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O FIRME

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

KOMBINÁCIA MODERNÝCH 
TECHNOLÓGIÍ A DETAILOV

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

VYSOKO KVALITNÉ VÝROBKY

Česká republika je našim domovom. 
Miesto, kde viac ako 31 rokov vyrábame 
produkty, ktorými sa snažíme robiť 
radosť našim zákazníkom. Hrdo 
používame značku Český výrobok 
a uznávame tradičné hodnoty, pretože 
vieme, že kvalitný spánok je základom 
šťastia každého z nás.

ČESKÁ TRADÍCIA

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

MYSLÍME
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

DIZAJNÉRI
A VÝVOJOVÉ CENTRUM

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

BEZPROBLÉMOVÉ
DORUČENIE VÝROBKOV

Firma Blanář nábytek, a. s. bola založená v roku 1989. Jej zakladateľom je Roman Blanář. 
V súčasnosti sa radí medzi najväčšieho výrobcu lehacieho nábytku v Európe a v Českej 
republike zaujíma vedúce postavenie. Zákazníkom ponúka dvojlôžka a váľandy všetkých 
typov, pohovky, matrace a lamelové rošty. Firma viac ako polovičku svojej produkcie 
exportuje do zahraničia, medzinárodnými odberateľmi sú spoločnosti z Nemecka, 
Rakúska, Švajčiarska, Maďarska, Slovenska, Chorvátska alebo Poľska. V Českej republike 
a na Slovensku firma predáva svoj sortiment u viac ako 200 odberateľoch.

Blanář nábytek a. s. v dnešnej dobe zamestnáva cca 500 ľudí vďaka čomu patrí medzi 
hlavných zamestnávateľov v regióne. Ročná produkcia sa pohybuje okolo 200 tisíc 
postelí a firma je považovaná za najrýchlejšie rastúcu spoločnosť vo svojom odbore 
v Európe. Spoločnosť Blanář nábytek a. s. je členom Asociácie českých nábytkárov 
a hrdo používa značku Český výrobok.

Firma na vývoji svojich výrobkov spolupracuje s niekoľkými významnými inštitúciami, 
pretože jej hlavnou misiou je ponúknuť zákazníkom kvalitné, zdravotne nezávadné 
výrobky, ktoré podliehajú aktuálnym trendom. Pretože takmer každý z nás v posteli 
strávi takmer tretinu svojho života a tak v nej vytvára príbehy našich postelí.



Luxusná nadčasová posteľ s vysokým čelom sa stane dominantou Vašej spálne.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok - polohovanie hlavy pomocou ovládača
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• možnosť zakúpenia exklutívneho topperu

KERSTIN od 599 €
Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

180 × 200   44 130 721 599

180 × 200 Nanna  71 130 1 479 1 210

Pri použití roštu P11s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 EUR

RIVIERA 80RIVIERA 16



VANDA od 609 €

Obľúbená posteľ s efektným a veľmi príjemným čelom.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok - polohovanie hlavy pomocou ovládača
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• snímateľný poťah na čele
• denná deka a vakúše sú v cene postele

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

160 × 200   44 130 739 609

160 × 200 Riana  61 110 979 799

180 × 200   44 130 759 629

180 × 200 Riana  61 110 1 279 1 049

Pri použití roštu P11s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 EUR

RANGO DUO 2ALOFT GREY / HUGO 90 ELEPHANT

UMELÁ KOŽA



REAL od 735 €

Celkovým prevedením luxusná posteľ s dominantným čelom.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok • polohovanie hlavy pomocou ovládača
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• denná deka a vakúše sú v cene postele

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

180 × 200   44 130 899 735

180 × 200 Selene  66 110 1 839 1 515

Pri použití roštu P11s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 EUR

LARISA DUO 1ARAVENNA 01

UMELÁ KOŽA



NICE od 515 €

Moderná posteľ vyniká svojim šachovnicovým riešením čela.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok • polohovanie hlavy pomocou ovládača
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• denná deka a vakúše sú v cene postele

