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LOŽNICE

POHODLÍ I SPÁNEK JAKO V BAVLNCE
Lůžkoviny v podobě ložního prádla, plédů, županů a dalších textilních doplňků jsou nepostradatelnou 

součástí moderní ložnice. Maximální pohodlí nám ovšem zajistí kvalitní produkty z přírodních materiálů.

ŠPIČKOVÝ VÝROBCE Schramm má ve svém portfoliu i vlastní 
kolekci vůní a bytového textilu pod názvem Home Collection. 
Textil je navíc sladěný s designem postelí Schramm. Cena dle 

konkrétních výrobků. STOPKA, www.stopka.cz

POVLEČENÍ Z BAVLNĚNÉHO saténu z kolekce 
Premium. Materiál 100% bavlna, vazba lehce 
lesklý satén, prémiová hustota tkaniny 400TC. 

Rozměry polštář 80 x 80 cm, přikrývka 
135 x 200 cm. Výběr z několika barev. 

Cena 1 794 Kč. WestwingNow, 
www.westwingnow.cz

PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY a polštáře Johann Malle 
jsou vyrobeny na míru z kachního a husího 

peří v různých poměrech a z čistě přírodního 
hedvábí, které se při ručním zpracování 

nestříhá, ale překládá se a vrství, přikrývky 
a polštáře tak zůstávají dokonale nadýchané. 

Cena dle rozměrů. JOHANN MALLE, 
www.johann-malle.cz

LOŽNÍ PRÁDLO od značky Christian Fischbacher je 
zhotovené na zakázku z materiálu bavlněný satén. 

Na výběr nespočet dekorů. Cena dle zakázky. 
À LA MAISON, www.alamaison.cz

NESPOČET DEKORŮ, barev 
a velikostí si můžete vybrat 
z nabídky povlečení Hästens. 
Materiál 100% egyptská 
bavlna. Zvýhodněné ceny 
od 420 Kč do 17 500 Kč. 
LUXUSNÍ POSTELE HÄSTENS, 
www.postele-hastens.cz

SKVĚLE TVAROVANÉ anatomické 
polštáře ze zónované viscoelastické 
pěny s chladivým gelem z kolekce 

Visco. Dvě různé výšky stran 
zajišťují optimální oporu krční 

páteře. Rozměry: 
v. 10 a 12 cm, š. 60 cm, 

d. 40 cm, objem VISCO: 
55 kg/m3, snímatelný pratelný 
potah Silver Guard. Cena 1 990 Kč. 

POSTELIA, www.spime.cz

PYŽAMO BLUE CHECK z luxusní kolekce 
Sleepwear Collection z měkké bavlny 
a s jemnými detaily je vyrobeno ze 100% 
bavlněného perkálu, vzor modro-bílá kostka. 
Velikosti XS, S, M, L a XL. Kolekce zahrnuje 
pyžama a další domácí oděvy pro ženy, muže 
i děti. LUXUSNÍ POSTELE HÄSTENS, 
www.postele-hastens.cz
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MODEL LUNAR je povlečení zhotovené na míru 
z přírodních materiálů v té nejvyšší kvalitě. Produkty 

mohou být díky zakázkové výrobě zhotoveny ve všech 
požadovaných rozměrech, ve vybraných barvách 

a různých dekorech včetně vlastních návrhů. Cena 
od 1 800 Kč. LUXURY SLEEPING, www.postele-LS.cz

Z KACHNÍHO A HUSÍHO peří v různých 
poměrech peří jsou zhotoveny péřové přikrývky 

a polštáře Johann Malle, pyšnící se vysokou 
kvalitou. Všechny produkty si udržují své 

špičkové vlastnosti po mnoho let. 
100% přírodní materiál a výroba na míru. 

Cena dle objednávky. JOHANN MALLE, 
www.johann-malle.cz

VÝROBCE POSTELÍ SCHRAM 
má ve své nabídce i prvotřídní 

bytový textil pod značkou Home 
Collection. Kromě ložního 
prádla lze vybírat přehozy, 
plédy, ručníky, osušky ale 

i vlastní kolekci bytových vůní. 
Převážně zakázková výroba. 

Ceny dle objednávky. STOPKA, 
www.stopka.cz

MOTIVY KOTVY, lodí 
a plavců jsou typické 

pro kolekci ložního 
prádla Christian 

Fischbacher AHOI! 
Materiál 100% 
bavlna, široký 

sortiment barev v saténové 
či jersey kvalitě, prvotřídní 

švýcarská kvalita, zakázková 
výroba. Cena dle objednávky. 

À LA MAISON, 
www.alamaison.cz

ELEGANTNÍ DÁMSKÝ župan Bali Lea ve zkrácené 
délce ke kolenům s ¾ rukávem je vyroben z vysoce 
komfortního froté, lemovaného bavlněným saténem, 
má boční skryté kapsy. Standardní velikosti S, M, L, XL. 
Barva béžová, bílá a starorůžová. Cena 1 057 Kč. VEBA, 
www.veba.cz

ZAKÁZKOVÉ POVLEČENÍ a domácí textil Slabbinck 
jsou jedinečnou ozdobou všech interiérů, ať už ložnic, 

koupelen či kuchyní. Tento luxusní domácí textil se 
dodává do domácností, boutique hotelů, jachet, 

soukromých letadel či spa center. LUXURY SLEEPING, 
www.postele-LS.cz
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