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Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. byla založena v roce 1989 Romanem Blanářem.
V současné době se řadí mezi největší výrobce lehacího nábytku v Evropě, v České 
republice zaujímá vedoucí postavení. Zákazníkům jsou nabízeny dvoulůžka a válendy 
všech typů, pohovky, matrace a lamelové rošty. Firma exportuje více než polovinu 
své produkce do zahraničí, mezinárodními odběrateli jsou společnosti z Německa, 
Rakouska, Švýcarska, Maďarska, Slovenska, Chorvatska či Polska. V České republice 
a na Slovensku prodává firma svůj sortiment více než 200 odběratelům.

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. v současné době zaměstnává přes 500 zaměstnanců, díky 
čemuž patří mezi hlavní zaměstnavatele regionu. Roční produkce postelí se pohybuje 
kolem 200 tisíc a firma je tak považována za nejrychleji rostoucí společnost ve svém 
oboru v Evropě. Společnost BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. je členem Asociace českých 
nábytkářů a hrdě užívá značku Český výrobek. 

Firma na vývoji svých výrobků spolupracuje s několika významnými institucemi, 
protože její hlavní mise je nabídnout zákazníkům kvalitní, zdravotně nezávadné 
produkty podléhající aktuálním trendům. Téměř každý z nás totiž v posteli stráví 
zhruba třetinu svého života a vytváří v ní tak příběhy našich postelí…

o firmě



Lehací plocha luxusního boxspringu Atika se skládá ze tří vrstev. První vrstvou 
postele je jádro tvořené pružinami typu Bonell, které je uložené na základním 
rámu nahrazující u lůžek typu boxspring lamelový rošt. Druhou vrstvou je 
matrace vyrobená ze studené vysoce elastické HR pěny bez použití lepidel. 
Boky matrace jsou očalouněné v potahové látce. Matrace jsou spojeny zipem. 
Třetí vrstvou je topper, který se využívá jako doplněk na matraci, protože 
podporuje ortopedické vlastnosti matrace, absorbuje část tělesného tepla, 
změkčuje matraci a vyrovnává nerovnoměrný tlak matrace na tělo. Úložný 
prostor lůžka se otevírá za pomoci plynových pístů ze stran postele. Možnost 
zakoupení dekoračních polštářů.

AtikA

od 12 990 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm]

Matrace 
bonnel

Matrace 
HR pěna

Topper 
HR pěna

Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

120 × 200    120 17 410 12 990

140 × 200    120 17 760 14 020

160 × 200    120 24 200 16 340

180 × 200    120 27 410 17 290

Amore 32 
Anthracit



Postel Quarto ozvláštňuje jednoduché dělené čelo, které je jemným 
kontrastem vůči korpusu postele.  Lůžko má mechanicky polohovací 
lamelový rošt, který umožňuje zvednutí hlavy v sedmi polohách a nohou 
v jedné poloze. Na lamelovém roštu je umístěna volně ložená matrace, která 
je opatřena textilním, snímatelným a pratelným potahem. Při výběru postele 
lze zvolit i variantu bez matrace. Úložný prostor lůžka se otevírá za pomoci 
plynových pístů od nohou postele. Postel je dostupná v několika barevných 
variantách. Dekorační přehoz a polštáře jsou zahrnuty v ceně výrobku. Rošt 
P11 s elektrickým polohováním hlavy možno objednat za příplatek 5 490 Kč.

QuArto

od 14 910 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

180 × 200   44 130 19 860 14 910

180 × 200 Ivana plus  65 130 27 490 21 310
Matrix 2Silvia Duo 1a

Loft 1
Aston 4 brownSilvia Duo 2a

Loft brown



Luxusní postel Venus má mechanicky polohovací lamelový rošt, který 
umožňuje zvednutí hlavy v sedmi polohách a nohou v jedné poloze. Na 
lamelovém roštu je umístěna volně ložená matrace, která je opatřena textilním, 
snímatelným a pratelným potahem. Při výběru postele lze zvolit i variantu bez 
matrace. Úložný prostor lůžka se otevírá za pomoci plynových pístů od nohou 
postele. Dekorační přehoz a polštáře jsou zahrnuty v ceně výrobku. Rošt P11 s 
elektrickým polohováním hlavy možno objednat za příplatek 5 490 Kč.

