
ŠPECIÁLNA PONUKA 2019

Príbehy našich postelí
vytváráte už 30 rokov Vy.



Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s bola založená v roku 1989 Romanom Blanářom.
V súčastnosti sa radí medzi najväčších výrobcov posteľného nábytku v Európe 
a v Českej republike zaujíma vedúce postavenie. Zákazníkom sú ponúkané dvojlôžka 
a váľandy všetkých typov, pohovky, matrace a lamelové rošty. Firma exportuje viac ako 
polovicu svojej produkcie do zahraničia, medzinárodnými odberateľmi sú spoločnosti 
z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Slovenska, Chorvátska a Poľska. V Českej republike 
a na Slovensku predáva firma svoj sortiment viac ako 200 odberateľom.

O firme
BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. v súčastnosti zamestnáva viac ako 500 zamestnancov, vďaka 
čomu patrí medzi hlavných zamestnávateľov v regióne. Ročná produkcia postelí sa 
pohybuje okolo 200 tisíc a preto je firma považovaná za najrýchlejšie rastúcu spoločnosť 
vo svojom odbore v Európe. Spoločnosť BLANÁŘ NÁBYTEK, a. s. je členom Asociácie 
českých nábytkárov a hrdo používa značku Český výrobek.

Firma na vývoji svojich výrobkov spolupracuje s niekoľkými významnými inštitúciami, 
pretože jej hlavnou misiou je ponúknuť zákazníkom kvalitné, zdravotne nezávadné 
produkty v aktuálnych módnych trendoch. Takmer každý z nás v posteli strávi zhruba 
tretinu svojho života a vytvára v nej príbehy našich postelí…



Dizajnový motorový boxspring je zložený z troch vrstiev matracov, preto 
je tu zaistená komfortná výška ložnej plochy. Prvú vrstvu tvorí taštičkový 
matrac, ktorý plní funkciu lamelového roštu. Druhú vrstvu tvoria oddelené 
voľne položené matrace z HR peny a tretiu vrstvu tvorí Viscoelastický topper. 
Plynulé polohovanie hlavy a nôh je umožnené pomocou elektromotoru 
s bezdrátovým ovládačom. Posteľ nemá úložný priestor.

SAMARA

ENJOY 7

Od 889 €

Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace pružinová 
taštičková

Matrace HR pena
Topper 
Viscoelastická pena

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Výška ložnej plochy
[cm]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

180 × 200    130 64 929 889

180 × 200    130 65 1.389 1.299

2 anatomické vankúše zdarma



Originálny boxspring s plastickým čelom sa skladá z troch vrstiev matracov. 
Prvú vrstvu tvoria pružinové matrace typu bonell, ktoré plnia funkciu 
lamelového roštu. Druhú vrstvu tvoria oddelené voľne položené matrace 
z HR studenej peny. Posteľ je doplnená o tretiu vrstvu, ktorú tvorí topper 
z HR studenej peny.

INCA

Prima 15 
Anthracit

Od 829 €

Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace bonell Matrace HR pena Topper HR pena
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Výška ložnej plochy
[cm]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

160 × 200    120 64 1.069 829

180 × 200    120 64 1.119 939

2 anatomické vankúše zdarma



Rozmer ložnej 
plochy [cm]

Matrace 
bonell

Matrace 
HR pena

Topper
HR pena

Výška ložnej 
plochy [cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

140 × 200    64 120 759 599

160 × 200    64 120 939 699

180 × 200    64 120 1.049 739

Komfortnú výšku ložnej plochy zaisťujú tri vrstvy matracov. Prvú vrstvu tvoria 
pružinové matrace fungujúce ako lamelový rošt. Druhú vrstvu tvoria delené 
voľne položené matrace z HR studenej peny. Tretiu vrstvu tvorí topper z HR 
studenej peny. Posteľ má úložný priestor.

DORIA

Manhattan 4Bravo 2 Nature

Od 599 €



Posteľ Dalia je kvôli dreveným prvkom na čele a korpuse dizajnovým 
solitérom. Základom lôžka je 28 lamelový rošt s mechanickým polohovaním 
hlavy a nôh, s nastavením tuhosti lamiel a s popruhom proti preťaženiu. 
Možnosť výberu medzi matracami. Možnosť objednania aj bez matracov. 
Obojstranná a prateľná denná deka a vankúše v cene. Rošt P11 s elektrickým 
polohovaním hlavy možno objednať za príplatok 123,50 €.

