
český výrobce postelíNejdůležitější, co potřebujete

více jak zkušeností30
let

ušetříte až 

40%
BOX SPRING 

od 16 990,- 

aktuální ceny žádejte u prodejců 
anebo na našem webu

výběr z 200 druhů látek

7 let záruka

zdarma



Štěstí a zdraví, dvě jednoduchá slova, jak si však splnit tato přání. V dnešním světě tzv. důleži-
tých zpráv a potřeb, Vám nabízíme  ten nejjednodušší recept a to je dobrá postel.

VÍCE NEŽ 30 LET PROVĚŘENÉ KVALITY
Nejdůležitější, co potřebujete

Jsme československá �rma a chceme Vám poděkovat, že nám dáváte práci a podporujete  nás 
i sebe.

Přejeme Vám hodně štěstí a zdraví.

S úctou Kolektiv New Design 
Mirek a Petr
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PREMIUM, nová modelová řada kontinentálních postelí nabízí maximální komfort a relaxaci. Ranní vstávání 
se Vám promění v radost, která provází tělo i duši po celý den. Postele BOX SPRING jsou známy už desítky 
let především z luxusních hotelů. Vaše postel bude originální kus. Individuální ruční zpracování 
a konstrukční kvalita řadí postel do kategorie PREMIUM. Vysoké postele Premium mají důmyslný systém 
odvětrávání.

Premium bez úložného prostoru Premium s úložným prostorem

lepší postel

vý
šk

a 
se

du
 a

ž 
63

cm

topper
matrace
spodní matrace

lepší postel

vý
šk

a 
se

du
 a

ž 
70

cm topper
matrace
spodní matrace
pevný lamelový rošt
úložný prostor
plynové písty
ozdobné čalounění s pruhem

Premium s úložným prostorem

lepší postel

vý
šk

a 
se

du
 a

ž 
70

cm

topper
matrace
spodní matrace
lamelový rošt
polohování
úložný prostor
plynové písty
ozdobné čalounění s pruhem

8x

Zvýšený okraj postele=
perfektní �xace vrchní matrace

Detail postele Palladio Pro pohodlné otvírání a dlouhou životnost 
používáme plynové písty. Hloubka úložného
prostou pod lamelami 23 cm

výška lehací plochy bez topperu cca           52/57/58/63 cm
dle výšky nohou a matrace

výška lehací plochy bez topperu cca           59/64/65/70 cm
dle výšky nohou a matrace

U objednávky je nutno uvést šíři postele. V případě neuvedení rozměru postele bude vyroben užší a levnější základní rozměr. 

výška lehací plochy bez topperu cca            59/64/65/70 cm
dle výšky nohou a matrace

šíře lehací plochy v cm 160 180 200

17 690,-16 990,- 20 270,-akční cena

šíře lehací plochy v cm 160 180 200

21 890,-20 990,- 24 470,-akční cena

šíře lehací plochy v cm 160 180 200

23 190,-22 280,- 25 770,-akční cena

3Nohy, matrace a toppery 
najdete na straně 21-23



PALLADIO

od  16 990,-
kompletní ceny na straně číslo 3

rozměr lehací plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm
celkové rozměry    š/d/v  (160): 178/215/144 cm
                                       š/d/v  (180): 198/215/144 cm
                                       š/d/v (200): 218/215/144 cm

akční cena pro rozměr 160x200cm

 Nohy, matrace a toppery najdete na straně 21-23

Palladio varianta bez úložného prostoru



rozměr lehací plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm
celkové rozměry    š/d/v  (160): 170/215/149 cm
                                       š/d/v  (180): 190/215/149 cm
                                       š/d/v (200): 210/215/149 cm

MARCO MURANO

rozměr lehací plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm
celkové rozměry    š/d/v  (160): 170/215/143 cm
                                       š/d/v  (180): 190/215/143 cm
                                       š/d/v (200): 210/215/143 cm

topper
volně ložená matrace dle Vašeho výběru
vzdušné pružinové jádro
masivní rám s lamelami
možnost úložného prostoru