Venus

od 12 900 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200   44 130 18 990 12 900

160 × 200 Nelly plus  64 110 26 350 17 610

160 × 200 Ivana plus  64 130 27 320 18 730

180 × 200   44 130 19 560 13 150

180 × 200 Nelly plus  64 110 26 500 18 280

180 × 200 Ivana plus  64 130 27 780 19 550

Baleri 785-3
Enjoy 22 Anthra



Dvoulůžko s jedinečným polohovacím čelem má mechanicky polohovací 
lamelový rošt, který umožňuje zvednutí hlavy v sedmi polohách a nohou 
v jedné poloze. Na lamelovém roštu je umístěna volně ložená matrace, která 
je opatřena textilním, snímatelným a pratelným potahem. Při výběru postele 
lze zvolit i variantu bez matrace. Úložný prostor lůžka se otevírá za pomoci 
plynových pístů od nohou postele. Dekorační přehoz a polštáře jsou zahrnuty 
v ceně výrobku. Rošt P11 s elektrickým polohováním hlavy možno objednat za 
příplatek 5 490 Kč.

ArdeA

od 14 690 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

180 × 200   44 130 19 660 14 690

180 × 200 Ivana  60 130 27 290 21 060
Amore 25 Amore 30



Jednoduché moderní dvoulůžko má mechanicky polohovací lamelový 
rošt, který umožňuje zvednutí hlavy v sedmi polohách a nohou v jedné 
poloze. Na lamelovém roštu je umístěna volně ložená matrace, která je 
opatřena textilním, snímatelným a pratelným potahem. Při výběru postele 
lze zvolit i  variantu bez matrace. Úložný prostor lůžka se otevírá za pomoci 
plynových pístů od nohou postele. Postel je dostupná v několika barevných 
variantách. Dekorační přehoz a polštáře jsou zahrnuty v ceně výrobku. Rošt 
P11 s elektrickým polohováním hlavy možno objednat za příplatek 5 490 Kč.

oregon

od 11 080 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200   38 130 15 100 11 080

160 × 200 Ivana  54 130 21 200 15 990

180 × 200   38 130 15 400 11 270

180 × 200 Ivana  54 130 20 080 16 660

Malmö New 95Liva 8



Dvoulůžko s lehce zahnutým prošitým čelem má mechanicky polohovací 
lamelový rošt, který umožňuje zvednutí hlavy v sedmi polohách a nohou v 
jedné poloze. Na lamelovém roštu je umístěna volně ložená matrace, která 
je opatřena textilním, snímatelným a pratelným potahem. Při výběru postele 
lze zvolit i variantu bez matrace. Úložný prostor lůžka se otevírá za pomoci 
plynových pístů od nohou postele. Postel je dostupná v několika barevných 
variantách. Dekorační přehoz a polštáře jsou zahrnuty v ceně výrobku. Rošt 
P11 s elektrickým polohováním hlavy možno objednat za příplatek 5 490 Kč.

Merkur

od 13 890 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200   44 130 19 850 13 890

160 × 200 Nelly plus  64 110 24 760 18 860

160 × 200 Ivana plus  64 130 26 760 20 070

180 × 200   44 130 19 990 14 320

180 × 200 Nelly plus  64 110 26 100 19 440

180 × 200 Ivana plus  64 130 27 620 20 700

Larisa Duo 1a
Amore 32

Tiber Duo 1a
Amore 37



Dvoulůžko s efektním čelem tvořeným v kombinaci s látkovým polštářem 
má mechanicky polohovací lamelový rošt, který umožňuje zvednutí hlavy v 
sedmi polohách a nohou v jedné poloze. Na lamelovém roštu je umístěna 
volně ložená matrace, která je opatřena textilním, snímatelným a pratelným 
potahem. Při výběru postele lze zvolit i variantu bez matrace. Úložný prostor 
lůžka se otevírá za pomoci plynových pístů od nohou postele. Dekorační 
přehoz a polštáře jsou zahrnuty v ceně výrobku. Rošt P11 s elektrickým 
polohováním hlavy možno objednat za příplatek 5 490 Kč.

