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Ložnici Vám vyrobíme také na míru



Běžný laminový nábytek se vyrábí
z 18 mm. V BMB však věříme, že 
správná postel má být z materiálu 
tloušťky 32 mm, která je vedle kvalitní 
konstrukce a zpracování zárukou 
dlouhé životnosti.

IMITACE MASIVNÍHO DŘEVA
Přírodní materiály, které používáme
v BMB, si udrží po desítky let výborné 
vlastnosti pravého dřeva. Naše masivní 
konstrukce ze 40 mm bukového, 
dubového nebo březového dřeva vám 
zaručí dlouholetý klidný spánek.

MASIVNÍ PŘÍRODNÍ DŘEVO

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

Záruka 10 a 25 let
Po registraci na www.bmb.cz/zaruka získáte na poste-
le z imitace masivního dřeva záruku 10 let a na postele
z masivního dřeva záruku plných 25 let.

Dekory povrchu
Nabídka dekoru povrchů je opravdu široká. Skříně, 
noční stolky, komody a postele tak budou skvěle ladit. 
Stačí si jen objednat vše najednou.

Rovné a oblé rohy
U většiny postelí můžete zvolit designové provedení
oblých rohů, které je navíc velmi praktické, zejména
pokud máte malé děti.

Úložný prostor
Ke každé posteli nabízíme praktický úložný prostor.
U některých postelí je dokonce zdarma již v základní 
ceně postele.

2 materiály, 2 různé ceny
Většinu nabízených postelí můžete pořídit jak v ekono-
mické imitaci masivního dřeva, tak v provedení
z masivního přírodního dřeva.

60 barev čalounění
U rozkládacích postelí vám nabízíme stovky kombinací 
vzhledu povrchu a barvy čalounění. Vedle základních
60 barev vám naši prodejci nabídnou další varianty.

Zvýšená lehací plocha
Současný trend zvýšených postelí je výhodný z mnoha 
zdravotních i hygienických důvodů . Vybrané postele 
nabízíme ve zvýšeném provedení standardně.
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Designová fazeta
Některé postele a další vybavení ložnice z masivního 
přírodního dřeva mají hrany opatřené designovou 
fazetou

Volitelná výška lehací plochy
Postele z naší nabídky mají již standardně výškově 
polohovací (stavitelné) kování pro uchycení roštů. Díky 
tomu můžete ovlivnit výšku lehací plochy.

Samonosná střednice
Většina dvojpostelí BMB má samonosnou střednici.
Ta zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu a zároveň zcela 
volný prostor pod postelí.

Prověřená kvalita od 1897
v čem jsme jiní
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Používáme špičkové matrace 
BMB, které navíc respektují i váš 
rozpočet.

3. MATRACE PRO     
    ZDRAVÁ ZÁDA  

Zaručujeme Vám, že postel BMB 
vytvoří 100% fungující systém pro   
klidný a zdravý spánek.

1. POCTIVÁ POSTEL 
   JE ZÁKLAD 

Představujeme BMB spací systém
nejlepší spojení postele, roštu a matrace
V BMB ručně vyrábíme od roku 1897 skvělé postele a ložnice.   

2. ROŠTY PRACUJÍ  
     KAŽDOU NOC 
Vynikající BMB rošty  
nabízejí řadu ergonomických poloh 
a praktických funkcí. 

Ložnici Vám vyrobíme také na míru. Více na stránkách 

www.bmb.cz/atyp
3
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včetně úložného
prostoru

MARIKA klasik Imitace masivního dřeva
180x200, akát, rovné rohy

dvoulůžka

MARIKA family
praktická a nadčasová

MARIKA art
romantické obloukové čelo

2. verze se střednicí bez roštů
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www.bmb.cz/marika-klasik Šířka postele: 160 / 180 cm       Délka postele: 200 cm Noční stolky lze dokoupit+

1. verze výklopný rošt v ceně



jednolůžka a dvoulůžka

vynikající poměr ceny 
a užitných vlastností

KARLO klasik Imitace masivního dřeva
180x200, oblé rohy

dub bardolíno

KARLO night Imitace masivního dřeva
180x200, dub bardolíno

rovné rohy
KARLO family 

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 

cm 
 +/-

SAMONOSNÁ
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 DREVO ˇ

rovné rohy
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  oblé rohy  
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PROSTOR
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Imitace masivního dřeva
180x200, ořech aida

oblé rohy

Šířka postele: 90 / 120 / 140 / 160 /180 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

www.bmb.cz/karlo-klasik Noční stolky lze dokoupit 
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky
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KARLO art  
romantické obloukové čelo

jednolůžka a dvoulůžka

Imitace masivního dřeva
180x200, oblé rohy

bílý mat

www.bmb.cz/karlo-art Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

Šířka postele:  90 / 120 / 140 / 160 / 180  cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ
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10 let na

imitaci dreva
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ˇ

rovné rohy
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  oblé rohy  
 

 
  IMITACE 
  DREVA    ˇ

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 
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 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 
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jednolůžka a dvoulůžka