ŽÁDNÁ KOUZLA, 
JEN KVALITA
přes 40cm pružné hmoty

5Kompletní ceny na straně číslo 3

Nohy, matrace a toppery 
najdete na straně 21-23



LUCIA

GIARDINO

RIALTO

LUIGI

rozměr lehací plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm

celkové rozměry    š/d/v  (160): 170/215/126 cm
                                       š/d/v  (180): 190/215/126 cm
                                       š/d/v (200): 210/215/126 cm

rozměr lehací plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm

celkové rozměry    š/d/v  (160): 173/215/143 cm
                                       š/d/v  (180): 193/215/143 cm
                                       š/d/v (200): 213/215/143 cm

rozměr lehací plochy: 160x200cm/180x200cm/200x200 cm

celkové rozměry    š/d/v  (160): 173/215/143 cm
                                       š/d/v  (180): 193/215/143 cm
                                       š/d/v (200): 213/215/143 cmrozměr lehací plochy: 160x200 cm/180x200 cm/200x200 cm

celkové rozměry   š/d/v  (160): 173/215/143 cm
                                       š/d/v  (180): 193/215/143 cm
                                       š/d/v (200): 213/215/143  cm

od  16.990,-
kompletní ceny na straně číslo 3

akční cena pro rozměr 160x200 cm

 Nohy, matrace a toppery najdete na straně 21-23



VENETO
bez čel

VENETO
s krátkým čelem

VENETO
s dlouhým čelem

celkové rozměry š/d/v  
(80)    86x206 cm
(90)    96x206 cm
(100)  106x206 cm

celkové rozměry š/d/v  
(80)     86/212/113 cm
(90)     96/212/113 cm
(100)  106/212/113 cm

Při otevírání válendy z 
boku je nutné uvést 

pravou či levou stranu

celkové rozměry š/d/v  
(80)      92/206/113 cm
(90)     102/206/113 cm
(100)    112/206/113 cm

levá varianta

VENETO S ČELY

celkové rozměry 
š/d/v (80):    92/212/113 cm
š/d/v (90):  102/212/113 cm
š/d/v (100): 112/212/113 cm

9 490,-Akční cena od

Veneto 

  Nohy, matrace a toppery najdete na straně 21-23

Akční ceny 
šíře lehací plochy v cm

9 890,-9 490,-Veneto

Veneto s krátkým čelem

80 90

10 890,-10 490,-

11 490,-10 990,-

12 090,-11 590,-

Veneto s dlouhým čelem

Veneto s čely

Příplatek za polohování

100

10 790,-

11 790,-

12 290,-

12 890,-

650,-650,- 650,-



TOP EXCLUSIVE je modelová řada postelí, která se vyznačuje osobitým vzhledem a pečlivým zpracováním do toho 
nejmenšího detailu. Podstatnou je, ne však jedinou výhodou této modelové řady, že Vámi vybranou skladbu roštu, 
matrace a denní deky lze po několikaletém používání vyměnit, což představuje ekonomický, komfortní a hygienic-
ký přístup užívání postelí. Každou postel této řady lze přizpůsobit pro Váš interiér.

8

TOP EXCLUSIVE
modelová řada

kvalita, variabilita, dlouhá životnost

ND3 ND4

počet lamel:      28+5 kusů jakostních lamel
                                 nastavení tuhosti + zpevňující popruh
pouzdra:              výkyvná zdvojená
šířka roštu:        80/90 cm
max. zatížení:   130 kg 
výška lehací plochy bez topperu cca:   52/57/58/63 cm
dle výšky nohou a matrace 

pístový mechanismus
velmi dobrý přístup k úložnému prostoru

5 poloh pod hlavou + relaxační poloha nohou

velmi dobrý přístup k úložnému prostoru

pístový mechanismus dobrý přístup k úložnému prostoru 
elektrický pohon roštu

Systém Top Exclusive umožní kon�guraci postele
Snadná výměna opotřebovaných komponentů

