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POSTELE & LOŽNICE



Spěte zdravě!
JMP Studio zdravého spaní přináší inspiraci do Vaší ložnice. Najdete zde kvalitní výrobky od českých a moravských  
výrobců – postele a ložnice z přírodního dřeva, rošty a matrace. Pořídíte zde také užitečné doplňky, jako jsou  
anatomické polštáře, ložní soupravy, chrániče matrací nebo elastická prostěradla.

Katalog „Postele a ložnice“ obsahuje výběrové produkty. Kompletní nabídku najdete na www.loznice.cz. 

Ložnicové komplety jsou variabilní – můžete objednávat jak celé sestavy, tak i jednotlivé díly. U některých ložnicových 
sestav je možno jednotlivé díly upravit dle individuálních požadavků zákazníka, případně vyrobit díly na zakázku.  
Bližší informace Vám rádi poskytneme na našich prodejnách.

Při nákupu ve Studiích JMP lze platit vybranými platebními kartami. Můžete využít i objednávání prostřednictvím  
e-shopu na www.loznice.cz.



Polštáře, přikrývky a doplňky
K příjemnému spánku patří také kvalitní polštáře, přikrývky a další 
doplňky. Přijďte vyzkoušet na naše showroomy nebo si vyberte na 
našem e-shopu www.loznice.cz.
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Velký výběr postelí a ložnic české výroby
V  JMP Studiích zdravého spaní® najdete širokou nabídku postelí 
i kompletních ložnic z masivního dřeva nebo lamina. Vše od prově-
řených českých výrobců s  dlouholetou tradicí. Vzhled výrobků jde 
ruku v ruce s vysokou kvalitou a dlouhou životností. Za kvalitu postelí 
a ložnic ručíme!

Postele nabízíme v mnoha rozměrech. Najdete u nás užší nebo širší 
manželské postele, jednopostele nebo jedno a půl lůžka. U většiny 
postelí je možnost objednání i prodloužené délky. Také výška postele 
je důležitá – najdete u nás široký výběr postelí s vyšší lehací plochou 
nad cca 55 cm (lehací plocha matrace). 

Vybrané typy postelí je možno vybavit praktickými úložnými prosto-
ry – zásuvkami pod lůžko nebo samostatně vloženým úložným pro-
storem a rošty s odklápěním. Najdete u nás i postele se zabudovaným 
úložným prostorem.

Také pro nejmenší spáče můžete v JMP Studiu zdravého spaní® po-
řídit kvalitní lůžko včetně matrace, prostěradel nebo ložní soupravy. 
U nábytku pro nejmenší je velký důraz kladen na hygienickou vhod-
nost všech používaných materiálů a snadnou údržbu všech výrobků. 
JMP Studia zdravého spaní® nabízejí také vybraný sortiment dětské-
ho a studentského nábytku.

Rošty a matrace
Kvalitní rošt a pohodlná matrace s dlouhou životností jsou nedílnou 
součástí postele. Vyberte si z několika typů roštů české výroby – la-
melových nebo pevných. JMP Studio zdravého spaní® je tradičním 
výrobcem matrací nejvyšší kvality pro všechny věkové kategorie. Ma-
trace a rošty najdete v samostatném katalogu.

Rozkládací postele
V  JMP Studiích zdravého spaní® najdete také širokou nabídku roz-
kládacích postelí z masivu nebo lamina. Přehled rozkládacích postelí 
najdete v samostatném katalogu.

Kompletní řešení pro váš spánek – více než 25 let zkušeností
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Postel Noemi z masivního buku 
nebo dubu, povrch lak nebo olej. 
Více barevných odstínů.  
5 variant čel u hlavy, možnost 
nasazovacích čalouněných 
opěráků. Postel má vyšší lehací 
plochu. 

Šířka postele: 180 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 59

Postel Noemi, čelo oblé

Postel Noemi s čalouněným čelem

Noemi
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Postel Paloma s šikmým čelem a čalouněnými opěráky

Postel Paloma z masivního buku nebo dubu, povrch lak nebo olej.  
Více barevných odstínů. 5 variant čel u hlavy, možnost nasazovacích 
čalouněných opěráků. Úložný prostor pro odklápění. Postel má vyšší 
lehací plochu. 

Šířka postele: 180 cm
Délka postele: 200 cm
Rozměrové řady: str. 60

Postel Paloma s čalouněným čelem

Paloma
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Postel Roxana, čelo rovné s výřezem

Postel Alexis, čelo rovné

Postel Alexis, čelo oblé s LED osvětlením

Postele Alexis a Roxana z masivního dubu, povrch olej.  
Více barevných odstínů. 2 varianty čel u hlavy. Úložný prostor 
pro odklápění. Postel má vyšší lehací plochu. 

Šířka postelí: 180 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 61, 62

Alexis

Roxana
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Postel Elen, čelo oblé plné

Postel Salome, čelo oblé, plné

Postel Elen z masivního buku, 
povrch lak nebo olej. Více 
barevných odstínů. 3 varianty 
čela u hlavy. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod 
postel. Postel má vyšší lehací 
plochu. 

Šířky postele: 90, 160 a 180 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 62, 63

Postel Salome z masivního 
dubu, povrch olej. Více 
barevných odstínů. 2 varianty 
čela u hlavy. Úložný prostor 
pro odklápění. Postel má vyšší 
lehací plochu. 

Šířka postele: 180 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 63

Elen

Salome

Postel Elen, čelo oblé 3 výplně
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Doris

Postel Cristina z masivního 
buku, povrch lak nebo olej. Více 
barevných odstínů. Postel má 
vyšší lehací plochu. 

Šířka postele: 180 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 64 

Postel Doris z masivního buku, povrch 
lak nebo olej. Více barevných odstínů. 
3 varianty čela u hlavy. Úložný prostor 
pro odklápění nebo zásuvka pod postel. 
Postel má vyšší lehací plochu. 

Šířky postele: 90, 160 a 180 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 64, 65

Postel Doris, čelo rovné čtverečky

Cristina
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Postel Doris, čelo rovné čtverečky

Postel Solo z masivního 
divokého dubu, povrch  
olej. 3 varianty čela 
u nohou. Postel má vyšší 
lehací plochu. 

Šířka postele: 180 cm
Délky postele: 200, 210 
a 220 cm
Rozměrové řady: str. 66

Postel Fly z masivního 
buku, povrch lak  
nebo olej. Více 
barevných odstínů.  
4 varianty čela u hlavy. 

Rozměr postele:  
180 × 200 cm
Rozměrové řady: str. 65

Fly

Solo

Postel Fly s čalouněným čelem

Postel Fly s dřevěným čelem



Dub
Masivní dubové dřevo je tvrdé, pevné  
a nadčasové. Vyznačuje se elegancí 
a dlouhou životností. Dub je charakteristický 
výraznější kresbou – každý kus nábytku je 
originál. Patří k nejoblíbenějším dřevinám.

Masivní divoký dub získává svůj jedinečný 
vzhled díky nesourodé struktuře dřeva 
a barevnosti. Suky a praskliny podtrhují 
přírodní charakter této dřeviny.
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QR

Postel Evelína z masivního jádrového buku,  
buku nebo dubu. Povrch lak, olej nebo vosk –  
dle typu dřeviny. Více barevných odstínů.  
2 varianty čela u hlavy. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod postel.  
Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 90, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210, 220 cm
Rozměrové řady: str. 67, 68

Evelína

Postel Evelína, čelo s čalouněním, varianta kostky

Postel Evelína, čelo s čalouněním, varianta vodorovné pásy
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Postele Agnes a Flavia z masivního jádrového 
buku, buku nebo dubu. Povrch lak, olej nebo 
vosk – dle typu dřeviny. Více barevných odstínů. 
Úložný prostor pro odklápění nebo zásuvka pod 
postel (Flavia). Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postelí: 90, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 68, 69

Agnes

Flavia

Postel Flavia, čelo příčkové
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Postel Enya z masivního jádrového buku, buku 
nebo dubu. Povrch lak, olej nebo vosk –  
dle typu dřeviny. Více barevných odstínů. 
3 varianty čela u hlavy. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod postel. Postel má 
vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 90, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210, 220 cm
Rozměrové řady: str. 70, 71

Enya

Postel Enya, čelo plné

Postel Enya, čelo s příčkou

Postel Enya, čelo s otvorem



14 www.loznice.cz

Brita

Rita

Postel Rita z masivního jádrového buku, buku nebo divokého dubu. 
Povrch lak nebo olej, více barevných odstínů. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod postel. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele buk: 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 a 220 cm
Šířky postelí dub: 90, 160 a 180 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 72

Postel Brita z masivního buku nebo divokého dubu. Povrch lak 
nebo olej, více barevných odstínů. Úložný prostor pro odklápění 
nebo zásuvka pod postel. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 90, 160, 180 a (pouze buk) 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 73

Postel Rita s vysokými bočnicemi
 pro vyšší matrace
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Calinda

Vera

Postel Calinda z masivního buku 
nebo divokého dubu. Povrch lak 
nebo olej, více barevných odstínů. 
Úložný prostor pro odklápění 
nebo zásuvka pod postel. Postel 
má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 90, 160, 180  
a (pouze buk) 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm  
Rozměrové řady: str. 73

Postel Vera z masivního jádrového buku, 
buku nebo divokého dubu. Povrch lak nebo 
olej, více barevných odstínů. Úložný prostor 
pro odklápění nebo zásuvka pod postel. 
Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele buk: 90, 100, 120, 140, 160, 
180, 200 a 220 cm
Šířky postele dub: 90, 160 a 180 cm
Délky postele:  200, 210 a 220 cm 
Rozměrové řady: str. 74, 75
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Stela

Postel Stela z masivního jádrového buku nebo buku. Povrch lak 
nebo olej, více barevných odstínů. Úložný prostor pro odklápění 
nebo zásuvka pod postel. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm 
Rozměrové řady: str. 75

Postele Ingrid, Timea, Edit a Wanda z masivního buku. Povrch lak 
nebo olej, více barevných odstínů. Úložný prostor pro odklápění nebo 
zásuvka pod postel. Postele mají vyšší lehací plochu.

Šířky postelí: 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm 
Rozměrové řady: str. 76, 77

Ingrid

Edit

Timea

Wanda



17© JMP, s.r.o. – STUDIO ZDRAVÉHO SPANÍ®

Romana

Lena

Postele Romana, Junior a Lena z masivního jádrového 
buku nebo buku, postele Romana a Lena lze vyrobit také 
z divokého dubu. Povrch lak nebo olej, více barevných 
odstínů. Úložný prostor pro odklápění nebo zásuvka pod 
postel. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postelí buk: 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 
a (Romana, Lena) 220 cm
Šířky postelí dub: 90, 160 a 180 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm 
Rozměrové řady: str. 78, 79, 80, 81, 82

Junior



Buk
Masivní bukové dřevo je tvrdé a pevné. Vyznačuje se jemnou, méně 
výraznou kresbou. Přírodní buk má světlejší až narůžovělé odstíny, 
které se v průběhu času mění do zlatova.  

Masivní jádrový buk je velmi oblíbená dřevina, především pro svoji 
rozmanitou a originální strukturu. Jádrový buk se získává ze středové 
části stromu, kde může docházet k tomu, že se při růstu stromu 
jeho středová část zbarví tmavším odstínem a je charakteristická 
nepravidelnou a výraznou strukturou. 
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Postele Melania a Loren z masivního 
jádrového buku nebo buku. Povrch 
lak nebo olej, více barevných odstínů. 
Postele mají vyšší lehací plochu.

Šířky postelí: 90, 100, 120, 140, 160 
a 180 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm 
Rozměrové řady: str. 82, 83

Melania

Loren

Postel Melania se šikmým pruhem

Postel Melania s rovným pruhem
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Bali

Postel Melaka z masivního malajského 
dubu. Povrch lak nebo olej, více 
barevných odstínů. 3 varianty čela 
u hlavy. Úložný prostor pro odklápění 
nebo zásuvka pod postel. Postel má 
vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 83

Postel Bali z masivního malajského 
dubu. Povrch lak nebo olej, více 
barevných odstínů. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod postel. 
Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 84

Melaka
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Celebes

Postele Sulawe a Celebes z masivního 
malajského dubu. Povrch lak nebo 
olej, více barevných odstínů. Úložný 
prostor pro odklápění. 

Šířky postelí: 160, 180 a 200 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 84, 85

Sulawe

Postel Sulawe s barevně rozdílnou výplní čela



Malajský dub
Malajský masivní dub je světlá tropická dřevina, 
která se využívá pro výrobu kvalitního nábytku. 
Vzhledem je toto dřevo podobné tuzemskému 
dubu. Malajský dub je vysoce tvrdá a odolná 
dřevina, takže nábytek vyrobený z tohoto dřeva 
má i velmi dlouhou životnost.
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Manila

Postel Flores z masivního malajského dubu. Povrch lak nebo olej, 
více barevných odstínů. 2 varianty čela u hlavy. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod postel. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 85, 86

Flores

Postel Manila z masivního malajského dubu s čalouněným čelem. 
Povrch lak nebo olej, více barevných odstínů. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod postel. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 86
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Malawi

Postel Jáva z masivního malajského 
dubu. Povrch lak nebo olej, více 
barevných odstínů. Úložný prostor 
pro odklápění nebo zásuvka pod 
postel. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 86

Jáva

Postel Malawi z masivního 
malajského dubu. Povrch lak 
nebo olej, více barevných odstínů. 
Úložný prostor pro odklápění. 
Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 87
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Ola

Čalouněné postele Grácie a Ola, 
velký výběr materiálů a barevných 
provedení. Úložný prostor pro 
odklápění. 

Šířky postelí: 160, 180 a 200 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 87, 88

Grácie
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Karpó

Dafné

Čalouněné postele Karpó, Amáta 
a Dafné, velký výběr materiálů 
a barevných provedení. Úložný 
prostor pro odklápění. 

Šířky postelí: 160, 180 a 200 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 88

Amáta
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Kora

Mamma

Čalouněná postele Kora, velký výběr materiálů a barevných provedení. 
Úložný prostor pro odklápění.

Šířky postele: 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 88

Postel Mamma, masivní dub a dýha.  
Povrch lak. Postel získala ocenění za design. 
Možnost čalouněného čela. 

Šířky postele:  90, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délka postele: 200 cm
Rozměrové řady: str. 89
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Ložnice Georgia z masivní borovice. Povrch lak,  
2 barevné kombinace.  

Šířky postele:  90, 100, 160 a 180 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 90

Ložnice Piano z masivního divokého dubu, povrch lak.

Šířky postele: 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 90, 91

Georgia

Piano
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Ložnice Country Inn 
z masivní borovice. 
Povrch lak, 2 barevné 
kombinace. Možnost 
nízkého čela u nohou.

Šířky postele:  
160, 180 a 200 cm
Délky postele:  
200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady:  
str. 92

Ložnice Keros 
z masivního divokého 
dubu. Povrch lak,  
2 varianty čela u hlavy. 
Více barevných odstínů.

Šířky postele:  
160, 180 a 200 cm
Délky postele:  
200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady:  
str. 93

Country Inn

Keros

Postel Keros s dřevěným čelem

Postel Keros s čalouněným čelem
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Postele Mona a Alex z masivního jádrového buku. 
Povrchová úprava lak, více barevných odstínů. 
Úložný prostor pro odklápění. Postele mají vyšší 
lehací plochu.

Šířky postelí: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 94

Mona

Alex
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Postele Sabrina a Ariana z masivního buku. Povrchová 
úprava lak nebo olej, více barevných odstínů.  
3 varianty čela u hlavy. Úložný prostor pro odklápění 
nebo zásuvka pod postel. Postele mají vyšší lehací 
plochu.

Šířky postelí: 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 95, 96

Sabrina

Ariana

Postel Sabrina, čelo s otvorem

Postel Sabrina, čelo plné

Postel Ariana, čelo kombi
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Postel Táňa z masivního buku. Povrch lak nebo olej, více 
barevných odstínů. Úložný prostor pro odklápění nebo zásuvka 
pod postel. Postel má vyšší lehací plochu. 

Šířky postele:  80, 90, 100, 120, 140, 160 a 180 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 97

Postel Apolena z masivního buku. Povrch lak nebo olej, více 
barevných odstínů. Úložný prostor pro odklápění nebo zásuvka  
pod postel. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele:  80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 97

Táňa

Apolena
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Postel Isabela z masivního buku. Povrch lak nebo olej, více 
barevných odstínů. 2 varianty čela u hlavy. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod postel. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele:  80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 98

Postel Chantal z masivního buku. Povrch lak nebo olej, více 
barevných odstínů. Úložný prostor pro odklápění nebo zásuvka 
pod postel. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele:  80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 98

Isabela

Chantal

Postel Isabela, čelo rovné
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Postel Korfu z masivního buku. 
Povrchová úprava lak nebo olej, více 
barevných odstínů. 2 varianty čela 
u hlavy. Úložný prostor pro odklápění 
nebo zásuvka pod postel. Postele 
mají vyšší lehací plochu. 

Šířky postele: 80, 90, 100, 120, 140, 
160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 99

Postel Dallas z masivního buku. 
Povrchová úprava lak nebo olej, 
více barevných odstínů. 3 varianty 
čela u hlavy. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod 
postel. Postele mají vyšší lehací 
plochu. 

Šířky postele: 80, 90, 100, 120, 140, 
160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 99

Korfu

Dallas

Postel Korfu, čelo plné

Postel Dallas, čelo s panely
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Postel Korfu, čelo plné

Postel Athena z masivního buku. 
Povrchová úprava lak nebo olej, 
více barevných odstínů. 4 varianty 
čela u hlavy. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod 
postel. Postele mají vyšší lehací 
plochu.

Šířky postele: 80, 90, 100, 120,  
140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 100

Postel Brooklyn z masivního buku. 
Povrchová úprava lak nebo olej, 
více barevných odstínů. 3 varianty 
čela u hlavy. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod 
postel. Postele mají vyšší lehací 
plochu.

Šířky postele: 80, 90, 100, 120,  
140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 101

Athena

Brooklyn

Postel Athena, čelo s oblouky

Postel Brooklyn, čelo design

Postel Brooklyn, čelo půlené
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Postele Soňa a Saskia z masivního jádrového buku nebo dubu. Povrch lak, olej 
nebo vosk – dle typu dřeviny. Více barevných odstínů. Ostré nebo oblé rohy 
postele. Úložný prostor pro odklápění nebo zásuvka pod postel. Postele mají 
vyšší lehací plochu.

Šířky postelí: 90, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 101, 102, 103

Soňa

Saskia
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Postel Milet z masivního jádrového buku nebo dubu. 
Povrch lak, olej nebo vosk – dle typu dřeviny. Více 
barevných odstínů. 3 varianty čela u hlavy. Úložný 
prostor pro odklápění. Ostré nebo oblé rohy postele. 
Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 90, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 103

Postel Paola z masivního 
jádrového buku, buku nebo 
dubu. Povrch lak, olej nebo 
vosk – dle typu dřeviny. Více 
barevných odstínů. 3 varianty 
čela u hlavy. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod 
postel. Ostré nebo oblé rohy 
postele. Postel má vyšší lehací 
plochu.

Šířky postele: 90, 120, 140, 160, 
180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 104

Milet

Paola

Postel Milet, čelo s otvorem

Postel Milet, čelo plné

Postel Paola, čelo hladké

Postel Paola, čelo čtverce
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Postel Tereza z masivní sukaté borovice. Povrch olej, více barevných 
odstínů. Úložný prostor pro odklápění nebo zásuvka pod postel. Dvě 
varianty čela u nohou.

Šířky postele: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 105

Postel Kara z masivního buku nebo borovice,  
další dřeviny na dotaz. Povrch lak nebo olej, 
více barevných odstínů. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod postel. Možnost 
zvýšení bočnic postele. 

Šířky postele: 90, 100, 120, 140, 160,  
180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 105, 106

Tereza

Kara

Postel Lucy z masivního buku, dubu nebo 
ořechu. Povrch lak nebo olej, více barevných 
odstínů. 2 varianty čela u hlavy. Úložný prostor 
pro odklápění. 

Šířky postele: 90, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 106

Lucy

Postel Lucy s plným čelem
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Postel Nikola z masivního buku, další dřeviny na dotaz. Povrch lak nebo olej, více 
barevných odstínů. Úložný prostor pro odklápění nebo zásuvka pod postel. Dvě 
varianty čela u nohou. 

Šířky postele: 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 107, 108

Postel Hana z masivního buku, další dřeviny na dotaz. 
Povrch lak nebo olej, více barevných odstínů. 4 varianty 
čela u hlavy. Úložný prostor pro odklápění nebo 
zásuvka pod postel. Možnost zvýšení bočnic postele.

Šířky postele: 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 108, 109

Nikola

Hana

Postel Nikola, nízké čelo u nohou

Postel Hana, čelo lavička



Nábytek  
z lamina
Lamino patří k nejpoužívanějším materiálům 
pro výrobu nábytku. Postele a ložnice 
z lamina jsou oblíbené pro širokou škálu 
dezénů a příznivou cenu. Lamino (LTD) 
je povrchově upravená dřevotřísková 
deska, která je ozdobena dekorativním 
laminovacím papírem a obvykle zalitá 
melaminovou pryskyřicí. Díky tomu existuje 
mnoho druhů dekorů a barev. Vybrané 
dekory lamina mají efektní povrch ve 
struktuře dřeva. 

Nábytek z lamina je vyráběn podle přísných 
norem a je zdravotně nezávadný. 
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Postel Notaxo v provedení lamino. Více barevných dezénů. 
3 varianty čela u hlavy. Úložný prostor pro odklápění nebo 
zásuvka pod postel. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 110, 111

Postel Gita v provedení lamino. 
Více barevných dezénů. Možnost 
volby vysokého nebo nízkého čela 
u hlavy i nohou. Úložný prostor 
pro odklápění nebo zásuvka pod 
postel. Postel má vyšší lehací 
plochu.

Šířky postele: 90, 100, 120, 140 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 111, 112

Notaxo

Gita

Postel Notaxo s příčkovým čelem

Postel Notaxo s plným čelem



42 www.loznice.cz

Postel Line v provedení lamino. 4 varianty 
čela u hlavy. Více barevných dezénů. Úložný 
prostor pro odklápění nebo zásuvka pod 
postel. Ostré nebo oblé rohy postele. Postel 
má vyšší lehací plochu. 

Šířky postele: 90, 120, 140, 160 a 180 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 112, 113, 114

Line

Postel Line, čelo s otvorem

Postel Line, čelo dělené
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Line

Postel Line, čelo s otvorem

Postel Line, čelo dělené

Postel Line, čelo plné
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Postel Emma v provedení lamino. 3 varianty 
čela u hlavy. Více barevných dezénů. Úložný 
prostor pro odklápění nebo zásuvka pod 
postel. Postel má vyšší lehací plochu. Ostré 
nebo oblé rohy postele. 

Šířky postele: 90, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 115

Emma

Postel Emma, čelo s příčkou

Postel Emma, čelo čtverce

Postel Emma, čelo s příčkou
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Postel Yvetta z masivního jádrového buku, masivního 
buku, masivního dubu nebo lamina. Povrch (masiv) 
lak, olej nebo vosk – dle typu dřeviny. 3 varianty čela 
u hlavy. Více barevných odstínů. Úložný prostor pro 
odklápění nebo zásuvka pod postel. Ostré nebo oblé 
rohy postele. Postel má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 90, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 115, 116, 117

Yvetta

Postel Yvetta, čelo design

Postel Yvetta, čelo příčky

Postel Yvetta, čelo příčky Postel Yvetta, čelo obdélníky
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Postel Marlen z masivního jádrového buku, masivního buku, masivního 
dubu nebo lamina. Povrch (masiv) lak, olej nebo vosk – dle typu dřeviny. 
Více barevných odstínů. Úložný prostor pro odklápění nebo zásuvka pod 
postel. Postel má vyšší lehací plochu. Ostré nebo oblé rohy postele. 

Šířky postele: 90, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 118

Postel Albert v provedení lamino. Více barevných dezénů. Úložný prostor 
pro odklápění nebo zásuvka pod postel. 

Šířky postele: 90, 120, 140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 119

Marlen

Albert
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Ester

Postel Ester z masivního 
jádrového buku, 
masivního buku, 
masivního dubu nebo 
lamina. Povrch (masiv) lak, 
olej nebo vosk – dle typu 
dřeviny. Více barevných 
odstínů. Úložný prostor 
pro odklápění nebo 
zásuvka pod postel. 
Možnost volby vysokého 
nebo nízkého čela u hlavy 
i nohou. Ostré nebo oblé 
rohy postele. Postel má 
vyšší lehací plochu.

Šířka postele: 90 cm
Délky postele: 200, 210 
a 220 cm
Rozměrové řady: str. 119, 
120

Postel Ester s nízkými čely

Postel Ester s vysokými čely
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Postel Mariana z masivního jádrového buku, buku, 
dubu nebo lamina. Povrch (masiv) lak, olej nebo 
vosk – dle typu dřeviny. 4 varianty čel u hlavy. Více 
barevných odstínů. Zabudovaný úložný prostor pro 
odklápění. Možnost zaoblených nebo ostrých rohů 
postele. Postel má vyšší lehací plochu.  

Šířky postelí: 160 a 180 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 120, 121, 122

Mariana

Postel Mariana, čelo s otvorem

Postel Mariana, čelo plné

Postel Mariana, čelo obloukové
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Line Ložnicový nábytek Line a Libreta nabízí také skříně a širokou nabídku komod a dalších doplňků.  

Skříň Line s posuvnými dveřmi

Toaletní stolek Line

Komoda Libreta Komoda Libreta Komoda Line Komoda Line
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Postel Trento v provedení lamino, více barevných dezénů. 
Úložný prostor pro odklápění. Možnost úložného boxu 
u nohou. Postel má vyšší lehací plochu. 

Šířky postele Trento a Trento box: 80, 90, 100, 120, 140, 160 
a180 cm
Šířky postele Trento Basic: 80, 90, 100, 120, 140, 160,180 
a 200 cm
Délky postele 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 124

Postel Lazio v provedení lamino, více barevných 
dezénů. Úložný prostor pro odklápění. Postel 
má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 
a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 125

Trento

Lazio

Postel Trento Basic bez přesahu čela

Postel Trento box s přesahem  
čela a úložným boxem u nohou
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Postel Porto v provedení lamino, 
více barevných dezénů.  
2 varianty čela u hlavy. Úložný 
prostor pro odklápění. Postel  
má vyšší lehací plochu.

Šířky postele: 80, 90, 100, 120, 
140, 160, 180 a 200 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 125

Porto

Postel Porto s úložným boxem u hlavy



Masivní smrk 
a borovice
Masivní smrk je oblíbeným materiálem 
nejen pro dětský a studentský nábytek,  
ale také pro manželské postele nebo  
postele pro seniory. Smrkové dřevo má 
výrazné letokruhy a pravidelnou stavbu. 
Smrk je bílý až slabě nažloutlý a s mírným 
leskem. Dřevo je měkké, ale dostatečně 
pevné, pružné, trvanlivé. Typickým znakem 
smrku je jeho sukovitost, která dodá 
jednotlivým výrobkům jejich originalitu. 

K měkčím dřevům patří také borovice, 
která má výrazné letokruhy a značný 
rozdíl v hustotě a tvrdosti jarních a letních 
letokruhů. Vysoký obsah pryskyřice dodává 
borovici přirozený lesk. Odstíny masivní 
přírodní borovice se v průběhu času mění  
do načervenalých tónů. 
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Anny

Salga

Lagga

Salga

Postel Anny z masivního smrku. Povrch 
lak přírodní nebo lak bílá v kombinaci 
s hnědou. Možnost zvýšeného čela 
u nohou.

Šířky postele Anny: 90 a 180 cm
Šířky postele Anny NR: 120, 160  
a 180 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 126

Postel Salga z masivního smrku. 
Povrch lak bílá.

Šířky postele: 160 a 180 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 127

Postel Lagga z masivního smrku. 
Povrch lak bílá v kombinaci s hnědou.

Šířka postele: 180 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 127

Postel Anny s nízkým čelem u nohou

Postel Anny se zvýšeným čelem u nohou
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Rhino I

Rhino II

Postele Rhino I a Rhino II z masivního smrku. Povrch lak 
přírodní nebo mořidlo. Více barevných odstínů. Možnost 
zásuvky pod postel. Postele mají vyšší lehací plochu.

Šířky postele Rhino I:  90, 120 a 180 cm
Šířky postele Rhino II:  90, 160 a 180 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 128

Postel Thorsten z masivního smrku. Povrch lak přírodní. Možnost 
volby čela u nohou. 

Šířky postele Thorsten: 90, 140, 160 a 180 cm
Šířky postele Senior (zvýšená): 90 a 180 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 128

Postel Thorsten

Thorsten

Postel Thorsten senior
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Thomas

Thomas I
Thomas II

Postel Thomas z masivního 
smrku. Povrch lak přírodní nebo 
bílá. Možnost zásuvky pod 
postel. Postel má vyšší lehací 
plochu.

Šířky postele: 140 a 180 cm
Délka postele: 200 cm
Rozměrové řady: str. 129

Postele Thomas I a Thomas II z masivního smrku nebo masivního 
buku. Povrch lak přírodní. Možnost zásuvky pod postel. Postel má 
vyšší lehací plochu.

Šířka postelí: 90 cm
Délka postele: 200 cm
Rozměrové řady: str. 129

Postele Hanny I a Hanny II z masivního smrku. Povrch 
lak přírodní nebo bílá. Možnost zásuvky pod postel. 
Postele mají vyšší lehací plochu.

Šířky postelí:  90 a 120 cm
Délky postelí: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 129

Hanny I

Hanny II
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Sendy

Postel Sendy z masivního smrku nebo 
buku. Povrch lak přírodní nebo bílá. 
Postele lze sestavit i jako palandu. 
Možnost přidání zábran, skluzavky nebo 
žebříku. 

Šířka postele: 90 cm
Délky postele smrk: 200, 210 a 220 cm
Délka postele buk: 200 cm
Rozměrové řady: str. 130, 131

Rostoucí židle Zuzu



57© JMP, s.r.o. – STUDIO ZDRAVÉHO SPANÍ®

Rostoucí židle Zuzu

Palanda Ráchel z masivního smrku. 
Povrch lak přírodní. 

Šířky postele: 90 a 140 cm
Délka postele: 200 cm
Rozměrové řady: str. 132

Dětská postýlka Laura 
z masivního buku. Povrch lak 
přírodní nebo bílá. Zasouvací 
stahovací bočnice. 5 poloh 
nastavitelného roštu.

Šířka postele: 60 cm
Délka postele: 120 cm
Rozměrové řady: str. 133

Laura

Postel Berghen senior z masivního smrku. Povrch lak 
přírodní nebo bílá. 

Šířky postele  90 a 180 cm
Délky postele: 200, 210 a 220 cm
Rozměrové řady: str. 132

Berghen senior

Ráchel



58 www.loznice.cz

Postele a ložnice – rozměrové řady

Na následujících stranách katalogu jsou uvedeny rozměrové řady jednotlivých sestav. Obsah najdete na konci katalogu na str. 134–135.

Provedení postelí a ložnic
Firma JMP nabízí postele a ložnice v přírodním provedení. Některé sestavy jsou vyrobeny z masivu – průběžná lamela nebo cink (parketový 
vzhled), jiné v kombinaci materiálů masiv, přírodní dýha (dýhovaná DTD – dřevotřísková deska nebo dýhovaná MDF – dřevovláknitá deska, 
případně dýhovaná laťovka) nebo LTD (lamino, melamin, fólie). U některých sestav mohou být vnitřní nepohledové části (skříně, komody) 
nahrazeny jiným materiálem.

Přirozenou charakteristikou masivního dřeva je určitý podíl suků nebo jiných “nedokonalostí”, které mohou být řešeny standardním výrobním 
způsobem v souladu s danými normami. Plošné výplně (dna zásuvek, “záda” skříní apod.) nejsou vyráběny z masivního materiálu.

Povrchová úprava je u většiny sestav provedena lakem, u vybraných ložnic speciálními prostředky s podílem přírodních vosků nebo olejů. 
Lakovaná povrchová úprava je ve srovnání s voskem odolnější vůči otěru a vlhkosti. Voskovaná povrchová úprava zachovává přirozený vzhled 
dřeva, otevřené póry umožňují dřevu dýchat a příznivě tak ovlivňovat klima v místnosti.

Povrchová úprava dřeva bílou barvou (která je jen částečně krycí) je charakteristická prosvítáním kresby (i nedokonalostí) přírodního materiálu 
na bělený povrch. U výrobků z masivního dřeva může dojít postupem času k rozdílnému vysychání jednotlivých lamel. To se na bílém provedení 
může projevit zviditelněním spojů lamel, objeví se slabé linky ve spoji. Tyto vlastnosti jsou pro vzhled povrchové úpravy bělené dřevo typické 
a nejsou důvodem k případné reklamaci.

Dřevo a dýha jsou přírodní materiály. Rozdílné zabarvení jednotlivých dílů nábytku je přirozená vlastnost přírodního dřeva a není důvodem 
k případné reklamaci. Provedení konkrétních barevných odstínů se může od předvedeného vzorku z výše uvedeného důvodu nepatrně lišit.

Vnitřní nebo nepohledové části některých dílů mohou mít odlišnou povrchovou úpravu nebo nejsou povrchově dokončeny. Některé typy 
postelí mají jen částečně povrchově upravenou zadní (nepohledovou) část čela u hlavy – při umístění lůžka do prostoru se prosím na tuto sku-
tečnost informujte. V rozměrových řadách je zpravidla uvedeno, která lůžka mají plnohodnotně povrchově upravenou i zadní (nepohledovou) 
část čela u hlavy.

Uvedená barevná provedení u postelí a ložnic jsou pouze orientační a ukazují přibližný odstín, který se může od skutečného provedení lišit.
Vzorky barevných provedení jsou k dispozici na našich prodejnách.
Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech (pokud není uvedeno jinak).
Změny rozměrů, provedení, povrchové úpravy a tiskové chyby vyhrazeny.
© JMP, s.r.o. – STUDIO ZDRAVÉHO SPANÍ®

Schematický náčrtek výškových rozměrů u postelí
a – hloubka zapuštění hranolků (nosných patek nebo příčných vzpěr) pod rošty od vrchní hrany postranice postele
b – vzdálenost od podlahy k horní hraně postranice

Výše uvedené rozměry Vám pomohou při stanovení celkové výšky postele (včetně roštu a matrace).
Celková výška postele se stanoví: rozměr b  rozměr a  výška zvoleného podkladního roštu  výška zvolené matrace.

Postele v provedení s patkami nebo příčnými vzpěrami mají zpravidla nastavitelnou výšku lehací plochy.

Na	následujících	stranách	katalogu	jsou	uvedeny	rozměrové	řady	jednotlivých	sestav.	Obsah	najdete	na	začátku	katalogu	na	str.	4	–	7.

Provedení postelí a ložnic

Firma	JMP	nabízí	postele	a ložnice	v přírodním	provedení.	Některé	sestavy	jsou	vyrobeny	z masivu,	jiné	v kombinaci	materiálů	masiv,	přírodní	
dýha	(dýhovaná	DTD	–	dřevotřísková	deska	nebo	dýhovaná	MDF	–	dřevovláknitá	deska,	případně	dýhovaná	laťovka)	nebo	LTD	(lamino,	
melamin,	fólie).	U některých	sestav	mohou	být	vnitřní	nepohledové	části	(skříně,	komody)	nahrazeny	jiným	materiálem.

Přirozenou	charakteristikou	masivního	dřeva	je	určitý	podíl	suků	nebo	jiných	“nedokonalostí”,	které	mohou	být	řešeny	standardním	výrobním	
způsobem	v souladu	s danými	normami.	Plošné	výplně	(dna	zásuvek,	“záda”	skříní	apod.)	nejsou	vyráběny	z masivního	materiálu.

Povrchová	úprava	je	u většiny	sestav	provedena	lakem,	u vybraných	ložnic	speciálními	prostředky	s podílem	přírodních	vosků	nebo	olejů.	
Lakovaná	povrchová	úprava	je	ve	srovnání	s voskem	odolnější	vůči	otěru	a vlhkosti.	Voskovaná	povrchová	úprava	zachovává	přirozený	vzhled	
povrchu	dřeva,	otevřené	póry	umožňují	dřevu	dýchat	a	příznivě	tak	ovlivňovat	klima	v	místnosti.

Dřevo	a dýha	jsou	přírodní	materiály.	Rozdílné	zabarvení	jednotlivých	dílů	nábytku	je	přirozená	vlastnost	přírodního	dřeva	a není	důvodem	
k případné	reklamaci.	Provedení	konkrétních	barevných	odstínů	se	může	od	předvedeného	vzorku	z výše	uvedeného	důvodu	nepatrně	lišit.
Vnitřní	nebo	nepohledové	části	některých	dílů	mohou	mít	odlišnou	povrchovou	úpravu	nebo	nejsou	povrchově	dokončeny.	Některé	
typy	postelí	mají	jen	částecně	povrchově	upravenou	zadní	(nepohledovou)	část	čela	u hlavy	–	při	umístění	lůžka	do	prostoru	se	prosím	
na	tuto	skutečnost	informujte.	V rozměrových	řadách	je	zpravidla	uvedeno,	která	lůžka	mají	plnohodnotně	povrchově	upravenou	i zadní	
(nepohledovou)	část	čela	u hlavy.

Uvedená	barevná	provedení	u	postelí	a	ložnic	jsou	pouze	orientační	a	ukazují	přibližný	odstín,	který	se	může	od	skutečného	provedení	lišit.
Všechny	rozměry	jsou	uvedeny	v milimetrech	(pokud	není	uvedeno	jinak).
Změny	rozměrů,	provedení,	povrchové	úpravy	a tiskové	chyby	vyhrazeny.

©	JMP,	s.r.o.	–	STUDIO	ZDRAVÉHO	SPANÍ®

Schematický náčrtek výškových rozměrů u postelí

a –	hloubka	zapuštění	hranolků	(nosných	patek	nebo	příčných	vzpěr)	pod	rošty	od	vrchní	hrany	postranice	postele
b	–	vzdálenost	od	podlahy	k horní	hraně	postranice

Výše	uvedené	rozměry	Vám	pomohou	při	stanovení	celkové	výšky	postele	(včetně	roštu	a matrace).
Celková	výška	postele	se	stanoví:	rozměr	b  	rozměr	a  	výška	zvoleného	podkladního	roštu	 	výška	zvolené	matrace.

Postele	v provedení	s patkami	nebo	příčnými	vzpěrami	mají	zpravidla	nastavitelnou	výšku	lehací	plochy.

provedení	s hranolky

hranolek

a

b

provedení	s nosnými	patkami

nosná	patka

b

a

provedení	s příčnými	vzpěrami

příčná	vzpěra

b

a
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Přehled postelí a ložnic – abecední
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Agnes 12 68, 69 masiv jádrový buk/buk/dub 13/13/7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 105–130 ✔ 50 ✔ ✔

Albert 46 119 LTD LTD více dezénů 16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 90/105 ✔ 47,5 ✔ ✔

Alex 30 94 masiv jádrový buk 10 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100 ✔ 50 ✔

Alexis 6 61 masiv dub 14 ✔ ✔ ✔ ✔ 125 ✔ 53 ✔

Amáta 26 88 provedení dle aktuálního vzorníku ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100 ✔ 45 ✔

Anny 53 126 masiv smrk 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 71 ✔ ✔ 38

Apolena 32 97 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 97–112 ✔ 45–60 ✔ ✔

Ariana 31 96 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 92–107 ✔ 45–60 ✔ ✔

Athena 35 100 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 97–112 ✔ 45–60 ✔ ✔

Bali 20 84 masiv malajský dub 16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 99 ✔ 47 ✔ ✔

Berghen 57 132 masiv smrk 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 79–94 ✔ ✔ 34–52 ✔

Brita 14 73 masiv buk/divoký dub 14/2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 95/100 ✔ 45/50 ✔ ✔

Brooklyn 35 101 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100–115 ✔ 45–60 ✔ ✔

Calinda 15 73 masiv buk/divoký dub 14/2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 114/119 ✔ 45/50 ✔ ✔

Celebes 21 85 masiv malajský dub 16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 106 ✔ 42 ✔

Country Inn 29 92 masiv borovice 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 92 ✔ ✔ 42

Cristina 8 64 masiv buk 31 ✔ ✔ ✔ ✔ 120 ✔ 50

Dafné 26 88 provedení dle aktuálního vzorníku ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 99 ✔ 45 ✔

Dallas 34 99 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 97–112 ✔ 45–60 ✔ ✔

Doris 8 64, 65 masiv buk 31 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 93/110 ✔ 50 ✔ ✔

Edit 16 77 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 95/100 ✔ 45/50 ✔ ✔

Elen 7 62, 63 masiv buk 31 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 110 ✔ 50 ✔ ✔

Emma 44 115 LTD LTD více dezénů 16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 105 ✔ 50 ✔ ✔

Enya 13 70, 71 masiv jádrový buk/buk/dub 13/13/7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 90–137 ✔ 50 ✔ ✔

Ester 47 119, 120 masiv/LTD jádrový buk/dub/LTD více dezénů 13/7/16 ✔ ✔ ✔ ✔ 48–90 ✔ ✔ 47,5 ✔ ✔

Evelína 11 67, 68 masiv jádrový buk/buk/dub 13/13/7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 110–134 ✔ 50 ✔ ✔

Flavia 12 69 masiv jádrový buk/buk/dub 13/13/7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 105 ✔ 50 ✔ ✔

Flores 23 85, 86 masiv malajský dub 16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100 ✔ 45 ✔ ✔

Fly 9 65 masiv buk 31 ✔ ✔ 43–121 ✔ 43 ✔

Georgia 28 90 masiv borovice 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 90 ✔ 45,5

Gita 41 111, 112 LTD LTD více dezénů 15 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 50/86 ✔ ✔ 50 ✔ ✔

Grácie 25 87 provedení dle aktuálního vzorníku ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 99 ✔ 45 ✔

Hana 39 108, 109 masiv buk/borovice/více dřevin 23 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 38–102 ✔ 38–49 ✔ ✔

Hanny I. 55 129 masiv smrk 2 ✔ ✔ ✔ 96 ✔ 50 ✔

Hanny II. 55 129 masiv smrk 2 ✔ ✔ ✔ 96 ✔ 50 ✔

Chantal 33 98 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 97–112 ✔ 45–60 ✔ ✔

Ingrid 16 76 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 95/100 ✔ 45/50 ✔ ✔

Isabela 33 98 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 96–115 ✔ 45–60 ✔ ✔

Jáva 24 86 masiv malajský dub 16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 104 ✔ 50 ✔ ✔

Junior 17 79 masiv buk/jádrový buk 14/2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 85/90 ✔ 45/50 ✔ ✔

Kara 38 105, 106 masiv buk/borovice/více dřevin 23 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 98/102 ✔ 45/49 ✔ ✔

Karpó 26 88 provedení dle aktuálního vzorníku ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 123 ✔ 45 ✔

Keros 29 93 masiv sukatý dub 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 98 ✔ 45

Kora 27 88 provedení dle aktuálního vzorníku ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 108–122 ✔ 45 ✔

Korfu 34 99 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 98–113 ✔ 45–60 ✔ ✔

Lagga 53 127 masiv smrk 1 ✔ ✔ ✔ ✔ 114 ✔ 46

Laura 57 133 masiv buk 2 ✔

Lazio 50 125 LTD LTD více dezénů 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 95,5 ✔ 50,5 ✔

Lena 17
79, 80, 
81, 82

masiv buk/jádrový buk/divoký dub 14/2/2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 45–90 ✔ 45/50 ✔ ✔
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Platnost údajů k 1. 7. 2021. Změny a tiskové chyby vyhrazeny. 
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Line
42, 43, 
49

112, 113, 
114, 

LTD LTD více dezénů 16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 48–105 ✔ 47,5 ✔ ✔

Loren 19 83 masiv buk / jádrový buk 14/2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 117 ✔ 50

Lucy 38 106 masiv buk/dub/ořech 14/2/2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 38–92 ✔ 38–49 ✔ ✔

Malawi 24 87 masiv malajský dub 16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 91 ✔ 43 ✔

Mamma 27 89 masiv/dýha dub 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 98 ✔ 38,5

Manila 23 86 masiv malajský dub 17 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 130 ✔ 50 ✔ ✔

Mariana 48
120, 121, 
122

masiv / LTD
jádrový buk / dub / LTD více 
dezénů

13/7/16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 48–105 ✔ 47,5 ✔

Marlen 46 118 masiv/LTD
jádrový buk/buk/dub/LTD více 
dezénů

13/13/7/16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 105 ✔ 50 ✔ ✔

Melaka 20 83 masiv malajský dub 16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100 ✔ 50 ✔ ✔

Melania 19 82 masiv buk/jádrový buk 14/2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 117 ✔ 50

Milet 37 103 masiv jádrový buk/dub 13/6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 48–105 ✔ 47 ✔ ✔

Mona 30 94 masiv jádrový buk 11 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 100 ✔ 50 ✔

Nikola 39 107, 108 masiv/dýha buk/více dřevin 23 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 66–88 ✔ ✔ 38/45 ✔ ✔

Noemi 4 59 masiv buk/dub 31/14 ✔ ✔ ✔ ✔ 50–121 ✔ 50

Notaxo 41 110, 111 LTD LTD více dezénů 15 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 109/110 ✔ 50 ✔

Ola 25 88 provedení dle aktuálního vzorníku ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 137 ✔ 47 ✔

Paloma 5 60 masiv buk/dub 31/14 ✔ ✔ 106–121 ✔ 50 ✔

Paola 37 104 masiv jádrový buk/buk/dub 13/13/7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 105 ✔ 50 ✔ ✔

Piano 28 90, 91 masiv/dýha divoký dub 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 92 ✔ 44

Porto 51 125 LTD LTD více dezénů 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 91,5 ✔ 50,5 ✔

Ráchel 57 132 masiv smrk 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Rhino I. 54 128 masiv smrk 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 99 ✔ 50 ✔

Rhino II. 54 128 masiv smrk 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 99 ✔ 50 ✔

Rita 14 72 masiv buk/jádrový buk/divoký dub 14/2/2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 105/110 ✔ 45/50 ✔ ✔

Romana 17 78 masiv buk/jádrový buk/divoký dub 14/2/2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 47–90 ✔ 45/50 ✔ ✔

Roxana 6 61, 62 masiv dub 14 ✔ ✔ ✔ ✔ 100/108 ✔ 50 ✔

Sabrina 31 95 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 92–107 ✔ 45–60 ✔ ✔

Salga 53 127 masiv smrk 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 110 ✔ 45 ✔

Salome 7 63 masiv dub 14 ✔ ✔ ✔ ✔ 100/108 ✔ 50 ✔

Saskia 36 102, 103 masiv jádrový buk/dub 13/6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 90–120 ✔ 47/50 ✔ ✔

Sendy 56 130, 131 masiv smrk/buk 2/1 ✔ ✔ 60 ✔ 34,5 ✔

Solo 9 66 masiv dub 14 ✔ ✔ ✔ ✔ 107 ✔ 50

Soňa 36 101, 102 masiv jádrový buk/dub 13/6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 90–120 ✔ 47,5/50 ✔ ✔

Stela 16 75 masiv buk/jádrový buk 14/2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 85/90 ✔ 45/50 ✔ ✔

Sulawe 21 84 masiv malajský dub 16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 99 ✔ 42 ✔

Táňa 32 97 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 91–106 ✔ 45–60 ✔ ✔

Tereza 38 105 masiv sukatá borovice 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 90 ✔ ✔ 45 ✔ ✔

Thomas 55 129 masiv smrk 2 ✔ ✔ ✔ 78 ✔ 45 ✔

Thomas I. 55 129 masiv smrk/buk 1/1 ✔ ✔ 52 ✔ 45 ✔

Thomas II. 55 129 masiv smrk/buk 1/1 ✔ ✔ 78 ✔ 45 ✔

Thorsten 54 128 masiv smrk 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 65–88 ✔ ✔ 35–52 ✔

Timea 16 76 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 95/100 ✔ 45/50 ✔ ✔

Trento 50 124 LTD LTD více dezénů 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 105,5 ✔ 50,5 ✔

Vera 15 74, 75 masiv buk/jádrový buk/divoký dub 14/2/2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 105/110 ✔ ✔ 45/50 ✔ ✔

Wanda 16 77 masiv buk 14 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 105/110 ✔ 45/50 ✔ ✔

Yvetta 45
115, 116, 
117

masiv/LTD
jádrový buk/buk/dub/LTD více 
dezénů

13/13/7/16 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 105 ✔ 50 ✔ ✔
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Radlická 10 (Anděl)
Praha 5 – Smíchov
150 00
tel.: 251 510 480
mobil: 733 555 562
e-mail: jmp@jmp.cz

Otevírací doba: 
po–pá 9.00–18.00

Ohradní 14  
Praha 4 – Michle
140 00
tel.: 241 485 855 
mobil: 733 555 561 
e-mail: michle@jmp.cz

Otevírací doba: 
po–pá 9.00–19.00
so  9.00–13.00

Masarykova 791 
Valašské Meziříčí 
757 01
tel.: 571 613 555
mobil: 733 555 564 
e-mail: valmez@jmp.cz

Otevírací doba: 
po–pá 9.00–18.00
so  9.00–12.00

Masná 1
Brno
602 00
tel.: 541 216 395
mobil: 733 555 563
e-mail: brno@jmp.cz

Otevírací doba: 
po–pá 9.00–19.00
so  9.00–13.00


