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Slogan „S námi se cítíte jako doma“ je filozofií firmy a její snahou o spokojenost zákazníků.
Nejvyšší kvalita výroby při použití moderních technologií, zdravotně nezávadných
materiálů, nových povrchových úprav, ochrana výroby pomocí nejpřísnějších testů kvality,
individuální přístup k zákazníkům a jejich přáním, i dobré ceny, to jsou atributy
pro Vaše rozhodnutí vybrat si některý z našich výrobků.

					
			

matrace volně vložené
Kolekce matrací Ustohal je navržena tak, aby uspokojila
požadavky široké škály zákazníků.Všechny matrace mají
jednotnou výšku – 170mm v potahu. Díky tomu lze do
jednoho dvojlůžka volit 2 typově zcela odlišné matrace.
Design a proporce postele tak zůstanou plně zachovány.
Výběr ze 2.druhů snímatelných potahů, možnost
libovolných atypických rozměrů			
					
		
BASIC - Základní monoblok PUR matrace, jednostranný
nop 7.zón, nosnost do 100 kg, střední tuhost		
					
					
				
KOMFORT - Kvalitní matrace z moderních HR pěn.
2 vrstvy - měkčí / tužší strana oboustranný, nop profil,
7.zón. Nosnost do 110 - 130 kg. Celkově střední tuhost.
					
				
AMICA ERGO - Pohodlná 7.zónová 2.vrstvá matrace
s visco pěnou, T-profil v nosné vrstvě umožňuje dokonalé
přizpůsobení matrace. 50 mm visco pěna s antidekubitní
profilací. Nosnost do 120 kg. Měkčí typ matrace.		
					
			
RELAX PLUS - 7 zónová, 2.vrstvá matrace.Nosnou vrstvu
tvoří odolná HR pěna s T-profilem, která je kombinována
s perforovanou latexovou deskou 30mm.Nosnost do 120
kg, Střední tuhost				
					
					
		
EXTRACEL PLUS - HR matrace,7.zón, 2 vrstvy.Nosná
pěna-standart HR s T-profilem. Na horní vrstvu je použita
vysoce objemová HR pěna Avena o tloušťce 50mm
s antidekubitní profilací. Nosnost do 130 kg, střední
tuhost					
					
MEMORY – Praktická oboustranná 3.vrstvá matrace. Jádro
je tvořeno z kvalitní PUR pěny, osazené deskou z HR
pěny 1.strana a Visco pěny 2.strana. 7 zónový
oboustranný nop profil zajistí pohodlné spaní. Nosnost
do 130 kg, tvrdší tuhost.				
					
			
Snímatelné potahy:				
					
TRIMTEX:
Základní potah s možností praní do 40°C,
který je příjemný na dotek. Vyznačuje se vysokou
absorpcí vlhkosti a její rychlé odpaření. Působení
speciální pletené struktury textilie i vlákna zajišťuje
tomuto potahu i vysokou tažnost a pevnost.Potah je díky
obvodovému zipu plně dělitelný, což usnadňuje praní
i v menších pračkách.				
		
GREENFIRST: Luxusní potah, který má vyšší gramáž než
potah TRIMTEX a je napuštěn roztokem z výtažku
eukalyptu, citrusů a levandule. Díky tomu garantuje proti
roztočovou úpravu. Potah je možné vyprat až 30x na
60°C (nebo 10x na 90°C) , aniž by se snížila účinnost proti
roztočové úpravy. Vysoká absorpce vlhkosti a její rychlé
odpaření je u tohoto materiálu samozřejmostí.Potah je
díky obvodovému zipu plně dělitelný, což usnadňuje
praní i v menších pračkách.			

