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Výška čela pri hlave: 151 cm
Výška čela pri nohách: 45 cm 

Čalúnená posteľ

VIOLETA

Foto: 
VIOLETA, látka AVATAR 12, 
nohy CB 10 buk
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KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

V cene postele je zahrnutý lamelový rošt G alebo pevný 
drevený rošt FIX. Za príplatok je možné posteľ vyrobiť 
s lamelovým roštom polohovateľným, resp. s roštom 
s dvojitým pružením pre vyšší komfort ležania. 
Kompletná ponuka roštov je na stranách 45 a 46.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

222x182
222x202
222x112
222x122
222x142
222x162
222x222

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x140
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x140 / 200x70 2ks
200x200 / 200x100 2ks

Čalúnená posteľ VIOLETA má krásne vypracované vysoké čelo 
a príjemné mäkké línie. Vďaka svojmu vzhľadu ihneď upúta Vašu 
pozornosť. Štandardne sa posteľ vyrába s nepolohovateľným 
lamelovým roštom s 28 lamelami, alebo klasickým dreveným 
roštom. Na objednávku je možné posteľ vyrobiť s roštom 
polohovateľným pri hlave aj pri nohách, alebo s roštom 
s puzdrami s dvojitým pružením, pre dosiahnutie lepšieho 
kopírovania tvaru tela.

Popis postele



Čalúnená posteľ

ROMANCA
Výška čela pri hlave: 133 cm
Výška čela pri nohách: 45 cm 

Foto: 
ROMANCA, imitácia kože GENETIC 02, 
nohy CB 10 orech
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KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

V cene postele je zahrnutý lamelový rošt G alebo pevný 
drevený rošt FIX. Za príplatok je možné posteľ vyrobiť 
s lamelovým roštom polohovateľným, resp. s roštom 
s dvojitým pružením pre vyšší komfort ležania. 
Kompletná ponuka roštov je na stranách 45 a 46.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

235x183
235x203
235x113
235x123
235x143
235x163
235x223

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x140
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x140 / 200x70 2ks
200x200 / 200x100 2ks

Čalúnená posteľ ROMANCA má vysoké, krásne čalúnené čelo 
a zvýšenú výšku ležania pre vysoký komfort spania. Pekné 
tvary postele ROMANCA skrývajú veľký úložný priestor 
so zabudovaným otváraním. Štandardne sa posteľ vyrába 
s nepolohovateľným lamelovým roštom s 28 lamelami, alebo 
klasickým dreveným roštom. Na objednávku je možné posteľ 
vyrobiť s roštom polohovateľným pri hlave aj pri nohách, alebo 
s roštom s puzdrami s dvojitým pružením, pre dosiahnutie 
lepšieho kopírovania tvaru tela.

Popis postele



Čalúnená posteľ

RONDO
Výška čela pri hlave: 110 cm
Výška čela pri nohách: 44 cm 

Foto: 
RONDO, koženka OHIO 401 white, 
nohy CB 10 buk

8



KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

V cene postele je zahrnutý lamelový rošt G alebo pevný 
drevený rošt FIX. Za príplatok je možné posteľ vyrobiť 
s lamelovým roštom polohovateľným, resp. s roštom 
s dvojitým pružením pre vyšší komfort ležania. 
Kompletná ponuka roštov je na stranách 45 a 46.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

240x180
240x200
240x110
240x120
240x140
240x160
240x220

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x140
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x140 / 200x70 2ks
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca

Čalúnená posteľ RONDO má príjemne mäkké čelo  
s ergonomickým sklonom, ktoré vám poskytne pohodlnú oporu 
aj pri sedení, či čítaní. Vysoké bočnice umožňujú spánok  
vo výške až 60 cm a zároveň skrývajú veľký úložný priestor. 
Posteľ sa štandardne vyrába s nepolohovateľným lamelovým 
roštom s 28 lamelami, alebo klasickým dreveným roštom.  
Na objednávku je možné posteľ vyrobiť s roštom polohovateľným 
pri hlave aj pri nohách, alebo s roštom s puzdrami s dvojitým 
pružením, pre dosiahnutie lepšieho kopírovania tvaru tela.

