


„SVĚT SE STANE LEPŠÍM MÍSTEM, POKUD BUDEME 
KVALITNĚ SPÁT.“ KAREL VÁGNER

MÍSTO VYPLNĚNÉ POHODLÍM, 
LUXUSEM A ELEGANCÍ 

Místo koncipované tak, aby vám 
pomohlo vyřešit všechny vaše potřeby 
spojené s relaxací. Stále více z nás si 
uvědomuje důležitost kvalitního zázemí 
a podmínek pro svůj odpočinek, jehož 
nedílnou součástí je spánek. Pro kom-
fortní spaní musíme především naslouchat 
potřebám svého těla a následně mu  
zajistit vhodné podmínky. Na rozhodnutí, 
co je pro vaše spánkové pohodlí žádoucí, 
nemusíte být sami.

KAREL VÁGNER 

Zakladatel společnosti Dreambeds jako 
první představil českému trhnu značku 
švédských postelí Hästens. Se svými 
dlouholetými zkušenosti z oblasti spánkové 
kultury se rozhodl udělat zdravý a kvalitní 
spánek dostupnější českému trhu. Před 
uvedením do prodeje každý nový model
postele společně se svojí ženou Šárkou 
osobně testují, a to po dobu 
několika týdnů.

Šárka & Karel
Vágnerovi

V nabídce Dreambeds naleznete široký 
sortiment postelí britských značek Vispring, 
Somnus, Aston a švédské značky Zleep. 
Vybavení své ložnice u nás můžete doplnit
o kvalitní příslušenství od nejlepších ev-
ropských dodavatelů. Nabízíme nejen 
samotné produkty, ale i kompletní péči  
o váš spánek. 
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DESIGNOVÉ LÁTKY

Vyberte si ideální barvu, odstín a texturu

luxusní látky, která designově doplní vaše

čelo a základnu vaší postele. Vybrat 

si můžete látky lněné, vlněné, kožené, 

semišové, viskózové nebo v různých 

kombinacích. Na výběr je z více jak 200 

druhů látek.
VENTILACE A DRŽADLA

Poniklované ventilátory jsou použity ve všech

našich matracích. Zvyšují účinnost cirkulace

vzduchu. Držadla jsou extra pevná pro snadnou

manipulaci s matrací.

MATRACE

Všechny matrace v sortimentu Dreambeds 

nabízíme ve výběru několika tvrdostí základen 

a matrací. Luxusními povrchovými matracemi

je možno doplnit jakoukoliv postel vrstvou 

nezbytného luxusu a pohodlí.

MATRACE SPOJENÉ
ZIPEM

Matrace spojené zipem umožňují

snadno proměnit dvě jednolůž-

ka na velkoryse širokou postel. 

Matrace lze spojit po celé délce 

postele zipem.

POSTELOVÉ ČELO

Čelo postele je nejen designový kousek každé

ložnice. Má praktické využití během celého dne

i noci. Měkké a příjemné tkaniny vás při nočním

dotyku neprobudí a zároveň zajistí pohodlí během 

četby. Vyberte si luxusně čalouněná čela v jedno-

duchém, tradičním nebo moderním stylu. Nabízíme 

čela v standardních rozměrech 120 - 154 cm vysoká, 

ale i atypické velikosti.

POSTELOVÉ NOHY

Přizpůsobte si postel s naší 

nabídkou postelových no-

hou v prvotřídních tvarech 

a materiálech. Na výběr 

je z rozměrů od 4 do 23 cm.

POSTELOVÁ ZÁKLADNA

Aktivní postelová základna je velmi důležitá pro podporu vašeho těla. 

Vyberte si z několika výšek základen. Základna obsahuje pružinové systémy, 

které jsou uzavřené v kalikových pouzdrech upevněných na dřevěném masivu.

DOKONALÝ KOMFORT
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PEČLIVĚ PRO VÁS VYBÍRÁME POUZE TO, 
CO POVAŽUJEME ZA NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ ZDRAVÝ SPÁNEK. 

