
300

Technická 
část

Známe 
tajemství 
kvalitního 
spánku 



„Ze stejné látky 
jsme, z níž spřádají 
se sny, a život je jen 
ostrůvek, co ze všech 
stran je obklopený 
spánkem.”

William Shakespeare
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MATERIÁLY

masivní dřevo
(buk, dub, jasan, smrk, borovice)

možnost výběru z dalších typů dřeva
moření v jakýchkoli odstínech

kov
(chrom, nerez, kartáčovaný nerez)

možnost povrchové úpravy speciální 
komaxitovou barvou

POTAHOVÉ MATERIÁLY

Johann Malle Slavia 450 g/m2 
(78% bavlna / 22% př. viskoza)

ocelově šedá

světle šedá

vanilka

skořicová

bavlněná potahová látka

pravá kůže (hovězina)

ekokůže

Alcantara

textilie (dle výběru)

růžičky z jemné kůže

možnost výběru materiálů a barev 
z  našich vzorníků

Index Z kolika vláken skládá se sen? V případě 
postele Johann Malle je kombinací 
materiálů, tvarů a barev. Můžeme Vám 
zaručit, že ať si vyberete jakoukoliv variantu, 
vždy dostanete pouze přírodní materiály 
v té nejvyšší kvalitě a ve výsledku spánek, 
který je skutečně zdravý. Následující 
stránky jsou pouze určitou navigací v klubku 
možností, vysněnou postel Vám nakonec 
ušijeme přímo na míru. Nakonfigurujte si 
svůj spánek snů.
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Libra

61 cm

120 cm

206 cm 235 cm

kontinentální boxspringová postel
celková výška postele bez noh — 61 cm 
(svrchní podložka 8 cm)

SVRCHNÍ PODLOŽKA

výška 
5 / 8 / 11 cm

složení
mykaná bavlna, bavlno vlna, 
koňské žíně

potahový materiál

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav výšky 
a materiálového složení pro rozměr 
8 a 11 cm

záruka
3 roky

KONSTRUKCE

rozměr
paraván vč. nočních stolků –
š 345 × v 120 cm
polštářové čelo – š 10 × v 68 cm
ohrádka – v 28 cm
kovová konstrukce vč. noh o v 12 cm

složení
masivní dřevo I. jakosti, kov
čalounický výplňový materiál

potahový materiál

technické řešení
uchycení čela k boxspringu

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

ostatní
na desku nočních stolků lze použít 
jakýkoliv přírodní kámen

záruka
3 roky

MATRACE

výška*
25 cm

složení*
mykaná bavlna, koňské žíně, 
přírodní latex, lněné rouno, 
taštičkové pružiny

potahový materiál

tuhost
soft / medium / hard

technické řešení
možnost výběru matrace v celku 
s rozdílnou tuhostí lůžek / stran

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav tuhosti 
a materiálového složení

záruka
3 roky na celek matrace
25 let na taštičkové jádro

* dle technické specifikace 
vybrané matrace / postel Libra je 
možné kombinovat s jakoukoliv 
matrací Johann Malle

BOXSPRING / BOXRÁM

výška 
20 cm

složení
masivní dřevo I. jakosti 
(nosnost rámu až 500 kg), lněné 
rouno, vlna, pružiny, mykaná 
bavlna

potahový materiál

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky na celek postele
25 let na rám postele
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Ursa
kontinentální boxspringová postel
celková výška postele bez noh — 61 cm 
(svrchní podložka 8 cm)

61 cm

180 cm 200 cm

SVRCHNÍ PODLOŽKA

výška 
5 / 8 / 11 cm

složení
bavlno vlna, koňské žíně

potahový materiál

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav výšky 
a materiálového složení pro rozměr 
8 a 11 cm

záruka
3 roky

ČELO

rozměr a čalounění
dle návrhu / výběru zákazníka

složení
masivní dřevo I. jakosti
čalounický výplňový materiál

potahový materiál

technické řešení
uchycení čela k boxspringu nebo 
ke stěně místnosti

možnost doplnění elektroinstalace 
pro osvětlení či zásuvky

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky

MATRACE

výška 
25 cm

složení
mykaná bavlna, koňské žíně, 
přírodní latex, lněné rouno, 
taštičkové pružiny

potahový materiál

tuhost
soft / medium / hard

technické řešení
možnost výběru matrace v celku 
s rozdílnou tuhostí lůžek / stran

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav tuhosti 
a materiálového složení

záruka
3 roky na celek matrace
25 let na taštičkové jádro

BOXSPRING 

výška 
28 cm

složení
masivní dřevo I. jakosti 
(nosnost rámu až 500 kg), lněné 
rouno, vlna, pružiny, mykaná bavlna

potahový materiál

nohy
výška 5 – 15 cm

technické řešení
možnost výroby boxspringu v celku 
či rozdělení na dvě základny

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky na celek postele
25 let na rám postele
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Vela
kontinentální polohovací postel
celková výška postele bez noh — 58 cm 
(svrchní podložka 8 cm)

58 cm

200 cm 230 cm

SVRCHNÍ PODLOŽKA

výška 
5 / 8 / 11 cm

složení
bavlno vlna, koňské žíně

potahový materiál

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav výšky 
a materiálového složení pro rozměr 
8 a 11 cm

záruka
3 roky

ČELO

rozměr a čalounění
dle návrhu / výběru zákazníka

složení
masivní dřevo I. jakosti
čalounický výplňový materiál

potahový materiál

technické řešení
uchycení čela k rámu postele nebo 
ke stěně místnosti

možnost doplnění elektroinstalace 
pro osvětlení či zásuvky

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky

MATRACE

výška 
25 cm

složení
mykaná bavlna, koňské žíně, 
přírodní latex, lněné rouno, 
taštičkové pružiny

potahový materiál

tuhost
soft / medium / hard

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav tuhosti 
a materiálového složení

záruka
3 roky na celek matrace
25 let na taštičkové jádro

POLOHOVACÍ POSTEL

výška 
25 cm

složení
masivní dřevo I. jakosti 
(nosnost rámu až 650 kg), lněné 
rouno, polohovací systém (zvedací 
mechanismy a motorové jednotky 
německé značky HETTICH), vlna

potahový materiál

nohy
výška 5 – 15 cm

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky na celek postele
25 let na rám postele
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Columba
kontinentální boxrámová postel
celková výška postele bez noh — 54 cm 
(svrchní podložka 8 cm)

54 cm

180 cm 200 cm

SVRCHNÍ PODLOŽKA

výška 
5 / 8 / 11 cm

složení
mykaná bavlna, koňské žíně

potahový materiál

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav výšky 
a materiálového složení pro rozměr 
8 a 11 cm

záruka
3 roky

ČELO

rozměr a čalounění
dle návrhu / výběru zákazníka

složení
masivní dřevo I. jakosti
čalounický výplňový materiál

potahový materiál

technické řešení
uchycení čela k boxrámu nebo ke 
stěně místnosti

možnost doplnění elektroinstalace 
pro osvětlení či zásuvky

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky

MATRACE

výška 
21 cm

složení
mykaná bavlna, přírodní latex, 
lněné rouno, taštičkové pružiny

potahový materiál

tuhost
soft / medium / hard

technické řešení
možnost výběru matrace v celku 
s rozdílnou tuhostí lůžek / stran

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav tuhosti 
a materiálového složení

záruka
3 roky na celek matrace
25 let na taštičkové jádro

BOXRÁM

výška 
25 cm

složení
masivní dřevo I. jakosti (nosnost 
rámu až 500 kg), vlna

potahový materiál

nohy
výška 5 – 15 cm

technické řešení
možnost výroby rámu postele 
v celku či rozdělení na dvě 
základny

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky na celek postele
25 let na rám postele
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Lacerta
kontinentální boxspringová postel
celková výška postele bez noh — 53 / 63 cm
(svrchní podložka 8 cm)

53 / 63 cm

180 cm 200 cm

SVRCHNÍ PODLOŽKA

výška 
5 / 8 / 11 cm

složení
mykaná bavlna, koňské žíně

potahový materiál

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav výšky 
a materiálového složení pro rozměr 
8 a 11 cm

záruka
3 roky

ČELO

rozměr a čalounění
dle návrhu / výběru zákazníka

složení
masivní dřevo I. jakosti
čalounický výplňový materiál

potahový materiál

technické řešení
uchycení čela k boxrámu nebo ke 
stěně místnosti

možnost doplnění elektroinstalace 
pro osvětlení či zásuvky

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky

MATRACE

výška*
20 / 30 cm

složení*
mykaná bavlna, koňské žíně, 
přírodní latex, taštičkové pružiny, 
kokos

potahový materiál

tuhost
soft / medium / hard

technické řešení
možnost výběru matrace v celku 
s rozdílnou tuhostí lůžek / stran

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav tuhosti 
a materiálového složení

záruka
3 roky na celek matrace
25 let na taštičkové jádro

* dle technické specifikace 
vybrané matrace

BOXSPRING

výška 
25 cm

složení
dřevo (nosnost rámu až 500 kg), 
lněné rouno, vlna, pružiny, 
mykaná  bavlna

potahový materiál

nohy
výška 5 – 15 cm

technické řešení
možnost výroby boxspringu v celku 
či rozdělení na dvě základny

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky na celek postele
25 let na rám postele
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SVRCHNÍ PODLOŽKA

výška 
5 / 8 / 11 cm

složení*
mykaná bavlna, bavlno vlna, 
koňské žíně

potahový materiál

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav výšky 
a materiálového složení pro rozměr 
8 a 11 cm

záruka
3 roky

* dle technické specifikace 
vybrané matrace

ČELO

rozměr a čalounění
290 × 150 cm 
(platí pro šířku postele 180 cm)*
310 × 150 cm 
(platí pro šířku postele 200 cm)*

složení
masivní dřevo I. jakosti
čalounický výplňový materiál

potahový materiál

technické řešení
možnost doplnění elektroinstalace 
pro osvětlení či zásuvky

standardní provedení čela zahrnuje 
noční stolky

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky

* standardní rozměr, lze upravit dle 
přání zákazníka

MATRACE

výška*
17 – 30 cm

složení*
mykaná bavlna, koňské žíně, 
přírodní latex, taštičkové pružiny, 
lněné rouno, kokos

potahový materiál

tuhost
soft / medium / hard

technické řešení
možnost výběru matrace v celku 
s rozdílnou tuhostí lůžek / stran

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav tuhosti 
a materiálového složení

záruka
3 roky na celek matrace
25 let na taštičkové jádro

* dle technické specifikace 
vybrané matrace

BOXRÁM

výška 
25 cm

složení
masivní dřevo I. jakosti
(nosnost rámu až 500 kg), 
vlna

potahový materiál

nohy
výška 5 – 15 cm

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky na celek postele
25 let na rám postele

Postele vyrobené 
na zakázku 
— Carina, 
Andromeda, 
Dorado
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SVRCHNÍ PODLOŽKA

výška 
5 / 8 / 11 cm

složení*
mykaná bavlna, bavlno vlna, 
koňské žíně

potahový materiál

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav výšky 
a materiálového složení pro rozměr 
8 a 11 cm

záruka
3 roky

* dle technické specifikace 
vybrané matrace

SVRCHNÍ PODLOŽKA

výška 
5 / 8 / 11 cm

složení*
mykaná bavlna, bavlno vlna, 
koňské žíně

potahový materiál

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav výšky 
a materiálového složení pro rozměr 
8 a 11 cm

záruka
3 roky

* dle technické specifikace 
vybrané matrace

ČELO

rozměr a čalounění
190 × 135 cm 
(platí pro šířku postele 180 cm)*

složení
masivní dřevo I. jakosti
čalounický výplňový materiál

potahový materiál

technické řešení
možnost doplnění elektroinstalace 
pro osvětlení či zásuvky

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky

* standardní rozměr, lze upravit dle 
přání zákazníka

ČELO

rozměr a čalounění
190 × 120 cm 
(platí pro šířku postele 180 cm)*
210 × 120 cm 
(platí pro šířku postele 200 cm)*

složení
masivní dřevo I. jakosti
čalounický výplňový materiál

potahový materiál

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky

* standardní rozměr, lze upravit dle 
přání zákazníka

MATRACE

výška*
17 – 30 cm

složení*
mykaná bavlna, koňské žíně, 
přírodní latex, taštičkové pružiny, 
lněné rouno, kokos

potahový materiál

tuhost
soft / medium / hard

technické řešení
možnost výběru matrace v celku 
s rozdílnou tuhostí lůžek / stran

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav tuhosti 
a materiálového složení

záruka
3 roky na celek matrace
25 let na taštičkové jádro

* dle technické specifikace 
vybrané matrace

MATRACE

výška*
17 – 30 cm

složení*
mykaná bavlna, koňské žíně, 
přírodní latex, taštičkové pružiny, 
lněné rouno, kokos

potahový materiál

tuhost
soft / medium / hard

technické řešení
možnost výběru matrace v celku 
s rozdílnou tuhostí lůžek / stran

servis
možnost servisních služeb 
a dodatečných úprav tuhosti 
a materiálového složení

záruka
3 roky na celek matrace
25 let na taštičkové jádro

* dle technické specifikace 
vybrané matrace

RÁM POSTELE

výška 
35 cm

složení
masivní dřevo I. jakosti

potahový materiál

nohy
výška 5 – 15 cm

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky na celek postele
25 let na rám postele

RÁM POSTELE

výška 
40 cm

složení
masivní dřevo I. jakosti

nohy
součástí konstrukce postele

servis
možnost servisních služeb

záruka
3 roky na celek postele
25 let na rám postele
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Matrace
TYP MATRACE

DREAM

Soft

Medium 

Hard

COLUMBA

Soft

Medium 

Hard

URSA / VELA

Soft

Medium 

Hard

NOBLES

Soft

Medium 

Hard

NATUR

Soft

Medium 

Hard

ALERGIK

Soft

Medium 

Hard

SVRCHNÍ PODLOŽKA

Ursa

Lacerta

Nobles

MYKANÁ 

BAVLNA

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

KOŇSKÁ ŽÍNĚ

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

PŘÍRODNÍ LATEX

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

LNĚNÉ ROUNO

×

×

×

×

×

×

×

TAŠTIČKOVÉ 

PRUŽINY

×

×

×

×

×

×

×

×

×

KOKOSOVÁ 

VLÁKNA

×

×

×

×

×

×

×

×

BAVLNO VLNA

×

CELKOVÁ 

VÝŠKA / CM

30

30

30

21

21

21

25

25

25

20

20

20

17

17

17

17

17

17

5 – 8 – 11

5 – 8 – 11

5 – 8 – 11

POČET ŘAD 

NA BOČNICÍCH

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

RUČNĚ 

PROŠÍVANÉ 

BOČNICE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

RŮŽIČKY 

Z JEMNÉ 

KŮŽE

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

POTAHOVÁ 

LÁTKA JM

×

×

×

×

×

×

×

×

POTAHOVÁ 

LÁTKA 100% 

BAVLNA 

KEPROVÉ VAZBY 

BEZ VZORU

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

VYŠÍVANÁ 

UCHA JM

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

MOŽNOST 

ÚPRAVY

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

FOTO

Možnost výběru matrace v celku i s rozdílnou tuhostí lůžek.
Možnost výběru na míru z dalších materiálů, např. kašmír, alpaka, velbloudí srst.
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Čela postelí

ČELO

rozměr a čalounění
dle návrhu / výběru zákazníka

složení
masivní dřevo I. jakosti
čalounický výplňový materiál

potahový materiál

technické řešení
uchycení čela k boxrámu nebo ke 
stěně místnosti

možnost doplnění elektroinstalace 
pro osvětlení či zásuvky

servis
možnost servisních služeb a úprav 
potahového materiálu

záruka
3 roky

Čelo postele je tím, co zaujme na 
první pohled. Ovlivňuje vzhled celé 
postele a potažmo i místnosti. Ať 
už si vyberete kožené, či textilní, 
výrazně prošité, či jednoduché, 
vždy dostanete jedinečný 
kus, ručně vyrobený z těch 
nejvybranějších materiálů. Jde nám 
o to, aby postel dokonale zapadla 
do Vašeho interiéru.

Čelo vyrobíme na míru podle 
Vašich představ, takže se nebojte 
si říct o specifické prošití či 
atypický tvar.
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Nohy postelí

NOHY POSTELÍ

světlost 
standardně 9 cm

dřevo
buk, dub, jasan, smrk, borovice 

možnost výběru z dalších typů 
dřeva, moření v jakýchkoli 
odstínech

kov
chrom, nerez, kartáčovaný nerez

možnost povrchové úpravy 
speciální komaxitovou barvou

Na zdánlivé drobnosti jako jsou 
nožičky, stojí celá naše práce. 
Protože musí vydržet desetiletí, 
klademe velký důraz na kvalitu 
jejich zpracování.

Existuje pět základních tvarů ve 
standardní výšce 9 centimetrů, 
ale to je jen odrazový můstek. 
Vyrobit je lze z různého materiálu 
a dřevo namořit do rozličných 
barev. Pokud potřebujete, aby 
byly nožičky vyšší, či chcete tvar, 
který přesně sedne k Vašemu 
interiérovému designu, rádi Vám 
takové vyrobíme. 
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Noční stolky
a doplňky

Noční stolky jsou pro mnohé 
neodmyslitelnou součástí postele. 
My  Vám dodáme noční stolky, 
které budou dokonale ladit s naší 
postelí i Vaší ložnicí. Základem 
je nejvyšší jakost dokonale 
vysušeného masívního dřeva 
a vše ostatní je na Vaší fantazii. 
Navrhnout si můžete počet šuplíků, 
rozměry, kování a samozřejmě 
barvu. Standardní materiál je buk, 
dub a jasan, ale noční stolky Vám 
klidně vyrobíme i z exotického 
dřeva. 

Chybí Vám v ložnici ještě něco? 
U nás jste návrhářem Vy. Na přání 
Vám tak můžeme vyrobit komodu, 
lavici, zrcadlo nebo truhlu. 

NOČNÍ STOLKY

světlost 
standardně 9 cm

dřevo
buk, dub, jasan, smrk, borovice 

možnost výběru z dalších typů 
dřeva, moření v jakýchkoli 
odstínech

kov
chrom, nerez, kartáčovaný nerez

možnost povrchové úpravy 
speciální komaxitovou barvou
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Vzorník 
vybraných 
materiálů

Johann Malle Slavia 450 g/m2  
ocelově šedá

nerez

Johann Malle Slavia 450 g/m2

vanilka
borovice

textílie jasan

Johann Malle Slavia 450 g/m2

světle šedá
kartáčovaný nerez

kůže

Alcantara chromekokůže

Johann Malle Slavia 450 g/m2

skořicová
smrk

textílie dub bukbavlněná potahová látka
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Kde nás 
najdete?

Výroba
Bechov 86
Mladá Boleslav

Vzorový byt 
Smrčkova 2512/21
Praha 8

Návštěva po 
telefonické dohodě 
+420 720 253 827

info@johann-malle.cz
www. johann-malle.cz
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