


Jsme s Vámi tretinu Vaseho zivota.´



Je jen málo míst v našich životech, 
kde strávíme tolik času, jako v našich 
postelích. My ve společnosti Divian Dream 
si velmi vážíme toho, že jste se rozhodli 
věnovat tomuto místu pozornost, kterou 
si plně zaslouží. Velmi si vážíme toho, 
že jste si vybrali postel Divian Dream.

Jsme s Vámi tretinu Vaseho zivota.

ˇ ˇˇ





Naše filozofie

Tradice, přírodní materiály a moderní technologie

Pečlivá ruční práce
Prémiové přírodní materiály

Moderní výrobní technologie
Úcta k tradicím

Pokud bychom jen jedinou naši 
zásadu vynechali, nefungovalo by to. 

Společně jsou naším receptem 
pro Váš božský spánek.

Úspěch našich postelí spočívá v unikátním 
propojení léty prověřených tradičních 
postupů, nejkvalitnějších přírodních 
materiálů a moderních technologických 
invencí. Při výrobě se stále řídíme stejnými 
principy jako naši předchůdci, když naše 
produkty stavíme výhradně na pružinových 
systémech, které zásadním způsobem 
přispívají k odolnosti, stabilitě a pohodlí 

našich postelí. Stejně tak jako výrobní 
mistři v minulosti, i my věříme v pozitivní 
vliv, který mají čistě přírodní materiály 
na naše zdraví a na kvalitu našeho 
spánku. Pokud však chceme zajistit 
opravdovou dokonalost, je třeba zapojit      
i nejnovější výrobní technologie. V našich 
matracích tak najdete pouze moderní 
systémy taštičkových pružin, vyrobené                     

z neutralizovaných nevodivých materiálů 
s různými velikostmi a styly vinutí, které 
jsou seskládány tak, aby vytvořili potřebné 
komfortní zóny. Tyto pružinové systémy 
jsou vytvořeny unikátním patentovaným 
způsobem propojení a celkový počet 
pružin v našich prémiových produktech 
může dosahovat téměř 5 000 při 
standardní velikosti postele 180x200cm.



Komfort bez kompromisů
Po náročném dni si Vaše tělo i Vaše mysl zaslouží nerušený odpočinek. Každá ingredience našeho receptu na kvalitní výrobek má 
svou jedinečnou funkci a společně vytvářejí harmonický celek pro revitalizující spánek. Vždy pro Vás vyhledáváme jen ty nejkvalitnější 
přírodní materiály, které jsme schopni díky pečlivé ruční výrobě dokonale sladit a přitom zachovávat nejvyšší možnou míru 
odpovědnosti nejen k našim zákazníkům, ale také k životnímu prostředí. Jsme přesvědčeni, že pouze poctivá a dobře odvedená 
práce Vám přinese ten jedinečný pocit probuzení po dokonale osvěžujícím spánku.



Pouze přírodní materiály
Koňská žíně

Tradiční materiál, jehož použití při výrobě nábytku 
lze doložit minimálně od 9. století n.l. Tento materiál 
se postupně stal jednou ze základních složek 
kvalitních matrací, neboť vyniká v několika unikátních 
vlastnostech. Nejdůležitější z nich je schopnost 
zajišťovat rovnováhu vlhkosti vzduchu v rámci 
matrace. Lidské tělo dokáže během spánku 
vyprodukovat až 2 dcl tekutin prostřednictvím 
pocení. Koňská žíně dokáže velmi efektivně odvádět 
vzdušnou vlhkost a zabránit její kondenzaci uvnitř 
matrace. Přebytečná vlhkost, která se během noci 
nahromadí uvnitř matrace, pak velmi rychle zmizí, 
když ráno postel opustíme a necháme ji dýchat. 
Další velmi důležitou funkcí koňské žíně je její 
schopnost roznášet váhu a možnost přizpůsobit 
pocit tvrdosti na povrchu matrace.

Kašmírová vlna

V Evropě se kašmírová vlna těší velké popularitě 
od začátku 19. století, a to i přes často 
desetinásobnou cenu ve srovnání se standardní ovčí 
vlnou. Důvodem je charakteristická struktura vláken, 
díky níž se tento materiál stal synonymem pro luxusní 
oděvní textilii. Kašmírová vlákna mají jednu 
z nejjemnějších struktur mezi přírodními materiály, 
ale zároveň dokážou při velmi nízké váze zajistit 
vysoký teplotní komfort. Kašmírová vlna používaná 
v matracích značky Divian Dream pochází výhradně 
z ručně vyčesávané podsadové srsti kašmírských koz 
a patří mezi nejkvalitnější materiály světa.

Ovčí vlna

Vlněné tkaniny a další materiály na bázi přírodní ovčí 
vlny jsou známé pro své termo-izolační vlastnosti. 
Co je však v našich zeměpisných šířkách již méně 
patrné, termoizolace se dá použít oběma směry. 
Pouštní kmeny Tuaregů a Beduínů používají vlněné 
oblečení, kterým se chrání proti vysokým teplotám 
během dne a zároveň proti nízkým teplotám v noci. 

Stejně tak v našich matracích využíváme tyto 
unikátní funkce vlny za účelem vytvoření optimálního 
teplotního komfortu. Navíc se ovčí vlna řadí 
k hypoalergenním materiálům s mnoha pozitivními 
přínosy pro Vaše zdraví. A v neposlední řadě je 
vlna ceněna pro své vlastnosti z hlediska požární 
bezpečnosti, v nichž dalece překovává většinu 
umělých materiálů.

Bio bavlna

Ve výrobě matrací a lůžkovin je bavlna stále jedním 
z nejrozšířenějších materiálů díky svým schopnostem 
absorpce vlhkosti. Ve spojení s vlnou a koňskou žíní 
pomáhá bavlna vytvořit funkční vrstvu pro regulaci 
vlhkosti a tepelného pohodlí. Samotná výroba bavlny 
je však velmi náročná a v dnešní době se stále častěji 
používají silné chemické prostředky pro ochranu před 
parazity. Taková nešetrná výroba však zanechává 
stopy těchto chemikálií i ve finálním produktu. 
Proto společnost Divian Dream používá výhradně 
certifikovanou bio bavlnu z šetrných pěstitelských 
zdrojů, kde se nevyužívají žádné syntetické 
chemikálie, hnojiva či pesticidy. Jako u ostatních 
materiálů tak i zde používáme pouze to nejlepší.

Damašek

Jako damašek je obvykle označována jednobarevná 
látka s jemně tkaným vzorem. Své jméno získala 
podle syrského hlavního města Damašek, kde byly 
tyto látky vyráběny ve středověku a dováženy do 
Evropy. Dnes se pod tímto jménem vyrábí velké 
množství látek, často dokonce z levných syntetických 
vláken. Ve výrobcích značky Divian Dream však 
naleznete pouze nejkvalitnější belgický damašek, 
který je pro naši společnost vyráběn na zakázku 
z pečlivě vybraného přírodního materiálu.

Dřevo

Základy by měly být vždy nejpevnější, to platí jak při 
stavbě domu, tak při výrobě postele. Naše divany 

jsou proto vyráběny z kvalitního masivního dřeva, 
které vyhovuje jak po stránce pevnosti a životnosti, 
tak i po stránce zdravotní nezávadnosti. Jako ostatní 
materiály, použité při výrobě našich postelí, ani dřevo 
neobsahuje žádné chemické látky a je tak s nimi 
v dokonalé harmonii.

Pružiny

Již několik století jsou postele založené na 
pružinovém jádru považovány za nejlepší volbu 
pro pohodlný spánek. Aby však pružinové systémy 
udržely krok s novými materiály, které se prosazují 
do výroby matrací, bylo nutné je výrazně vylepšit. 
Proto dnes v našich výrobcích používáme výhradně 
pružiny z neutralizovaných materiálů a díky rozdílné 
tuhosti jsme schopni ovlivňovat nosnost a tvrdost 
matrací. Pružiny v našich matracích i divanech jsou 
ručně spojované za účelem vytvoření komfortních 
zón, které poskytují Vašemu tělu oporu pro kvalitní 
spánek. Ale důvod pro použití pružinových systémů 
není jen pohodlí, jejich další důležitou vlastností 
pro opravdu zdravý spánek je jejich vzdušnost. 
Během spánku působí pružiny jako dýchací ústrojí, 
které napomáhá správné ventilaci uvnitř matrace.



Silver



Silver Dream
Vstupní branou do říše našich luxusních 
postelí je řada Silver Dream, která vzdává 
hold měsíčnímu svitu. Tak jako všechny 
naše matrace, i řada Silver Dream 
používá prověřený systém taštičkových 
pružin o celkovém počtu 1 160 kusů 
při velikosti matrace 180x200 cm. 
Pro dokonalý komfort je tento systém 
doplněn o celkem 11 kg čisté koňské žíně 

v kombinaci s prémiovou biobavlnou. 
Funkční celek této řady postelí doplňují 
divany vyrobené z pečlivě vybraného 
masivního borového dřeva, doplněné 
o dalších 780 pružin, které napomáhají 
středové matraci při vytváření ideální 
opory Vašeho těla při spánku. Společně 
s ručně prošívanými povrchovými 
matracemi vytvářejí ten správný funkční 

celek potřebný pro dokonalý odpočinek. 
Matrace Silver Dream jsou dostupné 
ve třech stupních tuhosti a mohou být 
kombinovány s povrchovými matracemi 
dle Vašeho výběru.

Kombinovaná výška divanu 
(bez nožiček), matrace a povrchové 
matrace je celkem 52 cm.



Golden



Golden Dream
Dopřejte si královský pocit s naší řadou 
Golden Dream. Jediným posláním 
58 centimetrů čisté výšky přírodních 
materiálů použitých v těchto postelích 
je dokázat Vám, že o luxusu a pohodlí 
nemusíte pouze snít. Dvě vrstvy 
taštičkových pružin s více než 1 800 
jednotlivých pružinek hovících si v téměř 
20 kg funkčních přírodních materiálů, 
jako je koňská žíně, vlna či bavlna,  

nabízí tři možnosti tuhosti matrace. 
V kombinaci s doporučenou 7 cm silnou 
povrchovou matrací vyrobenou ze stejně 
pečlivě vybraných materiálů a s divanem 
s pružinovým jádrem jsou tyto postele 
skutečně královským luxusem.

Kombinovaná výška divanu 
(bez nožiček), matrace a povrchové 
matrace je celkem 58 cm.



Platinum



Platinum Dream
Vítejte ve světě nadpozemského luxusu, 
absolutní vrchol naší kolekce, vítejte 
ve světě Platinum Dream, kde budete 
hýčkáni téměř 4 000 taštičkových pružin, 
14 kg ručně tříděné koňské žíně, 13 kg 
vlny a bavlny v té nejvyšší kvalitě a nadto 
ještě 4 kg nejkvalitnějšího kašmíru. 
Pro matrace Platinum Dream používáme 
unikátní systém tří vrstev taštičkových 
pružin s pečlivě nastavenými komfortními 

zónami, to vše je obklopeno funkčními 
vrstvami vlny, bavlny a kašmíru, které 
dotvářejí nepřekonatelný pocit pohodlí 
pro Váš spánek. Také matrace Platinum 
Dream jsou dostupné ve třech verzích 
tuhosti, pro dokonalé pohodlí jsme však 
pro tuto exkluzivní řadu postelí vyvinuli 
odpovídající divan s dalšími témeř 2 000 
taštičkových pružin, a také jedinečnou 
povrchovou matraci o síle 8 cm. 

Dopřejte si opravdový klenot ve světě 
luxusních postelí.

Kombinovaná výška divanu 
(bez nožiček), matrace a povrchové 
matrace je celkem 63 cm.



Splňte si svůj sen
Staňte se návrhářem Vaší nové postele! My Vám nabízíme naše know-how, kvalitní přírodní materiály a řemeslnou dokonalost. 
Vy si vyberete design čela postele a divanu, povrchovou látku a ostatní doplňky podle svých přání a snů. Máte tak možnost 
vytvořit si tu nejdokonalejší postel přesně podle Vás! Je samozřemostí, že si můžete vybrat také velikost postele, její uspořádání 
a řadu dalších detailů, které pomohou dotvořit dokonalé srdce ložnice, o které jste vždy snili.

Jádro matrace: Roznášecí vrstva: Povrchová výplň: Výška matrace: Ruční prošívání:

Matrace Silver
Dream

Taštičkové pružinové jádro, 1160 pružin
(v rozměru 180/200)

Čistá koňská žíně 100% bavlna 24 cm Ano

Matrace Golden
Dream

Taštičkové pružiny, dvě na sobě, 
2348 pružin
(v rozměru 180/200)

Čistá koňská žíně
100% bavlna
+ vlna/bavlna 
34%/66%

28 cm Ano

Matrace Platinum
Dream

Taštičková pružina, z obou stran 
komfortní pružina, celkem 3732 pružin
(v rozměru 180/200)

Ručně tříděná 
koňská žíně

100% bavlna
+ vlna/bavlna 
34%/66%
+kašmírová vlna

30 cm Ano

Výplň: Povrchová výplň: Výška matrace: Ruční prošívání:

Povrchová matrace 
Silver Dream

Čistá koňská žíně (celkem 6kg) 100% bavlna 300gr/m2 (celkem  12kg) 6 cm Ano

Povrchová matrace 
Golden Dream

Čistá koňská žíně (celkem 9kg)
100% bavlna 300gr/m2 (celkem  5kg)
vlna 34% / bavlna 66% 500gr/m2 
(celkem 8kg)

7 cm Ano

Povrchová matrace 
Platinum Dream

Ručně tříděná koňská žíně (celkem 14kg)

100% bavlna 300gr/m2 (celkem  5kg)
vlna 34% / bavlna 66% 500gr/m2 
(celkem 8kg)
kašmírová vlna (4kg)

8 cm Ano

Rám: Jádro: Výplň: Výška divanu: Potahová látka: Nožičky:

Divan Silver Dream Masivní 
dřevo

Pružiny LFK, 780 pružin
(v rozměru 180/200)

Změkčující 
bavlněná směs

24 cm
Potahová látka 
z kolekce Divian 
Dream

Výběr dřevěných 
či kovových nožiček 
z kolekce Divian 
Dream

Divan Golden Dream Masivní 
dřevo

Taštičkové pružiny
1160 pružin
(v rozměru 180/200)

Změkčující 
bavlněná směs

24 cm

Divan Platinum Dream Masivní 
dřevo

Taštičkové pružiny
1850 pružin
(v rozměru 180/200)

Změkčující 
bavlněná směs

26 cm



Postelová čela

Nožičky

Všechny naše produkty je možné libovolně kombinovat s jakýmkoli postelovým čelem z naší nabídky.

Barvy a materiály pro postelové čelo a divan 
je možné zvolit dle aktuální nabídky Divian 
Dream, ale také od dodavatelů z třetích stran.

Možno volně kombinovat se všemi produktovými 
řadami - Silver / Golden / Platinum

Lyre

Wood type A

Metal type E

Wood type B

Metal type F

Wood type C

Metal type G

Wood type D

Metal type H

Aquarius

Cygnus

Gemini

Carina

Columbia

Auriga

Ara

Pictor





Pětihvězdičkové postele 
Pokud jste profesionálem v hotelovém 
sektoru, zajisté věnujete maximální úsilí 
tomu, abyste pro své hosty vytvořili to 
nejlepší prostředí. A přesně to máme 
společné, protože také my se nespokojíme 
s ničím jiným, než s dokonalostí. Spojme 
tedy naše síly a společně nabídněme 
Vašim hostům nezapomenutelný komfort, 
kvůli kterému se k Vám budou chtít znovu 
a znovu vracet. Hotelové řady našich 
postelí sdílejí tu samou filozofii jako 

všechny naše ostatní produkty - přírodní 
materiály, poctivá ruční výroba, tradiční 
koncepty v souladu s modernímy 
výrobními postupy, to vše při zachování 
konkurenceschopné ceny. S našimi 
výrobky si můžete být jisti, že o Vaše 
hosty je královsky postaráno.

Pro další informace, prosím, 
kontaktujte Vašeho prodejce 
Divian Dream produktů.





Rozšířená záruka
Naše společnost Divian Dream vždy 
stojí za kvalitou použitých materiálů 
i za řemeslným provedením našich 
produktů. Jako důkaz našeho odhodlání 
pro Vás vždy vybírat jen ty nejlepší 
materiály, odpovědně přistupovat 
k výrobě i k výstupní kontrole kvality, 
Vám poskytneme nadstandardní záruku 
na všechny naše produkty. V případě 
postelového rámu od nás získáte doživotní 
záruku, na matrace, povrchové matrace 
a ostatní výrobky pak nadstandardní 
záruku na výrobní vady v délce až 20 let.



www.DivianDream.com

Ruční výroba luxusních postelí

Jsme hrdí, že Vás smíme provázet po jednu třetinu Vašeho života.


