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Nejširší nabídka rozkládacích postelí v Evrope

INOVACE ROKU 2015 
plnohodnotná rozkládací postel 
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4. Plnohodnotná postel
Tandem nabízí stan-
dardní spací plochu až 
180x200cm*. U provedení 
s lamelovými nebo výměn-
nými rošty pak můžeme 
hovořit o plnohodnotné 
posteli.   

*na přání až 220 cm

Rozkládací postele TANDEM 
Využijte prostor na 400% 

Víceúčelovost při využití  malého prostoru získala rozkládacím postelím BMB Tandem obrovskou oblibu.  
A to nejlepší: jdou rozložit tak snadno, že to zvládne i školák.

2. Široká lenoška
Na Tandemu Klasik nebo 
Plus si navíc dopřejete  
extra pohodlí při čtení, 
studiu nebo sledování ob-
líbených filmů.  Relaxační 
částečné rozložení připra-
víte za pár sekund. 

3. Uložné prostory
Tandem Klasik, Plus i Ortho  
nabízejí  velký úložný 
prostor. Klasik má úložný 
prostor rozdělený na dvě 
zásuvky. Ortho a Plus mají 
jednu prostornou zásuvku.

1. Pohodlná sedacka
Díky patentované speciální 
zkosené matraci je sezení 
na každé rozkládací posteli  
Tandem dlouhodobě  
pohodlné.  

ˇ
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3INOVACE ROKU 2015 
plnohodnotná rozkládací postel 
Rozkládací postele byly až do letošního roku pro zákazníky kompromisem mezi úsporou místa a komfortem spánku.  
Tandem Plus a Ortho toto dilema definitivně vyřešily. Třetí postel, Tandem Klasik, je skvěle doplňuje  
jako vyvážená volba pro příležitostný spánek a časté sezení. 

CH
RÁNĚNO

VZOREM
UŽITNÝM

TANDEM Ortho

:: Pro každodenní spánek
:: Lamelový rošt  v ceně postele
:: Úložné prostory kdykoliv dokoupíte

TANDEM Plus

:: Pro příležitostné spaní a časté sezení
:: Laťový rošt v ceně postele 
:: Úložné prostory v ceně postele

TANDEM Klasik

Laťový roštLamelový roštVyměnitelný rošt

:: Komfort spaní plně pod kontrolou 
:: Vyměnitelný rošt (není v ceně)
:: Úložné prostory kdykoliv dokoupíte  
    

Provedení zásuvky  
u Tandemu Ortho

Provedení zásuvky  
u Tandemu Plus

Provedení zásuvek  
u Tandemu Klasik

NOVINKA NOVINKA



Vyberte si 
provedení 

postele 
TANDEM

TANDEM s područkamiTANDEM s vysokým čelem 

TANDEM Luke Plus

TANDEM bez područek

TANDEM Jora Klasik 
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  TANDEM zcela dle vás: Masivní přírodní dřevo nebo imitace masivního dřeva a designové potahy. Více na straně 9.   

Nejlepší ceNA DeSIGNOVÁ eDIce



Na obrázKu: Tandem Jora klasik  |   imiTace masivního dřeva  |  čalounění 191/731  |  bílá

Tradiční design za výhodnou cenu. Dodáváme  
výhradně jako SET v imitaci masivního dřeva. 5

od 12 987,-
za SET postel + laťové rošty + úložné prostory

Běžně 19 980,-
SLEVA 35 %

Nejlepší ceNA

TANDEM Jora Klasik 

TANDEM Klasik

Pouze varianta

www.bmb.cz/Tandem

BMB
EASY
BMB
EASY

K DODÁNÍ IHNED  
ve vybraném dekoru   



Na obrázKu: Tandem klasik s vysokým čelem na levé sTraně  |  imiTace masivního dřeva  |  čal. marek 191-100  |  dub bardolíno  |  oblé rohy

Naše nejprodávanější varianta s vysokým bočním čelem (levým 
nebo pravým), kterou oceníte při umístění do rohu místnosti.  
V nabídce máme i variantu s oběma vysokými čely.

6

od 16 943,-
za SET postel + laťové rošty + úložné prostory  

Běžně od 22 590,- 
SLEVA 25 %

BeSTSelleR

CH
RÁNĚNO

VZOREM
UŽITNÝM

TANDEM KlasikTANDEM PlusTANDEM Ortho 

NOVINKA NOVINKA

Nabízíme v těchto variantách

TANDEM  
s vysokým celem 
na levé, pravé nebo obou stranách

ˇ

www.bmb.cz/Tandem

BMB
EASY
BMB
EASY

K DODÁNÍ IHNED  
ve vybraných dekorech   



Na obrázKu: Tandem klasik bez područek | masivní přírodní dřevo - buk Jádrový  | bez čalounění | TransparenTní lak | oblé rohy

BMB
WOOD
BMB
WOOD

7Rozkládací postel bez područek nabízí nejlepší možnost přístupu  
při rozložení a je atraktivní svým čistým designem. TANDEM  

bez podrucek

od 28 353,-
za SET postel + laťové rošty + úložné prostory 

Běžně 32 590,-
SLEVA 13 %

CH
RÁNĚNO

VZOREM
UŽITNÝM

TANDEM KlasikTANDEM PlusTANDEM Ortho 

NOVINKA NOVINKA

Nabízíme v těchto variantách

ˇ

BMB
EASY
BMB
EASY

MASIVNí  
pŘíRODNí DŘeVO

www.bmb.cz/Tandem



Na obrázKu: Tandem klasik s područkami  | imiTace masivního dřeva  | čal. marek 191-620  | dub bardolíno | oblé rohy

8 TANDEM  
s podruckami 
nebo područkou na levé či pravé straně

Tandem s područkami je nejpohodlnější sedačkové provedení. Područky jsou
v ergonomické výšce a fungují jako opora při vstávání.   

od  17 555,-
za SET postel + laťové rošty + úložné prostory 

Běžně od 23 099,- 
SLEVA 24 %

CH
RÁNĚNO

VZOREM
UŽITNÝM

TANDEM KlasikTANDEM PlusTANDEM Ortho 

NOVINKA NOVINKA

Nabízíme v těchto variantách

ˇ

www.bmb.cz/Tandem

BMB
EASY
BMB
EASY

K DODÁNÍ IHNED  
ve vybraných dekorech   



9Design zcela dle Vás
respektujeme Váš interiér

Buk lak

Bordó

jabloň

Olše
Tmavý
ořech

Akát

Bělené
dřevo

BíléBuk

calvados
Dub 

bardolíno

Bříza

Hrušeň 
planá

javor
 kanadský

Ořech
Aida

Ořech
přírodní

Třešeň
Romana

Marek 191-100

Marek 191-102

Marek 191-203

Marek 191-351

Marek 191-514

Marek 191-620

Marek 191-731

Verona 06

Verona 24

Verona 27

Verona 34

Verona 38

Verona 49

Verona 66

Verona 69

Bombay 01

Bombay 04

Bombay 15

Bombay 33

Bombay 36

Bombay 38

Bombay 57

Bombay 89

Buk vosk

Káva Mahagon

Kvalita se vyplatí. Levný nábytek z přírodního dřeva 
může za pár let při používání vydávat nepříjemné 
zvuky. Naše masivní konstrukce z prověřeného buko-
vého dřeva Vám zaručí klidný spánek na dlouhá léta.

Běžný laminový nábytek má tloušťku 18 mm.   
V BMB však věříme, že správná postel má mít 
tloušťku 32 mm. Ta je vedle kvalitní konstrukce  
a zpracování zárukou dlouhé životnosti.

Masivní přírodní dřevo 
tloušťky až 40 mm

Imitace masivního dřeva
32 mm - BMB standard  

Potahové látky matrací
volba designéra

Standardní dekory jora

prémiové dekory

Moření (barvení masivu)

New jersey

Základní potah



10 Naše nejoblíbenejší matrace 
pro Váš pohodlný odpočinek

Pro rozkládací postele Tandem Vám doporučujeme matrace, které se u našich zákazníků těší dlouhodobě  
velké oblibě. Jsou určeny pro celou rodinu, mají dlouhou životnost a každá  z nich nabízí  
pohodlný odpočinek ve dne i v noci. 

Zkosené 
matrace 
Unikátním zkosením 
jedné ze dvou matrací 
dosahujeme pohodlné-
ho sezení a zároveň při 
spaní rovnoměrného 
rozložení váhy. Zkosená 
matrace se chová jako 
matrace nepůlená.

Bonnie
Od 6 305,- Od 3 993,- Od 6 856,- Od 5 105,- Od 7 904,-

Rita, Lisa

2 tvrdosti, 7 zón 
Matrace vyrobená ze 
dvou vrstev (kvalitní 
PUR pěny a pamě-
ťové pěny) má sedm 
anatomických zón. 

(Výška 18 cm,  
nosnost 120 kg)

3 vrstvy PUR pěny 
Jádro matrace je 
zpevněno pojenou 
PUR pěnou. Horní 
a dolní vrstvu tvoří 
kvalitní tvarovaná PUR 
pěna s pevnější lehací 
plochou. 

(Výška Rita 14 cm, 
Lisa 16 cm, 
nosnost 120 kg)

Elena Jenny

2 strany použití 
Elena je z vrstvy 
kvalitní PUR pěny a 
studené pěny. Tužší 
strana je optimální 
pro sezení, měkčí 
strana s profilací je 
vhodná pro ležení a 
spánek. 

(Výška 16 cm, 
nosnost 120 kg)

2 tvrdosti, 7 zón 
Jenny je vyrobe-
ná ze dvou vrstev 
(kvalitní PUR pěny 
a paměťové pěny) 
a má sedm děrova-
ných anatomických 
zón. Vrstvy matrace 
nejsou lepené. 

(Výška 16 cm,
nosnost 120 kg)

Carola

3 vrstvy PUR pěny 
Pěnová matrace 
vyrobená ze tří vrstev  
kvalitní PUR pěny, 
studené a paměťové 
pěny. Děrování sedmi 
anatomických zón a 
neslepené provedení 
zajišťuje dobré pro-
vzdušnění. 

(Výška 18 cm,
nosnost 120 kg)

CH
RÁNĚNO

VZOREM
UŽITNÝMˇ
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ImItace masIvního dřeva

a – výška bočního čela [mm]
a – výška bočního čela 
(varianta s područkami) [mm]

b – délka / vnější délka [mm]

c – šířka / vnější šířka [mm] 

d – výška zadního čela [mm]

e – výška bočního čela
 rovné / oblé provedení [mm] 
výška horní plochy roštu

TaNdeM KLaSIK           TaNdeM PLuS             TaNdeM orTHo           TaNdeM Jora TaNdeM KLaSIK            TaNdeM PLuS             TaNdeM orTHo             TaNdeM LuKe
Rozměry

900

700 

2000 / 2064
800 – 1600 / 890 – 1674 
900 – 1800 / 990 – 1874 

900

385 / 415

300

900

700 

2000 / 2064

900 – 1700 / 990 – 1774 

900

405 / 430

340

-

655

2000 / 2140
800 – 1600 / 895 – 1674 
900 – 1800 / 995 – 1874 

735

-

300

900

700 

2000 / 2064

900, 1800 / 995, 1890

900

440 / 465

     370 (u roštu výšky 60 mm)          

900

700 

2000 / 2080
800 – 1600 / 908 – 1690 

900 – 1800 / 1008 – 1890

900

385 / 415

300

900

700 

2000 / 2080

900 – 1700 / 1008 – 1790

900

405 / 430

340

900

700 

2000 / 2080

900, 1800 / 1019, 1905

900

440 / 465

370 (u roštu výšky 60 mm)

-

700 

2000 / 2080

900 - 1700 / 990 - 1775

840

-

350

Ceník a technické specifikace

Akční cena (Klasik, Plus, Ortho)   

běžná cena před slevou

Prémiové dekory 
výběr z běleného dřeva a přírodního ořechu. více na straně 9

Prodloužení +20 cm (pouze u varianty Klasik) 
prodloužíme délku z 200 cm na 220 cm.

oblé rohy 
designové provedení se zaoblenými rohy.

Úložný prostor pro Plus a ortho 

rošty Primaflex pro ortho
  
při volbě matrací s potahem new Jersey

16 778 Kč 

21 790 kč 

buk, bardolíno, 
hrušeň planá

 17 932 Kč 

22 990 kč 

 32 209 Kč 

36 190 kč 

 16 943 Kč 

22 590 kč 

buk, bardolíno, 
hrušeň planá

29 919 Kč 

34 790 kč 

17 555 Kč 

23 099 kč 

buk, bardolíno, 
hrušeň planá

30 175 Kč 

34 290 kč 

12 987 Kč

19 980 kč 

+1 790 kč
platí pro nestandardní dekory Jora

není v nabídce

součástí provedení

není v nabídce

není v nabídce

buk

17 555 Kč 

23 099 kč 

30 175 Kč 

34 290 kč 

23 916 Kč 

27 490 kč 

bez příplatku

+ 1 990 kč

není v nabídce

součástí provedení

+ 6003 kč

není v nabídce

28 353 Kč 

32 590 kč 

bez PodručeK
(TINa)

vySoKá čeLa
(Sára)

vySoKé Levé Nebo 
Pravé čeLo (eSTer)

S PodručKaMI TaNdeM Jora 
KLaSIK

Levá Nebo Pravá 
PodručKa

TaNdeM LuKe 
PLuS

Akční cena  (Klasik, Plus, Ortho)

běžná cena před slevou

Provedení bez povrchové úpravy 

Moření (barvení masivu) 
vaši masivní postel připravíme ve vybraném barevném moření.

Prodloužení +20 cm (pouze u varianty Klasik) 
prodloužíme délku z 200 cm na 220 cm.

oblé rohy 
designové provedení se zaoblenými rohy.

Úložný prostor pro Plus a ortho 

rošty Primaflex (pouze pro Tandem ortho)

masIvní přírodní dřevo

ImItace masIvního dřeva

bez příplatku

+ 1 990 kč
 

+ 5 990 kč

bez příplatku

+ 5 990 kč
 

+ 2 724 kč 

BeSTSelleR Nejlepší ceNA

SleVA Z BĚŽNÉ ceNY

SleVA Z BĚŽNÉ ceNY

-24 %-24 % -25 % -24 %-23 % -35 %

-13 %-12 % -12 %-14 %-11 %-13 %

K DODÁNÍ IHNED ve vybraných dekorech   

není v nabídce 
v imitaci masivního dřeva

není v nabídce 
v masivním přírodním 

dřevě

+1790 kč

+3 990 kč
 

+1990 kč

 +2 590 kč

+2 724 kč 

masIvní přírodní dřevo

Tiskové chyby vyhrazeny. ceny platné od 20. 4. 2o15 do odvolání. aktuální ceny získáte u vašeho prodejce bmb.



TANDEM Ortho

V roce 1897 založili moji předkové truhlárnu, 
která vynikala svou vysokou kvalitou. Dnes, 
po 118 letech, na stejném místě a ve stejných 
budovách, vyrábí přes 70 mistrů v práci se 
dřevem postele a ložnice pod značkou BMB.

Kvalitní postel by Vám měla vydržet celý 
život. Díky našemu poctivému přístupu při 
výběru materiálů, konstrukci a tradičnímu 
způsobu výroby, Vám jako vnučka  
zakladatelů mohu toto  
osobně zaručit.

Ing. Jitka Čapatá
Ředitelka 

BMB
EASY
BMB
EASY

BMB
WOOD
BMB
WOOD

BMB
ROBUST
BMB
ROBUST