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

160 × 200   38 130 625 515

160 × 200 Ivana  54 130 1 165 959

180 × 200   38 130 635 519

180 × 200 Ivana  54 130 1 199 989

Pri použití roštu P11s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 EUR

FERTO DUO 4AMILANO 9110



SANZA od 575 €

Moderná posteľ, ktorá Vás zaujme svojim celkovým dizajnom.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok • polohovanie hlavy pomocou ovládača
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• denná deka a vankúše sú v cene postele

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

160 × 200   38 130 699 575

160 × 200 Nelly plus  59 110 1 069 875

160 × 200 Ivana plus  59 130 1 145 945

180 × 200   38 130 725 595

180 × 200 Nelly plus  59 110 1 125 925

180 × 200 Ivana plus  59 130 1 215 995

Pri použití roštu P11s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 EUR

AMORE 104  / NATY DUO 1A



NADINE od 669 €

Moderná dizajnová posteľ sa stane dominantou Vašej spálne.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok • polohovanie hlavy pomocou ovládača
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• denná deka a vankúše sú v cene postele

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

160 × 200   44 130 815 669

160 × 200 Asteria  66 130 1 335 1 099

180 × 200   44 130 835 679

180 × 200 Asteria  66 130 1 405 1 159

Pri použití roštu P11s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 EUR

SALVADOR 4 / SILVIA DUO 1A SALVADOR 17 / SILVIA DUO 2A



GLORIA od 685 €

Klasické dvojlôžko v zaujímavom farebnom prevedení a veľmi ľahkou montážou.

• očalúnené PUR matrace sú prevne uložené na lamelovom rošte
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• úložný priestor sa otvára od nôh
• možnosť zakúpenia dekoračných vankúšov

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt RL1 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

160 × 200 Alena  52 105 835 685

180 × 200 Alena  52 105 865 715

AMORE 30  / SEVILLA 86-12



Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

180 × 200   44 130 559 459

180 × 200 Nelly  59 110 879 699

OLÍVIA od 459 €

Praktická posteľ s vkusným dizajnovým čelom.

Pri použití roštu P11s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 289 EUR• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok • polohovanie hlavy pomocou ovládača
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh

SALINA 4005SALINA 4004MILANO 9110MILANO 3920BERTA 1



RAFAEL od 719 €

Dizajnová posteľ, ktorú vďaka svojej konštrukcii umiestnite aj do horšie prístupných 
priestorov.

• posteľ je dodaná v demonte
• lamelový rošt PB1
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• posteľ má úložný priestor
• rošt je polohovateľný

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

180 × 200   Dle Matrac 130 875 719

BRITT od 499 €

Posteľ, ktorú vďaka svojej konštrukcii umiestnite aj do horšie prístupných priestorov.

• posteľ je dodaná v demonte
• lamelový rošt RL2
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• bez úložného priestoru

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

180 × 200   Dle Matrac 130 599 499

RIVIERA 26

ENJOY 2 CAMEL



KELLY od 279 €

Obľúbená, moderná posteľ v niekoľkých rozmeroch, vhodná predovšetkým 
pre dospievajúcu mládež.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

90 × 200   38 130 339 279

90 × 200 Nelly  53 110 505 415

120 × 200   38 130 399 325

120 × 200 Nelly  53 110 619 505

140 × 200   38 130 429 345

140 × 200 Nelly  53 110 669 545

LOFT GREYLOFT 1ANTONY 74-88ANTONY 74-15

UMELÁ KOŽAUMELÁ KOŽA



FIONA od 179 €

Variabilná váľanda, ktorá umožňuje voľbu čiel podľa potreby.
Vhodná najmä do detských izieb.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh
• možnosť zakúpenia dekoračných vankúšov

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

90 × 200   38 130 219 179

90 × 200 Nelly  53 110 399 329

110 × 200   38 130 269 219

110 × 200 Nelly  53 110 495 405

Čelo 90 krátke (obojstranné čalúnenie) 95 75

Čelo 110 krátke (obojstranné čalúnenie) 99 79

Čelo dlhé (jednostranné čalúnenie) 75 59

MALMÖ NEW 95MALMÖ NEW 83MALMÖ NEW 26



VITO od 645 €

Luxusná posteľ kontinentálneho typu je pozoruhodná svojim dizajnom a vysokým 
komfortom spania.