JuVe

od 14 150 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200   44 130 17 990 14 150

160 × 200 Ivana  60 130 23 930 18 990

180 × 200   44 130 18 290 14 450

180 × 200 Ivana  60 130 26.590 19 970

Prima 13 greySantos duo 1A
Loft grey



Lůžko s nádherným čelem prošitým do obdélníků má mechanicky polohovací 
lamelový rošt, který umožňuje zvednutí hlavy v sedmi polohách a nohou v 
jedné poloze. Na lamelovém roštu je umístěna volně ložená matrace, která 
je opatřena textilním, snímatelným a pratelným potahem. Při výběru postele 
lze zvolit i variantu bez matrace. Úložný prostor lůžka se otevírá za pomoci 
plynových pístů od nohou postele. Postel je dostupná v několika barevných 
variantách. Rošt P11 s elektrickým polohováním hlavy možno objednat za 
příplatek 5 490 Kč.

olíViA

od 9 340 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

180 × 200   38 130 11 910 9 340

180 × 200 Nelly  53 110 17 030 13 600
Salina 4005Salina 4004Milano 9110



Pro naši práci používáme ty nejnovější 
technologie, které nám pomáhají vytvářet 
originální a bezvadně zpracované výrobky. 
Klademe důraz na detaily, protože detaily 
odlišují průměrnost od unikátnosti.

KomBINACE moDErNÍCh 
technologií a detailů

Vyrábíme vysoce kvalitní výrobky tak, 
abychom splnili nejvyšší očekávání našich 
zákazníků. Pro výrobu vybíráme ty nejlepší 
materiály a jsme rádi, že spolupracujeme 
s lidmi, kteří svému oboru rozumí a jsou 
zapáleni pro to, co dělají.

VySoCE KVALItNÍ VýroBKy

Česká republika je naším domovem. Místem, 
kde již 30 let vyrábíme produkty, kterými se 
snažíme dělat radost našim zákazníkům, naše 
nekončící inspirace.  hrdě užíváme značku 
Český výrobek a vyznáváme tradiční hodnoty, 
protože víme, že kvalitní spánek je základem 
štěstí každého z nás. 

ČesKá tradice

snažíme se být odpovědnou firmou, která 
myslí na životní prostředí a budoucí generace. 
Využíváme obnovitelné zdroje energie 
a zpracováváme odpad k následné 
energetické přeměně. 

mySLÍmE 
na žiVotní Prostředí

díky našim designérům, kteří vytváří naše 
produkty s láskou, jsme schopni nabídnout 
moderní výrobky přesně podle přání našich 
zákazníků. K těmto účelům máme zřízeno 
vlastní vývojové centrum.

designéři 
A VýVojoVé CENtrum

K doručení našich výrobků využíváme vlastní 
kvalitní moderní nákladní automobily, díky 
nimž jsme schopni zajistit včasné, hladké 
a bezproblémové dodání našich produktů 
přímo do Vašich domovů.