Popis postele



Čalúnená posteľ

CUBE
Výška čela pri hlave: 101 cm
Výška čela pri nohách: 41 cm 

Foto: 
CUBE, koža PANDA 0171, 
nohy CB 10 orech
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KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

V cene postele je zahrnutý lamelový rošt G alebo pevný 
drevený rošt FIX. Za príplatok je možné posteľ vyrobiť 
s lamelovým roštom polohovateľným, resp. s roštom 
s dvojitým pružením pre vyšší komfort ležania. 
Kompletná ponuka roštov je na stranách 45 a 46.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

228x190
228x210
228x120
228x130
228x150
228x170
228x230

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x140
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x140 / 200x70 2ks
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca

Čalúnená posteľ CUBE má nadčasový dizajn, ktorý sa páči  
bez ohľadu na módu. Dôraz na detail, dvojité štepovanie  
a extra vysoká bočnica pre komfortný spánok je len pár detailov,  
pre ktoré budete mať posteľ CUBE radi. Posteľ má veľký úložný 
priestor so zabudovaným otváraním. Štandardne sa posteľ 
vyrába s nepolohovateľným lamelovým roštom s 28 lamelami, 
alebo klasickým dreveným roštom. Na objednávku je možné 
posteľ vyrobiť s roštom polohovateľným pri hlave aj pri nohách, 
alebo s roštom s puzdrami s dvojitým pružením, pre dosiahnutie 
lepšieho kopírovania tvaru tela.

Popis postele



Čalúnená posteľ

MODULO
Výška čela pri hlave: 120 cm
Výška čela pri nohách: 47 cm 

Foto: 
MODULO, látka CUBE C/902, 
nohy CR 8 chróm
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Čalúnená posteľ MODULO s obľúbeným štepovaním do štvorca 
má atraktívne vysoké čelo. Posteľ má veľký úložný priestor 
so zabudovaným otváraním. Štandardne sa posteľ vyrába  
s nepolohovateľným lamelovým roštom s 28 lamelami, alebo 
klasickým dreveným roštom. Na objednávku je možné posteľ 
vyrobiť s roštom polohovateľným pri hlave aj pri nohách, alebo 
s roštom s puzdrami s dvojitým pružením, pre dosiahnutie 
lepšieho kopírovania tvaru tela.

Popis postele

KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

V cene postele je zahrnutý lamelový rošt G alebo pevný 
drevený rošt FIX. Za príplatok je možné posteľ vyrobiť 
s lamelovým roštom polohovateľným, resp. s roštom 
s dvojitým pružením pre vyšší komfort ležania. 
Kompletná ponuka roštov je na stranách 45 a 46.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

214x173 
214x193 
214x103 
214x113 
214x133 
214x153 
214x213

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x140
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x140 / 200x70 2ks
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca



Čalúnená posteľ

CUBE BASIC
Výška čela pri hlave: 101 cm
Výška čela pri nohách: 41 cm 

Foto: 
CUBE basic, látka HAPP 26 uni, 
nohy CB 10 orech
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Čalúnená posteľ CUBE BASIC je útlejšia verzia postele CUBE, 
vďaka čomu ju možno umiestniť aj do menších priestorov. 
Posteľ má veľký úložný priestor so zabudovaným otváraním. 
Štandardne sa posteľ vyrába s nepolohovateľným lamelovým 
roštom s 28 lamelami, alebo klasickým dreveným roštom.  
Na objednávku je možné posteľ vyrobiť s roštom polohovateľným 
pri hlave aj pri nohách, alebo s roštom s puzdrami s dvojitým 
pružením, pre dosiahnutie lepšieho kopírovania tvaru tela.