Tím jsou pro nás přírodní materiály, které 
jsou zpracovány do nejjemnějších vláken 
a zkombinované pro maximální pohodlí 
a podporu. Přírodní materiály obsažené 
v každé matraci dokonale odvádí vlhko 
od lidského těla a tím účinně regulují 
tělesnou teplotu. Použití neporézních 
syntetických materiálů, jako je kaučuk, 
polyether nebo jiné syntetické materiály, 

nenabízí téměř žádné větrání. Nepórovitý 
materiál uchovává vlhkost, což znamená, 
že většina z toho, co tělo odvede potem, 
zůstává v posteli. A v teplém a vlhkém 
prostředí se roztoči rychle rozmnožují.  
V takovém spánkovém prostředí mohou 
vznikat alergie a další zdravotní kompli-
kace. Na rozhodnutí, co je pro vaše spán-
kové pohodlí žádoucí, nemusíte být sami.

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

KOŇSKÉ ŽÍNĚ

Nejdelší přírodní vlákno, které 

se používá po dlouhá staletí. 

Koňské žíně odvádějí vlhkost 

a působí jako přírodní klima-

tizace. Žíně jsou duté, vlhkost 

jimi pronikne a lůžko zůstává 

vždy suché.

KAPSIČKOVÉ PRUŽINY

Rozkládají tíhu těla zónově, 

nejvíce v oblasti ramen a boků. 

Jednotlivé pružiny se uzavírají 

do samostatného pouzdra  

z čistých přírodních materiálů  

a každá matrace se po obvodu 

prošívá silnou nití. 

KAŠMÍR

Již samotný název evokuje

opravdový luxus. Osmkrát tep-

lejší než ovčí vlna a přitom vý-

razně lehčí. Dlouhá hedvábná 

vlákna se získávají z měkkých 

vláken ukrytých pod vlnou kaš-

mírské kozy.

SHETLANDSKÁ VLNA

Pravá shetlandská vlna je

vzácný, přírodní materiál, který 

je desetkrát více absorpční než

syntetické materiály. Narozdíl 

od syntetických materiálů má 

schopnost bránit v množení 

bakterií, plísní a roztočů.

MOHÉR

Náš mohér pochází z národní-

ho parku v Karoo v Jižní Africe. 

Zde leží velkolepá, rozlehlá 

polopoušť a pastviny, které 

produkují nejlepší mohér na 

světě. Je to jedno z nejstarších

užívaných textilních vláken.

BAVLNA

Bavlna je neuvěřitelně měkká 

a odolná. Má vysokou absorpci, 

je přirozeně prodyšná a vyhovu-

je vysokým hygienickým náro-

kům. Skvěle odvádí přebytečné 

teplo a vlhko, a tak napomáhá 

k zachování pohodlí po 

celou noc.
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KVALITNÍ POLŠTÁŘ

Výběr kvalitního polštáře je velmi důležitý 
pro správné dýchání a držení těla během
vašeho spánku. Vhodný polštář vyplní 
prostor mezi hlavou a okrajem ramen  
a tím umožní maximální průchodnost vašich 
dýchacích cest. Potřebnou podporu zajistí
měkký, střední nebo pevný polštář z ev-
ropského husího peří z kolekce MyDream. 

ROVNOMĚRNÉ 
PODEPŘENÍ TĚLA.

Správná matrace musí vyhovovat 
přirozenému zakřivení zad. V mís-
tech vyvýšení ramen a boků musí 
ustoupit – a naopak tam, kde je 
tělo užší, například v pase, kontury 
vyplní. Nesmí totiž docházet k ex-
trémním bodovým tlakům, které 
mohou způsobit přetěžování páteře.

VAŠE NEJLEPŠÍ POSTEL

Přírodní postele jsou tak pohodlné, že v nich 
nejen budete snadno usínat, ale především 
vám zaručí hluboký a nerušený spánek. Výbě-
rem vhodné matrace nejlépe poskytnete své 
páteři, kloubům a svalům odpovídající pod-
poru, a tím i důkladnou relaxaci. 

Přírodní materiály obsažené v každé matraci 
navíc účinně regulují tělesnou teplotu a podle 
potřeby chladí nebo hřejí. Je také důležité 
vybrat si co největší postel, protože díky tomu 
budete spát v poloze, která vám nejvíce  
vyhovuje.

ANATOMICKY SPRÁVNÁ POLOHA ZAD.

Při spánku by měla být páteř podepřená ve svém přirozeném 
fyziologickém tvaru nejen v poloze na zádech, ale i v poloze na 
boku. Je velmi důležité, aby se v noci mohly uvolnit ploténky, 
svalstvo, velké klouby i vnitřní orgány.