BEzProBLémoVé
doruČení VýrobKů



Lůžko má jádro matrace tvořené z PUR pěny, které je uloženo na lamelovém 
rámu, se kterým je společně očalouněno. Kvůli pevnému spojení lamelového 
rámu a matrace není možné matraci vyjímat a otáčet. U matrace lze 
mechanicky polohovat hlavu a nohy. Přístup do úložného prostoru je možný 
od nohou. Postel je dostupná v několika barevných variantách. Možnost 
zakoupení dekoračních polštářů.

kArolínA

od 12 610 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt RL 1 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200 Alena  52 105 17 510 12 610

180 × 200 Alena  52 105 18 190 13 120
Amore 84

Triangle 371171-105
Microsuede 12

Tamara 9
Aston 15

Axel



Lůžko má mechanicky polohovací lamelový rošt, který umožňuje zvednutí 
hlavy v sedmi polohách a nohou v jedné poloze. Na lamelovém roštu je 
umístěna volně ložená matrace, která je opatřena textilním, snímatelným 
a pratelným potahem. Při výběru postele lze zvolit i variantu bez matrace. 
Úložný prostor lůžka se otevírá za pomoci plynových pístů od nohou postele. 
Postel je dostupná v několika barevných variantách.

kelly

od 6 330 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

90 × 200   38 130 8 860 6 330

90 × 200 Nelly  53 110 11 530 8 330

120 × 200   38 130 10 050 6 900

120 × 200 Nelly  53 110 14 410 9 720

140 × 200   38 130 10 440 7 470

140 × 200 Nelly  53 110 14 870 10 680

Enjoy 19Aston 23 Lagoon



Válenda s efektním kovovým čelem má jádro matrace tvořené z PUR pěny, 
které je uloženo na lamelovém rámu, se kterým je společně očalouněno. Kvůli 
pevnému spojení lamelového rámu a matrace není možné matraci vyjímat 
a otáčet. Matraci nelze polohovat. Přístup do úložného prostoru je možný 
od nohou postele. Polštář je v ceně výrobku. Postel je dostupná v několika 
barevných variantách.

ninA

od 7 650 Kč

Válenda má jádro tvořené z PUR pěny, které je uloženo na lamelovém rámu, 
se kterým je společně očalouněno. Kvůli pevnému spojení lamelového rámu 
a matrace není možné matraci vyjímat a otáčet. U matrace lze mechanicky 
polohovat hlavu a nohy. Přístup do úložného prostoru je možný od nohou. 
Postel je dostupná v několika barevných variantách. 

eVelínA

5 660 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt RL 1 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

110 × 200 Alena  47 105 9 960 7 650

140 × 200 Alena  47 105 11 300 8 590

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt RL 1 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

900 × 200 Alena  53 105 7 190 5 660

Sevila 24-40
Salina 4004

Malmö New 26
Malmö New 8

NYC B05
Salina 9022

Molisoft 81
Mollino 151-80

Malmö New 8
Knitter 305



Lůžko má mechanicky polohovací lamelový rošt, který umožňuje zvednutí 
hlavy v sedmi polohách a nohou v jedné poloze. Na lamelovém roštu je 
umístěna volně ložená matrace, která je opatřena textilním, snímatelným 
a pratelným potahem. Při výběru postele lze zvolit i variantu bez matrace. 
Úložný prostor lůžka se otevírá za pomoci plynových pístů od nohou postele. 
Válenda je dostupná v několika barevných variantách. Rošt P11 s elektrickým 
polohováním hlavy možno objednat za příplatek 2 750 Kč.

Válenda má jádro matrace tvořené z PUR pěny, které je uloženo na 
lamelovém rámu, se kterým je společně očalouněno. Kvůli pevnému spojení 
lamelového rámu a matrace není možné matraci vyjímat a otáčet. U matrace 
lze mechanicky polohovat hlavu a nohy. Přístup do úložného prostoru je 
možný od nohou. Lůžko je opatřeno dvěma čely, což nabízí umístění do rohu 
místnosti. Lze zvolit mezi pravým nebo levým provedením. Postel je dostupná 
v několika barevných variantách.

neptun turi

od 4 250 Kč 7 900 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

90 × 200   38 130 5 870 4 250

90 × 200 Nelly  53 110 8 540 6 290

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt RL 1 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

90 × 200 Alena  53 105 11 710 7 900

Trinity 2Trinity 6Trinity 14Trinity 15 Arte 23
Antony 74-88

Arte 5 Stone
Largo 13

Bravo 5 LT Brown
Moonlight



Rozkládací pohovka vhodná pro každodenní spaní umožňuje rozložení na 
tři varianty lehací plochy. Pro účely spaní je vhodná pro 1-2 osoby, pro účely 
sezení je vhodná pro 3-4 osoby. Pohovka má nepolohovací lamelový rošt, 
na němž je umístěna volně ložená matrace, která je očalouněna v látce. Dvě 
zádové opěrky se po rozložení pohovky umístí na lamelový rošt a plní tak 
funkci druhé matrace. Pohovka nabízí po rozložení dva velké úložné prostory.

