
30 let pro vás vyrábíme 
kvalitní české

luxusní postele za nízké ceny



Boxspring

Vario
Postele s volně loženýma matracema, nadstandartně vysokou lehací plochou a kvalitním lamelovým roštem polohovacím 
pod hlavou. Možnost výběru matrací – dle aktuální nabídky a roštů – 17-ti lamelový rošt (šíře lamely 5,5 cm) nebo 
28-lamelový rošt.
Rošty mají zdvojené lamely v bederní oblasti umožňující nastavení tuhosti roštu, které  souvisí zároveň i s tuhostí matrace. 
Součástí roštu je stabilizační popruh proti přetížení.

1   Topper

2   vrchní matrace

3   pružiny typu Bonell

4  úložný prostor

Jsme rádi, že Vám můžeme představit exkluzivní kolekci postelí Boxspring, 
která je inspirována celosvětovým trendem kontinentálních postelí. Jsou 
oblíbené zejména v luxusních hotelech a všude tam, kde je kvalitní spánek 
na prvním místě.
V této jedinečné kolekci Boxspring si můžete sestavit přesně takovou 
postel, aby splňovala Vaše představy o kvalitním spaní.

Vlastnosti postelí Boxspring:
 Vzdušné pružinové jádro, textilie, pěna a duté vlákno jsou pevně 

přičalouněny k lamelovému masivnímu rámu.
 Masivní dřevěný nepolohovací rám s lamelami umožňuje přístup 

do úložného prostoru z bočních stran postele.
 Velký úložný prostor postele s odvětráváním zajišťuje kvalitní větrání 

Vaší postele a tím i podporuje delší životnost matrace.
 Kontrukce hlavního rámu postele je navržena tak, aby zabránila 

sklouznutí horní matrace a Vám byl zaručen klidný spánek.
 Kvalitní topper – vysoký 6 cm – pro maximální pohodlí.
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inspirujte se na našem instagramu – postele_maWs
Kde mimo jiné zjistíte jakou postel si u nás vybrala Nikol Moravcová (módní blogérka),
Andrea Kalousová (1. česká vícemiss 2015), či Sára Sandeva (filmová herečka).



vario Tessa

dříve 27 850,–

od17 670,–
+400 Kč za látku B

Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200 

(stejná cena).
Celkové rozměry (š × v × d):

176/196 × 115 × 222 cm.

Pléd: 490,–
Topper: 2 990,–

2× polštář: 490,–
Látka skupina B: 400,–

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku.

 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 13 140,– 17 670,– 19 060,– 20 050,– 20 780,– 21 750,– 22 790,– 
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 17 340,– 21 720,– 23 140,– 24 060,– 24 790,– 25 690,– 26 730,–
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

Vyrábíme ve variantě VARIO TESSA s polohovacím roštem (28 lamel) a variantě BOXSPRING TESSA (rošt s pružinami typu Bonell). Tato moderní 
poste definována jednoduchými liniemi a ručním zpracováním přemění každou obyčejnou ložnici v místnost, kde spánek znamená opravdový 
relax. Výška ložné plochy od 60 cm podtrhuje pocit luxusního spaní. To, že budete nejlepší v práci zaručit nemůžeme, to že do ní budete vstávat 
odpočatí ano. Zvedněte rošt postele a objevte úložný prostor.     Postel se nevyrábí v eko kůži. 

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a, s přístupem do úložného prostoru od nohou.

boxspring Tessa



Postel je vyráběna ve variantách VARIO IMPREZA s polohovacím roštem (28 lamel) a BOXSPRING IMPREZA. Minimalistické do detailu čalouněné 
čelo nadchne každého, kdo si potrpí na jednoduchost a útulnost. Ponořte své tělo a vnímejte, jak vás zaplavuje uvolnění. Výška ložné plochy od 
60 cm podtrhuje pocit luxusního spaní. Zvedněte rošt postele a objevte úložný prostor.           Postel se nevyrábí v eco kůži.

vario Impreza
dříve 22 736,–

od16 990,–
+400 Kč za látku B

Ložná plocha:
140/160/180 × 200 cm
(stejná cena)

Celkové rozměry (š × v × d):
153/173/193 × 120 × 213 cm

Pléd: 490,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–
Polohovací rošt pístový 1kus: 
1 050,– (pouze 80/90 × 200)
Motorový rošt
elektrický 1 kus: 4 300,– 
(pouze 80/90 × 200)
Zvýšení čela o jednu řadu:
cca 25 cm – 2 900,–
Látka skupina B: 400,–

Nohy látkové Nohy dřevěné

 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace ze studené 

pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 16 490,– 20 690,– 22 270,– 23 200,– 23 910,– 24 830,– 25 870,–
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 12 890,– 16 990,– 18 990,– 19 890,– 20 620,– 21 520,– 22 560,–
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

boxspring Impreza

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku.



