
Návod na montáž a používání produktů a výrobků od firmy POSTELIA s.r.o. 
 
POSTEL Z MASIVU:  (video s postupen montáže naleznete na www.spime.cz/navod-zarucni-podminky) 
• Postel vybalte z ochranného obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch masivu). 
• Postavte hlavové čelo na místo kde chcete, aby Vaše postel stála a v mírném náklonu ho opřete opatrně o zeď. 
• Do kování na hlavovém čele zavěste kolmo obě bočnice zároveň. Poté bočnice opět obě zároveň zavěste do kování 
na nožním čele. Dlaněmi zatlačte ze shora na bočnice a zkontrolujte, že došlo k zapadnutí protikusů kování do sebe. 
(pokud kování nezaskočí do sebe, mírně povolte vruty v kování na hlavové a nožní částí a po zaskočení dotáhněte) 
• Do kování, které je uprostřed hlavového a nožního čela, zasuňte středovou lať a nastavte výšku regulační nohy. 
• Po montáži se již postel nesmí posunovat, aby nedošlo k vysunutí jedné z části postele z kování a dále k deformaci 
kování nebo k zaseknutí a zlomení nohy středové latě. Postel nikdy nepřenášejte smontovanou. 
 
U výrobků z masivu je kupující srozuměn s tím, že: 
- postel je určena k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru. 
- středová lať do postele s jednou výškově nastavitelnou nohou je určena pro umístění lamelového roštu, případně 
laťkového roštu v rámu, nikoliv pro samostatný laťkový rošt, u kterého dochází k nerovnoměrnému roznesení váhy. 
Pro samotný laťkový rošt (hovorově pro prkénka) je nutné použít středovou lať se čtyřmi nastavitelnými nohami. 
- u postelí (a ostatních výrobků z masivu), které jsou povrchově upraveny olejovým pigmentem BIOFA, je nutno 
zkontrolovat před vložením matrace do postele nebo před položením výrobku z masivu např. na koberec, zda je olej 
zaschlý (eventuálně je třeba ho suchým hadříkem setřít aby nedošlo k uvolnění pigmentu). Pokud se pigment stále 
uvolňuje, je třeba zamezit kontaktu s potahem matrace nebo s kobercem, aby nedošlo k ušpinění. Použijte starší 
prostěradlo nebo textil. Výrobek z masivu pak nechte odvětrat při pokojové teplotě a pravidelném větrání. 
Komody a volně stojící skříně jsou osazeny systémem pro uchycení ke zdi a je nutné je z bezpečnostních důvodů 
připevnit ke zdi nebo k jiné pevné opoře, díky které nedojde k případnému převrácení. Uchycení ke zdi provádí 
zákazník sám, Postelia, s.r.o. uchycení neprovádí. 
- vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), pokud jejich 
nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným 
barevným odstínem anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové 
praskliny), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i 
místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze 
zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná. 
- vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), vizuálně 
patrné spojení dřeva tzv. Spárovka - Průběžná lamela (laicky - nenavazují na sebe léta masivu). Použití Spárovky - 
Průběžné lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu na velkých plochách jako je hlavové čelo, 
nožní čelo, bočnice postele, boky a čílka komod a stolků a dalších výrobků z masivu. 
- vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), uvolňování 
specifického pachu použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny 
povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický 
pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání. 
 
Údržba výrobků z masivu: 
Po dobu dozrávání povrchové úpravy olejovým pigmentem BIOFA (2-3 měsíce od dodání) otírejte povrch pouze 
suchým savým hadrem. Postel je z přírodního materiálu, o který se musí pečovat speciálními přípravky 
viz. Internetový obchod www.spime.cz kategorie „čištění a údržba“ nebo pouze jemně vlhkou textilií. Nesmí docházet 
k namáčení. Na čištění povrchu s povrchovou úpravou „Olejování BIOFA“ používejte pouze speciální přípravky BIOFA 
nebo přípravky přímo určené na olejované povrchy. POZÓR na levné komerční přípravky, které mohou na povrchu 
zanechat znatelné poškození. Postel nevystavujte vlhkému prostředí.  
Povrch upravený PU Lakem (polyuretanovým) otírejte vlhkým hadříkem nebo přípravky určenými na lakovaný povrch. 
Při vrzání z místa kování, dotáhněte vruty na kování a lehce promažte olejem. Při vrzání z místa kde se dotýkají 
bočnice hlavového nebo nožního čela, potřete dotekové plochy tuhým mýdlem ve vhodné vrstvě. 

Při vrzání z místa kde se dotýkají rošty nosné lišty (na vnitřní části bočnice) nebo středové latě (uprostřed postele), 
podložte toto místo filcem kterým zajistíte tichý posuv roštu po nosné liště nebo středové lati . Pomoci od vrzání 
může také vzájemná výměna roštů (pravý za levý a levý za pravý) nebo vzájemná výměna bočnic postele  
(u většinové produkce našich postelí jsou bočnice univerzální a lze vyměnit pravou za levou a opačně). 
 
