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O FIRMĚ

Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. byla založena v roce 1989 Romanem Blanářem.
V současné době se řadí mezi největší výrobce lehacího nábytku v Evropě, v České 
republice zaujímá vedoucí postavení. Zákazníkům jsou nabízeny dvoulůžka a válendy 
všech typů, pohovky, matrace a lamelové rošty. Firma exportuje více než polovinu 
své produkce do zahraničí, mezinárodními odběrateli jsou společnosti z Německa, 
Rakouska, Švýcarska, Maďarska, Slovenska, Chorvatska či Polska. V České republice a na 
Slovensku prodává firma svůj sortiment více než 200 odběratelům.

BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. v současné době zaměstnává přes 500 zaměstnanců, díky 
čemuž patří mezi hlavní zaměstnavatele regionu. Roční produkce postelí se pohybuje 
kolem 200 tisíc a firma je tak považována za nejrychleji rostoucí společnost ve svém 
oboru v Evropě. Společnost BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. je členem Asociace českých 
nábytkářů a hrdě užívá značku Český výrobek. 

Firma na vývoji svých výrobků spolupracuje s několika významnými institucemi, protože 
její hlavní mise je nabídnout zákazníkům kvalitní, zdravotně nezávadné produkty 
podléhající aktuálním trendům. Téměř každý z nás totiž v posteli stráví zhruba třetinu 
svého života a vytváří v ní tak příběhy našich postelí…

Pro naši práci používáme ty 
nejnovější technologie, které nám 
pomáhají vytvářet originální a 
bezvadně zpracované výrobky. 
Klademe důraz na detaily, protože 
detaily odlišují průměrnost od 
unikátnosti.

KOMBINACE MODERNÍCH 
TECHNOLOGIÍ A DETAILŮ

Vyrábíme vysoce kvalitní 
výrobky tak, abychom splnili 
nejvyšší očekávání našich 
zákazníků. Pro výrobu vybíráme 
ty nejlepší materiály a jsme rádi, 
že spolupracujeme s lidmi, kteří 
svému oboru rozumí a jsou zapáleni 
pro to, co dělají.

VYSOCE KVALITNÍ VÝROBKY

Česká republika je naším domovem. 
Místem, kde již více než 31 let vyrábíme 
produkty, kterými se snažíme dělat 
radost našim zákazníkům. Hrdě 
užíváme značku Český výrobek 
a vyznáváme tradiční hodnoty, protože 
víme, že kvalitní spánek je základem 
štěstí každého z nás. 

ČESKÁ TRADICE

Snažíme se být odpovědnou firmou, 
která myslí na životní prostředí 
a budoucí generace. Využíváme 
obnovitelné zdroje energie 
a zpracováváme odpad k následné 
energetické přeměně. 

MYSLÍME 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Díky našim designérům, kteří 
vytváří naše produkty s láskou, jsme 
schopni nabídnout moderní výrobky 
přesně podle přání našich zákazníků. 
K těmto účelům máme zřízeno 
vlastní vývojové centrum.

DESIGNÉŘI 
A VÝVOJOVÉ CENTRUM

K doručení našich výrobků 
využíváme vlastní kvalitní moderní 
nákladní automobily, díky nimž 
jsme schopni zajistit včasné, hladké 
a bezproblémové dodání našich 
produktů přímo do Vašich domovů.

BEZPROBLÉMOVÉ
DORUČENÍ VÝROBKŮ



Luxusní nadčasová postel s vysokým čelem se stane dominantou vaší ložnice.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek – polohování hlavy za pomoci ovladače
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• možnost zakoupení exkluzivního topperu

KERSTIN od 15 090 Kč
Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

180 × 200   44 130 18 490 15 090

180 × 200 Nanna  71 130 37 540 30 860

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 335 Kč

RIVIERA 80RIVIERA 16



VANDA od 15 350 Kč

Oblíbená postel s efektním velmi příjemným čelem.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek – polohování hlavy za pomoci ovladače
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• odnímatelný potah na čele
• přehozy a polštáře v ceně

