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Spoločnosť Vi-Spring je hrdým  
nositeľom prestížneho kráľovského  

ocenenia za podnikanie



Originálny a neustále najlepší
Spoločnosť Vi-Spring je priekopníkom v používaní taštičkových 
pružín od roku 1901. Vi-Spring pokračuje vo výrobe tých najlepších 
postelí – ručne, na objednávku – so svojimi jedinečnými 
“6-špirálovými” pružinami v srdci každej jednej postele.V priebehu 
uplynulého storočia Vi-Spring zdokonalil kombináciu veľkosti 
pružín, tlaku a pružnosti. Zákazkové postele Vi-Spring vám 
prinášajú prvotriedny luxus a najlepší spánok počas nadchádzajúcich 
rokov.

Unikátna pružina pre dokonalú oporu
Pokojné noci začínajú v posteli, ktorá objíma vaše telo počas 
spánku. Šesť špirál v každej jednotlivej pružinovej taštičke Vi-
Spring reaguje na váš pohyb v priebehu noci, a tým zabezpečuje 
oporu od hlavy po päty. Pružiny sa vzápätí dostávajú do pôvodnej 
polohy. Toto je jeden z dôvodov, prečo je Vi-Spring tou najlepšou 
posteľou.

Najkvalitnejšie prírodné materiály 
Vi-Spring používa iba tie najkvalitnejšie prírodné materiály, ktoré po 
odbornom spojení vytvárajú dokonalú oporu a pružnosť. Pravá vlna 
zo Shetlandských ostrovov, mohér, kašmír, konský vlas a hodváb sú 
ručne triedené a rozkladané nad vrstvou pružín. Každý matrac je 
potiahnutý exkluzívnym damaškom a následne ručne zošívaný, s 
emblémom Vi-Spring ako podpisom kvality a remeselnej zručnosti.

Rozhodnutie, ktoré potrebuje svoj čas
Tretinu svojho života strávite v posteli, preto svoje rozhodnutie 
určite neunáhlite, keď budete rozhodovať o výbere tej vašej. 
Vyskúšajte si ľahnúť do každej postele prinajmenšom na 10 minút. 
Vychutnajte si výber detailov, ktoré budú vystihovať vašu osobnosť 
– či už pevnosť pružín, materiály náplne, poťahovú látku a nožičky. 
V žiadnej inej posteli sa nebudete cítiť tak dobre ako v posteli 
Vi-Spring. Výber vašej Vi-Spring postele bude pravdepodobne 
jedným z najlepších rozhodnutí vášho života.
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Vi-Spring a jeho história    Vy n á l e z c o v i a  m o d e r n e j  p o s t e l e  v  r o k u  1 9 0 1  

1900
James Marshall, vynálezca 
modernej postele.  
Prvý matrac s vnútornými 
pružinami bol patentovaný v 
Kanade britským rodákom 
Jamesom Marshallom, 
zakladateľom spoločnosti 
Vi-Spring. Posteľ vyrábaná 
ručne s použitím 
nefarbeného mušelínu, 
prešívaná a plnená konským 
vlasom, je priedušný 
produkt, pokrokový nielen 
vo svojom komforte ale aj 
prielomom v oblasti zdravia 
a hygieny.

1912
Vi-Spring dodáva matrace na Titanic. Počas 
zlatého veku zaoceánskeho parníka, začiatkom 
dvadsiateho storočia, boli Vi-Spring matrace 
umiestnené do kajút prvej triedy. Dokonca i pre 
týchto zámožných cestovateľov to bolo po prvý 
krát, čo si mohli dopriať takéto pohodlie.

1915
Hotely sú hrdé, že sa možu 
popýšiť najpohodlnejšími 
postelami spoločnosti Vi-
Spring. Od roku 1915, oba 
hotely, Park Lane Hotel a Savoy 
Hotel, ponúkajú svojim klientom 
luxusné matrace Vi-Spring. Po 
návrate domov si práve elitní 
klienti týchto hotelov vyžadujú 
postele s rovnakým komfortom i 

u nich doma.

John Nolon bol tak vášnivý 
pre tento produkt, že sa 
rozhodne otvoriť si vlastnú 
fabriku a sám prináša na 
trh Marshall Mattress.  
Píše sa rok 1901, a zrodila 
sa spoločnosť, ktorá sa 
neskôr stane spoločnosťou 
Vi-Spring. Dokonca i v roku 
1900 neboli tieto matrace 
lacné – vyrábali sa ručne, 
tak ako i dnes.

1901
John Nolon začína s výrobou Marshall 
Mattress, ktorý sa v Londýne, v Anglicku, 
následne stal Vi-Spring. John Nolon, vzhľadom 
na jeho lekársky pôvod, bol zamestnaným, aby 
propagoval výhody hygienických matracov v 
Anglicku.
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  N á z o v  s p o l o č n o s t i  Vi - S p r i n g  p o c h á d z a  z  r í m s k e h o  č í s l a  
V I  –  o p t i m á l n e h o  p o č t u  š p i r á l  v  j e d i n e č n e j  Vi - S p r i n g  p r u ž i n e

1916
Po prvý krát je predstavený názov spoločnosti Vi-Spring. V roku 1907 si 
spoločnosť osvojila motív zajaca, aby tak vyjarila dokonalú pružnosť pružín. 
Názov Vi-Spring sa spomína po prvý krát v roku 1911. VI – rímska číslica 
šesť – naznačuje počet špirál v jednotlivej pružine. V roku 1916 je názov 
Vi-Spring už známou značkou.

1920
Obchodovanie so skutočným 
luxusom. 
John Nolon bol géniom 
marketingu, keď hneď na začiatku 
pochopil, že kľúčom k úspešnosti 
jeho firmy je zaujať zámožnú 
klientelu, ktorá si mohla dopriať 
luxus jeho ručne vyrábaných 
matracov na mieru. Prvé inzercie 
znázorňujú prierez matracom, 
poukazujú na jeho konštrukciu 
– techniku, ktorú Vi-Spring 
využíva dodnes – zdôrazňujú tak 
hĺbku a kvalitu čalúnenia a 
ukladanie pružín v tvare včelieho 
plástu.

1930
Tridsiate roky V roku 1932 
vyrába Vi-Spring prvé pružinové 
lôžka, a tým tvorí dokonalý 
základ pre matrace.

1950
Vi-Spring pokračuje v dodávaní 
postelí na parníky i počas 
päťdesiatych rokov. 
Trh s luxusným tovarom po vojne 
prežíva ťažké časy, napriek tomu 
však Vi-Spring pokračuje v 
dodávaní postelí na parníky Queen 
Mary, King George V, Queen of 
Bermuda, a ďaľších približne 500 
zaoceánskych lodí.
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the vi-spring centenary 1901- 2001

Once you’ve slept in a vi-spring no other bed will do. pure wool and natural hair are upholstered over thousands of responsive  
springs by vi-spring craftsmen. all for the most relaxing sleep to refresh you for the day ahead.

For a free brochure and stockist list call 0800 592952 or visit www.vispring.co.uk

“But Darling, my Vi-Spring is more
 important than my beauty cream”

  S t o r o č i e  l u x u s n é h o  s p á n k u

1960
Šesťdesiate roky
Vi-Spring je prvý výrobca postelí, ktorý 
zdôrazňuje dôležitosť záruky. 
Nolon začal podnikať iba s malou hŕstkou 
ľudí a vo svojich 38 rokoch mal vybudovaný 
podnik, ktorý stál na čele svetových 
výrobcov postelí. Jeho vášeň pre kvalitu a 
remeselnú prácu prežíva dodnes v každej 
jednej posteli, ktorú Vi-Spring vyrobil.

2001
Storočné jubileum Vi-Spring.
Pri tejto príležitosti bola 
vytvorená reklamná séria 
oslavujúca storočné jubileum, 
ktorá vychádzala z pôvodných 
inzercií. Pán Nolon by bol na to 
určite hrdý.

