




BEN – atraktivní postel s úložným prostorem v hlavovém čele, se dvěma šuplíky na bocích postele 
a jedním šuplíkem u nohou. Materiál Lamino LTD Dub Sanremo.

Postele

1

BEN

NICE4HOME



Masivní postel výráběná z masivu Buk, v tloušťce 3 nebo 4 cm. Možnost výběru z několika odstínů  
moření. Vysoká kvalita dílenského zpracování, v kombinaci s velmi kvalitním kováním,  
nám umožňuje na postel poskytout záruku 7 let. Výška pro vrchní hranu bočnice je 49 cm.
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MELISA čelo 1

MELISA
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MELISA

MELISA čelo 3

MELISA čelo 2
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Moderní postel, která má čalouněné provedení s lamelovými rošty. Velký výběr potahových látek.  
Vysoce kvalitní dílenské zpracování. Výška po vrchní hranu bočnice je 47 cm.

SHANNON

CAPRI
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Masivní postel vyráběna z masivu Buk nebo Smrk v tloušťce 3 nebo 4 cm. 
Možnost výběru z několika odstínů moření. Vysoká kvalita dílenského zpracování,  
v kombinaci s vysoce kvalitním kováním, nám umožňuje na postel poskytnout záruku 7 let.  
Výška po vrchní hranu bočnice je 47 cm.

PAIGE

Masivní postele – SHANNON a PAIGE – jsou vyrobeny z masivu Buk nebo Smrk, v tloušťce 3 nebo 4 cm. 
Možnost výběru z několika odstínů moření. Vysoká kvalita dílenského zpracování, v kombinaci s vysoce 
kvalitním kováním, nám umožňuje na postel poskytnout záruku 7 let. 
Výška po vrchní hranu bočnice je 47 cm.

CAITLIN



Masivní postel vyráběna z masivu Buk v tloušťce 3 cm.  
Možnost výběru z několika odstínů moření. Vysoká kvalita dílenského  zpracování,  
v kombinaci s vysoce kvalitním kováním, nám umožňuje na postel poskytnout záruku 7 let.  
Výška po vrchní hranu bočnice je 47 cm. 

BEZZA

ALBI

Celomasivní postel v tloušťce masivu 3,5 cm. 
Možnost provedení v různých dřevinách 
a barvách. Záruka 5 let.
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Kvalitní výrobek z LTD materiálu 
o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

EVA - ROZKLÁDACÍ POSTEL
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FLORENCE/ FLORENCE Plus 

SIENA/ SIENA Plus 

140x200 cm/ 160x200 cm/ 180x200 cm, výška čela: 99 cm, výška bočnice: 45 cm.
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

140x200 cm/ 160x200 cm/ 180x200 cm, výška čela: 99 cm, výška bočnice: 45 cm.
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.
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ELIŠKA/ ELIŠKA Plus 

MONZA

140x200 cm/ 160x200 cm/ 180x200 cm, výška čela: 95 cm, výška bočnice: 50 cm.
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

140x200 cm/ 160x200 cm/ 180x200 cm, výška čela: 95 cm, výška bočnice: 45 cm.
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.
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TIVOLI 

LIVORNO

140x200 cm/ 160x200 cm/ 180x200 cm, výška čela: 105 cm, výška bočnice: 50 cm.
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

140x200 cm/ 160x200 cm/ 180x200 cm, výška čela: 99 cm, výška bočnice: 45 cm.
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.
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PISA

LUCCA

140x200 cm/ 160x200 cm/ 180x200 cm, výška čela: 99 cm, výška bočnice: 45 cm.
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

140x200 cm/ 160x200 cm/ 180x200 cm, výška čela: 99 cm, výška bočnice: 45 cm.
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.
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Noční stolek A
v/š/h - 45 cm/ 40 cm/ 33 cm

Noční stolek B
v/š/h - 45 cm/ 40 cm/ 33 cm

Noční stolek C
v/š/h - 45 cm/ 40 cm/ 33 cm

Noční stolek D
v/š/h - 45 cm/ 40 cm/ 33 cm
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Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.



#08
v/š/h - 81,4 cm/ 90 cm/ 44 cm

#06
v/š/h - 40,2 cm/ 90 cm/ 44 cm
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Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.