Detail postele Lido Top Exclusive například s roštěm ND4

ND5

3 320,- 3 320,- 7 910,-
počet lamel:      28+5 kusů jakostních lamel
                                 nastavení tuhosti + zpevňující popruh
pouzdra:              výkyvná zdvojená
šířka roštu:        80/90 cm
max. zatížení:   130 kg
výška lehací plochy bez topperu cca:   52/57/58/63 cm
dle výšky nohou a matrace  

počet lamel:      28+5 kusů jakostních lamel
                                 nastavení tuhosti + zpevňující popruh
pouzdra:              výkyvná zdvojená
šířka roštu:        80/90 cm
max. zatížení:   130 kg
výška lehací plochy bez topperu cca:   52/57/58/63 cm
dle výšky nohou a matrace  

U objednávky je nutno uvést šíři postele. V případě neuvedení rozměru postele bude vyroben užší a levnější základní rozměr. 

ND2

volně ložený základní smrkový rošt
bez zvedacího mechanismu
stížený přístup k úložnému prostoru 1 830,-
počet lamel:      14+5 kusů jakostních lamel
                                 nastavení tuhosti 
pouzdra:              plastová
šířka roštu:        80/90 cm
max. zatížení:   110 kg
výška lehací plochy bez topperu cca:     52/57/58/63 cm
dle výšky nohou a matrace 

 Nohy, matrace a toppery najdete na straně 21-23

šíře lehací plochy v cm 160 180

11 190,-10 690,-akční cena

Top Exclusive s úložným prostorem bez roštů



VIVAT

rozměr lehací plochy: 160x200cm nebo 180x200cm
celkové rozměry    š/d/v  (160): 172/218/102cm
                                       š/d/v  (180): 192/218/102cm

od  10 690,-
kompletní ceny na straně číslo 8

akční cena pro rozměr 160x200cm

  Nohy, matrace a toppery najdete na straně 21-23



LUSSO

FACILE

LIDO

CASSA rozměr lehací plochy: 160x200 cm nebo 180x200 cm

celkové rozměry    š/d/v   (160): 183/218/110 cm
                                       š/d/v  (180): 203/218/110 cm

rozměr lehací plochy: 160x200 cm nebo 180x200 cm

celkové rozměry    š/d/v  (160): 167/217/108 cm
                                       š/d/v  (180): 187/217/108 cm

  rozměr lehací plochy: 160x200  cm nebo 180x200 cm

celkové rozměry    š/d/v  (160): 183/232/105 cm
                                       š/d/v (180): 203/232/105 cm

rozměr lehací plochy: 160x200 cm nebo 180x200 cm

celkové rozměry    š/d/v  (160): 172/222/107 cm
                                       š/d/v  (180): 192/222/107 cm

od  10 690,-
kompletní ceny na straně číslo 8

akční cena pro rozměr 160x200 cm

  Nohy, matrace a toppery najdete na straně 21-23



Akční ceny

QUATRO
bez čel

QUATRO
s krátkým čelem

QUATRO
s čely pravá varianta

celkové rozměry š/d/v  
(80)    86x206 cm
(90)    96x206 cm

celkové rozměry š/d/v  
(80)     86/212/107 cm
(90)     96/212/107 cm

Při otevírání válendy z 
boku je nutné uvést 

pravou či levou stranu

celkové rozměry š/d/v  
(80)      92/212/107 cm
(90)     102/212/107 cm

šíře lehací plochy v cm

4 890,-4 690,-Quatro

Quatro s krátkým čelem

Quatro s dlouhým čelem

Quatro s čely

80 90

4 990,-4 790,-

5 890,-5 690,-

6 690,-6 390,-

QUATRO S DLOUHÝM ČELEM

celkové rozměry š/d/v:
(80) 92/206/107 cm
(90) 102/206/107 cm

4 690,-Akční cena od

Quatro 

  Nohy, matrace a toppery najdete na straně 21-23



BOX SPRING EXTRA

Hloubka úložného prostoru pod lamelami je 22 cm.  

