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Další katalogy fi rmy DOMESTAV s.r.o.

ložnice a studentské pokoje

1. Noční stolek 2Z č.208/S

3. Knihovna vysoká úzká č.840/S

4. Knihovna vysoká č.838/S

5. Noční stolek 1Z č.207/S

7. Postel TORO č.110/S

8. Postel TORO L1 č.151/S

2. Skříň 2-dvířková D416

6 Podložka na psací stůl D828

9. Postel TORO hobby (demont) č.111/S

12. Postel RELAX demont č.143/S

13. PC stůl pravý D702

14. Krabice s kolečky D810

15. Židlé Klára 2 - dětská polohovací č.407/2/S

16. Skříň policová D408
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32. Zábradlí k žebříku-velký šikmý D944
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DOMESTAV s.r.o. je česká fi rma se sídlem v Brně. Vznikla v roce 1995 jako 

prodejce dřevěného nábytku. Od roku 1998 se zaměřila na vlastní výrobu 

z masivu a od roku 2007 dodává nábytek i do zahraničí. V dnešní době vyrábí 

nábytek ze smrkového, bukového a dubového masivu. 

Veškerá výroba nábytku podléhá platným evropským normám a je zajištěna 

na počítačem řízených obráběcích dvou centrech s 0,1 mm přesností výroby. 

Cílem fi rmy DOMESTAV s.r.o. je kvalita, design a dobré jméno nábytku na českém

i zahraničním trhu.

Inspi� ce pro Vas
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Postel Manon Vás okouzlí unikátním spojením romantiky a elegance. Skládá se z rámu, úložného 

prostoru a čela. Čelo je v části hlavy a je možno vybrat si z široké nabídky tvarů a barev. 

MANON
Inspi� ce pro Vas
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Příjemně zaoblené hrany zvyšují bezpečnost a pocit harmonie. Oblé 

čelo působí dynamicky a je vyrobeno podle nejnovějších technologií, 

u kterých se klade důraz na kvalitu provedení a technickou dokonalost.

U postele Manon mahagon Vás na první pohled upoutá její prohnuté čelo, díky jemuž se postel stává dominantou Vaší ložnice.

MANON mahagon tmavý

Díky výklopnému mechanismu získáme komfortní přístup do úložného prostoru.

Inspi� ce pro Vas
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U postele Manon javor Vás nadchne lehkost tvarů v provedení kombinace dřeva a kovových prvků.

MANON javor

Čelní výklop zpřístupní úložný prostor i v případě nedostatku místa ve Vaší ložnici. Díky jeho konstrukci 

můžete bez obav vstoupit do úložného prostoru a mít tak jednoduchý přístup k vloženým věcem.

Rám postele podtrhává celkovou 

stabilitu. Svými propracovanými detaily 

lůžko umocňuje pocit odpočinku.

Harmonie, čistota tvarů a výběr materiálů 

Vám zpříjemní chvíle ve Vaší ložnici.Inspi� ce pro Vas
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MANON dub tmavý

Nepostradatelnou součástí interiéru ložnice jsou 

noční stolky a lavice. Konstrukce nočních  stolků 

a lavice je vyrobena z masivních 80 mm profi lů

a můžeme je využít k příležitostnému sezení 

nebo jako odkládací plochu.

Postel Manon dub je stvořena pro milovníky pohodlí a klasického designu.

Inspi� ce pro Vas
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Postel Manon buk pařený klasickým vzhledem a zároveň hravostí vybízí k nejrůznějším kombinacím barev a materiálu.

MANON buk pařený

Nadstandardní úhel otvírání bočního výklopu zajišťují pístové mechanismy a dokonale Vám tak zpřístupní 

celý úložný prostor. 

Noční stolek působí vyváženým dojmem 

a svými propracovanými detaily spojuje 

kompozici v jeden celek.

Technicky dokonalý detail zvyšuje 

pevnostní vlastnosti celé konstrukce a 

dává tak předpoklad dlouhé životnosti 

postele.                                                                               

Zútulnění interiéru získáte vhodným 

výběrem čela, které si svou vzdušností 

podmaňuje Vaše nenaplněné pocity.

