
ZASLOUŽÍTE SI ODPOČINOUT

ČESKÝ VÝROBCE KVALITNÍCH POSTELÍ

www.ndpostele.cz

BOX SPRING     

rada PREMIUM

cena od € 599 
nová modelová

záruka 7 rokov

POSTELE
PRE ZDRAVIE
A RADOSŤ

Český výrobca postelí oslavuje26 rokov na trhu

AKCIA
až  40%usporíte



26 ROKOV OVERENEJ KVALITY
O radosti
Radosť, znie to banálne, ale myslíme si, že ju potrebujeme viac než inokedy. V dobe, keď je spoločnosť orien-

tovaná prevažne na výkon a úspech, je fajn si kvalitne odpočinúť. Pravdu o kvalite a tradícii ste po 26 rokoch 

vytvorili Vy. My ponúkame výber zo štyroch modelových rád postelí: Nová vrcholová rada PREMIUM, TOP EXCLUSIVE,

LUXUS ,  EXTRA .  Výber necháme na Vás, ale nezabudnite si niekedy ľahnúť len tak na rozkvitnutú lúku.

TO JE RADOSŤ.

Sme československá fi rma a chceme vám poďakovať, že nám dávate prácu a podporujete týmto seba aj nás. 

         Prajeme vám veľa šťastia a radosti.

      kolektív NEW DESIGN, Mirek a Petr

      

7 ročná záruka
pre rad PREMIUM plne vybavenú matracami a TOPPEROM a modelovým

radom TOP EXCLUSIVE vybavené matracami a dennou dekou

je nutná registrácia na www.ndpostele.cz

Po dohode s vedúcim výroby možno prispôsobiť rozmery postele

(napr. šírka 210 cm x dĺžka 220 cm - za príplatok € 56)

Premium, nový modelový rad kontinentálnych postelí ponúka maximálny komfort a relax. Ranné vstávanie sa zmení na radosť, 

ktorá sprevádza telo a dušu po celý deň. Postele Box spring sú známe už desiatky rokov predovšetkým z luxusných hotelov. Vaša 

posteľ bude originálny kus. Individuálne ručné spracovanie a konštrukčná kvalita radí posteľ do kategórie Premium. Vysoké postele 

Premium majú dômyselný systém odvetrávania a unikátny úložný priestor prístupný od nôh s možnosťou polohovania.

PREMIUM NOVÝ MODELOVÝ RAD

K posteli doporučujeme

matrac CONTINENTAL

Radosť z kvality nie je tajomstvo

- vzdušné pružinové jadro, textil, pena a duté vlákno sú  

 pevne pričalúnené k lamelovému masívnému rámu

- masívny drevený polohovací rám s lamelami umožňuje 

 prístup od nôh k úložnému priestoru

- úložný priestor dostatočnej veľkosti s odvetráváním 

 zaisťuje prívod vzduchu k matracom

- okraj postele prevyšuje základný box Spring a zabra-  

 ňuje takzvanému sklzu horného matraca. Duté vlákno  

 a poťahová látka zmäkčuje rám postele

Vynikajúci doplnok pre každý typ matraca.

Topper je vhodný na ochranu matraca 

a komfortu spánku, ktorý sa stáva 

luxusným zážitkom.

TOPPER

Výška matraca je cca 21cm. Nos-

nosť 130 kg. Úpletový poťah aloe 

vera prateľný na 600C. Matrac ob-

sahuje vzdušné taštičkové jadro 

vyrobené z 390 pružín, každá pružina 

je zašitá v textilnej taške. Obojstranný 

matrac s dvoma typmi tuhosti, z ktorých 

jedna strana obsahuje visco 7 zónovú pa-

mäťovú penu s masážnými nopmi a druhá 

strana 7 zónovú Hr studenú penu s masáž-

nými nopmi vysokej gramáže. Štyry odvetrá-

vacie otvory v bokoch matraca zaisťujú ideálne 

odvetrávanie a komfort spánku.

Základný PREMIUM Box spring

nosnosť 140 kg



RIALTO

LUCIA

MURANO

PREMIUM
BOX SPRING

€ 599      € 998

€ 765      € 1283
s matracom BAZI

€ 803      € 1347
s matracom SABI

€ 877      € 1470
s matracom INFLEX

€ 901      € 1510
s matracom TERAFLEX

€ 937      € 1570
s matracom CONTINENTAL

Ceny pre LUCII, RIALTO a MURANO
základný BOX SPRING

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre obidva rozmery), výška plochy na ležanie cca 59/70 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 168/214/125 cm, š/d/v (180): 188/214/125 cm

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre obidva rozmery), výška plochy na ležanie cca 59/70 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 168/214/141 cm, š/d/v (180): 188/214/141 cm

MODELOVÁ RADA



pístový 
mechanismus

BAZI 90x200/80x200 cm SABI 90x200/80x200 cm INFLEX 90x200/80x200 cm TERAFLEX 90x200/80x200 cm

ELO HARME

náš

tip

A B C D

CONTINENTAL 90x200/80x200 cm

tuhá

tuhá

tuhá tuhá tuhá

€ 94   € 157 € 94   € 157 € 226   € 314

€ 58  € 36

€ 8 /1kus € 6 /1kus

€ 151

€ 169

€ 139€ 102

€ 139

€ 83

€ 49

€ 251

€ 282
€ 232€ 82

€ 232€ 169€ 138

Výška matraca je cca 21cm. Nosnosť 130 kg. Úpletový poťah aloe 

vera prateľný na 60 0C. Matrace obsahuje vzdušné taštičkové 

jadro vyrobené z 390 pružín. Každá pružina je zašitá v textilnej 

taške. Obojstranný matrac s dvoma typmi tuhosti, z  ktorých 

jedna strana obsahuje visco 7 zónovú pamäťovú penu s masáž- 

žnými nopmi a druhá strana 7 zónovú HR studenú penu s masáž- 

nými nopmi vysokej gramáže. Štyry odvetrávacie otvory v bo-

koch matraca zaisťujú ideálne odvetrávanie a komfort spánku.

Výška matraca cca 16 cm. Nosnosť do 110 Kg. Froté prací 

poťah na 600C. 5 zónová matrac sa skladá z polyuretá-

novej peny, konštrukcie sendvičového typu. Obojstranný 

matrac s 2 druhmi tuhostí. Všetky farby jadier matracov 

sú len orientačné.

Výška matraca cca 16 cm. Nosnosť do 110 kg. Froté prací

poťah na 600C. Sendvičový 7-zónový matrac, stred zo spo-

jeného polyuretánu a dve dosky s masážnymi nopmi, ktoré 

zabezpečujú vzdušnosť a veľmi kvalitný spánkový komfort.

Výška matraca cca 21 cm. Nosnosť do 130 kg. Úpletový poťah 

aloe vera prací na 600C. Sendvičový 7-zónový matrac je vyro-

bený zo studenej HR peny s vysokou gramážou. Obojstranný 

matrac s 2druhmi tuhostí. Matrac zaisťuje ideálnu spánkovú 

klímu, komfort spánku a dlhú životnosť.

Výška matraca je cca 21 cm. Nosnosť do 130 kg. Obsahuje

visco pamäťovú penu. Úpletový poťah aloe vera pra-

cí na 600C. Sendvičový 7-zónový matrac je vyrobený 

zo studenej HR peny s vysokou gramážou, na ktorej spočíva 

doska z visco peny s masážnymi nopmi. Obojstranný mat-

rac s 2 druhmi tuhostí. Matrac zaisťuje ideálnu spánkovú 

klímu, komfort spánku a dlhú životnosť.

počet lamiel:  28 + 5 kusov kvalitných lamiel

 nastavenie tuhosti + spevňujúci po-

pruh

púzdra:   výkyvné zdvojené

šírka roštu:  80/90 cm

max. zaťaženie: 130 kg

počet lamiel:  28 + 5 kusov kvalitných lamiel

 nastavenie tuhosti + spevňujúci po-

pruh

púzdra:  výkyvné zdvojené

šírka roštu:  80/90 cm

max. zaťaženie: 130 kg

počet lamiel:  28 + 5 kusov kvalitných lamiel

 nastavenie tuhosti + spevňujúci popruh

púzdra:   výkyvné zdvojené

šírka roštu:  80/90 cm

max. zaťaženie: 130 kg

dobrý prístup k úložnému 

priestoru, elektrický 

pohon

piestový mechanizmus

veľmi dobrý prístup

k úložnému

priestoru
5 polôh

pod hlavou

+ relaxačná poloha

pre nohy

Rozmery nočného stolíka v/š/h: 41/50/35 cm
Nočný stolík je možné umiestniť kdekoľvek 
po celom obvode rámu postele. 