KDYŽ CHCETE NĚCO EXTRA - BOX SPRING EXTRA je systém složený z kvalitních materiálů, které dovolují 
maximální relaxaci a odpočinek za příznivé ceny. Nadstandartní výška pružné hmoty 28 cm pro dlouhou 
životnost matrace.

modelová řada

žádná kouzla, jen kvalita s delší životností

U objednávky je nutno uvést šíři postele. V případě neuvedení rozměru postele bude vyroben užší a levnější základní rozměr. 

Box Spring Extra, s roštem a matrací (bez topperu)

Matrace
pružinová matrace s vyšší
pevností má tvarovou stálost,
je vzdušná s nadstandartní výškou
21 cm místo obvyklých 14 cm

Rám postele
je velmi pevný a nabízí
velký úložný prostor,
nosnost postele 2 x 130 kg

Horní matrace TOPPER EXTRA
pratelný snímatelný 

potah Aloe Vera,
jádro z HR studené pěny,

tloušťka cca 6 cm

Lamelový rošt
z masivního dřeva

výrazně přispívá k pohodlí
a životnosti postele

 Nohy, toppery a doplňky 
najdete na straně 21-2312

výška lehací pochy cca:   51 cm (noha 1-2)
               57 cm (noha 3-6) 

šíře lehací plochy v cm 160 180

15 990,-15 360,-akční cena



12

DIVA

rozměr lehací plochy: 160x200 cm nebo 180x200 cm
celkové rozměry    š/d/v  (160):  162/210/115 cm
                                       š/d/v  (180):  182/210/115 cm

od  15 360,-
kompletní ceny na straně číslo 12

akční cena pro rozměr 160x200 cm

  Nohy, toppery a doplňky najdete na straně 21-23

cena včetně matrací a roštů



14

RETOCORALO

VIANABELO

rozměr lehací plochy: 160x200 cm nebo 180x200 cm     ceková déka postele 210 cm
čela 160/180/š/v:   DIVA a RETO  162/182x115 cm, CORALO a VIANA 162/182x112 cm, BELO 168/188x115 cm

hloubka úožného peostoru pod lameami je 22 cm

12

od  15 360,-
kompletní ceny na straně číslo 12

akční cena pro rozměr 160x200 cm

   Nohy, toppery a doplňky najdete na straně 21-23

cena včetně matrací a roštů



Akční ceny

Akční ceny bez topperu

šíře lehací plochy v cm

6 090,-5 880,-Novo

Novo s krátkým čelem

Novo s dlouhým čelem

Novo s čely

80 90

7 190,-6 920,-

7 720,-7 430,-

8 390,-8 070,-NOVO
s krátkým čelem

NOVO
s dlouhým čelem

celkové rozměry š/d  
(80)    82x202 cm
(90)    92x202 cm

celkové rozměry š/v/d  
(80)     82/95/210 cm
(90)     92/95/210 cm

Při otevírání válendy z 
boku je nutné uvést 

pravou či levou stranu

celkové rozměry š/v/d  
(80)      90/95/202 cm
(90)     100/95/202 cm

NOVO
bez čel

NOVO s čely š/v/d:

(80) 90x95x210 cm

(90) 100x95x210 cm

cena včetně matrace a roštu

NOVO S ČELY
levá varianta

5 880,-Akční cena od

Novo 

   Nohy, toppery a doplňky najdete na straně 21-23
cena včetně matrací a roštů



Index tuhosti

Výběr lehacích ploch

V této matraci je luxusní 12 cm vysoké jádro 
z HR studené pěny. Zajišťuje dokonalý 
odpočinek  a dobrou kvalitu spánku. Studená 
pěna  se vyznačuje vyšší pevností, tvarovou 
stálostí  a zároveň je výrazně prodyšnější než 
klasická polyuretanová pěna. Pěny z tohoto 
materiálu mají totiž větší póry, proto matrace 
snáze dýchá a lépe pruží.

