
Orginální CONTINENTAL BED, 
oblíbená v zahraničí a také využívaná 
v luxusních hotelích. Komfortní výšku lehací plochy 
zajišťují dvě vrstvy matrací. První vrstvu tvoří pružinové 
matrace nahrazující lamelový rošt. Druhou vrstvu tvoří dělené, 
volně ložené matrace z HR studené pěny. Součástí dvoulůžka je topper 
s jádrem ze studené HR pěny. Slouží k umístění na matraci pro vyšší 
komfort spaní a také jako hygienická ochrana povrchu matrace.
Možnost dokoupení plédu: 650 Kč a polštářů: 890 Kč.
Výška lehací plochy: cca 60 cm.

Plocha lůžka:
140x200, celkové rozměry: v 125, š 155, d 220
160x200, celkové rozměry: v 125, š 175, d 220
180x200, celkové rozměry: v 125, š 195, d 220

12.290,- 
15.190,- 
140x200 cm                 160x200 cm                     180x200 cm

17.250,- 19.400,- 
13.390,- 13.690,- 

doporučená nosnost do 120 kg

AKCE



Orginální CONTINENTAL BED, která je mimořádně oblíbená v zahraničí. Je také hojně využívaná v luxusních hotelích. 
Komfort lehací plochy zajišťují dvě vrstvy matrací. První vrstvu tvoří pružinové matrace, nahrazující lamelový rošt. 
Druhou vrstvu tvoří dělené (zipem spojitelné) volně ložené matrace z HR studené pěny. Uložný prostor přístupný 
z boků pomocí plynových pístů. Doporučujeme dokoupení topperu s jádrem ze studené HR pěny za cenu 2390 Kč. 
Slouží k umístění na matraci pro vyšší komfort spaní a také jako hygienická ochrana povrchu matrace.
Výška lehací plochy: cca 60 cm s topperem cca 64 cm.
Plocha lůžka: 180x200 cm 
celkové rozměry: v 109, š 186, d 207

Komfortní dvoulůžko s vynikajícími 
ortopedickými vlastnostmi. Základem lůžka 
je 28 lamelový rošt s mechanickým polohováním 
hlavy, s nastavením tuhosti lamel a s popruhem 
proti přetížení a matrací IVANA PLUS s jádrem ze speciální pěny. Matrace je opatřena snímatelným a pratelným potahem. 
Možnost objednání i bez matrací. Výběr dalších matrací z našeho akčního letáku. Oboustranná a pratelná denní deka. 
Lůžko má odvětrávaný úložný prostor s přístupem od nohou pomocí plynových pístů.
Výška lehací plochy: cca 65 cm.  
Plocha lůžka: 160x200 cm, celkové rozměry: v 108, š 181, d 221 
                       180x200 cm, celkové rozměry: v 108, š 201, d 221

Včetně úložného prostoru!

doporučená nosnost do 130 kg
s luxusní matrací IVANA PLUS ze speciální pěny

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

18.790,- 
24.790,- 

bez matrací

13.390,- 
16.390,- 

13.790,- 
17.290,- 

180x200 cm160x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

19.790,- 

16.390,- 
doporučená nosnost do 120 kg

20.890,- 

23.790,- 

Prémiové dvoulůžko s volně loženou matrací. Základem lůžka je 28 lamelový rošt s mechanickým polohováním hlavy, 
s nastavením tuhosti lamel a s popruhem proti přetížení. Výběr mezi kvalitní sendvičovou matrací NELLY 
(bez použití lepidel, s možností volby tvrdší nebo měkčí strany) a matrací IVANA s jádrem z HR (studené) pěny. 
Matrace je opatřena snímatelným a pratelným potahem. Možnost objednání i bez matrací. Výběr dalších matrací 
z našeho akčního letáku. Lůžko má odvětrávaný úložný prostor s přístupem od nohou pomocí plynových pístů. 
Pléd k dokoupení za: 640 Kč. Výška lehací plochy: cca 53 cm. Plocha lůžka: 180x200 cm.
celkové rozměry: v 103, š 194, d 251

Prémiové dvoulůžko s volně 
loženou matrací. Základem lůžka je 28 lamelový rošt 
s mechanickým polohováním hlavy, s nastavením tuhosti lamel a s popruhem proti přetížení. Možnost výběru mezi kvalitní 
sendvičovou matrací NELLY PLUS (bez použití lepidel, s možností volby tvrdší nebo měkčí strany) a matrací IVANA PLUS 
s jádrem ze speciální pěny. Matrace je opatřena snímatelným a pratelným potahem. Lze objednat i bez matrací. 
Výběr dalších matrací z našeho akčního letáku. Pléd k dokoupení za: 560 Kč a polštáře: 720 Kč. Lůžko má 
odvětrávaný úložný prostor s přístupem od nohou pomocí plynových pístů. Výška lehací plochy: cca 65 cm. 
Plocha lůžka: 180x200 cm, celkové rozměry: v 125, š 201, d 220