BRUNO  
kouzlo minimalismu

Imitace masivního dřeva
180x200, rovné rohy

dub nebraska

10
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ˇ

rovné rohy
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cm 
 +/-

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 

www.bmb.cz/bruno Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

Šířka postele:  90 / 120 / 140 / 160 / 180  cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

NOVINKA



pro kreativní interiéry

ELLA moon 

www.bmb.cz/ella-moon Šířka postele:  90 / 160 / 180 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

jednolůžka a dvoulůžka

Imitace masivního dřeva 
180x200, rovné rohy

ořech natur
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ELLA harmony 
čistota tvarů

jednolůžka a dvoulůžka

Imitace masivního dřeva 
180x200, rovné rohy

jádrový buk bělený

Šířka postele:  90 / 160 / 180 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky 

www.bmb.cz/ella-harmony
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moderní design
ELLA family 

www.bmb.cz/ella-family

jednolůžka a dvoulůžka

Přírodní masivní dřevo
180x200, rovné rohy

buk jádrový bělený

Šířka postele: 90 / 160 / 180 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky
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Přírodní masivní dřevo
180x200, rovné rohy

buk tmavý ořech

Šířka postele: 90 / 160 / 180 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

www.bmb.cz/ella-lux

ELLA lux 
sebevědomá elegance

Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

jednolůžka a dvoulůžka
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geometricky dokonalá
ELLA mosaic 

jednolůžka a dvoulůžka

Imitace masivního dřeva 
180x200, rovné rohy

dub bardolíno

Šířka postele: 90 / 160 / 180 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

www.bmb.cz/ella-mosaic Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky
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Přírodní masivní dřevo
180x200, oblé rohy

jádrový buk mahagon
ELLA dream 
dokonalé sny v přírodním dřevu

jednolůžka a dvoulůžka

www.bmb.cz/ella-dream Šířka postele: 90 / 160 / 180 cm 
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky
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ELLA moon oblá 

Přírodní masivní dřevo
180x200, oblé rohy

dub průběžný lak
bělená patina
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Šířka postele: 90 / 160 / 180 cm 
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

jednolůžka a dvoulůžka

autentičnost bělené patiny

14
www.bmb.cz/ella-moon-obla Noční stolky lze dokoupit

K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky
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Šířka postele: 90 / 160 / 180 cm

Délka postele: 200 / 210 / 220 cm
www.bmb.cz/denerys-star

DENERYS star

Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

jednolůžka a dvoulůžka

Přírodní masivní dřevo
180x200, rovné rohy

jádrový buk tmavý ořech
koženka TEXAS 04

koženka je lehce omyvatelná

myslíme na Vaše pohodlí
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DENERYS paradise

Přírodní masivní dřevo
180x200, rovné rohy, 

jádrový buk bělený
koženka TEXAS 56

koženka je lehce omyvatelná

www.bmb.cz/denerys-paradise Šířka postele: 90 / 160 / 180 cm 
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

jednolůžka a dvoulůžka
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pohodlně se opřete
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Přírodní masivní dřevo
180x200, rovné rohy
jádrový buk přírodní

koženka TEXAS 01
koženka je lehce omyvatelná 

Šířka postele: 90 / 160 / 180 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm

www.bmb.cz/denerys-live

DENERYS live

jednolůžka a dvoulůžka

Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky
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čalounění v mnoha variantách



SOFI oblá

jednolůžka a dvoulůžka

masivní přírodní dřevo 
za skvělou cenu

Přírodní masivní dřevo
180x200, oblé rohy 

jádrový buk přírodní vosk

www.bmb.cz/sofi Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

Šířka postele: 90 / 120 / 140 / 160 / 180 cm 
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm 

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

rovné rohy
NEBO 

  oblé rohy  
 

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

SAMONOSNÁ
STREDNICE 

 
ˇ  

 
 

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 

cm 
 +/-BMB

STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 
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Sofi Plus
Zavěšený úložný

 prostor
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jednolůžka a dvoulůžka

SOFI oblá
příjemný dotek dubu

Přírodní masivní dřevo
180x200, oblé rohy 

dub cink
olej palisandr

www.bmb.cz/sofi-db

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

rovné rohy
NEBO 

  oblé rohy  
 

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

SAMONOSNÁ
STREDNICE 

 
ˇ  

 
 

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 

cm 
 +/-BMB

STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 

Šířka postele: 90 / 120 / 140 / 160 / 180 cm 
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm 

Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky
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dvoulůžko

designová edice v masivu
VIOLA  

Přírodní masivní dřevo 
180x200, oblé rohy

dub průběžný přírodní 
olej natur

www.bmb.cz/viola Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení pouze úložné prostory v průběžném dubu

Šířka postele: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm 

25
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25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

SAMONOSNÁ
STREDNICE 

 
ˇ  

 
 

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 

cm 
 +/-

ZVÝŠENÁ 
 lehací 
plocha 

+
 BMB

STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 

dvoulůžka
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GLORIA XL  

dvoulůžka

robustní konstrukce v masivu

Přírodní masivní dřevo
180x200, 

buk jádrový káva 

www.bmb.cz/gloria Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

Šířka postele: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm 

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

SAMONOSNÁ
STREDNICE 

 
ˇ  

 
 