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200   44 130 18 790 15 350

160 × 200 Riana  61 110 24 780 20 310

180 × 200   44 130 19 380 15 830

180 × 200 Riana  61 110 32 430 26 620

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 335 Kč

RANGO DUO 2ALOFT GREY / HUGO 90 ELEPHANT

UMĚLÁ KŮŽE



REAL od 18 720 Kč

Luxusní postel s dominantním čelem.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek – polohování hlavy za pomoci ovladače
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• přehozy a polštáře v ceně

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

180 × 200   44 130 22 860 18 720

180 × 200 Selene  66 110 46 870 38 560

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 335 Kč

LARISA DUO 1ARAVENNA 01

UMĚLÁ KŮŽE



NICE od 13 050 Kč

Moderní postel vyniká svým šachovnicově řešeným čelem.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování části hlavy a nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek – polohování hlavy za pomoci ovladače
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• přehozy a polštáře v ceně

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200   38 130 15 950 13 050

160 × 200 Ivana  54 130 23 520 19 340

180 × 200   38 130 16 160 13 220

180 × 200 Ivana  54 130 30 570 25 140

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 335 Kč

FERTO DUO 4AMILANO 9110



SANZA od 14 590 Kč

Moderní postel, která vás upoutá svým celkovým designem.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek – polohování hlavy za pomoci ovladače
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• přehozy a polštáře v ceně

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200   38 130 17 850 14 590

160 × 200 Nelly plus  59 110 27 280 22 360

160 × 200 Ivana plus  59 130 29 310 24 050

180 × 200   38 130 18 640 15 220

180 × 200 Nelly plus  59 110 28 710 23 510

180 × 200 Ivana plus  59 130 30 990 25 380

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 335 Kč

AMORE 104  / NATY DUO 1A



NADINE od 16 990 Kč

Moderní designová postel se stane dominantou vaší ložnice.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek – polohování hlavy za pomoci ovladače
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• přehozy a polštáře v ceně

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200   44 130 20 750 16 990

160 × 200 Asteria  66 130 33 990 27 950

180 × 200   44 130 21 210 17 290

180 × 200 Asteria  66 130 35 810 29 370

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 335 Kč

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



GLORIA od 17 370 Kč

Klasické dvoulůžko v zajímavém barevném provedení a s velmi jednoduchou montáží.

• očalouněná PUR matrace pevně uložená na lamelovém roštu
• mechanické polohování hlavy a nohou
• úložný prostor se otevírá od nohou
• možnost zakoupení dekorativních polštářů

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt RL1 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200 Alena  52 105 21 250 17 370

180 × 200 Alena  52 105 21 990 17 990

AMORE 30  / SEVILLA 86-12



Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

180 × 200   44 130 14 190 11 110

180 × 200 Nelly  59 110 22 290 17 890

OLÍVIA od 11 110 Kč

Praktická postel s vkusným designovým čelem.

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 7 335 Kč• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování části hlavy a nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek – polohování hlavy za pomoci ovladače
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou

SALINA 4005SALINA 4004MILANO 9110MILANO 3920BERTA 1



RAFAEL od 18 370 Kč

Designová postel, kterou díky své konstrukci, umístíte i do hůře přístupných prostorů.

• postel je dodávána v demontu
• lamelový rošt PB1
• možnost výběru volně ložené matrace
• postel má úložný prostor
• polohovací rošt

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

180 × 200   Dle matrace 130 22 320 18 370

BRITT od 12 650 Kč

Postel, kterou díky své konstrukci, umístíte i do hůře přístupných prostor.

• postel je dodávána v demontu
• lamelový rošt RL2
• možnost výběru volně ložené matrace
• bez úložného prostoru

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

180 × 200   Dle matrace 130 15 490 12 650

RIVIERA 26

ENJOY 2 CAMEL



KELLY od 6 990 Kč

Oblíbená moderní postel v několika rozměrových variantách, 
vhodná především pro dospívající mládež.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

90 × 200   38 130 8 690 6 990

90 × 200 Nelly  53 110 12 820 10 520

120 × 200   38 130 10 050 8 130

120 × 200 Nelly  53 110 15 730 12 750

140 × 200   38 130 10 750 8 690

140 × 200 Nelly  53 110 16 990 13 890

LOFT GREYLOFT 1ANTONY 74-88ANTONY 74-15

UMĚLÁ KŮŽEUMĚLÁ KŮŽE



FIONA od 4 590 Kč

Variabilní válenda umožňující volbu čel dle potřeby. Vhodná zejména do dětských pokojů.