Inspi� ce pro Vas
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Postel Manon třešeň je navržena pro milovníky klasického designu a zpříjemní romantické chvíle ve Vaší ložnici.

MANON třešeň

Čelo postele i noční stolky tvoří vyváženou kompozici tvarů a barev.

Na povrchovou úpravu používáme vysoce 

kvalitní mořidla a laky, které v kombinaci 

s moderní technologií dávají vyniknout 

přirozené kráse dřeva.

Nedílnou součástí interiéru ložnic je noční stolek, který splňuje dvě nejdůležitější 

funkce, moderní design a maximální funkčnost.

Inspi� ce pro Vas
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Dominanta Vaší ložnice s originální barevnou kombinací postele a úložného prostoru.

Nechte se unést svou fantazií a nakombinujte si barevnou variaci. Můžete tak vyzvednout rám postele, aby působil lehkým dojmem a zároveň podtrhl 

osobitost designových prvků.

Nadstandardní úhel otevření čelního výklopu zajišťují pístové mechanismy a dokonale Vám zpřístupní úložný prostor i v případě nedostatku místa 

ve Vaší ložnici.

MANON tmavý ořech / javor

Inspi� ce pro Vas
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Postel Maxim Vás zaujme svým elegantním vzhledem odrážejícím současné trendy bytové kultury. 

Skládá se z rámu, úložného prostoru a čela.Čelo je v části hlavy a je možno vybrat si z široké nabídky 

tvarů a barev.

MAXIM
Inspi� ce pro Vas
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Postel Maxim tmavý ořech nabízí moderní design v provedení kombinace dřeva a kovových prvků. Čelo postele v záhlaví je vyrobeno z masivní spárovky a kovových držáků.

MAXIM tmavý ořech

Myšlenkou postele Maxim je smysl pro 

čistotu tvarů, jednoduchost, ale zároveň 

zde vynikne krása pokosových detailů.

Čelní výklop zpřístupní úložný prostor i v případě nedostatku místa ve Vaší ložnici. Díky jeho konstrukci 

můžete bez obav vstoupit do úložného prostoru a mít tak jednoduchý přístup k vloženým věcem.

Nejmodernější technologie použitých výsuvů umožňuje přesně nastavit čelo 

zásuvky a o tiché uzavírání se starají dobržďovací mechanismy.Inspi� ce pro Vas
EXKLUZIVNÍ
KVALITA

DOMESTAV
DESIGN
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Postel Maxim dark wenge Vás na první pohled upoutá jejím prohnutým čelem. Černobílá kombinace interiéru ukazuje směr moderních trendů v bydlení.

Barevný kontrast zvýrazní proporce a dává vyniknout detailům.

Nejmodernější technologie použitých výsuvů umožňuje přesně nastavit čelo 

zásuvky a o tiché uzavírání se starají dobržďovací mechanismy.

Osobitý design s kombinací bílé a černé tvoří z postele dominantu Vašeho prostoru.

MAXIM dark wenge

Inspi� ce pro Vas
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Nadčasový moderní vzhled postel Maxim ořech spolu s originálně řešeným designem čela zaručuje její oblíbenost u mnoha zákazníků.

Nedílnou součástí interiéru ložnice jsou noční stolky a lavice. Konstrukce nočních stolků a lavice je vyrobena z masivních 80 mm profi lů a můžeme je využít k příležitostnému sezení nebo jako 

odkládací plochu.

Oblé čelo působí dynamicky a 

je vyrobeno podle nejnovějších 

technologií, kde se kladl důraz 

na kvalitu provedení a technickou 

dokonalost.MAXIM ořech

Inspi� ce pro Vas
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Splňte si svůj sen a probouzejte se v pohodlí postel Maxim kaštan. Ta svou ergonomií a moderním designem splní Vaše nejnáročnější požadavky .

Optimální výšky ležení dosáhneme pomocí výškově nastavitelného kování varifi x, které Vám 

dává volnost ve výběru z různých typů matrací.