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 

cm 
 +/-

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 

NOVINKA



Přírodní masivní dřevo 
180x200, oblé rohy

buk průběžný bělený
lze jako atyp 90cm výška 

čela

22

dvoulůžka

www.bmb.cz/adriana Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

Šířka postele: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm 

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

SAMONOSNÁ
STREDNICE 

 
ˇ  

 
 

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 

cm 
 +/-

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

ZVÝŠENÁ 
 lehací 
plocha 

+
 

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 

ADRIANA klasik
elegance oblých tvarů
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dvoulůžka

www.bmb.cz/adriana Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

SAMONOSNÁ
STREDNICE 

 
ˇ  

 
 

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 

cm 
 +/-

ZVÝŠENÁ 
 lehací 
plocha 

+
 

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 

Šířka postele: 140 / 160 / 180 / 200 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm 

Přírodní masivní dřevo 
180x200, oblé rohy 

dub průběžný olej natur

elegance oblých tvarů
ADRIANA klasik
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dvoulůžka

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

SAMONOSNÁ
STREDNICE 

 
ˇ  

 
 

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 

cm 
 +/-

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

ZVÝŠENÁ 
 lehací 
plocha 

+
 

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 

ADRIANA lux  
NOVINKA

www.bmb.cz/adriana-lux Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

Šířka postele: 140 / 160 / 180 / 200  cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm 

Přírodní masivní dřevo 
180x200, oblé rohy 

dub cink olej palisandr
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dvoulůžka

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

SAMONOSNÁ
STREDNICE 

 
ˇ  

 
 

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 

cm 
 +/-

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

ZVÝŠENÁ 
 lehací 
plocha 

+
 

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 

ADRIANA family  
NOVINKA

www.bmb.cz/adriana-family Noční stolky lze dokoupit
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

Šířka postele: 140 / 160 / 180 / 200  cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm 

Přírodní masivní dřevo 
180x200, oblé rohy 
dub cink olej natur
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s vysokým pravým čelem

TINA 

jednolůžka

Imitace masivního dřeva
90x200, rovné rohy 

hrušeň planá

www.bmb.cz/tina Šířka postele: 90 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm 

 
K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

10
 ZÁRUKA 
10 let na

imitaci dreva

let

ˇ

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 

cm 
 +/- 25

 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

rovné rohy
NEBO 

  oblé rohy  
 

 
  IMITACE 
  DREVA    ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 
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jednolůžka

TINA 
bez područek

Imitace masivního dřeva
90x200, rovné rohy 

ořech natur

www.bmb.cz/tina Šířka postele: 90 cm
Délka postele: 200 / 210 / 220 cm 

K dokoupení úložné prostory nebo zásuvky

10
 ZÁRUKA 
10 let na

imitaci dreva

let

ˇ

VOLITELNÁ 
VÝŠKA 

 lehací plochy 

cm 
 +/- 25

 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

rovné rohy
NEBO 

  oblé rohy  
 

 
  IMITACE 
  DREVA    ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 
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4. Plnohodnotná postel
Tandem nabízí stan-
dardní spací plochu až 
180x200cm*. U provedení 
s lamelovými nebo výměn-
nými rošty pak můžeme 
hovořit o plnohodnotné 
posteli.   

*na přání až 220 cm

Rozkládací postele TANDEM 
Využijte prostor na 400 % 
Víceúčelovost při využití malého prostoru získala rozkládacím postelím BMB Tandem obrovskou oblibu.  
A to nejlepší: jdou rozložit tak snadno, že to zvládne i školák.

2. Široká lenoška
Na provedení Tandem 
Klasik nebo Plus si udělej-
te extra pohodlí při čtení, 
studiu nebo sledování ob-
líbených filmů. Relaxační 
částečné rozložení připra-
víte za pár sekund.

3. Úložné prostory
Tandem Klasik, Plus i 
Ortho nabízejí velký úložný 
prostor. Klasik má úložný 
prostor rozdělen na dvě 
zásuvky. Ortho a Plus mají 
jednu prostornou zásuvku.

1. Pohodlná sedačka

Díky patentované speciální 
zkosené matraci je sezení 
na rozkládací posteli  
dlouhodobě pohodlné.



Rozkládací postele byly až do letošního roku pro zákazníky kompromisem mezi úsporou místa
a komfortem spánku. Tandem Plus a Ortho toto dilema definitivně vyřešil. Třetí postel Tandem Klasik
je skvěle doplňuje vyváženou volbou pro pohodlný častý spánek a sezení. 

