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Príbehy
našich Postelí 
vytváráte vy.

ŠPECIÁLNA PONUKA



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.

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…

o firme



AtikA

od 509 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm]

Matrace 
bonnel

Matrace 
HR pena

Topper 
HR pena

Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€] Akčná cena [€]

120 × 200    120 685 509

140 × 200    120 696 549

160 × 200    120 949 639

180 × 200    120 1 075 679

Amore 32

Luxusný boxspring Atika sa skladá z troch vrstiev. Prvou vrstvou postele je 
jadro tvorené pružinami typu Bonell, ktoré sú uložené na základnom ráme 
a  nahrádzajú u lôžok typu boxspring lamelový rošt. Druhú vrstvu tvoria 
matrace vyrobené zo studenej vysoko elastickej HR peny bez použitia lepidiel. 
Boky matraca sú očalúnené v poťahovej látke. Tretiu vrstvu tvorí topper, ktorý 
sa používa ako doplnok na matrac, nakoľko podporuje ortopedické vlastnosti 
matraca, absorbuje časť telesného tepla, zmäkčuje matrac a vyrovnáva 
nerovnomerný tlak matraca na telo. Úložný priestor lôžka sa otvára pomocou 
plynových piestov. Možnosť zakúpenia dekoračných vankúšov.



QuArto

od 589 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

180 × 200   44 130 775 589

180 × 200 Ivana plus  65 130 1 069 839

Posteľ Quarto zvýrazňuje jednoduché delené čelo, ktoré je jemným 
kontrastom oproti korupusu postele. Lôžko má mechanický polohovací 
lamelový rošt, ktorý umožňuje polohovanie hlavy v siedmych polohách 
a nôh v jednej polohe. Na lamelovom rošte je voľne položený matrac, ktorý je 
vybavený textilným, snímateľným a prateľným poťahom. Pri výbere postele 
je možnosť zvoliť aj variantu bez matraca. Úložný priestor lôžka sa otvára 
pomocou plynových piestov od nôh postele. Posteľ je dostupná v niekoľkých 
farebných prevedeniach. Dekoračná denná deka a vankúše sú zahrnuté 
v cene výrobku. Rošt P11 s elektrickým polohovaním hlavy je možné objednať 
s príplatkom 215 €.

Matrix 2Silvia Duo 2a
Loft 1

Aston 4Silvia Duo 1a
Loft brown



Venus

od 509 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

160 × 200   44 130 739 509

160 × 200 Nelly plus  64 110 1 025 689

160 × 200 Ivana plus  64 130 1 062 739

180 × 200   44 130 759 519

180 × 200 Nelly plus  64 110 1 029 759

180 × 200 Ivana plus  64 130 1 079 769

Baleri 785-3
Enjoy 22 Anthra

Luxusná posteľ Venus má mechanický polohovací lamelový rošt, ktorý 
umožňuje polohovanie hlavy v siedmych polohách a nôh v jednej polohe. 
Na lamelovom rošte je voľne položený matrac, ktorý je vybavený textilným, 
snímateľným a prateľným poťahom. Pri výbere postele je možnosť zvoliť 
aj variantu bez matraca. Úložný priestor lôžka sa otvára pomocou plynových 
piestov od nôh postele. Dekoračná denná deka a vankúše sú zahrnuté v cene 
výrobku. Rošt P11 s elektrickým polohovaním hlavy je možné objednať 
s príplatkom 215 €.



ArdeA

od 579 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

180 × 200   44 130 765 579

180 × 200 Ivana  60 130 1 059 829
Amore 25 Amore 30

Dvojlôžko s jedinečným polohovacím čelom má mechanický polohovací 
lamelový rošt, ktorý umožňuje polohovanie hlavy v siedmych polohách 
a nôh v jednej polohe. Na lamelovom rošte je voľne položený matrac, ktorý 
je vybavený textilným, snímateľným a prateľným poťahom. Pri výbere 
postele je možnosť zvoliť aj variantu bez matraca. Úložný priestor lôžka sa 
otvára pomocou plynových piestov od nôh postele. Dekoračná denná deka 
a vankúše sú zahrnuté v cene výrobku. Rošt P11 s elektrickým polohovaním 
hlavy je možné objednať s príplatkom 215 €.



oregon

od 439 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

160 × 200   38 130 589 439

160 × 200 Ivana  54 130 825 629

180 × 200   38 130 599 449

180 × 200 Ivana  54 130 859 659

Malmö New 95Liva 8

Jednoduché moderné dvojlôžko má mechanický polohovací lamelový rošt, 
ktorý umožňuje polohovanie hlavy v siedmych polohách a nôh v jednej 
polohe. Na lamelovom rošte je voľne položený matrac, ktorý je vybavený 
textilným, snímateľným a prateľným poťahom. Pri výbere postele je možnosť 
zvoliť aj variantu bez matraca. Úložný priestor lôžka sa otvára pomocou 
plynových piestov od nôh postele. Posteľ je dostupná v niekoľkých farebných 
prevedeniach. Dekoračná denná deka a vankúše sú zahrnuté v cene výrobku. 
Rošt P11 s elektrickým polohovaním hlavy je možné objednať s príplatkom 215 €.



merkur

od 549 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

160 × 200   44 130 765 549

160 × 200 Nelly plus  64 110 965 739

160 × 200 Ivana plus  64 130 1 040 789

180 × 200   44 130 785 569

180 × 200 Nelly plus  64 110 1 025 769

180 × 200 Ivana plus  64 130 1 089 799

Larisa Duo 1a
Amore 32

Tiber Duo 1a
Amore 37

Dvojlôžko s ľahko zahnutým prešitým čelom má mechanický polohovací 
lamelový rošt, ktorý umožňuje polohovanie hlavy v siedmych polohách 
a nôh v jednej polohe. Na lamelovom rošte je voľne položený matrac, ktorý je 
vybavený textilným, snímateľným a prateľným poťahom. Pri výbere postele 
je možnosť zvoliť aj variantu bez matraca. Úložný priestor lôžka sa otvára 
pomocou plynových piestov od nôh postele. Posteľ je dostupná v niekoľkých 
farebných prevedeniach. Dekoračná denná deka a vankúše sú zahrnuté 
v cene výrobku. Rošt P11 s elektrickým polohovaním hlavy je možné objednať 
s príplatkom 215 €.



JuVe

od 549 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

160 × 200   44 130 699 549

160 × 200 Ivana  60 130 929 749

180 × 200   44 130 709 559

180 × 200 Ivana  60 130 975 779

Prima 13 greySantos duo 1A
Loft grey

Dvojlôžko s efektným čelom, ktoré je tvorené v kombinácii s látkovým 
vankúšom má mechanický polohovací lamelový rošt, ktorý umožňuje 
polohovanie hlavy v siedmych polohách a nôh v jednej polohe. Na lamelovom 
rošte je voľne položený matrac, ktorý je vybavený textilným, snímateľným 
a prateľným poťahom. Pri výbere postele je možnosť zvoliť aj variantu bez 
matraca. Úložný priestor lôžka sa otvára pomocou plynových piestov od nôh 
postele. Dekoračná denná deka a vankúše sú zahrnuté v cene výrobku. Rošt 
P11 s elektrickým polohovaním hlavy je možné objednať s príplatkom 215 €.



olíViA

od 369 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

180 × 200   38 130 465 369

180 × 200 Nelly  53 110 665 539
Salina 4005Salina 4004Milano 9110

Lôžko s nádherným čelom prešitým do obdĺžnikov má mechanický polohovací 
lamelový rošt, ktorý umožňuje polohovanie hlavy v siedmych polohách 
a nôh v jednej polohe. Na lamelovom rošte je voľne položený matrac, ktorý je 
vybavený textilným, snímateľným a prateľným poťahom. Pri výbere postele 
je možnosť zvoliť aj variantu bez matraca. Úložný priestor lôžka sa otvára 
pomocou plynových piestov od nôh postele. Posteľ je dostupná v niekoľkých 
farebných prevedeniach. Rošt P11 s elektrickým polohovaním hlavy je možné 
objednať s príplatkom 215 €.