• posteľ typu boxspring
• 1. vrstva box z pružinových matrcov uložených na smrekovom ráme
• 2. vrstva, rozdelené, ale zipsom spojené matrace. Jadro matrcov je z HR studenej peny
• 3. vrstva je topper z HR studenej peny

Rozmer ložnej 
plochy [cm]

Matrac 
bonnel

Matrac 
HR pena

Topper 
HR pena

Max. doporučená 
nosnosť [kg] Pôvodná cena [Kč] Akčná cena [Kč]

120 × 200    120 789 645

140 × 200    120 853 699

180 × 200    120 1 039 849

ANTONY 74-15



VISION od 869 €

Moderná rozkladacia pohovka, ktorá je určená k sedeniu a taktiež ku každodennému spaniu.

• rozkladacia pohovka na rozmer ložnej plochy 125x200 a 160x200
• voľne položené matrace z HR studenej peny
• úložný priestor je prístupný po vysunutí vozíka v spodnej časti

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

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

90 × 200
125 × 200
160 × 200

Ivana  46 110 1 059 869

ARTE 23 / ARTE 14 GORDON 22 BEIGE /
ALCONE 4 COFFEE



Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč] Akčná cena [Kč]

160 × 200 PUR 42 120 / osoba 819 669

Rozmer ložnej plochy nerozložené [cm] Rozmer sedacej plochy

80 × 200 60 × 200

GENF od 669 €

Moderná dizajnová rozkladacia pohovka je určená k sedeniu a príležitostnému spaniu.

• jadro matraca z PUR peny
• chrbtová opierka sa po rozložení stane rozšírenou ložnou plochou
• pohovka má úložný priestor
• dekoračné vankúše sú súčasťou pohovky

ROMEO 8002



TURI ADRIANAod 375 € od 395 €

Obľúbená praktická rohová váľanda vhodná pre všetky vekové kategórie. Váľanda s dizajnovým čelom je určená predovšetkým do študentských izieb. Jednou z 
výhod je ľahká montáž.

• možnosť voľby pravého alebo ľavého rohu
• očalúnený PUR matrac je pevne uložený na lamelovom rošte
• mechanické polohovanie hlavy a nôh, úložný priestor sa otvára od nôh

• očalúnený PUR matrac je pevne uložený na lamelovom rošte
• úložný priestor sa otvára od nôh
• dekoračný vakúš je v cene postele

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt RL1 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

110 × 200 Alena  47 105 479 395

140 × 200 Alena  47 105 535 439

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt RL1 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

90 × 200 Alena  53 105 459 375

ARTE 23 / ANTONY 74-88 COFFEE / SALINA 4004COFFEE / SALINA 4004 ARTE 5 STONE / LARGO 13 CITY B 05 / SALINA 9022



EVELÍNA NEPTUNod 285 € od 189 €

Obľúbený typ váľandy vhodný pre všetky vekové kategórie s vyššou ložnou plochou. Obľúbené lôžko vhodné pre všetky vekové kategórie.