TANDEM ortho

:: Lamelový rošt  v ceně postele
:: Pro každodenní spánek

:: Úložné prostory kdykoliv dokoupíte

:: Šířka rozkladu je 90 - 170 cm

TANDEM plus

:: Laťový rošt v ceně postele 

:: Pro každodenní spánek a časté sezení

:: Úložné prostory v ceně postele
:: Šířka rozkladu je 80 - 160 cm
nebo 90 - 180 cm

TANDEM klasik

Laťový roštLamelový roštVyměnitelný rošt

:: Vyměnitelný rošt (není v ceně) s možností 
použití standardních roštů až do výšky 10 cm

:: Komfort spaní plně pod kontrolou

:: Úložné prostory kdykoliv dokoupíte

:: Šířka rozkladu je z 90 - 180 cm

29

ORIGINÁL POUZE OD BMB 
plnohodnotná rozkládací postel 

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION
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s vysokým pravým čelem
TANDEM ortho Přírodní masivní dřevo 

oblé rohy
buk, lak přírodní

www.bmb.cz/tandem-ortho Šířka rozkladu: 90 - 180 cm
Délka postele: 200 cm 

K dokoupení úložné 
prostory a rošty

rozkládací postele

Klasik
Výběr provedení roštů

10
 ZÁRUKA 
10 let na

imitaci dreva

let

ˇ

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

rovné rohy
NEBO 

  oblé rohy  
 

 
  IMITACE 
  DREVA    ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

PlusOrtho
 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 



Šířka rozkladu: 90 - 170 cm
Délka postele: 200 cm 

www.bmb.cz/tandem-plus
31

TANDEM plus 
s vysokým pravým čelem

rozkládací postele

Výběr provedení roštů

10
 ZÁRUKA 
10 let na

imitaci dreva

let

ˇ

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

rovné rohy
NEBO 

  oblé rohy  
 

PlusOrtho

 
  IMITACE 
  DREVA    ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇKlasik

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 

Imitace masivního dřeva
oblé rohy, akát
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s vysokými čely
TANDEM klasik

Imitace masivního dřeva 
oblé rohy, ořech natur

Šířka rozkladu: 80 - 160 cm nebo 90 - 180 cm
Délka postele: 200 / 220 cm 

Laťový rošt
a úložný prostor v ceně

rozkládací postele

www.bmb.cz/tandem-klasik

10
 ZÁRUKA 
10 let na

imitaci dreva

let

ˇ

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

rovné rohy
NEBO 

  oblé rohy  
 

 
  IMITACE 
  DREVA    ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇKlasikPlusOrtho

Výběr provedení roštů

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 

32
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rozkládací postele

bez područek
TANDEM klasik

Imitace masivního dřeva 
rovné rohy, akát

www.bmb.cz/tandem-klasik Šířka rozkladu: 80 - 160 cm nebo 90 - 180 cm
Délka postele: 200 / 220 cm

Laťový rošt 
a úložný prostor  v ceně

rozkládací postele

10
 ZÁRUKA 
10 let na

imitaci dreva

let

ˇ

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

rovné rohy
NEBO 

  oblé rohy  
 

Klasik

 
  IMITACE 
  DREVA    ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

Výběr provedení roštů
PlusOrtho Klasik  ÚLOŽNÝ 

PROSTOR
 lze dokoupit 
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rozkládací postele

www.bmb.cz/jora Šířka rozkladu: 80 - 160 cm nebo 90 - 180cm
Délka postele: 200 cm 

10
 ZÁRUKA 
10 let na

imitaci dreva

let

ˇ

 
  IMITACE 
  DREVA    ˇ

TANDEM Klasik

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 

s područkami
TANDEM jora

bez područek
ekonomická volba

TANDEM jora

Imitace masivního dřeva
ořech aida

Imitace masivního dřeva
buk
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rozkládací postele

Přírodní masivní dřevo 
jádrový buk 
přírodní lak

Šířka rozkladu: 90 až 170 cm
Délka postele: 200 cm

www.bmb.cz/tandem-luke

TANDEM luke 
designová edice z řady TANDEM

Lamelový rošt v ceně
Úložný prostor k dokoupení

rozkládací postele

25
 ZÁRUKA 
25 let na

 masivní drevo 

let

ˇ

 MASIVNÍ
 DREVO ˇ

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

BMB
STRONG

BMB
EASY

BMB
PATENT

EUROPEAN
INOVATION

TANDEM Plus

 ÚLOŽNÝ 
PROSTOR

 lze dokoupit 
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Relax Gama Relax Delta

3 anatomické zóny 
Standardní nepoloho-
vatelný lamelový rošt. 
Nastavení tvrdosti lamel 
je ve středu roštu (T5). 
Rošt má spevňující stře-
dový popruh. 

- 3 zóny,
28 lamel, 
výška 5 cm, 
nosnost 130 kg,
max. délka a šířka 
220/140cm

Levý / pravý výklopný rošt 
Pohodlné zvedání pomocí ply-
nových pístů. Nastavení tvrdos-
ti lamel je ve středu roštu (T6). 
Rošt má spevňující středový 
popruh. Rošt lze použít na obě 
strany postele.

- 3 zóny.
28 lamel, 
výška 7 cm, 
nosnost 130 kg,
max. délka a šířka 
220/120cm

Relax Alfa Relax Beta

Polohování hlavy
Standardní lamelový 
rošt s polohováním 
hlavy. Nastavení tvr-
dosti lamel je ve středu 
roštu (T5). Je vhodný 
pro latexové a pěnové 
matrace.

