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daNiEl 5V 

daNiEl hN 5V

•	28	lamel	uložených	ve	výkyvných	kaučukových	pouzdrech

•	nastavení	tuhosti	ve	střední	části	roštu

•	středový	stabilizační	popruh

•	max.	nosnost	130	kg

•	28	lamel	uložených	ve	výkyvných	kaučukových	pouzdrech	
s	polohováním

•	nastavení	tuhosti	ve	střední	části	roštu

•	středový	stabilizační	popruh

•	max.	nosnost	130	kg

ZÁRUKA
2

ROKY

ZÁRUKA
2

ROKY

5 cm

5 cm

130 kg

130 kg

RoŠtY

nejprodávanější lamelový rošt pevný.

oblíbený lamelový rošt s polohováním hlava/nohy.
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daNiEl hN 5V MotoR dUal daNiEl 6V BVP

daNiEl MaXi 8V VilÉM

daNiEl hN 5V PVP ERik MaSiV

•	28	lamel	uložených	ve	výkyvných	kaučukových	pouzdrech

•	duální	motor	zabezpečuje	samostatné	polohování	části	
pod	hlavou	a	části	pod	nohami

•	nastavení	tuhosti	ve	střední	části	roštu

•	středový	stabilizační	popruh

•	záložní	zdroj	baterie	umožňuje	roštu	vrátit	se	do	základní	
polohy	při	výpadku	elektrické	energie

•	max.	nosnost	130	kg

Výška	roštu:	cca	6	cm,	s	motorem	cca	20	cm

•	28	lamel	uložených	ve	výkyvných	kaučukových	pouzdrech

•	pohodlné	zdvihání	pomocí	plynových	pístů	

•	univerzální	použití	levá/pravá	strana

•	nastavení	tuhosti	ve	střední	části	roštu

•	středový	stabilizační	popruh

•	max.	nosnost	130	kg	

•	28	lamel	uložených	ve	výkyvných	kaučukových	pouzdrech

•	pohodlné	zdvihání	pomocí	plynových	pístů	

•	nastavení	tuhosti	ve	střední	části	roštu

•	středový	stabilizační	popruh

•	max.	nosnost	130	kg	

•	14	latěk	upevněných	v	rámu

•		max.	nosnost	120	kg

•	zesílený	rám	a	hrubší	lamely	pro	vyšší	zatížení

•	nastavení	tuhosti	ve	střední	části	roštu

•	středový	stabilizační	popruh

•	max.	nosnost	150	kg

•	dodáván	v	rozměru	200	x	80	cm,	200	x	90	cm	
a	200	x	100	cm

•	15	lamel	uložených	v	zadlabaných	pouzdrech

•	max.	nosnost	90	kg

kvalitní lamelový rošt s polohováním pomocí dUálního motorU. standardní lamelový pevný rošt, přístUp do úložného prostorU postele z bokU.

nepolohovatelný rošt (28 lamel). lamelový rošt pevný.

standardní lamelový rošt s polohováním, přístUp do úložného prostorU postele z přední části.  laťkový rošt pevný z masivních smrkových latěk.

ZÁRUKA
2

ROKY

ZÁRUKA
2

ROKY

ZÁRUKA
2

ROKY

ZÁRUKA
2

ROKY

ZÁRUKA
2

ROKY

ZÁRUKA
2

ROKY

6 cm 7 cm

4 cm

6.5 cm

5.5 cm

5.5 cm

130 kg 130 kg

90 kg

120 kg

150 kg

130 kg
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ERgo Bio

oPtiMalFlEX

FYzioFlEX Bio 

aNatoMic

coMFoRt

FYzio aiR

„Líná	pěna“	mění	svoji	tvrdost	v	závislosti	na	teplotě,	pružně	se	
přizpůsobuje	tělu	a	pomalu	se	vrací.	Je	schopna	minimalizovat	a	rozkládat	
vyvíjený	tlak,	tím	pomáhá	ulevit	od	napětí	v	krční	zóně.	Výtažek	aloe	
vera	je	součástí	patentované	výrobní	receptury	pěny.	Díky	své	přirozené	
antibakteriální	síle	vytváří	účinnou	bariéru	proti	roztočům,	bakteriím	
a	houbám.	

Rozměry	polštáře:	cca	70	×	35	×	13	cm
Potah:	LUREX,	pratelný	až	na	60	°C

„Líná	pěna“	mění	svoji	tvrdost	v	závislosti	na	teplotě,	pružně	se	
přizpůsobuje	tělu	a	pomalu	se	vrací.	Je	schopna	minimalizovat	a	rozkládat	
vyvíjený	tlak,	tím	pomáhá	ulevit	od	napětí	v	krční	zóně.	Výtažek	aloe	
vera	je	součástí	patentované	výrobní	receptury	pěny.	Díky	své	přirozené	
antibakteriální	síle	vytváří	účinnou	bariéru	proti	roztočům,	bakteriím	
a	houbám.	

Rozměry	polštáře:	cca	60	×	35	×	11/10	cm
Potah:	LUREX,	pratelný	až	na	60	°C

Polštář	využívá	jedinečné	vlastnosti	materiálu	–	vynikající	
bodovou	elasticitu,	tvarovou	stálost,	prodyšnost	a	dlouhou	
životnost.	Poskytuje	optimálně	měkkou	podporu	pro	hlavu	
a	zároveň	dostatečně	pevný	podklad	pro	její	krční	část.	

Rozměry	polštáře:	cca	62	×	34	×	10	cm
Potah:	LUREX,	pratelný	až	na	60	°C

Jádro	polštáře	tvořeno	z	líné	pěny	o	vysoké	hustotě,	která	se	
přizpůsobuje	tvaru	hlavy,	krku	nebo	šíje,	aniž	by	vytvářela	
protitlak.	Příčně	perforované	jádro	klasického	tvaru	
umožňuje	vynikající	provzdušnění.	

Rozměry	polštáře:	cca	67	×	42	×	14	cm
Potah:	LUREX,	pratelný	až	na	60	°C

V	průběhu	spánku	líná	pěna	minimalizuje	vyvíjený	
tlak,	tím	může	napomoci	od	napětí	v	krční	páteři.	Střed	
polštáře	doplněn	o	mřížkovou	strukturu,	která	současně	
stabilizuje	hlavu	do	optimální	polohy.	Prodyšnost	polštáře	
a	hygiena	je	podpořena	příčným	perforováním	po	celé	ploše	
anatomického	polštáře.	

Rozměry	polštáře:	cca	65	×	36	×	11/10	cm
Potah:	LUREX,	pratelný	až	na	60	°C

mimořádně přizpůsobivý polštář z přírodní viscoelastické 
pěny s extraktem aloe vera.

mimořádně přizpůsobivý polštář z přírodní viscoelastické 
pěny s extraktem aloe vera.

důmyslně tvarovaný polštář z „ líné pěny“ pro maximální 
pohodlí. 

kvalitní polštář z perforovaného latexU – perforace 
UmožňUje vynikající cirkUlaci vzdUchU, a tím může omezit 
pocení. 

VISCO

VISCO

LATEX

LATEXLATEX

VISCO

VISCO

60 °C

60 °C

60 °C

60 °C60 °C

60 °C

60 °C

aNatoMickÉ PolŠtáŘE FYzio Bio

Využívá	jedinečné	vlastnosti	pěnové	pryže	–	vynikající	bodovou	elasticitu,	
tvarovou	stálost,	prodyšnost,	dlouhou	životnost	a	antibakteriální	vlastnosti	
materiálu.	Díky	redukci	tlakových	bodů	poskytuje	optimálně	měkkou	
podporu	pro	hlavu	a	dostatečně	pevnou	podporu	pro	její	krční	část.	

Rozměry	polštáře:	cca	72	x	40	x	14	cm
Potah:	LUREX,	pratelný	až	na	60	°C

Opatřený	svislými	vzdušnými	kanálky,	které	zajišťují	optimální	tepelnou		
regulaci	a	prodyšnost.	Díky	proměnlivé	výšce	přirozeně	zapadá	do	profilu	
ramene	a	poskytuje	efektivní	podporu	pro	hlavovou	a	krční	část.	Velmi	
dobře	se	přizpůsobuje	anatomickým	potřebám	uživatele	a	může	být	
vhodnou	prevencí	proti	bolesti	krčních	obratlů	a	zad.

Rozměry	polštáře:	cca	65	×	40	×	10	cm
Potah:	LUREX,	pratelný	až	na	60	°C

vysoce prUžný latexový polštář pro každodenní relaxaci 
a odpočinek.

latexový polštář pro každodenní poUžití.
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lUREX

MEtallic WhitE / MEtallic Black

Potah

oRthoFlEX

thERMo

oRtho

Všechna	místa	anatomického	tvarování	viscoelastické	
pěny	reagují	na	tělesnou	teplotu,	v	závislosti	na	ní	mění	
svou	tvrdost	a	zajišťují	tak	rovnoměrné	rozložení	tlaku.	
Díky	tzv.	efektu	pomalého	vracení	snižují	napětí	krčního	
svalstva	a	mohou	zmírňovat	zdravotní	potíže	–	bolesti	hlavy	
a	ztuhlost	šíje.

Rozměry	polštáře:	cca	58	×	34	×	10,5	cm
Potah:	LUREX,	pratelný	až	na	60	°C

Speciální	„líná	pěna“	se	v	závislosti	na	teplotě	pružně	
přizpůsobuje	lidskému	tělu	a	současně	stabilizuje	hlavu	
v	optimální	poloze	pro	spaní.	Zároveň	rovnoměrně	rozkládá	
tlak,	což	výrazně	přispívá	k	uvolnění	krčního	svalstva	
a	může	pomoci	předcházet	bolestem	hlavy	a	šíje.

Rozměry	polštáře:	cca	55	×	40	×	11/9	cm
Potah:	LUREX,	pratelný	až	na	60	°C

Speciální	„líná	pěna“	se	v	závislosti	na	teplotě	pružně	
přizpůsobuje	lidskému	tělu	a	současně	stabilizuje	hlavu	
v	optimální	poloze	pro	spaní.	Zároveň	rovnoměrně	rozkládá	
tlak,	což	výrazně	přispívá	k	uvolnění	krčního	svalstva	
a	může	pomoci	předcházet	bolestem	hlavy	a	šíje.

Rozměry	polštáře:	cca	50	×	30	×	8/10	cm
Potah:	LUREX,	pratelný	až	na	60	°C

komfortní polštář z viscoelastické pěny pro zdravé 
pohodlí.

termoreaktivní polštář z „líné pěny“ pro maximální 
komfort.

komfortní polštář z viscoelastické pěny pro zdravé 
pohodlí.

VISCO

VISCO

VISCO

60 °C

60 °C

60 °C

Moderní	textilie	s	nadýchaným	vzhledem	příjemně	měkká	
a	hladká	na	dotek	poskytující	klidný	spánek	bez	negativních	
vplyvů.		Potah	snadno	snímatelný	se	zdrhovadlem.				

SložENÍ tEXtiliE:	100%	polyester,	pratelný	až	na	60	°C

ložNÍ SoUPRaVY

Účinná	antimikrobiální	úprava,	která	výrazně	snižuje	zdravotní	rizika	v	průběhu	
spánku	a	chrání	před	nežádoucími	pachy.	Výplň	přikrývek	a	polštářů	tvoří	unikátní	
vlákno	WellmanHealthGuardTM	poskytující	dvojitou	ochranu	proti	roztočům	a	růstu	

mikrobů.	Je	zárukou	zdravého	a	hygienického	prostředí	pro	spánek.
Přikrývky,	polštáře	i	podložky	lze	prát	při	teplotě	max.	60	°C.

moderní přikrývky, polštáře a podložka s metalickým designem, antistatickoU úpravoU a trvaloU 
ochranoU před alergeny, bakteriemi a plísněmi. 

100%	přírodní	materiál	z	výtažku	dřeva	v	podobě	mimořádně	jemného	a	hebkého	antibakteriálního	vlákna,	které	působí	dvojím	
termoregulačním	účinkem	v	závislosti	na	ročním	období.	V	létě	se	vlákno	„otevírá“,	což	zaručuje	dokonalý	odvod	vlhkosti	a	přebytečného	
tepla	(příjemně	chladí).	V	zimě	se	naopak	„zavírá“	a	jemně	hřeje.	TENCEL®	dokonale	absorbuje	vzniklou	vlhkost	(až	o	50%	více	ve	srovnání	

s	bavlnou),	která	je	okamžitě	transportována	dovnitř	vlákna.	Vytváří	tak	příjemně	suché	mikroklima,	zamezuje	tím	růstu	bakterií	a	zaručuje	
absolutní	hygienu	lůžka.	Přikrývky	i	polštáře	lze	prát	při	teplotě	max.	60	°C.

RozMěRY PolŠtáŘů:
70	x	50	cm	(500	g)	s	vnitřním	vakem	
90	x	70	cm	(1	000	g)	s	vnitřním	vakem

RozMěRY PŘikRýVEk:
200	x	140	cm	(900	g)
220	x	140	cm	(1	000	g)

RozMěRY PolŠtáŘů:
70	×	50	cm	(600	g)
90	×	70	cm	(1	000	g)

RozMěRY PŘikRýVEk:
200	x	140	cm	(1	000	g)
220	x	140	cm	(1	100	g)

lUxUsní přikrývky a polštáře z přírodního celUlózového vlákna tencel®. 

tENcEl®

SložENÍ tEXtiliE:	
Složení	povlaku:	100%	lyocell
Výplň	polštáře:	100%	polyester	–	duté	vlákno	(kuličky)
Výplň	přikrývky:	100%	lyocell

SložENÍ tEXtiliE:	
Složení	povlaku:	100%	polyester	MicroMetallic
Výplň	polštáře:	100%	polyester	–	vrstva	WellmanHealthGuardTM,	
duté	vlákno	(kuličky)
Výplň	přikrývky:	100%	polyester	–	WellmanHealthGuardTM

RozMěR PodložkY: 200x90	cm	(160	g/m2)
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*	aktuální	nabídka	designů	povlečení	na	www.matrace-gumotex.cz

aNtiMicRoBial

alaSka

SoFt 95 °c

Letní	strana	deky	příjemně	chladí	díky	mikrofázy.	Zatímco	zimní	strana	v	podobě	nicky	plyše	
příjemně	hřeje	v	porovnání	s	ostatními	látkami.	Polštář	se	zipem	s	možností	regulace	výplně	
podle	vlastní	potřeby.	Přikrývky	i	polštáře	lze	prát	při	teplotě	do	60	°C.

Prodyšné	a	materiálově	příjemné	zpracování	s	nadýchaným	vzhledem.	Výplň	polštáře	tvoří	polyesterové	kuličky,	které	jsou	zárukou	
měkkosti	a	výrazně	zamezují	sléhavosti	polštáře.	Podložka	poskytuje	praktickou	ochranu	matrace	před	znečištěním.	Přikrývky,	
polštáře	i	podložky	lze	prát	při	teplotě	do	95	°C	(vhodné	také	pro	ubytovací	a	zdravotnická	zařízení).

Nadýchané	a	lehké	zpracování	s	účinnou	antimikrobiální	úpravou,	která	je	zárukou	zdravého	a	hygienického	prostředí	pro	spánek.	Výplň	
přikrývek	a	polštářů	tvoří	unikátní	vlákno	WellmanHealthGuardTM	poskytující	dvojitou	ochranu	proti	roztočům	(snižuje	jejich	množství	až	
o	99%	během	6	týdnů)	a	růstu	mikrobů.	Podložka	zajišťuje	praktickou	ochranu	matrace	před	znečištěním.	Přikrývky	i	polštáře	lze	prát	při	
teplotě	max.	60	°C.

speciální přikrývky, polštáře a podložky s trvaloU ochranoU před alergeny, bakteriemi a plísněmi. 

komfortní dvě přikrývky spojené drUky s letní a zimní stranoU optimalizUjící mikroklima po dobU spánkU.

klasické přikrývky, polštáře a podložky pro zvýšené nároky na hygienU lůžka.

RozMěRY PolŠtáŘů:
70	x	50	cm	(500	g)	s	vnitřním	vakem	
90	x	70	cm	(1	000	g)	s	vnitřním	vakem

RozMěR PodložkY: 
200	x	90	cm	(160	g/m2)

RozMěRY PŘikRýVEk:
200	x	140	cm	(1	000	g)
220	x	140	cm	(1	100	g)

SložENÍ tEXtiliE:	
Složení	povlaku:	100%	polyester	(mikrovlákno)
Výplň	polštáře:	100%	polyester,	duté	vlákno	(kuličky)
Výplň	přikrývky	a	podložky:		100%	polyester	

RozMěRY PolŠtáŘů:
70	x	50	cm	(500	g)	s	vnitřním	vakem	
90	x	70	cm	(1	000	g)	s	vnitřním	vakem

RozMěRY PŘikRýVEk:
200	x	140	cm	(1	000	g)
220	x	140	cm	(1	100	g)

RozMěRY PŘikRýVEk:
135	×	100	cm	(500	g)	–	dětská
200	×	135	cm	(540	g)
200	×	135	cm	(1	000	g)
200	×	135	cm	(1	200	g)
200	×	135	cm	(700	+	900	g)	–	spínací
220	×	135	cm	(1	200	g)
240	×	200	cm	(1	700	g)

RozMěRY PolŠtáŘů:
60	×	40	cm	(320	g)	–	dětský
70	×	50	cm	(600	g)
90	×	70	cm	(900	g)	-	zip
90	x	70	cm	(700	g)

RozMěRY PodložEk:
200	x	90	cm	(160	g/m2)
200	x	180	cm	(160	g/m2)

SložENÍ tEXtiliE:	
Složení	povlaku:	50%	polyester,	50%	bavlna
Výplň	polštáře:	100%	polyester	–	duté	vlákno	(kuličky)
Výplň	přikrývky,	podložky:	100%	polyester	–	duté	vlákno

SložENÍ tEXtiliE:	
Složení	povlaku:	80%	bavlna,	20%	polyester
Výplň	polštáře:	100%	polyester	–	trojrozměrné	duté	vlákno	(kuličky)
Výplň	přikrývky:	100%	polyester	–	duté	vlákno

ložNÍ PoVlEČENÍ

100%	přírodní	tkanina	z	jemně	česaných	bavlněných	přízí	plní	všechny	vaše	nároky	na	kvalitu,	krásu	a	maximální	komfort.	Výborně	
absorbuje	vzniklou	tělesnou	vlhkost	a	zajišťuje	dokonale	hygienické	prostředí	pro	spaní.	Navíc	nabízíme	různé	typy	povlečení	s	designovou	

výšivkou,	sportovním	tématem	a	potiskem.	Ložní	povlečení	lze	jednoduše	žehlit	a	prát	při	teplotě	do	60	°C.

saténové soUpravy povlečení na přikrývkU a polštář s hedvábným leskem.

SatiN

SložENÍ tEXtiliE:	
100%	bavlna	(satén)

RozMěRY PoVlEČENÍ: 
200	×	140	cm	(přikrývka)
90	×	70	cm	(polštář)

SATIN	SPORT SATIN	TREND SATIN	DESIGN
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*	aktuální	nabídka	designů	povlečení	na	www.matrace-gumotex.cz
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cottoN

tENcEl®

MicRo MEtallic

Mimořádně	jemná	a	hebká	tkanina	ze	100%	přírodního	materiálu	z	výtažku	dřeva.	Vyniká	výbornými	termoregulačními	
vlastnostmi	–	v	průběhu	spánku	se	teplota	pod	přikrývkou	zvyšuje,	vlákno	TENCEL®	se	„otevírá“	a	zabraňuje	přehřátí	organismu	
odvodem	přebytečného	tepla.	Dokonale	absorbuje	vzniklou	vlhkost	(až	o	50%	více	ve	srovnání	s	bavlnou)	a	nedovolí	vzniku	
vodního	filmu	na	lidské	pokožce.	Vytváří	tak	příjemně	suché	prostředí	pro	spaní	a	chrání	před	pocitem	textilie	„lepící	se“	na	tělo.	
Ložní	povlečení	lze	prát	při	teplotě	do	60	°C.	

Povlečení	zajišťuje	prostřednictvím	hebké	mikrofáze	patřičný	
komfort	spaní.	Originalitu	materiálu	dotváří	potisk	stříbrné	barvy.	
Vyberte	si	z	našich	motivů.

Příjemný	materiál	s	praktickou	údržbou	a	dobrou	absorpcí	tělesné	
vlhkosti.	Ložní	povlečení	lze	prát	při	teplotě	do	60	°C.	

klasické bavlněné soUpravy povlečení na přikrývkU 
a polštář v atraktivních designech.

lUxUsní soUpravy povlečení na přikrývkU a polštář z přírodního celUlózového vlákna tencel®.

ložní povlečení z hebkého mikrovlákna v zajímavém 
designU s antistatickoU úpravoU.

PoStElE z MaSiVNÍho BUkU

•	tloušťka	bočnic	až	3	cm

•	jednoduchá	montáž

•	pevnost	a	stabilita	jsou	zajištěny	3bodovým	kováním

•	5bodové	kování	pro	nastavení	různé	výšky	(neomezenost	výběru	roštu	a	matrace	
v	různých	výškách)

•	možnost	kombinace	ze	čtyř	typů	nočních	stolků

•	povrchová	úprava	-	lak

naše bUkové postele jsoU vyráběny z masivního bUkového 
dřeva o síle 30 mm. bUkové dřevo je U nás jednoU z hospodářsky 

nejvýznamnějších dřevin a svoU charakteristikoU a vlastnostmi 
se řadí mezi nejčastěji poUžívané přírodní materiály.

SložENÍ tEXtiliE:	
100%	bavlna

RozMěRY PoVlEČENÍ: 
COTTON	EXCLUSIVE,	COTTON	
CHILDREN:	200	×	140	cm	
(přikrývka),	90	×	70	cm	(polštář)
COTTON	LETS	PLAy:	100	x	135	cm	
(přikrývka),	40	x	60	cm	(polštář)

SložENÍ tEXtiliE:	
100%	mikrovlákno	
s	metalickým	potiskem

RozMěRY PoVlEČENÍ: 
200	×	140	cm	(přikrývka)
90	×	70	cm	(polštář)

SložENÍ tEXtiliE:	
100%	lyocell

RozMěRY PoVlEČENÍ: 
200	×	140	cm	(přikrývka)
90	×	70	cm	(polštář)

COTTON	EXCLUSIVE COTTON	CHILDREN COTTON	LETS	PLAy

caRla
postel, která si zasloUží být centrem vaší 

ložnice nejen díky jednodUchémU, čistémU 
designU, ale také díky citlivémU přístUpU 

k detailům.

Standardní vnitřní 
rozměry postele

Možnost atYP 
vnitřní délky* Přibližné vnější rozměry pro 200 x 180 cm 

200	x	80	cm
200	x	90	cm
200	x	100	cm
200	x	120	cm
200	x	140	cm
200	x	160	cm
200	x	180	cm

210	cm
220	cm	

	
	
	
	
	

a 93	cm

B 43	cm

c 228	cm

d 187	cm

E 42	cm

*za	příplatek,	viz	ceník 	 	

BaREVNá Škála MoŘENÍ

buk třešeň olše

wenge tabák ořech
tmavý

ořech

bílá	
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ottaVia dElaNNa 

doNata SilVaNa 

postel ottavia se stane novým designovaným prvkem vaší ložnice. je krásná navenek a stabilní 
zevnitř. jednodUše ideální kombinace pro sladké proboUzení.

úzké spojení s přírodoU je hlavním charakterovým rysem postele delanna. přináší pokojnoU 
mysl, příjemnoU vůni dřeva a zdravý spánek. 

stylově Univerzální postel, která splyne s pokojem, aniž by narUšovala své okolí. 
jednodUše řečeno – vnáší harmonii do bydlení. 

v jednodUchosti je krása. přesně tímto heslem se řídí postel silvana. zapomeňte na 
nápadnoU zdobnost a Užívejte si čisté jednodUché linie s přírodním vzhledem. 

Standardní vnitřní rozměry postele Možnost atYP vnitřní délky* Přibližné vnější rozměry pro 200 x 180 cm 

200	x	80	cm
200	x	90	cm
200	x	100	cm
200	x	120	cm
200	x	140	cm
200	x	160	cm
200	x	180	cm

210	cm
220	cm	

	
	
	
	
	

a 93	cm

B 43	cm

c 206	cm

d 187	cm

E 42	cm

*za	příplatek,	viz	ceník 	 	

Standardní vnitřní rozměry postele Možnost atYP vnitřní délky* Přibližné vnější rozměry pro 200 x 180 cm 

200	x	80	cm
200	x	90	cm
200	x	100	cm
200	x	120	cm
200	x	140	cm
200	x	160	cm
200	x	180	cm

210	cm
220	cm	

	
	
	
	
	

a 93	cm

B 43	cm

c 206	cm

d 187	cm

E 42	cm

*za	příplatek,	viz	ceník 	 	
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Vitalia gEMMa 

BiaNca

ViViaNa 

vitální život si žádá také vitální spánek. dokonalé Uvolnění a krásná rána jsoU hlavními výhodami, 
které postel vitalia přináší. 

krásnější rána si s postelí gemma ani nedokážete představit. jediné, co chybí 
k dokonalosti, je šálek kávy, voňavé topinky a hřejivé slUneční paprsky. 

zahalí vás do tajů noci a přivede k inspirUjícím snům. elegance, stylové provedení a malá dávka 
tajemství ji dělají opravdU jedinečnoU. 