Zásuvky stolku jsou vybaveny kvalitním plnovýsuvem, 

který zvýší komfort a pohodlí. Celkový dojem nočního 

stolku pozvedává zapuštění úchytky do čela zásuvky, 

které je řešeno atypickou technologií výroby.

MAXIM kaštan

Inspi� ce pro Vas
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Nechte se unášet na vlnách klidného spánku. Postel Maxim antique bianco si Vás podmaní unikátním spojením elegantních křivek a moderního designu.

Díky technologii frézování na NC strojích jsme mohli naše představy elegantních křivek 

přenést do reality.  Technicky dokonalé zpracování nohy postele zvyšuje pevnostní vlastnosti 

celé konstrukce a dává tak předpoklad dlouhé životnosti postele.

Noční stolek spolu s postelí Maxim působí vyváženým dojmem a nejmodernější technologie 

použitých výsuvů umožňuje přesně nastavit čelo zásuvky. O tiché uzavírání se starají 

dobržďovací mechanismy.

Nadstandardní úhel otvírání bočního výklopu zajišťují pístové 

mechanismy a dokonale Vám tak zpřístupní celý úložný prostor. 

MAXIM antique bianco 

Inspi� ce pro Vas
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HARMONY basic obj.č. M135

Pevný lamelový rošt se 42 lamelami šíře 28 mm, které jsou uloženy v pružných plastových pouzdrech. V bederní části je 6 zdvojených lamel, které slouží k nastavení 

tuhosti. Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací. Nosnost roštu do 150 kg, výška roštu 85 mm.

SOFT basic obj.č. M131

Pevný lamelový rošt s 28 lamelami šíře 38 mm. Lamely jsou uloženy ve výkyvných gumových pouzdrech. Anatomické uspořádání lamel kopíruje křivky těla a má 

příznivý vliv na polohu těla při spánku. V oblasti hrudníku je 5 lamel s možností nastavení tuhosti pružení podle hmotnosti uživatele. Středový popruh zajišťuje 

zvýšenou stabilitu roštu. Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací. Nosnost roštu do 150 kg, výška roštu 55 mm.

SIESTA basic obj.č. M133

Pevný lamelový rošt s 28 pětivrstvými bukovými lamelami šíře 38 mm. Lamely jsou uloženy v pružných plastových pouzdrech a jsou potaženy korkem. Díky této 

úpravě je výrazně snížená kluznost povrchu lamel, což pevně fi xuje matraci. V oblasti ramen jsou 4 zúžené lamely, které zajišťují dobré přizpůsobení roštu zejména 

při spaní na boku. V oblasti hrudníku je 5 lamel s možností nastavení tuhosti pružení podle hmotnosti uživatele. Středový popruh zajišťuje zvýšenou stabilitu roštu. 

Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací. Nosnost roštu do 150 kg, výška roštu 80 mm.

DREAM basic obj.č. M137

Pevný lamelový rošt s 28 pětivrstvými bukovými lamelami šíře 38 mm, na povrchu upraveny včelím voskem. Lamely jsou uloženy ve výkyvných pouzdrech z tvrzené 

umělé hmoty a mají možnost individuálního nastavení tuhosti pomocí červených regulátorů (měkká, střední a tuhá). V oblasti beder je 6 rozšířených lamel šíře 53 

mm pro dosažení jedinečných ortopedických vlastností. Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací. Nosnost roštu do 150 kg, výška roštu 80 mm.

ROŠTY lamelové nepolohovací

Inspi� ce pro Vas

Luxusní lamelové nepolohovací rošty slouží jako optimální podklad pod zdravotní matrace a výrazně 

napomáhají k dosažení správné podpory těla při spánku.  Kvalita roštu je závislá na počtu lamel, 

způsobu jejich uchycení, schopnosti natáčení se a možnosti regulace tvrdosti.

Rámová konstrukce u lamelových roštů je materiálově a konstrukčně zesílena, vyrobena z bukové 

překližky o profi lu 30x50 mm a tím jsou dokonale přizpůsobeny do postelí MANON & MAXIM

s výklopným úložným prostorem.
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ROŠTY lamelové polohovací

Inspi� ce pro Vas

HARMONY comfort obj.č. M136

Lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou se 42 lamelami šíře 28 mm. V bederní části  je možnost jednoduchého nastavení tuhosti pružení 6 zdvojených lamel. 