Rozmery taburetky v/š/h: 40/101/33 cm
Poťahová látka taburetky podľa výberu postele.

ND4ND3 ND5

Denná deka € 83
pre dvoupostel 1A - 20B

DOPNKY - vankúše, nočné stolíky, denné deky

Výber poťahových látok 1-299

rozmer: 70x28 cm                    rozmer: 30x30 cm

TOPPERY A MATRACE PRE RADY PREMIUM A TOP EXCLUSIVE

Topper MONI  160x200/180x200 cm

Výška topperu 2 cm, jadro obsahuje duté vlákno 

fi bertex 400gr/m2  so stálym tvarom a úpletový 

prešitý poťah aloe vera, prateľný na  40 0C.

Topper AERO 160x200/180x200 cm

Výška topperu 6 cm, 7 zónové jadro obsahuje 

visco pamäťovú penu s vzdušnými masážnými

nopmi a úpletový odnímateľný poťah aloe vera

pratelný potah na 60 0C. Topper Aero zaisťu-

je komfort spánku, ktorý sa stáva luxusným 

zážitkom.

MODELOVÁ RADA

TOP EXCLUSIVE je modelová rada postelí, ktorá sa vyznačuje osobitým vzhľadom a sta-

rostlivým spracovaním do toho najmenšieho detailu. Podstatnou, nie však 

jedinou, výhodou modelového radu je, že Vami vybranú skladbu roštu, 

matraca a dennej deky možno po niekoľkoročnom používaní vymeniť, čo 

predstavuje ekonomický, komfortný a hygienický prístup užívania postelí. 

Každú posteľ tejto rady je možné prispôsobiť pre Váš interiér.

A - prírodná farba

B - morenie čerešňa,

C - morenie orech

D - morenie strieborné

NOHY K POSTELIAM Farebné morenie bukových doplnkov - nohy

LAMELOVÉ ROŠTY PRE TOP EXCLUSIVE A PREMIUM

Nová pevnejšia konštrukcia. 

Komfortná ležná plocha 

od 54 cm. Výšku možno 

ovplyvniť výberom matraca. 

Pri nových modeloch je ešte 

vyššia ležná plocha 

(cca 61 - 66 cm).

pístový 

mechanismus

rošt určený

pre bočný prístup

k úložnému priestoru

mäkká

mäkká

mäkká mäkká mäkká



TOP EXCLUSIVE FACILE 180/200 cm

LUSSO 180/200 cm

ACERO 180/200 cm

€ 452      € 754
s roštom ND4/ND3 bez matraca

€ 618      € 1030
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 656      € 1093
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 730      € 1217
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 754      € 1256
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 790      €1317
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 83/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku za elektrický rošt ND5

Ceny pre FACILE a LUSSO

€ 490      € 817
s roštom ND4/ND3 a bez matrace

€ 656      € 1093
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 694      € 1157
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 768      € 1280
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 792      € 1320
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 828      € 1380
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 83/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku za elektrický rošt ND5

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre obidva rozmery), výška plochy na ležanie cca 54/59 cm, celkové rozmery š/d/v (160): 183/218/105 cm, š/d/v (180): 203/218/105 cm 

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre obidva rozmery), výška plochy na ležanie cca 54/59 cm, celkové rozmery š/d/v (160): 183/232/100 cm, š/d/v (180): 203/232/100 cm 

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre obidva rozmery), výška plochy na ležanie cca 54/59 cm, celkové rozmery š/d/v (160): 172/224/98 cm, š/d/v (180): 192/224/98 cm

MODELOVÁ 
RADA



SENTI 180/200 cm

GROTA 180/200 cm

TOP EXCLUSIVE

CASSA 180/200 cm

€ 566      € 943
s roštom ND4/ND3 bez matraca

€ 566      € 943
s roštom ND4/ND3 a bez matraca

€ 490      € 817
s roštom ND4/ND3 bez matraca

€ 732      € 1220
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 732      € 1220
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 656      € 1093
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 770      € 1283
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 770      € 1283
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 694      € 1157
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 844      € 1407
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 844      € 1407
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 768      € 1280
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 868      € 1447
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 868      € 1447
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 792      € 1320
s roštom ND4/ND3 a matracomTERAFLEX

€ 904      €1507
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 904      €1507
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 828      € 1380
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 83/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku za elektrický rošt ND5

€ 83/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku za elektrický rošt ND5