#10
v/š/h - 102 cm/ 120 cm/ 44 cm

#09
v/š/h - 102 cm/ 90 cm/ 44 cm
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Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.



#12
v/š/h - 143,2 cm/ 90 cm/ 44 cm

#11
v/š/h - 122,6 cm/ 90 cm/ 44 cm
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Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.



#14
v/š/h - 102 cm/ 90 cm/ 44 cm

#13
v/š/h - 81,4 cm/ 90 cm/ 44 cm

Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.
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Skříň
v/š/h - 240 cm/ 240 cm/ 62 cm

Skříň
v/š/h - 240 cm/ 160 cm/ 62 cm

Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.
17



80 x 200 cm/ 90 x 200 cm/ Výška čela: 90 cm/ Výška bočnice: 45 cm. 
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

80 x 200 cm/ 90 x 200 cm/ Výška čela: 90 cm/ Výška bočnice: 45 cm
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

ELIŠKA student 

LIVORNO student
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80 x 200 cm/ 90 x 200 cm/ Výška čela: 90 cm/ Výška bočnice: 45 cm
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

80 x 200 cm/ 90 x 200 cm/ Výška čela: 90 cm/ Výška bočnice: 45 cm
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

LUCCA student

PISA student
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80 x 200 cm/ 90 x 200 cm/ Výška čela: 90 cm/ Výška bočnice: 45 cm
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

80 x 200 cm/ 90 x 200 cm/ Výška čela: 90 cm/ Výška bočnice: 45 cm
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

BARI student 

SIENA student plus
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80 x 200 cm/ 90 x 200 cm/ Výška čela: 90 cm/ Výška bočnice: 45 cm
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

80 x 200 cm/ 90 x 200 cm/ Výška čela: 90 cm/ Výška bočnice: 45 cm
Kvalitní výrobek z LTD materiálu o síle 38 mm, se zárukou 7 let.

PALERMO student plus

FLORENCE student plus
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Matrace ze speciální 4G Memory Foam pěny

TUBES GOLD

Rám matrace (8 cm)
pěna Rubex Nawaro
MB 4050

Tubesy
Modrý Hard Senzitive - pěna
Rubex Nawaro MB 100 (tvrdší)
Bílý - Medium Senzitive - pěna
Rubex Nawaro MB 80 (měkčí)

Roznášecí vrstva (6 cm)
pěna Rubex Nawaro 

Separační vrstva

Potah dle výběru

Za rok vypotíte v průměru 200 litrů tekutin (za noc 0,5–1,5 litrů). Matrace proto musí 
být prodyšná, propouštět čistý vzduch k pokožce, usnadnit výměnu vlhkého vzduchu 
za suchý a přes den odvést zbylou vlhkost do ovzduší tak, abyste večer znovu ulehli 
do suchého lůžka. Patentovaná technologie vertikálních kanálků umožňuje velmi 
rychlý odvod tělesné vlhkosti .
Originálně řešená konstrukce matrací Rubex Tubes® umožňuje správné ergonomické 
zónování matrace. Zahrnuje měkčí oblast ramen (tzv. ramenní kolébka), pánve  
a patní oblasti. Pevnější oblast pro podepření je pod částí bederní. Matrace jsou  
třízónové (zvýšená opora v oblasti trupu), pětizónové až sedmizónové,  
(kdy je rozdílná tuhost v oblasti hlavy, ramen, trupu, boků, nohou). Tubesy zajišťují 
progresivní pružící účinek tak, aby nevznikal efekt „trampolíny“, při obracení musí být 
zachován zákon akce a reakce.
Matrace z materiálu Rubex-Nawaro® byly v Institutu Hohenstein podrobeny  
termofyziologickému hodnocení. Zkouškou bylo zjištěno, že tyto matrace jsou  
zřetelně prodyšnější a voděodolnější než jiné matrace.

tubes gold

tubes gold

jane, rose

akira

nicol

gina

kate

INSTITUT Hohenstein
Matrace byly podrobeny testům v Institutu v Hohensteinu fyziologickým  
a tepelným posouzením. 
Výsledek: Vynikající prodyšnost a záruka perfektního ergonomického lehu.

AGR Certifikát
AKCE zdravá záda - Vyzkoušeno a doporučeno skrze 
„Fórum zdravých zad - lépe žít“ (Spolkový svaz němec-
kého výzkumu „Zdravá záda“)
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alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi

GRACE lux, soft, hard

Vysoce sofistikovaný systém matrací, splňující nejpřísnější nároky uživatele. Nosné vrstvy této mini 
kolekce jsou tvořeny podle verzí hard, soft a lux, různými značkovými Poly Foam pěnami. U verze 
hard je pěna s větším odporem proti stlačení. 
U verze soft je pěna o vyšší objemové hustotě, avšak s menším odporem proti stlačení, aby bylo 
dosaženo poměrné měkkosti. U verze lux je pěna s vysokým objemem a se skvělou dynamikou. 
Základním znakem matrace je vysoká nosnost a komfort. Zónování matrace zaručuje správnou 
podporu páteře.
Vrchní část u této mini kolekce tvoří speciální líná pěna 4. generace. Má vlastnosti paměťových  
pěn, ale zároveň je podstatně více prodyšná a má lepší dynamiku a životnost.
Vyrábí se ve verzích hard a soft, kdy je zachovaná stejná vysoká objemovost, ale jsou tu odlišné 
odpory proti stlačení. Díky těmto dvěma vrstvám a jejich kombinacím jsme schopni uspokojit 
v podstatě každého náročného klienta. Tyto matrace hodnotíme na jednu z předních příček. 
Je to výběr těch nejlepších dostupných materiálů současné doby pro výrobu matrací. 
Z této  pěny jsme pro vás připravili i ortopedické polštářky, které ucelí komfortnost spaní.
Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt. Výška jádra matrace 18 cm.

GRACE hyacint
grace hyacint
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GRACE royal ultra, soft, hard
grace royal ultra

queen

QUEEN

GRACE soft, hard

alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi
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KING ROYAL
grace royal ultra
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corna

CORNA

HYACINT

Matrace

hyacint

RUBEX DUOCELL 
má dvojbuněčnou strukturu – 
malé a velké póry. 
Snížení tlakuvelkých buněk je 
podpořeno zvýšenímtlaku malých pórů. Matrace mají dvojbuněčnou 
strukturu – tlak působí ve dvou směrech. Matrace je antidekubitní – 
jednotlivé perforace neustálou jemnou masáží pokožky výrazně snižují 
možnost vzniku otlaků. Výška jádra matrace 18 cm.

RUBEX TRIOCELL 
má trojbuněčnou strukturu –  
tzv. malé, velké a střední póry. 
Tato kombinace buněk tlak snižuje , tlak zvyšuje  
a tlak rozkládá. Matrace mají trojbuněčnou strukturu – tlak působí 
ve třech směrech. Příčné a podélné konstrukční prvky zajišťují dokonalou 
oporu a perfektní uvolnění zádového svalstva. Jednotlivé obdélníkové 
perforace neustálou jemnou masáží pokožky výrazně snižují možnost vzniku 
otlaků – matrace je tzv. antidekubitní. Výška jádra matrace 18 cm.

AGR Certifikát
AKCE zdravá záda - Vyzkoušeno  
a doporučeno skrze „Fórum zdra-
vých zad - lépe žít“ (Spolkový svaz 
německého výzkumu „Zdravá 
záda“)

INSTITUT Hohenstein
Matrace byly podrobeny testům v Institutu  
v Hohensteinu fyziologickým a tepelným posou-
zením. Výsledek: Vynikající prodyšnost a záruka 
perfektního ergonomického lehu.