- 3 zóny,
28 lamel, 
výška 5,5 cm, 
nosnost 110 kg,
max. délka a šířka 
220/140cm

Výklopný rošt zepředu 
Lamelový rošt s přístupem 
do úložného prostoru postele 
zepředu. Pohodlné zvedá-
ní pomocí plynových pístů. 
Nastavení tvrdosti lamel je ve 
středu roštu (T5). Rošt umož-
ňuje polohování hlavy.

- 3 zóny,
28 lamel, 
výška 5,5 cm, 
nosnost 130 kg,
max. délka a šířka 220/120cm

Relax Motor

Motorové polohování 
Lamelový rošt je po-
lohovatelný pomocí 2 
motorků a má dálkové 
ovládání. Rošt má spev-
ňující středový popruh. 
Nastavení tvrdosti lamel 
je ve středu roštu (T5).

- 3 zóny,
28 lamel, 
výška 6 cm, 
nosnost 130 kg,
max. délka a šířka 
220/140cm

Prověřené rošty BMB
pro váš 100% spánek 
Vynikající české rošty od BMB nabízejí řadu ergonomických poloh a praktických funkcí pro dokonalý spánek i relaxaci. Naše postele v kombinaci 
s našimi rošty BMB Vám dodají výbornou spánkovou pohodu.
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DŘEVOČAL
Malaga

Kvalitní sedmizónová matrace, 
jejíž nosné vrstvy tvoří kombinace 
studené / HR 
a oblíbené viscoelastické pěny. 
Oranžová nosná vrstva tvarovaná 
do masážních nopů je tvořena z 
viscoelastické pěny obohacené 
o sójový extrakt. Použitím této 
pěny se snižuje protitlak matrace 
na ležící tělo. Zelená nosná vrstva 
tvarovaná do masážních nopů je 
tvořena z kvalitní studené pěny / 
HR s přídavkem Aloe vera, které 
má příznivý vliv na pokožku. Jádro 
matrace tvoří elastická pěna Medi-
Foam, která je provzdušněna otvo-
ry zaručujícími ventilaci a změkčení 
matrace v oblasti ramen. Matrace 
malaga má tvrdost 2 z jedné a 3 z 
druhé strany. Klinicky testováno.

Výška 19 cm
nosnost 120 kg

* Výška matrací je uvedena s potahem.
Matrace se dodávají i jako půlené rovné do rozkládacích postelí.
Matrace mají tvrdost 2 z jedné strany a 3 z druhé strany.

Tamara

Klasická sendvičová matrace s 
jádrem z pojeného polyuretanu. 
Nosnou vrstvu matrace tvoří 
oboustranně polyuretanová/
PUR pěna tvarovaná do masáž-
ních nopů. Nopy jsou rozděleny 
do sedmi zón. Použitím nopů 
dochází k lepšímu prokrvení po-
kožky a uvolnění svalů. Tamara 
je nejtvrdší variantou z nabídky 
polyuretanových matrací, proto 
je vhodná pro zákazníky, kteří 
preferují tvrdší lůžko. Matraci je 
vhodné položit na pevný nebo 
polohovací lamelový rošt.

Výška 13 cm
nosnost 130 kg

Matrace BMB
Comfort Eco Plus

Velmi komfortní matrace z 
moderních 
a kvalitních materiálů. Dol-
ní část z kvalitní PUR pěny 
a horní část je kombinace 
komfortní HR pěny a  
visco pěny 
s paměťovým efektem  
+ profil 7 zón (komfort 
a vzdušnost). 
Matrace je z jedné strany 
velmi komfortní a z druhé 
strany je středně tvrdá.
Matrace má tvrdost č. 3.

Matrace je vyrobená 
z kvalitní PUR pěny 
s profilem 7 zón pro 
zlepšení kopírovatel-
nosti a vzdušnosti. Tato 
matrace je určená pro 
zákazníky, kteří mají 
raději tvrdší matraci.
Matrace má tvrdost č. 
4.

Matrace ze dvou vrstev 
PU pěny a vrchní vrstvy 
z komfortní HR pěny, 
která zlepšuje kopíro-
vatelnost - 7 zónová 
matrace Vám zaručí 
pohodlný spánek. Po-
těší zákazníky, kteří mají 
raději středně tvrdou 
matraci.
Matrace má tvrdost č. 3.

* Výška matrací je uvedena s potahem.
Matrace se dodávají i jako půlené rovné do rozkládacích postelí.

Výška 16 cm
nosnost 130 kg

Výška 16 cm
nosnost 130 kg

Výška 16 cm
nosnost 130 kg



Prověřené české matrace 
pro rozkládací postele

Připravili jsme speciální systém matrací uzpůsobený pro celou 
rodinu. Pečlivý výběr matrací zajistí pohodlný odpočinek během 
dne a klidný spánek po celou noc. Unikátním zkosením jedné ze 
dvou matrací dosahujeme pohodlného sezení a zároveň při spaní 
rovnoměrného rozložení váhy, proto doporučujeme objednávat 
vždy set 1x celá 1x půlená matrace.