Vision

od 17 390 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt RL 1 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

90 × 200
125 × 200
160 × 200

Ivana  46 110 21 890 17 390

Arte 23 Arte 14 Gordon 22 Beige
Alcone 4 Coffee



Díky jedinečné konstrukci s možností volby čel si můžete finální podobu lůžka 
zvolit sami. Postel lze zakoupit ve variantě bez čela nebo až se 3 čely dle vašeho 
výběru. Lůžko má mechanicky polohovací lamelový rošt, který umožňuje 
zvednutí hlavy v sedmi polohách a nohou v jedné poloze. Na lamelovém roštu 
je umístěna volně ložená matrace, která je opatřena textilním, snímatelným 
a pratelným potahem. Při výběru postele lze zvolit i variantu bez matrace. 
Úložný prostor lůžka se otevírá za pomoci plynových pístů od nohou postele. 
Možnost zakoupení dekoračních polštářů.

FionA

od 4 230 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

90 × 200   38 130 5 520 4 230

900 × 200 Nelly  53 110 7 950 6 250

110 × 200   38 130 6 220 4 900

110 × 200 Nelly  53 110 10 060 7 190

Čelo 90 krátké 2 170 1 600

Čelo 110 krátké 2 590 2 050

Čelo dlouhé 1 760 1 320

Malmö
New 63

Malmö
New 95

Malmö
New 83



Luxusní rozkládací pohovka Genf je vhodná jak k sezení, tak k příležitostnému 
spaní. Jádro matrace je vyrobeno z  polyuretanové pěny. Zádová opěrka se 
při rozložení stává rozšířenou lehací plochou. Pohovka má navíc velký úložný 
prostor a je doplněna dekoračními polštáři.

genF

od  13 780 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200 PUR 42 120 / osoba 19 220 13 825

Rozměr ložné plochy nerozložené [cm] Rozměr sedací plochy

80 × 200 60 × 200

Enjoy 22 Anthra



Pěnová matrace z elastické PUR pěny, 
vyrobena bez použití lepidel. Speciál-
ně strukturovaný povrch jádra matra-
ce zajišťuje dobré přizpůsobení se tělu 
a optimální proudění vzduchu. Matrace 
je vhodná i pro polohovatelné lamelové 
rošty. Výška matrace v potahu je 14 cm.
Doporučená nosnost do 105 kg.

Lamelový rošt pro matrace pevně fixo-
vané na roštu (matrace nelze vyjímat a 
otáčet). Lamely jsou zadlabané ve smr-
kovém rámu. 
Rošt je samostatně neprodejný.

Matrace z kvalitních pěn, vyrobena bez 
použití lepidel. Jádro je složeno z desek 
polyuretanových pěn o nižší a vyšší  tu-
hosti, což umožňuje výběr měkčí a tvrdší 
strany matrace. Výška matrace v potahu 
21 cm.
Doporučená nosnost do 110 kg.

Kvalitní topper s jádrem ze studené HR 
pěny. Slouží k umístění na matraci. Pod-
poruje ortopedické vlastnosti matrace a 
její životnost, zvyšuje pohodlí, absorbuje 
část tělesného tepla, vyrovnává nerov-
noměrný tlak matrace na tělo. 
Výška v potahu 5 cm.