€ 83/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku za elektrický rošt ND5

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre obidva rozmery), výška plochy na ležanie cca 58/63 cm, celkové rozmery š/d/v (160): 172/216/137 cm, š/d/v (180): 192/216/137 cm

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre obidva rozmery),výška plochy na ležanie cca 54/59 cm, celkové rozmery š/d/v (160): 172/232/95 cm, š/d/v (180): 192/232/95 cm

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre oobidva rozmery), výška plochy na ležanie cca 58/63 cm, celkové rozmery š/d/v (160): 172/222/107 cm, š/d/v (180): 192/222/107 cm

úložný priestor 

navyše

designovo zaujímavé vkládané

čalúnené dielce

MODELOVÝ 
RAD
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XXL MIA 180/200 cm

GRANDE180/200 cm

€ 566      € 943
s roštom ND4/ND3 a bez matrace

€ 490      € 817
s roštom ND4/ND3 a bez matraca

€ 490      € 817
s roštom ND4/ND3  bez matraca

€ 732      € 1220
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 656      € 1093
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 656      € 1093
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 770      € 1283
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 694      € 1157
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 694      € 1157
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 844      € 1407
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 768      € 1280
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 768      € 1280
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 868      € 1447
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 792      € 1320
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 792      € 1320
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 904      €1507
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 828      € 1380
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 828      € 1380
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 83/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku za elektrický rošt ND5

€ 83/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku za elektrický rošt ND5

€ 83/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku za elektrický rošt ND5

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre obidva rozmery), výška plochy na ležanie cca 54/59 cm, celkové rozmery š/d/v (160): 181/227/97 cm, š/d/v (180): 201/227/97 cm

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre obidva rozmery), výška plochy na ležanie cca 54/59 cm, celkové rozmery š/d/v (160):  168/218/136 cm, š/d/v (180):  188/218/136 cm

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre obidva rozmery), výška plochy na ležanie cca 54/59 cm, celkové rozmery š/d/v (160): 172/217/106 cm, š/d/v (180): 192/217/106 cm

odkladací 

priestor 

navyše

Pri posteli GRANDE a MIA možno vyrobiť vyššiu luxusnú plochu na ležanie XXL

(s matracom INFLEX,TERAFLEX a CONTINENTAL 66 cm, BAZI a SABI 61 cm) za cenu € 57

- obrovský úložný priestor, môže nahradiť skriňu

VÝHODY ZVÝŠENEJ LEŽNEJ PLOCHY: 

PRI SPÁNKU VDYCHUJETE MENEJ ALERGÉNOV 

A  RÁNO SA VÁM BUDE PRÍJEMNEJŠIE VSTÁVAŤ



QUATRO

LASTRA 180/200 cm

TOP EXCLUSIVEMODELOVÝ 
RAD

€ 452      € 754
s roštom ND4/ND3 bez matraca

€ 618      € 1030
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 656      € 1093
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 730      € 1217
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 754      € 1256
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 790      €1317
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 83/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku za elektrický rošt ND5

cena od  € 218

€ 64/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku za elektrický rošt ND5

€ 64/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku     za elektrický rošt ND5

€ 64/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku     za elektrický rošt ND5

€ 64/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku     za elektrický rošt ND5

€ 64/1kus € 132/1kus
príplatok  za dennú deku     za elektrický rošt ND5

€ 245      € 408
s roštom ND4/ND3 bez matraca

€ 218      € 364
s roštom ND4/ND3 bez matraca

€ 222      € 370
s roštom ND4/ND3 bez matraca

€ 264      € 440
s roštom ND4/ND3 bez matraca

€ 264      € 440
s roštom ND4/ND3 bez matraca

€ 328      € 546
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 301      € 502
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 305      € 508
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 347      € 578
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 347      € 578
s roštom ND4/ND3 a matracom BAZI

€ 347      € 578
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 320      € 533
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 324      € 540
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 366      € 610
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 366      € 610
s roštom ND4/ND3 a matracom SABI

€ 384      € 640
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 357      € 595
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 361      € 602
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 403      € 672
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 403      € 672
s roštom ND4/ND3 a matracom INFLEX

€ 396      € 660
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 369      € 615
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 373      € 621
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 415      € 692
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 415      € 692
s roštom ND4/ND3 a matracom TERAFLEX

€ 414      € 690
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 387      €645
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 391      € 652
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 433      € 722
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