bez matrací

doporučená nosnost do 110 kg
se sendvičovou matrací NELLY

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

doporučená nosnost do 110 kg

se sendvičovou matrací NELLY PLUS

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

doporučená nosnost do 130 kg
s luxusní matrací IVANA PLUS ze speciální pěny

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

16.190,- 
20.290,- 12.490,- 

15.650,- 

16.990,- 
21.250,- 

doporučená nosnost do 130 kg
s luxusní matrací IVANA z HR pěny

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

16.390,- 
20.530,- 

21.760,- 17.390,- 

bez matrací

11.590,- 
14.450,- 



Moderní celočalouněné dvoulůžko 
s elastickou PUR matrací ALENA uloženou 
na polohovacím lamelovém roštu (polohování 
hlava + nohy). Úložný prostor přístupný od nohou. 
Výška lehací plochy: cca 53 cm.
Plocha lůžka: 180x200 cm, celkové rozměry: v 109, š 202, d 207

Moderní dvoulůžko s volně loženou matrací. Základem lůžka je 28 lamelový rošt s mechanickým polohováním hlavy, 
s nastavením tuhosti lamel a s popruhem proti přetížení. Možnost výběru mezi kvalitní sendvičovou matrací NELLY PLUS 
(bez použití lepidel, s možností volby tvrdší nebo měkčí strany) a matrací IVANA PLUS s jádrem ze speciální pěny. 
Matrace je opatřena snímatelným a pratelným potahem. Možnost objednání i bez matrací. Výběr dalších matrací 
z našeho akčního letáku. Denní deka. Lůžko má odvětrávaný úložný prostor s přístupem od nohou pomocí 
plynových pístů. Výška lehací plochy: cca 64 cm.
Plocha lůžka: 180x200 cm, celkové rozměry: v 125, š 201, d 220

doporučená nosnost do 110 kg
se sendvičovou matrací NELLY PLUS

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

bez matrací

doporučená nosnost do 130 kg
s luxusní matrací IVANA PLUS ze speciální pěny

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

s elastickou PUR matrací ALENA
doporučená nosnost do 105 kg

12.690,- 
16.980,- 

19.390,- 
25.990,- 

20.490,- 27.400,- 

14.290,- 19.200,- 

další barevné provedení

další barevné provedení

Oblíbené dvoulůžko s volně loženou kvalitní sendvičovou matrací NELLY, uloženou 
na polohovacím lamelovém roštu (polohování hlava + nohy, 28 lamel, nastavení tuhosti a 
s popruhem proti přetížení). Úložný prostor přístupný od nohou pomocí plynových pístů. 
Možnost dokoupení plédu: 620 Kč a polštářů: 850 Kč. 
Výška lehací plochy: cca 53 cm.
Plocha lůžka: 160x200 cm, celkové rozměry: v 93, š 166, d 214
Plocha lůžka: 180x200 cm, celkové rozměry: v 93, š 186, d 214

Elegantní dvoulůžko
s volně loženou matrací. 
Základem lůžka je kvalitní 28 lamelový 
rošt s mechanickým polohováním hlavy, 
s nastavením tuhosti lamel a s popruhem proti 
přetížení. Možnost výběru mezi kvalitní sendvičovou 
matrací NELLY (bez použití lepidel, s možností volby tvrdší nebo měkčí strany) a luxusní matrací IVANA z HR (studené) 
pěny. Úložný prostor přístupný od nohou pomocí plynových pístů. Možnost objednání i bez matrací. Denní deka. 
Výška lehací plochy: cca 53 cm nebo individuální podle výšky matrace.
Plocha lůžka: 160x200 cm, celkové rozměry: v 93, š 181, d 221
                       180x200 cm, celkové rozměry: v 93, š 201, d 221

doporučená nosnost do 110 kg
se sendvičovou matrací NELLY

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

12.990,- 
16.430,- 

12.490,- 
16.280,- 

180x200 cm160x200 cm

doporučená nosnost do 130 kg

s luxusní matrací IVANA z HR pěny

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.16.390,- 
22.550,- 
180x200 cm

bez matrací

11.390,- 16.020,- 11.590,- 15.890,- 
180x200 cm160x200 cm

doporučená nosnost do 110 kg
se sendvičovou matrací NELLY

Verze s el. rošty za příplatek 3.500 Kč.