500,-

Základní modelová řada postelí EXTRA vyrobena s ohledem na dobré užitné vlastnosti za nejnižší ceny.

Jádro, které je na povrchu změkčené 3 cm HR 
studenou pěnou. Zajišťuje dokonalý odpočinek
a dobrou kvalitu spánku. Studená pěna  se 
vyznačuje vyšší pevností, tvarovou stálostí 
a zároveň je výrazně prodyšnější než klasická 
polyuretanová pěna. Pěny z tohoto materiálu 
mají totiž větší póry, proto matrace snáze 
dýchá a lépe pruží.

Masivní lamelový rošt Vám zaručuje komfort spánku a delší životnost postele.

Pružinové jádro 
a dřevotřísková deska
v ceně postele

Polyuretanové
jádro - příplatek
válenda 80/90 390,-
dvoupostel 780,-

100 kgPolyuretanové jádro100 kg 110 kg 130 kgPružinové jádro Polyuretan+Mana (dlouhá životnost) Bono (dlouhá životnost)

lehacích ploch a nosnost

lamelový rošt - 
přístup z boku

lamelový rošt - 
přístup od nohou

varianta (A) příplatek za pevný lamelový rošt: 

válenda   dvoupostel 1000,- válenda 1.270,-  dvoupostel 2.540,-

EXTRA
modelová řada

kvalita, variabilita, dlouhá životnost

Možnost prošití povrchu postele za příplatek:

válenda    500,-     dvoupostel    1.000,-

Bono
jádro - příplatek
válenda 80/90 1 340,-
válenda 110/140 1 490,-
dvoupostel 2 680,-

Mana
jádro - příplatek
válenda 80/90 690,-
válenda 110/140 790,-
dvoupostel 1 380,-

16

výška lehací plochy cca:   44 cm (noha 1-2)
           50 cm (noha 3-6) 

U objednávky je nutno uvést šíři postele. V případě neuvedení rozměru postele bude vyroben užší a levnější základní rozměr. 

varianta (B) příplatek za polohovací lamelový rošt:Dřevotřísková deska v ceně postele

  Pružinové jádro Polyuretanové jádro (PUR) Jádro Mana Jádro Bono

výška lehací plochy cca:   44 cm (noha 1-2)
           50 cm (noha 3-6) 

výška lehací plochy cca:   44 cm (noha 1-2)
           50 cm (noha 3-6) 

výška lehací plochy cca:   44 cm (noha 1-2)
           50 cm (noha 3-6) 

Vynikající pružinová matrace, která výborně 
dýchá (cirkulace vzduchu), s pružinami o 
průměru drátu 2,4 mm (bezkonkurenční na 
trhu). Nepleťte si tuto matraci s jinými výrobci, 
kteří používají průměr drátu mnohem menší, 
takže jejich kvalita spánku byla zcela neuspo-
kojující. 

Kvalitní PUR pěna bez použití lepidel. Tato 
matrace zajišťuje dokonalé pohodlí a kvalitní 
spánek, je však velmi důležité dodržet max. 
zatížení do 100 kg, jinak matrace nebude plnit 
požadované vlastnosti (pohodlné spaní). Pro 
těžší váhy jsou vhodné další typy matrací 
(vpravo). 



lamelový rošt (A) otevírání postele z boku

kompletní ceny na straně číslo 16

cena včetně matrace PUR  a roštu (A)

 11.690,-
110x200 9.890,-

Pravá varianta

ELITE
levá varianta

  Nohy a doplňky najdete na straně 21-23

celkové rozměry š/d/v:
(110)   115/205/80 cm
(140) 145/205/80 cm

140x200

nelze použít pružinové jádro ani rošt (B)

výška lehací pochy cca:   
44 cm (noha 1-2)  
50 cm (noha 3-6) 