2012
Rozmanití zákazníci.
Od svojho počiatku v roku 1901 až po dnešné dni má Vi-Spring mnoho 
rozmanitých klientov, ktorí sú členovia kráľovského dvora, svetoví lídri, 
medzinárodní športovci, a taktiež filmové, divadelné a televízne hviezdy, ktorých 
identitu samozrejme nechceme prezradiť. Všetci títo ľudia chápu dôležitosť 
kvalitného spánku a práve preto sa rozhodli pre postele Vi-Spring.

1985
Test kvality.
Vi-Spring na to, aby upriamil pozornosť na kvalitu svojich produktov, ktoré 
prinášal na trh už pomaly 90 rokov, podstúpil test kvality – Test Času. Testovali sa 
dva matrace z dvoch rôznych rodín – jeden z roku 1911, a druhý z roku 1936.  
74-ročný matrac bol starší ako väčšina iných pružinových matracov. Kontrola 
prekvapujúco potvrdila, že oba matrace i napriek vysokému veku stále spĺňali 
požiadavky pevnosti a opory.
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Spánok a jeho dôležitosť – rady od experta na spánok, Dr Neila Stanleyho

Prišiel čas, aby ste nepodceňovali spánok, a 
aby kvalitný nočný odpočinok zaujal 
dôležité miesto vo vašom živote. Mnoho z 

nás prikladá len malú dôležitosť času, ktorý 
trávime v posteli. Avšak máme vedecké dôkazy, že 
skutočne regenerujúci spánok nás nielen osvieži, 
ale prispieva celkovo nášmu telu a má vplyv na 
kvalitu nášho života. Posteľ Vi-Spring je ideálnym 
prostredím pre kľud a pohodlie. Je to viac ako len 
záruka luxusu, je to i záväzok pohody.

Vaša najlepšia posteľ
Skutočné pohodlie postele Vi-Spring vám 
zabezpečí, že večer budete ľahko zaspávať, a 
najmä že budete tvrdo spať po celú noc. Výberom 
vhodného matraca zabezpečíte, že vaša chrbtica, 
kĺby a svaly majú výbornú oporu, takže možte 
pokojne spať po celú noc. Prírodné vlákna použité 
v každej posteli Vi-Spring napomáhajú regulácii 
teploty, udržujú tak teplo alebo chlad. Taktiež je 
dôležité, aby ste si zvolili čo najväčšiu posteľ, aby 
ste minimalizovali rušivé prvky spôsobené 
pohybom či otáčaním vášho partnera. Všetky prvky 
postele Vi-Spring spolupracujú, aby v čo najväčšej 
miere obmedzili nekľud tak, aby ste mali benefit z 
regenerujúcich spánkových cyklov pokým budete 
ležať v pokoji.

Dokonalá relaxácia
Ten najlepší spánok čerpá z pravidelných 
večerných návykov, ktoré podporujú pokoj mysle a 
odpočinuté telo. Jedine vy sám si viete zvoliť, čo je 
pre vás najlepšia príprava pred spánkom, ale vedci 
dokázali, že naše aktivity počas dňa ovplyvňujú 
našu schopnosť dobre spať počas noci. Lepšiemu 
zaspávaniu pomáhajú mentálne a fyzické cvičenia, 
vyhýbanie sa alkoholu, nikotínu, kofeinu, veľkým a 
ťažkým jedlám bezprostredne pred spánkom. 
Televízia, telefóny a video hry nás odpútavajú od 
odpočinku, naopak, teplý nápoj alebo kúpeľ nám 
pomôžu uvoľniť sa.

Miestnosť, v ktorej si odpočiniete
Pre mnohých z nás je spáleň útočiskom pred 
požiadavkami dňa. Niekoľko jednoduchých 
krokov napomôže k ideálnemu miestu pre 
odpočinok. Závesy alebo rolety poskytnú tmu, 
ktorú si naše telo vyžaduje k tvorbe melatoninu, 
hormónu, ktorý vyvoláva pocit únavy. Miestnosť 
musí byť tichá. Vyhovujúca teplota počas noci by 
sa mala pohybovať medzi 16°C až 18°C. 
Rozhodujúca je však teplota pod perinou, ktorá by 
mala byť približne 29°C – a tú vám prirodzene 
zabezpečí váš Vi-Spring matrac, teplota vášho tela 
a prikrývky.

Lepšia posteľ, lepší spánok, lepšie zdravie
Požiadavky na spánok každého z nás sa líšia, 
avšak kvalita nášho odpočinku je zásadná. Toto je 
jeden z dôvodov prečo Vi-Spring vyrába postele 
na zákazku, a umožňuje vám zvoliť si úroveň 
pevnosti a opory, ktorá vám zaručí kľudnú noc. 
Dobrý spánok je rozhodujúci pre naše fyzické a 
duševné zdravie, nekvalitný spánok naopak 
zvyšuje riziko srdcových chorôb, cukrovky, a 
obezity, zvyšuje riziko nehôd, spôsobuje 
nedostatok motivácie a sústredenosti na prácu, 
časté zmeny nálad, podráždenosť a depresie.

Dr Neil Stanley je nezávislým exertom na spánok s 
vyše 25 ročnými skúsenosťami v tejto oblasti, je 
bývalým Predsedom Britskej Spánkovej 
Spoločnosti.

Dobrý nočný spánok
Základ vašeho bytia 
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I 

Ú ž a s n e  h l b o k ý  n o č n ý  s p á n o k

Pohodlie má mnoho podôb – dokonalá opora špeciálne  
vyrobených a pozorne vybraných pružín,  

jemnosť najkvalitnejších materiálov ako sú napríklad  
vlna zo Shetlandských ostrovov, hodváb, kašmír, či luxus ručne šitých matracov.  

Vi-Spring venuje čas výzkumu čo pre vás znamená skutočný komfort,  
a preto vyrába postele na mieru presne podľa týchto požiadaviek.

II 

R u č n e  v y r á b a n á  t a k ,  
a k o  ž i a d n a  i n á  p o s t e ľ

Každá jedna posteľ Vi-Spring je starostlivo vyrábaná ručne,  
na zákazku, ľuďmi, ktorí majú mnohoročné skúsenosti vo svojom obore.  

Títo vyškolení odborníci pracujú v Devone,  
kde vám na mieru vyrobia posteľ odzrkadľujúcu vaše potreby a nároky.  

Je to práve pozornosť voči detailom a služby najvyššej kvality,  
ktoré robia spoločnosť Vi-Spring lídrom vo svete luxusných postelí.

III 

N a j j e m n e š i e  p r í ro d n é  m a t e r i á l y
Esenciou Vi-Spring postelí sú prírodné materiály – vo všeobecnosti nájdete  

vo Vi-Spring posteli približne o 50% viac materiálov ako v iných bežných posteliach.  
Používajú sa iba čisto prírodné materiály – neupravovaný ľan,  

teplý kašmír, pružné konské vlasy, pevné kokosové vlákno, či ohybný bambus.  
Vi-Spring vkladá jednotlivo každú pružinu do plátenej taštičky,  

a ručne zošíva matrace ľanovými niťami.  
Spoločnosť Vi-Spring si veľmi zakladá na používaní prírodných materiálov,  
a preto nikdy v našich posteliach nenájdete syntetickú penu alebo lepidlo.

Vi-Spring Prísľuby 
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IV 

U ž  v i a c  a k o  j e d n o  s t o ro č i e

V roku 1901 sa Vi-Spring stal pionierom vo výrobe taštičkových pružinových  
matracov a tým sa spustila éra výroby tých najkvalitnejších postelí.  

Základné princípy kvality a remeselnej zručnosti zostávajú  
i naďalej podstatou spoločnosti.  

V súčasnosti Vi-Spring udáva štandard v produkcii prepychových  
matracov a lôžok v celosvetovom merítku.

V 

G a r a n t o v a n é

Prísľub – ak vám vaša posteľ nevyhovuje,  
vieme vám zaručiť jej výmenu spolu so životnou zárukou – Vi-Spring  

Záruka vám zabezpečí pokoj vašej mysle.  
Vi-Spring nevie odhadnúť koľko rokov luxusného komfortu vám vaša posteľ poskytne,  

ak vás však nejakou chybou sklame, my vám ju alebo opravíme alebo vymeníme.  
A ak ste si kúpili posteľ pred viac ako 30 rokmi, a zdá sa vám,  

že vám napätie pružín nevyhovuje, Vi-Spring vám matrac vymení.