Postel se vyrábí ve variantě VARIO LARA s 28-mi lamelovým polohovacím roštem a BOXSPRING LARA s roštem s pružinami typu Bonell – přístup 
do úložného prostoru z boku. LARA je definována luxusním zpracováním čalounění a elegantním vzhledem přemění každou obyčejnou ložnici 
v luxusní pokoj. Ručně čalouněné čelo dodává tradiční vzhled a vytváří měkkou útulnou atmosféru. Výška ložné plochy od 60 cm podtrhuje 
pocit luxusního spaní.          Postel se nevyrábí v eco kůži.

vario Lara
dříve 23 785,–

od17 670,–
+400 Kč za látku B

Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200 

(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):

171/191 × 120 × 212 cm

Pléd: 490,–
2× polštář: 490,–

Přehoz s polštáři: 1 990,– 
Polohovací rošt pístový 1kus: 

1 050,–
Motorový rošt elektrický 

1 kus: 4 300,–
Zvýšení čela o jednu řadu:  

cca 30 cm – 3 200,–
Látka skupina B: 400,–

Nohy látkové Nohy dřevěné

 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 17 340,– 21 720,– 23 140,– 24 060,– 24 790,– 25 690,– 26 730,–
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 13 140,– 17 670,– 19 060,– 20 050,– 20 780,– 21 750,– 22 790,–
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

boxspring Lara

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.



 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR + RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 12 880,– 16 990,– 18 880,– 19 790,– 20 510,– 21 430,– 22 470,–
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

Moderní postel, vyráběna ve variantách VARIO SELENA (polohovací rošt s 28-mi lamelami) a BOXSPRING SELENA, jejiž dominantou je ručně 
čalouněné čelo,vytvarované tak, abyste si v posteli mohli číst svou oblíbenou knihu. Výška ložné plochy od 60 cm podtrhuje pocit luxusního 
spaní.

vario Selena
dříve 22 386,–

od16 990,–
+400 Kč za látku B

Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200 cm
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
173/193 × 113 × 222 cm

Pléd: 490,–
2x polštář: 490,–
Přehoz s polštáři: 1 990,–
Polohovací rošt 
pístový 1 kus: 1 050,–
Motorový rošt 
elektrický 1 kus: 4 300,–
Látka skupina B: 400,–

Nohy látkové Nohy dřevěné

boxspring Selena

 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR + RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 16 380,– 20 590,– 22 170,– 23 090,– 23 810,– 24 730,– 25 770,–
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 65 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku.



CAPRISA přemění každou obyčejnou ložnici v luxusní pokoj. Ručně čalouněné čelo dodává tradiční vzhled inspirovaný vlnami z oceánu a vytváří 
útulnou atmosféru. Celkový dojem perfektní postele dotváří úložný prostor, který z designové postele dělá i praktický nábytek do ložnice. Ložná 
plocha začíná na 61 cm.          Postel se nevyrábí v eco kůži.

dříve 23 879,–

od17 670,–
+400 Kč za látku B

vario Caprisa 

Nohy látkové Nohy dřevěné

 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR + RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 13 140,– 17 670,– 19 060,– 20 050,– 20 780,– 21 750,– 22 790,–
Výška ložné plochy / nosnost 61 cm / 110 kg 62 cm / 130 kg 62 cm / 120 kg 65 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

boxspring Caprisa

 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR + RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 17 340,– 21 720,– 23 140,– 24 060,– 24 790,– 25 690,– 26 730,–
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200

 (stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):

176/196 × 115 × 222 cm

Pléd: 490,–
2× polštář: 490,–

Přehoz s polštáři P10: 1 990,–
Polohovací rošt 

pístový 1 kus: 1 050,–
Motorový rošt 

elektrický 1 kus: 4 300,–
Látka skupina B: 400,–

Varianta Vario: polohovací rošt pod hlavou (28 lamel) s volně loženou matrací a s přístupem do úložného prostoru od nohou.

Varianta Boxspring: rošt s pružinami typu Bonell, přístup do úložného prostoru z boku.