7-mi zónová matrace ze studené vyso-
ce elastické High Resilience pěny, která 
zaručuje velmi dobrou vzdušnost jádra 
matrace a výbornou elasticitu. Kon-
strukce se speciálně strukturovaným 
povrchem v oblasti ramen, beder a pán-
ve garantuje vynikající přizpůsobení se 
tělu. Výška matrace v potahu je 16 cm.
Doporučená nosnost do 130 kg.

Lamelový rošt s elektrickým poloho-
váním hlavy a mechanickým polo-
hováním nohou (1 poloha). Skládá se 
z  28  lamel uložených ve výkyvných 
kaučukových pouzdrech. Snadnější 
manipulaci při otevírání úložného pro-
storu zajišťují plynové písty. Rošt je do-
plněn o popruh proti přetížení.
Rošt je samostatně neprodejný.

Jádro matrace Ivana de Luxe je vyrobe-
né speciální výrobní metodou z unikátní 
polyuretanové MEGAcell pěny, která je 
typická svým vysokým obsahem buněk. 
Právě vysoké množství buněk zlepšuje 
odvod tepla a vlhkosti, zvyšuje prodyš-
nost materiálu, díky čemuž matrace vy-
niká svou vysokou odolností a dlouhou 
životností. Výška matrace v potahu 26 
cm. Doporučená nosnost do 130 kg.

Anatomický polštář z paměťové pěny 
se optimálně přizpůsobí Vašemu tělu 
a  poskytne mu tu nejlepší oporu při 
spánku. Polštář je profilovaný pro ještě 
lepší oporu krční páteře a je opatřen 
snímatelným pratelným potahem.

Matrace z kvalitních pěn, vyrobena bez 
použití lepidel. Jádro je složeno z desek 
polyuretanových pěn o nižší a vyšší tu-
hosti, což umožňuje výběr měkčí a tvrd-
ší strany matrace. Výška matrace v pota-
hu je 15 cm.
Doporučená nosnost do 110 kg.

Lamelový rošt nabízí mechanické po-
lohování hlavy (7 poloh) a nohou (1 po-
loha). Skládá se z 28 lamel uložených 
ve výkyvných kaučukových pouz-
drech. Snadnější manipulaci při ote-
vírání úložného prostoru zajišťují ply-
nové písty. Rošt je doplněn o  popruh 
proti přetížení. 
Rošt je samostatně neprodejný.

Kvalitní matrace s jádrem z velmi elas-
tické PUR pěny o vysoké objemové 
hmotnosti. Velká výška matracového 
jádra v kombinaci s velmi nízkým (změk-
čeným) odporem pěny zajišťuje vysoký 
lehací komfort a velmi dobrou podporu 
těla. Výška matrace v potahu 21 cm.
Doporučená nosnost do 130 kg.

Kvalitní topper z Viscoelastické, tzv. 
líné pěny. Mění svou tvrdost v závislos-
ti na teplotě a tlaku lidského těla. Slouží 
k umístění na matraci. Podporuje ortope-
dické vlastnosti matrace a  její životnost, 
zvyšuje pohodlí, absorbuje část tělesné-
ho tepla, vyrovnává nerovnoměrný tlak 
matrace na tělo. Výška v potahu 5 cm.

AlenA rl1nelly plus topper t8

iVAnA p11

nelly p12iVAnA plus topper t9

iVAnA de luXe AnAtomický polštář

490 Kč

Ivana 80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akční cena 2 850 Kč 3 140 Kč 4 660 Kč 4 750 Kč

Ivana plus 80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akční cena 3 500 Kč 3 890 Kč 5 920 Kč 6 020 Kč

Nelly plus 80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akční cena 2 800 Kč 3 140 Kč 4 170 Kč 4 770 Kč

