
1

NÁŠ
TIP

Provedení v látce MD/deka č. 3 a s matrací RELAX

Sleva 
30 % Luxusní postel s volně loženými matracemi 

a volně loženým roštem
•  180/200 cm (možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 192/106/213 cm 

DORIS deLuxe

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
• nadstandartní výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 15 900 Kč 20 670 Kč

Cena s roštem R2 17 490 Kč 22 740 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 18 490 Kč 24 040 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 19 990 Kč 25 990 Kč

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 18 990 Kč 24 690 Kč

Cena s roštem R2 20 490 Kč 26 640 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 21 490 Kč 27 940 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 22 990 Kč 29 890 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 21 490 Kč 27 940 Kč

Cena s roštem R2 22 990 Kč 29 890 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 23 990 Kč 31 190 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 25 490 Kč 33 140 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
•  nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 22 490 Kč 29 240 Kč

Cena s roštem R2 23 990 Kč 31 190 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 24 990 Kč 32 490 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 26 490 Kč 34 440 Kč

20 let na trhu  •  Více než 200 000 spokojených zákazníků 
Akce PROKOND

Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Modelová řada deLuxe se vyznačuje moderním designem čel a kvalitním 
zpracováním. Velkou výhodou této řady je možnost sestavení postele dle přání 

zákazníka. Je možno volit z několika typů kvalitních matrací a lamelových 
roštů. Na výběr je i velké množství oboustranných denních dek.



2 Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Luxusní postel s volně loženými matracemi 
a volně loženým roštem
•  180/200 cm (možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 192/106/213 cm 

Luxusní postel s volně loženými matracemi 
a volně loženým roštem
•  180/200 cm (možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 192/106/213 cm 

REBEKA deLuxe

LILIANA deLuxe

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 15 900 Kč 20 670 Kč

Cena s roštem R2 17 490 Kč 22 740 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 18 490 Kč 24 040 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 19 990 Kč 25 990 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 15 900 Kč 20 670 Kč

Cena s roštem R2 17 490 Kč 22 740 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 18 490 Kč 24 040 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 19 990 Kč 25 990 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 21 490 Kč 27 940 Kč

Cena s roštem R2 22 990 Kč 29 890 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 23 990 Kč 31 190 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 25 490 Kč 33 140 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 21 490 Kč 27 940 Kč

Cena s roštem R2 22 990 Kč 29 890 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 23 990 Kč 31 190 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 25 490 Kč 33 140 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
•  nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 22 490 Kč 29 240 Kč

Cena s roštem R2 23 990 Kč 31 190 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 24 990 Kč 32 490 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 26 490 Kč 34 440 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
•  nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 22 490 Kč 29 240 Kč

Cena s roštem R2 23 990 Kč 31 190 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 24 990 Kč 32 490 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 26 490 Kč 34 440 Kč

Provedení v látce JL/deka č. 2 a s matrací RELAX

Provedení v látce JN/deka č. 12 a s matrací RELAX

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 18 990 Kč 24 690 Kč

Cena s roštem R2 20 490 Kč 26 640 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 21 490 Kč 27 940 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 22 990 Kč 29 890 Kč

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 18 990 Kč 24 690 Kč

Cena s roštem R2 20 490 Kč 26 640 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 21 490 Kč 27 940 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 22 990 Kč 29 890 Kč

20 let 
na trhu

NÁŠ
TIP

NÁŠ
TIP



3Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Luxusní postel s volně loženými matracemi 
a volně loženým roštem
•  180/200 cm (možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 192/122/212 cm 

Luxusní postel s volně loženými matracemi 
a volně loženým roštem
•  180/200 cm (možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 192/106/213 cm 

VALENTÝNA deLuxe

FIONA deLuxe

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 15 900 Kč 20 670 Kč

Cena s roštem R2 17 490 Kč 22 740 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 18 490 Kč 24 040 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 19 990 Kč 25 990 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 15 900 Kč 20 670 Kč

Cena s roštem R2 17 490 Kč 22 740 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 18 490 Kč 24 040 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 19 990 Kč 25 990 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 21 490 Kč 27 940 Kč

Cena s roštem R2 22 990 Kč 29 890 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 23 990 Kč 31 190 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 25 490 Kč 33 140 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 21 490 Kč 27 940 Kč

Cena s roštem R2 22 990 Kč 29 890 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 23 990 Kč 31 190 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 25 490 Kč 33 140 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
•  nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 22 490 Kč 29 240 Kč

Cena s roštem R2 23 990 Kč 31 190 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 24 990 Kč 32 490 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 26 490 Kč 34 440 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
•  nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 22 490 Kč 29 240 Kč

Cena s roštem R2 23 990 Kč 31 190 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 24 990 Kč 32 490 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 26 490 Kč 34 440 Kč