14.990,- 
20.470,- 
160x200 cm

15.590,- 
20.690,- 
180x200 cm

bez matrací

8.790,- 
11.050,- 

9.090,- 
11.390,- 

180x200 cm160x200 cm



Moderní lůžko s kovovým čelem a kvalitní 
elastickou PUR matrací ALENA uloženou 
na lamelovém roštu. Velký úložný prostor 
s přístupem od nohou. Dostupná v několika barevných provedeních za stejnou cenu.
Výška lehací plochy: cca 46 cm.
Plocha lůžka: 110x200 cm, celkové rozměry: v 42, š 114, d 206
Plocha lůžka: 140x200 cm, celkové rozměry: v 42, š 144, d 206

Tradiční a ekonomicky výhodné 
celočalouněné dvoulůžko s elastickou PUR 
matrací ALENA uloženou na polohovacím 
lamelovém roštu (polohování hlava + nohy). 
Úložný prostor přístupný od nohou. Možnost dokoupení polštářů: 490 Kč.
Dostupná v několika barevných provedeních za stejnou cenu.
Výška lehací plochy: 52 cm.
Plocha lůžka: 160x200 cm, celkové rozměry: v 52, š 164, d 206
Plocha lůžka: 180x200 cm, celkové rozměry: v 52, š 184, d 206

9.990,- 
12.790,- 

s elastickou PUR matrací ALENA

doporučená nosnost do 105 kg

180x200 cm

160x200 cm

6.290,- 
8.690,- 

140x200 cm110x200 cm doporučená nosnost 
pro 1 osobu do 105 kg
pro 2  osoby do 150 kg9.790,- 

6.990,- 

další barevná provedení

Kvalitní lůžko s volně 
loženou sendvičovou matrací 
NELLY uloženou na polohovacím 
lamelovém roštu (polohování 
hlava + nohy, 28 lamel, nastavení 
tuhosti a s popruhem proti 
přetížení). Možnost objednání i bez matrace. 
Výběr dalších matrací z našeho akčního letáku.
Úložný prostor přístupný od nohou pomocí plynových pístů. 
Výška lehací plochy: cca 53 cm.
Plocha lůžka: 
140x200, celkové rozměry: v 109, š 161, d 215. 
120x200, celkové rozměry: v 109, š 141, d 215. cena s NELLY: 9.390,- Kč, bez matrace: 6.290,- Kč
  90x200, celkové rozměry: v 109, š 111, d 215. cena s NELLY: 7.350,- Kč, bez matrace: 5.400,- Kč

Kvalitní válenda 
s polohovacím lamelovým roštem (polohování hlava + nohy, 
28 lamel, nastavení tuhosti a s popruhem proti přetížení). Možnost objednat s volně loženou kvalitní sendvičovou matrací 
NELLY (bez použití lepidel, s možností volby tvrdší nebo měkčí strany) nebo bez matrace. Další výběr matrací z akčního 
letáku. Úložný prostor přístupný od nohou. 
Výška lehací plochy: cca 53 cm. Plocha lůžka: 90x200 cm, celkové rozměry: v 53, š 98, d 208

Válenda s elastickou PUR matrací ALENA uloženou na polohovacím lamelovém roštu (polohování hlava + nohy), 
úložný prostor přístupný od nohou. Dostupná v několika barevných provedeních za stejnou cenu.
Výška lehací plochy: cca 52 cm. Plocha lůžka: 90x200 cm, celkové rozměry: v 53, š 90, d 210

doporučená nosnost do 110 kg
se sendvičovou matrací NELLY

140x200 cm bez matrace

5.990,- 7.390,- doporučená nosnost do 110 kg
se sendvičovou matrací NELLY

bez matrace

4.090,- 
4.990,- 

4.990,- 
6.340,- 

s elastickou PUR matrací ALENA
doporučená nosnost do 105 kg

9.690,- 

6.590,- 

12.100,- 

8.250,- 

140x200 cm

další barevná provedení



Veškeré vyobrazené polštáře (kromě postele Colorado, Juve, Oregon a Kappa) a denní deky jsou zahrnuty 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.

Kvalitní a variabilní rozkládací pohovka s praktickou funkcí rozkladu. 
Základem pohovky je lamelový rošt s volně loženou luxusní matrací IVANA z HR 
(studené) pěny. V pohovce jsou celkem dva praktické úložné prostory ve spodní části. 
Vhodná pro každodenní spaní. Možnost rozkladu ve třech variantách ložných ploch. 
Bez rozložení 90x200, částečné rozložení 125x200, úplné rozložení 160x200.
Výška lehací plochy: cca 46 cm.
Doporučená nosnost: 110 kg.
Celkové rozměry (bez rozložení): v 80, š 100, d 225

Moderní rohová válenda s dvěma čely a s elastickou 
PUR matrací ALENA uloženou na polohovacím lamelovém roštu 
(polohování hlava + nohy), úložný prostor přístupný od nohou. Dostupná v několika barevných provedeních 
za stejnou cenu. Výška lehací plochy: 52 cm.
Plocha lůžka: 90x200 cm
Celkové rozměry: v 86, š 101, d 211

6.590,- 
8.210,- 

doporučená nosnost do 105 kg

13.990,- 
21.090,- 

doporučená nosnost do 110 kg

další barevná provedení

Výběr mezi pravým a levým provedením


