxspringu 
na fotce:
35 cm

možnost 
volby typu 
boxspringu



10 libra

V jednoduchosti je krása. Čtyři knoflíky osazené v jedné 
linii osvěží design, ale zároveň nenaruší vzhled klasické 

kontinentální postele. Jednoduchost je nadčasová 
a otvírá dveře mnohým stylům interiéru.

NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

výška čela: 
120 cm

hloubka čela: 
9 cm

výška 
boxspringu 
na fotce:
32 cm

možnost 
volby typu 
boxspringu



12 oslo

Vzhled této kontinentální postele vychází 
ze skandinávského designu. Její čelo vás upoutá 

originální kresbou dřeva. Každý vyrobený kus 
je originálem. Postel je možné vhodně doladit k interiéru 

výběrem látky, do které jsou očalouněny boxspringy. 
Model v sobě spojuje teplo přírodního dřeva a komfort 

kontinentální postele.

NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

helsinki

stockholm

výška čela: 
120 cm

hloubka čela: 
10 cm

výška 
boxspringu 
na fotce:
32 cm

možnost 
volby typu 
boxspringu



14 avoir

Elegantní postel AVOIR na první pohled osloví 
vzhledem a propracovaným čelem. Ozdobný šev, 
zvýrazňující tvar čalounění ve formě kosočtverců, 
je vhodně doplněný elegantními knoflíky. Vysoké 
designové čelo doplňují boxspringy, které spolu 

s vyšší matrací připomínají královské lože.

NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

výška čela: 
150 cm

hloubka čela: 
10 cm

výška 
boxspringu 
na fotce:
32 cm

možnost 
volby typu 
boxspringu



16 velorum

Postel VELORUM je vyrobená podle klasického 
čalounického střihu, který je populární už desetiletí. 

Měkkost materiálů a plastičnost zpracování 
vytvářejí v ložnici příjemnou atmosféru. 

Čelo tvoří v pěti řadách pod sebou 
symetricky osazené knoflíky. Postel 

VELORUM působí jemně a elegantně.

NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

výška čela: 
120 cm

hloubka čela: 
8 cm

výška 
boxspringu 
na fotce:
32 cm

možnost 
volby typu 
boxspringu



18 hélia

Postel z které přímo srší uvolněná atmosféra a nedbalá 
elegance. Čelo postele svým vzhledem připomíná 
pohodlí nadýchaného polštáře. Jeho linii tvoří dva 

ozdobné měkké lemy a ozvláštňují ho látkové knoflíky. 
Zapomeňte na tvrdé, ostré hrany. Nechte se unést 

měkkými křivkami ležérního stylu.

NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

výška čela: 
120 cm

hloubka čela: 
9 cm

výška 
boxspringu 
na fotce:
32 cm

možnost 
volby typu 
boxspringu



Postel vás osloví čistými liniemi a funkčním designem. 
Výběrem látky dokážete z postele vytvořit zajímavý 

extravagantní model, nebo model, který bude decentním 
prvkem vaší ložnice. V interiéru působí lehce. Velmi dobře 

se hodí jak do moderních, tak i klasických interiérů.

sirius20 NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

výška čela: 
120 cm

hloubka čela: 
7 cm

výška 
boxspringu 
na fotce:
32 cm

možnost 
volby typu 
boxspringu



Měkce polstrovaná, mírně zaoblená kontinentální postel. 
Svým nízkým, komfortně očalouněným čelem vytvoří z vaší 

ložnice příjemné místo k odpočinku. Tato postel dodá 
vaší ložnici elegantní vzhled a zároveň vytvoří příjemnou 

rodinnou atmosféru.

výška čela: 
100 cm

hloubka čela: 
24 cm

výška 
boxspringu 
na fotce:
22 cm

atlas22 NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

možnost 
volby typu 
boxspringu



NOVÁ SFÉRA KOMFORTU24

top royal 
hard

top royal 
medium

top royal 
soft

top royal 
latex

top royal 
mindfoam

top

Matrace má v systému kontinentálního 
lůžka nezastupitelnou  funkci. Kopíruje 
tvar lidského těla, stabilizuje páteř 
ve správné anatomické poloze 
a výrazným způsobem určuje tuhost 
celého lůžka. Standardem je matrace 
s taštičkovou pružinou, ale podle 
preferencí fyziologických vlastností 
uživatele je možné ho nahradit i jiným 
typem matrace.