€ 433      € 722
s roštom ND4/ND3 a matracom CONTINENTAL

denní deka pro QUATRO  

1A - 20 B € 64

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pre obidva rozmery) výška plochy na ležanie cca 54/59 cm, celkové rozmery š/d/v (160): 182/218/101 cm, š/d/v (180): 202/218/101 cm

rozmer ležnej plochy: 90x200 cm/80x200 cm (cena platí pre obidva rozmery), výška plochy na ležanie cca 58/63 cm, celkové rozmery š/d/v (90): 102/206/107 cm, š/d/v (80): 92/206/107 cm

dekoratívny prvok 

z pravej kože

varianta bez čela varianta s krátkým 

čelom

varianta

s dlhým

čelom

varianta PRAVÁvarianta ĽAVÁ

rozmery:

š/d/v (90): 96/206 cm

š/d/v (80): 86/206 cm

rozmery:

š/d/v (90): 96/212/107 cm

š/d/v (80): 86/212/107 cm

rozmery: š/d/v (90): 102/212/107 cm

š/d/v (80): 92/212/107 cm

rozmery: š/d/v (90): 102/212/107 cm

š/d/v (80): 92/212/107 cm



EXTRA

DESIGN

MAXRELAX DONA

VENICE DOLLY

DESIGN XXL

 € 428

 € 593  € 532

 € 419 € 475  € 462

€ 373   € 533

€ 415

€ 299   
s doskou

€ 293   
s doskou

€ 332   
s lamelovým roštom

€ 323   
s lamelovým roštom

€ 372

• veľký úložný priestor v bielom  

 lamine s odvetrávacími otvormi

• polyuretánové jadro alebo 

 jadro  MANA + € 39
• polohovanie hlavy, lamelový rošt 

 (prístup od nôh) 

• prešitý povrch postele skvalitňuje design 
a zároveň zlepšuje kvalitu spánku

• polyuretánové jadro alebo
jadro MANA + € 39

Základná modelová rada postelí EXTRA je vyrobená s ohľadom 

na dobré úžitkové vlastnosti za najnižšie ceny.

rozmerové možnosti 
š 150, 160, 180 cm 
za rovnakú cenu

výška spacej plochy: 52 cm,

celkové rozmery š/d/v (180): 192/207/96 cm

rozmer ležnej plochy: 180x200 cm/160x200 cm, výška ležnej plochy: 55 cm,

celkové rozmery š/d/v (180): 212/207/95 cm, š/d/v (160): 192/207/95 cm

•  polohovanie hlavy, lamelový rošt 
 (prístup od nôh)
• veľký úložný priestor v bielom lamine,
 s odvetrávacími otvormi

výška spacej plochy : 52 cm 

celkové rozmery š/d/v (180): 224/207/99 cm

• veľký úložný priestor v bielom lamine, 

s odvetrávacími otvormi, 

s otváraním z boku postele

• polyuretánové jadro

alebo jadro MANA 

+ € 39

•  veľký úložný priestor v bielom

 lamine, s odvetrávacími otvormi, 

 s otváraním z boku postele

•  polyuretánové jadro

 alebo jadro MANA
 + € 39

výška spacej plochy : 50 cm,

celkové rozmery š/d/v (160): 167/207/91 cm

MODELOVÁ 
RADA

rozmery DESIGN: 

(150) š/d/v 162/210/93 cm

(160) š/d/v 172/210/93 cm 

(180) š/d/v 192/210/93 cm

za stejnú cenu

• výška plochy na ležanie 45 cm
• veľký úložný priestor
• polyuretánové jadro alebo jadro MANA + € 39 
• otváranie postele z boku
• lamelový rošt

výška plochy na ležanie 58 cm (čelo 105 cm)

U postele DESIGN a ELITE máte v cene možnosť 
objednať rám a čelo v ekokoži 202 - 214 (čísla látok).

za príplatok € 19



BOB

DUO

ELITE

ELITE XXL

GREYBOB

E

€ 415

€ 328

€ 593

€ 413

€ 229   
rozmer 110x200 cm

€ 289   
rozmer 140x200 cm

€ 232 € 256 € 296

€ 162   
s doskou

€ 179   
s lamelovým roštom

€ 207   
s lamelovým roštom

• prešitý povrch postele skvalitňuje design 
a zároveň zlepšuje kvalitu spánku
• polyuretánové jadro alebo 
jadro  MANA + € 39