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• možnost zakoupení dekorativních polštářů

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

90 × 200   38 130 5 590 4 590

90 × 200 Nelly  53 110 10 120 8 290

110 × 200   38 130 6 790 5 550

110 × 200 Nelly  53 110 12 520 10 250

Čelo 90 krátké (oboustranné čalounění) 2 490 1 990

Čelo 110 krátké (oboustranné čalounění) 2 690 2 050

Čelo dlouhé (jednostranné čalounění) 1 890 1 490

MALMÖ NEW 95MALMÖ NEW 83MALMÖ NEW 26



VITO od 16 430 Kč

Luxusní postel kontinentálního typu vyniká svým designem a vysokým komfortem spaní.

• Postel typu boxspring
• 1. vrstva box z pružinových matrací uložených na smrkovém rámu
• 2. vrstva dělené, ale zipem spojené matrace. Jádro matrace z HR studené pěny.
• 3. vrstva topper z HR studené pěny.

Rozměr lehací 
plochy [cm]

Matrace 
bonnel

Matrace 
HR pěna

Topper 
HR pěna

Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

120 × 200    120 20 080 16 430

140 × 200    120 21 740 17 780

180 × 200    120 26 450 21 640

ANTONY 74-15



VISION od 22 160 Kč

Moderní rozkládací pohovka určená k sezení i každodennímu spaní.

• rozkládací pohovka na 125 × 200, k rozložení na rozměr lehací plochy 160 × 200
• volně ložená matrace z HR studené pěny
• úložný prostor přístupný po vysunutí vozíku ve spodní části

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt RL 1 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

90 × 200
125 × 200
160 × 200

Ivana  46 110 27 050 22 160

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



Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

160 × 200 PUR 42 120 / osoba 20 790 16 990

Rozměr ložné plochy nerozložené [cm] Rozměr sedací plochy

80 × 200 60 × 200

GENF od 16 990 Kč

Moderní designová rozkládací pohovka určená k sezení i k příležitostnému spaní.

• jádro matrace z PUR pěny
• zádová opěrka se při rozložení stává rozšířenou lehací plochou
• pohovka má úložný prostor
• polštáře jsou součástí pohovky

ROMEO 8002



TURI ADRIANAod 9 690 Kč od 10 050 Kč

Oblíbená praktická rohová válenda vhodná pro všechny věkové kategorie. Válenda s designovým čelem je určena především do studentských pokojů. 
Jednou z předností je snadná montáž.

• možnost volby pravého či levého rohu
• očalouněná PUR matrace pevně uložená na lamelovém roštu
• mechanické polohování hlavy a nohou úložný prostor se otevírá od nohou

• očalouněná PUR matrace pevně uložená na lamelovém roštu
• úložný prostor se otevírá od nohou
• dekorační polštář je součástí postele

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt RL1 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

110 × 200 Alena  47 105 12 250 10 050

140 × 200 Alena  47 105 13 590 11 140

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt RL1 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

90 × 200 Alena  53 105 11 990 9 690

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



EVELÍNA NEPTUNod 7 790 Kč od 4 820 Kč

Oblíbený typ válendy vhodný pro všechny věkové kategorie s vyšší výškou lehací plochy. Oblíbené lůžko vhodné pro všechny věkové kategorie.

• očalouněná PUR matrace pevně uložená na lamelovém roštu
• mechanické polohování hlavy a nohou
• úložný prostor se otevírá od nohou

• polohovací lamelový rošt P12
• mechanické polohování hlavy a nohou
• možnost výběru volně ložené matrace
• úložný prostor se otevírá od nohou
• možnost volby elektrického roštu P11 za příplatek – polohování hlavy za pomoci ovladače

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt P12 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

90 × 200   38 130 5 950 4 820

90 × 200 Nelly  53 110 10 420 8 520

Při použití roštů P11 s elektrickým polohováním hlavy příplatek 3 668 Kč

Rozměr lehací 
plochy [cm] Matrace Rošt RL1 Výška lehací 

plochy [cm]
Max. doporučená 
nosnost [kg]

Původní 
cena [Kč]

Akční 
cena [Kč]

90 × 200 Alena  53 105 10 410 7 790

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



MATRACE ROŠTY

• zvýšený lehací komfort těla uživatele
• sedmizónová matrace s podílem přírodního oleje
• studená, vysoce elastická HIGH RESILENCE pěna
• vysoká propustnost buňkové struktury
• výborná elasticita
• vzduchová propustnost
• kvalitní snímatelný a pratelný potah

Výška matrace v potahu 
je cca 21 cm. Doporučená 

nosnost do 130 kg.