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 18 990 Kč 24 690 Kč

Cena s roštem R2 20 490 Kč 26 640 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 21 490 Kč 27 940 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 22 990 Kč 29 890 Kč

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 18 990 Kč 24 690 Kč

Cena s roštem R2 20 490 Kč 26 640 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 21 490 Kč 27 940 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 22 990 Kč 29 890 Kč

Provedení v látce JU/deka č. 7 a s matrací RELAX

Provedení v látce ME/deka č. 1 a s matrací RELAX

20 let 
na trhu

NÁŠ
TIP

NÁŠ
TIP
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NÁŠ
TIP

Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Luxusní postel v laminu s volně loženými 
matracemi a volně loženým roštem 
s ABS hranou a zesíleným korpusem o šířce 36 mm
•  180/200 cm (možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu) 

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 191/115/216 cm 

Elegantní postel s volně loženými matracemi 
a volně loženým lamelovým roštem
•  180/200 cm (možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 197/106/216 cm 

HILDA deLuxe

JOLANDA

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
• nadstandartní  výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 14 900 Kč 19 370 Kč

Cena s roštem R2 16 490 Kč 21 440 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 16 990 Kč 22 090 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 18 590 Kč 24 170 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 15 490 Kč 20 140 Kč

Cena s roštem R2 15 990 Kč 20 790 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 16 990 Kč 22 090 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 17 990 Kč 23 390 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 20 490 Kč 26 640 Kč

Cena s roštem R2 22 490 Kč 29 240 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 23 490 Kč 30 540 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 25 490 Kč 33 140 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 18 990 Kč 24 690 Kč

Cena s roštem R2 20 490 Kč 26 640 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 20 990 Kč 27 290 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 22 990 Kč 29 890 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
• nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 20 490 Kč 26 640 Kč

Cena s roštem R2 22 490 Kč 29 240 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 23 490 Kč 30 540 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 25 490 Kč 33 140 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
•  nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 19 990 Kč 25 990 Kč

Cena s roštem R2 21 490 Kč 27 940 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 21 990 Kč 28 590 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 23 990 Kč 31 190 Kč

Provedení v laminu č. 8197/deka č. 4 a s matrací RELAX

Provedení v látce MC/deka č. 5 a s matrací RELAX

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 17 900 Kč 23 270 Kč

Cena s roštem R2 19 490 Kč 25 340 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 20 490 Kč 26 640 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 21 990 Kč 28 590 Kč

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 16 990 Kč 22 090 Kč

Cena s roštem R2 18 490 Kč 24 040 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 18 990 Kč 24 690 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 20 490 Kč 26 640 Kč

NÁŠ
TIP

20 let 
na trhu

NÁŠ
TIP



5Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Elegantní postel s volně loženými matracemi 
a volně loženým lamelovým roštem
•  180/200 cm (možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 190/96/211 cm 

Elegantní postel s volně loženými matracemi 
a volně loženým lamelovým roštem
•  180/200 cm (možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 197/97/221 cm 

BIANKA

DAJANA

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 14 990 Kč 19 490 Kč

Cena s roštem R2 15 700 Kč 20 410 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 16 690 Kč 21 700 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 17 990 Kč 23 390 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 14 990 Kč 19 490 Kč

Cena s roštem R2 15 700 Kč 20 410 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 16 690 Kč 21 700 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 17 990 Kč 23 390 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 18 990 Kč 24 690 Kč

Cena s roštem R2 20 490 Kč 26 640 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 20 990 Kč 27 290 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 22 990 Kč 29 890 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 18 990 Kč 24 690 Kč

Cena s roštem R2 20 490 Kč 26 640 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 20 990 Kč 27 290 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 22 990 Kč 29 890 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
• nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 19 990 Kč 25 990 Kč

Cena s roštem R2 21 490 Kč 27 940 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 21 990 Kč 28 590 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 23 990 Kč 31 190 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
•  nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 19 990 Kč 25 990 Kč

Cena s roštem R2 21 490 Kč 27 940 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 21 990 Kč 28 590 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 23 990 Kč 31 190 Kč

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 16 990 Kč 22 090 Kč

Cena s roštem R2 18 490 Kč 24 040 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 18 990 Kč 24 690 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 20 490 Kč 26 640 Kč

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 16 990 Kč 22 090 Kč

Cena s roštem R2 18 490 Kč 24 040 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 18 990 Kč 24 690 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 20 490 Kč 26 640 Kč