rošty
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OPTIMAL - základní fixní příčkový rošt
Rošt je vyroben z kvalitního smrkového dřeva o profilu
65x30mm. Mimo obvodových příček je vybaven pěti
příčkami o stejném profilu s jednoduchým sololitovým
záklopem a je určen pro běžnou nosnost do 95 kg. Tento
typ roštu je vhodný především pro pružinové matrace.
HARD - zesílený fixní příčkový rošt
Rošt je vyroben z kvalitního smrkového dřeva o profilu
65x40 mm. Mimo obvodových příček je vybaven sedmi
příčkami o stejném profilu a dvojitým sololitovým
záklopem. Tento rošt v kombinaci s vhodnou matrací
nabízí zvýšenou odolnost a nosnost až do 135 kg. Je
určen především pro zátěžové pružinové matrace.
KLASIK - základní fixní lamelový rošt
Lamelový rošt Klasik, je vyroben z kvalitního smrkového
dřeva o profilu 65x30 mm.Je opatřen 16ti břízovými
lamelami o šíři 53 mm, které jsou ukotveny v polodrážce
za pomocí pevných kaučukových úchytů. Nosnost tohoto
roštu je do 90kg. Tento typ roštu je vhodný především
pro pěnové matrace.
			
SPECIÁL - zesílený fixní lamelový rošt
Lamelový rošt Speciál, je vyroben z kvalitního
smrkového dřeva o profilu 65x40 mm. Je opatřen 22ti
břízovými lamelami o šíři 53 mm, které jsou ukotveny
v polodrážce za pomocí pevných kaučukových úchytů.
Nosnost tohoto roštu je do 120kg. Tento rošt
doporučujeme pro většinu pěnových matrací.
MULTILAT MECHANIC - polohovací lamelový rošt
Celobukový zónovaný lamelový rošt se zástavnou
výškou 10 cm. Ruční polohování hlavy i nohou.
26 kvalitních značkových bukových lamel s krásným
designem o šířce 37 mm a 6 zdvojených lamel v bederní
části s možností plynulého nastavení tuhosti této zóny.
Držáky lamel (kapsy) jsou z elastického materiálu SBS
na bázi kaučukové gumy, které nepraskají a nelámou
se. Bočnice roštu o výšce 65 mm zajišťují samonosnost
roštu. Rošt má 7 ks masivních bukových rámových příček
pro vysokou tuhost roštu.Značkové panty HETTICH
s možností aretace ve 13ti pozicích s madly pro
polohování, která nikdy nepadají pod matraci.Díky
použitým kvalitním materiálům (buk, SBS) a silné
konstrukci roštu je zajištěna vysoká nosnost a dlouhá
životnost. Při vložení roštu do rámu postele stačí rošt
uchytit na 4 bodech. Doporučené váhové zatížení je do
130 kg.
MULTILAT MOTOR - 2 motory, polohovatelný lamelový rošt
Celobukový zónovaný lamelový rošt se zástavnou
výškou10 cm. Motorové polohování hlavy i nohou, 28
kvalitních bukových lamel s krásným designem o šířce
37 mm a 6 zdvojených lamel v bederní části s možností
plynulého nastavení tuhosti této zóny. Držáky lamel
(kapsy) jsou z elastického materiálu SBS na bázi
kaučukové gumy, které nepraskají a nelámou se.Bočnice
roštu o výšce 65 mm zajišťují samonosnost roštu. 8 ks
masivních bukových rámových příček pro vysokou
tuhost roštu. Značkové nezávislé motorové jednotky
HETTICH. Pevné pojezdy a pevná zvedací ramena zajistí
dlouhodobou funkčnost bez závad. Externí napájecí zdroj
pro bezpečné napětí 24 V s dostatečně dlouhými kabely
pro zajištění spánku mimo jeho magnetické pole. Díky
použitým kvalitním materiálům (buk, SBS) a silné
konstrukci roštu je zajištěna vysoká nosnost a dlouhá
životnost. Při vložení roštu do rámu postele stačí rošt
uchytit na 4 bodech.K dispozici je kabelové nebo
bezdrátové ovládání. Doporučené váhové zatížení
do 130 kg.