IVANA PLUS

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

Akční cena 4 460 Kč 4 520 Kč 6 550 Kč 7 530 Kč

• lamelový rošt s elektrickým polohováním hlavy
• mechanické polohováním nohou (1 poloha)
• 28 lamel ve výkyvných kaučukových pouzdrech
• snadnější manipulace při otevírání úložného 

prostoru
• popruh proti přetížení
• rošt je samostatně neprodejný

P11

• mechanické polohování hlavy 
(7 poloh) a nohou (1 poloha).

• 28 lamel ve výkyvných kaučukových pouzdrech
• snadnější manipulace při otevírání úložného 

prostoru
• popruh proti přetížení
• rošt je samostatně neprodejný

P12

• mechanické polohování hlavy 
(7 poloh) a nohou (1 poloha).

• 28 bílých lamel ve výkyvných kaučukových 
pouzdrech

• snadnější manipulace při otevírání úložného 
prostoru

• popruh proti přetížení
• rošt je samostatně neprodejný

PB1

• lamelový rošt pevně fixovaný
• smrkový rám
• rošt je samostatně neprodejný

RL1

• volně vložený masivní rošt, nepolohovatelný
• povrch začalouněný protiskluznou tkanou textilii 

110 g/m2
• 15 ks masivních lamel š. 53 mm uložených 

v plastovém pouzdru
• bez ztužujícího popruhu

RL2

• oboustranná matrace
• vysoce kvalitní polyuretanová pěna
• sedm anatomických zón
• dokonalý komfort spánku uživatele
• kvalitní snímatelný a pratelný potah EXCELLENT 

LINE TENCEL

Výška matrace v potahu 
je cca 22 cm. Doporučená 

nosnost do 130 kg.

ASTERIA

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

Akční cena 5 190 Kč 5 700 Kč 7 930 Kč 8 400 Kč

• kvalitní PUR pěny bez použití lepidel
• 2 úrovně tvrdosti: 

nižší – bílá pěna a vyšší – růžová pěna
• kvalitní snímatelný a pratelný potah

Výška matrace v potahu 
je cca 15 cm. Doporučená 

nosnost do 110 kg.

NELLY

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

Akční cena 3 090 Kč 3 430 Kč 4 520 Kč 5 190 Kč

• kvalitní sendvičové jádro matrace
• tři vrstvy pěn
• matrace respektuje přirozený tvar páteře
• sedmizónová matrace
• kvalitní snímatelný a pratelný potah SUPRA LINE 

MARBLE

Výška matrace v potahu 
je cca 17 cm. Doporučená 

nosnost do 110 kg.

RIANA

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

Akční cena 3 850 Kč 4 170 Kč 5 990 Kč 6 990 Kč

• unikátní polyuretanová MEGACELL pěna
• zlepšený odvod tepla a vlhkosti
• dlouhá životnost
• sedm anatomických zón
• optimální odvětrávání matrace
• kvalitní snímatelný a pratelný potah PREMIUM 

LINE SILVER

Výška matrace v potahu 
je cca 27 cm. Doporučená 

nosnost do 130 kg.

NANNA

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

Akční cena 6 840 Kč 7 310 Kč 10 150 Kč 10 820 Kč

• sedmizónová matrace
• studená, vysoce elastická HIGH RESILENCE pěna
• vysoká propustnost buňkové struktury
• výborná elasticita
• vzduchová propustnost
• kvalitní snímatelný a pratelný potah MARBLE

Výška matrace v potahu 
je cca 16 cm. Doporučená 

nosnost do 130 kg.

IVANA

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

Akční cena 4 140 Kč 4 570 Kč 6 930 Kč 8 080 Kč

• zvýšený lehací komfort těla uživatele
• komfortní viscoelastické pěny ve dvou tuhostech
• rovnoměrné rozložení tlaku na lidské tělo
• optimální odvětrávání matrace
• kvalitní snímatelný a pratelný potah EXCELLENT 

LINE TENCEL

Výška matrace v potahu 
je cca 22 cm. Doporučená 

nosnost do 110 kg.