 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR + RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 11 570,– 16 530,– 17 830,– 18 710,– 19 440,– 20 370,– 21 410,–
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

Moderní postel, jejíž dominantou je ručně čalouněné čelo, vytvarované tak, abyste si v posteli mohli pohodlně číst svou oblíbenou knihu nebo 
sledovat svůj oblíbený pořad. Nora svým zpracováním a výškou ložné plochy přemění každou obyčejnou ložnici v místnost, kde pohodlí a styl 
jsou na prvním místě. Úložný prostor vytvoří z postele nejen pohodlný, ale i praktický kus nábytku.

vario Nora

Nora

dříve 21 230,–

od16 530,–
+400 Kč za látku B

od14 350,–
+450 Kč za látku B

 matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR + RE pěny

Beta
Elastická studená pěna

COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

 cena 14 350,– 15 540,– 16 070,– 16 510,– 17 130,– 18 100,– 
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 120 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg

Nora – dvojlůžko s napevno přičalouněnou matrací – lamelový polohovací rošt.

Pléd: 490,–
2× polštář: 490,–
Polohovací rošt pístový 1 kus: 1 050,–
Motorový rošt elektrický 1 kus: 4 300,–

Varianta Vario: lamelový polohovací rošt pod hlavou, s přístupem do úložného prostoru od nohou.

Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200 cm
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
180/200 × 102 × 222 cm



 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR + RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 11 120,– 15 800,– 17 300,– 18 210,– 18 760,– 19 840,– 20 880,–
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

Elba od13 410,–
+450 Kč za látku B

 matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR + RE pěny

Beta
Elastická studená pěna

COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

 cena 13 410,– 14 570,– 15 090,– 15 540,– 16 170,– 17 130,– 
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 120 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 64 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg

Elba – dvojlůžko s napevno přičalouněnou matrací – lamelový polohovací rošt.

dříve 20 860,–

od15 800,–
+400 Kč za látku B

vario Elba

Pléd: 490,–
2× polštář: 490,–

Polohovací rošt pístový 1 kus: 1 050,–
(pouze 80/90 × 200)

Motorový rošt elektrický 1 kus: 4 300,–
(pouze 80/90 × 200)

Knoflík 
krystalový

Knoflík 
látkový

(standard)

Varianta Vario: lamelový polohovací rošt pod hlavou, s přístupem do úložného prostoru od nohou.

Ložná plocha:
140/160 nebo 180 × 200

(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
156/176/196 × 110 × 214 cm.

Elegantní dvojlůžko s čelem standartně zdobené látkovými knoflíky, možnost krystalových knoflíků – nutno doobjednat. Lůžko má  
nadstandartně  vysokou ložnou plochu  s volně loženou matrací a s kvalitním lamelovým roštem a polohováním pod hlavou. Přístup do 
úložného prostoru od nohou.



matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

cena 11 350,– 16 370,– 17 640,– 18 550,– 19 280,– 20 180,– 21 220,–
Výška ložné plochy / nosnost 53 cm / 110 kg 54 cm / 130 kg 54 cm / 120 kg 57 cm / 130 kg 59 cm / 120 kg 59 cm / 140 kg

Tato moderní postel definovaná kvalitním polstrováním, ručním zpracováním a polohovacím roštem promění vaši ložnici v luxusní pokoj. Při 
návrhu postele jsme mysleli i na ty, kteří nemají doma mnoho prostoru. Proto jsme uzpůsobili úložný prostor tak, že do něj schováte i objemnější 
překvapení pro partnera, lůžkoviny nebo jen sezónní oblečení. Je možno objednat i bez nožiček.

vario Sarah

Sarah

dříve 20 986,–

od16 370,–
+400 Kč za látku B

od14 190,–
+450 Kč za látku B

matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR + RE pěny

Beta
Elastická studená pěna

COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

cena 14 190,– 15 360,– 15 900,– 16 330,– 16 960,– 17 920,– 
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 120 kg 54 cm / 130 kg 54 cm / 120 kg 57 cm / 130 kg 59 cm / 120 kg

Sarah – dvojlůžko s napevno přičalouněnou matrací – lamelový polohovací rošt.

Varianta Vario: lamelový polohovací rošt pod hlavou, s přístupem do úložného prostoru od nohou.

Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200 cm
(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):
177/197 × 102 × 221 cm

Pléd: 490,–
2× polštář: 490,–
Polohovací rošt pístový 1 kus: 
1 050,–
Motorový rošt elektrický 
1 kus: 4 300,–



matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

cena 10 700,– 14 990,– 16 930,– 17 830,– 18 370,– 19 440,– 20 470,–
Výška ložné plochy / nosnost 59 cm / 110 kg 60 cm / 130 kg 60 cm / 120 kg 63 cm / 130 kg 65 cm / 120 kg 65 cm / 140 kg

matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR + RE pěny

Beta
Elastická studená pěna

COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

cena 12 590,– 14 130,– 14 640,– 15 080,– 15 700,– 16 660,– 
Výška ložné plochy / nosnost 59 cm / 110 kg 60 cm / 120 kg 60 cm / 130 kg 60 cm / 120 kg 63 cm / 130 kg 65 cm / 120 kg

Sofie – dvojlůžko s napevno přičalouněnou matrací – Lamelový polohovací rošt.

Varianta Vario: lamelový polohovací rošt pod hlavou, s přístupem do úložného prostoru od nohou.

Ložná plocha:
160 nebo 180 × 200 cm

(stejná cena)
Celkové rozměry (š × v × d):

171/191 × 96 × 217 cm

Pléd : 490,–
2x polštář: 490,–

Polohovací rošt pístový 1 kus: 
1 050,–

Motorový rošt elektrický 
1 kus: 4 300,–

vario Sofie
dříve 20 286,–

od14 990,–
+400 Kč za látku B

Postel je vyráběna ve variantách Vario s lamelovým, polohovacím roštem a napevno přičaloněnou matrací. Tato postel definována dvěma 
měkce vypolstrovanými polštáři přemění každou obyčejnou ložnici v místnost, kde spánek znamená opravdový relax. Díky měkkým polštářům 
v ní můžete pohodlně číst svou oblíbenou knihu. Zvedněte rošt postele a objevte úložný prostor.

od12 590,–
+450 Kč za látku B

Sofie



matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 Cena šíře 90 7 200,– 8 780,– 9 800,– 10 510,– 10 690,– 11 150,– 11 670,–
 Cena šíře 110 8 720,– 10 660,– 11 870,– 12 860,– 13 180,– 13 850,– 14 580,–

Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 61 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 62 cm / 130 kg 65 cm / 120 kg 65 cm / 140 kg

vario Monza

od8 780,–
+400 Kč za látku B

Pléd: 390,–
Polohovací rošt pístový 1 kus: 
90 cm – 1 050,–
110 cm – 2 750,
Motorový rošt 
elektrický 1 kus:
90 cm – 4 300,–
110 cm – 6 500,–

Levý roh Pravý roh

 matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 cena 11 250,– 16 110,– 17 460,– 18 360,– 19 100,– 20 000,– 21 040,–
Výška ložné plochy / nosnost 60 cm / 110 kg 62 cm / 130 kg 62 cm / 120 kg 65 cm / 130 kg 66 cm / 120 kg 66 cm / 140 kg

vario Nina
dříve 20 720,–

od16 110,–
+400 Kč za látku B

Varianta Vario: lamelový polohovací rošt pod hlavou, s přístupem do úložného prostoru od nohou.

Pléd: 490,–
Polohovací rošt pístový 1 kus: 1 050,–
Motorový rošt elektrický 1 kus: 4 300,–

Ložná plocha: 160 nebo 180 × 200 cm (stejná cena)
Rozměry(š × v × d): 180/200 × 100 × 222 cm

Elegantní dvojlůžko s vysokou lehací plochou s volně loženou matrací s kvalitním lamelovým 
roštem polohovacím pod hlavou (5 poloh). Přístup do úložného prostoru od nohou.

Ložná plocha: 90/110 × 200 cm
Rozměry (š × v × d): 102/122 × 100 × 212 cm
Luxusní postel s volně loženou matrací dle výběru, 
s lamelovým roštem polohovacím pod hlavou (5 poloh). Velký úložný prostor, otevírání od nohou.



matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 Cena šíře 90 5 450,– 6 990,– 8 060,– 8 790,– 8 970,– 9 600,– 10 120,–
 Cena šíře 110 6 750,– 8 730,– 9 930,– 10 880,– 11 090,– 11 890,– 12 620,–

Výška ložné plochy / nosnost 56 cm / 110 kg 57 cm / 130 kg 57 cm / 120 kg 60 cm / 130 kg 61 cm / 120 kg 62 cm / 140 kg

matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

z paměťové pěny 22 cm

 Cena šíře 90 7 100,– 8 680,– 9 700,– 10 410,– 10 590,– 11 050,– 11 570,–
 Cena šíře 110 8 620,– 10 560,– 11 790,– 12 760,– 12 980,– 13 750,– 14 480,–