Popis postele

KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

V cene postele je zahrnutý lamelový rošt G alebo pevný 
drevený rošt FIX. Za príplatok je možné posteľ vyrobiť 
s lamelovým roštom polohovateľným, resp. s roštom 
s dvojitým pružením pre vyšší komfort ležania. 
Kompletná ponuka roštov je na stranách 45 a 46.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

212x172 
212x192 
212x102 
212x112 
212x132 
212x152 
212x212

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x140
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x140 / 200x70 2ks
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca



Čalúnená posteľ

LINEA FLAT
Výška čela pri hlave: 94 cm
Výška čela pri nohách: 40 cm 

Foto: 
LINEA FLAT, látka AVATAR 112, 
nohy CB 10 buk
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KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

V cene postele je zahrnutý lamelový rošt G alebo pevný 
drevený rošt FIX. Za príplatok je možné posteľ vyrobiť 
s lamelovým roštom polohovateľným, resp. s roštom 
s dvojitým pružením pre vyšší komfort ležania. 
Kompletná ponuka roštov je na stranách 45 a 46.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Čalúnená posteľ LINEA FLAT je obľúbená pre svoje štíhle línie 
a univerzálny tvar. Je to verzia postele LINEA, ale s rovným 
čelom pri hlave, takže ju možno umiestniť aj do tých najmenších 
izieb, pričom nestrácate výhody veľkého úložného priestoru. 
Štandardne sa posteľ vyrába s nepolohovateľným lamelovým 
roštom s 28 lamelami, alebo klasickým dreveným roštom.  
Na objednávku je možné posteľ vyrobiť s roštom polohovateľným 
pri hlave aj pri nohách, alebo s roštom s puzdrami s dvojitým 
pružením, pre dosiahnutie lepšieho kopírovania tvaru tela.

Popis postele

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

212x172 
212x192 
212x102 
212x112 
212x132 
212x152 
212x212

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x140
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x140 / 200x70 2ks
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca



Čalúnená posteľ

LINEA
Výška čela pri hlave: 94 cm
Výška čela pri nohách: 40 cm 

Foto: 
LINEA, koženka CAYENNE 1115, 
nohy CB 10 buk
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KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

V cene postele je zahrnutý lamelový rošt G alebo pevný 
drevený rošt FIX. Za príplatok je možné posteľ vyrobiť 
s lamelovým roštom polohovateľným, resp. s roštom 
s dvojitým pružením pre vyšší komfort ležania. 
Kompletná ponuka roštov je na stranách 45 a 46.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Čalúnená posteľ LINEA je pohodlná a zároveň funkčná. Vďaka 
svojim rozmerom je vhodná aj do menších izieb. Štíhle boky 
a zaoblené vysoké čelo pri hlave, to je posteľ LINEA. Posteľ 
má veľký úložný priestor so zabudovaným otváraním. 
Štandardne sa vyrába s nepolohovateľným lamelovým roštom  
s 28 lamelami, alebo klasickým dreveným roštom. 
Na objednávku je možné posteľ vyrobiť s roštom polohovateľným 
pri hlave aj pri nohách, alebo s roštom s puzdrami s dvojitým 
pružením, pre dosiahnutie lepšieho kopírovania tvaru tela.

Popis postele

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

218x172 
218x192 
218x102 
218x112 
218x132 
218x152 
218x212

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x140
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x140 / 200x70 2ks
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca



Čalúnená posteľ

IXEL
Výška čela pri hlave: 111 cm
Výška čela pri nohách: 45 cm 

Foto: 
IXEL, látka Modena 15 cement, 
nohy CR 8 chróm
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KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

V cene postele je zahrnutý lamelový rošt G alebo pevný 
drevený rošt FIX. Za príplatok je možné posteľ vyrobiť 
s lamelovým roštom polohovateľným, resp. s roštom 
s dvojitým pružením pre vyšší komfort ležania. 
Kompletná ponuka roštov je na stranách 45 a 46.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