Kontinentální lůžko je celosvětově 
uznáváno jako ryzí standard pro kvalitní 
spánek. Skládá se ze tří komponentů: 
pružného boxspringu, matrace 
a matracového topu. Každá složka 
tohoto systému plní svou specifickou 
funkci, přičemž tyto složky spolu 
působí jako celek pro zajištění ideálních 
vlastností lůžka. Složení kontinentálního 
lůžka vytváří jedinečný efekt dvojitého 
odpružení, které zaručuje požadovanou 
ortopedickou oporu páteře a zároveň 
navozuje nenapodobitelný pocit pohodlí.

V systému kontinentálních lůžek, které kombinují boxspringy, taštičkové matrace a matracové topy, zajišťují topy pocitový komfort uživatele. 
Pro zajištění maximální úrovně komfortu nabízíme pět typů topů: Top Royal Hard, Top Royal Medium, Top Royal Soft, Top Royal Latex 
a Top Royal Mindfoam.

Matracový top je vrchní vrstvou systému 
kontinentální postele, s kterou je lidské 
tělo v přímém kontaktu. Určuje komfort 
spánku a je možné zvolit požadovaný 
pocitový dojem podle preferencí 
uživatele.

Boxspring je klíčovým komponentem 
kontinentálního lůžka. Tvoří vzdušný 
a pružný podklad vhodný pro všechny 
typy matrací. Je jedinečný svojí 
bodovou přizpůsobivostí.

matrace

boxspring

matracové topykontinentální lù�ko 

Matrace ROYAL Spring 26 a Royal Spring 30

Matrace ROYAL Spring je exkluzivní taštičková matrace, ideální pro boxspringové postele. 
Matrace se vyrábí ve dvou výškách 26 a 30 cm. Jádro matrace tvoří taštičková pružina 
AGRO se sedmi zónami tuhosti. Kvalitní kokosový chránič pružiny garantuje dlouhou 
životnost matrace protože zabrání protlačení pružiny. Po obou stranách pružinového 
jádra jsou dva typy pěn. Tužší pěna ELIOCELL slouží k zajištění opory pro lidské tělo, 
vrchní pružná pěna NIGHTFLY poskytuje komfort a pohodlí. Matrace má kvalitní potah 
z luxusního matracového damašku s mimořádně dlouhou životností. Jedná se o tradiční 
způsob vyhotovení pevného potahu, který má v porovnání se snímatelnými úpletovými 
potahy několikanásobně delší životnost. V boku matrace jsou všity designové „uši“, 
které slouží k manipulaci s matrací. Zároveň je využíváme pro fixaci matracového topu. 
Jako bonus k matraci dodáváme matracový chránič DOMESTIK s možností praní 
na 60 °C.

Top Royal Hard jje určený pro milovníky tužšího 
spaní. Výhoda tohoto topu je, že přes pocitovou tuhost 

se top přizpůsobí tvaru páteře.

Top Royal Medium je zlatou střední cestou. 
Tento top nabízí středně tuhý komfort ležení. V jádru 
je použitá pružná pěna NIGHTFLY. Kombinace 
pružnosti a střední tuhosti vyhovuje většině uživatelů 
a proto se jedná o jeden z nejoblíbenějších topů.

Top Royal Latex – latexové jádro je synonymem 
komfortu a pružnosti. Vyrábí se z kaučuku. Jedná 
se o tradiční materiál, který je oblíbený pro svou pružnost, 
elasticitu a hlavně schopnost udržet si uvedené vlastnosti 
po dlouhé roky.

Top Royal Soft je určený pro milovníky komfortu. 
V topu je použitá výjimečná HR pěna POLARGEL, která 

svou měkkostí  připomíná peří. Poskytne 
tak nezaměnitelný pocit pohodlí a relaxace.