Výška ložné plochy / nosnost 57 cm / 110 kg 58 cm / 130 kg 58 cm / 120 kg 61 cm / 130 kg 62 cm / 120 kg 63 cm / 140 kg

Rozměry (š × v × d): 100/120 × 100 × 220 cm
Luxusní postel s volně loženou matrací dle výběru, 

s lamelovým roštem polohovacím pod hlavou (5 poloh). 
Velký úložný prostor, otevírání od nohou.

vario Karin (90–110 cm)
dříve 11 130,–

od8 680,–
+300 Kč za látku B

dříve 9 030,–

od 6 990,–
+300 Kč za látku B

Pléd: 390,–
Polohovací rošt pístový 1 kus: 
90 cm – 1 050,–
110 cm – 2 750,–
Motorový rošt elektrický 1 kus: 
90 cm – 4 300,–
110 cm – 6 500,–

Ložná plocha:
90/110 × 200 cm
Celkové rozměry (š × v × d):
92/112 × 92 × 210 cm.

Pléd: 390,–
Polohovací rošt pístový 1 kus: 
90 cm – 1 050,–, 110 cm – 2 750,–
Motorový rošt elektrický 1 kus: 
90 cm – 4 300,–, 110 cm – 6 500,–

Velmi oblíbené celočalouněné jednolůžko s novinkou volně ložené matrace, s kvalitním lamelovým 
roštem polohovacím pod hlavou (5 poloh). Úložný prostor s přístupem od nohou.

vario Niki (90–110 cm) 



 matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

 z paměťové pěny 22 cm

 cena 11 840,– 13 720,– 14 700,– 15 330,– 16 320,– 17 490,–
Výška ložné plochy / nosnost 42 cm / 110 kg 43 cm / 130 kg 43 cm / 120 kg 46 cm / 130 kg 48 cm / 120 kg 48 cm / 140 kg

matrace Bez matrací 
s roštem

alFa
Sendvičová matrace 

z PUR+RE pěny

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

exclusiVe
Luxusní matrace

 z paměťové pěny 22 cm

 Cena šíře 90 5 020,– 6 640,– 7 650,– 8 280,– 8 470,– 9 100,– 9 620,–
 Cena šíře 110 5 950,– 7 900,– 9 410,– 10 190,– 10 410,– 11 190,– 11 920,–

Výška ložné plochy / nosnost 57 cm / 110 kg 58 cm / 130 kg 58 cm / 120 kg 61 cm / 130 kg 62 cm / 120 kg 63 cm / 140 kg

Moderní jednolůžko, které definuje jednoduchost a kompaktnost. Vario Lea svým zpracováním měkkého polstrování a výškou ložné plochy 
přemění váš pokoj v místnost, kde pohodlí a styl jsou na prvním místě. Potřebujete schovat lůžkoviny? Úložný prostor pod postelí bude tím 
pravým místem.

vario Lea (90–110 cm)
dříve 8 386,–

od6 640,–
+300 Kč za látku B

dříve 16 490,–

od11 490,–
+300 Kč za látku B

Pléd: 390,–
Polohovací rošt pístový 1 kus:
90 cm – 1 050,–
110 cm – 2 750,–
Motorový rošt elektrický 1 kus:
90 cm – 4 300,–
110 cm – 6 500,–

Linda

Varianta Vario LEA: lamelový polohovací rošt pod hlavou, s přístupem do úložného prostoru od nohou.

Rozkládací pohovka vhodná ke každodennímu spaní – možný výběr různých typů matrací. Velký úložný prostor.
Rozměry ve složeném stavu: d: 195 š: 105 v: 81 cm, rozměry v rozloženém stavu: d: 195, š: 156, v: 42 cm

od11 840,–
+450 Kč za látku B



matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR+RE pěny

Beta
Elastická studená 
pěna COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

 Cena šíře 90 6 990,– 8 380,– 8 650,– 8 980,– 9 390,– 9 980,– 
 Cena šíře 110 7 990,– 9 680,– 10 020,– 10 400,– 10 890,– 11 610,– 

Výš. ložné pl./nosnost 56 cm / 110 kg 57 cm / 120 kg 57 cm / 130 kg 57 cm / 120 kg 60 cm / 130 kg 62 cm / 120 kg

matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR+RE pěny

Beta
Elastická studená pěna 

COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

 Cena šíře 160/180 12 730,– 14 150,– 14 670,– 15 110,– 15 780,– 16 670,– 
 Cena šíře  220 14 660,– 16 480,– 17 130,– 17 670,– 18 050,– 19 230,– 
Výš. ložné pl./nosnost 57 cm / 110 kg 57 cm / 120 kg 58 cm / 130 kg 58 cm / 120 kg 61 cm / 130 kg 63 cm / 120 kg