DALIA
Od 519 €

Loft 1
* prehoz a vankúše nie sú v cene postele.

2 anatomické vankúše zdarma

Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace Rošt P12
Výška ložnej plochy
[cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

180 × 200   43 130 639 519

180 × 200 Ivana de Luxe  69 130 1.149 819

Denná deka: 39 €
Vankúše: 22 €



Základom lôžka je 28 lamelový rošt s mechanickým polohovaním 
hlavy a nôh, s nastavením tuhosti lamiel a s popruhom proti preťaženiu. 
Možnosť výberu medzi matracami. Možnosť objednania aj bez matracov. 
Obojstranná a prateľná denná deka a vankúše v cene. Rošt P11 s elektrickým 
polohovaním hlavy možno objednať za príplatok 123,50 €.

VENUS

Bravo 2 NatureBravo 11 Silver

Iman Duo 1
(prehoz 
a vankúše)

Od 509 €

Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace Rošt P12
Výška ložnej plochy
[cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

160 × 200   43 130 699 509

160 × 200 Nelly plus  64 110 969 699

160 × 200 Ivana plus  64 130 999 749

180 × 200   43 130 719 519

180 × 200 Nelly plus  64 110 979 729

180 × 200 Ivana plus  64 130 1.029 789



Dominantným prvkom postele Sonia je vysoké dizajnové čelo. Základom 
lôžka je 28 lamelový rošt s mechanickým polohovaním hlavy a nôh, 
s nastavením tuhosti lamiel a s popruhom proti preťaženiu. Možnosť 
výberu medzi matracami. Možnosť objednania aj bez matracov. Rošt P11 
s elektrickým polohovaním hlavy možno objednať za príplatok 123,50 €.

SONIA

Alfa StoneNero Grey

Od 459 €

Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace Rošt P12
Výška ložnej plochy
[cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

180 × 200   43 130 629 459

180 × 200 Ivana de Luxe  69 130 969 729

Taburet 75 €
(Nero Grey/Aston 17)2 anatomické vankúše zdarma



Pre našu prácu používáme tie najnovšie technológie, 
ktoré nám pomáhajú vytvárať originálne a bezchybne 
spracované výrobky. Kladieme dôraz na detaily, 
pretože detaily rozlišujú priemernosť od unikátnosti.

KOMBINáCIA MODERNýCH 
TECHNOLóGIí A DETAILOV

Vyrábame vysoko kvalitné výrobky tak, aby sme 
splnili najvyššie očakávania našich zákazníkov. Pre 
výrobu vyberáme tie najlepšie materiály a sme radi, 
že spolupracujeme s ľuďmi, ktorí svojmu odboru 
rozumejú a sú zapálení pre to, čo robia.

VYSOKO KVALITNé VýROBKY

Česká republika je našim domovom. Miestom, kde už 
30 rokov vyrábame výrobky, ktorými sa snažíme robiť 
radosť našim zákazníkom, naša nekončiaca inšpirácia. 
Hrdo používáme značku Český výrobek a vyznávame 
tradičné hodnoty, lebo vieme, že kvalitný spánok je 
základom šťastia každého z nás.

ČESKá TRADíCIA

Snažíme sa byť zodpovednou firmou, ktorá myslí na 
životné prostredie a budúce generácie. Využívame 
obnoviteľné zdoje energie a spracovávame odpad 
k následnej energetickej premene.

MYSLíME 
NA žIVOTNé PROSTREDIE

Vďaka našim dizajnérom, ktorí vytvárajú naše produkty 
s láskou, sme schopní ponúknuť moderné výrobky 
presne podľa priania našich zákazníkov. Kvôli tomuto 
účelu máme zriadené vlastné vývojové centrum.

DIzAJNéRI 
A VýVOJOVé CENTRUM

K doručeniu našich výrobkov využíváme vlastné, 
kvalitné, moderné nákladné automobily, vďaka čomu 
sme schopní zaistiť skoré, hladké a bezproblémové 
dodanie našich produktov priamo do Vašich domovov.