214x173
214x193
214x103
214x113
214x133
214x153
214x213

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x140
200x200

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca

Čalúnená posteľ IXEL má štíhle línie a extra vysoké čelo 
a bočnice. Vďaka svojim rozmerom je vhodná aj do malých 
izieb a zároveň je schopná poskytnúť spánok vo výške až  
60 cm a naozaj veľký úložný priestor. Posteľ sa štandardne 
vyrába s nepolohovateľným lamelovým roštom s 28 lamelami, 
alebo klasickým dreveným roštom. Na objednávku je možné 
posteľ vyrobiť s roštom polohovateľným pri hlave aj pri nohách, 
alebo s roštom s puzdrami s dvojitým pružením, pre dosiahnutie 
lepšieho kopírovania tvaru tela.

Popis postele

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x140 / 200x70 2ks
200x200 / 200x100 2ks



Čalúnená posteľ

ZAFIR
Výška čela pri hlave: 99 cm
Výška čela pri nohách: 47 cm 

Foto: 
ZAFIR, látka Mystic 68, 
nohy CR 8 chróm
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KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke a v špeciálnej 
látke, ktorá je umývateľná vodou. Aktuálne 
vzorkovníky farebných prevedení nájdete v našich 
predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

V cene postele je zahrnutý lamelový rošt G alebo pevný 
drevený rošt FIX. Za príplatok je možné posteľ vyrobiť 
s lamelovým roštom polohovateľným, resp. s roštom 
s dvojitým pružením pre vyšší komfort ležania. 
Kompletná ponuka roštov je na stranách 45 a 46.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

240x186
240x206
240x116
240x126
240x146
240x166
240x226

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x140
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x140 / 200x70 2ks
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca

Čalúnená posteľ ZAFIR má čelo v tvare dvoch veľkých 
vankúšov, ktoré umožňujú pohodlné opieranie sa, čím zvyšujú 
úžitkovú hodnotu postele. Štandardne sa posteľ vyrába 
s nepolohovateľným lamelovým roštom s 28 lamelami, alebo 
klasickým dreveným roštom. Na objednávku je možné posteľ 
vyrobiť s roštom polohovateľným pri hlave aj pri nohách, alebo 
s roštom s puzdrami s dvojitým pružením, pre dosiahnutie 
lepšieho kopírovania tvaru tela.

Popis postele



Čalúnená posteľ

VIVA
Výška čela pri hlave: 99 cm
Výška čela pri nohách: 47 cm 

Foto: 
VIVA, koženka AXIS midnight, 
nohy CR 8 chróm

24



KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke a v špeciálnej 
látke, ktorá je umývateľná vodou. Aktuálne 
vzorkovníky farebných prevedení nájdete v našich 
predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

V cene postele je zahrnutý lamelový rošt G alebo pevný 
drevený rošt FIX. Za príplatok je možné posteľ vyrobiť 
s lamelovým roštom polohovateľným, resp. s roštom 
s dvojitým pružením pre vyšší komfort ležania. 
Kompletná ponuka roštov je na stranách 45 a 46.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

233x186
233x206
233x116
233x126
233x146
233x166
233x226

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x140
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x140 / 200x70 2ks
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca

Čalúnená posteľ VIVA sa vyznačuje príjemne mäkkým čalúnením 
a oblými hranami. Má veľký úložný priestor so zabudovaným 
otváraním. Štandardne sa posteľ vyrába s nepolohovateľným 
lamelovým roštom s 28 lamelami, alebo klasickým dreveným 
roštom. Na objednávku je možné posteľ vyrobiť s roštom 
polohovateľným pri hlave aj pri nohách, alebo s roštom 
s puzdrami s dvojitým pružením, pre dosiahnutie lepšieho 
kopírovania tvaru tela.

Popis postele



Čalúnená posteľ

BRAVO
Výška čela pri hlave: 162 cm
Výška čela pri nohách: 50 cm 

Foto: 
BRAVO, 
látka Malta C905
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Čalúnená posteľ BRAVO má vysoké čelo pri hlave 
a pútavý vzor čalúnenia. V kombinácii s extra vysokou 
bočnicou poskytuje komfortné ležanie vo výška až 60 cm  
a skutočne veľký úložný priestor, ktorého výhody využijete ak 
do postele použijete rošt s bočným vyklápaním. 

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

221x183 
221x203 
221x113 
221x123 
221x223

200x160
200x180
200x90
200x100
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca

KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ nemá výber nožičiek.

Posteľ BRAVO má veľký úložný priestor. Pohodlný 
prístup doň Vám umožnia špeciálne lamelové rošty  
s piestami, ktoré sa otvárajú na boku, alebo  
pri nohách. Rošty nie sú pevnou súčasťou postele.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Popis postele



Čalúnená posteľ

FAROS
Výška čela pri hlave: 94 cm
Výška čela pri nohách: 47 cm 

Foto: 
FAROS,
koženka CAYENNE 1115

28



KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ nemá výber nožičiek.

Posteľ FAROS má veľký úložný priestor. Pohodlný 
prístup doň Vám umožnia špeciálne lamelové rošty  
s piestami, ktoré sa otvárajú na boku, alebo  
pri nohách. Rošty nie sú pevnou súčasťou postele.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

230x183
230x203
230x113
230x123
230x223

200x160
200x180
200x90
200x100
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca

Čalúnená posteľ FAROS má veľký úložný priestor a výšku 
ležania až 60 cm. Mäkké čalúnenie a kvalitné materiály zaručujú 
príjemný pocit pri ležaní a dlhú životnosť. Aby ste dokonale 
využili veľký úložný priestor, odporúčame rošt s bočným 
vyklápaním. 

Popis postele



Čalúnená posteľ

PRINCE
Výška čela pri hlave: 90 cm
Výška čela pri nohách: 42 cm 

Foto: 
PRINCE, 
koženka OHIO 401 taupe
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KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ nemá výber nožičiek.

Posteľ PRINCE má veľký úložný priestor. Pohodlný 
prístup doň Vám umožnia špeciálne lamelové rošty  
s piestami, ktoré sa otvárajú na boku, alebo 
pri nohách. Rošty nie sú pevnou súčasťou postele.

Materiál a farba

Nožičky postelí

Rošty

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

240x220
240x240
240x150
240x160
240x260

200x160
200x180
200x90
200x100
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matraca

Čalúnená posteľ PRINCE má netradičný vzhľad so širokou 
bočnicou. Široká bočnica je otváracia a skrýva úložný priestor. 
Máte možnosť si vybrať, či bude široká bočnica vpravo, alebo 
vľavo. Ak do postele vložíte rošty s bočným otváraním, získate 
pohodlný prístup do úložného priestoru pod posteľou.

Popis postele



Springbox

VIOLETA
Výška čela pri hlave: 151 cm
Výška čela pri nohách: 37 cm 

Foto: 
SPRINGBOX VIOLETA, 
látka PREMIUM 01 grafit, 
nohy SB 5 orech
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KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

Posteľ VIOLETA SPRINGBOX má v spodnom 
čalúnenom diely konštrukciu, ktorá pozostáva 
z dreveného rámu a pružiny typu Bonell (SPRINGBOX), 
alebo taštičkovej pružiny (POCKETBOX).

Materiál a farba

Nožičky postelí

Springbox

Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

215x162
215x182
215x92
215x102
215x122
215x202

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matracaČalúnená posteľ typu SPRINGBOX zabezpečuje vysoký komfort 

spania. Hovoríme mu aj päťhviezdičkové spanie. Tento typ 
postele sa často nazýva aj kontinentálna posteľ.
V spodnej čalúnenej časti je ukrytá kostra z masívneho 
dreva a bonell pružina, resp. taštičková pružina vo verzii 
POCKETBOX. Na čalúnený spodný diel príde matrac, poprípade 
matrac a toper, podľa individuálneho výberu. Exkluzívny vzhľad 
postele SPRINBOX VIOLETA umocňuje jej originálne čalúnené 
vysoké čelo. Spodný diel je možné objednať buď ako jeden kus, 
alebo zložený z dvoch kusov, pre lepšiu manipuláciu v malých 
priestoroch.

Popis postele



Springbox

LAVITA
Výška čela pri hlave: 112 cm
Výška čela pri nohách: 37 cm 

Foto: 
SPRINGBOX LAVITA,
koženka OHIO 401 white, 
nohy SB 5 orech

34



Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

213x161
213x181
213x91
213x101
213x121
213x201

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matracaČalúnená posteľ typu SPRINGBOX zabezpečuje vysoký komfort 

spania. Hovoríme mu aj päťhviezdičkové spanie. Tento typ 
postele sa často nazýva aj kontinentálna posteľ.
V spodnej čalúnenej časti je ukrytá kostra z masívneho dreva 
a bonell pružina, resp. taštičková pružina vo verzii POCKETBOX. 
Na čalúnený spodný diel príde matrac, poprípade matrac 
a toper, podľa individuálneho výberu. SPRINBOX LAVITA má 
moderné štíhle čelo s vodorovným štepovaním. Posteľ je vďaka 
rozmerom vhodná aj do malých izieb. Spodný diel je možné 
objednať buď ako jeden kus, alebo zložený z dvoch kusov,  
pre lepšiu manipuláciu v malých priestoroch.

Popis postele

KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

Posteľ LAVITA SPRINGBOX má v spodnom čalúnenom 
diely konštrukciu, ktorá pozostáva z dreveného rámu 
a pružiny typu Bonell (SPRINGBOX), alebo taštičkovej 
pružiny (POCKETBOX).

Materiál a farba

Nožičky postelí

Springbox



Springbox

KARMA
Výška čela pri hlave: 110 cm
Výška čela pri nohách: 43 cm 

Foto: 
SPRINGBOX KARMA MULTI,
koženka Tetra 562, 
nohy SB 5 orech
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Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

214x162
214x182
214x92
214x102
214x122
214x202

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matracaČalúnená posteľ typu SPRINGBOX zabezpečuje vysoký komfort 

spania. Hovoríme mu aj päťhviezdičkové spanie. Tento typ 
postele sa často nazýva aj kontinentálna posteľ.
V spodnej čalúnenej časti je ukrytá kostra z masívneho dreva 
a bonell pružina, resp. taštičková pružina vo verzii POCKETBOX. 
Na čalúnený spodný diel príde matrac, poprípade matrac a toper, 
podľa individuálneho výberu. SPRINBOX KARMA je čalúnená 
v škandinávskom štýle. Spodný diel je možné objednať buď ako 
jeden kus, alebo zložený z dvoch kusov, pre lepšiu manipuláciu 
v malých priestoroch.

Popis postele

KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

Posteľ KARMA SPRINGBOX má v spodnom čalúnenom 
diely konštrukciu, ktorá pozostáva z dreveného rámu 
a pružiny typu Bonell (SPRINGBOX), alebo taštičkovej 
pružiny (POCKETBOX).

Materiál a farba

Nožičky postelí

Springbox



Springbox

CUBE
Výška čela pri hlave: 112 cm
Výška čela pri nohách: 37 cm 

Foto: 
SPRINGBOX CUBE, 
látka Amalia AC12, 
nohy SB 5 orech
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Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

217x161
217x181
217x91
217x101
217x121
217x201

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matracaČalúnená posteľ typu SPRINGBOX zabezpečuje vysoký komfort 

spania. Hovoríme mu aj päťhviezdičkové spanie. Tento typ 
postele sa často nazýva aj kontinentálna posteľ.
V spodnej čalúnenej časti je ukrytá kostra z masívneho dreva 
a bonell pružina, resp. taštičková pružina vo verzii POCKETBOX. 
Na čalúnený spodný diel príde matrac, poprípade matrac a toper, 
podľa individuálneho výberu. Celkový vzhľad postele SPRINBOX 
CUBE je umocnený originálnym dvojitým štepovaním v tvare 
štvorcov. Spodný diel je možné objednať buď ako jeden kus, 
alebo zložený z dvoch kusov, pre lepšiu manipuláciu v malých 
priestoroch.

Popis postele

KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

Posteľ CUBE SPRINGBOX má v spodnom čalúnenom 
diely konštrukciu, ktorá pozostáva z dreveného rámu 
a pružiny typu Bonell (SPRINGBOX), alebo taštičkovej 
pružiny (POCKETBOX).

Materiál a farba

Nožičky postelí

Springbox



Springbox

LINEA FLAT
Výška čela pri hlave: 110 cm
Výška čela pri nohách: 40 cm 

Foto: 
SPRINGBOX LINEA FLAT, 
látka Nordic 104+Avatar 05, 
nohy SB 5 buk
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Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

208x161
208x181
208x91
208x101
208x121
208x201

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matracaČalúnená posteľ typu SPRINGBOX zabezpečuje vysoký komfort 

spania. Hovoríme mu aj päťhviezdičkové spanie. Tento typ 
postele sa často nazýva aj kontinentálna posteľ.
V spodnej čalúnenej časti je ukrytá kostra z masívneho 
dreva a bonell pružina, resp. taštičková pružina vo verzii 
POCKETBOX. Na čalúnený spodný diel príde matrac, poprípade 
matrac a toper, podľa individuálneho výberu. Celkový vzhľad 
postele SPRINBOX LINEA FLAT dotvára štíhle, pekne čalúnené 
čelo, charakteristické dvojitým štepovaním. Posteľ je vďaka 
rozmerom vhodná aj do malých izieb. Spodný diel je možné 
objednať buď ako jeden kus, alebo zložený z dvoch kusov,  
pre lepšiu manipuláciu v malých priestoroch.

Popis postele

KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

Posteľ LINEA FLAT SPRINGBOX má v spodnom 
čalúnenom diely konštrukciu, ktorá pozostáva 
z dreveného rámu a pružiny typu Bonell (SPRINGBOX), 
alebo taštičkovej pružiny (POCKETBOX).

Materiál a farba

Nožičky postelí

Springbox



Springbox

MODULO
Výška čela pri hlave: 110 cm
Výška čela pri nohách: 37 cm 

Foto: 
SPRINGBOX MODULO, 
látka Amalia AC509, 
nohy SB 5 buk
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Posteľ je možné vyrobiť aj v predĺženej verzii 210 a 220 cm.

211x161
211x181
211x91
211x101
211x121
211x201

200x160
200x180
200x90
200x100
200x120
200x200

200x160 / 200x80 2ks
200x180 / 200x90 2ks
200x90
200x100
200x120
200x200 / 200x100 2ks

Tabuľka rozmerov postele/ matraca (cm):
Vonkajší / vnútorný / rozmer matracaČalúnená posteľ typu SPRINGBOX zabezpečuje vysoký komfort 

spania. Hovoríme mu aj päťhviezdičkové spanie. Tento typ 
postele sa často nazýva aj kontinentálna posteľ.
V spodnej čalúnenej časti je ukrytá kostra z masívneho dreva 
a bonell pružina, resp. taštičková pružina vo verzii POCKETBOX. 
Na čalúnený spodný diel príde matrac, poprípade matrac 
a toper, podľa individuálneho výberu. Moderný vzhľad postele 
SPRINBOX MODULO dotvára štíhle, do štvorcov štepované čelo. 
Posteľ je vďaka rozmerom vhodná aj do malých izieb. Spodný 
diel je možné objednať buď ako jeden kus, alebo zložený z dvoch 
kusov, pre lepšiu manipuláciu v malých priestoroch.