SELENE

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

Akční cena 8 960 Kč 9 310 Kč 12 410 Kč 15 900 Kč

• zvýšený lehací komfort těla uživatele
• kvalitní PUR pěny bez použití lepidel
• 2 úrovně tvrdosti: 

nižší – bílá pěna a vyšší – růžová pěna
• kvalitní snímatelný a pratelný potah

Výška matrace v potahu 
je cca 21 cm. Doporučená 

nosnost do 110 kg.

NELLY PLUS

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

Akční cena 3 650 Kč 3 940 Kč 5 750 Kč 6 240 Kč



Model
Rozměr

lehací plochy
š / d / v (cm)

Celkové rozměry
š / d / v (cm)

Lamelový rošt / box-spring spodní matrace Matrace / doporučená nosnost v kg Topper Výška lehací 
plochy bez 

matrace (cm)
Denní deka Polštáře Výška

nožičky (cm)
Úložný 
prostor

Přístup do úložného 
prostoru

Polo-
hování 

pro 
hlavu

Plynové 
písty

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

pěna / PUR Nelly + Ivana + Riana Asteria Selene Nanna Bez matrace / 
nosnost roštu Studená pěna Viscoelastická 

pěna

ADRIANA
110 × 200 114 × 206 × 73

  105 47 10 ano od nohou
140 × 200 144 × 206 × 73

EVELÍNA 90 × 200 90 × 201 × 53   105 52 3,5 ano od nohou  

FIONA
90 × 200 104 × 211/216 × 91

  110  130 53 10 ano od nohou  
110 × 200 124 × 211/216 × 91

GENF 160 × 200 250 × 100 × 80  120 42 3,5 ano vysunutím vozíku

NICE
160 × 200 181 × 221 × 93

   130  130 54   10 ano od nohou  
180 × 200 201 × 221 × 93

GLORIA
160 × 200 182 × 207 × 109

  105 53 10 ano od nohou  
180 × 200 202 × 207 × 109

KELLY

90 × 200 111 × 213 × 109

  110 53 10 ano od nohou  120 × 200 141 × 213 × 109

140 × 200 161 × 213 × 109

SANZA
160 × 200 173 × 221 × 117

   110  130  130 58   3,5 ano od nohou  
180 × 200 193 × 221 × 117

NEPTUN 90 × 200 97 × 207 × 53   110  130 53 10 ano od nohou  

REAL 180 × 200 201 × 218 × 125    110  130 60   3,5 ano od nohou  

OLIVIA 180 × 200 199 × 206 × 102    110  130 53 10 ano od nohou  

NADINE
160 × 200 177 × 239 × 115

   130  130 64   3,5 ano od nohou  
180 × 200 197 × 239 × 115

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

RAFAEL 180 × 200 194 × 217 × 116   130 15 ano od nohou  

KERSTIN 180 × 200 194 × 217 × 153    130  130 69   10 ano od nohou  

TURI 90 × 200 101 × 211 × 86   105 53 3,5 ano od nohou  

VANDA
160 × 200 179 × 220 × 112

   110  130 61   3,5 ano od nohou  
180 × 200 199 × 220 × 112

VISION 
(rozkládací pohovka)

90 × 200 100 × 225 × 80

  110 46 0,5 ano vysunutím vozíku125 × 200 135 × 225 × 80

160 × 200 170 × 225 × 80

VITO 
(box–spring)

120 × 200 133 × 213 × 117

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

180 × 200 193 × 213 × 117

Vyobrazené polštáře a denní deky jsou zahrnuty v ceně výrobku, pokud je to zaznamenáno v technických parametrech. Dekorační předměty nejsou v ceně výrobku. Volně ložené matrace jsou vždy opatřeny 
snímatelným a oboustranně prošitým potahem. Udávané nosnosti matrací jsou platné při uložení na pružný podklad. ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. 
Výrobce neručí za tiskové chyby.

Technické parametry výrobků



www.blanar.cz

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

Ceny jsou pouze orientační. Výslednou cenu výrobku žádejte u svého prodejce.

Váš prodejce:


