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Rodinná společnost LB BOHEMIA, s. r. o. 

byla založena v roce 2000 a již od svého založení se specializovala na vývoj, výrobu a inovaci převážně pasivních antidekubitních 
matrací, určených pro pobytová nemocniční zařízení, domovy pro seniory, ústavní a sociální péči a další zařízení tohoto typu. 
Matrace se díky své kvalitě, propracovanosti, užitným vlastnostem a v neposlední řadě i přijatelným cenám postupem času 
dostaly do povědomí široké odborné veřejnosti, odkud to byl pouze krok k masové výrobě matrací, a to jak pro specializovaná 
pracoviště, tak pro domácnosti či ubytovací zařízení různého zaměření. Matrace naší společnosti se během krátké doby dočkaly 
mnoha prestižních ocenění, jak na domácích, tak i na mezinárodních výstavách, kde si na nich odborné hodnotící poroty 
cenily především jejich užitných vlastností a použitých materiálů.

Společnost postupně začala  své  produktové portfolio rozšiřovat i o další produkty – kvalitní masivní  lůžka, rošty, 
lůžkoviny, komody, skříně a další příslušenství tak, aby uspokojila i tu nejnáročnější klientelu v nově vznikající divizi 
,,VŠE  PRO ZDRAVÝ SPÁNEK,,. 
Na základě moderních trendů a poznatků dochází i u nás ke stálému zlepšování , rozšiřování výrobního programu a inovacím. 
V současnosti společnost dodává na trh širokou škálu produktů od luxusních stylových lůžek až po standardní postele 
z různých materiálů, masivního dřeva či lamina. Všechna lůžka vyrábíme také přímo na míru a distribuujeme prostřednictvím 
vlastních přepravních kapacit.

Věříme, že i Vy si z naší široké nabídky produktů vyberete a budete patřit k našim spokojeným zákazníkům. 

Společnost LB BOHEMIA, s. r. o. – rodinná tradice již od roku 2000!
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VŠE PRO VÁŠ  LUXUSNÍ SPÁNEK

ložnice BOHEMIA
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Varianty provedení postelí BOHEMIA
• bez úložného prostoru
• UP - úložným prostorem (boky postele až k podlaze)
• UP Plus - s úložným prostorem a mezerou 6 cm    
   mezi dnem úložného prostoru a podlahou, pro lepší   
   cirkulaci vzduchu pod postelí při podlahovém vytápění.
Možnost osvětlení včetně dálkového ovladače. 
Do lůžka doporučujeme lamelové rošty pístové 
s otevíráním od boku a nohou.    
Tloušťka materiálu MDF: 34 mm.

Postel BOHEMIA
Provedení: vysoce kvalitní MDF deska 
s nástřikem laku s vysokým bílým leskem.
Čalounění – možnost výběru z mnoha dezénů 
moderní ekokůže v různém barevném provedení. 
Vnější rozměry lůžka: šířka postele195 cm, 
délka postele 216 cm (pro matraci 180x200).
Výška čela u hlavy:100 cm, výška bočnic 
a čela u nohou 45 cm.

nábytek BOHEMIA, PERLA

BOHEMIA

BOHEMIA 
bez úložného prostoru

noční stolek
dvě zásuvky

h 40cm

noční stolek 
s rampou a osvětlením
š 40cm, v 84cm, h 40cm

komoda a rampa
š 60, 80cm, v 84cm, h 40cm

rohový spojovací díl 
pro kombinaci stolků 

s rampou a osvětlením
š 45x45cm, v 84cm, h 40cm

komoda 
se čtyřmi zásuvkami a dvířky
š 125cm, v 115cm, h 40cm

komoda 
se čtyřmi zásuvkami

š 80cm, v 92,5cm, h 40cm

komoda 
se třemi zásuvkami

š 80cm, v 70,5cm, h 40cm

komoda zkosená
se čtyřmi zásuvkami a dvířky
š 125cm, v 115cm, h 40cm

šatní skříň s posuvnými dveřmi
š 240cm, v 220cm, h 65cm

šatní skříň – korpus s policemi a závěsnými tyčemi
š 240cm, v 220cm, h 65cm
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BOHEMIA
UP Plus 
pro podlahové vytápění

