
Kolekce postelí



Tmavou nocí probleskuje měsíční 

svit, jako příslib příštího dne, 

a sama tma je dílnou světla, které 

tmu protne v okamžiku svítání. 

A když přichází nový den, zas 

úplně tak nový není. Vždyť to, co 

je v něm cenné, tu už bylo.....ale 

opravdu už tu všechno bylo? 

Tradice a současnost, řemeslo 

a technologie, fantazie 

a preciznost, kvalita a styl. 

Nezaměnitelný styl úplného 

čalounění, kterým Polstrin 

navazuje na to cenné minulých 

dní a co přetváří do linií a křivek 

modernity, se znovu objevuje 

v nové kolekci.

Kolekce celočalouněných postelí, ve kterých 
staré a nové, den a noc, světlo a tma tvoří 
nepřetržitou kontinuitu, a kde jedno bez 
druhého nemá smysl.



kolekce postelí

Je to jako v pohádce nebo v báji. Byla kdysi jedna země. Nad ní vznášela se nebeská klenba tak blankytná, 
že jí na světě rovno nebylo. Kolem té země ze tří stran rozprostíralo se moře hluboké a temně modré jako 
noc. Ty tři strany jsou jako tři velké dary, které ta země dala nám ostatním. První dar je dar fantazie, jež dala 
vzniknout všem bohům, hrdinům, nymfám a jejich příběhům, které si dodnes vyprávíme. Druhý dar je krása, 
kterou své bohy a mýty ta země obdařila. A ten třetí je um, dovednost a zručnost, se kterou jim postavila ony 
dech beroucí sochy a chrámy. Bez umu by ani fantazie a krása nikdy nenabyly své formy. 

Na ten trojí odkaz navazujeme i my v naší kolekci postelí. Afrodité, Dafné, Dióna…….zní vám to povědomě? 
Nenechte se mýlit. To není pohádka ani mýtus……i když vlastně……posuďte sami!

Thalló
(strany 30 – 33)

Afrodité
(strany 34 – 37)
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(strany 26 – 29)

Auxó
(strany 6 – 9)

Létó
(strany 10 – 13)

Dafné
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(strany 18 – 21)
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(strany 42 – 45)
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postelové rošty
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matrace
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přikrývky a polštáře
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technická příloha
(strany 54 – 60)

Hestie
(strany 38 – 41)

Léda
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design: Barbora Ditrychová / Studio Polstrin



Auxó značí bohyni růstu. Auxó je růst 
sám. Zaseté zrno vzklíčí a doroste do 
plnosti. Pro nás je tím zrnem dávná 
dovednost východočeských řemesl-
níků, kterou necháváme dozrát do 
dokonalých designových forem. Dů-
kazem je ocenění Nábytek roku 2011, 
které posteli Auxó propůjčila Asocia-
ce českých nábytkářů za počin na poli 
nábytkového designu mimořádně 
zdařilý. Tradice se spojuje se součas-
ností, řemeslo s moderním designem. 
Auxó není jen dávná minulost a sláva 
starých bohů. Růst nelze zastavit ani 
zdržet. Alespoň u nás v Polstrinu ne.
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design: Barbora Ditrychová / Studio Polstrin



Pastviny a rozkvetlé louky. Na nich 
běhají děti, pasáčci hrají na flétny, 
děvečky a chasníci shrabují a vážou, 
milenci se ukrývají do snopů. A nade 
vším se vznáší ta podmanivá letní 
vůně sena…..Jistě takové idylické ob-
rázky, tisíckrát omleté, známe z poe-
zie i z reklamy, ale proč to nezažívat ve 
skutečnosti? Létó je příležitost!
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design: Studio Polstrin