Dvoulůžko s napevno přičalouněnou matrací.
Designové, ale praktické. Design podtrhují ručně všité knoflíky a kvalitní polstrování celé postele. Duo 
vyniká svou flexibilitou. V jednom momentu máte v pokoji široké dvoulůžko (až 220 cm) a o chvilku 
později 2 vysoce komfortní válendy s polohovacím roštem a úložným prostorem, otevírání od nohou.
Ložná plocha: 160/180/220 × 200 cm. Celkové rozměry (š × v × d):166/186/226 × 95 × 209 cm

Duo (160–180–220 cm)
dříve 14 386,–

od12 730,–
+450 Kč za látku B/ +300 Kč za látku X

Levý roh Pravý roh

Paris (90–110 cm)

Elegantní jednolůžko s kvalitním lamelovým roštem a dvěma bočními čely – levá/pravá strana, napevno 
přičalouněnou matrací a velkým úložným prostorem, boční výklop.
Ložná plocha: 90/110 × 200 cm. Rozměry (š × v × d): 97/117 × 93 × 211 cm

od6 990,–
+400 Kč za látku B/ +300 Kč za látku X



matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR+RE pěny

Beta
Elastická studená pěna

COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

cena 9 990,– 11 700,– 12 220,– 12 670,– 13300,– 14 270,– 
Výš. ložné pl./nosnost 56 cm / 110 kg 57 cm / 120 kg 57 cm / 130 kg 57 cm / 120 kg 60 cm / 130 kg 62 cm / 120 kg

Jednodušší varianta postele Sofie s napevno přičalouněnou matrací s lamelovým roštem bez polohování, dvěma měkce vypolstrovanými 
polštáři a ručním zpracováním přemění každou obyčejnou ložnici v místnost, kde spánek znamená opravdový relax. Zvedněte rošt postele 
a objevte úložný prostor, do něhož schováte lůžkoviny.

Klára

Porto

dříve 14 130,–

od 9 990,–
+450 Kč za látku B/ +300 Kč za látku X

dříve 9 350,–

od 6 600,–
+300 Kč za látku B/ +200 Kč za látku X

Rozměry (š × v × d):
96/116/146 × 105 × 207 cm

 matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR + RE pěny

Beta
Elastická studená pěna 

COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

Cena šíře 90 6 600,– 7 620,– 7 960,– 8 250,– 8 650,– 9 280,– 
Cena šíře 110 7 690,– 8 710,– 9 040,– 9 340,– 9 740,– 10 370,–
Cena šíře 140 9 000,– 10 070,– 10 480,– 10 830,– 11 260,– 12 040,–

Výš. ložné pl./nosnost 57 cm / 110 kg 57cm / 120 kg 57 cm / 130 kg 57 cm / 120 kg 61 cm / 130 kg 62 cm / 120 kg

Knoflík 
látkový

(standard)

Knoflík 
krystalový

Elegantní celočalouněné jednolůžko 
s lamelovým roštem s napevno přičalouněnou matrací. 
Přístup do úložného prostoru je vždy od nohou.
– standartně zdobené látkovými knoflíky 
– možnost látkových knoflíků – nutno doobjednat
– šířka 90 a 110 cm s lamelový polohovací rošt pod hlavou 
– šířka 140 cm s nepolohovací lamelový rošt u vzorované látky budou boky matrace ze stejné látky jako korpus a čelo (vyobrazení Gizela)

Ložná plocha:
180 × 200 cm
Rozměry (š × v × d):
187 × 97 × 207 cm



 matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR + RE pěny

Beta
Elastická studená pěna 

COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

Cena šíře 110 6 650,– 7 620,– 7 960,– 8 250,– 8 650,– 9 280,–
Cena šíře 140 7 860,– 9 020,– 9 440,– 9 790,– 10 220,– 11 000,–

Výška 110/140 / nosnost 52/56 cm / 110 kg 53/57 cm / 120 kg 53/57 cm / 130 kg 53/57 cm / 120 kg 57/61 cm / 130 kg 58/62 cm / 120 kg

matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR + RE pěny

Beta
Elastická studená pěna 

COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

Cena šíře 110 6 650,– 7 620,– 7 960,– 8 250,– 8 650,– 9 280,–
Cena šíře 140 7 860,– 9 020,– 9 440,– 9 790,– 10 220,– 11 000,–

Výška 110/140 / nosnost 52/56 cm / 110 kg 53/57 cm / 120 kg 53/57 cm / 130 kg 53/57 cm / 120 kg 57/61 cm / 130 kg 58/62 cm / 120 kg

Rozměry (š × v × d): 110/140 × 84 × 214 cm
Čalouněné jednolůžko vybavené lamelovým roštem s polohováním 
pod hlavou a napevno přičalouněnou matrací.