Top Royal Mindfoam má v sobě použitou 
značkovou viscoelastickou pěnu MINDFOAM pro 

dokonalé dokopírování. Tato pěna má oproti tradičním 
paměťovým pěnám schopnost tvarovat se výrazně 

rychleji, čímž zvyšuje komfort při otáčení se v posteli.



typy boxù, doplòky doplòky, no�ièky

NOČNÍ STOLEK – čalouněný noční 
stolek odkládací, bez zásuvek. 
Odkládací plocha je tvořená sklem 
pro lehčí údržbu, d x š x v: 40 x 40 x 50 cm.

Box STANDARD – základní typ 
boxu, kde rám i rošt jsou vyrobeny 
z masivního dřeva. 
Výška boxu bez nožiček je 20 cm.

Box VÝKLOP LUX – tvoří pevný rám 
z masivního dřeva se zabudovaným 
výklopným lamelovým roštem. 
Pod lamelovým roštem je vytvořený 
úložný prostor velmi dobře přístupný 
po vyklopení roštu. 
Výška boxu bez nožiček je 35 cm.

Boxspring VÝKLOP – kombinuje v sobě výhody 
boxspringu a navíc má i praktický úložný prostor. 
Konstrukci tvoří masivní rám. Na povrchu 
je odklápěcí část se začalouněnou bonelovou 
pružinou. Boxspring je bodově přizpůsobivý 
podklad vhodný vhodný pro všechny druhy 
matrací. Na boxspringu dochází k takzvanému 
sekundárnímu kopírování, které zlepšuje 
přizpůsobivost matrace.
Výška boxspringu bez nožiček je 35 cm.

Boxspring MOBIL – v pevné dřevěné 
konstrukci z masivního dřeva je 
nainstalované elektricky polohovatelné 
kování, které poskytne nejen vysoký 
komfort při spánku, ale i při aktivním 
odpočinku v posteli.
Výška boxu bez nožiček je 32 cm.

Výška: 8 cm Výška: 11 cm Výška: 5 cmVýška: 13 cm Výška: 10 cm

natur bílá černá

26 NOVÁ SFÉRA KOMFORTU

TABURET S ÚLOŽNÝM PROSTOREM – praktický doplněk 
ke kontinentálním postelím, který určitě oceníte při oblékání a pro další 
úložný prostor, který díky němu získáte v ložnici. Rozměry bez nožiček, 
d x š x v: 120 x 40 x 45 cm.

MODUL NA POLOHOVÁNÍ  – k boxspringu MOBIL 
si majitelé smartphonů mohou doobjednat modul, 
přes který budou po nainstalování malé aplikace 
pohodlně ovládat polohování boxspringu přes svůj 
smartphoun.

TREZOR –  do konstrukce postele 
je možné objednat zabudování 
bezpečnostní schránky, abyste 
mohli mít svoje cennosti v bezpečí.

DOKOVACÍ STANICE – nabíječka a dokovací stanice 
pro váš iPhone a iPad. Tato souprava může být 
doplněná o rádio s reproduktorem a podle přání 
je možné jí zabudovat do nočních stolků, které jsou 
v nabídce ke kontinentálním postelím, nebo 
u některých typů přímo do postele.

POLŠTÁŘKY – možnost 
objednání polštářků v potahových 
látkách, které jsou v nabídce 
pro kontinentální postele.

BOXSPRING – nejpoužívanější typ 
boxu se začalouněnou pružinou. 
Vytváří ideální a bodově přizpůsobivý 
podklad pro jakékoli typy matrací. 
Vyrábí se ve třech variantách:
Boxspring 22 – výška 22 cm.
Boxspring 32 – výška 32 cm.
Boxspring 42 – výška 42 cm.

Výška: 13 cm

Výška: 10 cm

Výška: 8 cm Výška: 8 cm

naturwenge orech naturwenge orech

METAL CHROME STANDARD 1ELEGANCE STANDARD 2CUBE

WOOD 1 WOOD 2 WOOD 3
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