ElenaSáva

2 strany použití 
Elena je z vrstvy kvalit-
ní PUR pěny
a studené pěny. Tužší 
strana je optimální pro 
sezení, měkčí strana s 
profilací je vhodná pro 
ležení a spánek. 

7 zón 
Matrace je vyrobena 
z kvalitní PUR pěny 
DUREN. Sáva nabízí 
pevnější podpěru těla 
a je vhodná pro sezení 
i ležení. Děrované pro-
vedení jádra zlepšuje 
prodyšnost matrace.

JennyNina

2 tvrdosti, 7 zón 
Jenny je vyrobe-
ná ze dvou vrstev 
(kvalitní PUR pěny) 
a má sedm děrova-
ných anatomických 
zón. Vrstvy matrace 
nejsou lepené. 

Dvoúčelová, 7 zón 
Nina je univerzální 
matrace pro sezení
a ležení s prodlouže-
nou životností. Pro-
filovaná (zónovaná) 
strana matrace se 
sedmi zónami urče-
ná pro ležení a tužší 
strana pro sezení.

Bonnie

2 tvrdosti, 7 zón 
Matrace je vyrobená 
ze dvou vrstev (kvalitní 
PUR pěny a paměťové 
pěny) má sedm anato-
mických zón. 

CH
RÁNĚNO

VZOREM
UŽITNÝM

Lisa

3 vrstvy PUR pěny 
Jádro matrace je 
zpevněno pojenou 
PUR pěnou, horní 
a dolní vrstvu tvoří 
kvalitní tvarovaná 
PUR pěna. Matra-
ce nabízí střední 
tvrdost pružení, 
konstrukce jádra za-
jistí i její dostatečné 
provzdušnění.

* Výška matrací je uvedena s potahem New Jersey.

Výška 14 cm*
nosnost 120 kg

Výška 16 cm*
nosnost 120 kg

Výška 16 cm*
nosnost 120 kg

Výška 16 cm*
nosnost 120 kg

Výška 16 cm*
nosnost 120 kg

Výška 18 cm*
nosnost 120 kg

Carola

3 vrstvy PUR pěny 
Pěnová matrace 
vyrobená ze tří vrs-
tev kvalitní PUR pěny, 
studené a paměťové 
pěny. Děrování sedmi 
anatomických zón
a neslepené provedení 
zajišťuje dobré pro-
vzdušnění. 

Výška 18 cm*
nosnost 120 kg

39

Matrace NOON Family 
nabízejí ve složeném stavu
anatomicky správné sezení
a optimální hloubku sedu. 
Pohodlnéopření zajišťuje zkosený 
opěrák. Opěrák je sestavený ze 
dvou dílců, které jsou spojeny 
potahem a ve složeném stavu.

Opěrná matrace NOON Family
je po rozložení zcela rovná, bez 
mezer a zajistí při ležení optimální
podpěru těla i hygienu lůžka. 
Strana pro ležení je opatřena kva-
litním matracovým potahem.
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Verona 06 Verona 34

Verona 37 Verona 64

Verona 38 Verona 23

Verona 02 Verona 63

Bombay 01

Bombay 04

Bombay 15

Bombay 33

Bombay 36

Bombay 38

Bombay 57

Bombay 89

CELOČALOUNĚNÉ
MATRACE

Barvy čalouněných matrací
pro rozkládací postele Nabízí příjemné 

klima matrace
a výborný odvod 
vlhkosti. Potah má 
vysokou odolnost 
proti oděru a žmol-
kování.

Po estetické strán-
ce dokonalé řešení.
Nabízené látky jsou
vyjímečné svou
dlouhou životností
a možností čištění.

MATRACE S POTAHEM
NEW JERSEY

Verona Bombay

POLOČALOUNĚNÉ
MATRACE

Otáčením poločalou-
něné matrace získáte 
veškeré skvělé 
vlastnosti potahu 
New Jersey i celoča-
louněné matrace.

Goren C-100

Goren C-27Goren C-25

Goren C-60Goren C-35

Goren C-24

Goren C-21

Goren C-22

Goren C-10

Kompletní vzorníky s úplným výběrem dekorů
naleznete na Vaší prodejně.
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Barvy koženek k čalouněným postelím řady DENERYS

Texas 01 Texas 02 Texas 04

Texas 36Texas 33Texas 24

Texas 54Texas 48 Texas 53

Texas 56 Texas 84Texas 64

Barevné odstíny se mohou mírně
lišit od zobrazení v katalogu nebo na Vašem 
monitoru než ve skutečnosti vypadají!!
Koženky jsou určeny pro postele řady DENERYS - star, paradise, live.