AGR Certifikát
AKCE zdravá záda - Vyzkoušeno  
a doporučeno skrze „Fórum zdra-
vých zad - lépe žít“ (Spolkový svaz 
německého výzkumu „Zdravá 
záda“)

INSTITUT Hohenstein
Matrace byly podrobeny testům v Institutu  
v Hohensteinu fyziologickým a tepelným posou-
zením. Výsledek: Vynikající prodyšnost a záruka 
perfektního ergonomického lehu.
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Matrace

Matrace  
určená pro klienty, 
kteří hledají tvrdší spaní. 
Použití značkových, kvalitních 
Poly Foam pěn zaručuje u matrace vysokou 
životnost a pevnost. 
Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt. Výška jádra matrace 18 cm.

alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi

ALLA soft, hard

Oblíbená, 
nelepená 
matrace sendvičového 
typu. Jedna strana matrace 
opatřena Memory pěnou, druhá strana 
matrace obsahuje značkovou Poly Foam pěnu. 
Nosnou, střední vrstvu matrace zajištuje pružná značková 
Poly Foam pěna. Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt. Výška jádra matrace je18 cm.

alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi

LUZZ soft, hard

Matrace sendvičového typu, 
opatřená na ložné ploše vrstvou 
z Memory pěny.  Komfortní ramenní 
zóna z dynamické Poly Foam pěny a pevná spodní 
pěna splňují podmínky pro spokojený odpočinek.

alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi

TIA soft, hard



Matrace sendvičového typu 
má povrchovou vrstvu z Memory pěny. 
Nosná část matrace ze dvou značkových, 
kvalitních Poly Foam pěn. 
U verze „hard s pruty“ jsou pružící otvory vyplněny pěnou 
pro celkový tužší dojem. Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt. Výška jádra matrace je 18 cm.

NAOMI soft

Vysoce kvalitní 
matrace z unikátní 
značkové pěny Latex Foam: 
latexová pěna je komfortní,  
trvanlivá a má velmi vysokou elasticitu. 
Je flexibilní a tvarově stálá i po mnoha letech užívání.  
Po stlačení se velmi rychle vrací do původního tvaru. 
Latexové pěny z produkce firmy Artilat – Vyrolat obsahují maximálně možný podíl přírodního kaučuku. 
Latex je zdravotně nezávadný, odolný proti plísním a bakteriím, nepřekračuje limitní hodnoty škodlivin 
podle normy EUROLATEX. Výrobky firmy Artilat – Vyrolat získaly certfikát ÖkoTex Standard 100. 
Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt. Výška jádra matrace je 18 cm.

LEXI

alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi

NAOMI hard s pruty

alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi

alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi
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alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi

ANETTE 3 soft, hard, lux

alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi

ANETTE klasik soft, hard

Dvouvrstvá matrace, 
tvořena na povrchu klasickou 
Memory pěnou pro lepší rozložení tlaku.  
Nosnou vrstvu matrace tvoří kvalitní Poly Foam pěna 
s rozdílnými vlastnostmi. Dle provedení soft, hard, lux. 
Důmyslná ramenní zóna, která vhodně srovná tělo uživatele do správné polohy. Vhodné uložení 
na laťový nebo lamelový rošt. Výška jádra matrace je18 cm. U Anette Klasik 16 cm.

alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi

ANETTE 1 soft, hard, lux
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Matrace sendvičového typu, která 
je na jedné straně opatřena vrstvou 
z Memory pěny se sedmizónovou nopkovou 
profilací. Střední, nosná část z kvalitní Poly Foam pěny. 
Druhá strana matrace je tvořena z Poly Foam pěny se sedmizónovou 
nopkovou profilací. Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt. 
Výška jádra matrace 16 cm.

deb

sue

kim

DEB

alla

luz

naomi

tia

anette, grace

anette 3

eternity

bramac

lexi

NATURALIS soft, hard

Kvalitní matrace s ramenní zónou. 
Nosná vrstna tvořena speciální 
Naturalis Ricinus oil Foam, která je šetrnější k životnímu  
prostředí. Horní komfortní vrstva je tvořena vysoceobjemovou prodyšnou línou pěnou.  
Matrace určena i pro uživatele s vyšší hmotností. Výška jádra matrace 23 cm.
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Matrace 
je tvořena 
pevnou nosnou 
Poly Foam pěnou. 
Ložná část matrace je opatřena 
vrstvou z kvalitní Memory pěny 
se sedmizónovou nopkovou profilací. 
Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt. 
Výška jádra matrace 18 cm.