Rošt je opatřen mechanickým ručním polohováním hlavy a nohou pomocí úchytů. Polohovatelné kování má 13 poloh v oblasti hlavy a 6 poloh v oblasti nohou. Tento 

rošt je vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové). Nosnost roštu do 150 kg, výška roštu 85 mm.

SIESTA comfort obj.č. M134

Lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou. Rošt má 28 pětivrstvých bukových lamel uložených v pružných plastových pouzdrech. Lamely jsou na povrchu potažené 

korkem. Díky této úpravě je snížena kluznost povrchu lamel. V oblasti ramen jsou 4 zúžené lamely, které zajišťují dobré přizpůsobení roštu zejména při spaní na boku. 

V oblasti hrudníku je 5 lamel s možností nastavení tuhosti. Středový popruh zajišťuje zvýšenou stabilitu roštu. Polohovatelné kování má 13 poloh v oblasti hlavy a 6 

poloh v oblasti nohou. Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové). Nosnost roštu do 150 kg, výška roštu 80 mm.

SOFT comfort obj.č. M132

Lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou. Rošt má 28 lamel uložených v gumových výkyvných pouzdrech, jejichž anatomické uspořádání kopíruje křivky těla a 

má příznivý vliv na polohu těla při spánku. Kombinací tohoto roštu s vhodnou matrací je dosaženo výborných ortopedických vlastností. Pro zvýšení komfortu je v 

oblasti hrudníku 5 lamel s možností nastavení tuhosti pružení podle požadavku uživatele. Středový popruh zajišťuje zvýšenou stabilitu roštu. Polohovatelné kování 

má 13 poloh v oblasti hlavy a 6 poloh v oblasti nohou. Tento rošt je vhodný pro všechny typy matrací, které lze polohovat (latexové, sendvičové). Nosnost roštu do 

150 kg, výška roštu 55 mm.

DREAM comfort obj.č. M138

Lamelový rošt s polohováním hlavy a nohou. Rošt má 28 pětivrstvých bukových lamel šíře 38 mm, na povrchu upravených včelím voskem. Lamely jsou uloženy ve 

výkyvných pouzdrech z tvrzené umělé hmoty a mají možnost individuálního nastavení tuhosti pomocí červených regulátorů (měkká, střední a tuhá).  V oblasti beder 

je 6 rozšířených lamel pro dosažení jedinečných ortopedických vlastností. Polohovatelné kování má 13 poloh v oblasti hlavy a 6 poloh v oblasti nohou. Tento rošt je 

vhodný pro matrace, které lze polohovat (latexové a sendvičové). Nosnost roštu do 150 kg, výška roštu 80 mm.

Luxusní lamelové rošty polohovací slouží jako optimální podklad pod zdravotní matrace a výrazně 

napomáhají k dosažení správné podpory těla při spánku. Pro dokonalý komfort slouží i možnost 

polohování roštu.  Kvalita roštu je závislá na počtu lamel, způsobu jejich uchycení, schopnosti natáčení 

se a možnosti regulace tuhosti.

Rámová konstrukce u lamelových roštů je materiálově a konstrukčně zesílena, vyrobena z bukové 

překližky o profi lu 30x50 mm a tím jsou dokonale přizpůsobeny do postelí MANON & MAXIM

s výklopným úložným prostorem.
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Kvalitu spánku a regeneraci Vašeho těla ovlivňuje  matrace, na které ležíte každou noc. Matrace jsou každodenní 

součástí života a maximálně ovlivňují regeneraci a pohodu Vašeho těla. Správná matrace se přizpůsobí křivkám 

těla a dává páteři nejoptimálnější polohu, při které je tělo maximálně uvolněné. Vhodně zvolená matrace poskytuje 

v kombinaci s podkladem dostatečnou vzdušnost a zaručuje dokonalé rozložení hmotnosti, tím je zaručena ideální 

anatomická poloha a uvolnění zádového svalstva během spánku.MATRACE kvalitní spaní
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MATRACE TERRA obj.č. M210