• prešitý povrch postele

• veľký úložný priestor v bielom

 lamine s odvetrávacími otvormi

• polyuretanové jadro

 alebo jadro MANA + € 19

• prešitý povrch postele

• veľký úložný priestor v bielom

 lamine s odvetrávacími otvormi,  

 prístup z boku

• pružinové jadro alebo

 jadro MANA +  € 19

• výška plochy na ležanie 45 cm
• polohovanie hlavy, lamelový rošt   
 (prístup od nôh)
• veľký úložný priestor v bielom lamine 
 s odvetrávacími otvormi
• posteľ je rozložiteľná na 2 váľandy
• možnosť objednať aj 1/2

rozmer ležnej  plochy: 180x200 cm/160x200 cm, výška plochy na ležanie: 45 cm, celkové rozmery š/d/v (180): 184/207/83 cm, š/d/v (160): 164/207/83 cm

U postele DESIGN a ELITE máte v cene možnosť objednať rám a čelo v ekokoži 202 - 214 (čísla látok).

výška spacej plochy: 53 cm,

celkové rozmery š/d/v (90): 99/201/91 cm

výška spacej plochy: 53 cm,

celkové rozmery š/d/v (90): 99/206/91 cm

• polohovanie hlavy, lamelový rošt 
 (prístup od nôh)

výška plochy na ležanie 58 cm (čelo 88 cm)

• výška plochy na ležanie 45 cm
• veľký úložný priestor
• polyuretánové jadro alebo jadro MANA + € 39 
• otváranie postele z boku
• lamelový rošt

rozmery: 

(110) š/d/v 115/205/75 cm

(140) š/d/v 145/205/75 cm

varianta 

ĽAVÁ

varianta PRAVÁ

DUO XXL výška plochy na ležanie 58 cm (čelo 95 cm)

za príplatok € 19

za príplatok € 19



140 cm

110 cm

LOMA

KLASIK

ZAPA

€ 356 € 428

€ 162 € 199

€ 265

€ 113   
s doskou

€ 139   
s lamelovým roštom

€ 185   
s lamelovým roštom

€ 249 € 299 

• veľký úložný priestor v bielom lamine

 s odvetrávacími otvormi

• polyuretanové jadro alebo jadro  

 MANA + € 19 
• polohovanie hlavy, lamelový rošt 

 (prístup od nôh) 

• veľký úložný priestor v bielom lamine   

 s odvetrávacími otvormi

• lamelový rošt

• prešitý povrch postele skvalitňuje design  

 a zároveň zlepšuje kvalitu spánku  

• polyuretanové jadro alebo jadro

 MANA + € 19

výška lôžkovej plochy: 49 cm,

celkové rozmery š/d/v (110): 112/217/85 cm

š/d/v (140): 142/217/85 cm

výška lôžkovej plochy: 51 cm

celkové rozmery š/d/v (90): 92/217/85 cm

Výber poťahových látok

pre rad EXTRA 1 - 76,  100-199

• veľký úložný priestor 

 v bielom lamine, prístupný  

 z boku postele s odvetráva- 

 cími otvormi

• pružinové jadro

 alebo jadro MANA + € 19

Výnimočná príležitosť – možnosť výmeny súčasného 
jadra za jadro MANA, ktoré je na povrchu zmäkče-
né HR studenou penou. Zaisťuje dokonalý odpočinok
a dobrú kvalitu spánku.

Príplatok pre váľandy vrátane postele ELITE a ZAPA 

€ 19.

Príplatok za dvojposteľ € 39. 

Do objednávky je nutné uviesť názov jadro MANA.

Studená pena sa vyznačuje vyššou pevnosťou, tvarovou 
stálosťou a zároveň je výrazne vzdušnejšia než klasická 
polyuretanová pena. Peny z tohto materiálu majú totiž 

väčšie póry a preto matrac ľahšie dýcha a pruží.