– šířka 110 cm s lamelový polohovací rošt pod hlavou
– šířka 140 cm s nepolohovací lamelový rošt u vzorované látky budou boky matrace ze stejné látky jako korpus a čelo (vyobrazení Gizela)

dříve 9 590,–

od 6 650,–
+300 Kč za látku B/ +200 Kč za látku X

dříve 11 130,–

od 6 650,–
+300 Kč za látku B/ +200 Kč za látku X

Gizela

Tara s čelem

– šířka 110 cm s lamelový polohovací rošt pod hlavou
– šířka 140 cm s nepolohovací lamelový rošt u vzorované látky budou boky matrace ze stejné látky jako korpus a čelo (vyobrazená)

Rozměry (š × v × d): 99/119/149 × 92 × 210 cm
Celočalouněné lůžko s čelem, vybavené nepolohovacím lamelovým roštem, 
napevno přičalouněnou matrací  a velkým úložným prostorem.



dříve 5 901,–

od 4 780,–
+250 Kč za látku B/ +150 Kč za látku X

Rozměry (š × v × d): 90/110 × 200 cm
Tato nadčasová postel s napevno přičalouněnou matrací a polohovacím roštem 
pod hlavou již v základní variantě. Postel je vybavena úložným prostorem na 
lůžkoviny. Rozměry (š × v × d): 90/100 ×  od 53 × 200 cm

Rozměry (š × v × d): 90/110 × 200 cm
Tato nadčasová postel s napevno začalouněnou matrací. Postel je vybavena 
úložným prostorem, do něhož je přístup bočním výklopem.

Katty 90–110

Tara 90–110

dříve 7 840,–

od 4 510,–
+250 Kč za látku B/ +150 Kč za látku X

matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR + RE pěny

Beta
Elastická studená 
pěna COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

 Cena šíře 90 4 510,– 5 180,– 5 440,– 5 670,– 5 990,– 6 480,– 
 Cena šíře 110 5 610,– 6 490,– 6 830,– 7 120,– 7 500,– 8 120,– 

Výš. ložné pl./nosnost 54 cm / 110 kg 55 cm / 120 kg 55 cm / 130 kg 55 cm / 120 kg 58 cm / 130 kg 60 cm / 120 kg

matrace
alFa

Sendvičová matrace 
z PUR + RE pěny

Beta
Elastická studená 
pěna COOLFLEX

gama
Zátěžová matrace 
ze studené pěny

Delta
Matrace ze studené 

a paměťové pěny

lux
Zátěžová studená pěna 

výška 20 cm

comFort
Komfortní matrace 

z paměťové pěny 22 cm

 Cena šíře 90 4 780,– 5 500,– 5 770,– 5 980,– 6 290,– 6 770,– 
 Cena šíře 110 5 990,– 6 840,– 7 150,– 7 410,– 7 760,– 8 330,– 

Výš. ložné pl./nosnost 54 cm / 110 kg 55 cm / 120 kg 55 cm / 130 kg 55 cm / 120 kg 58 cm / 130 kg 60 cm / 120 kg



Vzorník přehozů s polštáři
P7–P10

1 990,–

Elektricky polohovatelný lamelový rošt s předpjatými lamelami. 
Lamely jsou březové. Rošt disponuje nastavením tuhosti ve středové 
části díky posuvným „páskem“ a zdvojeným lamelám. Středový 
stabilizační popruh zabrání prolomení lamely při extrémním 
bodovém zatížení. 28 lamel.

Lamelový rošt s přístupem do úložného prostoru od nohou. 
Manuálně polohovatelný lamelový rošt v oblasti hlavy a nohou 
s předpjatými břízovými lamelami. Rošt disponuje nastavením 
tuhosti ve středové části díky posuvným „páskem“ a zdvojeným 
lamelám. Středový stabilizační popruh zabrání prolomení lamely při 
extrémním bodovém zatížení. 28 lamel.