Topper T8 90 × 200 cm 140 × 200 cm 160 × 200 cm 180 × 200 cm

Akční cena 1 350 Kč 1 920 Kč 2 110 Kč 2 290 Kč

Topper T9 90 × 200 cm 140 × 200 cm 160 × 200 cm 180 × 200 cm

Akční cena 1 930 Kč 2 800 Kč 3 150 Kč 3 430 Kč

Ivana de luxe 80 × 200 cm 90 × 200 cm 140 × 200 cm

Akční cena 3 880 Kč 4 490 Kč 6 620 Kč

Nelly 80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akční cena 2 180 Kč 2 410 Kč 3 240 Kč 3 620 Kč

Alena 80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akční cena 1 960 Kč 2 100 Kč 2 860 Kč 3 190 Kč



Model
Rozměr

lehací plochy
š / d / v (cm)

Celkové rozměry
š / d / v (cm

Lamelový rošt / box-spring spodní matrace Matrace / doporučená nosnost v kg Topper
Výška lehací 
plochy bez 

matrace (cm)
Denní deka Polštáře Výška

nožičky (cm)
Úložný 
prostor

Přístup do 
úložného 
prostoru

Polohování 
pro hlavu Plynové písty

RL1 P12 P11 Pružina
(Bonnel)

Taštičková
pružina Alena Nelly Ivana HR Studená 

pěna / PUR Nelly + Ivana + Bez matrace / 
nosnost roštu Studená pěna Viscoelastická 

pěna

ATIKA 
(box-spring)

120 × 200 132 × 211 × 115

  120  64 3,5 ano
120 a 140 

od nohou, 160 
a 180 z boku


140 × 200 152 × 211 × 115

160 × 200 172 × 211 × 115

180 × 200 192 × 211 × 115

ARDEA 180 × 200 196 × 235 × 90    130  130 60   3,5 ano od nohou  

EVELíNA 90 × 200 90 × 201 × 53   105 53 3,5 ano od nohou  

FIONA
90 × 200 104 × 211/216 × 91

  110  130 53 10 ano od nohou  
110 × 200 124 × 211/216 × 91

GENF 160 × 200 250 × 100 × 80  120 42 3,5 ano vysunutím 
vozíku

JUVE
160 × 200 179 × 221 × 109

   130  130 60 10 ano od nohou  
180 × 200 199 × 221 × 109

KAROLíNA
160 × 200 167 × 208 × 95

  105 52 3,5 ano od nohou  
180 × 200 187 × 208 × 95

KELLY

90 × 200 111 × 213 × 109

  110  130 53 10 ano od nohou  120 × 200 141 × 213 × 109

140 × 200 161 × 213 × 109

MERKUR
160 × 200 175 × 231 × 102

   110  130  130 64   3,5 ano od nohou  
180 × 200 195 × 231 × 102

NEPTUN 90 × 200 97 × 207 × 53    110  130 53 10 ano od nohou  

NINA
110 × 200 115 × 205 × 73

  105 47  10 ano od nohou
140 × 200 145 × 205 × 73

OLIVIA 180 × 200 199 × 206 × 102    110  130 53 10 ano od nohou  

OREGON
160 × 200 166 × 214 × 93

   130  130 54   10 ano od nohou  
180 × 200 186 × 214 × 93

QUARTO 180 × 200 186 × 220 × 105    130  130 65   10 ano od nohou  

TURI 90 × 200 101 × 211 × 86   105 53 3,5 ano od nohou  

VENUS
160 × 200 183 × 215 × 122

   110  130  130 64   10 ano od nohou  
180 × 200 203 × 215 × 122

VISION 
(rozkládací pohovka)

90 × 200 100 × 225 × 80

  110 46 0,5 ano vysunutím 
vozíku125 × 200 135 × 225 × 80

160 × 200 170 × 225 × 80

Vyobrazené polštáře a denní deky jsou zahrnuty v ceně výrobku, pokud je to zaznamenáno v technických parametrech. Dekorační předměty nejsou v ceně výrobku. Volně ložené matrace jsou vždy opatřeny snímatelným
a oboustranně prošitým potahem. Udávané nosnosti matrací jsou platné při uložení na pružný podklad. ceny jsou uvedeny v kč včetně DpH. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. Výrobce neručí za tiskové chyby.
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