TYP A

přístup od nohou  (v ceně)

přístup z boku (v ceně)

80/90 příplatek za polohování 770,-
160/180  příplatek za polohování 1 540,-

XXLNabídka roštů a otvírání

TYP C

TYP B

Otvírání roštů možnosti A/BOtvírání roštů možnosti A/BOtvírání roštů možnosti A/B/COtvírání roštů možnosti A/B/C Otvírání roštů možnost COtvírání roštů možnost C

6 990,-

rozměr lehací plochy:  80/90/110/140/160/180x200 cm   výška lehací plochy: 51 cm

š/d/v (180): 185/207/110 cmš/d/v (160): 165/207/110 cmš/d/v (140): 145/207/110 cmš/d/v (110): 115/207/100 cmš/d/v (90): 95/207/100 cmš/d/v (80): 85/207/100 cm

nelze pružinové jádro nelze pružinové jádro

pružinová matrace

7 380,-PUR matrace

7 680,-matrace Mana

matrace Bono 8 330,-

7 490,-pružinová matrace

7 880,-PUR matrace

8 180,-matrace Mana

matrace Bono 8 830,-

nelzepružinová matrace

9 590,-PUR matrace

10 380,-matrace Mana

matrace Bono 11 080,-

nelzepružinová matrace

11 290,-PUR matrace

12 080,-matrace Mana

matrace Bono 12 780,-

14 390,-pružinová matrace

15 170,-PUR matrace

15 770,-matrace Mana

matrace Bono 17 070,-

14 960,-pružinová matrace

15 740,-PUR matrace

16 340,-matrace Mana

matrace Bono 17 640,-

160 cm 180 cm 140 cm 80 cm 90 cm 110 cm 

uvést L/P variantauvést L/P varianta

6 990,-
pevný lamelový rošt a matrace v ceně
XXL 

  Nohy a doplňky najdete na straně 21-23

Akční cena od 
velký úložný prostor XXL



KLASIK 80/90 cm

hloubka úložného prostoru pod lamelami je 22 cm     

6 360,-

VARIO 
bez čel

VARIO 
s krátkým čelem

VARIO 
s čely

levá nebo pravá
varianta otevírání

úložného prostoru

- velký úložný prostor v bílém
   laminu s odvětrávacími otvory
- pružinová matrace v ceně

celkové rozměry š/d/v:

(80): 89/202/91 cm

(90): 99/202/91 cm

- velký úložný prostor v bílém laminu,
   přístupný z boku postele
   s odvětrávacími otvory
- bez výběru nohou
- pružinová matrace v ceně 

- velký úložný prostor v bílém
   laminu s odvětrávacími otvory
- pružinová matrace v ceně 

6 110,-

5 950,-

celkové rozměry š/d/v:

(80): 82/202 cm

(90): 92/202 cm

5 720,-

6 090,-

celkové rozměry š/d/v:

(80): 82/209/91 cm

(90): 92/209/91 cm

5 850,-

6 780,-

celkové rozměry š/d/v:

(80): 89/209/91 cm

(90): 99/209/91 cm

6 520,-

VARIO 
s dlouhým čelem

4 790,-

celkové rozměry š/d:

(80): 82/202 cm

(90): 92/202 cm

4 590,-

výška lehací plochy: 42 cm

12 490,-

celkové rozměry š/d/v:

(160): 172/207/96 cm

(180): 192/207/96 cm

11 990,-

VENICE

- velký úložný prostor v bílém
   laminu s odvětrávacími otvory
- pružinová matrace v ceně 

13 490,-

celkové rozměry š/d/v:

(160): 193/207/96 cm

(180): 213/207/96 cm

12 990,-

DONA

19Nohy a doplňky najdete na straně 21-23
Výběr lam. roštů a matrací na straně 16 

Spojením postelí Vario vznikne dvoupostel Duo. 
Duo nutno uvést do objednávky, postele se pro 
spojování musí upravit. 
Pro Duo jsou vhodné pouze tyto nohy 2, 4, 5.

levá varianta



Nabídka roštů a otvírání
MODO

TYP A

přístup od nohou  (v ceně)

přístup z boku (v ceně)

80/90 příplatek za polohování 770,-
160/180  příplatek za polohování 1 540,-

TYP C

TYP B

rozměr lehací plochy:  80/90/110/140/160/180x200 cm  

Otvírání roštů možnosti A/BOtvírání roštů možnosti A/BOtvírání roštů možnosti A/B/COtvírání roštů možnosti A/B/C Otvírání roštů možnost COtvírání roštů možnost C

7 190,-

š/d/v (180): 185/207/110 cmš/d/v (160): 165/207/110 cmš/d/v (140): 145/207/110 cmš/d/v (110): 115/207/100 cmš/d/v (90): 95/207/100 cmš/d/v (80): 85/207/100 cm

nelze pružinové jádro nelze pružinové jádro

pružinová matrace

7 580,-PUR matrace

7 880,-matrace Mana

matrace Bono 8 530,-

7 690,-pružinová matrace

8 080,-PUR matrace

8 380,-matrace Mana

matrace Bono 9 030,-

nelzepružinová matrace

9 790-PUR matrace

10 580,-matrace Mana

matrace Bono 11 280,-

nelzepružinová matrace

11 490,-PUR matrace

12 280,-matrace Mana

matrace Bono 12 980,-

14 590,-pružinová matrace

15 370,-PUR matrace

15 970,-matrace Mana

matrace Bono 17 270,-

15 160,-pružinová matrace

15 940,-PUR matrace

16 540,-matrace Mana

matrace Bono 17 840,-

uvést L/P variantauvést L/P varianta

160 cm 180 cm 140 cm 80 cm 90 cm 110 cm 

výška lehací pochy cca:   44 cm (noha 1-2)   50 cm (noha 3-6) 

7 190,-
pevný lamelový rošt a matrace v ceně
MODO 

  Nohy a doplňky najdete na straně 21-23
Akční cena od 



ZDARMA, pro všechny modelové řady

noha 1 noha 2 noha 3 noha 5 noha 6noha 4

máte na výběr až 200 druhů potahových látek v 
ceně postele (všechny bez příplatku)

ZDARMA výběr tvaru nohou a moření
(nohy 1-2 výška 6cm, 3-6 výška 12cm)

POLŠTÁŘE PLÉD DENNÍ DEKA ELO HARME

rozměr 40x40 cm 60x60 cm 70x28 cm

270,- 340,- 340,-

rozměr 250x70 cm Rozměry taburetu v/d/h: 33/101/40 cm
Potahová látka taburetu dle výběru postele.

Rozměry nočního stolku v/d/h: (xx)/50/35 cm
(xx) výška dle typu postele např 41cm. Noční 
stolek je možné umístit kdekoliv po celém 
obvodu rámu postele. Určeno pouze pro řadu 
Premium a Top Exclusive

890,- 2 250,- 2 810,- 1 260,- 2 120,-

v nabídce

pro rozměr lehací plochy

rozměr  80x200 cm
rozměr  90x200 cm
rozměr 100x200 cm

rozměr  160x200 cm
rozměr  180x200 cm
rozměr 200x200 cm

21



TOPPERY A MATRACE pro řady Premium a Top Exclusive

-froté pratelný potah na 60°C
- 5 zónová matrace se skládá z polyuretanové pěny, konstrukce sendvičového typu
-oboustranná matrace s 2 typy tuhosti

BAZI

80x200 cm 3 490,-
90x200 cm 3 690,-

100x200 cm 4 590,-

-froté pratelný potah na 60°C
-sendvičová 7 zónová matrace, střed z pojeného polyuretanu a dvě desky 
  s masážními nopy, které zajišťují vzdušnost a velmi kvalitní spánkový komfort