VI 

Z m e n í  v á š  ž i v o t
Vi-Spring vie, ako dosiahnuť dobrý odpočinok počas noci.  
Zúčastňuje sa na ňom viacero elementov; prírodné látky,  

ktoré reagujú na teplotu vašeho tela, vetracie otvory,  
ktoré odvádzajú vlhkosť a zlepšujú čerstvosť;  

husto naplnený výplňový materiál, jemné látky a precízne šitie,  
ktoré zabezpečujú najvyššie štandardy hygieny a pohodlia.  

Výsledkom je posilňujúci a obohacujúci spánok.  
Vi-Spring vám garantuje, že spánok v tomto dokonalom komforte  

jednoducho zmení váš život.

Vi-Spring Prísľuby 

*Navštívte stránku www.vispring.eu, vid’ Zmluvné podmineky. 
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Magnificence matrac, Viceroy lôžko a čelo Moncorvo

Kolekcia Luxusných Postelí z Prírodných Materiálov
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Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.32mm, priemer 49mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. Zhotovený z dvoch vrstiev 
pružín. ± 937 pružín/m2

Bočná strana matraca 
25cm vysoký matrac s piatimi vrstvami ručného bočného šitia. Osem 
horizontálnych úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých 
stranách. Hrany rohov sú vyplnené kokosovým vláknom a vlnou, sú ručne 
oblemované. 

Výplň matraca 
900g/m2 pravá ovčia vlna a bavlna zo Shetlandských ostrovov, 610g/m2 ručne 
česané konské vlasy, husto tkaná nepriepustná bavlnená látka. Vrstvy 200g/
m2 kašmíru, 200g/m2 mohéru a 600g/m2 ručne česanej pravej ovčej vlny zo 
Shetlandských ostrovov, ktorú prekrýva 1200g/m2 zmesy pravej ovčej vlny a 
bavlny zo Shetlandkých ostrovov. Potiahnuté najjemnejšou látkou belgickej 
kvality podľa vášho výberu z kolekcie spoločnosti Vi-Spring. Ručne zdobené 
vlnenými gombíkmi.

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.32mm, priemer 50mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. Zhotovený z dvoch vrstiev 
pružín. ± 888 pružín/m2

Bočná strana matraca 
23cm vysoký matrac so štyrmi vrstvami ručného ručného šitia. Osem 
horizontálnych úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých 
stranách. Hrany rohov sú vyplnené kokosovým vláknom a vlnou, sú ručne 
oblemované. 

Výplň matraca 
900g/m2 pravá ovčia vlna a bavlna zo Shetlandských ostrovov, 450g/m2 ručne 
česané konské vlasy, husto tkaná nepriepustná bavlnená látka. Vrstvy 600g/m2 
ručne česanej pravej ovčej vlny zo Shetlandských ostrovov, 200g/m2 kašmíru 
a 900g/m2 zmesy pravej ovčej vlny a bavlny zo Shetlandských ostrovov. 
Potiahnuté najjemnejšou látkou belgickej kvality podľa vášho výberu z kolekcie 
spoločnosti Vi-Spring. Ručne zdobené vlnenými gombíkmi.

Konštrukcia lôžka Viceroy 
Lôžko pozostáva z dvoch vrstiev pružín. Vyššia vrstva sa skladá z 1,410* 
ručne ukladaných pružín umiestnených v plátených taštičkách. Spodnú vrstvu 
vytvára 600* vysoko odolných taštičkových pružín. Pružiny sú vsadené do rámu 
z masívneho dreva. Rám je vytvorený pomocou skrutiek a lepidla, je obalený 
izolačnou vatou a plátnom, aby sa tak zvýšila jeho ochrana.

Výplň lôžka 
1,200g/m2 konských vlasov prekrýva 1,200g/m2 zmesy britskej ovčej vlny a bavlny. 
Potiahnuté vami zvolenou látkou tej najjemnejšej kvality z kolekcie Vi-Spring. 
Ručne zdobené vlnenými gombíkmi.  
 
Sukňa je pre toto lôžko voliteľná 
*Vypočítané na základe rozmeru 150cm x 200cm

Magnificence
Rada Viceroy

Signatory

Viceroy Lôžko

Navrhnuté  
pre Magnificence  

a Signatory  
Matrace
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Sublime Superb matrac,  
Sovereign lôžko, a čelo Moncorvo
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Konštrukcia lôžka 
Lôžko sa skladá z 1344* ručne ukladaných pružín umiestnených v plátených 
taštičkách. Pružiny sú vsadené do rámu z masívneho dreva. Rám je vytvorený 
pomocou skrutiek a lepidla, je obalený izolačnou vatou a plátnom, aby sa tak 
zvýšila jeho ochrana. 

Výplň lôžka 
1200g/m2 prírodných kokosových vláken prekrýva 1200g/m2 zmesy britskej ovčej 
vlny a bavlny. Potiahnuté vami zvolenou látkou tej najjemnejšej kvality z kolekcie 
Vi-Spring. 
 
Ručne zdobené vlnenými gombíkmi. 
*Vypočítané na základe rozmeru 150cm x 200cm

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.32mm, priemer 51mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. Zhotovený z dvoch vrstiev 
pružín. ± 840 pružín/m2

Bočná strana matraca 
23cm vysoký matrac so štyrmi vrstvami bočného ručného šitia. Osem 
horizontálnych úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých 
stranách. Hrany rohov sú vyplnené kokosovým vláknom a vlnou, sú ručne 
oblemované. 

Výplň matraca 
Britská ovčia vlna, 1525g/m2 ručne česané konské vlasy zmiešané s pravou 
ovčou vlnou zo Shetlandských ostrovov, vrstva husto tkanej nepriepustnej 
bavlnenej látky. Vrstva 1200g/m2 zmesy pravej ovčej vlny a bavlny zo 
Shetlandských ostrovov. Potiahnuté najjemnejšou látkou belgickej kvality 
podľa vášho výberu z kolekcie spoločnosti Vi-Spring. Ručne zdobené vlnenými 
gombíkmi.

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.32mm, priemer 51mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. Zhotovený z dvoch vrstiev 
pružín. ± 840 pružín/m2

Bočná strana matraca 
23cm vysoký matrac so štyrmi vrstvami bočného ručného šitia. Osem 
horizontálnych úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých 
stranách. Hrany rohov sú vyplnené kokosovým vláknom a vlnou, sú ručne 
oblemované.

Výplň matraca 
Britská ovčia vlna, 1525g/m2 ručne česané konské vlasy zmiešané s pravou 
ovčou vlnou zo Shetlandských ostrovov, hodvábom a mohérom, vrstva husto 
tkanej nepriepustnej bavlnenej látky. Vrstva 1200g/m2 zmesy pravej ovčej vlny 
a bavlny zo Shetlandských ostrovov. Potiahnuté najjemnejšou látkou belgickej 
kvality podľa vášho výberu z kolekcie spoločnosti Vi-Spring. Ručne zdobené 
vlnenými gombíkmi.

Sublime Superb

Sublime

Sovereign Lôžko

Navrhnuté  
pre Sublime Superb  
a Sublime matrace

Rada Sovereign 
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Marquess Superb matrac, Sovereign lôžko a čelo Atlas
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Tiara Superb

Marquess Superb

Sovereign Lôžko
Konštrukcia lôžka Sovereign
Lôžko sa skladá z 1344* ručne ukladaných pružín umiestnených v plátených 
taštičkách. Pružiny sú vsadené do rámu z masívneho dreva. Rám je vytvorený 
pomocou skrutiek a lepidla, je obalený izolačnou vatou a plátnom, aby sa tak 
zvýšila jeho ochrana.

Výplň lôžka 
1200g/m2 prírodných kokosových vláken prekrýva 1200g/m2 zmesy britskej ovčej 
vlny a bavlny. Potiahnuté vami zvolenou látkou tej najjemnejšej kvality z kolekcie 
Vi-Spring. Ručne zdobené vlnenými gombíkmi. 
 
Sukňa je pre toto lôžko voliteľná 
*Vypočítané na základe rozmeru 150cm x 200cm

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.42mm, priemer 60mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. Zhotovený z dvoch vrstiev 
pružín. ± 747 pružín/m2

Bočná strana matraca 
23cm vysoký matrac s tromi vrstvami ručného bočného šitia. Osem horizontálnych 
úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú vyplnené kokosovým vláknom a vlnou, sú ručne oblemované. 

Výplň matraca 
1350g/m2 zmesy britskej ovčej vlny a bavlny, dve vrstvy 300g/m2 britskej ovčej 
vlny. Vrstva 1200g/m2 zmesy pravej ovčej vlny a bavlny zo Shetlandských 
ostrovov, a 200g/m2 Tussah hodvábu.Potiahnuté najjemnejšou látkou belgickej 
kvality podľa vášho výberu z kolekcie spoločnosti Vi-Spring. Ručne zdobené 
vlnenými gombíkmi.

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.42mm, priemer 60mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. Zhotovený z dvoch vrstiev 
pružín. ± 747 pružín/m2

Bočná strana matraca 
23cm vysoký matrac s tromi vrstvami bočného ručného šitia. Osem horizontálnych 
úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú vyplnené kokosovým vláknom a vlnou, sú ručne oblemované.

Výplň matraca 
1000g/m2 zmesy britskej ovčej vlny a bavlny, 1200g/m2 ručne česané konské 
vlasy zmiešané s pravou ovčou vlnou zo Shetlandských ostrovov, vrstva husto 
tkanej nepriepustnej bavlnenej látky. Vrstva 1200g/m2 zmesy pravej ovčej vlny 
a bavlny zo Shetlandských ostrovov. Potiahnuté najjemnejšou látkou belgickej 
kvality podľa vášho výberu z kolekcie spoločnosti Vi-Spring. Ručne zdobené 
vlnenými gombíkmi.

Navrhnuté  
pre Tiara Superb a  
Marquess Superb  

matrace

Rada Sovereign
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Regal Superb matrac,  
Prestige lôžko, a čelo Arc
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Konštrukcia lôžka Prestige 
Lôžko sa skladá z 950* ručne ukladaných pružín umiestnených v plátených 
taštičkách. Pružiny sú vsadené do rámu z masívneho dreva. Rám je vytvorený 
pomocou skrutiek a lepidla, je obalený plátnom, aby sa tak zvýšila jeho 
ochrana.

Výplň lôžka 
1200g/m2 prírodných kokosových vláken prekrýva 1200g/m2 zmesy britskej ovčej 
vlny a bavlny. Potiahnuté vami zvolenou látkou tej najjemnejšej kvality z kolekcie 
Vi-Spring. 
 
*Vypočítané na základe rozmeru 150cm x 200cm

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.28mm, priemer 48mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. ± 573 pružín/m2

Bočná strana matraca 
21cm vysoký matrac s tromi vrstvami ručného bočného šitia. Osem horizontálnych 
úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú vyplnené ochrannou vlnou, sú ručne oblemované. 

Výplň matraca 
1000g/m2 zmes britskej ovčej vlnay a bavlny, 1200g/m2 ručne česané konské 
vlasy zmiešané s britskou ovčou vlnou, vrstva husto tkanej nepriepustnej 
bavlnenej látky. Vrstva 900g/m2 zmesy pravej ovčej vlny a bavlny zo 
Shetlandských ostrovov. Potiahnuté najjemnejšou látkou belgickej kvality podľa 
vášho výberu z kolekcie spoločnosti Vi-Spring. Ručne zdobené plstenými 
gombíkmi.

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.42mm, priemer 62mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. Zhotovený z dvoch vrstiev 
pružín. ± 667 pružín/m2

Bočná strana matraca 
23cm vysoký matrac s troma vrstvami ručného bočného šitia. Osem horizontálnych 
úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú vyplnené ochrannou vlnou, sú ručne oblemované.

Výplň matraca 
300g/m2 britská ovčia vlna, 2135g/m2 voľné ručne česané konské vlasy.  
Vrstva husto tkanej nepriepustnej bavlnenej látky. Ručne zdobené plstenými 
gombíkmi.

Classic Superb

Regal Superb

Prestige Lôžko

Navrhnuté  
pre Classic Superb a  

Regal matrace

Rada Prestige
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Coronet matrac,  
Prestige lôžko,  

a čelo Muses
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Konštrukcia lôžka Prestige 
Lôžko sa skladá z 950* ručne ukladaných pružín umiestnených v plátených 
taštičkách. Pružiny sú vsadené do rámu z masívneho dreva. Rám je vytvorený 
pomocou skrutiek a lepidla, je obalený izolačnou vatou a plátnom, aby sa tak 
zvýšila jeho ochrana.

Výplň lôžka 
1200g/m2 prírodných kokosových vláken prekrýva 1200g/m2 zmesy britskej ovčej 
vlny a bavlny. Potiahnuté vami zvolenou látkou tej najjemnejšej kvality z kolekcie 
Vi-Spring. Ručne zdobené plstenými gombíkmi. 
 
*Vypočítané na základe rozmeru 150cm x 200cm

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.42mm, priemer 51mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. ± 492 pružín/m2

Bočná strana matraca 
21cm vysoký matrac s dvoma vrstvami ručného bočného šitia. Osem 
horizontálnych úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých 
stranách. Hrany rohov sú vyplnené ochrannou vlnou, sú ručne oblemované. 

Výplň matraca 
1000g/m2 zmes britskej ovčej vlny a bavlny, 1200g/m2 ručne česané konské 
vlasy, vrstva husto tkanej nepriepustnej bavlnenej látky. Vrstva 1200g/m2 zmesy 
britskej  ovčej vlny a bavlny. Potiahnuté najjemnejšou látkou belgickej kvality 
podľa vášho výberu z kolekcie spoločnosti Vi-Spring. Ručne zdobené plstenými 
gombíkmi.

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.28mm, priemer 49mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. ± 533 pružín/m2

Bočná strana matraca 
21cm vysoký matrac s dvomi vrstvami ručného bočného šitia. Osem horizontálnych 
úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú vyplnené ochrannou vlnou, sú ručne oblemované.

Výplň matraca 
1300g/m2 zmes britskej ovčej vlny a bavlny, dve vrstvy 300g/m2 britskej ovčej 
vlny, 1200g/m2 zmes britskej ovčej vlny a bavlny. Potiahnuté najjemnejšou 
látkou belgickej kvality podľa vášho výberu z kolekcie spoločnosti Vi-Spring. 
Ručne zdobené plstenými gombíkmi.

Coronet

Herald Superb

Prestige lôžko

Navrhnuté  
pre Coronet  

a Herald Superb  
matrace

Rada Prestige

 I 17



Baronet  
Superb matrac,  
De Luxe lôžko  

a čelo Eccleston
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Baronet Superb

Elite

De Luxe lôžko
Konštrukcia lôžka De Luxe 
Lôžko sa skladá z 600* ručne ukladaných pružín umiestnených v plátených 
taštičkách. Pružiny sú vsadené do rámu z masívneho dreva. Rám je vytvorený 
pomocou skrutiek a lepidla, je obalený izolačnou vatou a plátnom, aby sa tak 
zvýšila jeho ochrana.

Výplň lôžka 
1200g/m2 prírodných kokosových vláken prekrýva 1200g/m2 zmesy britskej ovčej 
vlny a bavlny. Potiahnuté vami zvolenou látkou tej najjemnejšej kvality z kolekcie 
Vi-Spring.
 
*Vypočítané na základe rozmeru 150cm x 200cm

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.52mm, priemer 56mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. ± 418 pružín/m2

Bočná strana matraca 
21cm vysoký matrac s dvomi vrstvami ručného bočného šitia. Osem horizontálnych 
úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú vyplnené ochrannou a vlnou, sú ručne oblemované. 

Výplň matraca 
1350g/m2 zmesy britskej ovčej vlny a bavlny. Dve vrstvy 900g/m2 britskej vlny a 
bavlny. Potiahnuté najjemnejšou látkou belgickej kvality podľa vášho výberu z 
kolekcie spoločnosti Vi-Spring. Ručne zdobené plstenými gombíkmi.

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.52mm, priemer 54mm, všité do jednotlivých plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. ± 442 pružín/m2

Bočná strana matraca 
21cm vysoký matrac s dvomi vrstvami ručného bočného šitia. Osem horizontálnych 
úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú vyplnené ochrannou a vlnou, sú ručne oblemované.

Výplň matraca 
Konské vlasy pokryté vrstvou husto tkanej nepriepustnej bavlnenej látky. Vrstva 
1000g/m2 zmesy britskej ovčej vlny a bavlny. Potiahnuté najjemnejšou látkou 
belgickej kvality podľa vášho výberu z kolekcie spoločnosti Vi-Spring. Ručne 
zdobené plstenými gombíkmi

Navrhnuté  
pre Baronet Superb  

a Elite matrace

Rada De Luxe
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 K o l e k c i a  
L u x u s n ý c h  P o s t e l í  z  Č i s t e j  V l n y

Tým najlepším spomedzi všetkých používaných prirodných materiálov spoločnosťou Vi-Spring  
je pravdepodobne pravá shetlandská vlna. Vzdialené Shetlandské ostrovy, na severo-východe Škótska,  
sú domovom najodolnejších ovcí v Británii. Sama príroda sa podielala na vývoji tohto ovčieho rúna,  
ktoré je ojedinele jemné, pružné a vzdušné. Tento nevľúdny a zároveň prekrásny kraj je domovom  

tej najlepšej vlny na svete vhodnej na výplň postelí.

Vi-Spring je jediným výrobcom postelí, ktorý používa vo svojich matracoch a lôžkach pravú shetlandskú vlnu.  
Vi-Spring je odberateľom viac ako jednej štvrtiny ročného zberu shetlandskej vlny.

Po skvelej úspešnosti modelov Shetland prichádza Vi-Spring na trh s novým modelom  
tejto unikátnej rady – predstavuje vám novú vlnenú posteľ – Devonshire.  

Tento exkluzívny model je z britskej certifikovanej ovčej vlny Platinum tej najvyšej kvality.  
Ovce sú chované na farmách v Devone. Tento model predstavuje kvalitnú vlnenú posteľ dostupnú širšej klientele.
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P ravá shetlandská vlna je vzácny, prémiový materiál 
produkovaný približne sedemsto farmármi na 
odľahlých Shetlandských ostrovoch. Pôvod oviec 

siaha do hlbokej histórie – asi pred tisíc rokmi ich na 
ostrovy priniesli Vikingovia a do dnešnej doby sú ich 
dôležitou súčasťou.

Bohatá tradícia chovu oviec pokračuje na Shetlandských 
ostrovoch dodnes. Stáda sa voľne 
pasú po svahoch porastenými 
vresom. Jednej ovci sa ročne 
ostrihá rúno iba jeden krát, a to je 
potom tradične spracované. 
Nezvyčajná kadernatosť vlákna 
robí shetlandskú vlnu výnimočnou 
a neuveriteľne vhodnou pre výplň 
postelí.

Pravá Shetlandská vlna má 
mnoho výhod

Hygienická a hypoalergénna
Na rozdiel od syntetickej peny, 
prirodzené vlastnosti shetlandskej 
vlny zabraňujú vzniku a rastu 
baktérií, pliesní a prachovým 
roztočom. Vlna je čistou, 
hygienickou,  hypoalergénnou 
výplňou.

Regulácia teploty
Pravá shetlandská vlna sa chová ako 
izolácia a reaguje na zmeny teploty 
vášho tela.

Vzdušnosť a pohodlie
Vlna napomáha prirodzenej ventilácii 
matraca. Pravá shetlandská vlna 
dokáže absorbovať vlhkosť až do 
30% svojej váhy bez toho, aby 
zvlhla. Absorbuje 10-krát lepšie než 
syntetické materiály.

Prirodzený spomaľovač ohňa
Tento jedinečný materiál je 
prirodzene odolný voči ohňu, čo v 
skutočnosti znamená, že nie su 
potrebné žiadne daľšie chemické 
úpravy.

Luxusná výplň
Typický matrac Vi-Spring obsahuje 
vlnu z najmenej štyroch ovčích rún, 
omnoho viac než používajú ostatní 
výrobcovia postelí. Poťahová látka je 
vyrobená z vysoko kvalitnej česanej 
vlny, ktorá je tkaná v západnom 
Yorkshire.

Tradičné postupy
Používaním pravej shetlandskej vlny 
je spoločnosť Vi-Spring ojedinelá 
medzi ostatnými výrobcami postelí. 
Táto vlna sa získava tradične, a 
zvieratá strihaním netrpia.

Woolmark Vi-Spring sa stal prvým 
britským výrobcom postelí oceneným 
cenou Woolmark za luxusnú kolekciu 
vlnených postelí. Woolmark je 
celosvetovým synonymom kvality so 
zaručeným obsahom vlny. Kolekcia postelí 
Shetland podstúpila prísne nezávislé testy, 
aby tak vyhovela kvalite a kritériám testov 
Woolmark.
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Shetland matrac,  
Wool Prestige  

lôžko a čelo Clabon

22 I



Shetland Superb

Shetland

Devonshire
Pružiny matraca 
Pružiny s hrúbkou 1.42mm, priemer 54mm, jednotlivo všívané do plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. ±  442 pružín/m2 

Bočná strana matraca 
21cm vysoký matrac s dvoma vrstvami bočného ručného šitia. Osem 
horizontálnych úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Ventilačné otvory po 
všetkých stranách. Hrany rohov sú čalúnené ochrannou vlnou, ručne lemované. 

Výplň matraca  
Podložka z 300g/m2 britskej ovčej vlny, 2000g/m2 ručne triedenej pravej 
certifikovanej devonshirskej ovčej vlny Platinum, podložka z 300g/m2 britskej ovčej 
vlny. Potiahnutá látkou kolekcie Vi-Spring podľa vašeho výberu. Ručne zdobené 
bavlnenými gombíkmi.  
 
Devonshire tvorí pár s Wool De Luxe lôžkom

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.32mm, priemer 48mm, jednotlivo všívané do plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. ±  573 pružín/m2

Bočná strana maraca 
21cm vysoký matrac s tromi vrstvami bočného ručného šitia. Osem horizontálnych 
úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú čalúnené  ochrannou vlnou, a sú ručne oblemované.

Výplň matraca 
600g/m2 jemnej britskej ovčej vlny, 950g/m2 ručne triedenej pravej shetlandskej 
ovčej vlny, dve vrstvy 300g/m2 britskej ovčej vlny. Potiahnuté látkou z jemne 
česanej vlny podľa vášho výberu z kolekcie Vi-Spring. Ručne zdobené vlnenými 
gombíkmi. 
 
Shetland tvorí pár s Wool Prestige lôžkom

Pružiny matraca
Pružiny s hrúbkou 1.52mm, priemer 60mm, jednotlivo všívané do plátených 
taštičiek a ručne formované do tvaru včelieho plástu. Zhotovený z dvoch vrstiev 
pružín. ±  747 pružín/m2

Bočná strana maraca 
23cm vysoký matrac s tromi vrstvami bočného ručného šitia. Osem horizontálnych 
úchytov od veľkosti King Size a vyššie. Vetracie otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú čalúnené ochrannou vlnou a sú ručne oblemované.

Výplň matraca 
600g/m2 jemnej britskej ovčej vlny, 950gsm ručne triedenej pravej shetlandskej 
ovčej  vlny, dve vrstvy britskej ovčej vlny. Potiahnuté látkou z jemne česanej 
vlny podľa vášho výberu z kolekcie Vi-Spring. Ručne zdobené vlnenými 
gombíkmi. 
 
Navrhnuté pre Shetland Superb matrac a Wool Sovereign lôžko
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Polohovateľná posteľ s nastaviteľným 
matracom Excellence

Polohovateľná posteľ Emerald
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Spoľahlivá technológia a 
Vi-Spring kvalita.
Všeobecne známa kvalita postelí 
Vi-Spring v kombinácii s 
modernou technológiou 
napomáha zabezpečiť ten najlepší 
spánok a zároveň zlepšuje kvalitu 
vášho života. Polohovateľná 
posteľ Emerald je vybavená 
diaľkovým ovládaním, náklonom 
vankúša, a systémom, ktorý 
pritlačí posteľ opätovne k stene, 
aby ste mohli kedykoľvek 
jednoducho dosiahnuť na nočný 
stolík. Komplet Vi-Spring 
pozostáva z nastaviteľného 
matraca a polohovateľného rámu. 
Čelo z našej rozsiahlej kolekcie 
môže byť očalúnené látkou podľa 
vašeho výberu. Vytvoríte si 
polohovateľnú posteľ na mieru, 
aby dokonale dopĺňala váš 
interiér.

Polohovateľná posteľ Emerald
Polohovateľný systém postele 
Emerald je veľmi flexibilný. 
Emerald vám poskytuje dokonalú 
oporu či už ležíte v horizontálnej 
polohe, alebo máte vyvýšenú 
nožnú časť, alebo len tak sedíte. 
Tajomstvo tohto zázraku je 
ukryté v ráme, ktorý je vyplnený 
krátkymi pružinami, ktoré 
dodávaju oporu, stabilitu a 
pohodlie. Emerald obsahuje 
systém pritlačenia sa k stene. 
Táto novodobá technológia vám 
umožní jednoducho dočiahnuť na 
váš nočný stolík v zpriamenej 
polohe. Tento model obsahuje 
pochrómovanú tyč, ktorá zadrží 
matrac v jeho pozícii. Možete ju 
potiahnuť látkou podľa vlastného 
výberu.

Emerald  
špecifikácie postele

• Flexibilný pružinový rám
• Výška polohovateľného lôžka: 8cm
• Výška lôžka s rámom: 23cm  

(bez matraca)
• 2 tiché nízko napäťové motory
• Voliteľná výška 30cm
• Systém pritlačenia sa k stene
• Možnosť náklonu vankúša
• Synchronizovanie dvoch postelí

Polohovateľná posteľ Vi-Spring Emerald sa dokonale prispôsobí vašemu telu, a zabezpečí oporu a 
pružnosť rovnakej kvality ako tradičná posteľ Vi-Spring.

Mierne naklonenie zaručuje optimálnu oporu 
vašej chrbtici

Mierne naklonenie na oboch koncoch 
vytvára najlepšiu polohu k relaxácii

Diaľkové ovládnie pohybu
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Kombinácia polohovateľnej postele a nastaviteľného matraca  
garantuje maximálne pohodlie a výborný nočný spánok.

Posteľ Emerald s nastaviteľným matracom Excellence
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Vi-Spring vyrába tri matrace, exkluzívne pre svoje polohovateľné postele, ktorých špecifikácia a kvalita sa rovná tradičným Vi-Spring matracom: Nastaviteľný 
matrac De Luxe, Nastaviteľný matrac Superb, a Nastaviteľný matrac Excellence.

Všetky tri matrace sú navrhnuté pre váš dokonalý spánok. Srdcom polohovateľných matracov Vi-Spring sú pružiny umiestnené v plátených taštičkách.
Taštičky sú uložené v tvare včelieho plástu, aby tak zabezpečili väčšiu pružnosť. Výpň matracov tvoria čisto prírodné materiály, bez použitia umelej peny. 
Používanie exkluzívnych prírodných materiálov v spojení s remeselnou prácou s citom pre detail ponúkajú luxus a oporu, ktoré nemajú páru. 

Matrace sú charakteristické dvoma alebo štyrmi radami ručného bočného šitia, ktoré pripevní pružiny k okraju a spevní tak konštrukciu. Zruční skusení 
čalúníci šijú matrace s dlhými ihlami a ľanovými niťami. Pružinové taštičky sú natesno umiestnené, avšak môžu sa voľne pohybovať a prispôsobovať sa tak 
vášmu pohybu počas spánku. Opora je na celej ploche matraca rovnaká.

- 920 pružín na m²
- 4 rady bočného šitia
- Dvojpružinový matrac
- Dostupný v štandardných 

rozmeroch

Výpň:

- Vrstva 300g/m2 britskej ovčej 
vlny

- Vrstva 1525g/m2 konských 
vlasov, shetlandskej ovčej vlny, 
mohér a hodváb

- Bavlnená plachta zamedzujúca 
prieniku konských vlasov

- Vrstva 1200g/m2 shetlandskej 
ovčej vlny/bavlny

- 573 pružín na m²
- 2 rady bočného šitia
- Jednotaštičkový pružinový 

matrac
- Dodávaný v štandardných 

veľkostiach

Výpň:

- Vrstva 1000g/m2 britskej ovčej 
vlny/bavlny

- Vrstva 1220g/m2 konských 
vlasov, shetlandskej ovčej vlny

- Bavlnená plachta zamedzujúca 
prieniku konských vlasov

- Vrstva 1200g/m2 shetlandskej 
ovčej vlny/bavlny

- 446 pružín na m²
- 2 rady bočného šitia
- Jednotaštičkový pružinový 

matrac
- Dodávaný v štandardných 

rozmeroch 

Výplň:

- Vstva 1200g/m2 britskej ovčej 
vlny/bavlny

- Vrstva 610g/m2 konských vlasov
- Bavlnená plachta zamedzujúca 

prieniku konských vlasov
- Vrstva 1200g/m2 britskej ovčej 

vlny/bavlny

Nastaviteľný matrac 
Excellence

Nastaviteľný matrac 
Superb

Nastaviteľný matrac De 
Luxe
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Kolekcia rámových postelí

Matrac Supreme pre rámové postele
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Pružiny matraca

Pružiny s hrúbkou 1.32mm, 
priemer 52mm, jednotlivo všívané 
do plátených taštičiek a ručne 
formované do tvaru včelieho 
plástu. Dve vrstvy pružín. ±  816 
pružín/m2

Bočný okraj maraca 

23cm vysoký matrac so štyrmi 
vrstvami bočného ručného šitia. 
Osem horizontálnych úchytov od 
veľkosti King Size a vyššie. Vetracie 
otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú čalúnené kokosovým 
vláknom a vlnou, sú ručne 
oblemované.

Výplň matraca 
Vlnená podložka ochraňujúca 
pružiny. 1000g/m2 zmesy britskej 
ovčej vlny a bavlny, 1350g/m2 
ručne triedených konských vlasov 
spolu s pravou shetlandskou 
ovčou vlnou a bambusom, vrstva 
husto tkanej nepriepustnej 
bavlnenej látky , 900g/m2 zmesy 
pravej shetlandskej  ovčej vlny a 
bavlny. Potiahnuté najjemnejšou 
látkou belgickej kvality podľa 
vášho výberu z kolekcie 
spoločnosti Vi-Spring. Ručne 
zdobené vlnenými gombíkmi.

Pružiny matraca

Pružiny s hrúbkou 1.42mm, 
priemer 61mm, jednotlivo všívané 
do plátených taštičiek a ručne 
formované do tvaru včelieho 
plástu. Dve vrstvy pružín. ±  704 
pružín/m2

Bočný okraj maraca 

23cm vysoký matrac s tromi 
vrstvami bočného ručného šitia. 
Osem horizontálnych úchytov od 
veľkosti King Size a vyššie. Vetracie 
otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú čalúnené kokosovým 
vláknom a vlnou, sú ručne 
oblemované.

Výplň matraca 
Vlnená podložka ochraňujúca 
pružiny. 1000g/m2 zmesy britskej 
ovčej vlny a bavlny, 1200g/
m2 ručne triedených konských 
vlasov spolu s vlnou, vrstva husto 
tkanej nepriepustnej bavlnenej 
látky , 900g/m2 zmesy pravej 
shetlandskej  ovčej vlny a bavlny. 
Potiahnuté najjemnejšou látkou 
belgickej kvality podľa vášho 
výberu z kolekcie spoločnosti Vi-
Spring. Ručne zdobené vlnenými 
gombíkmi.

Pružiny matraca

Pružiny s hrúbkou 1.42mm, 
priemer 51mm, jednotlivo všívané 
do plátených taštičiek a ručne 
formované do tvaru včelieho 
plástu. ±  492 pružín/m2 

Bočný okraj maraca 

21cm vysoký matrac s dvomi 
vrstvami bočného ručného šitia. 
Osem horizontálnych úchytov od 
veľkosti King Size a vyššie. Vetracie 
otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú čalúnené ochrannou a 
vlnou, sú ručne oblemované. 

Výplň matraca 
Vlnená podložka ochraňujúca 
pružiny. 1000g/m2 zmesy britskej 
ovčej vlny a bavlny, 1200g/m2 
ručne triedených konských vlasov, 
vrstva husto tkanej nepriepustnej 
bavlnenej látky , 1200g/m2 zmesy 
britskej ovčej vlny a bavlny. 
Potiahnuté najjemnejšou látkou 
belgickej kvality podľa vášho 
výberu z kolekcie spoločnosti Vi-
Spring. Ručne zdobené vlnenými 
gombíkmi.

Pružiny matraca

Pružiny s hrúbkou 1.52mm, 
priemer 56mm, jednotlivo všívané 
do plátených taštičiek a ručne 
formované do tvaru včelieho 
plástu. ±  418 pružín/m2 

Bočný okraj maraca 

21cm vysoký matrac s dvomi 
vrstvami bočného ručného šitia. 
Osem horizontálnych úchytov od 
veľkosti King Size a vyššie. Vetracie 
otvory po všetkých stranách. Hrany 
rohov sú čalúnené ochrannou a 
vlnou, sú ručne oblemované. 

Výplň matraca 
Vlnená podložka ochraňujúca 
pružiny. 1350g/m2 zmesy britskej 
ovčej vlny a bavlny, 900g/m2 
zmesy britskej ovčej vlny a bavlny. 
Potiahnuté najjemnejšou látkou 
belgickej kvality podľa vášho 
výberu z kolekcie spoločnosti Vi-
Spring. Ručne zdobené plstenými 
gombíkmi.

Distinction matrac pre 
rámové postele 

Superb matrac pre 
rámové postele

Supreme matrac pre 
rámové postele

Tradičný matrac pre 
rámové postele

Každý z matracov Vi-Spring je vyrábaný na mieru.  
Môžete si vybrať z matracov, ktoré  doplnia váš už existujúci rám postele.
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Kolekcia vrchných matracov Heaven

Heaven Luxury Supreme, lem Mandarin Sand 
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Vrchný matrac Vi-Spring – dodatočná vrstva pohodlia 
Heaven je kolekcia nových prepychových vrchných matracov, dodávaných v akýchkoľvek rozmeroch. Vyberte si z nasledujúcich 
možností: Heaven Luxury Supreme, Heaven Luxury, Heaven a Dream, z tých najjemnejších prírodných materiálov pre dokonalý 
komfort.

Vrchné matrace Heaven zaobalia vašu Vi-Spring posteľ ešte väčším 
pohodlím a jemnosťou.

Vrchný matrac Heaven je výbornou voľbou a dodá vášmu matracu extra 
pohodlie v prípade ak máte rámovú posteľ s roštom.

Je výbornou voľbou ak máte rámovú posteľ s roštom. 

Vrchné matrace Heaven pridajú vašej posteli daľšiu úroveň dokonalého 
luxusu.

Každý jeden vrchný matrac Heaven je dôkladne vyplnený tými najjemnejšími 
prírodnými materiálmi ako sú britská ovčia vlna, konské vlasy z južnej 
Ameriky a bavlna.

Prirodzene anti-alergický a hygienický, vrchný matrac Heaven môže byť 
jednoducho vykefovaný, otočený alebo vyvetraný na čerstvom vzduchu.

Vrchné matrace nie su vhodné na pranie ani chemické čistenie.

Môžete si zvoliť zvoliť z troch poťahových látok: Logo, Spotlight Satin 
alebo Plain Satin.

Na vyžiadanie je možné olemovanie v tej istej látke ako je vrchný matrac.

Heaven Luxury Supreme
Britská certifikovaná ovčia vlna 
Platinum, jemná britská vlna, 
konské vlasy z južnej Ameriky, lem 
v látke Mandarin Sand.

Heaven Luxury
Britská certifikovaná ovčia vlna 
Platinum, zmes britskej vlny a 
bavlny, lem v látke Mandarin 
Linen.

Heaven
Britská certifikovaná ovčia vlna 
Platinum, jemná britská vlna, lem 
v látke Mandarin Imperial Gold.

Dream
Jemná zmes britskej vlny a bavlny, 
lem z látky vrchného matraca.

Po nezávislých testoch bol vrchný  
matrac Heaven ocenený certifikátom  
Woolmark vďaka svojej kvalite  
a obsahu čistej česanej vlny.
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Nenáhlite sa... vo výbere svojej dokonalej postele 
Posteľ Vi-Spring je majstrovkým dielom synergie.  Matrac Vi-Spring ponúka ten najlepší komfort a keď tvorí pár s lôžkom Vi-
Spring harmonicky sa dopĺňajú a zdokonaľujú kvalitu vášho nočného odpočinku.

PružnoSť matraca

do 70kg mäkký Soft

70-100kg stredný meDium

100-125kg tvrdý firm

125kg a viac extra tvrdý extra firm

Od mäkkej po extra tvrdú, nájdite 
posteľ, ktorá vám bude dokonale 
vyhovovať.
Matrace a lôžka Vi-Spring úzko 
spolupracujú a pokytujú tak pružnosť 
a oporu pre vaše telo. Prírodné vlákna 
sú odborne spracované, aby vytvorili 
dokonalú výpň; šesť-špirálové 
taštičkové pružiny v rôznych 
pevnostiach pružne reagujú na pohyb 
vášho tela. Výsledkom je posteľ, 
ktorá je prvotriedne pohodlná, ušitá 
vám na mieru.

Je rozumné výber postele neunáhliť. 
Majte na mysli vašu telesnú 
hmostnosť, keď sa rozhodujete o 
tvrdosti matraca Vi-Spring – môže 
byť Mäkký/Soft, Stredný/Medium, 

Tvrdý/Firm a Extra Tvrdý/Extra 
Firm. Keď volíte veľkosť postele 
vezmite do úvahy vašu výšku a 
rozmer miestnosti.  A taktiež sa 
riaďte vlastným pocitom.

Kombinovaný matrac Vi-Spring
Naše požiadavky na spánok a 
koncept pohodlia sa líšia. Aby sme 
zaručili pre vás a vášho partnera ten 
najlepší spánok, prinášame vám 
matrac, ktorý je kombinovaný z 
rôznych pevností pružín. Možete si 
zvoliť matrac v pevnosti Soft a 
Medium, Medium a Firm, Firm a 
Extra Firm. 

Lôžko Vi-Spring – základ vašej 
postele
Lôžko Vi-Spring zosobňuje silu 
pomaly rastúcej škandinávskej 
jedle, šesť-špirálových taštičkových 
pružín, a výplne najkvalitnejších 
prírodných materiálov. Neexistuje 
lepší základ pre matrace Vi-Spring.
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PRíLIš MäKKý AK SA CHRBTICA OHýBA SMEROM DOLu A VyT-
VáRA TAK TLAK OKOLO BOKOV

PRíLIš TVRDý AK SA CHRBTICA OHýBA SMEROM HORE A 
VyTVáRA TAK TLAK OKOLO RAMIEN A KOLIEN

DOKONALá PRužNOSť AK JE CHRBTICA VySTRETá A CELé 
TELO Má ROVNOMERNú OPORu

Ako si vybrať správnu 
posteľ

1 Vyskúšajte si viacero postelí

Kolekcia postelí Vi-Spring ponúka niekoľko 
základných rád, ktoré sa líšia napnutím pružín, 
výplňou a veľkosťou. Vyskúšajte si ich viacero, 
aby ste vedeli určiť, ktorá z nich vám najlepšie 
vyhovuje.

2 Kúpu postele neurýchľujte  

Nájsť si ideálnu posteľ nie je jednoduché. 
Vyskúšajte si jednotlivé modely minimálne po 
10 minút, najlepšie aj so svojim partnerom, ak s 
ním zdieľate jednu posteľ. Ľahnite si do pozície, 
v ktorej zvyčajne spíte, a niekoľko krát sa 
otočte.

3 Overte si pevnosť 

Ak je matrac príliš tvrdý, budete schopní vsunúť 
ruky pomedzi spodnú časť svojho chrbta a 
matrac, naopak, ak je matrac príliš mäkký, ruky 
sa vám poza chrbát nezmestia.

4 Premerajte si miestnosť  

Kúpte si najväčšií možný rozmer postele, aký 
vám umožní váš priestor, aby ste tak zamedzili 
rušivým elemetom. Vi-Spring vie vyrobiť lôžka 
zložené z viacerých častí a tak je možné tieto 
postele jednoduchšie prenášať cez malé vchody 
či úzke schodiská.

5 Investujte  

Priemerne človek strávi jednu tretinu svojho 
života v posteli, preto je dobré pozerať sa na 
kúpu novej postele ako na investíciu do svojho 
zdravia.
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1 Halkin
2 iris
3 circe
4 achilles
5 Hera
6 Helios

1

3

5

2

4
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Čelá Vi-Spring Contemporary ponúkajú moderné a čisté línie s dôkladným remeselným prevedením.

Čelá Vi-Spring Graphic sú dizajnovými kúskami typickými prešívanými panelmi.

Čelá postelí
Vi-Spring navrhol novú kolekciu čiel, aby 
tak dokonale dolpnil svoju kolekciu postelí. 
Dôkladne čalúnené posteľové čelá, v 
Contemporary, Classic a Graphic štýloch, 
dodajú vašej Vi-Spring posteli posledný 
prvok luxusu. 
Kompletný prehľad a viac informácií o 
Vi-Spring čelách nájdete na našej web 
stránke 
www.vispring.eu. 

Riešenia na mieru 
Vytvoríme posteľ, ktorá bude pre vás dokonalá.  
Dávame vám čo najviac spôsobov, ako si vlastnú posteľ personifikovať. 

Od mäkkej po extra tvrdú, vyberte si posteľ, ktorá vám dokonale vyhovuje:
Matrace Vi-Spring sú vyrábané tradične, ale to ešte neznamená, že aj ich tvar musí byť tradičný. Vi-Spring vie zabezpečiť  výrobu matracov i do starožitných, 
baldachýnových či špeciálne navrhnutých postelí. Spoločnosť Vi-Spring verí, že každá posteľ by mala byť osobitá.

Čelá Vi-Spring Classic sú inšpirované tradičným dizajnom, ktorý sa prispôsobil dnešnému vkusu. Posteľové čelá 
sú špecifické elegantnými líniami a výnimočným komfortom a oporou.
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nohy a kolieska
Vyberte si kolieska s hladkým chodom, kolieska s brzdou, drevené nohy alebo tradičné drevené gule. K nízkemu lôžku si môžte zvoliť drevené nohy 
s rôznou výškou, presne podľa vašej potreby. Vyberte si z farieb čerešňa, wenge, mahagón alebo leštený buk.

Sukne postelí
Sukne sú štandardne 
dodávané k posteliam rady 
Viceroy, alebo ich možno 
objednať za príplatok k 
posteliam rady Sovereign. 
Sukne nemôžu byť použité 
pri posteliach s odkladacím 
priestorom.

mahagón
Výška 23cm

Wenge
Výška 18cm

Čerešňa
Výška 15cm

Buk
Výška 13cm

Drevená guľa chrómové 
nohy

Kolieska s 
brzdou
Výška 8.5cm

Kolieska
Výška 7cm

Zipsy a spoje matracov
Zipsy a spoje matracov 
Vi-Spring umožňujú dvom 
jednolôžkovým posteliam 
spojiť sa do jednej veľkej 
postele veľkosti King Size, 
a opätovne sa rozdeliť na 
dve kedykoľvek to budete 
potrebovať. Spodné lôžka sú 
delené pozdĺžne a matrace 
sú spolu zozipsované po celej 
dĺžke.

Výška lôžok 
Vyberte si z troch rozličných výšok lôžok podľa štýlu vašej spálne.

17cm plytké pružinové lôžko
Dostupné aj 12cm extra  
plytké pružinové lôžko

25cm nízke pružinové lôžko 31cm vysoké pružinové lôžko
Celková hĺbka lôžka Viceroy je 33.5cm

Výška lôžka sa meria od spodného po vrchný okraj. Výpň pridáva približne 4cm ak meriate výšku v strede. Kolieska pridajú 7cm. Kolieska s bzrdou 
pridajú 8.5cm ak meriame od podlahy po spodný okraj lôžka.

Dopnky pre vašu posteľ 
Môžete si vybrať z ozaj luxusných doplnkov – či už prešívané chrániče matracov alebo podporné vankúše. Viac informácií ohľadom našich doplnkov 
nájdete na našej webovej stránke: www.vispring.eu
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Srdce postele Vi-Spring
Dokonalosť postele Vi-Spring – to sú tie najlepšie luxusné materiály, ruky a oči zručných remeselníkov, 
storočie tradície a odbornosti.
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Postele Vi-Spring sú prirodzene 
lepšie – pre vás i životné 
prostredie. Každý jeden matrac či 
lôžko je vyplnené čistými 
prírodnými materiálmi, samotná 
výroba postelí a použité baliace 
materiály sú taktiež nezávadné pre 
životné prostredie. 

Začína to posteľou. Každý 
Vi-Spring matrac je vyplnený 
čisto prírodnými materiálmi. 
Vi-Spring používa iba česanú 
britskú vlnu. Počas prípravného 
procesu (bez použitia chemikálii) 

sú odstránené všetky baktérie a 
alergény. Prírodné materiály 
použité v posteliach Vi-Spring 
pochádzajú z obnoviteľných 
zdrojov a sú v prírode 
rozložiteľné. Drevo použivané na 
rámy postelí Vi-Spring je 
certifikované Lesnou Dozornou 
Radou

Obalový materiál postelí 
Vi-Spring je vyrábaný z 80% 
panenského materiálu z 
obnoviteľných lesov a 20% je 
recyklovaných. Výrobný proces je 

bezchlórový. Všetky obaly sú 
100% recyklovateľné, ich 
dodávateľ  bol ocenený ako druhá 
najekologickejšia spoločnosť na 
svete – The Independent a Chain 
of Custody certified. 

Všetko drevo používané 
v posteliach Vi-Spring je 
certifikované Lesnou Dozornou 
Radou (FSC). Cerifikáty FSC 
zaručujú, že drevo je ťažené 
zodpovedne, a pomáhajú tak 
uchovávať ich pre budúce 
generácie. FSC má podporu 

známych enviromentálnych 
organizácií vrátane Greenpeace, 
Woodland Trust a World Wildlife 
Fund.

Prirodzene lepšia pre životné prostredie

Popredajný servis
K vašim službám
Klient je najdôležiteším prvkom spoločnosti 
Vi-Spring. Vi-Spring to sú tie najlepšie postele, 
vyrábané ručne, na mieru, iba pre vás. Ak ste z 
akéhokoľvek dôvodu nespokojní so svojou 
posteľou, okamžite nás prosím kontaktujte.

Tím zákazníckeho servisu spoločnosti Vi-Spring s 
radosťou zodpovie vaše otázky, nielen pri 
doručení, ale počas jej celej životnosti.

Kontakt:
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom vašej 
Vi-Spring postele prosím kontaktujte zákaznícky 
servis na  info@vispring.eu
Vaša otázka bude promptne zodpovedaná školeným 
zástupcom zákazníckeho servisu spoločnosti 
Vi-Spring.

Starostlivosť o vašu posteľ
Pri inštalácii postele vám bude odovzdaný letáčik 
obsahujúci informácie ohľadom starostlivosti 
vašej postele. V prípade akýchkoľvek daľších 
otázok, kontaktujte prosim zákaznícky servis, 
ktorý je vám vždy k dispozícii.
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