Vysoce komfortní matrace vyrobena z viscoelastické pěny nové generace (tzv. líná pěna) o vysoké objemové gramáži a studené pěny. Ložná plocha je 

tvořena dvěmi rozdílnými tuhostmi líných pěn, které při kontaktu s lidským tělem optimalizují svoji tuhost podle absorbovaného tepla, což zaručuje výborné 

přizpůsobení matrace jakékoliv váhové kategorii při všech režimech spánku (na zádech, na boku...), a tím také zabezpečuje ideální ortopedické vlastnosti. 

Jádro matrace je příčně profi lováno pro lepší provzdušnění a odvod vlhkosti. Potah matrace tvoří tzv. chytrá látka TempSmart. Tato látka přispívá k teplotní 

rovnováze Vašeho těla, čímž zkvalitňuje Váš spánek. Pojme přebytečnou tepelnou energii, čímž napomáhá předcházet pocení. V případě chladu je látka 

schopna teplo vydávat - snižuje pocit studených rukou a nohou. TempSmart umožňuje vysokou průchodnost vzduchu = minimalizuje vznik vlhkého 

prostředí, vznik plísní a bakterií.  Potah je ze dvou samostatných částí, snímatelný a pratelný na 60°C.

MATRACE KLAUDIE obj.č. M212

Luxusní sendvičová matrace, která využívá nejnovějších technologií v oblasti zdravého spánku. Revoluční materiály použité při konstrukci jádra poskytují 

jedinečnou vzdušnost, vynikající ortopedické a relaxační vlastnosti a dlouhou životnost. Jádro matrace tvoří  biopěna Aloefeel  kombinovaná s línou pěnou, 

ta optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného tepla, což zaručuje výborné přizpůsobení matrace širokému spektru uživatelů. Lehací plocha je prořezaná 

do sedmitónového profi lu (zajišťuje maximální provzdušnění a odvod přebytečného tepla). Tyto materiály v kombinaci s potahovou látkou Jojoba zabezpečují 

vynikající antialergické vlastnosti. Potah je ze dvou samostatných částí, snímatelný a  pratelný na 60°C. 

DETAIL JÁDRA

ROZMÍSTĚNÍ ZÓN

DETAIL POTAHU

Inspi� ce pro Vas MATRACE BEATRIS obj.č. M213

Matrace z kombinace bio pěny dvou různých tuhostí a studené pěny. Rozdílná tuhost jednotlivých lehacích ploch. Lehací plocha SOFT z měkčího typu Bio pěny 

je doporučená pro uživatele s hmotností do 85 kg. Lehací plocha HARD ze studené pěny větší tuhosti je doporučená pro uživatele s hmotností od 85 do 130 

kg. Tato kombinace je vhodná pro páry s váhovým rozdílem, kde si jednotlivec uloží matraci dle požadavku na tvrdost. Středová vrstva má příčné perforace, 

které poskytují změkčení v oblasti ramen pro větší komfort zejména při spaní na boku. Podélné a příčné obdélníkové perforace způsobují neustálou masáž 

svalů a pokožky, čímž je výrazně snížená možnost vzniku dekubitů (otlaků). Tyto materiály v kombinaci s potahovou látkou Greenstyle zabezpečují vynikající 

antialergické vlastnosti. Potah je za dvou samostatných částí, snímatelný a  pratelný na 60°C. 

DETAIL JÁDRA

ROZMÍSTĚNÍ ZÓN

DETAIL POTAHU

DETAIL JÁDRA

ROZMÍSTĚNÍ ZÓN

DETAIL POTAHU

Snímatelný potah Pratelnost potahu Výška matrace Tuhost Nosnost Záruka

              cca 
                   24 cm

2
do 130

kg60°ZIP Q5
Snímatelný potah Pratelnost potahu Výška matrace Tuhost Nosnost Záruka

              cca 
                   24 cm

3
do 130

kg60°ZIP Q5

Snímatelný potah Pratelnost potahu Výška matrace Tuhost Soft Tuhost Hard Nosnost Záruka

           cca 
                23 cm

2 4
do 130

kg60°ZIP Q5

EXKLUZIVNÍ
KVALITA

DOMESTAV
DESIGN
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MATRACE DOLOREZ obj.č. D996

Komfortní matrace, která díky vhodné kombinaci materiálů poskytuje jedinečné ortopedické vlastnosti. Jádro matrace tvoří PUR pěna Flexifoam®. 

