


Potěšení z poležení
Boxspring

Postele Aksamite boxspring s extra vyso-
kým čelem i lehací plochou odpovídají 
posledním trendům v oblasti spaní a při-
nášejí do Vašich ložnic nádech luxusu. 
Nadstandardní výška ložné plochy zajiš-

ťuje maximální pohodlí.                   
Výběr je možný z devíti 
různých typů čel, která 
se liší tvarem vnitřního 
uspořádání.





Na výběr je také při volbě spodních boxů. 
Příznivci pružného spaní jistě zvolí klasický 

boxspring s pružinovým spodním dílem v kombinaci 
s pružinovou matrací. 

Pokud usínáte s knihou či upřednostňujete vyšší polohu hlavy či 
nohou, můžete zvolit box s polohovacím motorovým roštem a dálko-

vým ovládáním. A pro ty, kteří potřebují využít i malé prostory, nabízíme box 
s úložným prostorem a lamelovým roštem.



Na přání zákazníka je možné osadit boxspring led osvětlením, 
které umožňuje každému bezdotykově rozsvěcovat samo-
statně „svou“ polovinu postele.

Výšku a pohodlí pružinových boxspringů je možné zvýšit při-
dáním vrchní tenké matrace z paměťové pěny, tzv. topperu.



Tolik oblíbený severský styl může 
nyní vstoupit i do Vaší ložnice. 

Elegantní kostky vyniknou nejlépe 
na jednoduchém hladkém čele 
boxspringu. Celkový přírodní vzhled 
postele doplňují masivní dubové 
nohy. 





Pro milovníky fi lmů a lenošení nabí-
zíme možnost zabudovat přímo do 
předního čela vaší postele televizi 
s výsuvným mechanismem.

Mechanismus má samostatné dálko-
vé ovládání a jediné omezení spo-
čívá v maximální úhlopříčce televize 
101cm.



Tato řada luxusních postelí AKSAMITE 
se skládá ze samostatného čela a kom-
pletu 2 kusů korpusů. Vše je spojeno 
v jeden funkční celek pomocí spojova-
cího kování.

Zadní čelo stojí na podlaze s kluzáky 
3 mm, korpusy se dodávají na nohách 
10 cm ve standardním provedení, po-
případě 8 cm.

Kostra čela je tvořena DTD 16, 18, OSB 
10 v kombinaci s masivními smrkovými 
latěmi. 

Ložní plocha je u pružinového korpusu 
tvořena pružinovým jádrem o výšce 
100 mm a vrstvou 40 mm kvalitní PUR 
pěny. 

Lamelové provedení ložní plochy je 
tvořeno latěmi tloušťky 25 mm v kombi-
naci s vrstvou 40 mm kvalitní PUR pěny. 

Motorový rošt tvoří dělený bukový rám, 
vyplněný předpruženými březovými la-
melami, uloženými v plastových pouz-
drech. Horní vrstva je tvořena 40 mm 
kvalitní PUR pěny. 

Rám roštu úložného prostoru je osazen 
výklopným kováním, umožňujícím po-
hodlné zvednutí. Ložní plochu tvoří bře-
zové lamely v plastových pouzdrech. 
Horní vrstva je tvořena 40 mm kvalitní 
PUR pěny.

Technická specifi kace

Firma Aksamite je oprávněna pro své výrobky používat 
značku „Česká kvalita“ - Nábytek. To zákazníkům zaru-
čuje, že zakoupený nábytek je české výroby a prošel 
náročným hodnocením a testy kvality.

Nekonečné možnosti
tvarů a barev
Jedinečnost Vaší postele zaručí vý-
běr potahu, který volíte z kompletní-
ho sortimentu fi rmy AKSAMITE včetně 
kvalitní hovězí kůže a luxusních pota-
hových látek se značkovou protišpini-
vou úpravou Aquaclean.

Stejně tak konečné pohodlí a osobi-
tost postele dotvoříte výběrem kon-
krétního typu matrace řady AKSA-
MITE. Mimo klasických pružinových 
matrací můžete volit mezi luxusními 
matracemi ze studené pěny, růz-
ného typu a tuhosti v kombinaci 
s pěnami paměťovými.
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