100 rokov
Kingdom of Beds
postele

Vítajte v Kráľovstve postelí
Slumberland
Britská továreň Slumberland, založená už v roku 1919, sa stala
rýchlo klenotom britského remeselného umenia, uznávaného
najdôležitejšími kráľovskými predstaviteľmi.
V dnešnej dobe je Slumberland súčasťou rodiny Hilding
Anders, popredného európskeho výrobcu matracov a postelí.
Pokračuje vo svojom úsilí o dokonalosť, ponúkajúc vzácnu
kombináciu inovatívnych technológií, tradície a moderného
dizajnu. Každá posteľ i matrac sú navrhnuté tak, aby poskytovali exkluzívne pohodlie a prispôsobivosť špecifickým potrebám ich hrdého majiteľa.
Svoje európske zázemie má Slumberland v továrňach v rámci
rodiny Hilding Anders. Vo Švajčiarsku sa nachádza najmodernejšie a svojho druhu najväčšie testovacie centrum matracov
a postelí v Európe. To zaisťuje, prostredníctvom švajčiarskeho
inštitútu AEH, certifikáciu nielen mechanických a ergonomických vlastností našich výrobkov, ale tiež správnu spánkovú
klímu, ktorá býva neprávom prehliadaná. Slumberland nájdete tiež v Českej a Slovenskej republike, kde pre Vás postele
i matrace navrhujeme a vyrábame. Ďalšou európskou domovinou Slumberlandu je slnečné Taliansko.
Prajem Vám, nech s našimi posteľami a matracmi zažívate
skvelý spánok a tak i lepší každý deň.
Váš Peter Minársky
Oblastný riaditeľ Hilding Anders pre Slovenskú republiku.

ZRUČNOSŤ A TRADÍCIA

TECHNOLÓGIA KVALITA

Ing. Peter Minársky má 20 ročné skúsenosti v odbore
a okrem značky Slumberland vedie na Slovensku aj ďalšie značky
matracov a postelí zo skupiny Hilding Anders - Tropico, Curem a Spirit.

Aké sú postele
Slumberland
Krásne
Iba krása nestačí, dôležitá je i funkčnosť a kvalita spracovania, a to presne spĺňajú postele Slumberland. Čisté línie, funkčný
dizajn a neuveriteľné možnosti prispôsobenia vzhľadu posúvajú výber postele na umeleckú tvorbu. Nie je interiér, do ktorého
by sa postele Slumberland nehodili. Vyberajte podľa vzhľadu a výšky čiel, zvoľte si morenie a výšku dubových nožičiek alebo
postavte posteľ na chladný chrómový kov. Oblečte posteľ do ktorejkoľvek zo širokej palety látok s vysokou odolnosťou.

Praktické
Začína to dokonalým balením, ktoré umožňuje ľahkú prepravu, pokračuje veľmi jednoduchou a rýchlou montážou, ktorá
neuberie celkom nič z pevnosti, kvality a stability konštrukcie a končí skvelo vyrobenou posteľou, ktorá uspokojí aj tých
najnáročnejších z Vás. Nech si už vyberiete ktorúkoľvek z postelí Slumberland, s úložnými priestormi alebo bez nich, vždy sa
môžete spoľahnúť na ich praktické využitie a ľahkú údržbu.

Kvalitne vyrobené
Spojenie tradície značky, založenej vo Veľkej Británii v roku 1919 a desiatok rokov skúseností českých majstrov čalúnnického
remesla je zárukou, že Vám bude posteľ Slumberland slúžiť dlhé roky k plnej spokojnosti. Postele vyrábame ručne v Českej
republike, čo im prepožičiava - okrem výnimočnej kvality a širokých možností - tiež dušu, ktorú moderný strojový priemysel

od

po

rúč

nd

nedokáže nahradiť.

a Slu m be

rl a

Ako si správne
vybrať posteľ 1.
Aby sa lepšie vstávalo
Posteľ Slumberland vyberáte na mnoho rokov. Venujte preto výberu dostatok času. Vyplatí sa to. Posteľ (i matrace)
vyberajte s ohľadom na svoju výšku a pohyblivosť. Príklad: Pri použití lamelového roštu (výšky 5 cm) s matracom výšky 20
cm, docielite pri posteliach Dover/Oxford/Belfast s nožičkami 15 cm celkovú výšku ložnej plochy 58 ~ 51 cm (podľa nastavenia kovania). Táto výška vyhovie väčšine postáv od 150 do 185 cm. Pamätajte, že pri usadnutí na posteľ by nemali nohy v kolenách zvierať ostrý uhol, aby nedochádzalo k namáhaniu nerozhýbaných kĺbov a aby ranné vstávanie bolo ľahšie a príjemnejšie.

Aby sme sa do postele všetci pohodlne zmestili
Dĺžka postele: Lôžko by malo byť aspoň o 10 cm dlhšie, než je naša výška. Pokiaľ spíte „na Supermana“ (s rukou natiahnutou
nad hlavou) alebo nemáte radi, keď Vám trčia nohy a padá perina, zaobstarajte si predĺženú posteľ (210; 220 cm). Pre vysoké postavy by predĺžené lôžko
Šírka lôžka 120; 140 160 180; 200
malo byť štandardom.
dorast
Šírka postele: Šírka postele: Mladí sa zmačknú vo dvoch aj na posteľ šírky 120
dospelí, seniori
alebo 140 cm. Pokiaľ chcete skutočne dostatok priestoru a pohodlia, voľte
šírku postele minimálne 160, lepšie 180 cm (zvlášť, ak máte malé deti, ktoré sú
v posteli častými hosťami). Šírka 200 cm je potom stávkou na istotu pohodlia
a pokojného spania.

Aby bolo lôžko správne odvetrané
Ideálne je, keď pod posteľou zostáva voľný priestor (prievan a prach víria pod posteľou, a nie po spiacich osobách).
Pokiaľ úložné priestory vyslovene nepotrebujete a máte v byte dostatok miesta, vyberajte posteľ tak, aby medzi jej spodnou hranou a podlahou bol dostatočný priestor na odvetranie a upratovanie. Všetky postele Slumberland majú možnosť
výberu výšky nožičiek 10 alebo 15 cm, čo je celkom dostačujúce aj pre robotické vysávače.
Pokiaľ úložné priestory potrebujete, odporúčame najmä postele Halifax, Bristol a Bedford, ktoré disponujú mohutným
úložným priestorom, sú napriek tomu vzdušné (odvetraná konštrukcia) a umožňujú ľahké upratovanie a prúdenie vzduchu
pod posteľou (nožičky, tvoriace priestor 10/15 cm medzi spodnou hranou postele a podlahou). Úplne vyhovejú tiež už
zmieneným robotickým vysávačom. Prevedenie s úložným priestorom „Mistral“ (bočnice a čelá postele bez nožičiek až po
úroveň podlahy - dodáva sa k posteliam Dover, Oxford a Belfast) sa hodí skôr do bytov s nízkou prašnosťou a vlhkosťou.

Dover

40/45
cm

vario
cm

150/300

nosnosť kg

fix | manuál | motor

Moderné strihnutá posteľ s elegantne
zaobleným čelom s decentným prešitím.
Robustná konštrukcia s nastaviteľnou výškou ložnej plochy
(kovanie Vario-Fix).
Elegantná a praktická, nech je kdekoľvek. Výška čela umožňuje
umiestniť posteľ tiež v bytoch s výraznejšie skoseným stropom.
Určená na použitie s lamelovými roštami (vrátane polohovacích
a motorových), prípadne latkovými roštami v ráme. Pre ľubovoľné
matrace v odpovedajúcom rozmere. Rošty ani matrace nie sú
súčasťou postele.
Farby a vzory. Nálada, pocit, osobitosť. Široká paleta čalúnnických látok s dlhou životnosťou a ľahkou údržbou.
Voliteľné nožičky (vrátane ich výšky) ponúkajú netušené možnosti
prispôsobiť si posteľ podľa Vášho interiéru.
Dodáva sa v demontovanom prevedení. Montáž je rýchla a
ľahká. Neveríte? Pozrite si video návod na zloženie postele na
stránkach Slumberland.
Tip pre malé byty: prevedenie s úložným priestorom. Viac viď.
„Prevedenie Mistral“.
Nosnosť: Podľa roštov/matracov, odporučená nosnosť postele
max. 300 kg / celá posteľ, resp. max. 150 kg / osoba (polovica
lôžka).
Ako bude vysoká? Pri použití lamelového roštu radu Double (cca 5 cm)
a matraca 20 cm, docielite pri posteli s nožičkami 15 cm celkovú výšku
58 ~ 51 cm, v závislosti na nastavení polohovacieho kovania Vario-Fix.
Odporúčame pre matrace do výšky 25 cm s ohľadom na výšku čela

> Vyobrazené prevedenie: Látka Aspen 23, nožičky Family buk 10

K posteli je možné doobjednať neprešitý chránič čela „Frak“, ktorý
uľahčí údržbu. Frak je dodávaný v rovnakej látke a šírke, ako posteľ.
Vonkajšie rozmery postele
Vonkajšie rozmery postele (v zátvorke
hodnoty pri použití nožičiek výšky 15 cm).
Rozmery sú uvádzané pre lôžko 180 x 200 cm,
v cm s toleranciou +/- 1 cm.

196

Hrúbka bočníc = 7
Hrúbka čela = 10

min 12
max 19
4 polohy

min 12
max 19

Dodávané rozmery: 90x200; 80x200; 100x200; 120x200; 140x200; 160x200;
180x200; 200x200; vrátane predĺženia na 210 a 220 cm, s možnosťou atypov.
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Vhodnosť podľa užívateľa
perfektné môže byť

nevhodné

dorast

dospelí

seniori

pohybové
problémy

vlhší
byt

suchší
byt

40
(45)

Dover, nohy 10 cm
Dover, nohy 15 cm
Dover Mistral (ú. p.)
< Vyobrazené prevedenie: Látka Soft 33, nožičky Kubik Wenge 10

196
218

Oxford

40/45
cm

vario
cm

150/300

nosnosť kg

fix | manuál | motor

Sebavedomá posteľ s vysokým, diagonálne
prešívaným čelom v priamočiarom dizajne.
Elegancia, ktorá nevyjde z módy.
Robustná konštrukcia s nastaviteľnou výškou ložnej plochy
(kovanie Vario-Fix).
Elegantná a praktická, nech je kdekoľvek. Skvelo zapadne do
interiéru alebo sa priamo stane jeho solitérnou ozdobou.
Určená na použitie s lamelovými roštami (vrátane polohovacích
a motorových), prípadne latkovými roštami v ráme. Pre ľubovoľné
matrace v odpovedajúcom rozmere. Rošty ani matrace nie sú
súčasťou postele.
Farby a vzory. Nálada, pocit, osobitosť. Široká paleta čalúnnických látok s dlhou životnosťou a ľahkou údržbou.
Voliteľné nožičky (vrátane ich výšky) ponúkajú netušené možnosti prispôsobiť si posteľ podľa Vášho interiéru.
Dodáva sa v demontovanom prevedení. Montáž je rýchla a
ľahká. Neveríte? Pozrite si video návod na stránkach Slumberland.
Tip pre malé byty: prevedenie s úložným priestorom. Viac viď.
„Prevedenie Mistral“.
Nosnosť: Podľa roštov/matracov, odporučená nosnosť postele
max. 300 kg / celá posteľ, resp. max. 150 kg / osoba (polovica
lôžka).
Ako bude vysoká? Pri použití lamelového roštu radu Double (cca 5 cm)
a matraca 20 cm, docielite pri posteli s nožičkami 15 cm celkovú výšku
58 ~ 51 cm, v závislosti na nastavení polohovacieho kovania Vario-Fix.
Bude si skvelo rozumieť so všetkými matracmi (obvykle 15 - 30 cm).

> Vyobrazené prevedenie: Látka Soft 31, nožičky Original dub 10

K posteli je možné doobjednať neprešitý chránič čela „Frak“, ktorý
uľahčí údržbu. Frak je dodávaný v rovnakej látke a šírke, ako posteľ.
Vonkajšie rozmery postele
Vonkajšie rozmery postele (v zátvorke
hodnoty pri použití nožičiek výšky 15 cm).
Rozmery sú uvádzané pre lôžko 180 x 200 cm,
v cm s toleranciou +/- 1 cm.
196

Hrúbka bočnic = 7
Hrúbka čela = 10

min 12
max 19
4 polohy

min 12
max 19

Dodávané rozmery: 90x200; 80x200; 100x200; 120x200; 140x200; 160x200;
180x200; 200x200; vrátane predĺženia na 210 a 220 cm, s možnosťou atypov.
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Vhodnosť podľa užívateľa
perfektné môže byť

nevhodné

dorast

dospelí

seniori

pohybové
problémy

vlhší
byt

suchší
byt

40
(45)

Oxford, nohy 10 cm
Oxford, nohy 15 cm
Oxford Mistral (ú. p.)
< Vyobrazené prevedenie: Látka Kreta 65, nožičky Original dub 10

196
218

Belfast

40/45
cm

vario
cm

150/300

nosnosť kg

fix | manuál | motor

Doprajte si božský spánok v spálni kráľov.
Snívajte od súmraku do úsvitu v posteli
Belfast s vysokým, výrazne rámovaným
čelom s plastickým čalúnením.
Robustná konštrukcia s nastaviteľnou výškou ložnej plochy
(kovania Vario-Fix).
Výrazný, prepracovaný vzhľad sa nestratí v žiadnej spálni.
V spojení s nápadnou látkou Vám ukáže, aká nudná bola Vaša
spálňa do okamžiku, kým uvidela posteľ Belfast.
Určená na použitie s lamelovými roštami (vrátane polohovacích a motorových), príp. latkovými roštami v ráme. Pre ľubovoľné
matrace. Rošty ani matrace nie sú súčasťou postele.
Farby a vzory. Paleta praktických čalúnnických látok je spoločná
pre všetky postele Slumberland. Žiadajte si vzorkovnicu u svojho
predajcu.
Voliteľné nožičky (vrátane ich výšky) ponúkajú netušené
možnosti prispôsobiť si posteľ podľa Vášho interiéru.
Dodáva sa v demontovanom prevedení. Montáž je rýchla a
ľahká. Neveríte? Pozrite si video návod na stránkach Slumberland.
Tip pre malé byty: prevedenie s úložným priestorom. Viac viď.
„Prevedenie Mistral“.

> Vyobrazené prevedenie: Látka Samara Sun 76, nožičky Select dub 10

K posteli je možné doobjednať neprešitý chránič čela „Frak“, ktorý
uľahčí údržbu. Frak je dodávaný v rovnakej látke a šírke, ako posteľ.
Vonkajšie rozmery postele
Vonkajšie rozmery postele (v zátvorke
hodnoty s použitím nožičiek výšky 15 cm).
Rozmery sú uvádzané pre lôžko
180 x 200 cm, v cm s toleranciou +/- 1 cm.
199

Hrúbka bočnic a predného čela = 7
Hrúbka zadného čela = 10

Nosnosť: Podľa roštov/matracov, odporučená nosnosť postele
max. 300 kg / celá posteľ, resp. max. 150 kg / osoba (polovica
lôžka).

min 12
max 19
4 polohy

min 12
max 19

Ako bude vysoká? S použitím lamelového roštu radu Double (cca 5 cm)
a matraca 20 cm, docielite pri posteli s nožičkami 15 cm celkovú výšku
58 ~ 51 cm, v závislosti na nastavení polohovacieho kovania Vario-Fix.
Bude si skvelo rozumieť so všetkými matracmi (obvykle 15 - 30 cm)..
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Dodávané rozmery: 90x200; 80x200; 100x200; 120x200; 140x200; 160x200;
180x200; 200x200; vrátane predĺženia na 210 a 220 cm, s možnosťou atypov.
Vhodnosť podľa užívateľa
perfektné môže byť

nevhodné

dorast

dospelí

seniori

pohybové
problémy

Belfast, nohy 10 cm
Belfast, nohy 15 cm
Belfast Mistral (ú. p.)
< Vyobrazené prevedenie: Látka Samara Sun 76, nožičky Select dub 10

vlhší
byt

40
(45)

suchší
byt

196
218

Mistral
Variant prevedenia s úložným priestorom. Len pre Dover, Oxford, Belfast.

40
cm

vario
cm

fix | manuál | motor

160/320

nosnosť kg

BOX

Prevedenie s úložným priestorom je úplne bez nožičiek.
Bočnice a obe čelá sú pretiahnuté až k zemi.
Všetky ostatné vlastnosti, funkcie a možnosti prispôsobenia
vzhľadu sú zhodné s daným predvoleným typom postele
(Dover/Oxford/Belfast).
Variant Mistral je určený na použitie s výklopnými lamelovými roštami (kvôli prístupu do úložného priestoru). Použiť
môžete ako rošty s bočným vyklopením, tak i rošty s čelným
vyklopením od nôh. Konštrukčne je posteľ vhodná pre všetky
typy lamelových roštov, prípadne pre latkové rošty v ráme.
Súčasťou dodávky je skladacie dno úložného priestoru. Rošty
ani matrace nie sú súčasťou postele.
Dodáva sa v demontovanom prevedení. Montáž je rýchla a
ľahká a nerobí problémy ani v stiesnených priestoroch.

> Vyobrazené prevedenie: Látka Furia 277

Nosnosť: Podľa roštov/matracov, odporučená nosnosť postele
max. 300 kg / celá posteľ, resp. max. 150 kg / osoba (polovica
lôžka).

Vonkajšie rozmery postele
Rozmery sú uvádzané pre lôžko
180 x 200 cm, v cm s toleranciou +/- 1 cm.

Ako bude vysoká? Pri použití lamelového roštu radu Double (cca 5 cm)
a matraca 20 cm, docielite celkovú výšku 53 ~ 45 cm, v závislosti
na nastavení polohovacieho kovania Vario-Fix. Bude si skvelo rozumieť
so všetkými matracmi (obvykle 15 - 30 cm).

Hrúbka bočnic a predného čela = 7
Hrúbka zadného čela = 10

min 12
max 19
4 polohy

Dodávané rozmery: 90x200; 80x200; 100x200; 120x200; 140x200; 160x200;
180x200; 200x200; vrátane predĺženia na 210 a 220 cm, s možnosťou atypov.

196

min 12
max 19

K posteli je možné doobjednať neprešitý chránič čela „Frak“, ktorý
uľahčí údržbu. Frak je dodávaný v rovnakej látke a šírke, ako posteľ.
podľa čela
príslušnej
postele
Dover/
Oxford/
Belfast

40
199
218

Vyobrazené prevedenie: Látka Sun Samara 91

Ako si správne
vybrať posteľ 2.
Aby sa nám posteľ do spálne vošla

Chránič čela Frak

Pri výbere postele myslite tiež na to, koľko miesta zostane okolo
nej. Posteľ by Vás nemala obmedzovať v pohybe po spálni a
znepríjemňovať vstup do skríň. Ak bude umiestená pri stene so
skoseným stropom, zmerajte si, akú maximálnu výšku čela
postele môžete mať a koľko miesta Vám zostane nad hlavou,
keď sa na posteli posadíte. Ak si vyberáte posteľ s úložnými priestormi, zvážte, či je lepší bočný alebo čelný prístup od nôh a
podľa toho vyberte výklopný lamelový rošt.

Môžete ho objednať v rovnakej látke ako posteľ,
alebo v látke úplne inej, aby ste svoje lôžko nielen
ochránili a uľahčili jeho údržbu, ale tiež dizajnovo
premenili. Frak je neprešitý - hladký design ešte viac
zjednodušuje údržbu. Frak kryje rovnakým typom
látky tiež celú zadnú plochu čela.

Aby sa nám posteľ do spálne hodila
Tak to je asi tá najjednoduchšia úloha. S ohľadom na širokú
paletu vzhľadov postelí, dezénov čalúnnických látok, možností
výberu nožičiek a výšky matracov Slumberland si „ladenie“ postele skvelo užijete.

1. Zakúpte a nasaďte Frak.

Aby sa posteľ dala ľahko udržiavať
Látkového čalúnenia sa nebojte. Všetky použité látky sa dajú čistiť
tradičným postupom či chemickou cestou (napr. suchá pena), viď.
tip "Ako vyčistiť čalúnenú posteľ". Niektoré majú navyše povrchovú úpravu, umožňujúcu skutočne ľahké čistenie s vodoodpudivým povrchom. Ak sa často opierate o čelo postele (napr.
pri čítaní), odporúčame zvážiť nákup chrániča čela Frak v rovnakej látke. Chránič Vám ušetrí čas a výrazne uľahčí údržbu.

Aby Vás posteľ chytila za srdce
Nezabudnite vyberať i s citom. Všetky postele Slumberland sú
vyrobené s rozumom - o to ľahší máte výber.

2. Ochráňte posteľ
a uľahčite si život.

Halifax

45/50

BOX

cm

160/320

nosnosť kg

fix | manuál | motor

Čistý severský vzhľad rámuje posteľ s praktickými úložnými priestormi, ktoré neobmedzujú odvetranie spánkového priestoru.
Úložné priestory sú odvetrané pomocou otvorov za výstužnými
priečinkami. Vďaka použitiu vysokých nožičiek (posteľ „neleží“
na zemi) je zachované správne prúdenie vzduchu pod posteľou.
Počas spánku tak nebudete vystavení prievanu ani prachu.
Svieži vzhľad vsadil na čisté línie a nenápadné prešívanie čela,
ktoré časom nestarnú a neuberajú nič z pevnosti a masívnosti
konštrukcie.
Určená na použitie s lamelovými roštami (vrátane polohovacích
a motorových), prípadné latkovými roštami v ráme. Na prístup
do úložných priestorov sa dajú použiť rošty s bočným i čelným
vyklopením. Posteľ je vhodná na použitie s ľubovoľnými matracmi, v odpovedajúcom rozmere. Rošty ani matrace nie sú súčasťou
postele.
Farby a vzory. Nálada, pocit, osobitosť. Paleta látok s dlhou
životnosťou a ľahkou údržbou. Možnosť použitia rozdielnej
čalúnnickej látky na spodnej časti postele.
Voliteľné nožičky (vrátane ich výšky) ponúkajú netušené možnosti
prispôsobiť si posteľ podľa Vášho interiéru.
Pozor na manipuláciu a montáž v malých priestoroch - boxy
(základne) postele sú dodávané vcelku. Montáž je rýchla a ľahká.
Nosnosť: Podľa roštov/matracov, odporučená nosnosť postele
max. 270 kg / celá posteľ, resp. max. 135 kg / osoba (polovica
lôžka).

> Vyobrazené prevedenie: Látka Platinum 28 + spodná časť postele
Klasik antracit. Nožičky Original dub 15

K posteli je možné doobjednať neprešitý chránič čela „Frak“, ktorý
uľahčí údržbu. Frak je dodávaný v rovnakej látke a šírke, ako posteľ.

Vonkajšie rozmery postele
Vonkajšie rozmery postele (v zátvorke
hodnoty s použitím nožičiek výšky 15 cm).
Rozmery sú uvádzané pre lôžko 180 x 200 cm,
v cm s toleranciou +/- 1 cm.
Hrúbka materiálu boxov = 2
Hrúbka zadného čela = 7
Hrúbka úložných priestorov = cca 20

185

15

Ako bude vysoká? S použitím lamelového roštu radu Double (cca 5 cm)
a matraca 20 cm, docielite pri posteli s nožičkami 15 cm celkovú výšku cca
61 cm. Posteľ, ktorá sa i s nižším matracom premení v kráľovské poležanie.

110
(110)

Dodávané rozmery: 90x200; 80x200; 100x200; 120x200; 140x200; 160x200;
180x200; 200x200; vrátane predĺženia na 210 a 220 cm, s možnosťou atypov.
Vhodnosť podľa užívateľa
perfektné môže byť

nevhodné

dorast

dospelí

seniori

pohybové
problémy

vlhší
byt

suchší
byt

Halifax, nohy 10 cm
Halifax, nohy 15 cm
< Vyobrazené prevedenie: Látka Platinum 28 + spodná časť postele Furia Stone 277,
nožičky Original wenge 15

45
(50)
185
215

Bristol

45/50

BOX

cm

140/280

nosnosť kg

manuál - exclusive

Vložte matrace a spite. Bristol je pripravený. Hladké línie a praktické úložné priestory, s výklopnými lamelovými roštami.
Vstavané lamelové rošty s vyklopením pri nohách: do úložných
priestorov sa tak ľahko a bezpečne dostanete.
Rošty s 28 robustnými lamelami majú navyše nastaviteľnú tuhosť
pruženia v bedrovej časti. Pohodlie odpočinku zvyšuje 5 polôh
nastavenia pod hlavou.
Úložné priestory sú odvetrané pomocou otvorov za výstužnými
priečinkami. Vďaka použitiu vysokých nožičiek (posteľ „neleží“ na
zemi) je zachované správne prúdenie vzduchu pod posteľou.
Nebudete tak vystavení prievanu ani prachu.
Svieži vzhľad tu vsádza, úplne rovnako ako pri posteli Halifax,
na čisté línie a nenápadné prešívanie čela.
Matrace nie sú súčasťou postele, výklopné rošty áno.
Farby a vzory. Na mieru každého interiéru, každej predstave.
Paleta odolných látok s ľahkou údržbou. Možnosť použitia
rozdielnej čalúnnickej látky na spodnej časti postele.
Voliteľné nožičky (vrátane ich výšky) ponúkajú netušené možnosti
prispôsobiť si posteľ podľa Vášho interiéru.
Pozor na manipuláciu a montáž v malých priestoroch - boxy
(základne) postele sú dodávané vcelku. Montáž je rýchla a ľahká.
Nosnosť: Podľa roštov/matracov, odporučená nosnosť postele
max. 270 kg / celá posteľ, resp. max. 135 kg / osoba (polovica
lôžka).
Ako bude vysoká? S matracom 20 cm, docielite pri posteli s nožičkami
15 cm celkovú výšku cca 61 cm. Posteľ, ktorá sa i s nižším matracom
premení v kráľovské poležanie.

> Vyobrazené prevedenie: Látka Platinum 28 + spodná časť postele Klasik antracit.
Nožičky Original dub 15

K posteli je možné doobjednať neprešitý chránič čela „Frak“, ktorý
uľahčí údržbu. Frak je dodávaný v rovnakej látke a šírke, ako posteľ.
Vonkajšie rozmery postele
Vonkajšie rozmery postele (v zátvorke
hodnoty s použitím nožičiek výšky 15 cm).
Rozmery sú uvádzané pre lôžko 180 x 200 cm,
v cm s toleranciou +/- 1 cm.

184

Hrúbka materiálu boxov = 2
Hrúbka zadného čela = 7
Hrúbka úložných priestorov = cca 20

15
k roštom
cca 10 cm

101
(106)

Dodávané rozmery: 90x200; 80x200; 100x200; 120x200; 140x200; 160x200;
180x200; 200x200; vrátane predĺženia na 210 a 220 cm, s možnosťou atypov.
Vhodnosť podľa užívateľa
perfektné môže byť

nevhodné

dorast

dospelí

seniori

pohybové
problémy

vlhší
byt

45
(50)

suchší
byt

Halifax, nohy 10 cm
Halifax, nohy 15 cm
Vyobrazené prevedenie: Látka Furia Stone 277 (celá posteľ), nožičky Original dub 15

184
212

Ručná výroba
i moderné technológie
Tradičné remeslo i dokonalosť počítačového veku
Maximálne presné spracovanie vďaka výrobe drevených kostier a rezaniu pien na počítačom riadených strojoch CNC.
Moderné riešenie výroby je zárukou presných rozmerov a dokonalo spracovaného výrobku. Dušu posteliam Slumberland
dáva veľmi vysoký podiel ručnej práce. Okrem spomenutých drevených kostier, ktoré sú spracované z veľkej časti na najmodernejších strojoch, je väčšina postele vytvorená českou ručnou prácou. Všetky strihy, šitie i vlastné čalúnenie má na starosti
tím zručných krajčírok a čalúnnikov pod dohľadom technológa, s viac ako 40 rokmi skúseností v odbore. Každá posteľ, ktorú
si z ponuky Slumberland vyberiete, prejde rukami tých najpovolanejších remeselníkov. Od prvého návrhu, cez strihanie látok
až po výstupnú kontrolu a balenie finálneho výrobku.

Architektonický cit
Všetky postele v katalógu Slumberland sú zakomponované do interiérových vizualizácií, navrhnutých architektonickým
ateliérom. Veríme, že pokiaľ svoje bývanie práve zariaďujete, poslúži Vám katalóg postelí Slumberland aj ako inšpirácia.

Testovanie
Preverené, certifikované vstupné materiály a odolné konštrukcie postelí, ktoré musia uniesť radosti i strasti všedného dňa
každého spáča. Spite pokojne - spite v poriadnej posteli.

Bedford

55/60
cm

BOX

CONTINENTAL

160/320

nosnosť kg

Pripravená pre okamžitý spánok. Vysoká
posteľ s úložnými priestormi, vstavanými
taštičkovými matracmi a vrchným matracom.
Bedford je kontinentálna posteľ (nazýva sa tiež vysoká alebo
americká posteľ). Je zložená z viacerých funkčných spánkových
vrstiev. Nemusíte už dokupovať žiadne matrace ani rošty.
Hlavný matrac. Dokonalé pohodlie, podporu tela a kopírovanie
jeho kriviek zaisťujú vstavané výklopné matrace s taštičkovými
pružinami. Posteľ má zhruba 800 samostatne reagujúcich pružín,
usporiadaných do 7 zón podľa tuhosti. Ložné plochy sú opatrené
vrstvami studenej peny, ktorá ešte zvyšuje vzdušnosť.
Vrchný matrac (topper) vyššej strednej tuhosti je detailným
doladením celého spánkového systému kontinentálnej postele. Je
opatrený dvojdielnym prateľným poťahom. Môžete si dokúpiť
ďalšie varianty topperu, čím získate ďalšie varianty pohodlia.
Úložné priestory sú prístupné vďaka vyklápacím mechanizmom
s plynovo-kvapalinovými vzperami. Úložné priestory sú odvetrané. Vďaka použitiu vysokých nožičiek (posteľ „neleží“ na zemi) je
zachované správne prúdenie vzduchu pod posteľou. Nebudete
tak vystavení prievanu ani prachu.
Sebavedomý vzhľad so zaoblenými hranami čela s nenápadným
prešívaním. Posteľ Bedford je dodávaná ako celok. Na jej používanie nie je potrebné dokupovať žiadne ďalšie komponenty.
Farby a vzory. Široká paleta látok s dlhou životnosťou a ľahkou
údržbou. Možnosť použitia rozdielnej čalúnnickej látky na
spodnej časti postele.
Voliteľné nožičky (vrátane ich výšky) ponúkajú netušené možnosti
prispôsobiť si posteľ podľa Vášho interiéru.
Pozor na montáž v malých priestoroch - boxy (základne s matracmi)
sú dodávané vcelku. Montáž je rýchla a ľahká.

Nosnosť: Podľa roštov/matracov, odporučená nosnosť postele
max. 300 kg / celá posteľ, resp. max. 150 kg / osoba (polovica lôžka).
Ako bude vysoká? Výška je 55 cm (nožičky 10 cm), resp. 60 cm (v prípade
použitia nožičiek 15 cm). Výška vrátane vrchného matraca (topperu).
Dodávané rozmery: 90x200; 80x200; 100x200; 120x200; 140x200; 160x200;
180x200; 200x200; vrátane predĺženia na 210 a 220 cm, s možnosťou atypov.
K posteli je možné doobjednať neprešitý chránič čela „Frak“, ktorý
uľahčí údržbu. Frak je dodávaný v rovnakej látke a šírke, ako posteľ.
Vonkajšie rozmery postele
Vonkajšie rozmery postele (v zátvorke hodnoty
s použitím nožičiek výšky 15 cm). Rozmery
sú uvádzané pre lôžko 180 x 200 cm,
v cm s toleranciou +/- 1 cm.

184

Hrúbka materiálu boxov = 2
Hrúbka zadného čela = 7
Hrúbka úložných priestorov = cca 20
* Hrúbky vrstiev (cm cca):
- Topper = 5
- Matrac = 20
- Boxy = 20

101
(106)

55*
(60)

Vhodnosť podľa užívateľa
perfektné môže byť

nevhodné

dorast

dospelí

seniori

pohybové
problémy

Bedford, nohy 10 cm
Bedford, nohy 15 cm
< Vyobrazené prevedenie (vrátana vyobrazenia v hornej časti stránky):
Látka Furia Stone 410 + spodok Soft 20, nožičky Select dub 15

vlhší
byt

suchší
byt

20

184
212

Nožičky
z masívu i kovu
Zvoľte si štýl a výšku
Vyrobené z dreveného masívu - dub, buk, breza. Nožička Chrom z oceľového plechu, na povrchu opatreným lešteným chromom. Svetlé alebo tmavé morenie. Pri posteliach Dover/Oxford/Belfast sú vždy 2 ks nožičiek pri malom čele (miesto zadných
nožičiek plní nosnú funkciu robustné čelo). Postele Halifax/Bristol/Bedford majú vždy 4 nožičky. Podporné stredové nožičky
sú samozrejme súčasťou každej postele.

Original

Select

Kubik

dub prírodný
10/15 cm

dub prírodný
10/15 cm

dub prírodný
10/15 cm

Original Wenge

Select Wenge

Kubik Wenge

Family

Chrom

dub morený
10/15 cm

buk prírodný
10/15 cm

breza morená
10/15 cm

chromovaná oceľ
10/15 cm

dub morený
10/15 cm

Robotický vysávač
miluje naše
nožičky
Robo OK

Kvalitný rošt
pre kvalitnú posteľ
Správny rošt zlepší spánok
Kvalitný lamelový rošt dostane z matraca maximum ortopedických vlastností. Pre postele s úložným priestorom, ktoré sú
dodávané bez roštov (Dover Mistral, Oxford Mistral, Belfast Mistral, Halifax) voľte rošty s bočným vyklopením (prístup do
úložných priestorov z bokov postele) alebo čelným vyklopením (prístup od nôh s benefitom polohovania). Pre postele bez
úložných priestorov, ktoré sú dodávané bez roštov (Dover, Oxford, Belfast) voľte pevné alebo polohovacie rošty. Pre postele
Bristol a Bedford sa nedajú rošty použiť, lebo Bristol je už dodávaný so vstavanými lamelovými roštami, s čelným vyklopením
od nôh a polohovaním hlavovej časti, a Bedford je kontinentálnou posteľou, ktorá má už všetko, čo potrebuje.

Lamelové rošty Double - špičkové rošty pre každú posteľ
Lamelové rošty radu Double sú výrobky masívnej a modernej konštrukcie. Anatomické usporiadanie lamiel má priaznivý
vplyv na polohu tela počas spánku. Majú 28 lamiel šírky 38 mm vo výkyvných gumových puzdrách. V oblasti bedier je vždy
5 zdvojených lamiel s nastaviteľnou tuhosťou podľa hmotnosti užívateľa. Stredový popruh je zdvojený pre vyššiu elasticitu a životnosť.

Double Klasik

Double XXL

Pevný rošt. Vhodný pre všetky
matrace. Výška cca 5 cm.

130

Pevný a odolný lamelový rošt. Zosilnené lamely
na zvýšenú nosnosť. Dá sa použiť tiež v prípade
požiadavky na tuhší rošt. Vhodný
pre všetky matrace.
Výška cca 5 cm.

Double Expert
Masívny lamelový rošt s polohovaním hlavy a nôh.
13 polôh v oblasti hlavy a 5 polôh v oblasti nôh.
Pre všetky matrace, ktoré
sa dajú polohovať.
Výška cca 5 cm.

160

130

Double Praktik N

Double Praktik B

Lamelový rošt s čelným vyklopením od nôh.
Ponúka 13 polôh v oblasti hlavy a 5 polôh
pri nohách. Plynovo-kvapalinové vzpery umožňujú
ľahký prístup do úložných
priestorov. Max. nosnosť
pri zdvihu/polohovaní je 30 kg.
Výška roštu: 5,5 cm
(v sklopenej polohe).

Lamelový rošt s bočným vyklopením bez polohovania.
Plynovo-kvapalinové vzpery (ako v aute pri piatych dverách)
umožňujú vyklopenie roštu z bočnej strany a prístup
do úložného priestoru. Vhodný pre všetky
typy matracov. Univerzálny
pre ľavé/pravé vyklopenie. Nikdy
nezdvíhajte pri zaťažení väčšom
než 30 kg! Výška roštu: 5,5 cm
(v sklopenej polohe).

Odporúčame k posteliam
Mistral a Halifax.

130

Odporúčame k posteliam
Mistral a Halifax.

130

Ergo Black Moto

Double Expert Moto

Masívny lamelový rošt s polohovaním. 2 motory
(v jednom bloku) s káblovým ovládačom (za príplatok
možno diaľkový, viď cenník). Záložný zdroj umožňuje
vrátenie roštu do pôvodnej polohy v prípade výpadku
el. prúdu. Vhodný pre matrace s vysokou
kopírovateľnosťou (latexové, profilované
sendvičové matrace).
Nosnosť do 130 kg.
Výška cca 6,5 cm
(merané bez motoru).

Masívny lamelový rošt s polohovaním. 2 motory, diaľkové
ovládanie (štandardne dodávané s káblom, za príplatok
možno bez kábla, viď bežný cenník). Rošt je vhodný
pre matrace s vysokou kopírovateľnosťou
(ideálny pre latexové a sendvičové).
Široká ponuka atypických rozmerov.
Nosnosť do 120 kg.
Výška roštu cca 5,5 cm
(merané bez motoru).

120

130

Lamelové rošty Fenix - dostupná klasika
Majú 26 brezových lamiel šírky 36 mm v plastových puzdrách v ráme. Lamely s nastaviteľnou tuhosťou v oblasti bedier.
Dodávajú sa v rozmeroch pre ložné plochy 80 x 200 a 90 x 200 cm.

Fénix Klasik

Fénix Relax

Fénix Expert

Pevný rošt pre všetky matrace.
Výška cca 5 cm.

Rošt s polohovaním hlavy. Pre matrace,
ktoré sa dajú polohovať (latexové,
sendvičové). Výška cca 5 cm.

Rošt s polohovaním hlavy a nôh. Pre matrace,
ktoré sa dajú polohovať (latexové, sendvičové).
Výška cca 5,5 cm.

110

110

110

Paleta
farieb a vzorov
Krásne a praktické
Paleta látok a eko koží v rôznych dezénoch a farbách je skutočne obrovská. U predajcov postelí Slumberland nájdete
prehľadné vzorkovnice, vďaka ktorým si ľahko urobíte predstavu o tom, ako bude Vaša nová posteľ vyzerať. Nezabudnite
na možnosť doobjednať si snímateľný navliekací chránič čela Frak. Vaša posteľ zostane krásna a údržba bude hračkou.
Frak je vyrobený z rovnakej látky (vpredu i vzadu) ako posteľ a v rovnakom tvare čela podľa typu postele.
Látky sú precízne spracované, nadčasové, odolné a ľahko sa udržiavajú (suché alebo mokré čistenie alebo vode odolná
povrchová úprava). Všetky majú samozrejme certifikáciu zdravotnej nezávadnosti Oeko-Tex Standard 100. Detailné zloženie a spôsob údržby nájdete v príslušnej vzorkovnici (paleta sa môže meniť na základe zákazníckych požiadaviek - bola by
škoda obísť najhorúcejšie novinky, ktoré rozžiaria Váš interiér!). Vzorkovnica v katalógu je orientačná - s ohľadom na možné
tlačové odchýlky a zmeny v palete látok odporúčame vyberať vždy podľa vzorkovnice, ktorú Vám poskytne predajca.

Klasik. Klasické zemité tóny, jemnejšia štruktúra. Zloženie
100 % Polyester, 488 g/m², odolnosť 100.000
Martindale, veľmi vysoká stálofarebnosť.

Klasik - antracit

Klasik - camel

Klasik - papyrus

Pure - čierna

Pure - hnedá

Pure - šedá

Pure - béžová

Pure - červená

Pure. Výrazné farby, výrazná štruktúra. Zloženie 27 % Polyester, 73 % Taslan Pure, 203 g/m²,
odolnosť 45.000 Martindale, veľmi vysoká stálofarebnosť. Vždy žiadajte aktuálnu vzorkovnicu - ponúkaná paleta látok
a ich vlastností sa môže líšiť, ako aj farebnosť oproti katalógu.

Pure - modrá
Náš tip: Žiarivo lesklý štýl získate s látkami Platinum. Vodotesný povrch, žiarivé farby a najľahšie čistenie zo všetkých ponúka Kreta.
Látky Samara Sun vynikajú obľúbeným „semišovým“ povrchom. Výrazný vzhľad kamennej štruktúry nájdete pri látkach Furia.

Platinum - 21

Platinum - 42

Platinum - 28

Platinum - 38

Platinum - 33

Platinum - z každého uhla pohľadu iný, ale vždy krásny lesk.
Zloženie 100 % Polyester, 260 g/m², odolnosť 45.000 Martindale, vysoká stálofarebnosť.

Furia - výrazná štruktúra, pripomínajúca kameň.
Zloženie 100 % Polyester, 169 g/m², odolnosť 20.000 Martindale, vysoká stálofarebnosť.

Furia - 410

Furia - 277

Aspen - 96

Aspen - 94

Aspen - 92

Aspen - 84

Aspen - 29

Aspen - 23

Aspen - 21

Aspen - 20

Kreta - 65

Kreta - 46

Kreta - 37

Kreta - 20

Aspen - 62
Aspen. Jemná, decentná
štruktúra, ktorá osvieži spálne
od Stredomoria až po studený
sever. Zloženie 100 % Polyester,
260 g/m2, odolnosť 100.000
Martindale, veľmi vysoká
stálofarebnosť

Kreta - 18

Kreta. Kráľovná čistoty s jemnou štruktúrou a širokou paletou farieb, z ktorej si vyberie
zaručene každý. Zloženie 100 % Polyester, 280 g/m2, odolnosť 50.000 Martindale,
veľmi vysoká stálofarebnosť, vodu odpudzujúci povrch.

Kreta - 14

Kreta - 09

Sun Samara - 96

Sun Samara - 95

Sun Samara - 94

Sun Samara - 91

Sun Samara - 90

Sun Samara - 85

Sun Samara - 80

Sun Samara - 76

Sun Samara - 60

Sun Samara - 35

Sun Samara. Veľmi obľúbený „semišový“ povrch
so zdôraznenou, ale neprehnanou štruktúrou.
Zloženie 92 % Polyester, 8 % Nylon; 270 g/m²,
odolnosť 100.000 Martindale, vysoká stálofarebnosť.

Sun Samara - 28

Sun Samara - 24

Sun Samara - 22

Pearl. Zamatovo jemný povrch, ktorý si zamilujete.
Štruktúra pripomínal perly alebo šupinky hadej kože.
Zloženie 100% Polyester, 320 g/m2, odolnosť 20.000
Martindale, vysoká stálofarebnosť.

Pearl - 03

Pearl - Y5

Pearl - J2
Soft. Eko koža s jemnou
štruktúrou povrchu. Zloženie:
vrchná časť 100 % Polyuretán,
podklad 75 % Polyester,
25 % Bavlna, 400 g/m²,
odolnosť 50.000 Martindale,
extrémne vysoká stálofarebnosť.

Eko koža Soft - 20

Eko koža Soft - 24

Eko koža Soft - 31

Eko koža Soft - 33

Vena Ranger/Arthura. Eko koža s výraznou štruktúrou
s dokonalou imitáciou prírodnej usne. Zloženie
100 % Polyester, 315 g/m², odolnosť 50.000 Martindale,
veľmi vysoká stálofarebnosť.

Eko koža Vena Ranger - tyrkysová

Eko koža Vena Arthura - 263

Eko koža Vena Arthura - zlatožltá

Tip Ako vyčistiť čalúnenú posteľ
Stane sa. Raňajky do postele sa prevrhnú, dieťa okrášli vaše
hniezdočko spánku náterom marmelády alebo niečoho horšieho. Čo s tým? Dá sa to pri čalúnenej posteli vôbec vyriešiť?
Áno, dá. Tu je tip, ako správne vyčistiť čalúnenú posteľ.
Pozor! Nikdy nepoužívajte kefu ani vysávač s kefovým nástavcom - mohlo by dôjsť k poškodeniu čalúnenia!
Pokiaľ ide o čerstvo poliatu posteľ, použite na zasiahnuté
miesto neodkladne látku s vysokou absorpciou tekutín alebo
papierovú utierku. Vytrite postriekané miesto od vonkajších
okrajov smerom ku stredu škvrny. Otierajte miesto jemno,
netlačte príliš!
Čistenie škvŕn obecne - rozmiešajte 1/4 hrnčeka mydlového
prášku v 1 litri vlažnej vody (cca 30 °C). Napeneným roztokom
otierajte postriekané miesto utierkou z mikrovlákna. Miesto
vytierajte jemne, v žiadnom prípade na povrch netlačte! Pokiaľ
sú škvrny skutočne „zažrané“, nechajte penu 15 minút pôsobiť.
Pomocou čistej, navlhčenej utierky z mikrovlákna jemne vytrite
všetky zbytky peny. Proces čistenia v prípade potreby opakujte. Zasiahnuté, vyčistené miesto nechajte samovoľne vyschnúť.
V žiadnom prípade nepoužívajte na vysušenie vysúšač alebo
ohrevné teleso akéhokoľvek druhu!
Niektoré látky umožňujú tiež suché čistenie pomocou perchlóru. Vždy voľte správny postup, uvedený v návode na použitie.

Topper
vrchný matrac
Zlepší spánok na každom matraci
Topper je vlastne tiež matrac. Vynikajúci doplnok pre každý konštrukčný typ matraca. Topper je vhodný rovnako pre kontinentálne postele (napr. zmenu vlastností postele Bedford docielite ľahko - stačí dokúpiť ďalší topper a môžete striedať
pružné ležanie s uľavujúcim pamäťovým efektom). Topper sa dá použiť i samostatne ako masážna, relaxačná alebo cvičebná
podložka. Vyrába sa vo dvoch variantoch - pamäťový „visco“ a pružný „flexi“. Každý z nich je k dispozícii v 2 výškach (5 alebo
7 cm) a dvoch voliteľných prevedeniach (Classic - rovný alebo Wellness - s masážnou profiláciou). Gumové pásiky v rohoch
zaisťujú dokonalú fixáciu aj k vyšším matracom. Poťah je snímateľný a prateľný na 60 °C.

Topper Visco

Topper Flexi

Pamäťový efekt podporí ortopedické vlastnosti matraca
a prinesie pohodlie s odľahčením pre unavené telo i myseľ.
Odľahčí kĺby, správne skopíruje krivky tela.

Pružný topper vyššej strednej tuhosti je vhodný tiež
na zvýšenie tuhosti a pružnosti lôžka.

Testovacie laboratórium SleepLab
v Hilding Anders Švajčiarsko, Schänis

Váš autorizovaný predajca postelí Slumberland:

Postele a matrace s tradíciou
Hilding Anders SR
Hilding Anders Česká republika a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Dolné Rudiny 3 | 010 01 Žilina
www.slumberland.sk | www.hildinganders.sk
info.cz@hildinganders.com
Zmeny a chyby vyhradené. Ilustračné fotografie.
Ponuku a vzorkovnicu žiadajte u svojho predajcu
Vydanie 1.
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Postele Slumberland sú dodávané s predĺženou zárukou:

Bedford, Bristol, Halifax: predĺžená záruka 10 rokov na rámy postelí.
Ostatné komponenty so zárukou 2 roky.
Belfast, Oxford, Dover, vrátane prevedenia Mistral: predĺžená záruka 5 rokov na rámy postelí.
Ostatné komponenty so zárukou 2 roky.
Podrobné podmienky nájdete v záručnom liste Vašej postele.
Pri výrobe postelí boli použité výhradne prvotriedne certifikované materiály.

