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Spánek, který má duši.
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Garance
25/5

Všechny postele Spirit Continental Adaptix jsou dodávány s plnou zárukou

5 let, včetně motorů, a zárukou 25 let na poškození dřevěných rámů, pružin

a mechanických součástí polohovacích mechanismů.

Podrobné podmínky naleznete v záručním listu Vaší postele.

Při výrobě postelí byly použity výhradně prvotřídní

certifikované materiály.

Polohovatelné kontinentální postele Spirit.
Spánek, který má duši. Continental Adaptix





Learning to Fly
/ Pink Floyd

Into the distance a ribbon of black
Stretched to the point of no turning back
A flight of fancy on a windswept field
Standing alone my senses reeled
A fatal attraction is holding me fast how
How can I escape this irresistible grasp?

Can't keep my eyes from the circling skies
Tongue tied and twisted just an earth bound misfit, I

Ice is forming on the tips of my wings
Unheeded warnings I thought I thought of everything
No navigator to find my way home
Unladened, empty and turned to stone

A soul in tension that's learning to fly
Condition grounded but determined to try
Can't keep my eyes from the circling skies
Tongue-tied and twisted just an earth-bound misfit, I

Friction lock, set
Mixtures, rich
Propellers, fully forward
Flaps, set, ten degrees
Engine gauges…



Naučí Vás létat v oblacích snů.
České kontinentální postele Spirit.
Vydejte se na cestu budoucností.



Vaše postel je mnohem více, než pouhým místem spočinutí těla 

znaveného tempem každodenního života. Vaše postel je oázou 

fyzické a duševní pohody i intimity. Je to místo nejen k regeneraci, 

ale i k přemýšlení a odpočinku. Je nedílnou součástí každého Vašeho 

dne, Vaší osobitosti. Není to tedy jen místo, kde spíte.

Spánek je jednou z našich základních potřeb. Je tím nejdůležitějším 

pro regeneraci těla i duše. Bez něho by nebylo života - nebylo by 

všedních či nevšedních dní.

Při tempu naší doby je spánek, přesněji jeho kvalita, ještě důležitější 

než kdy dřív.

Spánek -

- potřeba i touha
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Spirit Continental Adaptix.

Postel, která s Vámi splyne v jedno tělo a jednu duši. Postel, která 

Vám rozumí a souzní s Vámi ve spánku i při odpočinku. Postel,            

o které již nemusíte jenom snít.

Polohovatelné kontinentální postele Spirit vyrábíme s maximálním 

důrazem na pohodlí a podporu těla při spánku.

Neustupujeme z hodnot, na nichž si zakládáme - z perfektní funkč-

nosti, snadného ovládání, dlouhodobé životnosti všech konstrukcí, 

snadné údržby a v neposlední řadě vzhledu a stylu s vysokou mírou 

individualizace.

Spirit. Spánek,

který má duši
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„Hýčkejte své vize a své sny, jako by to byly děti vaší duše,

náznaky cílů, kterých nakonec dosáhnete.“

Napoleon Hill

americký autor
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Ideální postel,

o které sníte
Česko-slovenské polohovatelné postele Spirit Continental Adaptix 

jsou místem pro Váš odpočinek, tajné sny i přání a intimitu. Místem 

regenerace těla i duše. Místem, které Vám rozumí. Místem, které se 

přizpůsobí Vám, nikdy naopak - přizpůsobivost mají už ve svém 

názvu - Adaptix. Pojďte snít a spát hluboce a zdravě.

Ručně vyráběné kontinentální postele Spirit jsou důkazem, že i nej-

modernější technologie může mít duši. Jsou výtvarnými díly, v nichž 

se snoubí mnohaleté zkušenosti a technologie dneška.

Pokud existuje postel, která se přizpůsobí Vašim potřebám, je to 

Spirit Continental Adaptix - perfektní postel pro Vás. Ideální společ-

ník ve spánku i bdělém odpočinku. 





Kontinentální postele jsou v každé své vrstvě jedinečné. Jsou navrže-

né tak, aby Vám poskytly nejdokonalejší možný spánek.

Spojují v sobě špičkové evropské materiály, nejmodernější patento-

vanou německou technologii, umělecký design a fortel českých          

a slovenských řemeslníků, kteří do nich vložili své celoživotní zkuše-

nosti a vdechli jim život. Spojují v sobě rovnováhu hmoty a duše.

Kvalita ručního zpracování se snoubí s vyladěným pohodlím 3 vrstev 

matrací, bytelností a vzdušností konstrukce, designem a možností 

vyladit si postel dle individuálních požadavků každého z nás.

Postele Spirit Continental Adaptix přidávají další benefit - dálkově 

ovládané polohování hlavy a nohou. Stanovují nový etalon moderní 

techniky. Pro ideální spánek a odpočinek za všech okolností.

Polohovací varianta Adaptix je k dispozici pro kontinentální postele 

řady Senator a President.

Ideál

každým coulem
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Jak to funguje?

Jednoduše dokonale!
Dali jsme si za cíl zkonstruovat pohodlnou a designově nadčasovou 

polohovatelnou postel ladných křivek, výjimečné spolehlivosti a prvo-

třídní kvality.

Jednoduše řečeno - spokojili jsme se s tím nejlepším.

Polohovací kontinentální postele Spirit Continental Adaptix přinášejí 

úžasné pohodlí, vzdušnost a precizní zpracování s duší postelí Spirit 

Continental, s nimiž sdílí společnou paletu čalounických látek, čel, vo-

litelných topperů, nožiček a příslušenství. Přidávají však nezávislé po-

lohování obou částí postele; vždy nastavujete části „hlava“ a „nohy“ 

zvlášť.

Nejmodernější polohovací mechanismy se 2 motory s bezhlučným 

chodem a obrovským tahem 12 kN obsluhujete podsvícenými bezdrá-

tovými ovladači s protiskluzovým povrchem. Zároveň můžete  postel 

Spirit ovládat pomocí aplikace, kterou snadno stáhnete do svého 

chytrého telefonu nebo tabletu.
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Polohovací základna

Spodní vysoké díly postele (boxy) v klidovém stavu ukrývají první ma-

traci, která absorbuje ty nejjemnější záchvěvy a pohyby Vašeho těla. 

Tato pohyblivá matrace se skládá ze speciálních taškových pružin 

Mini Pocket a několika vrstev pružné pěny Flexifoam® HR-XF, které 

jsou spojeny čalounicku látkou s polohovací spodní částí.

Milovníci elegatních řešení ocení, že je čalouněna stejnou látkou, 

jako celá postel a celistvý vzhled je tak zachován i při maximálním 

„napolohování“.

Tajemství dokonalosti



Polohovací mechanismus

Obě řady polohovatelných postelí Spirit Continental Adaptix (Sena-

tor i President) využívají shodný systém Adaptix OCTO O5 RED.

Jedná se o nejmodernější a nejodolnější existující mechanismus     

pro tento typ postelí. Německá provenience je zárukou precizního 

zpracování a hladkého chodu za všech okolností.

Mechanické atesty a certifikace dokládají výjimečnost patentované-

ho řešení především co do funkčnosti, nosnosti, životnosti a bezpeč-

nosti. Běžně používané polohovací mechanismy pro kontinentální 

postele jsou osazeny motorovými pohony s tahem 4,5 až 6,0 kN, vsa-

zenými do mnohdy komplikovaných a choulostivých svařovaných 

rámů. Oproti tomu polohovací mechanismy Adaptix OCTO 05 RED 

mají silně naddimenzované dvoumotorové pohony s obrovským 

tahem 12 kN (!) a páteřovou konstrukcí, která je subtilní, jednoduchá, 

o to však pevnější, spolehlivější a tišší.

Zkoušky prokázaly, že konstrukce Adaptix OCTO 05 RED je mnoho-

násobně pevnější a spolehlivější než zmiňované konvenční řešení.

Minimum pohyblivých dílců z rázuvzdorných materiálů je zárukou 

tichého chodu, absence údržby, vysoké nosnosti a životnosti.
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Řídící jednotka a dálkové ovládání

Polohovací mechanismus je dokonale sladěn se všemi vrstvami hyb-

ridní postele Adaptix a také jejím elektronickým ovládáním.

V případě výpadku proudu bez problémů vrátíte svoji postel zpátky 

do výchozí „spánkové“ polohy jednoduchým nadzvednutím hlavové 

nebo nožní části.

Jsme si vědomi, že zejména ti z nás, kteří jsou citlivější na rušivá elek-

tromagnetická pole, potřebují v dnešním světě stresu, spěchu a všu-

dypřítomné elektroniky o to důkladnější odpočinek. Všechny postele 

Spirit Continental Adaptix můžete mít s plně automatickým odpojo-

vačem napájení od elektrické sítě - NFS.

Postel v nečinnosti automaticky odpojuje přívod elektrické energie. 

Znovu jej připojí zmáčknutím jakéhokoli tlačítka na dálkovém ovla-

dači (nebo v chytré aplikaci). Ovladač vyšle, díky záložnímu okruhu 

napájenému tužkovými bateriemi, impuls řídící jednotce a ta znovu 

připojí síťové napájení - polohování se tak děje bez časové prodlevy. 

Vše se děje v naprosté tichosti bez rušivých zvuků. Transformátor, 

měnící proud ze střídavého na stejnosměrný o nižším napětí, není 

navíc umístěn v posteli, ale přímo v síťové vidlici.
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Součástí každé elektro-mechanické polohovací jednotky je také LED 

světlo, umístěné na spodní části každé postele. Aktivuje se snadno 

dálkovým ovládáním. Malý noční výlet mimo ložnici se tak stává 

zcela snadným a navíc neprobudíte toho, kdo spí vedle Vás. 

Každá postel Spirit Continental Adaptix má svůj vlastní polohovací 

mechanismus, jsou to vlastně dvě nezávisle fungující poloviny poste-

le, s napájecí a řídící jednotkou a bezdrátovým dálkovým ovládáním.

Postele v rozměrech dvoulůžka si tak zachovávají možnost poloho-

vat každou část postele zvlášť. Za příplatek si však můžete pořídit 

synchronizační propojení Dual Synchro - potom lze obě poloviny 

dvoulůžka ovládat najednou.

Pokud jste milovníci technických vychytávek, klidně můžete dálkový 

ovladač uložit do šuplíku a stáhnout si do chytrého telefonu nebo 

tabletu aplikaci SPIRIT ADAPTIX.

Všechny funkce, které Vám postel nabízí tak budete moci snadno 

ovládat prostřednictvím svého mobilního telefonu či tabletu. Samo-

zřejmostí je možnost vytvoření uživatelských profilů.

Aplikace je k dispozici jak pro iOS, tak pro Android.
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Hlavní matrace

Hlavní matrace tvoří střední díl postele, podpírá tělo a udržuje páteř 

v optimální poloze. Zároveň se přizpůsobuje jednotlivým partiím 

těla, může tak ulevit kyčlím i ramenům.

Tuhost matrace je volitelná (tužší, střední, měkčí). Můžete si dokonce 

zvolit rozdílnou tuhost pro každou stranu každé matrace. Tuhost 

lůžka tak snadno změníte pouhým otočením matrace.

Polohovatelné postele Spirit Continental Adaptix mají v případě 

dvoulůžka matrace samozřejmě vždy samostatně (matrace není 

nikdy vcelku); postel 180 x 200 cm má 2  matrace 90 x 200 cm.

Stejně jako Vy v životě, i matrace se potřebuje o někoho opřít. Proti 

nežádoucímu posunu je fixována ručně kovanou ocelovou zarážkou 

AdaptiFix, připevněnou k pohyblivé základní matraci. Ruční kování jí 

propůjčuje zvýšenou pevnost a zdůrazňuje u postele vysoký podíl 

ruční práce. Zarážku můžete objednat ve všech barevných patinách 

dle vzorníku kovaných nožiček. Povrchová úprava speciálním zdra-

votně nezávadným lakem (používá se i na hračky pro děti) zajišťuje 

extrémní otěruvzdornost a barevnou stálost.
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Matrace Senator Adaptix a President Adaptix se výrazně liší pružino-

vou konstrukcí, roznášecími pěnovými vrstvami, výškou a „odezvou“.

Hlavní matrace je konstruována tak, aby optimálně fungovala se 

základnou. Jedná se o vyladěný konstrukční celek, o hodinový stroj 

Vašeho spánku. Proto není možné mezi jednotlivými modely postelí 

základny a hlavní matrace vzájemně kombinovat či zaměňovat.

Senator využívá systém reaktivních zónových pružin „Multi-Pocket“ a 

nejvyšší řada President má speciální „Super-Multi-Pocket“ zónové 

pružiny AirForce, kterých je v matraci na tisíce. Navíc mají v zónách 

speciální příčné vzduchové kanálky (systém AirForce), kdy každý 

pohyb těla prohání matrací vzduch. To zajišťuje dokonalé odvětrání 

vlhkosti.

Konstrukce matrací umožňuje jejich snadné polohování a dokonalou 

soudržnost s ostatními vrstvami - základnou a topperem.

Matrace jsou vyrobeny z pružných, paropropustných a zdravotně 

nezávadných materiálů, včetně lepidla vyrobeného na vodní bázi. 

Vynikající prodyšnost jde ruku v ruce s extrémně dlouhou mechanic-

kou a hygienickou životností.
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Topper

Topper (vrchní matrace) má za cíl jemně doladit pohodlí celé postele 

(tuhost, odrazovou pružnost, komfort obejmutí těla). Můžete si 

vybrat ze široké palety topperů, které jsou společné pro polohovatel-

né i nepoholovatelné postele Spirit. Jakýkoli topper lze tedy kombi-

novat s jakoukoli řadou postelí Spirit:

   
 - Continental (Mayor/Senator/President)

 - Continental Adaptix (Senator/President)

Na výběr je 6 různých verzí a každá má něco do sebe! Je to vrstva, 

která jemně doladí drobné nuance v požadavcích na pohodlí a tuhost 

dle potřeb každého spáče;

 - Latex Soft nejjemnější komfort; termoregulace, pružnost, pevnost

 - Latex Medium jemný společník; termoregulace, pružnost, pevnost, vyšší tuhost

 - Visco Soft pamatuje na pohodlí; paměťový - uvolnění a odlehčení těla

 - Visco Medium tužší pohodlí; paměťový - v tužší variantě

 - Ocean Blue elasticky úžasný; optimalizace tlaku, tuhost, termoregulace

 - Péřový obláček snů; měkký, nízký topper s výplní z peří a prachového peří

Snadná údržba topperu je samozřejmostí už proto, že je „Vašemu tělu 

nejblíže“. Kromě Péřového topperu mají všechny snímatelný a pratel-

ný, oboustranně prošívaný potah s klimatizačními vrstvami dutých 

vláken pro perfektní termoregulaci.



Split topper;

aneb když neslevíte z požadavku na vrchní matraci

„v jednom kuse“, a přesto chcete optimální polohování.

Část topperu u hlavy je rozdělena v hloubce zhruba 90 cm.
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Toppery pro Adaptix - odlišnosti a doporučení:

Pro polohovatelné postele je ideální mít topper zvlášť pro každou 

matraci, narozdíl od nepolohovatelné verze, kdy je lepší mít topper 

vcelku. Například pro postel v rozměru 180 x 200 cm doporučujeme 

2 toppery 90 x 200 cm. Je tak zajištěno ideální polohování a navíc si 

každý z partnerů může zvolit topper dle libosti. Další možností je po-

užití topperu ve variantě SPLIT - má rozměr dvoulůžka (tedy napří-

klad 180 x 200 cm) je však v hlavové části, kde se postel „ohýbá“ nej-

více, rozdělen v hloubce cca 90 cm. Variantu SPLIT nelze objednat 

pro Péřový topper. 

Celkové výšky postelí (v závislosti na výšce nožiček) jsou uváděny při 

výšce topperu 8 cm (při použití Péřového topperu o cca 4 cm méně).

Úspěch se skrývá v detailech. Kombinujte.

Zvolit si můžete čalounickou látku, čelo (dezén i výšku), můžete do-

konce dát jinou barvu čelu a jinou posteli (vzpomeňte na Rolls-Royce 

Johna Lennona). Vyberte si dřevěné či ručně vyráběné designové skle-

něné nebo kované nožičky. To vše je zárukou, že i vzhled Vaší postele 

bude nevšední, nadčasový, jedinečně osobitý a vždy „in“.

Pro detailní informace si vezměte k ruce „velký“ katalog Spirit Conti-

nental s kompletním popisem volitelných součástí a příslušenství.
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Continental Adaptix

Polohovatelné kontinentální postele Spirit.
Spánek, který má duši. 



„Umění smývá z duše prach každodennosti.“

Pablo Picasso

španělský malíř, sochař, grafik, keramik a scénograf
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Senator
Bude Vás hýčkat a jemně objímat,

ovládá umění porozumět Vašemu tělu.

Continental Adaptix

Adaptix





34 Senator Adaptix

Propracovaný zónový systém samostatně reagujících pružin v každé 
vrstvě pro precizní ortopedické vlastnosti, který je spojený s moderní 
polohovací jednotkou. Impozantní design. Postel, jenž Vás bude 
hýčkat. Nechte se.

2331 polohovatelných pružin* ve 2 vrstách a 7 zónách je zárukou do-
konalé podpory těla a nevídaného pohodlí. Polohací mechanismus 
pozvedá odpočinek na nadpozemský zážitek. Nechte své tělo jemně, 
ale s jistotou, pevností a dokonalou podporou obejmout.

Základna je složena ze 4 segmentů, vzájemně spojených kloubovým 
kováním, a je spjata s polohovacím mechanismem. Vrchní část 
základny tvoří pružinová matrace Mini-Pocket, která je k ní přiča-
louněna. Díky použití extrémně pružných a odolných pěn je poloho-
vání snadné, životnost nejdelší možná a přenos křivek těla dokonalý. 
Hlavní matrace využívá konstrukci s pružinami Multi-Pocket, která je 
pro tuto řadu postelí typická.

Volitelné čelo, barva čalounické látky, nožičky a topper.

* Počet pružin uveden pro rozměr lůžka 180 x 200 cm. 

Senator Adaptix-

- nechte se hýčkat





Topper | volitelný; výška cca 8 cm.

Hlavní matrace Multi-Pocket 7 zón| Volitelná tuhost - tužší, střední, 
měkčí; můžete si zvolit různou tuhost stran matrace. Výška matrace 
cca 20 cm. Pro Adaptix se dodávají vždy jako 2 samostatné matrace.

Základna Mini-Pocket 7 zón & polohovací mechanismus | V rozmě-
ru dvoulůžka se skládá vždy ze 2 boxů. Výška základny cca 28 cm.

Nožičky | Standardně 8 ks na celé dvoulůžko, případně 4 ks s pod-
půrnými nožičkami. Výška nožiček cca 8 - 18 cm, dle vybraného typu. 

Čelo | Volitelný díl kontinentální postele. Na výběr 3 typy, 5 výšek: 
120; 130; 140; 150 nebo 160 cm. 

Celková výška spaní (v závislosti na výšce nožiček): cca 64 - 74 cm.

Celkový počet kombinací spánkového komfortu: 36 (kombinace      
2x 3 tuhostí matrace a 6 variant topperu).

Senator Adaptix - 

- co se skrývá uvnitř

Senator Adaptix36



Senator Adaptix

Volitelný topper;
na výběr:

- Visco Medium
- Visco Soft
- Latex Medium
- Latex Soft
- Gelový
- Péřový
- na výběr klasický
  nebo dělený „Split“

Izolační vrstvy ze směsi
bavlny a polyesteru.

Roznášecí pěnové vrstvy v matraci a základně
ze studené pěny vysoké objemové hmotnosti
45-50 kg/m3 a extrémní pružnosti a odolnosti
(Flexifoam® HR-XF). Různá tuhost matrací
(varianta tužší, střední nebo měkčí) je určena
rozdílnou odrazovou pružností studených pěn.

Volitelná látka
všech komponent
(vyjma topperu).

Matrace Multi-Pocket. Velký
počet samostatně reagujících pružin
pro dokonalou bodovou elasticitu.
Velmi jemná ve všech zónách. Průměr drátu
pružin 1,4 a 1,6 mm, 1221 pružin v hlavní
matraci, 2331 pružin celkem
(v posteli rozměru 180 x 200 cm).

Vrstva pružin Mini-Pocket (průměr drátu 1,9 mm zaručuje správný poměr reakce k tuhosti) absorbuje tlak
horních vrstev a přenáší jej spolu s chvěním do stabilního extra silného rámu z vrstveného masivního dřeva.
Do rámu se pomocí vestavěných závitů montují nožičky (8 ks nebo 4 ks s podpůrnými „neviditelnými“
středovými nožičkami). Srazové zámky jsou výklopné. Použity jsou velice prodyšné materiály.

Kovaná zarážka zajišťuje
dokonalou stabilitu
i při maximální míře
polohování. Je ručně
kovaná pro vysokou
pevnost a umělecký,
ale i jemný akcent
celé postele.
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President
Absolutní komfort, absolutní sen.

Absolutní technologie pro každý den.

Continental Adaptix

Adaptix
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Zažít spánek na polohovatelné posteli President znamená spokojit se 
s tím nejlepším. Je to jako prožít let říší snů první třídou. I tentokrát 
jsme použili nejmodernější technologie a poznatky o zdravém spaní 
a zhmotnili sen o ideální posteli.

4477 polohovatelných pružin* ve 2 vrstvách a 7 zónách se zdvojený-
mi pružinami S.M.P. AirForce s adaptivní tuhostí má „cit pro tělo“. 
Když ulehnete, stará se o Vás elitní armáda mechanicky a hygienicky 
téměř nezničitelných částí, které cítí každý záchvěv těla.

Základna je i zde 4 segmentová s kloubovým kováním a polohova-
cím mechanismem. Její vrchní část tvoří pružinová, k základně přiča-
louněná matrace Mini-Pocket. Použity jsou extrémně pružné             
a odolné pěny Flexifoam® HR-XF Elasto-Max. Polohování je tak 
snadné, podpora těla dokonalá a životnost obrovská. Hlavní matrace 
Super-Multi-Pocket AirForce disponuje funkcí cirkulace vzduchu.

Na Vás je zvolit čelo, barvu čalounické látky, nožičky a topper.

* Počet pružin uveden pro rozměr lůžka 180 x 200 cm. 

President Adaptix -

- bez kompromisů

President Adaptix
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President Adaptix - 

- co se skrývá uvnitř

President Adaptix

Topper | volitelný; výška cca 8 cm.

Hlavní matrace s konstrukcí pružin Super-Multi-Pocket, s technolo-
gií AirForce, 7 zónami, zdvojenými pružinami, funkcí vzdušné pumpy 
a adaptivní tuhostí. Volitelná tuhost - tužší, střední, měkčí; můžete si 
zvolit různou tuhost každé strany matrace. Výška cca 26 cm. Vždy 
jako 2 samostatné matrace.

Základna Mini-Pocket 7 zón & polohovací mechanismus | V rozmě-
ru dvoulůžka se skládá vždy ze 2 boxů. Výška základny cca 28 cm.

Nožičky | Standardně 8 ks na dvoulůžko, případně 4 ks s podpůrný-
mi nožičkami. Výška nožiček cca 8 - 18 cm, dle vybraného typu. 

Čelo | Volitelný díl kontinentální postele. Na výběr 3 typy, 5 výšek: 
120; 130; 140; 150 nebo 160 cm. 

Celková výška spaní (v závislosti na výšce nožiček): cca 70 - 80 cm.

Celkový počet kombinací spánkového komfortu: 36 (kombinace      
2x 3 tuhostí matrace a 6 variant topperu).
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Volitelný topper;
na výběr:

- Visco Medium
- Visco Soft
- Latex Medium
- Latex Soft
- Gelový
- Péřový
- na výběr klasický
  nebo dělený „Split“

Izolační vrstvy ze směsi
bavlny a polyesteru.

Roznášecí pěnové vrstvy v matraci a základně
(cca 2x 4 cm) ze studené pěny vysoké objemové
hmotnosti 45-50 kg/m3 a extrémní pružnosti
a odolnosti (Flexifoam® HR-XF Elasto-Max).
Různá tuhost matrací (varianta tužší, střední nebo
měkčí) je určena rozdílnou odrazovou pružností
vysoce elastických studených pěn.

Volitelná látka
všech komponent
(vyjma topperu).

Kovaná zarážka zajišťuje
dokonalou stabilitu
i při maximální míře
polohování. Je ručně
kovaná pro vysokou
pevnost a umělecký,
ale i jemný akcent
celé postele.

Vrstva pružin Mini-Pocket (průměr drátu 1,9 mm zaručuje správný poměr reakce k tuhosti) absorbuje tlak
horních vrstev a přenáší jej spolu s chvěním do stabilního extra silného rámu z vrstveného masivního dřeva.
Do rámu se pomocí vestavěných závitů montují nožičky (8 ks nebo 4 ks s podpůrnými „neviditelnými“
středovými nožičkami). Srazové zámky jsou výklopné. Použity jsou velice prodyšné materiály.

Matrace Super-Multi-Pocket
s technololgií AirForce. 31 řad zdvojených
pružin spolu s 32 řadami hlavních pružin 
spolu dokonale reagují pod každou částí Vašeho
těla v každé jeho poloze. Navíc s bezkonkurenční
vzdušností. Průměr drátu pružin 1,1 a 1,25 mm,
3367 pružin v hlavní matraci, 4477 pružin celkem,
(pro rozměr 180 x 200 cm).

foam & spring breathing technology
for maximal hygiene and comfort



Styčné vrstvy otočných matrací jsou pratelné, se zvýšenou otěru-

vzdorností a speciálními kluznými vlastnostmi, které polohovací sys-

témy vyžadují. Čalounické látky lze snadno čistit, toppery mají pra-

telné dvoudílné potahy, prošívané klimatizačními vrstvami.

Čelo je standardně přichyceno k základnám, je ale možné montovat 

jej přímo na zeď. V tom případě doporučujeme zvážit výběr čela       

s „přesahem“ 10 cm na každé straně postele. Jsme připraveni vyhovět 

i v případě řešení, přesahujících rámec tohoto katalogu.

Základny u sebe drží pevně díky zubovému zámku, k zajištění dojde 

prostým „sražením“ obou základen. Odjištění je snadné a rychlé. To 

oceníte v případech, kdy potřebujete s postelí hýbat. 

Osobitého stylu docílíte nejen volbou čalounické látky ze široké 

palety barev, ale též výběrem originálních, ručně vyráběných skleně-

ných či kovaných nožiček. K dispozici jsou též klasické dřevěné.

Vše podtrhuje snadno použitelné dálkově ovládané polohování.

Funkční a stylové  -

- do puntíku





Jste postaveni před jediný úkol.

Vyladit si postel Spirit Continental Adaptix podle vlastního vkusu.

Ať už se Vám pod kůži dostal Adaptix ve variantě Senator nebo Pre-

sident, vybírejte ze široké palety potahových látek, čel, topperů, 

nožiček a doplňků, které jsou společné nepolohovatelné řadě postelí 

Spirit Continental, jakož i jejich polohovatelné variantě Adaptix.

Vybírejte okem, citem, duší a srdcem.

Spirit. Jedno tělo,

jedna duše.



„Emoce jsou barvami duše; jsou velkolepé a neuvěřitelné.

Když je necítíš, svět se stává mdlým a bezbarvým.“

William Paul Young 

americký spisovatel
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Šedá režná Tyrkys Šedo-hnědá

Lipová zeleň Šedo-bílá Pepř

Šedo-modráModrá Šedo-modrá blankytná
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Fialová Cihlová Žlutozelená

Petrolej Hnědo-béžová Černá

Glenn - károvaná látka Scott - károvaná látka Vaše vlastní látka

Individual



Potahová látka čalounění je tváří Vaší postele Spirit. Nehledejme v ní 

pouze praktičnost a prvotní krásu, ale také skryté významy. Barvy        

a struktury jsou odrazem našeho charakteru, touhy po vyjádření, 

zrcadlící se v každodenním životě. Jsou odrazem osobnosti přenese-

né do interiérového vybavení. Věříme, že vybrané potahové látky 

citlivě doplní Vaši tvůrčí stopu.

Tkané textilie pečlivě vybíráme u předních evropských výrobců. 

Zmíněnou praktičnost hledejme ve snadné údržbě, zejména v mož-

nosti čistit je běžnými postupy. Vlákna tkanin mají zvýšenou mecha-

nickou odolnost a jsou také více rezistentní vůči ušpinění.

Složení tkanin, vyrobených z polypropylenových nebo polyestero-

vých vláken, umožňuje univerzální použití postelí jak v domácích 

podmínkách, tak i v hotelích a luxusních apartmá. Všechny tkaniny 

splňují test na sníženou hořlavost dle přísné normy BS 5852:2006 

S.0 a jsou zdravotně nezávadné - cetifikace ÖkoTex Standard 100. 

Látky je možno čistit a udržovat (viz symboly na všivkách). Jsou 

odolné, pevné (270 - 290 g/m2), prodyšné, příjemně hebké na dotyk 

a stylové.

50

Potahové látky
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Budeme se opakovat, ale věřte, zde se to vyplatí. Topper je třešnič-

kou na dortu, kterou naladíte poslední strunu spánkového systému 

Spirit Continental Adaptix na tu nejkrásnější tóninu.

Topper můžete mít samostatně pro každou polovinu postele (dopo-

ručujeme!), případně v jednom kuse (pokud netoužíte využívat 

všechny polohy nastavitelných mechanismů) nebo jako „Split“, tedy   

v kuse s rozdělenou částí u hlavy. Jak už jsme zmínili v úvodu,             

na výběr je 6 verzí. V budoucnu si klidně můžete dokoupit jiný 

topper.

- Latex Soft nejjemnější komfort; termoregulace, pružnost, pevnost

- Latex Medium jemný společník; termoregulace, pružnost, pevnost, vyšší tuhost

- Visco Soft pamatuje na pohodlí; paměťový - uvolnění a odlehčení těla

- Visco Medium tužší pohodlí; paměťový - v tužší variantě

- Ocean Blue elasticky úžasný; optimalizace tlaku, tuhost, termoregulace

- Péřový obláček snů; měkký, nízký topper s výplní z peří a prachového peří

Toppery
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Že nejsou podstatné a mají postel jenom „nést“? Nevěřte tomu. 

Krása celku tkví v detailech. A nebyla by to postel Spirit, aby nevtisk-

la duši i takovému „detailu“, jako jsou nožičky.

Vybírejte z palety tradičních masivních nebo subtilně tvarovaných 

dubových nožiček. Nebojte se dát Vašemu spaní chromový odlesk. 

Klidně jděte ještě dál... Nechte se okouzlit krásou ručně vyráběných 

skleněných nožiček z hutního skla ze slavné dílny Martina Štefánka   

a G1 PARTNERS v Desné v Jizerských horách a poznejte hru barev, 

světel a stínů, nechte rozeznít tóny jejich odlesků... 

Zatoužíte-li po chladné, věčné kráse, zvolte tradičně kované nožičky 

od uměleckého kováře Jaroslava Válka. Získáte duši Českého ráje, 

duši lesů a luk kraje na březích Jizery.

Nožičky



Sklo

Dřevo

Kov
1     2        3      4      5

6      7        8      9

10           11       12

Individual

Individual

Baroko
10 x 15 cm

Kel
5 x 16,5 cm

Torze
6/6-4/4 x 14 cm

Ocelová koule
8 cm

Sloní noha silná
8/8 x 13 cm

Sloní noha vysoká
4/4 x 17,5 cm

Šarpej
4/4 x 15,5 cm

Glass Cube
10/10 x 11 cm

Glass Orb
10 x 12 cm

Glass Spirit
10 x 12 cm

Možnost přizpůsobení
barvy hutního skla.

Možnost výběru
barevné patiny.

Nožičky i zarážka
matrace mohou

být v různé patině,
dle Vašeho přání.

Vzorník >>

Kvádr - dub
12/12 x 14 cm

Krychle - dub
a = 10 cm

Rohová noha ALU „L“ - buk
15/15 x 9,5 cm
pouze moření wenge

Rohová noha „L“ - buk
15/15 x 9,5 cm
pouze moření wenge

Rohová noha „L“ - dub
15/15 x 9,5 cm
pouze přírodní odstín

Rohová noha Chromium „L“
15/15 x 9,5 cm
pouze v provedení lesklý chrom

Dub
tmavé olejování

Dub
transparentní bílá

Dub
přírodní, olejovaný
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Individual



Dřevo

Čela
Různé vzory, vždy precizní zpracování, rám z masivního vrstveného 

dřeva a možnost montáže k posteli nebo na zeď.  Vybírejte ze 3 vari-

ant s volitelnou látkou a výškou; 120 / 130 / 140 / 150 / 160 cm. Šířka 

čela odpovídá šířce postele. Na přání vyrobíme čelo s přesahem +10 

cm na každé straně. Na fotografiích výška 160 cm.

Quadro

Nadčasový vzhled. Horizontální i vertikální obdélníkové členění. 

Tloušťka cca 12 cm. Fotili jsme s fialovou postelí Senator Adaptix.

Rolls

Výrazný design „válců“ s horizontálním členěním. Tloušťka cca 13 cm. 

Fotili jsme s postelí President Adaptix v látce Šedo-modrá blankytná.

Metropolis

Impozantní. Decentní švy naznačují čtvercové členění. Tloušťka cca 

13 cm. Fotili jsme s postelí Senator Adaptix v látce Glenn - káro.
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Rolls

MetropolisQuadro





„Všechno pomíjí - vzpomínka na slova, na polibky, na milostná objetí, 

ale souzvuk duší je nesmazatelný.“

Romain Rolland

francouzský autor
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Otoman, Taburet

a noční stolky
Úložné a odkládací prostory jsou zapotřebí, ale nikdy ne na úkor kvali-

ty postele, jejího komfortu a ortopedických vlastností. Postel je o spaní. 