Provedení v látce AH/GA a s matrací RELAX

Provedení v látce JQ/deka č. 9 a s matrací RELAX

20 let 
na trhu

NÁŠ
TIP

NÁŠ
TIP



6 Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Elegantní postel s volně loženými matracemi 
a volně loženým lamelovým roštem
•  180/200 cm (možno i v rozměru 160/200 

za stejnou cenu)
příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč

• rozměry š/v/d: 197/97/236 cm 

Elegantní postel s volně loženými matracemi 
a volně loženým lamelovým roštem
•  180/200 cm (možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 200/100/220 cm 

LEONTÝNA

LENA

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 14 990 Kč 19 490 Kč

Cena s roštem R2 15 700 Kč 20 410 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 16 690 Kč 21 700 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 17 990 Kč 23 390 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 14 990 Kč 19 490 Kč

Cena s roštem R2 15 700 Kč 20 410 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 16 690 Kč 21 700 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 17 990 Kč 23 390 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 18 990 Kč 24 690 Kč

Cena s roštem R2 20 490 Kč 26 640 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 20 990 Kč 27 290 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 22 990 Kč 29 890 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
• nadstandartní  výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 18 990 Kč 24 690 Kč

Cena s roštem R2 20 490 Kč 26 640 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 20 990 Kč 27 290 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 22 990 Kč 29 890 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
•  nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 19 990 Kč 25 990 Kč

Cena s roštem R2 21 490 Kč 27 940 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 21 990 Kč 28 590 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 23 990 Kč 31 190 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
•  nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 19 990 Kč 25 990 Kč

Cena s roštem R2 21 490 Kč 27 940 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 21 990 Kč 28 590 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 23 990 Kč 31 190 Kč

Provedení v látce AU/JN a s matrací RELAX

Provedení v látce JR/deka č. 6 a s matrací RELAX

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 16 990 Kč 22 090 Kč

Cena s roštem R2 18 490 Kč 24 040 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 18 990 Kč 24 690 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 20 490 Kč 26 640 Kč

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na str. 15

Cena s roštem R1 16 990 Kč 22 090 Kč

Cena s roštem R2 18 490 Kč 24 040 Kč
Cena s roštem R1 
a denní dekou 18 990 Kč 24 690 Kč
Cena s roštem R2 
a denní dekou 20 490 Kč 26 640 Kč

20 let 
na trhu

NÁŠ
TIP

NÁŠ
TIP



7Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Moderní postel 180/200 
s polohovacím lamelovým roštem,
s nadstandartní výškou lehací plochy
za velmi příznivou cenou 
(možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

Moderní postel 180/200 
s polohovacím lamelovým roštem,
s nadstandartní výškou lehací plochy
za velmi příznivou cenou 
(možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

IZIDORA

MALVÍNA

S 5 zónovou sendvičovou matrací DIONE
•  výška matrace včetně roštu cca 16 cm
• nadstandartní  výška lehací plochy cca 59 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  polohovací lamelový rošt
•  rozměry š/v/d: 197/97/216

12 990 Kč 16 890 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací DIONE
•  výška matrace včetně roštu cca 16 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy cca 59 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 198/108/216

12 990 Kč 16 890 Kč

S luxusní 7 zónovou sendvičovou 
matrací ZEUS
•  výška matrace včetně roštu cca 18 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy cca 61 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  latexová pěna
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  polohovací lamelový rošt
•  rozměry š/v/d: 197/97/216

14 990 Kč 19 490 Kč

S luxusní 7 zónovou sendvičovou 
matrací LYRA
•  výška matrace včetně roštu cca 20 cm
•  nadstandartní  výška lehací plochy cca 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  latexová pěna
•  kokosová vrstva
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  prošitý povrch matrace
•  rozměry š/v/d: 198/108/216

15 490 Kč 20 140 Kč

Provedení v látce GN/GA s matrací DIONE

Provedení v látce AQ/MB s matrací DIONE

20 let 
na trhu



88 Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Moderní postel 180/200 s polohovacím lamelovým 
roštem s možností rozložení na dvě válendy 
(možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

Moderní postel 180/200 s polohovacím lamelovým roštem
(možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

Moderní postel 180/200 s polohovacím lamelovým roštem
(možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

PAMELA

KLAUDIE

HERMÍNA

S 5 zónovou sendvičovou matrací DIONE
•  výška matrace včetně roštu cca 16 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy cca 55 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 190/96/216

12 990 Kč 16 890 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací DIONE
•  výška matrace včetně roštu cca 16 cm
•  výška lehací plochy cca 52 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 186/95/208

11 990 Kč 15 590 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací DIONE
•  výška matrace včetně roštu cca 16 cm
•  výška lehací plochy cca 52 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 198/98/212

11 990 Kč 15 590 Kč

S luxusní 7 zónovou sendvičovou matrací LYRA
•  výška matrace včetně roštu cca 20 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy cca 59 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  latexová pěna
•  kokosová vrstva
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 190/96/216

14 990 Kč 19 490 Kč

S luxusní 7 zónovou sendvičovou matrací FLORA
•  výška matrace včetně roštu cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy cca 57 cm
•  nosnost matrace 130 kg
• prošitý povrch matrace
•  kokosová deska
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 186/95/208

12 990 Kč 16 890 Kč

S luxusní 7 zónovou sendvičovou matrací ZEUS
•  výška matrace včetně roštu cca 18 cm
• nadstandartní výška lehací plochy cca 54 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  latexová pěna
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 198/98/212

12 990 Kč 16 890 Kč

Provedení v látce AX/JE s matrací DIONE

Provedení v látce AK/JR s matrací DIONE

Provedení v látce AR/GJ s matrací DIONE

20 let 
na trhu



9Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Moderní postel 180/200 
s polohovacím lamelovým roštem
(možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

Moderní postel 180/200 s polohovacím lamelovým roštem
(možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

Oblíbená luxusní rozkládací pohovka
určená k trvalému spaní 
a přizpůsobená k sezení

IRENA

SALMA

ALAN

S matrací z polyuretanové pěny
•  výška matrace včetně roštu cca 14 cm
•  výška lehací plochy cca 50 cm
•  nosnost matrace 100 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 208/93/208

9 990 Kč 12 990 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací DIONE
•  výška matrace včetně roštu cca 16 cm
•  výška lehací plochy cca 52 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 207/96/208

10 990 Kč 14 290 Kč

•  výška matrace včetně desky cca 19 cm
•  pružinové matrace s kokosem
•  rozměr po rozložení 160/200
•  výška lehací plochy cca 51 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor
•  rozměry d/š/v: 202/101/88

9 990 Kč 12990 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací DIONE
•  výška matrace včetně roštu cca 16 cm
•  výška lehací plochy cca 52 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
• rozměry š/v/d: 208/93/208

10 990 Kč 12 290 Kč

S luxusní 7 zónovou sendvičovou matrací ZEUS
•  výška matrace včetně roštu cca 18 cm
• nadstandartní výška lehací plochy cca 54 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  latexová pěna
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 207/96/208

11 990 Kč 15 590 Kč

Provedení v látce AL/MA s matrací DIONE

Provedení v látce MG/GT s matrací DIONE

Provedení v látce AC/JI

20 let 
na trhu



10 Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Moderní postel 180/200 
s pevným lamelovým roštem 
(možno i v rozměru 160/200 
za stejnou cenu)

Postel ekonom 160/200

Postel ekonom 180/200 
(možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

VANESA

KLÁRA

JITKA

S pružinovou matrací STANDART PLUS
•  výška matrace včetně desky cca 17 cm
•  výška lehací plochy cca 51 cm
•  nosnost matrace 90 kg
•  vyztužené okraje matrace
•  vyztužený úložný prostor
•  prošitý povrch matrace
•  rozměry š/v/d: 187/98/208

7 490 Kč   9 740 Kč

S pružinovou matrací STANDART PLUS
•  výška matrace včetně desky cca 17 cm
•  výška lehací plochy cca 51 cm
•  nosnost matrace 90 kg
•  vyztužené okraje matrace
•  vyztužený úložný prostor
•  prošitý povrch matrace
•  rozměry š/v/d: 170/94/208

7 290 Kč   9 480 Kč

S luxusní 7 zónovou sendvičovou matrací FLORA
•  výška matrace včetně roštu cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy cca 58 cm
•  nosnost matrace 130 kg
• prošitý povrch matrace
•  kokosová deska
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný z boku
•  rozměry š/v/d: 191/97/209

11 990 Kč 15 590 Kč

S pružinovou matrací s kokosem PRIMA
•  výška matrace včetně desky cca 19 cm
•  výška lehací plochy cca 53 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  kokosová deska
•  vyztužené okraje matrace
•  vyztužený úložný prostor
•  prošitý povrch matrace
•  rozměry š/v/d: 187/98/208

8 590 Kč 11 170 Kč

S pružinovou matrací s kokosem PRIMA
•  výška matrace včetně desky cca 19 cm
•  výška lehací plochy cca 53 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  kokosová deska
•  vyztužené okraje matrace
•  vyztužený úložný prostor
•  prošitý povrch matrace
•  rozměry š/v/d: 170/94/208

8 390 Kč 10 900 Kč

Provedení v látce DI/DJ s matrací FLORA

Provedení v látce GM/GC s matrací STANDART

Provedení v látce MH/JV s matrací STANDART

S 5 zónovou sendvičovou matrací DIONE
•  výška matrace včetně roštu cca 16 cm
•  výška lehací plochy cca 52 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  úložný prostor přístupný z boku
•  rozměry š/v/d: 191/97/209