BOHEMIA
UP Plus 
pro podlahové 
vytápění
s výklopem 
od nohou

BOHEMIA 
UP s úložným prostorem



SPLNĚNÍ VAŠICH SNŮ S LB BOHEMIA
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TOSCANA PERLA 

TOSCANA 
bez úložného prostoru

TOSCANA 
UP s úložným prostorem

TOSCANA
plus UP 
pro podlahové vytápění 

TOSCANA
UP s výklopem od boku 

Varianty provedení postelí TOSCANA
• bez úložného prostoru
• UP - s úložným prostorem (boky postele až k podlaze)
• UP Plus - s úložným prostorem a mezerou 6 cm 
   mezi dnem úložného prostoru a podlahou, pro lepší 
   cirkulaci vzduchu pod postelí při podlahovém vytápění.
Do lůžka doporučujeme lamelové rošty pístové 
s otevíráním od boku a od nohou.    
Tloušťka materiálu MDF: 36 mm.

Postel TOSCANA
Provedení: vysoce kvalitní LTD deska s úpravou 
na vysoký lesk, moderní dezény višeň a další 
jiné dle dezénovníku.
Čalounění – možnost výběru ze tří dezénů 
moderní ekokůže.
Vnější rozměry lůžka: šířka postele195 cm, 
délka postele 216 cm (pro matraci 180x200).
Výška čela u hlavy: 100 cm, výška bočnic 
a čela u nohou 45 cm.

Varianty provedení postelí PERLA
• bez úložného prostoru
• UP - úložným prostorem (boky postele až k podlaze)
• UP Plus - s úložným prostorem a mezerou 6 cm    
   mezi dnem úložného prostoru a podlahou, pro lepší   
   cirkulaci vzduchu pod postelí při podlahovém vytápění.
Možnost osvětlení včetně dálkového ovladače. 
Do lůžka doporučujeme lamelové rošty pístové 
s otevíráním od boku a nohou.   
Tloušťka materiálu MDF: 34 mm.

Postel PERLA 
Provedení: vysoce kvalitní MDF deska v kombinaci 
s laminovanými třískovými deskami s nástřikem 
laku s vysokým bílým leskem. 
Postel je celá vyrobená z MDF desek a lamina,   
včetně čela a je bez čalouněných dílů. Čelo má 
horizontální drážky jako rám postele.
Vnější rozměry lůžka: šířka  postele188 cm, 
délka postele 207 cm (pro matraci 180x200). 
Výška čela u hlavy: 101 cm, výška bočnic a čela 
u nohou 45 cm.
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PERLA 
UP s úložným prostorem

PERLA
plus UP 
pro podlahové vytápění

PERLA
UP s úložným 
prostorem, 
výklopem
od nohou

PERLA 
bez úložného prostoru

Nábytek a doplňky k posteli PERLA  naleznete na straně 6. u postele BOHEMIA.



EXCLUSIVNÍ LOŽNICE
12

ložnice EXCLUSIVE
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EXCLUSIVE 

nábytek EXCLUSIVE

EXCLUSIVE 
bez úložného prostoru

EXCLUSIVE   
UP s úložným prostorem

EXCLUSIVE
plus UP 
pro podlahové vytápění

EXCLUSIVE
plus UP 
pro podlahové 
vytápění
s výklopem 
od nohou

Postel EXCLUSIVE
Provedení: vysoce kvalitní MDF deska s nástřikem 
laku a vysokým bílým leskem, jsou možná 
variantní řešení, v kombinaci se 3 druhy dýhy: 
třešeň, ořech, javor.
Vnější rozměry lůžka: šířka  postele188 cm, 
délka postele 214 cm (pro matraci 180x200).
Výška čela u hlavy: 100 cm, výška bočnic 
a čela u nohou 45 cm.

Varianty provedení postelí EXCLUSIVE
• bez úložného prostoru
• UP - s úložným prostorem (boky postele až k podlaze)
• UP Plus - s úložným prostorem a mezerou 6 cm 
   mezi dnem úložného prostoru a podlahou, pro lepší 
   cirkulaci vzduchu pod postelí při podlahovém vytápění.
Do lůžka doporučujeme lamelové rošty pístové 
s otevíráním od boku a od nohou.
Tloušťka materiálu MDF: 34 mm.

komoda EXCLUSIVE 
se 4 zaoblenými zásuvkami

š 85cm, v 80cm, h 45cm

 komoda EXCLUSIVE 
se 4 oblými zásuvkami a dvířky

š 125cm, v 80cm, h 45cm

noční stolek EXCLUSIVE, dvě 
zaoblené zásuvky

š 40/60cm, v 45cm, h 45cm

šatní skříň s posuvnými dvěřmi 
š 240cm, v 220cm, h 65cm 

šatní skříň – vnitřek skříně s policemi a závěsnými tyčemi, 4 police 
š 240cm, v 220cm, h 65cm
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Designové doplňky – noční stolky a komody se zaoblenými zásuvkami.
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DESIGNOVÝ ZÁŽITEK VE VAŠÍ LOŽNICI
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postel VALLY New



BOHEMIA EXCLUSIVE VALLY 

VALLY 

Postel VALLY
Provedení: vysoce kvalitní MDF deska s nástřikem lak a mat a strukturované LTD v provedení mat.Postel je vyrobená z materiálů 
s nástřikem a laminovaných materiálů včetně zaobleného čela, je bez čalouněných prvků. Vysoký výběr dezénů lamina a barev.
Vnější rozměry lůžka: šířka  postele189 cm, délka postele 212 cm, výška čela u hlavy: 100 cm. Designové doplňky - speciální upevnění 
tzv.“levitujících“ nočních stolků. V ceníku jsou v ceně postele započítány i dva tzv. „levitující“noční stolky s jednou zásuvkou. 
Možnost zakoupení doplňků nebo postele bez nočních stolků. Možnost osvětlení, tzv. podsvícení včetně dálkového ovladače. 
Do lůžka doporučujeme lamelové rošty s otvíráním od boku a od nohou s tzv. vaky, které slouží jako jednoduchý úložný prostor 
pro lůžkoviny. Tloušťka materiálu MDF: 34 mm.

17

VALLY LUXOR 

VALLY LUXOR 
s úložným prostorem
a výklopem od boku

VALLY LUXOR 
s úložným prostorem
a výklopem od nohou

VALLY NEW 
s úložným prostorem
a výklopem od boku

Doporučujeme podsvícení lůžka a nočních stolků 
s dálkovým ovladačem se stmíváním.
Varianta s úložným prostorem 
pro všechny typy lůžek Vally:
a) UP bílý, v provedení bílé lamino, rozměry UP 
jsou 155 cm š x 170 cm délka a 22 cm hloubka.
b) UP(n) luxusnější bílá varianta úložného prostoru, 
včetně zaoblených rožků u úložného prostoru, oblé 
rožky jsou z masivu, s nástřikem (n) do stejné bílé 
barvy, jako je bílý korpus rámu lůžka. Rozměry UP 
jsou 155 cm š x 170 cm délka a 22 cm hloubka. 
Postele jsou vhodné pro podlahové vytápění.

Postel VALLY LUXOR s vysokým čalouněným čelem
Provedení: vysoce kvalitní MDF a LTD deska s několikanásobným nástřikem matného laku. Postel VALLY LUXOR je vyrobená 
z materiálů s nástřikem a z laminovaných materiálů včetně zaobleného rámu lůžka, s čalouněnými prvky rámu a čalouněným 
čelem se svislým proševem. 
Několikanásobný nástřik rámu se zaoblenými rohy je vhodnou volbou pro individuální požadavky na zařízení moderní a funkční 
ložnice, výběr barvy rámu postele podle dezénovníku je možný následovně: bílá, slonová kost, písek, káva, antracit.