řemeslně dokonale zpracovaná postel v sobě skrývá tradiční postUpy našich předků. 
kvalitní materiály a propracovaný design se v této posteli nezapřoU. 

Standardní vnitřní rozměry postele Možnost atYP vnitřní délky* Přibližné vnější rozměry pro 200 x 180 cm 

200	x	80	cm
200	x	90	cm
200	x	100	cm
200	x	120	cm
200	x	140	cm
200	x	160	cm
200	x	180	cm

210	cm
220	cm	

	
	
	
	
	

a 93	cm

B 43	cm

c 206	cm

d 187	cm

E 42	cm

*za	příplatek,	viz	ceník 	 	

Standardní vnitřní rozměry postele: Možnost atYP vnitřní délky* Přibližné vnější rozměry pro 200 x 180 cm 

200	x	80	cm
200	x	90	cm
200	x	100	cm
200	x	120	cm
200	x	140	cm
200	x	160	cm
200	x	180	cm

210	cm
220	cm	

	
	
	
	
	

a 93	cm

B 43	cm

c 206	cm

d 187	cm

E 42	cm

*za	příplatek,	viz.	ceník 	 	

Standardní vnitřní rozměry postele Možnost atYP vnitřní délky* Přibližné vnější rozměry pro 200 x 180 cm 

200	x	80	cm
200	x	90	cm
200	x	100	cm
200	x	120	cm
200	x	140	cm
200	x	160	cm
200	x	180	cm

210	cm
220	cm	

	
	
	
	
	

a 93	cm

B 64,5	cm

c 206	cm

d 187	cm

E 42	cm

*za	příplatek,	viz	ceník 	 	
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olYMPia

FoRtUNa 

postel Určená zejména těm, kteří si po náročných aktivitách (sport, manUální práce apod.) 
potřebUjí pořádně oddechnoUt a dostatečně se zregenerovat. 

právě tato postel vám může být osUdová a ani po dloUhých letech na ni jednodUše 
nedáte dopUstit. příjemné provedení, stabilní konstrUkce a novodobý design. 

PoStElE z JádRoVÉho BUkU

postele jsoU vyráběny z bUkového dřeva v tloUšťce jádrový bUk 40 mm. bUkové dřevo 
je U nás jednoU z hospodářsky nejvýznamnějších dřevin a svoU charakteristikoU 
a vlastnostmi se řadí mezi nejčastěji poUžívané přírodní materiály v nábytkářské 
výrobě díky své pevnosti, vzhledU a odolnosti.

•	jádrový	buk	je	vnitřní	(starší)	částí	bukového	dřeva,	výrazně	tmavší	v	příčném	řezu

•	jádro	pro	strom	plní	pouze	statickou	funkci	-	nemá	funkci	vodivou,	proto	je	obsah	vody	nižší

•	s	hustotou	min.	690	kg/m3	se	řadí	jádrový	buk	mezi	těžká	dřeva	s	vysokou	odolností	proti	škůdcům

•	tloušťka	bočnic	až	4	cm

•	jednoduchá	montáž:	pevnost	a	stabilita	jsou	zajištěny	3bodovým	kováním

•	5bodové	kování	pro	nastavení	různé	výšky	(neomezenost	výběru	roštu	a	matrace	v	různých	výškách)

•	možnost	kombinace	ze	dvou	typů	nočních	stolků

•	povrchová	úprava	lak

Standardní vnitřní rozměry postele Přibližné vnější rozměry pro 200 x 180 cm 

200	x	80	cm
200	x	90	cm
200	x	100	cm
200	x	160	cm
200	x	180	cm

a 95	cm

B 45	cm

c 208	cm

d 188	cm

E 44	cm

*za	příplatek,	viz.	ceník 	

BaREVNá
Škála
MoŘENÍ

buk třešeň olše wenge tabák ořech
tmavý

ořech bílá	
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MaSiVNÍ BUk záSUVka

ÚložNý PRoStoR MaXi S RoŠtY

StaNdaRdNÍ ÚložNý PRoStoR S RoŠtY

•	cena	za	MAXI	úložný	prostor	s	roštem/rošty	se	připočítává	
k	základní	ceně	postele	dle	typu