Na spodní straně jádra jsou odvzdušňovací kanálky určené k větší ventilaci vzduchu. Nosnou vrstvu matrace tvoří líná pěna, která při kontaktu s lidským 

tělem optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného tepla, což zaručuje výborné přizpůsobení matrace jakékoliv váhové kategorii při všech režimech spánku 

(na zádech, na boku...). Pro dosažení lepších ortopedických vlastností a vyššího komfortu spánku je viscoelastická pěna zakomponována i do proševu matrace. 

Potah je hypoalergenní, snímatelný, pratelný do teploty 60°C.

MATRACE NOVA obj.č. M214

Luxusní matrace s rozdílnou tuhostí jednotlivých ložných ploch vhodná pro páry s rozdílnými požadavky na tuhost lůžka. Díky vhodné kombinaci materiálů 

poskytuje jedinečné ortopedické vlastnosti. Jádro matrace tvoří kvalitní pěna Flexifoam®, která se vyznačuje vysokou elasticitou, tvarovou stálostí a dlouhou 

životností. Ve středové části jsou odvzdušňovací kanálky určené k větší ventilaci vzduchu. Nosnou vrstvu matrace tvoří líná pěna, která při kontaktu s lidským 

tělem optimalizuje svoji tuhost podle absorbovaného tepla, což zaručuje výborné přizpůsobení matrace jakékoliv váhové kategorii při všech režimech spánku 

(na zádech, na boku...). Na ložné ploše je použita líná pěna dvou rozdílných tuhostí – stranu SOFT tvoří měkčí pěna, stranu HARD tvoří tužší pěna, tato 

kombinace materiálů minimalizuje riziko špatné volby matrace. Profi lace ložné plochy podporuje ideální prokrvení svalů a pokožky. Potah Soya je třívrstvý 

jersey s přírodním extraktem ze dvou samostatných částí, snímatelný a pratelný na 60°C.

MATRACE OXANA obj.č. M211

Luxusní matrace s jádrem ze studené pěny. Studená pěna je tvořená velkými buňkami se silnou stěnou, je proto prodyšnější a velice dobře odvádí 

teplo. Vyniká výbornou elasticitou, tvarovou stálostí a dlouhou životností. Jádro matrace je na ložné ploše perforováno tak, aby zajistilo dokonalé 

provzdušnění jádra a odvod absorbovaných vodních par, zároveň poskytuje změkčení v oblasti ramen a zvýšenou oporu v oblasti beder. Výhodou 

této matrace je nenáročnost na uložení (postačí laťkový rošt) bez vlivu na ortopedické vlastnosti matrace. Potahová látka s vysokou gramáží proševu 

dodává matraci luxusní vzhled. Jádro matrace je opatřené separační vrstvou usnadňující svlékání potahu. Potah Microcare je ze dvou samostatných 

částí, snímatelný a pratelný na 60°C.

DETAIL JÁDRA

ROZMÍSTĚNÍ ZÓN

DETAIL POTAHU

MATRACE DOMINIKA obj.č. D984

Luxusní sendvičová matrace konstruovaná dle fyziologických potřeb muže a ženy. Jádro matrace tvoří kombinace revolučních materiálů používaných

ve výrobě matrací, které se vyznačují mimo jiné bezkonkurenční životností. Těmito materiály jsou bio pěna, studená pěna a líná pěna. Tato kombinace 

poskytuje jedinečné ortopedické vlastnosti pro široké spektrum uživatelů. Líná pěna umístěná v ramenní oblasti optimalizuje při kontaktu s lidským tělem 

svoji tuhost podle absorbovaného tepla, dokonale se přizpůsobí, což uživatel ocení zejména v poloze na boku. V jádru matrace jsou počítačem navržené 