SPRÁVNÁ POLOHA NOHOU

Během spánku je důležité mít nohy mírně 
vyvýšené , aby se umožnilo snížení tepu  
a šetření srdce.  
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Velký výběr materiálů, čel a nožiček pro luxusní vzhled vaší postele. Ke všem modelům 
postelí Vispring nabízíme velký výběr čel a více než 120 druhů potahových látek. Postele 
lze doplnit o povrchové matrace, která zajistí další vrstvu luxusu a pohodlí.

3 tvrdosti (soft, medium, firm)

více jak 120 druhů látek vč. pravé kůže

standardní rozměry od 70 cm do 220 cm

10 druhů nožiček vrůzných barvách 
vč. kovu

28 druhů čel

výběr ze 3 výšek základen

možnost speciálního rozměru

hypoalergenní materiály

POSTELE SE 115 LETOU TRADICÍ

Renomovaná britská značka postelí Vis-
pring se stala průkopníkem v oblasti spací 
kultury, když jako první v roce 1901 použila
kapsičkové pružiny. Navždy tím změnila 
pohled na spánek a zákazníkům předsta-
vila dosud nepoznanou úroveň pohodlí.

Od té doby uplynulo přes 100 let. Vispring 
stále vyrábí matrace a postele ručně. 
Své renomé si založili na využití 100%  
z přírodních materiálů - nejlepší shetland-
ské vlny, bavlny, koňských žíní, mohéru, 
hedvábí, kašmíru a alpaky. Jejich ma-
trace se brzy staly synonymem luxusu, 

byly součástí vybavení kajut zaoceánských
lodí, dokonce se objevily i na slavném 
Titaniku. V roce 2012 získala značka Vis-
pring Cenu britské královny za podnikání,
kterou královna uděluje těm nejlepším 
firmám za kvalitu, inovace a udržitelný 
rozvoj. Zakázkové postele Vispring jsou 
zárukou nejvyššího komfortu a kvalitního 
spánku na řadu let. Dopřejte si ten nej-
vzácnější dárek ze všech - dokonalý noční 
spánek. Postele Vispring mají záruku 30 let. 
Díky postelím Vispring se vám tohle přání 
může splnit.

cm

HERALD SUPERB
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Celá konstrukce je vyhotovena z velmi kvalitních přírodních materiálů, které zaručují 
dlouhou životnost, odolnost, pevnost a stálost celé postele. Hýčkejte se každou noc 
v náruči komfortní postele Somnus. 

OPES

INOVÁTOŘI V OBLASTI SPÁNKOVÉ KULTURY 

Značka Somnus se pyšní výrobou postelí 
a matrací již od roku 1840. Od té doby 
stále inovují a zdokonalují jejich design, 
aby si svým zákazníkům dopřáli co nej-
kvalitnější spánek.

Somnus založil v srdci Yorkshiru William 
Rhodes. Rodinná značka si velmi brzy
získala renomé v oblasti spánkové kultury
a generace po generaci pokračují se 
stejnou fi lozofi í. V 50. letech 20. století 
si postele Somnus vybrala britská královna 
Alžběta II. pro královskou jachtu Britan-
nia. Své matrace stále vylepšují, používají 
pouze přírodní materiály a také zavedli 

micro-pružinky - tzv. Sensa pružiny.

Lokální a ruční výroba, udržitelný rozvoj, 
cit pro nejmenší detail - to jsou jejich 
hodnoty. V Yorkshire vlastní farmu, kde 
většinu materiálů sami vyrábějí. Každý 
jejich zaměstnanec je nejen výjimečný 
řemeslník, ale také specialista na spánek.

více jak 55 druhů látek

2 tvrdosti (regular, fi rm)

standardní rozměry od 90 cm do 210 cm

10 druhů nožiček vrůzných tvarech 
a barvách a velikostech

39 druhů čel

výběr ze 2 výšek základen

možnost speciálního rozměru

hypoalergenní materiály

cm
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100 % PŘÍRODNÍ POSTELE, tradiční ruční práce, luxusní výplňové materiály – vlna a bavlna.
Obsahuje 4000 ks dvojitých pružin od německého výrobce Leggett and Platt, které jsou 
poskládané ve 4 vrstvách a tím zajišťují bohatší spánkový komfort (ve velikosti 150x200 cm). 

BAXLEY 4000

UNIKÁTNÍ BRITSKÁ ZNAČKA POSTELÍ

Unikátní britská značka postelí, která 
vznikla díky spolupráci českého odborní-
ka na spánkovou kulturu Karla Vágnera, 
jeho kolegů a anglickým výrobcem po-
stelí s bohatými zkušenostmi v oblasti  
hospitality.