•	oba	typy	roštů	se	v	lůžku	vyklápí	mechanicky	z	boku	
postele

•	cena	za	STANDARDNÍ	úložný	prostor	s	roštem/rošty	se	
připočítává	k	základní	ceně	postele

•	úložné	prostory	se	vyrábějí	pouze	v	provedení	BUK

•	nelze	je	kombinovat	s	postelemi	z	jádrového	buku	
(OLyMPIA,	FORTUNA)

noční stolek tns 1

noční stolek tns 3

noční stolek tns 2 noční stolek tns 4

noční stolek tns 7

s Univerzálním poUžitím z čela nebo z bokU postele

úložný prostor maxi se dodává včetně roštů s možností 
výběrU výklopného roštU daniel hn 5v pvp nebo
daniel 6v bvp. 

úložný prostor standard se dodává včetně roštů 
s možností výběrU pevného roštU daniel 5v nebo 
polohovacího roštU daniel hn 5v.

ÚložNÉ PRoStoRY FYzio Bio
NoČNÍ StolkY

prakticky řešené noční stolky z bUkového 
masivU, designově vhodné ke všem typům postelí 
z masivního bUkU. 

•	noční	stolky	lze	kombinovat	se	všemi	postelemi	z	masivního	buku

•	tloušťka	masivu	cca:	3/2	cm

•	rozměry	nočních	stolků	42	x	50	x	30	cm	(výška	x	šířka	x	hloubka)

BaREVNá Škála MoŘENÍ

buk třešeň olše wenge tabák ořech
tmavý

ořech bílá	
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viscoelastická	PUR	pěna

latex

potah	pratelný	až	na	60	°C

snímatelný	potah

VISCO

LATEX

60 °C

90 kg

17 cm

ZÁRUKA
2

ROKY

pevný	rošt

polohovací	rošt	hlava/nohy

motorový	rošt

maximální	nosnost

výška	roštu

záruka	na	výrobky

zdravotní	anatomický	polštář

schoda	s	požadavky	na	
zdravotnický	prostředek	

VYSVětliVkY k PiktogRaMůM

RozMěRY: 

Standardní rozměr roštů: 

195	x	80	cm,	200	x	80	cm,	200	x	90	cm,	200	x	100	cm

Rošty	se	vyrábějí	o	4	cm	kratší	a	0,5	cm	užší	než	je	uvedený	standardní	rozměr	roštu	(matrace).	např.:	rošt	o	rozměru	200x90	cm	se	vyrobí	ve	
skutečném	rozměru	196	x	89,5	cm.

Atypické	rozměry	lze	vyrobit	dle	požadavků	zákazníka,	pokud	tomu	nebrání	technické	a	funkční	možnosti.	V	případě	objednání	atypického	
rozměru	požadujeme	zadání	přesného	rozměru	(světlost)	lamelového	roštu:	např.	„184x73“	bude	vyrobena	„světlost	184x73“	-	přesný	
venkovní	rozměr	roštu.

Rozměry	anatomických	polštářů,	ložních	souprav,	ložního	povlečení,	postelí,	nočních	stolků	a	ostatního	sortimentu	jsou	vyobrazeny	
u	produktu.

Tiskové	chyby	vyhrazeny.

JádRoVý BUk

Prakticky	řešené	noční	stolky	z	jádrového	bukového	dřeva	v	jednoduchém,	
ale	praktickém	provedení	

•	noční	stolky	lze	kombinovat	pouze	s	postelemi	OLyMPIA	a	FORTUNA

•	tloušťka	masivu	cca:	3/2	cm

•	rozměry	nočních	stolků	44,5	x	50	x	30	cm	(výška	x	šířka	x	hloubka)	

jestliže si pořídíte postel olympia nebo fortUna, 
nabídneme vám elegantní noční stolky z jádrového bUkU. 

noční stolek tns 5 noční stolek tns 6

BaREVNá Škála MoŘENÍ

buk třešeň olše

wenge tabák ořech
tmavý

ořech

bílá	



kontakt:

gUMotEX MatRacE, s.r.o.

Mládežnická	3062/3a
690	75	Břeclav
Tel:	+420	519	314	198	,	+420	519	314	189
email:	info@gumotex.cz

www.matrace-gumotex.cz