příčné perforace, které zvyšují prodyšnost a ventilaci matrace. Lehací plocha SOFT (měkčí - doporučená pro ženy) je vyrobená z bio pěny a je doporučená 

pro uživatele s hmotností do 75 kg. Lehací plocha HARD (tužší - doporučená pro muže) je vyrobená ze studené pěny vyšší objemové hmotnosti a optimální 

komfort poskytne zejména uživateli s hmotností od 75 do 130 kg.  Potah Bamboo - obsahuje jemné bambusové vlákno s hygroskopickými účinky,

má antibakteriální vlastnosti a zabraňuje vzniku plísní. Potah je snímatelný, vyrobený ze dvou samostatných částí, pratelný do teploty 60°C.
DETAIL JÁDRA

ROZMÍSTĚNÍ ZÓN

DETAIL POTAHU

DETAIL JÁDRA

ROZMÍSTĚNÍ ZÓN

DETAIL POTAHU

DETAIL JÁDRA

ROZMÍSTĚNÍ ZÓN

DETAIL POTAHU

Snímatelný potah Pratelnost potahu Výška matrace Tuhost Nosnost Záruka

              cca 
                   22 cm

2
do 130

kg60°ZIP Q5
Snímatelný potah Pratelnost potahu Výška matrace Tuhost Nosnost Záruka

              cca 
                   18 cm

3
do 130

kg60°ZIP Q3

Snímatelný potah Pratelnost potahu Výška matrace Tuhost Soft Tuhost Hard Nosnost Záruka

           cca 
                23 cm

2 4
do 130

kg60°ZIP Q5
Snímatelný potah Pratelnost potahu Výška matrace Tuhost Soft Tuhost Hard Nosnost Záruka

           cca 
                19 cm

2 4
do 130

kg60°ZIP Q3
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MOŘENÍ barevné provedení

Inspi� ce pro Vas
Postele Manon a Maxim Vám nabízíme v mnoha odstínech moření. Snažíme se vyjít vstříc všem 

Vašim požadavkům i moderním trendům v oblasti designu nábytku. Připravili jsme 20 barevných 

odstínů domácích i exotických dřevin, ze kterých si dokáží vybrat i ti nejnáročnější. Na povrchovou 

úpravu používáme vysoce kvalitní mořidla a laky, které v kombinaci s moderní technologií dávají 

vyniknout přirozené kráse dřeva. Používáme mořidla zdravotně nezávadná (nepoužíváme lihová 

mořidla), která obsahují ve vodě rozpustné pigmenty, které zaručují vsáknutí mořidla a promoření 

hluboko do povrchu dřeva. Díky této technologii je zaručena barevná stálost při mechanickém 

narušení povrchu. Kvalitní mořidla jsou vysoce odolná vůči UV záření, čímž nedochází ke změně 

odstínu. Povrch je barevně jednotný po celé ploše výrobku, garantujeme stejné barevné provedení 

i při pozdějším přikoupení nábytku. Široká škála nabídky moření umožňuje přizpůsobení se 

stávajícímu zařízení Vašeho interiéru.

Nechte se unést svou fantazii a nakombinujte si barevnou variaci. Můžete tak vyzvednout rám postele tak, aby působil lehkým dojmem a zároveň podtrhl osobitost designových prvků.

Nabízíme možnost mnoha barevných variant a  kombinací i v rámci jedné sestavy. Výsledné moření může mít drobnou odchylku od vzorníku. Výsledné barevné moření může mít drobnou 

odchylku od vzorníku. Doporučujeme si vybraný odstín lakování ověřit osobně na podnikové prodejně DOMESTAV.
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B149 OLŠE B3 DUB TMAVÝ B230 DUB SVĚTLÝ B211 BUK PAŘENÝB183 TŘEŠEŇ

BSB STŘÍBRNOŠEDÁ B4B ANTIQUE BIANCO BBK BÍLÁ KÁVA B75 JAVOR B39 BUK

B3/4 OŘECH B130A ANTIQUE CLASSIC B6 KOŇAK B7 KAŠTANBSS STAROŠEDÁ

B150 MAHAGON TMAVÝ B21 ČERNÁ KRYCÍB128 WENGE B105 DARK WENGE B4 TMAVÝ OŘECH

MATRACE ANGELA obj.č. M215

Luxusní sendvičová ortopedická matrace určená pro nejnáročnější zákazníky. 