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



kArolínA

od 495 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt RL 1 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

160 × 200 Alena  52 105 679 495

180 × 200 Alena  52 105 699 515

Lôžko má jadro matraca tvorené z PUR peny, ktoré je uložené na lamelovom 
ráme, s ktorým je spoločne očalúnené. Kvôli pevnému spojeniu lamelového 
rámu a matraca nie je možnosť matrac vybrať a otáčať. U matraca je možnosť 
mechanického polohovania hlavy a nôh. Prístup do úložného priestoru je 
možný od nôh.  Posteľ je dostupná v niekoľkých farebných prevedeniach. 
Možnosť zakúpenia dekoračných vankúšov.

Tamara 9
Microsuede 12

Axel
Aston 15

Triangle
Amore 84



kelly

od 249 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

90 × 200   38 130 349 249

90 × 200 Nelly  53 110 455 329

120 × 200   38 130 395 269

120 × 200 Nelly  53 110 565 389

140 × 200   38 130 409 299

140 × 200 Nelly  53 110 585 419

Lôžko má mechanický polohovací lamelový rošt, ktorý umožňuje polohovanie 
hlavy v siedmych polohách a nôh v jednej polohe. Na lamelovom rošte je voľne 
položený matrac, ktorý je vybavený textilným, snímateľným a prateľným 
poťahom. Pri výbere postele je možnosť zvoliť aj variantu bez matraca. Úložný 
priestor lôžka sa otvára pomocou plynových piestov od nôh postele. Váľanda 
je dostupná v niekoľkých farebných prevedeniach.

Enjoy 19 
Flamingo

Aston 23



ninA

od 299 €

eVelínA

225 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt RL 1 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

110 × 200 Alena  47 105 389 299

140 × 200 Alena  47 105 445 339

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt RL 1 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

900 × 200 Alena  53 105 289 225

Sevilla 24-40
Salina 4004

NYC B05
Salina 9022

Váľanda s efektným kovovým čelom má  jadro matraca z PUR peny, ktoré je 
uložené na lamelovom ráme, s ktorým je spoločne očalúnené. Kvôli pevnému 
spojeniu lamelového rámu a matraca nie je možnosť matrac vybrať a otáčať. 
Matrac nie je možné polohovať.  Prístup do úložného priestoru je možný od 
nôh.  Posteľ je dostupná v niekoľkých farebných prevedeniach.

Váľanda má jadro matraca tvorené z PUR peny, ktoré je uložené na lamelovom 
ráme, s ktorým je spoločne očalúnené. Kvôli pevnému spojeniu lamelového 
rámu a matraca nie je možnosť matrac vybrať a otáčať. U matraca je možnosť 
mechanického polohovania hlavy a nôh. Prístup do úložného priestoru je 
možný od nôh. Posteľ je dostupná v niekoľkých farebných prevedeniach.

Mollino 151-80
Molisoft 81

Knitter 305
Malmö New 8

Malmö New 8
Malmö New 26



neptun turi

od 169 € 309 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

90 × 200   38 130 229 169

90 × 200 Nelly  53 110 339 249

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt RL 1 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

90 × 200 Alena  53 105 459 309

Trinity 2Trinity 6Trinity 14Trinity 15

Lôžko má mechanický polohovací lamelový rošt, ktorý umožňuje polohovanie 
hlavy v siedmych polohách a nôh v jednej polohe. Na lamelovom rošte je voľne 
položený matrac, ktorý je vybavený textilným, snímateľným a prateľným 
poťahom. Pri výbere postele je možnosť zvoliť aj variantu bez matraca. Úložný 
priestor lôžka sa otvára pomocou plynových piestov od nôh postele. Váľanda 
je dostupná v niekoľkých farebných prevedeniach. Rošt P11 s elektrickým 
polohovaním hlavy je možné objednať s príplatkom 108 €.

Váľanda má jadro matraca tvorené z PUR peny, ktoré je uložené na lamelovom 
ráme, s ktorým je spoločne očalúnené. Kvôli pevnému spojeniu lamelového 
rámu a matraca nie je možnosť matrac vybrať a otáčať. U matraca je možnosť 
mechanického polohovania hlavy a nôh. Prístup do úložného priestoru 
je možný od nôh. Lôžko má dve čelá, čo umožňuje umiestnenie do rohu 
miestnosti. Je možné zvoliť pravé alebo ľavé prevedenie.  Posteľ je dostupná 
v niekoľkých farebných prevedeniach.

Largo 13
Arte 5 Stone

Moonlight
Bravo 5 LT Brown

Antony 74-88
Arte 23



Vision

679 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt RL 1 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

90 × 200
125 × 200
160 × 200

Ivana  46 110 859 679

Arte 23 Arte 14 Gordon 22 Beige
Alcone 4 Coffee

Rozkladacia pohovka je vhodná pre každodenné spanie a umožňuje tri 
varianty rozloženia ložnej plochy. Pre účely spania je vhodná pre 1 – 2 osoby, pre 
účely sedenia je vhodná pre 3 – 4 osoby. Pohovka má nepolohovací lamelový 
rošt, na ktorom je umiestnený voľne položený matrac, ktorý je očalúnený 
v látke. Dve chrbtové opierky sa po rozložení pohovky umiestnia na lamelový 
rošt a plnia funkciu druhého matraca. Pohovka ponúka po rozložení dva veľké 
úložné priestory.



fionA

od 169 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€]

Akčná cena 
[€]

90 × 200   38 130 219 169

90 × 200 Nelly  53 110 309 249

110 × 200   38 130 249 199

110 × 200 Nelly  53 110 399 285

Čelo 90 krátke (obojstranné čalúnenie) 85 65

Čelo 110 krátke (obojstranné čalúnenie) 99 79

Čelo dlhé (jednostranné čalúnenie) 69 55

Malmö
New 63

Malmö
New 95

Malmö
New 83

Vďaka jedinečnej konštrukcii s možnosťou voľby čiel si môžete konečnú 
podobu lôžka určiť sami. Postel je možné zakúpiť vo variante bez čela alebo až 
s 3 čelami podľa vášho výberu.  Lôžko má mechanický polohovací lamelový 
rošt, ktorý umožňuje polohovanie hlavy v siedmych polohách a nôh v jednej 
polohe. Na lamelovom rošte je voľne položený matrac, ktorý je vybavený 
textilným, snímateľným a prateľným poťahom. Pri výbere postele je možnosť 
zvoliť aj variantu bez matraca. Úložný priestor lôžka sa otvára pomocou 
plynových piestov od nôh postele. Možnosť zakúpenia dekoračných vankúšov.



Luxusná rozkladacia pohovka Genf je vhodná k sedeniu a príležitostnému 
spaniu. Jadro matraca je vyrobené z polyuretánovej peny. Chrbtová opierka 
sa po rozložení stane rozšírenou ložnou plochou. Pohovka má veľký úložný 
priestor a je doplnená dekoračnými vankúšami.

genf

549 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrace Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. odporúčaná 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [€] Akčná cena [€]

160 × 200 PUR 42 120 / osoba 759 549

Rozmer ložnej plochy nerozložené [cm] Rozmer sedacej plochy

80 × 200 60 × 200

Enjoy 22 
Anthra



Penový matrac z  elastickej PUR peny, 
vyrobená bez použitia lepidiel. Špeciá-
lne štrukturovaný povrch jadra matraca 
zaisťuje dobré prispôsobenie telu a op-
timálne 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 zadlaba-
né v smrekovom ráme.
Rošt je samostatne nepredajný

Matrac z kvalitných pien, vyrobená bez 
použitia lepidiel. Jadro je zložené z do-
siek z polyuretanových pien nižšej a vyš-
šej 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 ja-
drom zo studenej HR peny. Slúži k umie-
stneniu 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 po-
ťahu je cca 5 cm.

Sedemzónový matrac zo studenej vyso-
ko elastickej High Resilience peny, ktorá 
zaručuje výbornú vzduchovú prieduš-
nosť a elasticitu. Konštrukcia so špeciá-
lne štrukturovaným povrchom v oblasti 
ramien, bedier a panvy garantuje vyni-
kajúce prispôsobenie sa k  telu. Výška 
tohoto matraca v poťahu je 16 cm.
Odporúčaná nosnosť do 130 kg.

Lamelový rošt s elektrickým poloho-
vaním hlavy a mechanickým poloho-
vaním nôh (1  poloha). Skladá sa z 28 
lamiel uložených vo  výkyvných kau-
čukových puzdrach. Ľahšiu manipulá-
ciu pri otváraní úložného priestoru za-
isťujú plynové piesty. Rošt je doplnený 
o popruh proti preťaženiu.
Rošt je samostatne nepredajný

Jadro matraca Ivana de Luxe je vyrobené 
špeciálnou výrobnou metódou z unikát-
nej 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 svo-
jou vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou. 
Výška tohoto matraca v poťahu je 26 cm.
Odporúčaná nosnosť do 130 kg.

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 do-
siek 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 mechanic-
ké polohovanie hlavy (7 polôh) a nôh 
(1  poloha). Skladá sa z 28 lamiel ulo-
žených vo výkyvných kaučukových 
puzdrach. Ľahšiu manipuláciu pri 
otváraní úložného priestoru zaisťujú 
plynové piesty. Rošt je doplnený o po-
pruh proti preťaženiu.
Rošt je samostatne nepredajný

Kvalitný matrac s jadrom z veľmi elas-
tickej PUR peny o vysokej objemovej 
hmotnosti. Veľká výška matracového ja-
dra v kombinácii s veľmi nízkym (zmek-
čeným) 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 matra-
ca. Je vhodný pre všetky typy matracov. 
Výhodou je predĺženie životnosti matra-
ca. Výška topperu v poťahu je cca 5 cm.

AlenA rl1nelly plus topper t8

iVAnA p11

nelly p12iVAnA plus topper t9

iVAnA de luXe AnAtomický VAnkÚŠ

19 €Ivana 80 × 200 cm 90 × 200 cm 120 × 200 cm 140 × 200 cm

Akční cena 109 € 119 € 175 € 179 €

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

Akční cena 135 € 149 € 225 € 229 €

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

Akční cena 105 € 119 € 159 € 179 €

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

Akční cena 49 € 75 € 79 € 89 €

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

Akční cena 75 € 105 € 119 € 129 €

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

Akční cena 149 € 169 € 249 €

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

Akční cena 85 € 89 € 125 € 139 €

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

Akční cena 75 € 79 € 109 € 119 €



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 HR Studená 

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

pena

ATIKA 
(box-spring)

120 × 200 132 × 211 × 115

  120  64 3,5 áno
120 a 140 

od nôh, 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 áno od nôh  

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

FIONA
90 × 200 104 × 211/216 × 91

  110  130 53 10 áno od nôh  
110 × 200 124 × 211/216 × 91

GENF 160 × 200 250 × 100 × 80  120 42 3,5 áno vysunutím 
vozíka

JUVE
160 × 200 179 × 221 × 109

   130  130 60 10 áno od nôh  
180 × 200 199 × 221 × 109

KAROLíNA
160 × 200 167 × 208 × 95

  105 52 3,5 áno od nôh  
180 × 200 187 × 208 × 95

KELLY

90 × 200 111 × 213 × 109

  110  130 53 10 áno od nôh  120 × 200 141 × 213 × 109

140 × 200 161 × 213 × 109

MERKUR
160 × 200 175 × 231 × 102

   110  130  130 64   3,5 áno od nôh  
180 × 200 195 × 231 × 102

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

NINA
110 × 200 115 × 205 × 73

  105 47  10 áno od nôh
140 × 200 145 × 205 × 73

OLIVIA 180 × 200 199 × 206 × 102    110  130 53 10 áno od nôh  

OREGON
160 × 200 166 × 214 × 93

   130  130 54   10 áno od nôh  
180 × 200 186 × 214 × 93

QUARTO 180 × 200 186 × 220 × 105    130  130 65   10 áno od nôh  

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

VENUS
160 × 200 183 × 215 × 122

   110  130  130 64   10 áno od nôh  
180 × 200 203 × 215 × 122

VISION 
(rozkládacia pohovka)

90 × 200 100 × 225 × 80

 110 46 0,5 áno vysunutím 
vozíka125 × 200 135 × 225 × 80

160 × 200 170 × 225 × 80

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.

2020
ŠPECIÁLNA PONUKA

technické parametre
k výrobkom



www.blanar.cz
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