 
LAMELOVÝ ROŠT 
• Lamelový rošt vybalte z ochranného obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch). 
• Odstraňte lepící a plastové pásky, které by mohly bránit polohování roštů. 
• Rošt vložte do rámu postele tak, aby byly podepřené boky roštu po celé jeho délce.  
• Rošt má vždy hlavovou a nožní část. U roštů s bočním výklopem pro ukládání je třeba umístit výklopy do stran.  
• Zkontrolujte, zda se nezachytává kování roštu o bočnice postele, středovou lať a nebo zda něco nebrání polohování 
• Na rošt položte matraci. 
 
Návod na používání LAMELOVÝCH ROŠTŮ (polohovací rošt a rošt s pístovým výklopem pro ukládání) 
• Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed příčky. 
Polohujte vždy s matrací, tak aby tvořila zatížení. Tímto dosáhnete správné funkce polohovacího kování na roštu. 
Zvednutím do nejvyšší polohy se uvolní zarážky na kování a zvednutou část je poté možné sklopit. 
• Přístup do úložného prostoru přes rošty s pístovým výklopem pro ukládání (boční pístový výklop nebo nožní pístový 
výklop) provádějte také vždy pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed příčky. Zavírání úložného prostoru 
provádějte, tak že jednou rukou tlačte ze shora na matraci a druhou přidržujte textilní nebo plastové ucho aby 
nedošlo k nárazu při douzavírání úložného prostoru. U některých typů roštů s nožním pístovým výklopem pro přístup 
do úložného prostoru je možnost vyklopení zarážek, kterými nastavíte polohování i pro nožní část.  
• Tvrdost roštu lze nastavovat pomocí posuvníků regulace tuhosti na zdvojených lamelách. Nastavení vysvětluje 
etiketa nalepená na roštu. Čím jsou posuvníky dál od sebe, tím jsou zdvojené lamely tvrdší a naopak. 
• Polohovací rošty doporučujeme nechávat po dobu spánku ve vodorovné poloze. 
 
U lamelových roštů je kupující srozuměn s tím, že: 
- lamelové rošty jsou standardně dodávány o cca. 3,5 cm kratší a o 1 cm užší, je to z důvodu použitého kování ve 
vnitřní části postelí. Upozorňujeme zákazníky na rošty značky IKEA, tento výrobce vyrábí rošty v přesném rozměru 
např. 200x90 (v ČR je tento rošt ATYP). Tyto rošty pak nejdou použít do běžných postelí všech ostatních výrobců. 
- lamelový rošt je určený na používání v suchém prostředí – v obytném interiéru. 
- na rošty je zakázané stoupat, skákat a na zvednuté části sedat anebo působit nepřiměřenou silou. 
- při změně polohy musí dbát na to, aby nedošlo k zavření lůžkovin mezi konstrukci roštu. 
- rošt se při manipulaci nesmí nosit za lamely anebo za středovou příčku. 
- rošt by měl být zespodu větraný (volný přístup vzduchu) 
- rám roštu a lamely jako přírodní materiál může obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost 
zespodu lamel. Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci. 
- na roštu jsou umístěny krycí pouzdra pro ochranu konců roštu proti poškození při transportu. Toto pouzdra mohou 
být po umístění do rámu roštu odstraněna. Pokud na roštu zůstanou, tak žádným způsobem neovlivňují funkci roštu. 
- vadou výrobku není na několika místech povrchově narušený rámu roštu (jemné poškrábání nebo ťuknutí vzniklé 
transportem). Toto povrchové narušení vzniká již hromadnou přepravou roštů z výroby do centrálního skladu a poté 
transportem roštu přes přepravní společnost nebo rozvozem Postelia s.r.o. Toto povrchové narušení nijak neovlivňuje 
funkci a užití roštu a nesnižuje jeho hodnotu. U roštů je počítáno s tím, že jsou umístěny v rámu postele a jsou 
zakryty matrací, čímž nejsou pohledové a nenarušují tak vzhled postele. 
- vadou výrobku není hrubější povrchové opracování lamel ze spodní nepohledové a neužitné části, kde nedochází ke 
kontaktu s matrací. Spodní část lamel dále může na několika místech obsahovat výrobní nedokonalost (suk, 
začernání, jemné třísky). Reklamace v záruční době na zlomenou lamelu je uznána pokud k jejímu zlomení dojde ve 
výrobní nedokonalosti (suku, začernání atd.). Reklamace není uznána pokud je lamela zlomená neúměrným 
zatížením. 
 
 



Údržba lamelových roštů: 
Lamelový rošt je výrobek z přírodního materiálu – dřeva, proto ho ošetřujte pouze vlhkým hadříkem. Nesmí docházet 
k namáčení. Při vrzání kovaní ho lehce promažte olejem.  
 
 
MATRACE (pěnové, latexové) 
• Před vybalením matrace z hygienického obalu zkontrolujte správnost dodávky (typ matrace, rozměr, tuhost). 
• Matraci vybalte z ochranného hygienického obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch). 
• Matrace srolované pro transport jsou po rozbalení do 2 hod. připravené k použití a do 48 hod. plně nafouknuté. 
• U matrací s jednou ložnou stranou zkontrolujte správné vložení do rámu postele (visco pěna musí být nahoře). 
• Latexové matrace a matrace vyrobené pouze ze studené pěny můžete vložit do rámu postele libovolnou stranou. 
• Pěnové matrace můžete umístit na lamelový rošt, laťkový rošt nebo pevnou desku (doporučujeme zajistit dýchání) 
• Výrobce latexových matrací doporučuje pro správné tvarování použít pod matraci kvalitní lamelový rošt. 
 
Návod na používání matrací 
• Matrace umístěte do rámu postele. Zkontrolujte správné vložení. Matrace nejsou určeny k umístění na podlahu.  
• U laťkového roštu nesmí být mezery mezi latěmi vetší než 5 cm 
• Životnost matrace prodloužíte použitím kvalitního matracového chrániče, který zabrání průniku tekutin a nečistot. 
 
U matrací a polštářů je kupující srozuměn s tím, že: 
- matrace a polštáře jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru. 
- vadou výrobku není uvolňování specifického pachu použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu používání 
matrace pach zmizí. Je vhodné nechat matraci po vybalení z hygienického obalu odvětrat. 
- vadou výrobku není žmolkování potahu. Pro odstranění žmolků můžete použít odžmolkovávač. 
- vadou výrobku není částečné změknutí a vyřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech 
- vadou výrobku není proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace (ČSN 91 1004) 
- tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 cm 
- tolerance u tuhostí matrací je +/- 15% (EN ISO 3386-1) 
- vadou výrobku nejsou drobné odchylky vyplývající s ručního podílu práce jako je lepení, balení nebo další 
manipulace. Proto mohou být na jádru matrace povrchové praskliny/trhliny, chybějící části pěny u hran a boků do  
velikosti 25 mm a další drobné odchylky ve struktuře materiálů nemající vliv na funkci výrobku. 
- barevnost pěn v matracích vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejnách nebo 
fotografiím matrací v internetovém ochodě. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě 
samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností. 
- při výrobě matrací se snažíme minimalizovat použití chemického lepidla a proto jednotlivé sendvičové vrstvy jádra 
matrace nejsou k sobě slepeny, ale pouze do sebe zapadají jako výřezové protikusy. Díky tomu, že VISCO pěna 
(paměťová pěna) použitá v horní části jádra matrace reaguje na okolní teplotu a je elastická, může se stát, že po 
dodání matrace může být horní vrstva posunuta nebo může působit, že její šíře a délka je menší než spodní část 
jádra. Toto lze snadno vyřešit povytažením jednotlivých elastických vrstev paměťové pěny a srovnáním na velikost 
spodní části jádra. Poté matraci nechte v interiérové teplotě. 
- základní rozměr matrace je 200x90 cm. Jakýkoliv menší rozměr je vyroben seříznutím základního rozměru. 
Jakýkoliv širší nebo delší rozměr je dolepen stejným materiálem (např. délka 210, 220 cm nebo šířka 100, 120, 140 
cm). Matrace šířka 160, 180, 200 cm dodáváme v provedení 2 x jádro matrace ve společném potahu. Po domluvě 
můžeme šířku 160, 180, 200 cm dodat i ve slepeném provedení. 
 
Údržba matrací a polštářů 
Matrace a polštáře z pěny je možné vysávat, čistit suchou pěnou, případně vaxovat se sníženým vlhčením a 
vysoušením. Prát se může pouze látkový potah matrace nebo polštáře, nikoli jádro. Při praní nepoužívejte aviváž. 
Maximální teplota pro praní je uvedena na štítku potahu. Běžně můžete prát na 40-60°C. 
 
 
 

V případě jakéhokoliv problému s naším výrobkem nás kontaktujte na infolince servisu +420 388 441 102,  
po-pá 9-12 / 13-16 hod. nebo na servis@spime.cz, bez předchozí domluvy nevozte zboží do prodejny. 
 
Záruka na výrobky se nevztahuje na:  
- poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění 
- odření dřeva špatným zacházením / např. okopáním 
- nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla) 
- vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod. 
- na z oxidování (změnu barvy dřeva) 
- vady zboží, na které byla poskytnuta sleva 
- vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí 
použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy. 
- vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím 
- drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů) 
- vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záruční a pozáruční servis zajišťuje výrobce:             
Postelia s.r.o. 

Radlická 2368/106 
150 00 PRAHA 5 

Tel.: +420 388 441 102 
Email: servis@spime.cz 

www.spime.cz 
 