9 990 Kč 12 990 Kč

20 let 
na trhu



11Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Válenda na pevném lamelovém roštu
o rozměrech 110/200 cm 
a 140/200 cm s čely (levá i pravá)

Válenda v laminu 90/200 cm 
(možno i v rozměru 80/200 cm 
za stejnou cenu)

Válenda na pevném lamelovém 
roštu o rozměrech 110/200 cm 
a 140/200 cm

Postel ekonom 160/200

Postel ekonom 180/200 
(možno i v rozměru 160/200 za stejnou cenu)

ALEXA

SAŠA

MONA

KLÁRA

JITKA

S pružinovou matrací STANDART PLUS
•  výška matrace včetně desky cca 17 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy cca 56 cm
•  nosnost matrace 90 kg
•  výběr odstínů lamin viz strana 14

4 790 Kč   6 230 Kč

S pružinovou matrací s kokosem PRIMA
•  výška matrace včetně desky cca 19 cm
•  výška lehací plochy cca 53 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  kokosová deska
•  vyztužené okraje matrace
•  vyztužený úložný prostor
•  prošitý povrch matrace
•  rozměry š/v/d: 187/98/208

8 590 Kč 11 170 Kč

S pružinovou matrací s kokosem PRIMA
• výška matrace včetně desky cca 19 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy cca 58 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  výběr odstínů lamin viz strana 14

5 490 Kč   7 140 Kč

S pružinovou matrací s kokosem PRIMA
•  výška matrace včetně desky cca 19 cm
•  výška lehací plochy cca 53 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  kokosová deska
•  vyztužené okraje matrace
•  vyztužený úložný prostor
•  prošitý povrch matrace
•  rozměry š/v/d: 170/94/208

8 390 Kč 10 900 Kč

Provedení levá v látce AS/GB s matrací PUR

Provedení v látce DX/GA s matrací PUR

S matrací z polyuretanové pěny
•  výška lehací plochy cca 51 cm
•  nosnost matrace 100 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 114/85/204

110/200 cm 7 990 Kč 10 390 Kč

140/200 cm 8 990 Kč 11 690 Kč

S matrací z polyuretanové pěny
•  výška lehací plochy cca 54 cm
•  nosnost matrace 100 kg
•  prošitý povrch matrace
•  rozměry š/v/d: 142/91/205

110/200 cm 5 990 Kč   7 790 Kč

140/200 cm 7 290 Kč   9 480 Kč

S luxusní 7 zónovou sendvičovou matrací ZEUS
•  nadstandartní výška lehací plochy cca 55 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  latexová pěna
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor přístupný od nohou
•  rozměry š/v/d: 114/85/204

110/200 cm     9 490 Kč 12 340 Kč

140/200 cm 10 490 Kč 13 640 Kč

S luxusní 7 zónovou sendvičovou matrací ZEUS
•  nadstandartní výška lehací plochy cca 58 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  latexová pěna
•  prošitý povrch matrace
•  rozměry š/v/d: 142/91/205

110/200 cm     7 490 Kč   9 740 Kč

140/200 cm     9 490 Kč 12 340 Kč

Provedení v laminu č. 1764/MF s matrací STANDART

20 let 
na trhu



12 Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Komfortní válenda s volně loženou matrací
a volně loženým lamelovým roštem
•  90/200 cm (možno i v rozměru 80/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/d: 95/205 cm

Komfortní válenda se 2 čely, s volně loženou matrací 
a volně loženým lamelovým roštem, varianta provedení 
pravá i levá strana
•  90/200 cm (možno i v rozměru 80/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 100/96/213 cm

Komfortní válenda s čelem v laminu, s volně loženou 
matrací a volně loženým lamelovým roštem
•  90/200 cm (možno i v rozměru 80/200 za stejnou cenu)

příplatek za 1 el. rošt 4500 Kč
• rozměry š/v/d: 104/93/205 cm

JAKUB

TONDA

VIKTOR

Provedení v látce JU s matrací RELAX

Provedení levá v látce MF s matrací RELAX

Provedení v laminu č. 8971 s matrací RELAX

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 61 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15

Cena s roštem R1 5 690 Kč 7 400 Kč

Cena s roštem R2 5 990 Kč 7 790 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
• nadstandartní výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15

Cena s roštem R1 7 690 Kč    9 990 Kč

Cena s roštem R2 7 990 Kč 10 390 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací RELAX
•  výška matrace s potahem cca 16 cm
• nadstandartní výška lehací plochy 58 cm
•  nosnost matrace 120 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15

Cena s roštem R1 7 990 Kč 10 390 Kč

Cena s roštem R2 8 490 Kč 11 040 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 66 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15 

Cena s roštem R1 7 990 Kč 10 390 Kč

Cena s roštem R2 8 490 Kč 11 040 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15 

Cena s roštem R1 9 690 Kč 12 600 Kč

Cena s roštem R2 9 990 Kč 12 990 Kč

S 7 zónovou komfortní zdravotní matrací MEDICFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
• nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15 

Cena s roštem R1 10 490 Kč 13 640 Kč

Cena s roštem R2 10 990 Kč 14 290 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
• nejvyšší výška lehací plochy na trhu 70 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15 

Cena s roštem R1 8 490 Kč 11 040 Kč

Cena s roštem R2 8 990 Kč 11 690 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
• nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15 

Cena s roštem R1 9 990 Kč 12 990 Kč

Cena s roštem R2 10 490 Kč 13 640 Kč

S 7 zónovou sendvičovou matrací STRONGFLEX
•  výška matrace s potahem cca 25 cm
• nejvyšší výška lehací plochy na trhu 67 cm
•  nosnost matrace 150 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15 

Cena s roštem R1 10 490 Kč 13 640 Kč

Cena s roštem R2 10 990 Kč 14 290 Kč

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•nadstandartní výška lehací plochy 66 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15 

Cena s roštem R1 7 490 Kč    9 740 Kč

Cena s roštem R2 7 790 Kč 10 130 Kč

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15 

Cena s roštem R1 8 990 Kč 11 690 Kč

Cena s roštem R2 9 390 Kč 12 200 Kč

S 7 zónovou komfortní sendvičovou matrací VISCOFLEX
•  výška matrace s potahem cca 21 cm
• nadstandartní výška lehací plochy 63 cm
•  nosnost matrace 130 kg
•  podrobný popis matrace na straně 15 

Cena s roštem R1 9 390 Kč 12 200 Kč

Cena s roštem R2 9 890 Kč 12 860 Kč

NÁŠ
TIP

NÁŠ
TIP

NÁŠ
TIP

20 let 
na trhu



13Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.

Senior válenda na pevném lamelovém roštu
•  90/200 cm (možno i v rozměru 80/200 za stejnou cenu)

Válenda s čely na polohovacím lamelovém roštu, 
varianta provedení pravé i levé strany
          •  90/200 cm (možno i v rozměru 80/200 za stejnou cenu)

                          • rozměry š/v/d: 93/85/206 cm

Válenda s dlouhým čelem
•  90/200 cm (možno i v rozměru 80/200 za stejnou cenu)
• rozměry š/v/d: 94/91/201 cm

Válenda s polohovacím lamelovým roštem
•  90/200 cm (možno i v rozměru 80/200 za stejnou cenu)

Válenda ekonom 80/200

FILIP

ROMAN

PAVEL

PATRIK

JAN

Provedení v látce AY-BH s matrací FLORA

Provedení v látce GG/MF s matrací STANDART

Provedení v látce JY/JE s matrací PUR

S matrací z polyuretanové pěny
•  výška matrace včetně roštu cca 14 cm
•  výška lehací plochy cca 51 cm
•  nosnost matrace 100 kg
• prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina

4 990 Kč 6 490 Kč

S matrací z polyuretanové pěny
•  výška matrace včetně roštu cca 14 cm
•  výška lehací plochy cca 53 cm
•  nosnost matrace 100 kg
• prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina

4 490 Kč 5 840 Kč

S matrací z polyuretanové pěny
•  výška matrace včetně desky cca 13 cm
•  výška lehací plochy cca 38 cm
•  nosnost matrace 90 kg
•  vyztužený úložný prostor

2 590 Kč 3 370 Kč

S luxusní 7 zónovou sendvičovou matrací FLORA
•  výška matrace včetně roštu cca 21 cm
• nadstandartní výška lehací plochy cca 58 cm
•  nosnost matrace 130 kg
• prošitý povrch matrace
•  kokosová deska
•  úložný prostor z bílého lamina

5 990 Kč 7 790 Kč

S pružinovou matrací STANDART PLUS
•  výška matrace včetně desky cca 17 cm
•  výška lehací plochy cca 42 cm
•  nosnost matrace 90 kg
•  vyztužený úložný prostor

2 690 Kč   3 500 Kč

S pružinovou matrací STANDART PLUS
•  výška matrace včetně roštu cca 18 cm
•  výška lehací plochy cca 53 cm
•  nosnost matrace 100 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina

5 490 Kč   7 140 Kč

S pružinovou matrací STANDART PLUS
•  výška matrace včetně roštu cca 17 cm
•  výška lehací plochy cca 52 cm
•  nosnost matrace 90 kg
•  prošitý povrch matrace
•  vyztužený úložný prostor

4 490 Kč   5 840 Kč

RENÉ
S matrací z polyuretanové pěny
•  výška matrace včetně desky cca 13 cm
•  výška lehací plochy cca 38 cm
•  nosnost matrace 90 kg
•  vyztužený úložný prostor

2 990 Kč 3 890 Kč

S pružinovou matrací STANDART PLUS
•  výška matrace včetně desky cca 17 cm
•  výška lehací plochy cca 42 cm
•  nosnost matrace 90 kg
•  vyztužený úložný prostor

3 290 Kč   4 280 Kč

Válenda ekonom 90/200

S luxusní 7 zónovou sendvičovou matrací ZEUS
•  výška matrace včetně roštu cca 18 cm
•  nadstandartní výška lehací plochy cca 57 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  latexová pěna
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina

5 590 Kč 7 270 Kč

S 5 zónovou sendvičovou matrací DIONE
•  výška matrace včetně roštu cca 16 cm
•  výška lehací plochy cca 51 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  prošitý povrch matrace
•  úložný prostor z bílého lamina
•  polohovací lamelový rošt

5 990 Kč   7 790 Kč

S pružinovou matrací s kokosem PRIMA
•  výška matrace včetně desky cca 19 cm
•  výška lehací plochy cca 54 cm
•  nosnost matrace 110 kg
•  prošitý povrch matrace
•  vyztužený úložný prostor

4 990 Kč   6 490 Kč

Provedení levá v látce GP-EC s matrací DIONE

Provedení v látce AQ-JZ s matrací STANDART

20 let 
na trhu
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Rošty

Polštáře

Lamina

Rošt R1
•  volně ložený lamelový rošt
•  28 lamel
•  výkyvná pouzdra
•  vyztužená bederní oblast
•  rozměry 90/200 cm nebo 80/200 cm
•  rošt je napuštěný levandulovým olejem, 

který odpuzuje hmyz a roztoče

1 490 Kč 1 940 Kč

Rošt R2
•  volně ložený polohovací lamelový rošt
•  28 lamel
•  výkyvná pouzdra
•  vyztužená bederní oblast
•  polohování hlava-nohy
•  zvedací mechanismus roštů na pístech
•  rozměry 90/200 cm nebo 80/200 cm
•  rošt je napuštěný levandulovým olejem, 

který odpuzuje hmyz a roztoče

2 490 Kč 3 240 Kč
Motorový elektrický rošt
•  Motorový elektrický rošt umožňuje polohování pomocí motoru.
•  Jednoduché samostatné zvednutí hlavové (zádové) částí a nožní částí.
•  Elektrický rošt má pět anatomických zón.
•   Rošt má 28 jakostních přírodních lamel, které jsou uloženy v pružných kaučukových pouzdrech.
•  Motorové rošty mají individuální nastavení tuhosti ve střední částí roštu.
•  5 lamel s výztuhou.
•  Středový popruh zvyšuje stabilitu a nosnost motorových roštů.
•  rozměry 90/200 cm nebo 80/200 cm

6 000 Kč 7 800 Kč

Rozměr 50 x 50 cm 250 Kč 325 Kč
Rozměr 60 x 40 cm 250 Kč 325 Kč
Rozměr 70 x 50 cm 300 Kč 390 Kč

Kronospan 7935

Kronospan 1764

Kronospan 8971

Kronospan 8995

Kronospan 8509

Kronospan 8197

Kronospan 8410

Bílá

Kronospan 8409

Černá

Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.



15

60°C
1307

21
 cmVISCO

ALOE
VERAzdravotní

matrace

1307

21
 cmBIO

PĚNA
MEDICOT
SILVER zdravotní

matrace

60°C

60°C
1205

16
 cm

60°C
1505

25
 cm

Matrace RELAX
5 zónová sendvičová matrace

Matrace VISCOFLEX
Komfortní 7 zónová matrace s viscoelastickou pěnou

Matrace MEDICFLEX
Komfortní 7 zónová antibakteriální zdravotní matrace

Matrace STRONGFLEX
Luxusní 7 zónová sendvičová matrace

Tato velmi kvalitní matrace je složená ze 3 vrstev PUR pěn různých 
tuhostí (30 kg/m3, 35kg/m3, 30 kg/m3). Tyto pěny se vyznačují velmi 
dobrou elasticitou a tvarovou stálostí. Díky příčným otvorům 
je matrace dokonale vzdušná. Z důvodů použití kvalitních pěn 
má matrace dlouhou životnost a je vhodná na zatížení do 120 kg. 
Matrace je oboustranná (tvrdší a měkkčí strana). Výška matrace 
s potahem je cca 16 cm. Snímatelný potah matrace dle aktuální 
nabídky v gramáži do 280 g/bm. Rozměry 80/200 a 90/200 
za stejnou cenu.