Tito zkušení odborníci v oblasti spánku 
vytvořili nové produkty pod značkou 
Aston, která používá velmi kvalitní kom-
ponenty vrstvené tak, aby vzniknul vý-
jimečně cenově dostupný produkt.  
Vývoj postelí Aston je zaměřený na sou-
časný design a stále vyšší kvalitu produktu. 

Na počátku vzniku postelí Aston stál sen 
Karla Vágnera, průkopníka a autora 
spánkové revoluce v Čechách, který 
chtěl ukázat, že kvalita našeho spánku 
by pro nás měla být prioritou. Rozhodl se 
tedy šířit kvalitní spánkovou kulturu, která 
je lidem cenově dostupnější. A kvalitní 
spánek jjich zákazníků je pro ně na 
prvním místě.

výběr z 48 druhů látek

6 možností tvrdosti matrace

přírodní a smíšené materiály 

10 druhů nožiček v různých barvách 
a velikostech

8 druhů čel

výběr ze 2 výšek základen

standardní rozměry
180 x 200 cm | 200 x 200 cm

možnost úložného prostoru

cm
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Nejluxusnější kontinentální postel z řady Zleep. Matrace je tvořena jednou vrstvou kapsičko-
vých pružin. Výplň matrace kombinuje pěnový materiál a přírodní latex. Základna postele 
obsahuje dvě vrstvy kapsičkových pružin v kombinaci s bonelovým pružinovým systémem. 

LUX CONTINENTAL BED

OPRAVDOVOU KVALITU PŘEDSTAVUJÍ ŠVÉDSKÉ POSTELE ZLEEP

Vyplň matrací je kombinací smíšeného 
materiálů ve spojení s přírodním materi-
álem. Základna kontinentální postele ob-
sahuje dvě vrstvy pružin, z nichž jedna je 
tvořena kapsičkovými pružinami a druhá 
bonelovým pružinovým systémem.

Díky těmto vlastnostem postel poskytuje 
ideální podporu vašemu tělu. Polohovací
postele Zleep jistě ocení ti z vás, kteří přes
spaním rádi čtou nebo se dívají na televizi.
Vybírat můžete z několika různých typů 
čel, stejně jako i ze širokého sortimentu 
potahových látek. Postele lze doplnit
o povrchové matrace z různých materiálů

jako přírodní latex, latex Talaly v kombinaci
s vlnou a bavlnou, nebo pěnovou povr-
chovou matraci.

výběr z 80 druhů látek

přírodní a smíšené materiály

16 možností tvrdosti matrace a základen

9 druhů nožiček v různých barvách 
a velikostech

5 druhů čel

rámové, kontinentální 
a polohovatelné postele

standardní rozměry 
od 90 cm do 210 cm 
možnost speciálního rozměru

cm
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PŘIKRÝVKY MAPLE

Přikrývky jsou vyplněné kanadským pra-
chovým peřím ze sněžné husy. Nabízíme 
tři stupně hřejivosti: light, medium a warm.
Přikrývky nabízíme ve 4 rozměrech. 

HÝČKEJTE SE PŘÍRODNÍMI MATERIÁLY

Naše kolekce MyDream se o vaši pokožku 
postará s patřičnou láskou. Přírodní ma-
teriály umožní volné proudění vzduchu 
kolem těla a tím vytvoří ideální podmínky 
pro spánek. Přikrývky a polštáře MyDream 
německé kvality jsou lehké a hřejí, v létě 
chladí. Nechte se rozmazlit povlečením, ve 
kterém se snoubí kvalita egyptské bavlny 
s dokonalým řemeslem italských mistrů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘIKRÝVKY DE LUXE

Výplň z peří z sibiřských sněžných 
hus poskytuje vysokou hřejivost. Přikrývky 
jsou na pohled tenčí. Nabízíme tři stupně 
hřejivosti: light, medium a warm.

NABÍZÍME DVA TYPY 
VÝPLŇOVÝCH MATERIÁLŮ

Prachové nebo husí peří.

DÁLE NABÍZÍME 3 DRUHY
KOMBINACÍ VÝPLNĚ 

POLŠTÁŘE LA PERLA 
100% prachové husí peří.
POLŠTÁŘE DE LUXE 

90 % prachové a 10 % husí peří.
POLŠTÁŘE DOUBLE Q 
85 % peří a 15 % prachového peří
polštář je nejpevnější. Polštáře 
nabízíme ve 3 rozměrech.
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