SUE
deb

sue

kim

JANE

Luxusní, pružinové 
(taštičkové) oboustranné 
matrace, které zajistí  
výborné bodové  
rozložení tlaku těla  
na plochu matrace.  
Zaručují velmi vysokou  
prodyšnost a vzdušnost.  
Každá strana matrace má rozlišnou tuhost. 
Vhodné i na plné, neprodyšné dno. 
Výška jádra matrace je 23 cm.  

tubes gold

tubes gold

jane, rose

akira

nicol

gina

kate

Matrace 
je tvořena  
pevnou nosnou Poly Foam pěnou. 
Ložná část matrace je opatřena vrstvou  
z kvalitní Memory pěny pro příjemný pocit při spánku. 
Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt. 
Výška jádra matrace 18 cm. 

deb

sue

kim
KIM
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tubes gold

tubes gold

jane, rose

akira

nicol

gina

kate

NIKOL

Luxusní, pružinové 
(taštičkové) oboustranné 
matrace, které zajistí výborné bodové 
rozložení tlaku těla na plochu matrace. ZaručujÍ velmi 
vysokou prodyšnost a vzdušnost. Každá strana matrace má rozlišnou 
tuhost. Vhodné i na plné, neprodyšné dno. Výška jádra matrace je 18 cm.  

tubes gold

tubes gold

jane, rose

akira

nicol

gina

kate

Systém 
jednotlivých pružin, 
obalených do tzv. taštiček,  
zaručuje unikátní kopírování těla uživatele.  
Taštičkové matrace vynikají svojí prodyšností,  
proto jsou jako jedny z mála vhodné i na plné neprodyšné dno. 
Výška jádra matrace je 18 cm.

tubes gold

tubes gold

jane, rose

akira

nicol

gina

kate

IRIS

ROSE

Ekonomicky 
oblíbená matrace 
sendvičového typu. Jedna strana  
matrace je opatřena sedmizónovou profilací 
z Poly Foam pěny (tvrdší strana). Druhá strana matrace 
je tvořena vrstvou profilu ze „studené pěny“. Je otočena tak, aby byla 
zachována její provzdušněnost a pružnost.  Matrace je díky použitým vrstvám 
vhodná pro vyznavače jak tvrdšího, tak středně tuhého spaní. 
Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt. Výška jádra matrace je 18 cm.
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Matrace 
sendvičového typu, 
opatřena vrstvou Memory Foam
(líné) pěny s nopkovou sedmizónovou 
úpravou, která zajistí uvolnění svalstva během spánku. 
Druhá strana matrace je tvořena vrstvou profilu z Poly Foam pěny 
otočené tak, aby byla zachována její provzdušněnost a pružnost. Matrace je 
díky použitým vrstvám vhodná jak pro vyznavače tvrdšího, tak vyznavače středně tuhého spaní. 
Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt. Výška jádra matrace je 18 cm.

tubes gold

tubes gold

jane, rose

akira

nicol

gina

kateKATE

tubes gold

tubes gold

jane, rose

akira

nicol

gina

kate

GINA

Matrace 
pevnějšího charakteru,  
s optimální nosností a elasticitou.  
Komfort zvyšuje použití Memory Foam (líné) pěny 
na povrchu. Nosnou vrstvu matrace tvoří Poly Foam pěna  
pevnějšího charakteru. Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt.  
Výška jádra matrace je18 cm.
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tubes gold

jane, rose

akira

nicol

gina

kate

AKIRA

Oboustranná matrace. 
Jedna její strana je tvořena  
vrstvou Memory Foam (líné) pěny  
s nopkovou sedmizónovou úpravou, která zajistí  
uvolnění svalstva během spánku. Střed matrace je tvořen 
nosnou Poly Foam pěnou. Druhá strana matrace je opatřena 
vrstvou Poly Foam pěny s nopkovou sedmizónovou profilací. Vhodné uložení na laťový nebo lamelový rošt.  
Výška jádra matrace je 18 cm.



Pružný lamelový rošt s kvalitními pouzdry
ERIK

Rošty

ERIK NVP

Provedení u těchto typů roštů – vysvětlivky zkratek: NV (nepolohovací), KF (polohovací hlava – nohy), 
BVP (boční výklopný pístový), NVP (nožní výklopný pístový s pol. hlavy), M (motorový)

ERIK NV

• březový rám
• březové lamely
• popruh proti přetížení
• 28 lamel

• nastavení tuhosti 5 lamel
• výška roštu cca 6,5 cm
• nosnost 140 kg
• záruka 3 roky
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HELEN KF

Pružný lamelový rošt s kvalitními pouzdry
HELEN

Pružný lamelový rošt s kvalitními pouzdry
ALEX

HELEN BVP

Provedení u těchto typů roštů – vysvětlivky zkratek: NV (nepolohovací), KF (polohovací hlava – nohy), 
BVP (boční výklopný pístový), NVP (nožní výklopný pístový s pol. hlavy), M (motorový)

• zvýšená nosnost díky  
použití bukových lamel

• 8 zdvojených lamel
• březový rám
• bukové lamely
• popruh proti přetížení
• 28 lamel
• nastavení tuhosti 8 lamel
• výška roštu cca 6,5 cm
• nosnost 150 kg 
• záruka 7 let 

• zvýšená nosnost díky použití 
bukových lamel a speciálních  
pouzder

• masivní nízký rám umožňuje  
i umístění do postelí s nižšími  
bočnicemi

• březový rám
• bukové lamely
• 28 lamel
• nastavení tuhosti 8 lamel
• výška roštu cca 5 cm
• nosnost 150 kg 
• záruka 5 let 
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Nejluxusnější provedení roštu
Bukový rám, bukové lamely a speciální pouzdra řadí tento rošt do kategorie splňující 
nejpřísnější požadavky klientů.

ALTUS

ALTUS NVP

ALTUS M

ALTUS BVP

Provedení u těchto typů roštů – vysvětlivky zkratek: NV (nepolohovací), KF (polohovací hlava – nohy), 
BVP (boční výklopný pístový), NVP (nožní výklopný pístový s pol. hlavy), M (motorový)

• bukový rám
• bukové lamely
• popruh proti přetížení
• 28 lamel
• nastavení tuhosti 8 lamel
• výška roštu cca 8 cm
• nosnost 150 kg  

(provedení fortis – zesílení 170 kg)
• záruka 7 let
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LAŤOVÝ ROŠT v rámu KF

LAŤOVÝ ROŠT v rámu NVP

Provedení u těchto typů roštů – vysvětlivky zkratek: NV (nepolohovací), KF (polohovací hlava – nohy), 
BVP (boční výklopný pístový), NVP (nožní výklopný pístový s pol. hlavy), M (motorový)

KLASICKÝ LAŤOVÝ ROŠT V RÁMU

LAŤOVÝ ROŠT v rámu BVP
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• březový rám
• smrkové laťky
• výška roštu 6,5 cm
• nosnost 140 kg
• záruka 2 let



Doplňky

ORTOPEDICKÉ POLŠTÁŘKY

Toužíte-li po příjemné změně a komfortním spánku, jsou pro vás ortopedické polštářky 
to pravé. Zajistí správnou polohu vaší páteře a hlavy – krční a hlavové obratle se vám  
pak při spánku dobře uvolní.
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TRAVEL KATKA polštářek MIA polštářek

MIA polštářek, potah RHOMBO                   
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LUX polštářek    COLLAR polštářek



Speciální potah s antibakteriální úpravou, vhodný 
i pro citlivou pokožku. Potah snímatelný se zipem  
po celém obvodu, možnost praní 60°C.

Tento typ potahu je posledním trendem v oblasti 
potahových látek. Obsahuje příměs lnu a viskózy. 
Možnost praní při teplotě 30°C. Potah je přirozeně 
antibakteriální a pohlcuje zápach.

POTAHY
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MEDILUX

MANTOVA

LEN

RHOMBO

Jedinečný potah nové generace, z neprošité, 
vysoce gramážní látky, která obsahuje vysoký podíl 
viskózy a má velice příjemný povrch. Možnost praní 
na 60°C.

Jedinečný potah nové generace, z neprošité, 
vysoce gramážní látky, která obsahuje vysoký podíl 
viskózy a má velice příjemný povrch. Možnost praní 
na 60°C.
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LEN
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MANTOVA
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MEDILUX



POZNÁMKY