BEzPROBLéMOVé 
DORUČENIE VýROBKOV



Základom lôžka je 28 lamelový rošt s mechanickým polohovaním hlavy 
a nôh, s nastavením tuhosti lamiel a s popruhom proti preťaženiu. Možnosť 
výberu medzi matracami. Možnosť objednania aj bez matracov. Denná deka 
a vankúše v cene. Rošt P11 s elektrickým polohovaním hlavy možno objednať 
za príplatok 123,50 €.

OLIVER
Od 459 €

Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace Rošt P12
Výška ložnej plochy
[cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

160 × 200   38 130 679 459

160 × 200 Ivana  55 130 949 639

180 × 200   38 130 669 469

180 × 200 Ivana  55 130 939 669

Enjoy 22 Anthra

Laber 2
(prehoz 
a vankúše)



Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace Rošt P12
Výška ložnej plochy
[cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

160 × 200   43 130 779 529

160 × 200 Nelly plus  64 110 1.029 719

160 × 200 Ivana plus  64 130 1.089 769

180 × 200   43 130 779 569

180 × 200 Nelly plus  64 110 1.049 779

180 × 200 Ivana plus  64 130 1.109 799

Základom lôžka je 28 lamelový rošt s mechanickým polohovaním hlavy 
a nôh, s nastavením tuhosti lamiel a s popruhom proti preťaženiu. Možnosť 
výberu medzi matracami. Možnosť objednania aj bez matracov. Denná deka 
a vankúše v cene. Rošt P11 s elektrickým polohovaním hlavy možno objednať 
za príplatok 123,50 €.

HELLEN
Od 529 €

Loft grey

Lena 1
(prehoz 
a vankúše)



Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace Rošt P12
Výška ložnej plochy
[cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

160 × 200   44 130 699 479

160 × 200 Ivana  60 130 979 669

180 × 200   44 130 699 489

180 × 200 Ivana  60 130 979 699

Základom lôžka je 28 lamelový rošt s mechanickým polohovaním hlavy 
a nôh, s nastavením tuhosti lamiel a s popruhom proti preťaženiu. Možnosť 
výberu medzi matracami. Možnosť objednania aj bez matracov. Denná deka 
a vankúše v cene. Rošt P11 s elektrickým polohovaním hlavy možno objednať 
za príplatok 123,50 €.

GRAND

Loft grey

Od 479 €

Largo Duo 7a
(prehoz 
a vankúše)



Rozmer ložnej 
plochy [cm]

Látka Matrace Rošt RL 1
Výška ložnej 
plochy [cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

160 × 200 Toledo GC2/ Tribeca Beige Alena  52 105 499 429

160 × 200
Microsuede 12/Tamara 9; 
Enjoy 22 Anthra/Serena 2;
Milano 9110/Serena 1

Alena  52 105 549 449

180 × 200 Toledo GC2/ Tribeca Beige Alena  52 105 525 439

180 × 200
Microsuede 12/Tamara 9; 
Enjoy 22 Anthra/Serena 2;
Milano 9110/Serena 1

Alena  52 105 568,16 469

Lamelový rošt spojený s matracom umožňuje polohovanie hlavy a nôh.
Posteľ má k dispozícii aj veľký úložný priestor.

SPA
Elastický PUR matrac ALENA je uložený na polohovacom lamelovom 
rošte (polohovanie hlavy a nôh). Lôžko je dostupné v niekoľkých farebných 
prevedeniach za rovnakú cenu.

KAPPA

Enjoy 22 Anthra/
Serena 2

Microsuede 12/
Tamara 9

Milano 9110/
Serena 1

Toledo GC2/
Tribeca Beige

Od 519 € Od 429 €

Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace Rošt RL1
Výška ložnej plochy
[cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

160 × 200 Alena  54 105 599 519

180 × 200 Alena  54 105 629 539

Loft 1/
Farad 45

Loft Grey/
Farad 11



Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace Rošt P12
Výška ložnej plochy
[cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

90 × 200   38 130 319 239

90 × 200 Nelly  53 110 415 319

120 × 200   38 130 369 279

120 × 200 Nelly  53 110 519 389

140 × 200   38 130 379 299

140 × 200 Nelly  53 110 535 419

Originálna váľanda s jednoduchým čistým dizajnom ponúka lamelový rošt, 
ktorý umožňuje mechanické polohovanie hlavy a nôh. Na rošte je umiestnený 
voľne položený matrac podľa vlastného výberu. Lôžko je možné objednať 
aj bez matracov. Lôžko ponúka veľký úložný priestor.

KELLY
Od 239 €

Bravo 2 Nature

Loft grey

Bravo 11 Silver

Loft 1



Rozmer ložnej 
plochy [cm]

Látka Matrace Rošt RL 1
Výška ložnej 
plochy [cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

90 × 200 Toledo GC2/ Tribeca Beige Alena  53 105 259 209

90 × 200 Milano 9912/zigi 105 Alena  53 105 285 225

90 × 200 Matrix 16/zigi 104 Alena  53 105 285 225

Matrix 16/
zigi 104

Toledo GC2/
Tribeca Beige

Milano 9912/
zigi 105

Matrac je uložený na polohovacom lamelovom rošte. Možnosť polohovania 
hlavy a nôh. Dostupná v niekoľkých farebných kombináciach za rovnakú 
cenu.

Lôžko s efektným kovovým čelom má matrac pevne spojený s lamelovým 
roštom. Lôžko ponúka veľký úložný priestor.

EVELíNAADRIANA

Od 279 € Od 209 €

Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace Rošt RL1
Výška ložnej plochy
[cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

110 × 200 Alena  47 105 335 279

140 × 200 Alena  47 105 399 315

Filipa 990/
NYC B 5

Manhattan 4/ 
Sevilla 24-40



Matrac je voľne uložený na lamelovom rošte, ktorý umožňuje mechanické 
polohovanie hlavy a nôh. Váľanda je dostupná v niekoľkých farebných 
prevedeniach za rovnakú cenu.

NEPTUN

Od 159 €

Trinity 14Trinity 6 Trinity 13 AzurTrinity 2

Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace Rošt P12
Výška ložnej plochy
[cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

90 × 200   38 130 215 159

90 × 200 Nelly  53 110 309 245



Matrac je pevne spojený s lamelovým roštom, ktorý ponúka 
polohovanie hlavy a nôh. Lôžko je vyrobené s dvoma čelami, 
čo umožňuje jeho umiestnenie do rohu miestnosti. Pravé alebo ľavé 
prevedenie. Možnosť výberu z niekoľkých farebných kombinácii.

TURI

Od 269 €

Rozmer ložnej 
plochy [cm]

Látka Matrace Rošt RL 1
Výška ložnej 
plochy [cm]

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

90 × 200
Loft grey/Tribeca Grey; 
Toledo GC2/Tribeca Beige

Alena  53 105 335 269

90 × 200
Milano 9 000/Kristen 8057-
2; Milano 9 000/Kristen 
8057-11

Alena  53 105 349 299

Milano 9 000/
Kristen 8057-11

Toledo GC2/
Tribeca Beige

Loft grey/
Tribeca Grey

Milano 9 000/
Kristen 8057-2

Základom pohovky je lamelový rošt s voľne položeným matracom z HR peny. 
V pohovke sú celkom dva praktické úložné priestory v spodnej časti. Vhodná 
na každodenné spanie. Možnosť rozkladu ložnej plochy na tri varianty.

VISION

649 €

Rozmer ložnej plochy
[cm]

Matrace Rošt P12 (bez polohování)
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Výška ložnej plochy
[cm]

Pôvodná cena
[€]

Akčná cena
[€]

  90 × 200
125 × 200
160 × 200

Ivana  110 46 789 649

Arte 14/
Arte 23

Arte 3 Sand/
Arte 3 Sand



Penový matrac z elastickej PUR peny, vyrobená 
bez použitia lepidiel. Špeciálne štrukturovaný 
povrch jadra matraca zaisťuje dobré 
prispôsobenie telu a optimálne prúdenie vzduchu. 
Matrac je vhodný pre polohovacie lamelové rošty. 
Výška matraca v poťahu je cca 14 cm.
Odporúčaná nosnosť do 105 kg.

Lamelový rošt pre matrac pevne očalúnený 
na rošte (matrac nie je možné vyberať ani otáčať). 
Lamely sú zadlabané v smrekovom ráme.
Rošt je samostatne nepredajný

Matrac z kvalitných pien, vyrobená bez 
použitia lepidiel. Jadro je zložené z dosiek 
z polyuretanových pien nižšej a vyššej tuhosti, 
čo umožňuje výber mäkšej a tvrdšej strany 
matraca. Výška tohoto matraca v poťahu je 21 cm.
Odporúčaná nosnosť do 110 kg.

Kvalitný masážny topper (podložka) s jadrom zo 
studenej HR peny. Slúži k umiestneniu na matrac 
pre vyšší komfort spania a tiež jako hygienická 
ochrana povrchu matraca. Je vhodný pre všetky 
typy matracov. Výhodou je predĺženie životnosti 
matraca. Výška topperu v poťahu je cca 5 cm.

Sedemzónový matrac zo studenej vysoko 
elastickej High Resilience peny, ktorá zaručuje 
výbornú vzduchovú priedušnosť a elasticitu. 
Konštrukcia so špeciálne štrukturovaným 
povrchom v oblasti ramien, bedier a panvy 
garantuje vynikajúce prispôsobenie sa k telu. 
Výška tohoto matraca v poťahu je 16 cm.
Odporúčaná nosnosť do 130 kg.

Lamelový rošt s elektrickým polohovaním 
hlavy a mechanickým polohovaním nôh 
(1 poloha). Skladá sa z 28 lamiel uložených 
vo výkyvných kaučukových puzdrach. Ľahšiu 
manipuláciu pri otváraní úložného priestoru 
zaisťujú plynové piesty. Rošt je doplnený 
o popruh proti preťaženiu.
Rošt je samostatne nepredajný

Anatomický vankúš z pamäťovej peny sa optimálne 
prispôsobí Vášmu telu a poskytne mu najlepšiu 
oporu pri spánku. Vankúš je profilovaný pre 
ešte lepšiu oporu krčnej chrbtice a je vybavený 
odopínateľným a prateľným poťahom.

Matrac z kvalitných pen, vyrobená bez 
použitia lepidiel. Jadro je zložené z dosiek 
z polyuretanových pen o nižšej a vyššej tuhosti, 
čo umožňuje výběr mäkšej a tvrdšej strany 
matraca. Výška matraca v poťahu je 15 cm. 
Odporúčaná nosnosť do 110 kg.

Lamelový rošt ponúka mechanické 
polohovanie hlavy (7 polôh) a nôh (1 poloha). 
Skladá sa z 28 lamiel uložených vo výkyvných 
kaučukových puzdrach. Ľahšiu manipuláciu 
pri otváraní úložného priestoru zaisťujú 
plynové piesty. Rošt je doplnený o popruh 
proti preťaženiu.
Rošt je samostatne nepredajný

Kvalitný matrac s jadrom z veľmi elastickej PUR 
peny o vysokej objemovej hmotnosti. Veľká výška 
matracového jadra v kombinácii s veľmi nízkym 
(zmekčeným) odporom peny zaisťuje vysoký ložný 
komfort a veľmi dobrú podporu tela užívateľa. 
Výška matraca v poťahu je 21 cm.
Odporúčaná nosnosť do 130 kg.

Kvalitný masážny topper (podložka) z Viscoelastickej 
peny tzv. lenivá pena s výbornými ortopedickými 
vlasnosťami. Mení svoju tvrdosť v závislosti na teplote 
a tlaku ľudského tela. Slúži k umiestneniu na matrac 
pre vyšší komfort spania a tiež jako hygienická 
ochrana povrchu matraca. Je vhodný pre všetky typy 
matracov. Výhodou je predĺženie životnosti matraca. 
Výška topperu v poťahu je cca 5 cm.

ALENA RL1NELLY PLUS TOPPER T8

IVANA P11

NELLY P12IVANA PLUS TOPPER T9

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

Akční cena 75 € 79 € 105 € 119 €

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

Akční cena 105 € 115 € 155 € 175 €

Alena 90 × 200 cm 140 × 200 cm 160 × 200 cm 180 × 200 cm

Akční cena 49 € 69 € 79 € 85 €

Alena 90 × 200 cm 140 × 200 cm 160 × 200 cm 180 × 200 cm

Akční cena 75 € 105 € 115 € 129 €

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

Akční cena 79 € 89 € 119 € 135 €

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

Akční cena 129 € 145 € 219 € 225 €

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

Akční cena 105 € 115 € 169 € 175 €

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

Akční cena 145 € 165 € 245 €

IVANA DE LUXE ANATOMICKý VANKÚŠ

19 €

Jadro matraca Ivana de Luxe je vyrobené špeciálnou 
výrobnou metódou z unikátnej polyuretánovej 
MEGAcell peny, ktorá je typická svojím vysokým 
obsahom buniek. Práve pre vysoké množstvo buniek 
zlepšuje odvod tepla a vlhkosti, zvyšuje priedušnosť 
máterálou, vďaka čomu matrac vyniká svojou vysokou 
odolnosťou a dlhou životnosťou. Výška tohoto matraca 
v poťahu je 26 cm.
Odporúčaná nosnosť do 130 kg.



Model
Rozmer

ložnej plochy
š / d / v (cm)

Celkové rozmery
š / d / v (cm

Lamelový rošt / box-spring spodné matrace Matrace / odporúčaná nosnosť v kg Topper Výška ložnej 
plochy bez 

matrace (cm)
Denná deka Vankúše

Výška
nožičky (cm)

Úložný 
priestor

Prístup do 
úložného 
priestoru

Polohovanie 
pre hlavu

Plynové 
piesty

RL1 P12 P11
Pružina
(Bonnel)

Taštičková
pružina

Alena Nelly Ivana Nelly + Ivana + Ivana de Luxe Studená pena
Bez matrace / 
nosnost roštu

Studená pena
Viscoelastická 

pena

ADRIANA
110 × 200 114 × 206 × 64

  105 47  10 áno od nôh
140 × 200 144 × 206 × 64

DALIA 180 × 200 188 × 216 × 121    130  130 43 5,5 áno od nôh  

DORIA  
(box-spring)

140 × 200 161 × 214 × 111

  120  64 5,5 áno

od nôh

160 × 200 181 × 214 × 111 z boku

180 × 200 201 × 214 × 111 z boku

EVELíNA 90 × 200 90 × 201 × 53   105 53 3,5 áno od nôh  

GRAND
160 × 200 183 × 213 × 109

   130  130 44   10 áno od nôh  
180 × 200 203 × 213 × 109

HELLEN
160 × 200 184 × 226 × 109

   110  130  130 43   3,5 áno od nôh  
180 × 200 204 × 226 × 109

INCA 
 (box-spring)

160 × 200 173 × 226 × 121
  120  64 3,5 áno z boku 

180 × 200 193 × 226 × 121

KAPPA
160 × 200 164 × 206 × 90

  105 52 3,5 áno od nôh  
180 × 200 184 × 206 × 90

KELLY

90 × 200 111 × 213 × 109

  110  130 38 10 áno od nôh  120 × 200 141 × 213 × 109

140 × 200 161 × 213 × 109

NEPTUN 90 × 200 97 × 207 × 53   110  130 38 10 áno od nôh  

OLIVER
160 × 200 183 × 214 × 103

   130  130 38  10 áno od nôh  
180 × 200 203 × 214 × 103

SAMARA 
(box-spring motor)

180 × 200 187 × 220 × 127   130  130  44 5,5 nie nie Motor h + n

SONIA 180 × 200 187 × 214 × 130    130  130 43  10 áno od nôh  

SPA
160 × 200 182 × 205 × 102

  105 54  10 áno od nôh  
180 × 200 202 × 205 × 102

TURI 90 × 200 101 × 211 × 86   105 53 3,5 áno od nôh  

VENUS
160 × 200 183 × 215 × 122

   110  130  130 43   10 áno od nôh  
180 × 200 203 × 215 × 122

VISION 
(rozkládacia pohovka)

90 × 200 100 × 225 × 80

  110 46 0,5 áno
vysunutím 

vozíka
125 × 200 135 × 225 × 80

160 × 200 170 × 225 × 80

Technické 
parametre 
k posteliam

Špeciálna 
ponuka 
2019

Vyobrazené vankúše a denné deky sú zahrnuté v cene výrobku, pokiaľ je to zaznamenané v technických parametroch. Dekoračné predmety nie sú v cene výrobku. Voľne položené matrace sú vždy opatrené odnímateľným 
a obojstranne prešitým poťahom. Uvedené nosnosti matracov sú platné pri uložení na pružný podklad. Ceny sú uvedené v € vrátane DPH. Ponuka platí do vypredania zásob alebo do odvolania. Výrobca neručí za tlačové chyby.



Quiet please…



www.blanar.cz
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