2 190 Kč 2 850 Kč

Vysoce luxusní 7 zónová matrace z kvalitních HR pěn různých tuhostí 
(30 kg/m3 – 35 kg/m3 – 30 kg/m3) a roznášecí vrchní vrstvy z viscoelastické 
(líné) pěny (50 kg/m3). Jádro je tvořeno zámkovým spojem, který zvyšuje 
prodyšnost a ventilaci matrace. Výrazné profilování povrchu (nopky) zajišťuje 
velmi kvalitní spánkový komfort, také zřetelně zlepšuje prokrvení pokožky 
a uvolnění svalů během spánku. Matrace s viscoelastickou pěnou nabízí 
unikátní pocit při ležení z důvodů reakce této pěny na teplotu lidského těla 
a dokonale se Vašemu tělu přizpůsobuje. Díky použití kvalitních pěn matrace 
zaručuje dlouhou životnost a je vhodná na zatížení do 130 kg. Výška matrace 
s potahem je cca 21 cm. Rozměry 90/200 a 80/200 za stejnou cenu. 
Matrace je oboustranná (tvrdší a měkčí strana). Snímatelný a pratelný potah 
ALOE VERA. Potahová látka s výtažky z rostliny ALOE VERA. 
Pozitivně působí na pokožku a posiluje relaxační účinky spánku.

3 990 Kč 5 190 Kč

Vysoce luxusní 7zónová matrace z antibakteriální BIO HR pěny dvou 
rozdílných tuhostí (40 kg/m3 a 35 kg/m3). Kvalita této jedinečné matrace 
je umocněná přidání aktivních přírodních složek, které vytvářejí prostředí 
nevhodné pro bakterie, roztoče a plísně. Proto je vhodná i pro alerg iky. 
Matrace má antidekubitní průřez, který zabraňuje tvorbě proleženin. 
Skvěle se přizpůsobuje tvaru Vašeho těla. Matrace je vyrobená podle 
švýcarské technologie (atest). Příčná profilace zvyšuje prodyšnost a 
ventilaci. Je vyrobená bez použití lepidel. Matrace je oboustranná (tvrdší 
a měkčí strana). Díky použití velmi kvalitních pěn matrace zaručuje dlouhou 
životnost a je vhodná na zatížení do 130 kg. Výška matrace s potahem 
je cca 21 cm. Rozměry 90/200 a 80/200 za stejnou cenu. Snímatelný 
a pratelný potah MEDICOT SILVER má antialergické a antibakteriální 
schopnosti. Potah obsahuje ionty stříbra, které zabraňují tvorbě bakterií.

5 990 Kč 7 270 Kč

Tato matrace je vyvinutá speciálně pro zákazníky s vyšší hmotností, 
zaručující vysokou užitnou hodnotu a dlouhou životnost. I přes svoji tuhost 
zajišťuje matrace dobré ortopedické vlastnosti. Matrace má antidekubitní 
průřez, který zabraňuje tvorbě proleženin. Je složená ze 3 vrstev PUR pěn 
různých tuhostí (40 kg/m3, 55 kg/m3, 45 kg/m3). Matrace je oboustranná 
(tvrdší a měkčí strana) a má nostnost 150 kg! Výška matrace s potahem 
je cca 25 cm. Snímatelný potah matrace dle aktuální nabídky v gramáži 
od 280 g/bm. Rozměry 80/200 a 90/200 cm za stejnou cenu.

6 990 Kč 9 090 Kč

Akce platí na všechny potahové látky I. cenové kategorie a také na denní deky č. 1 až č. 15. (viz strana 16). Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.
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Denní deky

Oboustranná denní deka č. 1

Rozměry: oboustranná denní deka 260/240 cm 
 deka z látky 1. cenové kategorie 230/225 cm

Oboustranná denní deka č. 4

Oboustranná denní deka č. 7

Oboustranná denní deka č. 10

Oboustranná denní deka č. 13

Oboustranná denní deka č. 2

Oboustranná denní deka č. 5

Oboustranná denní deka č. 8 Oboustranná denní deka č. 9

Oboustranná denní deka č. 15

Oboustranná denní deka č. 3

Oboustranná denní deka č. 6

Oboustranná denní deka č.11

Oboustranná denní deka č. 14

Oboustranná denní deka č. 12

Váš prodejce

Možnost objednat denní deku samostatně za 2500 Kč.
Možná úprava rozměrů výrobků (Klára, Jitka, Jan, René a Pavel) na dotaz u prodejce.
Výrobce si vyhrazuje právo udělat technické změny na výrobcích. (Výšková tolerance ± 2 cm, šírka a délka ± 1 %).
Akce platí na všechny potahové látky 1. cenové kategorie a také na denní deky č.1-15 (viz strana 16). 
Fotky jsou pouze ilustrační. Akce platí do odvolání.