Uprostřed noční divočiny, Dafné, nejkrásnější z nymf, koupe se v křišťálově průzračné lázni lesního jezírka. Je tak 
nádherná, že popletla hlavu i samotnému Apollónovi. Ale jako je chladné to jezírko, tak chladná je i Dafné ke svému 
nešťastnému nápadníkovi. Kde ses inspiroval Ovidie, když jsi psal své Proměny? To už nám bohužel zůstane skryto. 
Ale zato víme, kde se inspirovat v současnosti. Dafné ztělesňuje vše, co zdobí její dávnou jmenovkyni: vznešenost a pů-
vab, čistota linie i elegantní křivky. Dafné je jistě rozmarná nymfa, ale chladná určitě není.....tedy pokud nejste zrovna 
Apollón.
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Kdo měl někdy příležitost vidět naživo slavné 
sousoší Tři Grácie od Antonia Canovy, 
ten určitě nezapomene. Dokonalé linie, 
harmonická kompozice, neodolatelný dívčí 
půvab. Máme pocit, že i se slovem dokonalost 
tu poněkud zaostáváme za realitou.  
Je možné se tomuto dílu byť jen přiblížit?  
My jsme to zkusili. Skvějící se, potěšující 
srdce a kvetoucí jsou jejich jména. I když 
naše Grácie určitě splňuje všechny tři 
atributy dávných bohyň krásy a půvabu, 
zejména třetí, Thaleia neboli kvetoucí,  
vtiskla své následovnici plný význam  
svého jména.
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design: Studio Polstrin



Květinové vzory jakoby tu opět našly 
své místo na slunci. Nebojíme se je 
používat, víme, jak na to! Nechte 
svoji Grácii rozkvést i u vás doma!
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design: Studio Polstrin



Kdo je ta dívka, kvůli níž na sebe král bohů bere podobu labutě? Jak po-
stihnout její půvab? Dokázal to božský Leonardo, Puškin nebo Goethe? 
Nebo ty stovky dalších, kteří ji malovali, psali o ní básně a symfonické 
skladby, zpívali o ní a uctívali ji? Snad. Ale zadívejte se na chvilku pozor-
ně. Přivřete oči a otevřete svou mysl dávným mýtům. Nezdá se vám, že 
Léda z naší kolekce ji vystihuje dokonale? Co myslíte?
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design: Barbora Ditrychová / Studio Polstrin



Ticho. Na lukách se převaluje mlha jako peřina, jen ze vzdálené továrny 
jsou slyšet jakési tlumené zvuky. Vůbec všechno je dnes tlumené. Zvuky, 
barvy i nálady. To Karpó, bohyně podzimu, zarývá svůj pluh a jeho brázdy 
táhnou po celém horizontu. Stromy, květiny, ptáci a všechno, co po celé 
léto bojovalo o své místo na slunci, se teď ukládá k spánku. Celá příroda 
uléhá……přidejte se!
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auxó

Nobitiatis moluptati 
volupit maximus 

et dolorit qui vere 
velesequi tecupie 

nimolor serovid qui 
sunt oditius dolutates 

as aspidit iatior adia 
il incillibus millace 

stibusciisi coresti 
asperch illutem ossus.
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design: Barbora Ditrychová / Studio Polstrin



Po modrém blankytu bělavé páry……ne nebojte, nevracíme se do školních škamen 
ani na recitační soutěž…Ale upřímně……nenapadá vás to taky? Thalló, božská klíč-
nice, nejenže hlídá bránu Olympu, božský příbytek, který šplhá k nebesům. Thalló 
jakoby sama připomínala bezmračnou letní oblohu, pod níž všechno utichá a chystá 
se k polednímu odpočinku. Ne, tahle postel nepotřebuje nebesa. Thalló jsou nebesa!
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design: Studio Polstrin



V příboji vln písek se přelévá a když moře ustoupí, ze zčeřené pěny vystupuje sama 
bohyně lásky. Zrozená z mořského přílivu, kráčí Afrodité obnaženou pláží a drobné 
otisky jejích chodidel tvoří v písku pravidelné řady. Jen neúnavné moře se přes ně 
přelévá a spojuje je drobnými čarami, ve kterých se drží pěna, jež bohyni zrodila. Ať 
je moře modré nebo po bouři kalné, tvojí kráse to neublíží Afrodité.
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design: Studio Polstrin



Kdo přichází do domu, ve kterém vládne mír a soulad, je podoben poutníku, který 
po namáhavé cestě nachází spočinutí v oáze. Ničím nelze nahradit džbán vody pro 
žíznivého a teplo sálajícího krbu pro znavenou duši. Hestie je jeho ochránkyní a pe-
čovatelkou. Kdo hledá klidný přístav v rozbouřeném světě, utíká k ní jako k bezpeč-
nému kotvišti.
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design: Studio Polstrin



Nedozírný je oceán. V něm jako v zrcadle shlíží se Dióna, nejkrásnější z Hyád. A stov-
ky jejích družek z té hvězdné mlhoviny ji konejší, když pláče nad svým bratrem. Její 
pláč však déšť je, co živí prameny, potoky a řeky, jež ústí v tom nekonečném zrcadle. 
Má barvu stříbra, jak odraz té vesmírné družiny zlehounka plave po jeho vlnách. 
V nich Dióna chová malého Dionýsa. Vždyť její náruč je tak laskavá a něžná…
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postelové rošty
doplňky
matrace

přikrývky a polštáře



postelové rošty doplňky

NS35
Noční stolek se sklem

LAV130
Lavice s úložným prostorem

NS30
Taburet / noční stolek

ZC70
Zrcadlo v čalouněném rámu

NS60
Skleněný noční stolek

NS40
Noční stolek

NS00
Kulatý stolek 

se sklem

NS50
NS51

Noční stolek se zásuvkou

rozměry doplňků najdete 
v Technické příloze na straně 59
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DUOSTAR

Praktický lamelový rošt pro běžné spaní

rozměry: 200 × 80/90/100 cm, výška 5 cm
nosnost: 120 kg 

DUOSTAR KOMBI P

Praktický lamelový rošt pro běžné spaní s bočním výklopem pro snadnější přístup k úložnému prostoru. 
Zdvih pomocí textilního úchytu.

rozměry: 200 × 80/90/100 cm, výška 5 cm
provedení: pravý / levý
nosnost: 120 kg

Pružné lamely uložené ve dvojicích v kaučukových pouzdrech tvoří 5 anatomických zón. Středový 
popruh zlepšuje stabilitu roštu. Posuvnými objímkami lze nastavit individuální tuhost v bederní části. 
Foliovaná povrchová úprava lamel usnadní údržbu roštu. Zvedání pomocí pístového mechanismu.

TOROFLEX

Rošt s bodovým pružením 

rozměry: 200 × 80/90/100, výška 10 cm
nosnost: 120 kg

Rošt s bodovým pružením zajistí podporu každého centimetru těla. Pružné výkyvné talíře reagují na 
zátěž tisíci podpěrnými body a dokonale se tak přizpůsobí tlaku ve střední části i na okrajích lůžka. 
Talíře dvojí tuhosti jsou rozložené do 3 anatomických zón a v ramenní části lze individuálně změnit jejich 
tuhost podle potřeby. Velmi dobré provzdušnění matrace zvyšuje hygienu lůžka.
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matrace

sono

mapaselene
nyx

foibeamata

Exclusivní matrace s mikrotaštičkovým pružinovým jádrem. Kolem pružiny je zpevňující rámeček z kvalitní polyuretanové pěny 
s vyprofilovanými ventilačními otvory pro zajištění cirkulace vzduchu. Samotné jádro má 7 anatomických zón. Pružiny jsou z každé strany 

překryty jinak tuhou roznášecí vrstvou, což znamená, že otočením matrace získáte dvě odlišně tuhé lehací plochy. Dále je zde vrstva koňských žíní 
pro zajištění provzdušnění lehací plochy. Jako poslední vrstva je použita latexová pěna, která díky svému složení odpuzuje roztoče a aktivně tím 
působí proti alergiím, navíc velmi dobře pracuje s vlhkostí a dává lehací ploše příjemnou měkkost.

Potah: KAšMíR / Jedná se o luxusní potah vyrobený z tkaniny s kašmírem. Tkanina je prošita uzavřeným vzorem s rounem o vysoké gramáži, 
které obsahuje přírodní vlákno. Potah je opatřen zipem ze 4 stran a je tedy dělitelný na dvě části. Matrace s tímto potahem jsou opatřeny separační 
vrstvou. V boku potahu je 3D textílie pro zajištění provzdušnění matrace. Potah je svlékací a prací do 40°C. 

Nyx

výška: 22 cm / nosnost: 120 kg

1. Kašmírový potah
2. Rouno s hedvábím
3. Latexová pěna
4. Koňské žíně
5. Mikrotaštičková zónovaná matrace
6. Boční výstuha z PUR pěny se vzduchovými otvory

3

4

6

5

2 1
1. Potah s bambusovou tkaninou
2. Latexová pěna
3. Vysoceobjemová studená PUR pěna
4. Viscoelastická pěna

3

4

2 1

1. Polyesterový potah
2. Vysoceobjemová studená PUR pěna
3. Zónové profily

2 1

3

Potah: MICRO AKTIVE / Potah se skládá ze 3 vrstev, což zaručuje dobrý odvod vlhkosti 
a prodlužuje životnost. Vyznačuje se schopností aktivně ničit plísně a bakterie. Je vhodný 
pro alergiky. Potah je svlékací a lze prát do 60°C. 

Matrace s novým řešením maximálního odvětrávání a odvádění vlhkosti 
(ventilační zóny). V jádru je použita ventilační pěna Dryfeel a profilované 

zónové vrstvy . Na tomto základním jádru je umístěna vrchní 4 cm vrstva pěny, kterou lze 
kdykoliv v průběhu užívání matrace vyměnit aniž by se muselo měnit jádro matrace.  
Na výběr jsou dva typy pěn a to: V-viscoelastická nebo K-studená vysoceobjemová PUR 
pěna.

Sono

výška: 24 cm / nosnost: 120 kg

1. Potah Micro Aktive
2. Volitelná vrstva:
 a) viscoelastická pěna
 b) vysoceobjemová studená PUR pěna
3. Vysoceobjemová studená PUR pěna
4. Studená PUR pěna se zónováním
5. Ventilační pěna DRYFEEL

2

3

5 4
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Potah pro matraci Selene, Mapa: BAMBOO / Jedná se o luxusní potah vyrobený 
z tkaniny obsahující bambusová vlákna. Tkanina je prošita s rounem o vysoké gramáži. 
Potah je opatřen zipem ze 4 stran a je tedy dělitelný na dvě části. Matrace s tímto 
potahem jsou opatřeny separační vrstvou. V boku potahu je 3D textílie pro zajištění 
provzdušnění matrace. Potah je svlékací a prací do 40°C.

Selene je luxusní sedmi zónová sendvičová matrace jejíž jádro je tvořeno 
velmi kvalitní vysoceobjemovou studenou pěnou, která zajišťuje vysokou 

kvalitu a životnost matrace. Profilované jádro zajišťuje cirkulaci vzduchu uvnitř matrace 
a zároveň tvoří na matraci 7 anatomických zón. Pro zvýšení komfortu spánku spojeným 
s možností výběru tuhosti vrchní lehací plochy, jsou v rámci jedné matrace použity dva 
odlišné typy pěn. Na jedné vrchní straně matrace je použita pěna visckoelastická a na 
druhé straně pěna latexová.

Selene

Vysoce kvalitní matrace jejíž jádro je tvořeno taštičkovými 5-zónovými 
pružinami. Boky této matrace jsou vyrobeny z kvalitní polyuretanové pěny. 

Pružinové jádro je překryté roznášecí vrstvou, která je na jedné straně tužší a na druhé 
měkčí, což znamená, že otočením matrace získáme výběr ze dvou tuhostí. Na lehacích 
plochách je použita studená pěna, která díky své otevřené struktuře zajišťuje vzdušnost 
matrace. Na kvalitě matrace přidává i vynikající bodová elasticita studené pěny. Zónové 
jádro zajišťuje výborné anatomické podmínky při ležení.

Mapa

výška: 20 cm / nosnost: 120 kg

1. Potah s bambusovou tkaninou
2. Vysoceobjemová studená PUR pěna
3. Taštičkové zónované pružiny
4. Boční výstuha z PUR pěny se vzduchovými otvory
5. Roznášecí krycí vrstva

4

3 5

2 1

Potah pro matraci Amata, Foibe: UNO / Jedná se o jednoduchou variantu potahu 
s poutavým designem. Potah je z neprošité úpletové tkaniny o vysoké gramáži, která 
je složena z 100% polyesteru. Potah je na kratší a delší straně opatřen zipem. Potah je 
svlékací a prací do 40°C.

Tato matrace je vyrobena z monobloku velmi kvalitní vysoceobjemové 
studené pěny. Pro dosažení maximálního komfortu je studená pěna 

profilována do sedmi anatomických zón. Pěna díky své otevřené struktuře umožňuje 
vynikající cirkulaci vzduchu uvnitř matrace a díky výborné bodové elasticitě zajišťuje velmi 
vysokou kvalitu spánku.

Amata

Velmi kvalitní pružinová matrace s jádrem typu BONELL. Pružiny jsou 
překryty roznášecí vrstvou o vysoké gramáži s dvojitou impregnací. Boky 

matrace a lehací plocha je tvořena z polyuretanové pěny. Kvalitní polyuretanová pěna v 
kombinaci s pružinovým jádrem zajišťuje dobré anatomické podmínky a vysokou kvalitu 
této matrace.

Foibe

výška: 16 cm / nosnost: 120 kg 

1. Polyesterový potah
2. PUR pěna
3. Pružinová vložka
4. Boční výstuha z PUR pěny se vzduchovými otvory
5. Roznášecí krycí vrstva

4 2 1

5

3
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Peithó
sypek: 100% polyester-mikrovlákno
náplň: 90% prachové peří, 10% peří
prací na 40˚C 

POL5120 kazetová přikrývka 1350×200 cm (600g)
POL5320 kazetová přikrývka 1350×200 cm (1000g)
POL5011 polštář 70×90 cm, trio (950/150)

Klymené
sypek: 100% bavlna se saténovou úpravou
náplň: 90% prachové peří, 10% peří
prací na 40˚C

POLC100 kazetová přikrývka 1350×200 cm (530g)
POLC110 kazetová přikrývka 1350×200 cm (900g)
POLC120 kazetová přikrývka 1350×200 cm (1150g)
POL008 polštář 70×90 cm, trio (1000/200)

Hespiredés 

dekorační polštáře
sypek: 100% bavlna kepr
náplň: 15% prachové peří, 85% peří
prací na 40˚C

POL005 polštář 70×90 cm (1100g)
POL003 polštář 40×40 cm (350g)
POL011 polštář 50×50 cm (420g)
POL010 polštář 60×60 cm (700g)
POL007 polštář 40×60 cm (400g)

přikrývky a polštáře52 53Bájní hrdinové se nechávali zlákat nymfami, 
které je svou krásou dokázaly často stáhnout 
do záhuby. Vy podlehněte Peithó, Klymené 
a Hesperidkám, které vás na rozdíl od 

svých předchůdkyň přivedou do říše 
spokojeného, klidného a zdravého 
spánku.

TRIO polštář
TRIO polštář se skládá ze třech komor. 
Prostřední komora je plněna měkkým 
peřím, které zajišťuje pevnost polštáře. 
Obě krajní komory jsou plněny prachovým 
peřím. Tento polštář splňuje současně oba 
dva základní požadavky, drží velmi dobře 
tvar a jsou příjemné na omak.

Kazetová přikrývka
Konstrukce této přikrývky je tvořena 
kazetami, které jsou plněny jednotlivě. 
Přepážky mezi kazetami mohou být 
různě vysoké. Výška této přepážky 
určuje množství náplně a tím i hřejivost 
přikrývky.

Proč zvolit peří?
Ještě pro generaci našich babiček a pra-
babiček bylo prachové peří tou nejlepší 
a prakticky jedinou náplní přikrývek 
a polštářů. Z dobrého důvodu. Prachové 
peří je skvělý tepelný izolant, je čistě 
přírodního původu, a spolu s bavlněným 
povlakem jsou ložní soupravy vzdušné 
a lehké, pohlcují vlhkost, při spaní se 
přizpůsobují tvaru lidského těla a jsou 
zdravotně nezávadné. Jste překvapeni?  
Tolikrát jste už slyšeli, že peří je po-
hromou pro alergiky? Pravý opak je 
pravdou. Při správném zpracování peří 
dochází při teplotě 130°C k jeho sterili-
zaci, a tím se vytváří nepříznivé prostředí 
pro všechny druhy roztočů. Pokud 
dodržujeme zásady správné péče, vydrží 
nám pokrývka z prachového peří velmi 
dlouho. Je to tak jednoduché: stačí 
pořádně naklepat a pak si už jen  
lehnout a snít!

Peří je:
- lehké
- zdrovotně nezávadné
- hřejivé
- trvanlivé
- vzdušné
- přizpůsobivé
- hydroskopické
- plnivé
- pratelné
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NAPLÁNUJTE SI SVOU LOŽNICI:
- na této stránce jsme vám připravili půdorysy 

našich postelí v měřítku 1:50
- na protější straně si nakreslete půdorys své 

ložnice a zakreslete si do něj postel, pro kterou 
jste se rozhodli

AUXÓ, LÉTÓ

LÉDA

HESTIE

DIÓNA

THALLÓ

DAFNÉ, GRÁCIE, AFRODITÉ

KARPÓ

1:50 1m

54  55



211 191 171

12
0

9

215

250 230 210

THALLÓ 200

THALLÓ
THALLÓ 180 THALLÓ 160

AFRODITÉ 200

AFRODITÉ
AFRODITÉ 180 AFRODITÉ 160

HESTIE 200

HESTIE
HESTIE 180 HESTIE 160

DIÓNA 220

DIÓNA

DIÓNA 200
DIÓNA 180

90

6

212

12
9

15
6 

/ 
16

6 
/ 

17
6

17
6

16
6

15
6

9

215

294 264 234

233 213 193

8

38

12

42

12

42

3

6

26

26

61

5

10

205

5
šíře všech bočnic

5
šíře všech bočnic

5
šíře všech bočnic

INFORMACE K POSTELI DIÓNA:
- spodní část postele je tvořena dvěmi samostatně stojícími očalouněnými matracemi na dřevěném rámu, které jsou 

v přední části spojeny kováním. V zadní části jsou zaháknuty k čelu postele.
- druhou vrstvu tvoří očalouněná matrace standardně vždy z jednoho dílu v daném rozměru celé postele.

Matraci můžete libovolně otáčet a volit si tak mezi tužší a měkčí stranou.
- vrchní vrstva postele je tvořena matrací, kterou lze kdykoliv v průběhu jejího používání vyměnit. 

U této matrace lze vybírat z 3 typů vnitřní výplně, a to: 
V - vyscoelastická pěna; K - studená vysoceobjemová PUR pěna; Ž - koňské žíně.

 Potah je vyroben z tkaniny s obsahem kašmíru. Tkanina je prošita uzavřeným vzorem s rounem o vysoké gramáži, 
které obsahuje přírodní vlákno. Potah je svlékací a prací do 40°C. 

- vzhledem k rozměru a váze zadního čela, doporučujeme toto čelo vždy připevnit ke zdi, aby nedošlo 
k vylomení ve spodní části. Čelo je již dodáváno s namontovaným kováním vč. protikusu pro zaháknutí.

- velikost jednotlivých čtverců na čele je poměrově přizpůsobena konkrétnímu rozměrovému typu postele (mění se 
i výška čela).

Řez postelí DIÓNA:

1. Kašmírový potah
2. Vrchní matrace, volitelné provedení:
 a) viscoelastická pěna
 b) latexová pěna
 c) koňská žíně
3. Boční výstuha z PUR pěny
4. Vysoceobjemová studená PUR pěna
5. Taštičková 5 zónová pružina
6. Roznášecí krycí vrstva
7. Bonelové pružiny
8. Dřevěný rám
9. Potahový materiál
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Afrodité NSK63

Volitelné přístavby nočních stolků

Doplňky − solitérní noční stolky

Úložné prostory

Dafné NSK43 Dafné NSK63

Grácie NSK43 Grácie NSK63

LAV130 Lavice s úložným prostorem

NS35 Noční stolek se sklem NS30 Taburet / noční stolek

NS00 Kulatý stolek se sklem

NS50 Noční stolek se zásuvkou NS40 Noční stolek
NS51 Noční stolek se zásuvkou osvětlený

Úložný prostor UP

Úložný prostor UP 180 P/L

53 42

42

NS60

130

107 x 62 85

tl. 5

ZC70 − Zrcadlo v čalouněném rámu
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Postele − rozměry

 TECHNICKÁ PŘÍLOHA / 59

U obou typů úložných prostorů je 
možno objednat očalounění vnějších 
pohledových ploch ve stejném materiálu, 
kterým je čalouněna postel.
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Postele − rozměry Postele − volitelné podnoží

VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Upozornění: U modelu Afrodité v provedení kůže II. nejsou použity knoflíky, ale pouze vtahy ( z důvodu, že nelze očalounit knoflík silnou kůží).
  U modelu Afrodité jsou v provedení kůže sešívány jednotlivé čtverce (vzniká šev) a v látkovém provedení se jednotlivé čtverce tvoří prošitím.
- v případě použití kůže (platí pro všechny typy postelí) může docházet k odlišnému zpracování určitých detailů, především rozdíly v prošití, oproti ostatním potahovým 

materiálům. 
- zadní strana čela je standardně očalouněna pouze netkanou textilií. V případě požadavku lze očalounit konkrétním potahovým materiálem. 
- všechny typy postelí jsou vhodné také pro rošty s motorovým pohonem (uvádět raději v objednávkách)
- tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých postelí a doplňků ± 25 mm.
- postele jsou dodávány v rozmontovaném stavu, vždy samostatně balené čelo a zvlášť jednotlivé bočnice. Ke každé posteli je dodán montážní návod vč. spojovacího 

kování a příslušného podnoží.
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INFORMACE K POSTELI DIÓNA:
- spodní část postele je tvořena dvěmi samostatně stojícími očalouněnými matracemi na dřevěném rámu, které jsou 

v přední části spojeny kováním. V zadní části jsou zaháknuty k čelu postele.
- druhou vrstvu tvoří očalouněná matrace standardně vždy z jednoho dílu v daném rozměru celé postele.

Matraci můžete libovolně otáčet a volit si tak mezi tužší a měkčí stranou.
- vrchní vrstva postele je tvořena matrací, kterou lze kdykoliv v průběhu jejího používání vyměnit. 

U této matrace lze vybírat z 3 typů vnitřní výplně, a to: 
V - vyscoelastická pěna; K - studená vysoceobjemová PUR pěna; Ž - koňské žíně.

 Potah je vyroben z tkaniny s obsahem kašmíru. Tkanina je prošita uzavřeným vzorem s rounem o vysoké gramáži, 
které obsahuje přírodní vlákno. Potah je svlékací a prací do 40°C. 

- vzhledem k rozměru a váze zadního čela, doporučujeme toto čelo vždy připevnit ke zdi, aby nedošlo 
k vylomení ve spodní části. Čelo je již dodáváno s namontovaným kováním vč. protikusu pro zaháknutí.

- velikost jednotlivých čtverců na čele je poměrově přizpůsobena konkrétnímu rozměrovému typu postele (mění se 
i výška čela).

Řez postelí DIÓNA:

D01
lyžina – titanový nástřik 
rozměry: hl. 10 cm, v. 14 cm
použití pro postele:
AUXÓ, LÉTÓ, KARPÓ, THALLÓ, LÉDA, HESTIE

D04
noha čtvercová – titanový nástřik 
rozměry: 6 × 6 cm, v. 14 cm
použití pro postele:
AUXÓ, LÉTÓ, KARPÓ, THALLÓ, LÉDA, HESTIE

D02
noha válcová – titanový nástřik 
rozměry: pr. 6 cm, v. 14 cm
použití pro postele:
AUXÓ, LÉTÓ, KARPÓ, THALLÓ, LÉDA, HESTIE

P04
noha čtvercová – komaxit
rozměry: 6 × 6 cm, v. 10 cm
použití pro postele:
AFRODITÉ, DAFNÉ, GRÁCIE

P02
noha válcová – komaxit
rozměry: pr. 6 cm, v. 10 cm
použití pro postele:
AFRODITÉ, DAFNÉ, GRÁCIE

D05
noha čtvercová – titanový nástřik
rozměry: 10 × 10 cm, v. 10 cm
použití pro postel:
DIÓNA

D06
noha rohová – titanový nástřik
rozměry: 20 × 20 cm, v. 3 cm
použití pro postel:
DIÓNA

1. Kašmírový potah
2. Vrchní matrace, volitelné provedení:
 a) viscoelastická pěna
 b) latexová pěna
 c) koňská žíně
3. Vysoceobjemová studená PUR pěna
4. Boční výstuha z PUR pěny
5. Taštičková 5 zónová pružina
6. Roznášecí krycí vrstva
7. Bonelové pružiny
8. Dřevěný rám
9. Potahový materiál
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Všechna ta tajemná půvabná jména 
nebyla by pro nás ničím, kdyby v nás 
neprobouzela kouzelnou sílu fantazie 
a snění. Tu sílu, která i v peříčku 
unášeném lehounkým vánkem 
dokáže spatřit celý svět. Každé ráno 
probouzí se obyčejný člověk, vstane 
a spěchá za svými nikdy nekončícími 
povinnostmi a tužbami. Večer, když 
ale uléhá k posilujícímu spánku, 
probouzí se v něm člověk zcela jiný, 
a spolu s ním probouzí se najády, 
nymfy a bohyně a jejich jména už 
nepatří jen obyčejným postelím. 
Ty postele samy obývají onu snivou 
říši. Kdo pak rozliší, kde končí sen 
a začíná skutečnost. Kde noc a den. 
Světlo a tma. 

Vždyť jedno bez druhého nemá smysl.



poděkování:

- panu Hynku Medřickému - Artemide showroom Praha-Vinohrady  
za zapůjčení svítidel

- firmě FOMEI a.s. Hradec Králové  
za zapůjčení osvětlovací techniky

- manželům Safari  
za poskytnutí prostor jízdárny pro focení

- panu Ivanu Teiklovi a Sdružení Hradec Králové 777 let  
za poskytnutí prostor pro focení

- Správě Hospitalu Kuks  
za poskytnutí prostor pro focení

koncept, grafická příprava, pre-press: Grafické studio PDK
fotografie: Pavel Sůva
texty: Libor Kožušník
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