Otoman Spirit
Úložný prostor s volitelnou látkou, určený i pro sezení. Zvolte si nožičky (1 sadu - 
4 ks), které budou ladit s postelí. Snadný a bezpečný zdvih výklopné horní části. 
Šíře 120 / 140  / 160 / 180 / 200 cm, výška bez nožiček 45 cm, hloubka 43 cm.

Taburet Spirit
Úložný prostor s volitelnou látkou, který je určený i k sezení. Celomasivní dubové 
nožičky Krychle nebo Kvádr dodáváme se sníženou výškou na 5 cm. Samozřejmě 
můžete Taburet opatřit stejnými nožičkami jako postel. Snadný a bezpečný zdvih 
výklopné části. Výška bez nožiček 34 cm, hloubka max. 60 cm, šířka max. 80 cm.

Noční stolek Single
Vyrobený z masivního dubu. S otevřeným spodním úložným prostorem a 1 zásuv-
kou s moderními pojezdy. Rozměry: 40 x 40 cm, výška 62 cm. Přírodní olejovaný 
dub nebo tmavé olejování či transparentní bílé moření.

Noční stolek Twin
Zvýšená varianta, vyrobená z masivního dubu. S otevřeným spodním úložným 
prostorem a 2 zásuvkami s moderními pojezdy. Rozměry: 40 x 40 cm, výška 72 
cm. Přírodní olejovaný dub nebo tmavé olejování či transparentní bílé moření.



Otoman Spirit

Taburet Spirit

Dub
přírodní,
olejovaný

Dub
transparentní
bílá

Dub
tmavé
olejování

Single

Twin

Příslušenství Spirit



Continental Adaptix

Proč letadla?
Protože mají s postelemi Spirit Continental Adaptix společného více, 

než se může na první pohled zdát.

Naším cílem nebylo přinést pouze nevšední vizuální zážitek a atmo-

sféru světa letadel. Spojení dokonalé letecké techniky a moderních 

polohovatelných postelí Spirit Adaptix se přímo nabízelo. Přičteme-li 

šikovné české a slovenské ruce, které se o letadla nejen starají, ale 

také je vyvíjejí, nemusíme více spojení letadel a česko-slovenských 

postelí Spirit Adaptix objasňovat.

Bude-li Vám někdo tvrdit, že letadla nemají duši, nevěřte mu. Stejně 

tak nevěřte nikomu, kdo bude říkat, že ani spánek ji nemá.

Stačí jenom vnímat a bude to „OK“!

Krásné sny v postelích Spirit - třeba o létání - Vám přeje 

Tým konstruktérů a prodejců





OBSAH

06 Spánek a postele Spirit

12 Konstrukce postelí Spirit Adaptix

32 Senator Adaptix

38 President Adaptix

48 Potahové látky

Tento katalog vydala společnost Hilding Anders Česká republika a. s.

Obsah odpovídá skutečnostem a výrobním specifikacím platným v době tisku katalogu.

Úpravy a změny mohou být ze strany Hilding Anders Česká republika a. s. prováděny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Vzhledem k technickým parametrům tisku se mohou barvy v tomto katalogu lišit od skutečných barev postelí a doplňků.

Reprodukce katalogu nebo jeho částí bez písemného souhlasu společnosti Hilding Anders Česká republika a. s. není dovolena.

Fotografovali:

Pavel Kraus, Semily (zejména produktová fotografie);
Simona a Ondřej Fialovi, Liberec (zejména portrétní fotografie);

Modelling zajistila:

LB Models company - Linda Chára, Praha;
modelka Iveta Vítová, model Bedřich Šetlík

Vývoj a výroba produktů:

Tým Hilding Anders Česká republika a. s.
divize matrace a postele Tropico
Roztoky u Jilemnice | Žilina

Tisk katalogů, technická konzultace a distribuce:

ZET point s.r.o., Nehvizdy;
Ing. Petr Ludwig

Grafická tvorba katalogu:

Tým Hilding Anders Česká republika a. s.Interiéry, exteriéry, letadla, handling:

Letiště Hradec Králové (LKHK); Hangar No. 74:

TTV Group; T-air spol. s r.o., Hradec Králové; prostory & letadla
 www.ttv-group.cz;
CZECH FLYING LEGENDS, s.r.o.; stíhací letoun MIG 15 UTI
 www.flying-legends.cz;
ORBIS AVIA, spol. s r.o., Praha; prostory & letadla
 www.orbisavia.cz

Děkujeme: Josef Hlaváček, Jiří Laba, Roman Svoboda,
Roman Brázda, Aleš Nývlt, HA Crew, a všem dalším
dobrým „duším“.

Stavba scény, líčení:

Tým Hilding Anders Česká republika a. s.

Jazyková korektura:

Markéta Kadavá, Praha;
Language Arts, s.r.o., Bratislava

51 Toppery

52 Nožičky

54 Čela

58 Doplňkové příslušenství k postelím


