
Mluvíme-li o luxusním zboží, často přijde řeč i na tak zvaná 
“must have” – předměty, doplňky či výrobky, které zkrátka 

musíme mít. Co k nim patří? Kabelka Louis Vuitton? Porsche Carrera 
se sklápěcí střechou? Šaty od Versaceho? Židle od Bořka Šípka? Ano, 
tyto a stovky dalších předmětů jistě k luxusnímu životu patří, avšak 
ptáme se: proč bychom si luxusu měli užívat pouze když bdíme 
a připravovat se o něj během spánku, tedy celých 6 – 8 hodin denně?! 
Pokud ani vy nepřicházíte na žádnou rozumnou odpověď čtěte dál. 
Vítejte ve světě nebeského luxusu a pohodlí postelí Burgess.

LLUXUS, KTERÝ MUSÍTE MÍT
                   ...a vaše tělo vám za něj poděkuje!

4 fakta 
o Burgess

Rodinná fi rma, která se zabývá výrobou luxusních postelí již od roku 
1927 a stala se synonymem pro nejvyšší kvalitu a servis. To dokládá 

mimojiné i nejprestižnější certifi kát kvality ve Velké Británii – Guild 
Mark Award for Manufacturing. 

Výrobce, který svou strategii zakládá výhradně na individuálním 
přístupu ke každému jednotlivému požadavku zákazníka. Dokáže 

zhotovit postel jakéhokoliv tvaru, velikosti, výšky i designu. 

Společnost, která si získala celosvětový věhlas díky několika základním 
hodnotám, jež ve své práci uplatňuje a jimiž jsou: poctivá ruční 

práce, nekompromisní pozornost k detailu, snaha o jedinečnost každého 
výrobku a maximální respekt k přírodě. 

Značka, která je od letošního roku k mání i u nás, a to především díky 
jejímu výhradnímu distributorovi pro Českou Republiku, společnosti 

Aglas Furniture a její majitelce Karině Fisun. 

Aglas furniture
      Passion for Living
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33 předpoklady 
pro dokonalý 

spánek

Jádrem a hlavní hodnotou postelí Burgess je systém ocelových pružin, 
z nichž každá je uložena v samostatném bavlněném pouzdru. Právě 

oddělené uložení pružin zvyšuje komfort každé postele, garantuje její 
absolutní nehlučnost a umožňuje individuální nastavení – váš partner i vy můžete mít rozdílnou pevnost pružin a navíc pohyb vašeho 
partnera v posteli ani nezaznamenáte. Ty nejluxusnější modely Burgess jsou vyplněny neuvěřitelným počtem 4.000 pružin. Díky tomu se 
při ulehnutí do postele ocitnete doslova ve stavu beztíže a dokonalého pohodlí. 

Dalším charakteristickým rysem postelí Burgess je využití těch nejhodnotnějších přírodních materiálů. Pružiny jsou vystlány ručně 
zpracovanými bílými koňskými žíněmi, dále je používán především kašmír a čistá přírodní bavlna. Výběr těchto materiálů není 

náhodný – jejich ušlechtilost a hodnota spočívá především v jejich jedinečné ventilační schopnosti. Dokážou dokonale odvádět pot 
a přebytečnou vlhkost, která se (ačkoliv si to neuvědomujeme) v našem těle během spánku uvolňuje. Navíc dokážou udržovat tělo po 
celou dobu spánku v optimální teplotě, jsou bezvadně prodyšné a umožňují tak optimální cirkulaci vzduchu. Výsledek je zjednodušeně 
řečeno tento: při spánku se nepotíte, není vám horko ani zima a navíc je matrace postele dokonale provzdušněná a déle vydrží. 

Nezbytnou součástí postelí Burgess jsou v neposlední řadě ručně sešívané okraje matrací. Jejich efekt zdaleka není pouze estetický, 
ale především funkční – díky ručnímu šití a použití speciálně vyvinutých dlouhých jehel a lněných vláken je svrchní část matrace 

pevně spojena s vnitřní pružinovou částí a postel si zachovává pevnost a stabilitu po dlouhá léta. I díky tomu může Burgess na své postele 
poskytnout záruku v délce 10 let s jistotou, že skutečná životnost postele je ještě mnohem delší.

22 další důvody, 
proč je Burgess 

tou nejlepší volbou

Zatímco mnoho luxusních věcí si pořizujeme na úkor našeho zdraví 
(dámy, vzpomeňte například na vaše milované střevíčky s vražednou 

výškou podpatků, na které však nedáte dopustit), značka Burgess nám 
nabízí nejvyšší míru luxusu a ještě k tomu prospívá našemu zdraví, 
pohodě a fyzické i psychické výkonnosti. Je totiž zkušenostmi ověřeno, 
že právě spánkem v kvalitní posteli se můžeme velmi rychle zbavit bolestí 
zad, únavy, všeobecného vyčerpání i špatné nálady (nebo se těmto 
nepříjemnostem zcela vyhnout!). 

Vzhledem k tomu, že taková luxusní postel není otázkou pár korun, 
vyplatí se k jejímu výběru přistoupit opravdu zodpovědně. Právě 

proto společnost Aglas svým klientům nabízí možnost si postel zapůjčit na 
vyzkoušení. Majitelka Aglas Furniture totiž ze zkušeností ví, že sebelepší 
doporučení nemůže nahradit váš vlastní pocit, který po ulehnutí do 
postele Burgess zakusíte. Avšak připravte se: bude to láska na první noc!

Kontakt: 
Aglas Furniture, Petrské náměstí 7, Praha 1
T: +420 602 719 598, www.aglasfurniture.cz 

" Několik doporučení 
k výběru postelí nakonec"

Pokud vybíráte postel pro dva, vybírejte rozhodně 
společně s partnerem. 

Dobře si rozmyslete výšku (z vyšší postele
se pohodlněji vstává, zvláště v pokročilejším věku). 

Při výběru rozměru nebuďte skromní – vyberte 
ten největší, který se do vaší ložnice vejde, 
přitulit se k sobě můžete vždy, avšak dostatek 
prostoru při spánku nic nenahradí. 
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