Popis postele

KONFIGURÁCIA POSTELE

Posteľ je dostupná v látke, koženke, pravej koži   
a v špeciálnej látke, ktorá je umývateľná vodou. 
Aktuálne vzorkovníky farebných prevedení nájdete 
v našich predajniach.

Posteľ je možné vyrobiť so všetkými nožičkami, ktoré 
máme v ponuke. Zoznam dostupných nožičiek je  
na strane 44.

Posteľ MODULO SPRINGBOX má v spodnom 
čalúnenom diely konštrukciu, ktorá pozostáva 
z dreveného rámu a pružiny typu Bonell (SPRINGBOX), 
alebo taštičkovej pružiny (POCKETBOX).

Materiál a farba

Nožičky postelí

Springbox



Nožičky

KOVOVÉ CR 8
Výška: 8cm

YR 10
Výška: 10cm
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Nožičky

BUKOVÉ
CB 10
Výška: 10cm

SB 5
Výška: 5cm

DB 10
Výška: 10cm

biela čerešnabuk bielený wengeorech striebornábuk pistácia

BL 8
Výška: 8cm

BL 11
Výška: 11cm

Nožičky

DUBOVÉ čerešňa ľadová hnedáprírodnábiela čokoláda

DA 10
Výška: 10cm

DC 10
Výška: 10cm

FC 6
Výška: 6cm

DD 10
Výška: 10cm Dubové nožičky 

sú za príplatok.

Kovové nožičky 
sú za príplatok.

CB 10, FC 6 sú štandardné nožičky. BL 11 a BL 8 sú nožičky za príplatok. SB5 je štandardná nožička ku posteliam SPRINGBOX



F - pevný drevený 
rošt

G – lamelový nepolohovateľný
Lamiel: 28

GH - lamelový 
polohovateľný pri hlave
Lamiel: 28, 
príplatok

Rošty sú dostupné pre postele:
Violeta, Romanca, Rondo, Cube, Modulo, Cube basic, 
Linea flat, Linea, Ixel, Zafir, Viva

SHN- lamelový polohovateľný 
hlava a nohy
Lamiel: 28, dvojité pruženie,
príplatok

S- lamelový nepolohovateľný
Lamiel: 28, dvojité pruženie,
príplatok
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ROŠTY
pre postele s pevne zabudovaným 
otváraním úložného priestoru



SEGUFIX BV

SEGUFLEX HN P 5V
Lamiel: 28

SEGUFIX P

EXPERTFLEX BV 5V
Lamiel: 28

Čalúnené postele typu demont nemajú v cene započítaný rošt. 
Možnosť vložiť ľubovoľný lamelový rošt. Pre využite úložného 
priestoru odporúčame vyššie zobrazené rošty.
Rošty sú dostupné pre postele: Bravo, Faros, Prince
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ROŠTY
vkladacie rošty pre postele v demonte



Čo v sebe skrýva

SPRINGBOX

SPRINGBOX

V spodnej čalúnenej časti sa nachádza 
Bonell pružina, chránená lisovanou platňou z gumokokosu, 

uložená v pevnom ráme z masívneho dreva. Vonkajšie časti 
postele sú zmäkčené penovým čalúnením. 

Matrac si vyberá každý sám. 

SPRINGBOX
+ MATRAC

POCKETBOX
+ MATRAC

POCKETBOX

V spodnej čalúnenej časti sa nachádza 
taštičková pružina typu Punktofex LDP, chránená lisovanou 

balvnou, uložená v pevnom ráme z masívneho dreva. Vonkajšie 
časti postele sú zmäkčené penovým čalúnením. 

Matrac si vyberá každý sám. 

SPRINGBOX je možné vyrobiť aj s úložným priestorom. 
Ukážka je na strane 37, SPRINBOX KARMA MULTI.



ČALÚNENÉ POSTELE A SPRINGBOXY
ná jdete  a j  na  www.segum.sk