JADRO MANAIndex tuhosti
plochy na ležanie a nosnosť

Polyuretan

Mana (dlhá životnosť)

Pružinové jadro

pre radu EXTRA ponúkame odtiene nohou
rozměr lôžkovej plochy: 90x200 cm alebo 80x200 cm

výška lôžkovej plochy: 42 cm

A
svetlá

B
tmavá

90 kg

110 kg

100 kg



BAZI 90x200/80x200 cm SABI 90x200/80x200 cm INFLEX 90x200/80x200 cm TERAFLEX 90x200/80x200 cm

náš

tip

CORADINA

ADELE

BARBARA

ADELE a BARBARA

tuhá tuhá tuhá tuhá

€ 377      € 628
s roštom, bez matraca

€ 399      €655
s roštom, bez matraca

€ 543      € 905
s roštom a matracom BAZI

€ 565      € 942
s roštom a matracom BAZI

€ 581      € 968
s roštom a matracom SABI

€ 603      € 1004
s roštom a matracom SABI

€ 655      € 1092
s roštom a matracom INFLEX

€ 677      € 1128
s roštom a matracom INFLEX

€ 679     € 1132
s roštom a matracom TERAFLEX

€ 701    € 1168
s roštom a matracom TERAFLEX

€ 151€ 139€ 102€ 83
€ 251€ 232€ 169€ 138

VÁŠ OBĽÚBENÝ PREDAJCA
Rošt z masívneho dreva – pevne spojený 

s posteľou, s možnosťou nastavenia tuhosti. 

Nosnosť 120 kg. Veľký úložný priestor, prístupný 

z boku postele. Hĺbka 30 cm pod lamelami.

U rady LUXUS máte možnosť objednať 

polohovateľný rošt za cenu € 39
(cena za oba rošty).

VÁŠ OBĽÚBENÝ PREDAJCA

• polohovanie hlavy, lamelový rošt 
 (prístup od nôh)

Praktické: 

Veľký úložný priestor, prístupný z boku postele.

Hĺbka 30 cm pod lamelami.

Celkový rozmer BARBARA, CORA a DINA:

š/d/v (180): 192/218/97 cm

š/d/v (160): 172/218/97 cm

Rozmery lôžkovej plochy

180x200 cm nebo 160x200 cm

sú za rovnakú cenu.

Celkový rozmer ADELE:

š/d/v (180): 192/232/97 cm, š/d/v (160): 172/232/97 cm

Parametre platia pre postele ADELE, DINA, CORA a BARBARA

• maximálne pohodlná a praktická posteľ

• výška lôžkovej plochy cca 54 cm,

 s matracom INFLEX a TERAFLEX cca 58 cm

• voľne uložený matrac

• rošt z masívneho dreva pevne 

 spojeného s posteľou

• možnosť nastavenia

 tuhosti

• nosnosť 120 kg

modelový rad

LUXUS Postele modelovej rady LUXUS sú jedinečným produktom, ktorý za priaznivú cenu 

ponúka rozumnú vyváženosť medzi designom a komfortom.

Denná deka 11,12,

13, 14 sú nepoužiteľné

pre čalúnenie čela ADELE.

Výška matraca cca 16 cm. Nosnosť do 110 Kg. Froté prací 

poťah na 600C. 5 zónová matrac sa skladá z polyuretá-

novej peny, konštrukcie sendvičového typu. Obojstranný 

matrac s 2 druhmi tuhostí. Všetky farby jadier matracov 

sú len orientačné.

Výška matraca cca 16 cm. Nosnosť do 110 kg. Froté prací 

poťah na 600C. Sendvičový 7-zónový matrac, stred zo spo-

jeného polyuretánu a dve dosky s masážnymi nopmi, ktoré 

zabezpečujú vzdušnosť a veľmi kvalitný spánkový komfort.

Výška matraca cca 21 cm. Nosnosť do 130 kg. Úpletový poťah 

aloe vera prací poťah na 600C. Sendvičový 7-zónový matrac je 

vyrobený zo studenej HR peny s vysokou gramážou. Obojstran-

ný matrac s 2druhmi tuhostí. Matrac zaisťuje ideálnu spánkovú 

klímu, komfort spánku a dlhú životnosť.

Výška matraca je cca 21 cm. Nosnosť do 130 kg. Obsahuje

visco pamäťovú penu. Úpletový poťah aloe vera prací 

poťah na 600C. Sendvičový 7-zónový matrac je vyrobený 

zo studenej HR peny s vysokou gramážou, na ktorej spočíva 

doska z visco peny s masážnymi nopmi. Obojstranný mat-

rac s 2 druhmi tuhostí. Matrac zaisťuje ideálnu spánkovú 

klímu, komfort spánku a dlhú životnosť.
viac na  www.ndpostele.cz

Platnosť AKCIE je do vypredania zásob.

mäkká mäkká mäkká mäkká

denná deka € 83