Základem jádra je kvalitní ortopedická studená pěna s vysokou nosností. Vzdušnost této pěny prohlubuje hygienické vlastnosti matrace. Vysoká nosnost a 

životnost této vrstvy dává společně s jejími skvělými ortopedickými vlastnostmi výborný základ pro vyniknutí jedinečných vlastností horní vrstvy  iscoelastické 

tzv. líné  pěny. Tato pěna se dokonale přizpůsobuje tvaru těla při jakékoli hmotnosti zákazníka. Tím dává matraci ty nejlepší ortopedické vlastnosti. Současně pěna 

odstraňuje tlakové body rozložením tlaku na matraci a zklidňuje tak spánek, čímž výrazně zvyšuje jeho kvalitu a regeneraci během spánku. Vysokou hygienu 

spánku pak podtrhuje dělitelný potah, který umožňuje jeho snadnou údržbu a teplota praní na 60 stupňů, která zaručuje likvidaci všech mikroorganizmů 

včetně jejich zárodků. Složení potahu bez použití bavlny či vlny dává potahu antibakteriální vlastnosti. Látka s obsahem Aloe Vera pak umožňuje šetrnou 

aromaterapii, která zvyšuje relaxaci během spánku.
DETAIL JÁDRA

ROZMÍSTĚNÍ ZÓN

DETAIL POTAHU

Snímatelný potah Pratelnost potahu Výška matrace Tuhost Nosnost Záruka

           cca 
                18 cm

2
do 150

kg60°ZIP Q10

EXKLUZIVNÍ
KVALITA

DOMESTAV
DESIGN
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SCHÉMA rozměry

Inspi� ce pro Vas
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Čelo obdelníkové s kovovými úchyty obj.č. M112 

51
0

1800

Čelo obloukové s kovovými úchyty obj.č. M114

Čelo rovné s obdelníkovými výřezy obj.č. M113

51
0

1800

Čelo rovné s obdelníkovými výřezy svislými obj.č. M115
51

0

1800

Čelo oblé dvojité obj.č. M117

54
0

1800

Čelo rovné s čtvercovými výřezy obj.č. M116 

51
0

1800

Čelo rovné frézované obj.č. M118

58
0

1800

Čelo oblé plné obj.č. M111

54
0

1920

56
0

1960

Kování k posteli s bočním výklopem obj.č. M167

Komoda MANON dvířková
obj.č. M302

Komoda MANON
kombinovaná obj.č. M306

Šatní skříň MANON
obj.č. M308

Komoda MANON zásuvková 
obj.č. M304

Komoda MAXIM dvířková
obj.č. M301

Komoda MAXIM
kombinovaná obj.č. M305

Šatní skříň MAXIM
obj.č. M307

Komoda MAXIM zásuvková 
obj.č. M303

Úložný prostor k posteli MANON & MAXIM obj.č. M166

Kování k posteli s čelním výklopem obj.č. M168

výška čela 510 

výška rámu postele 470

příklad: výška čela  510 + výška rámu postele 470

Výpočet celkové výšky postele

1806 2041

22
0

hydraulický píst (součást kování)

hydraulický píst (součást kování)

Zásuvka k lavici MAXIM obj.č. M163Zásuvka k lavici MANON obj.č. M165

Noční stolek MAXIM obj.č. M160

500
406

47
0

Lavice MANON obj.č. M164

1080406

47
0

Noční stolek MANON obj.č. M161

580406

47
0

Lavice MAXIM obj.č. M162

406 1000

47
0

916

379

15
0

916

379

15
0

Pro Vaši jednoduchou orientaci při výběru a tvoření sestav MANON & MAXIM 

můžete využít schématického znázornění včetně vnějších rozměrů.

Rám postele MANON obj.č. M102

Rám postele MAXIM obj.č. M101