Motorový rošt Pístový rošt

5-ti zónová profilovaná sendvičová matrace s horní roznášecí vrstvou 
z elastické a prodyšné zátěžové PUR pěny, pod níž je vrstva z kvalit-
ní tuhé RE pěny. Profilace matrace zajišťuje uvolnění svalstva během 
spánku a lepší provzdušnění matrace.

Matrace alFa

nosnost

110 kg

VÝšKa

16 cm

COOLFLEX

Luxusní 5-ti zónová matrace, jejíž jádro je vyrobeno z vysoce kvalit-
ní elastické studené pěny COOLFLEX. Pěna COOLFLEX se díky svým 
vlastnostem optimálně přizpůsobí tělu a umožní tak zdravý a klidný 
spánek, regeneraci svalstva a dokonalé provzdušnění matrace.

Matrace Beta

nosnost

120 kg

VÝšKa

17 cm1 2 3 4 5
tuHost

1 2 3 4 5
tuHost

p 7

p 9

p 8

p 10



Akce začíná 15. 9. 2019.
Čela u výrobků nejsou čalouněná se zadní strany látkou v barvě 
potahu.
Barevnost odstínů najdete v našem vzorkovníku látek.
Rozměry jsou v toleranci +/-1–3 cm.

Ceník možných příplatků a doplňků máme v maloobchodním 
ceníku.

 Najdete nás i na instagramu: 
 POSTELE_MAWS

Ceny jsou včetně DPH. Za tiskové chyby neručíme.

Váš prodejce:

COOLFLEX PLUS

COOLFLEX PLUS COOLFLEX

COOLFLEX + VISCOFOAM

COOLFLEX + VISCOFOAM

Luxusní 5-ti zónová matrace, jejíž jádro je vyrobeno z vysoce kvalit-
ní elastické studené pěny COOLFLEX. Pěna COOLFLEX se díky svým 
vlastnostem optimálně přizpůsobí tělu a umožní tak zdravý a klidný 
spánek, regeneraci svalstva a dokonalé provzdušnění matrace.

Komfortní 5-ti zónová sendvičová matrace, jejíž ložná plocha je 
tvořena z vysoce zátěžové kvalitní studené pěny COOLFLEX, která 
je profilovaná do 5 anatomických zón, což zajišťuje dokonalé uvol-
nění a  regeneraci těla. Spodní vrstva z  tužší studené pěny zvyšuje 
nosnost matrace.

Vysoce luxusní 7-mi zónová matrace, jejíž ložná plocha je tvořena vis-
coelastickou paměťovou pěnou VISCOFOAM, která reaguje na tělesnou 
teplotu a  dokonale se tak poddá tělu, které během spánku stabilizuje 
v optimální poloze. V kombinace se studenou pěnou COOLFLEX umožní 
správnou regeneraci svalstva a příjemný spánek.

Komfortní 5-ti zónová matrace vyrobená ze 3 vrstev kvalitních vysoce zá-
těžových studených pěn COOLFLEX. Její hlavní předností, kromě nosnosti 
130 kg, je univerzálnost, která vzniká díky rozdílné profilaci pěn. Matrace 
je vhodná pro partnery. Každý si najde tu správnou stranu, která mu zajistí 
kvalitní spánek a dokonalou regeneraci těla.

Luxusní 7-mi zónová matrace Exclusive je vyrobena z kvalitní viscoelas-
tické pěny VISCOFOAM a ze dvou vrstev zátěžové studené pěny COOL-
FLEX. 
Matrace je oboustranná vysoká 22 cm má měkčí a tvrdší stranu o nos-
nosti do 140 kg. Takto řešená matrace umožňuje spaní i pro osoby s nižší 
hmotností bez ztráty komfortu. Matrace stále zůstává příjemná a není 
tvrdá. Přizpůsobuje se tělu ležící osoby i když snese zátěž až 140 kg.
Tato luxusní matrace zajistí dokonalý spánek a maximální regeneraci va-
šeho těla.

Matrace gama

Matrace lux

Matrace Delta

Matrace comFort

Matrace exclusiVe

nosnost

120 kg

VÝšKa

22 cm
nosnost

130 kg

VÝšKa

20 cm

nosnost

140 kg

VÝšKa

22 cm

nosnost

120 kg

VÝšKa

17 cm

nosnost

130 kg

VÝšKa

17 cm
1 2 3 4 5

tuHost

1 2 3 4 5
tuHost

1 2 3 4 5
tuHost

1 2 3 4 5
tuHost

1 2 3 4 5
tuHost