White 01 Beige 02 Sand 03

Latte 04 Taupe 05 Medium Brown 06

Brown 07 Chocolate 08 Red 09

Green 10 Navy blue 11 Light grey 12

Stone 13 Grey 14 Anthracide 15
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Šatníky s posuvnými dveřmi

Volitelné příslušenství vnitřního 
vybavení šatníků:

- dělící svislá příčka - rozděluje 
vnitřní širokou část šatníku na dva 
užší moduly - krajní o šířce 500 mm 
a vnitřní o šířce 460 mm
- T-modul - určen do spodní čás-
ti široké části šatníku - slouží jako 
police a zároveň jeho svislá příčka 
rozděluje vnitřní širokou část šat-
níku na dva užší moduly - krajní o 
šířce 500 mm a vnitřní o šířce 460 
mm - do těchto částí lze pak umís-
tit zásuvky nebo drátěné koše
- police šířky 500 mm - určena do 
modulu šířky 500 mm
- police šířky 460 mm - určena do 
modulu šířky 460 mm
- zásuvka - lze umístit pouze do 
modulu šířky 500 mm
- drátěný výsuvný koš výšky 
100mm - může být vždy umístěn 
pouze do modulu šířky 500 mm
- drátěný výsuvný koš výšky 
200mm - může být vždy umístěn 
pouze do modulu šířky 500 mm
- šatní tyče - do všech šířkových 
modulů

Šatník s posuvnými 
dveřmi 

šířky 200 cm, dveře 
dělené, ořech aida 

- imitace masivního dřeva

Šatník s posuvnými dveřmi 
šířky 200 cm, dveře plné

akát 

Šatník s posuvnými dveřmi 
šířky 200 cm, dveře plné

akát 

3 rozměrové varianty šatníků
- 150 cm
- 200 cm
- 250 cm

Základní vnitřní vybavení šatníků:
- horní pevné police v každé části 
šatníku
- šatní tyč v každé části šatníku

3 typy posuvných dveří
- dveře plné
- dveře dělené
- dveře zrcadlové

Výhody šatníků s posuvnými dveřmi:
•  velké množství úložného prostoru
•  velký výběr doplňkového vybavení – 
zásuvky, koše, šatní tyče, police, dělící 
příčky, T-moduly
•  možnost individuálního přizpůsobení 
potřebám zákazníka
•  stabilní a pevná konstrukce
•  výškově stavitelné nožky pro vyrovná-
ní případné nerovnosti podlahy
•  tichý a plynulý chod posuvných dveří

Šatník s posuvnými 
dveřmi 

šířky 200 cm, dveře 
dělené, ořech aida 

Šatník s posuvnými 
dveřmi 

šířky 200 cm, dveře 
dělené, ořech aida 

Šatník s posuvnými 
dveřmi 

šířky 200 cm, dveře 
dělené, ořech aida 
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Šatníky s otevíracími dveřmi a 
doplňky do ložnice

Komoda 4-zásuvková - L42 - imita-
ce masivního dřeva - AKÁT

š x v x h: 1050 x 850 x 460 mm 

Police nad postel - L40, L41 | Zásuvka pod 
postel - L29 | Noční stolek L20

- vše imitace masivního dřeva - AKÁT

- imitace masivního dřeva
Šatník E 200
- 2 dveřový
- vnitřní vybavení - 
horní police a šatní 
tyč na celou šířku 
šatníku
- rozměry:
- š x v x hl 832 x 207 
x 576
- šatník je opatřen 
kluzáky o výšce 
20mm, které jsou 
výškově seřizovatelné 

Šatník E 210 - dělený
- 2 dveřový
vnitřní vybavení:
- v horní části - police přes 
celou šířku šatníku - pod ní 
je šatník rozdělen svislou 
mezistěnou na 2 části:
- v jedné části je šatní tyč
- v druhé části jsou 4 police
- rozměry:
- š x v x hl 950 x 207 x 576 
mm
- šatník je opatřen kluzáky 
o výšce 20mm, které jsou 
výškově seřizovatelné

Peřináč - L43 - imitace masivního 
dřeva - AKÁT

š x v x h: 1050 x 850 x 460 mm

Šatník E200Šatník E210 - dělenýŠatník E200 a E210
Toaletní stolek - L44

Zrcadlo - L45

komoda kombinovaná imitace masiv 
dřeva, dub Bardolino

š x v x h: 1500 x 850 x 460 mm
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- dýhované pro postele z masivního dřeva

Šatníky s posuvnými dveřmi
3 rozměrové varianty šatníků
- 150 cm
- 200 cm
- 250 cm

3 typy posuvných dveří
- dveře dělené
- dveře dělené kombinova-
né se sklem
- dveře zrcadlové

Základní vnitřní vybavení šatníků:
- horní pevné police a šatní tyč v každé části šatníku
- všechny dílce vnitřní části šatníku jsou vyrobeny z lamina

Volitelné příslušenství vnitřního 
vybavení šatníků:

- všechny dílce vevnitř šatníku jsou 
vyrobeny z lamina
- dělící svislá příčka - rozděluje 
vnitřní širokou část šatníku na dva 
užší moduly - krajní o šířce 500 mm 
a vnitřní o šířce 455 mm
- T-modul - určen do spodní čás-
ti široké části šatníku - slouží jako 
police a zároveň jeho svislá příčka 
rozděluje vnitřní širokou část šat-
níku na dva užší moduly - krajní o 
šířce 500 mm a vnitřní o šířce 455 
mm - do těchto částí lze pak umís-
tit zásuvky nebo drátěné koše
- police šířky 500 mm - určena do 
modulu šířky 500 mm
- police šířky 455 mm - určena do 
modulu šířky 455 mm
- zásuvka - lze umístit pouze do 
modulu šířky 500 mm
- drátěný výsuvný koš výšky 
100mm - může být vždy umístěn 
pouze do modulu šířky 500 mm
- drátěný výsuvný koš výšky 
200mm - může být vždy umístěn 
pouze do modulu šířky 500 mm
- šatní tyče - do všech šířkových 
modulů