Rozkládací sedačka s velmi jednoduchým systémem
rozkládání nabízí pohodlné sezení s vysokou úrovní kvality
rozkládací postele. Elegantní chromové podstavce podtrhují její
moderní vzhled. Kvalitní pěnové výplně z HR pěn, kterými je
sedačka vybavena, jsou k dispozici ve dvou tuhostech.
Nabízíme také dvě varianty šířky lůžka.
Rozměry:
• celková délka Orion 155 - 2000 mm;
• celková délka Orion 140 - 1850 mm
• celková hloubka: 1000 mm
• celková výška: 900 mm
• výška sedáku: 460 mm
• výška područky: 610 mm (podstavec 80 mm)
• hloubka sedu: 600 mm
• rozměr lůžka Orion 155 - 2100 x 1550 x 460 mm
• rozměr lůžka Orion 140 - 2100 x 1400 x 460 mm
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Modernizovaná varianta oblíbeného typu sedací soupravy
s rozkládáním a úložným prostorem, která nabízí komfortnější
hlubší sezení a především větší plochu rozkládacího lůžka.
Možnost výběru pěnových výplní je u tohoto typu sedací
soupravy samozřejmostí. Vyrábí se v pravém nebo levém
provedení s možností atypických úprav a různých doplňků.
(Na obrázku je pravá varianta).
Rozměry:
• celková délka: 2560 mm
• celková délka úložného prostoru: 1670 mm
• výška s opěrnými polštáři: 900 mm
• celková výška včetně opěrek hlavy: 1070 mm
• výška sedáku: 470 mm
• výška područky: 560 mm
• hloubka sedu: 580 mm
• rozměr lůžka po rozložení: 2020 x 1600 mm
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Pohodlná polštářová sedací souprava, která má hlubokou
a pevnou sedací plochu. K dispozici je varianta s volným
rohem nebo područkami. Sedačku lze také doplnit o praktický
taburet.
Rozměry:
• celková délka: 3000 mm
• celková šířka: 1800 mm
• celková hloubka: 960 mm
• výška s opěrnými polštáři: 920 mm
• výška sedáku: 460 mm
• hloubka sedu: 600 mm
• rozměr taburetu: 940 x 600 x 460 mm
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PLUTO

Elegantní postel s vysokým polstrovaným čelem s možností
použití libovolných, volně vložených matrací. V základním
provedení je lůžko vybaveno kvalitními lamelovými rošty.
Rozměry:
• lehací plocha: 2000 x 1800 mm
• celková délka: 2130 mm
• celková šířka: 1940 mm
• výška čela: 1420 mm
• základní výška bočnice: 430 mm
• výška podstavců: 120 mm
• výška lehu při použití matrací o výšce 170 mm je 560 mm.

Nové provedení žádané rozkládací pohovky Doyle nabízí
větší rozkládací lůžko pro občasné spaní. Důmyslný rozkládací
systém s možností samostatného rozložení jednotlivých lůžek
zůstal zachován tak jako možnost využití úložného prostoru.
Pohovku lze zvolit ve variantě Bodie III, Bodie II a Bodie I.
Rozměry:
• celková délka Bodie III - 2020 mm
• celková délka Bodie II - 1820 mm
• celková délka Bodie I - 1110 mm
• celková hloubka: 900 mm
• celková výška: 920 mm
• výška sedáku: 490 mm
• výška područky: 600 mm
• hloubka sedu: 510 mm
• rozměr lůžka Bodie III - 2090 x 1600 mm
• rozměr lůžka Bodie II - 2090 x 1400 mm
• rozměr lůžka Bodie I - 2090 x 70 mm
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MERKUR
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Postel s vysokým čelem tvořeným šesti polstrovanými panely
je určena pro libovolné, volně vložené matrace. V základním
provedení je lůžko vybaveno kvalitními lamelovými rošty.
Rozměry:
• lehací plocha: 2000 x 1800 mm
• celková délka: 2110 mm
• celková šířka: 2010 mm
• výška čela: 1210 mm
• základní výška bočnice: 430 mm
• výška lehu při použití matrací o výšce 170 mm je 560 mm.

Bohatě polstrovaný korpus a prošité čelo jsou charakteristické
znaky postele CERES s možností použití libovolných, volně
vložených matrací. V základním provedení je lůžko vybaveno
kvalitními lamelovými rošty.
Rozměry:
• lehací plocha: 2000 x 1800 mm
• celková délka: 2180 mm
• celková šířka: 1960 mm
• výška čela: 1180 mm
• základní výška bočnice: 440 mm
• výška podstavců: 120 mm
• výška lehu při použití matrací o výšce 170 mm je 560 mm.