SABI

TERAFLEX

-úpletový potah aloe vera pratelný na 60°C
-sendvičová 7 zónová matrace je vyrobena  z vysokých gramáží HR studených               
  pěn, na nichž spočívá deska z visco pěny s masážními nopy
-oboustranná matrace s 2 typy tuhosti
-matrace zajišťuje ideální spánkové klima, komfort spánku a dlouhou životnost

21 cm 130 kg

CONTINENTAL
-úpletový potah aloe vera pratelný na 60°C
-matrace obsahuje vzdušné taštičkové jádro vyrobené z 390 pružin, každá           
  pružina je zašitá v  textilní tašce
-oboustranná matrace s dvěma typy tuhostí z nichž jedna strana obsahuje               
   visco 7 zónovou paměťovou pěnu s  masážími nopy a druhá strana 7 zónovou   
   HR studenou pěnu s masážními nopy vysoké gramáže
-čtyři odvětrávací otvory v bocích matrace zajišťuji ideální odvětrávání 
  a komfort spánku

21 cm 130 kg

22

akční cena

80x200 cm 4 170-
90x200 cm 4 340,-

100x200 cm 5 240,-

akční cena

80x200 cm 6 860,-
90x200 cm 7 130,-

100x200 cm 8 030,-

akční cena

80x200 cm 6 350,-
90x200 cm 6 590,-

100x200 cm 7 490,-

akční cena



AQUAFLEX

-výška topperu 2 cm
-jádro obsah je tvarostálé duté vlákno    
  �bertex 400 gr/m2 
-úpletový prošitý potah Aloe Vera   
  pratelný na 60°C

-úpletový potah aloe vera pratelný na 60°C
-matrace se skládá  z vysoce objemových pěn, které jsou chráněny ochranou  
  známkou PANTERA® a CELLFLEX®
-tato luxusní matrace zajišťuje ideální klima, komfort spánku a dlouhou     
  životnost

21 cm 130 kg

Topper MONI

-výška topperu 6 cm
-7 zónové jádro obsahuje kvalitní HR            
  pěnu s vzdušnými masážními nopy
-úpletový prošitý potah Aloe Vera   
  pratelný na 60°C
-Topper Extra zajišťuje komfort spánku.

Topper EXTRA

Topper AERO
-výška topperu 6 cm
-7 zónové jádro obsahuje visco paměťovou          
  pěnu s vzdušnými masážními nopy 
-úpletový prošitý potah Aloe Vera   
  pratelný na 60°C
-Topper Aero zajišťuje komfort spánku

80+9O+100x200 cm
160+18O+200x200 cm

2 240,-
4 480,-

-úpletový potah aloe vera pratelný potah na 60°C
-sendvičvá 7 zónová matrace je vyrobena z vysokých gramáží HR studených  
  pěn
-oboustranná matrace s 2 typy tuhosti
-matrace zajišťuje ideální spánkové klima, komfort spánku a dlouhou životnost

INFLEX

21 cm 130 kg

Barevnost pěn se může lišit na základě výrobní šarže
anebo změnou dodavatele. Barva nemá vliv na kvalitu matrace. 23

akční cena

 80x200 cm 5 650,-
 90x200 cm 5 870,-

100x200 cm 6 770,-

akční cena

80x200 cm 9 990,-
90x200 cm 1O 390,-

100x200 cm 11 290,-

akční cena

80+9O+100x200 cm
160+18O+200x200 cm

2 840,-
5 680,-

akční cena

80+9O+100x200 cm
160+18O+200x200 cm

1 290,-
2 580,-

akční cena



30 LET TRADICE
100 STOVKY OBCHODŮ
1000 TÍSÍCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ
DĚKUJEME ZA DŮVĚRU

Váš prodejce

Leták má pouze informativní charakter, pro aktuální informace kontaktujte výrobce nebo prodejce
Firma New Desihn neručí za tiskové chyby

Československý výrobce