Výhody šatníků s posuvnými dveřmi:
•  velké množství úložného prostoru
•  velký výběr doplňkového vybavení – 
zásuvky, koše, šatní tyče, police, dělící 
příčky, T-moduly
•  možnost individuálního přizpůsobení 
potřebám zákazníka
•  stabilní a pevná konstrukce
•  výškově stavitelné nožky pro vyrovná-
ní případné nerovnosti podlahy
•  tichý a plynulý chod posuvných dveří

Šatník s posuvnými dveř-
mi šířky 200cm - dveře 
dělené - buková dýha 
mořená na mahagon

Ukázka vnitřního vybavení 
šatníku

Ukázka vnitřního vybavení 
šatníku

Ukázka vnitřního vybavení 
šatníku

Šatník s posuvnými dveř-
mi šířky 200cm - dveře 
dělené kombinované se 

sklem

Ukázka vnitřního vybavení 
šatníku
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Doplňky do ložnice

komoda kombinovaná masiv jádro 
buk olše, rádiusové hrany

š x v x h: 1500 x 853 x 465 mm

komoda kombinovaná masiv jádro 
buk, rádiusové hrany

š x v x h: 1500 x 853 x 465 mm

komoda Adriana, masiv buk průběžný 
přírodní lak

š x v x h: 1020 x 853 x 475 mm 

úchytka s masiv dřevem pro 
komody a stolky

noční stolek Adriana dvouzásuvkový, 
masiv dub průběžný olej natur
š x v x h: 486 x 500 x 380 mm 

Chytrý noční stolek s bezdotykovým 
nabíjením pro smartphony

š x v x h: 500 x 500x 350/360mm

- z přírodního masivního dřeva
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Doplňky do ložnice
k postelím z imitace masivního dřeva

S vaším prodejcem můžete dále vybrat zrcadla, zásuvky, koše, šatní tyče, police a dělící příčky.

Dvouzásuvkový

Š 
50

V 
50

H 
35

Š 
50

V 
48

H 
35

Klasik

Š 
40

V 
48

H 
35

Úzký

Š 
50

V 
48

H 
35

Široký

Š 
28

V 
19,2

H 
35

Závěsný

Š 
105

V 
85

H 
46

Komoda

Šatníky s posuvnými dveřmi Šatníky s otevíracími dveřmi

Úzký šatník 

Š 
152,4

V 
214

H 
635

Střední

Š 
200

V 
214

H 
635

Úzký levý/pravý

Š 
44,8

V 
204,8

H 
57,6

Široký

Š 
83,2

V 
204,8

H 
57,6

Široký

Š 
251,6

V 
214

H 
635

Doplňky do ložnice
k postelím z přírodního masivního dřeva

Dvouzásuvkový
Š 
50

V 
50

H 
36

Š 
50

V 
47

H 
36

Klasik
Š 
28

V 
19

H 
35

Závěsný
Š 
40

V 
47

H 
36

Úzký
Š 

103
V 

85,3
H 
47

Komoda

Šatníky s posuvnými dveřmi

Úzký šatník 

Š 
152,8

V 
213

H 
61,4

Střední

Š 
200

V 
213

H 
61,4

Široký

Š 
251,9

V 
213

H 
61,4

Š 
50

V 
47 36

Široký
H 

Š 
150

V 
85

H 
46

Komoda
kombinovaná

Š 
150

V 
85,3

H 
46,5

Komoda
kombinovaná

S vaším prodejcem můžete 
dále vybrat zrcadla, zásuv-
ky, koše, šatní tyče, police a 
dělící příčky.
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Zakázková výroba na míru nejenom 
pro hotely a penziony



Stalo se v roce 1897 - byla založena 
truhlárna, která vynikala svojí vysokou 
kvalitou. Dnes po 120 letech, na stejném 
místě a ve stejných budovách, vyrábí 
přes 40 mistrů v práci se dřevem poctivý 
český nábytek pod značkou BMB.
Kvalitní nábytek by Vám měl vydržet po 
celý život. Díky našemu nekompromisní-
mu přístupu při výběru materiálů, kon-
strukci a tradičnímu způsobu výroby, při 
kterém dnes ale používáme nejmoder-
nější technologie, Vám u nábytku BMB 
tuto věc mohu osobně zaručit.

Děkuji za Vaši důvěru, Filip Schneider - 
jednatel BMB, spol. s.r.o.

kontakt na prodejce

BMB, spol. s r.o., Nádražní 524, 696 32 Ždánice. Mob.: +420 774 801 573, e-mail: bmb@bmb.cz
e-mail na objednávky: objednavky@bmb.cz, www.bmb.cz