• očalúnený PUR matrac je pevne uložený na lamelovom rošte
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• úložný priestor sa otvára od nôh

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohovanie hlavy a nôh
• možnosť voľby elektrického roštu P11 za príplatok • polohovanie hlavy pomocou ovládača
• možnosť výberu voľne položeného matraca
• úložný priestor sa otvára od nôh

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt P12 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

90 × 200   38 130 229 189

90 × 200 Nelly  53 110 409 335

Pri použití roštu P11 s elektrickým polohovaním hlavy príplatok 155 EUR

Rozmer ložnej 
plochy [cm] Matrac Rošt RL1 Výška ložnej 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnosť [kg]

Pôvodná 
cena [Kč]

Akčná cena 
[Kč]

90 × 200 Alena  53 105 345 285

TRINITY 15TRINITY 14BERTA 1 TRINITY 6TRINITY 2MOLLINO 151-80 / MOLISOFT 81 MALMO NEW 8 / MALMO NEW 26



MATRAC ROŠTY

• zvýšený komfort ležania pre telo užívateľa
• sedemzónový matrac s podielom prírodného oleja
• studená, vysoko elastická HIGH RESILENCE pena
• vysoká priepustnosť bunkovej štruktúry
• výborná pružnosť
• vzduchová priepustnosť
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah 

Výška matraca v poťahu 
je cca 21 cm. Doporučená 

nosnosť do 130 kg.

IVANA PLUS

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

Akčná cena 169 € 175 € 249 € 289 €

• lamelový rošt s elektrickým polohovaním hlavy
• mechanické polohovanie nôh ( 1 poloha )
• 28 lamiel vo výkyvných kaučukových puzdrách
• ľahšia manipulácia pri otváraní úložného priestoru
• popruh proti preťaženiu
• rošt je samostatne nepredajný

P11

• mechanické polohovanie hlavy 
(7 polôh) a nôh (1 poloha)

• 28 lamiel vo výkyvných kaučukových puzdrách
• ľahšia manipulácia pri otváraní úložného priestoru
• popruh proti preťaženiu
• rošt je samostatne nepredajný

P12

• mechanické polohovanie hlavy 
(7 polôh) a nôh (1 poloha)

• 28 bielych lamiel vo výkyvných kaučukových 
puzdrách

• ľahšia manipulácia pri otváraní úložného priestoru
• popruh proti preťaženiu
• rošt je samostatne nepredajný

PB1

• pevný lamelový rošt
• smrekový rám
• rošt je samostatne nepredajný

RL1

• voľne položený masívny rošt, nepolohovací
• povrch je začalúnený protišmykovou textíliou 

110g/m2
• 15 ks masívnych lamiel, šírka 53 mm, ktoré sú 

uložené v plastovom puzdre
• bez popruhu proti preťaženiu

RL2

• obojstranný matrac
• vysoko kvalitná polyuretánová pena
• sedem anatomických zón
• dokonalý komfort pri spánku užívateľa
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah EXCELLENT 

LINE TENCEL

Výška matraca v poťahu 
je cca 22 cm. Doporučená 

nosnosť do 130 kg.

ASTERIA

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

Akčná cena 199 € 219 € 279 € 319 €

• kvalitná PUR pena bez použitia lepidiel
• 2. úrovne tvrdosti:
• nižšia - biela pena a vyššia - ružová pena
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah

Výška matraca v poťahu 
je cca 15 cm. Doporučená 

nosnosť do 110 kg.

NELLY

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

Akčná cena 119 € 129 € 175 € 199 €

• kvalitné sendvičové jadro matraca
• tri vrstvy pien
• matrac rešpektuje prirodzený tvar chrbta
• sedemzónový matrac
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah SUPRA LINE 

MARBLE

Výška matraca v poťahu 
je cca 17 cm. Doporučená 

nosnosť do 110 kg.

RIANA

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

Akčná cena 145 € 159 € 229 € 269 €

• unikátna polyuretánová MEGACELL pena
• zlepšený odvod tepla a vlhkosti
• dlhá životnosť
• sedem anatomických zón
• optimálne odvetrávanie matraca
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah PREMIUM 

LINE SILVER

Výška matraca v poťahu 
je cca 27 cm. Doporučená 

nosnosť do 130 kg.

NANNA

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

Akčná cena 259 € 279 € 389 € 415 €

• sedemzónový matrac
• studená, vysoko elastická HIGH RESILENCE pena
• vysoká priepustnosť bunkovej štruktúry
• výborná pružnosť
• vzduchová priepustnosť
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah MARBLE

Výška matraca v poťahu 
je cca 16 cm. Doporučená 

nosnosť do 130 kg.

IVANA

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

Akčná cena 159 € 175 € 265 € 309 €

• zvýšený komfort ležania pre telo užívateľa
• komfortné viscoelastické peny v dvoch tuhostiach
• rovnomerné rozloženie tlaku pre ľudské telo
• optimálne odvetrávanie matraca 
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah EXCELLENT 

LINE TENCEL

Výška matraca v poťahu 
je cca 22 cm. Doporučená 

nosnosť do 110 kg.

SELENE

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

Akčná cena 345 € 355 € 475 € 605 €

• zvýšený komfort ležania pre telo užívateľa
• kvalitná PUR pena bez použitia lepidiel
• 2. úrovne tvrdosti:
• nižšia - biela pena a vyššia - ružová pena
• kvalitný snímateľný a prateľný poťah

Výška matraca v poťahu 
je cca 21 cm. Doporučená 

nosnosť do 110 kg.

NELLY PLUS

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

Akčná cena 139 € 149 € 219 € 239 €



Model
Rozmer

ložnej plochy
š / d / v (cm)

Celkové rozmery
š / d / v (cm)

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

matrace (cm)
Denná deka Vankúše Výška

nožičky (cm)
Úložný

priestor
Prístup do úložného 

priestoru

Poloho-
vanie 

pre 
hlavu

Plynové 
piesty

RL1 P12 P11 PB1 Pružina
(Bonnel) RL2 Alena Nelly Ivana HR Studená 

pena / PUR Nelly + Ivana + Riana Asteria Selene Nanna Bez Matrac / 
nosnost roštu Studená pena Viscoelastická 

pena

ADRIANA
110 × 200 114 × 206 × 73

  105 47 10 áno od nôh
140 × 200 144 × 206 × 73

EVELÍNA 90 × 200 90 × 201 × 53   105 52 3,5 áno od nôh  

FIONA
90 × 200 104 × 211/216 × 91

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

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

NICE
160 × 200 181 × 221 × 93

   130  130 54   10 áno od nôh  
180 × 200 201 × 221 × 93

GLORIA
160 × 200 182 × 207 × 109

  105 53 10 áno od nôh  
180 × 200 202 × 207 × 109

KELLY

90 × 200 111 × 213 × 109

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

140 × 200 161 × 213 × 109

SANZA
160 × 200 173 × 221 × 117

   110  130  130 58   3,5 áno od nôh  
180 × 200 193 × 221 × 117

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

REAL 180 × 200 201 × 218 × 125    110  130 60   3,5 áno od nôh  

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

NADINE
160 × 200 177 × 239 × 115

   130  130 64   3,5 áno od nôh  
180 × 200 197 × 239 × 115

BRITT 180 × 200 191 × 212 × 116   110 15 nie

RAFAEL 180 × 200 194 × 217 × 116   130 15 áno od nôh  

KERSTIN 180 × 200 194 × 217 × 153    130  130 69   10 áno od nôh  

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

VANDA
160 × 200 179 × 220 × 112

   110  130 61   3,5 áno od nôh  
180 × 200 199 × 220 × 112

VISION
(rozkládacia pohovka)

90 × 200 100 × 225 × 80

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

160 × 200 170 × 225 × 80

VITO 
(box–spring)

120 × 200 133 × 213 × 117

  120  64 3,5 áno 120 a 140 od nôh
180 z boku 140 × 200 153 × 213 × 117

180 × 200 193 × 213 × 117

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

Technické parametre k výrobkom



www.blanar.cz

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s.
Brumovice 410
691 11 Brumovice
Czech Republic

Ceny sú len orientačné. Výslednú cenu výrobku žiadajte u svojho predajcu.

Váš predajca