K designovým speciálně upevněným tzv. levitujícím oblým (New a Inovation) a hranatým (Luxor) nočním stolkům s jednou 
zásuvkou se nabízejí další doplňky do ložnice, jako jsou šatní skříně a komody. Lůžko si můžete zakoupit i bez nočních stolků. 
Pro bezpečí a příjemný relax ve vaší ložnici nabízíme lůžko a noční stolky v rozšířené variantě s osvětlením, tzv. podsvícením 
včetně dálkového ovladače. 
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nábytek VALLY

noční stolek
š 40/50/60cm, v 45cm, h 38cm

komoda se zásuvkami a dvířky - 4 zásuvky
š 125cm, v 80cm, h 40cm

komoda se zásuvkami - 4 zásuvky
š 80cm, v 80cm, h 40cm

šatní skříň složená ze dvou dílů a více 
samostatných skříní dle kombinace

v 220cm, h 60cm

šatní skříň dvoudveřová 
(s policemi a tyčí na zavěšení)

š 100cm, v 220cm, h 60cm

šatní skříň, jedny dveře, 
uvnitř s policemi

š 50cm, v 220cm, h 60cm 

Šatní skříň s posuvnými dveřmi dle rozměrů a popisu naleznete na straně 6. 

Postel Vally
Zlatá cena za design

Výstava Moddom 2015

 Cena za design

           OCENĚNÍ 
      MODDOM 2015

ZLATÁ VALLY
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VALLY NEW HPL

VALLY NEW HPL 20

Postel VALLY NEW HPL s čalouněným čelem
Při výrobě tohoto retro lůžka je využito nových moderních HPL materiálů, které splňují vysoká kriteria na design, jsou lehkoúdržbová, 
stálobarevná a odolná proti mechanickému poškození (dětmi a zvířaty). Současně splňují i požadavek na cenovou dostupnost. 
Lůžko se vyrábí ve více provedeních a dokáže tak uspokojit nároky všech skupin zákazníků, zakoupit si jej můžete i bez nočních 
stolků. Pro praktické využití nabízíme lůžko i noční stolky v rozšířené variantě s podsvícením. Vloni na podzim získala tato novinka 
na veletrhu MODDOM Bratislava ocenění za designovou novinku a materiálovou inovaci v retrodesignu lůžka Vally New.



VALLY INOVATION 
s úložným prostorem
a výklopem od nohou, 
čelo přírodní dýha dub

VALLY INOVATION 
s úložným prostorem
a výklopem od boku, čelo čalouněné

21 22

Postel VALLY INOVATION - přírodní dýha dub světlý a mořený, čelo čalouněné nebo dýhované
Provedení: Postele i noční stolky jsou ukázkou dokonalého řemeslného zpracování s vysokým podílem poctivé ruční práce. 
Inovované pojetí s použitím přírodní ušlechtilé dýhy, s krásnou texturou a důrazem na detail provedení dovoluje vyniknout 
přírodní kresbě použitých dřevin, kde dřevinami jsou dub a ořech. Odýhované vysoce kvalitní MDF desky jsou prezentovány ve dvou 
dezénech, a to dub přírodní světlý a mořený u postelí Vally Inovation a tmavý ořech u lůžka Vally New. Povrchy jsou lakovány 
do finální matné varianty provedení.

Postel VALLY NEW
Spodní zaoblené rámy lůžka jsou vyrobeny z laminovaného materiálu (LTD). Jejich povrch je vždy hladký a je v bílé barvě. 
Na stejném materiálu je upevněno čelo lůžka a tzv. levitující noční stolky s jednou zásuvkou, které jsou elegantním symbolem 
moderního designu. Oblé boky nočních stolků ve spojení s detailním a profesionálním zpracováním upoutají každého milovníka 
luxusu, pohodlí a pocitu bezpečí v ložnici.

Popis  čela postelí:
Vally Luxor: Výška čela u hlavy 125 cm, rovné čelo 
je prošito do 6 svislých širokých pruhů.

Vally Inovation a Vally New s přírodní dýhou: Výška čela 
u hlavy je cca 100cm, čalouněné čelo je rovné, prošité 
do tzv. „polštářků“, 5x ve dvou řadách nad sebou, nabízí 
se celkem 11 dezénů čalounících tkaných látek. 
U Vally Inovation je navíc ještě možná varianta oblého, 
mírně tvarovaného čela v provedení přírodní dýha dub 
světlý a mořený.

Noční stolky ke všem typům Vally se vyrábí v šířce 
40/50/60 cm, hloubka je 38 cm.
Všechny typy lůžka se dodávají pro lehací plochu 
a rozměry matrací 160/180 x 200 cm, atypy (šířka 
lůžka 140 cm) dle nacenění a výrobních možností. 

VALLY INOVATIONVALLY NEW



KVALITNÍ ODPOČINEK S LB BOHEMIA
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KRÁSNÉ PROBUZENÍ V NAŠICH ČALOUNĚNÝCH POSTELÍCH
25 26

postel DEBBIE NEW PLUS



DEBBIE

DEBBIE DIANA 

Taburet DEBBIE a DIANA
Moderní a praktický  čalouněný a designový doplněk.

Postel DEBBIE A DEBBIE NEW
Provedení: moderní typ celočalouněné postele. Varianty řešení čela: s proševem do čtverců nebo hladké. Vysoký výběr dezénů ekokůže 
a látky. Vnější rozměry lůžka: šířka  postele 200 cm, délka postele 217 cm (pro matraci 180x200). Výška čela u hlavy: 100 cm, výška bočnic a čela 
u nohou 45 cm.

Postel DIANA
Provedení: moderní typ celočalouněné postele. Široký výběr dezénů ekokůže. Vnější rozměry postele: šířka postele 200 cm, délka postele 222 cm 
(pro matraci 180x200). Výška čela u hlavy: 100 cm, výška bočnic a čela u nohou 45 cm.

Varianty provedení postelí DEBBIE
• s úložným prostorem (boky postele až k podlaze)
• s úložným prostorem a mezerou cca 10 cm mezi dnem úložného prostoru a podlahou, pro lepší cirkulaci vzduchu pod postelí při podlahovém 
vytápění.

PAULO

Postel PAULO
Provedení: Stylové lůžko s vysokou pružinovou matrací ROYAL. Vnější rozměry lůžka: šířka postele 190 cm, délka postele 214 cm 
(pro matraci 180x200). Výška čela u hlavy: 126 cm, výška bočnic a čela u nohou 22 cm. Nožičky 8x8 cm a výška 10 cm. Možnost volby čalounění 
z několika vzorů látek a ekokůže. Látky jsou hladké bez prošití. U koženky pouze jeden druh proševu, a to svislé pruhy.

Noční stolky s jednou zásuvkou se dodávají v provedení z lamina a očalouněné zásuvky s tím, že čelo zásuvky je čalouněné stejnou látkou nebo 
koženkou jako postel. Noční stolky se dvěma zásuvkami jsou v celočalouněném provedení.
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Noční stolek DEBBIE a DIANA
Designový noční čalouněný stolek. Čalounění – ekokůže nebo látka. Provedení 
stolku se dvěma zásuvkami.
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PŘÍJEMNÉ VSTÁVÁNÍ Z MASIVNÍCH POSTELÍ LB BOHEMIA
ELENA

CARRERA ELENA

Postel CARRERA
Masivní lůžko s plným čelem a okénkovým detailem se vyrábí ve vyšším provedení sedu. Tato varianta je vhodná pro seniory, kterým umožní 
pohodlné ranní vstávání. K výrobě postele se používá bukový nebo smrkový masiv. Informace o možnostech dokoupení doplňků si vyžádejte 
na prodejnách. Varianty moření (za příplatek) si můžete vybrat ze vzorníku, který je k dispozici na prodejnách obchodních partnerů firmy 
LB BOHEMIA, s.r.o.

Noční stolek CARRERA
Dřevěný noční stolek se zásuvkou. 8 barevných provedení.

Postel ELENA
Lůžko z masivních materiálů dřevin. Spodní hrana bočnice od země je 31 cm u ELENA a u ELENA XL s vyššími bočnicemi je cca 27 cm. Nohy čel 
tloušťky 8 cm. Bukový cink masiv, nebo smrkový průběžný masiv. Lze barevně namořit, 8 barevných provedení u bukového masivu. U masivu 
smrk je možná varianta přírodní, moření bílá a wenge. Nastavitelná výška ložné plochy.



ORENSYLVIE

PAVLA DANA 

Postel PAVLA
Robustní lůžko, vyrobeno z bukového nebo smrkového masivu. 

Postele Sylvie a Pavla se dodávají i v několika variantách moření. Varianty moření (za příplatek) si můžete vybrat ze vzorníku, který je k dispozici 
na prodejnách obchodních partnerů firmy LB BOHEMIA, s.r.o. Informace o možnostech dokoupení doplňků si vyžádejte na prodejnách.

Postel SYLVIE
Postel Sylvie je vyrobena ze smrkového nebo bukového masivu a ve vyšším provedení sedu. 
Varianty moření (za příplatek) si můžete vybrat ze vzorníku, který je k dispozici na prodejnách 
obchodních partnerů firmy LB BOHEMIA s.r.o.
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Postel OREN
Zákazníky velmi oblíbená masivní postel ze 3 cm výběrového masivu. Výška horní hrany bočnice je od země vzdálena 45 cm. Základní varianta 
přírodní buk cink. Informace o možnostech dokoupení doplňků si vyžádejte na prodejnách. Varianty moření (za příplatek) si můžete vybrat 
ze vzorníku, který je k dispozici na prodejnách obchodních partnerů firmy LB BOHEMIA, s.r.o.

Postel DANA
Postel Dana je vyrobena z dubového kartáčovaného dřeva typu rustik, které vysokou kvalitou zpracování a originálním designem uspokojí 
i náročného zákazníka. Povrch masivního dubového dřeva o tloušťce 30 mm, je ošetřen olejovou vrstvou, která zvýrazňuje přirozenou strukturu 
dřeva. Jednoduchá montáž a vysoká pevnost, stabilita postele je zajištěna excentrickým kováním, které umožňuje nastavení různé výšky 
lůžkové plochy.
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vzorník pro 
postele s eko - kůží

vzorník pro 
postele z masivu

pro moření dřevin smrk, 
buk na následující dezény:

vzorník pro 
VALLY:

korpusy a čela

vzorník pro postele 
VALLY NEW HPL:

vzorník pro postele 
TOSCANA:

smrk buk cink buk cink čela čela Kaiman I Kaiman I Kaiman II Kaiman II Karlo Karlo

bílá

přírodní

301 115 022přírodní smrk Tiroli 372 755 224

03 710 021bělený

bílá

jilm přírodní 143 780 630

75 733 049

ořech světlý

dub Bardolino 509 429 606

02 120 009

olše světlá

buk pískový 
Artisan  

ořech Pacific 01 430 401

85 45 260

olše tmavá

dub Nebraska

dub Nebraska

06 50 402

ořech Dijon

95 740 256

ořech tmavý

dub Autentic

210 845 420

wenge

121 770 255

třešeň

dub Kendal

235

16

32
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522

276 901

wenge

dub Santiago

ořech Carini
tabákový

ořech Carini
tabákový

pinie Avola

227
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LB Bohemia, s.r.o., nabízí postele v rozměrech 200x80 cm, 200x90 cm, 200x140 cm, 200x160 cm, 200x180 cm a dále atypické rozměry podle specifikace zákazníka. Informace o možnostech 
dodání atypů podle požadavků zákazníka získáte na prodejnách a jejich specifikace je potvrzena písemně dle možností výroby. U postelí je potřeba věnovat pozornost vnějším rozměrům 
postele zejména při nákupu do prostor menších ložnic. K postelím jsou nabízeny doplňky jako noční stolky, skříně, komody a další. Některé postele a noční stolky se nabízejí s led 
podsvícením, o podmínkách rozšířené nabídky doplňků se informujte přímo na prodejně. Fotografie v katalogu jsou pouze ilustrační. Barevnost a barvy nabízených materiálů a zboží 
v katalogu nemají vliv na kvalitu a funkční vlastnosti výrobků. Dodavatel LB BOHEMIA, s.r.o, si vyhrazuje právo na případné změny v nabídce, balení a cenách.
     Zakoupením většiny výrobků a zboží firmy LB Bohemia, s.r.o, podporujete výrobu a podnikání firem v ČR.
       Tiskové chyby vyhrazeny.
                Vydáno 03/2017

korpusy

bílá

slonová kost

písek

káva

antracit

hrušeň Tirano



www.LBBOHEMIA.cz

Prodejna postelí LB BOHEMIA, s.r.o.:


