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Vítejte v království lesa - v říši slovanských bohyň a bohů.
Nechte se okouzlit moudrostí staletých stromů, jejichž kmeny

jsou prosycené věčností času i pomíjivostí lidského bytí.
Stromů, které lidstvo uctívá po tisíce let.

Svěřte se do náruče bohyně Devany,
která Vás bude noc co noc doprovázet do říše hlubokých snů,

a ráno něžně probouzet.

V každé posteli DEVANA se ukrývá duše bohyně,
duše lesa, věčnosti a hlubokého rozjímání.

V ŘÍŠI BOHYNĚ





Majestátním stromům, které došly na konec svého životního příběhu,
byly silou vichřic vyvráceny z kořenů nebo zachráněny před přirozenou zkázou,

vdechují znovu život regionální truhláři a vytváří tak zcela nový příběh,
nový život v podobě robustní české postele s duší bohyně Devany.

Každá postel je originál. Nenajdete dvě se shodnou kresbou dřeva.
Matka příroda je tou nejdokonalejší výtvarnicí, kterou nelze překonat.

Své říši spánku - své nové posteli však můžete vtisknout kus sebe.
Každá postel pro Vás vzniká na zakázku a lze ji přizpůsobit.

Vždy ale jen tak, aby nevyprchalo její kouzlo... 

JEDINEČNÝ SOULAD





Dub. Odolné tvrdé dřevo s výrazným charakterem.

Dub (Quercus) je, odborně vzato, rodem rostlin z čeledi bukovitých. Jedná se o dlouhověkou dřevinu, která se vyskytuje zejména 
v mírných oblastech severní polokoule.

Slovo "dub" se považuje za slovo slovanského původu. K naší bohyni Devaně tak neodmyslitelně patří, už proto, že v pohanském 
náboženství zaujímal nezastupitelné místo. V našich slovanských končinách byl zasvěcen hromovládci Perunovi. Dubu si velice 
vážili také Keltové a Germáni. Kdo by neznal spojení Druidů s posvátnými dubovými háji...

U nás se hojně vyskytuje dub letní a dub zimní. Dřevo dubu je mimořádně tvrdé a trvanlivé. Využití dřeva je nejen na nábytek, 
ale například také na sudy a podlahy. Z měkčí části (borky) dubu je získáván korek. Jádrové dřevo dubu je natolik odolné, že 
vydrží ve vodě, a téměř zkamení. Na dubových pilotech je v podmáčeném terénu založeno mnoho středověkých staveb.

Jeho pevné místo najdeme také v léčitelství. Má vysoký obsah tříslovin a jeho dřevo má antibakteriální vlastnosti. Takže prospěš-
né vlastnosti na lidské zdraví má nejen kůra, žaludy nebo listy, ale dá se říci, že celý strom. Není těžké pochopit, proč jej celé 
generace našich předků tak silně uctívaly. Dub zná dokonce i Bachova květová teriapie ve formě esence 22. 

DUB



TANGER

OSMO



Devana v dubovém hávu ovládne Vaše sny. Česká postel ve svém vrcholném provedení.

Postel z masivního dubového dřeva z českých lesů. Maximální robustnost konstrukce - masiv tloušťky 4,5 cm na celé posteli 
(včetně neviditelných partií). Nastavitelná výška spaní, spojovací zámky - laserem pálená silná ocel. Postel DEVANA z masivního 
průběžného jádro-bělového dubového masivu je skutečně dominantou každé ložnice. Je velice těžká a robustní. Dubová postel je 
investicí, která nás přežije několikrát, a nikdy nevyjde z módy a neztratí nic ze své praktičnosti.

Výška zad („velkého“ čela) je 100 cm. Elegantní a bezpečnostní zkosení hran najdete na celé posteli (na přání lze místo zkosení 
hrany zaoblit). Přímočarý, funkční desing. Bočnice jsou již v základním provedení zvýšené (tj. 50 cm po horní hranu).

Samonosný robustní středový nosník z pružného jasanového dřeva nevyžaduje žádné podpůrné nožičky; prostor pod postelí je 
zcela volný. Toto řešení Vám usnadní úklid a případné uložení věcí pod postel. Výška mezi spodní hranou bočnice a zemí je tzv. 
„na kufr“, tj. 25 cm.

DEVANA je k dispozici v širokém spektru typických i atypických rozměrů (jednolůžka i dvojlůžka), včetně možnosti úložných 
prostor, přístupných shora za použití výklopných roštů. K posteli Devana jsou v nabídce také noční stolky VELES ve 3 provede-
ních, které dokonale ladí s postelí.

Pro dubové provedení doporučujeme přírodní olej TANGER, který díky tungovému a ricinovému oleji s příměsí karnaubského 
vosku a přírodních citrusových výtažků zvýrazňuje přirozenou krásu dubového dřeva, ale nechává jej stále "dýchat" a být doslo-
va součástí našeho života. V nabídce je také povrchová úprava OSMO, dávající tlumenější vzhled, a též paleta moření s odolnými 
laky. Na prodejně Matrace Haken Všeň jsou k dispozici vystavené postele i vzorníky. Posteli DEVANA v dubovém masivu však, dle 
našeho názoru, nejvíce sluší právě přírodní olej TANGER. Přirozené "prasklinky ve struktuře dřeva" jsou tmeleny černou prysky-
řicí, která dodává vzhledu na charakteru. 

Devana dubová. Na věky.



DEVANA - DUB



Jasan. Královská třída. Svojí tvrdostí a hustotou se vyrovná dubu a pružností jej dokonce předčí. 

Jasan (Fraxinus) je rod z čeledi olivovníkovitých. U nás nejhojnějším je jasan ztepilý, poskytující vysoce kvalitní, tvrdé a pružné 
dřevo, používané s oblibou na prvotřídní podlahy a nábytek. Bez zajímavosti není ani to, že díky svým vlastnostem se používá 
též na výrobu rámů automobilových karoserií a v Americe z něj mají dokonce baseballové pálky... Bez zajímavosti není ani 
skutečnost, že všechny postele DEVANA, ať už jsou vyrobeny z jakéhokoli masivu, mají středovou nosnou vzpěru vždy ze dřeva 
jasanového. Právě díky jeho tvrdosti, odolnosti a hlavně mimořádné pružnosti je pro tento nejvíce namáhaný spoj dokonalou 
volbou. Do vlhkého exteriérového použití se však nehodí - což nás v tomto případě nemusí vůbec trápit.

Jasan zhruba od 40 let věku tvoří tzv. „nepravé jádro“, tedy výraznou tmavou část v kresbě dřeva. Jasan tak dokáže být velice 
charakterním a výrazným dřevem pro interiérové použití, a často jej lidé neumí odlišit od vzhledu dubového dřeva, a to zejména 
v případě tmavší povrchové úpravy.

Jasan má své místo také v léčitelství, s ohledem na širokou škálu léčivých látek v jeho dřevě obsažených. Dřevo - mimo jiné - 
obsahuje kumarin, který se od konce 19. století využívá k výrobě parfémů.

JASAN



OSMO

TANGER



Devana s božsky prokreslenou strukturou jasanového masivu.

Slovanská bohyně lesů s duší jasanového dřeva z českého podhůří Jizerských hor. Postel z masivního jasanu vyniká výjimečnou 
tvrdostí a hmotností, plně srovnatelnou nebo převyšující dubové provedení. Jasan má mimořádnou pružnost a v namáhaných 
aplikacích dokáže dubové dřevo dokonce překonat.

Postel je vyrobena s maximálním důrazem na robustnost provedení. Jak už jsme napsali, všechna provedení postelí Devana mají 
masiv tloušťky 4,5 cm na celé posteli (včetně neviditelných partií). Společným znakem je také nastavitelná výška spaní, jakož i 
konstrukční provedení a rozměry. Postel je vyrobena z průběžného masivu (plnohodnotný, délkově nenapojovaný masiv). Navr-
žena je s ohledem na dlouholeté zkušenosti, které čerpá jak z práce lokalních českých truhlářů, tak i ze zkušeností našich, při 
montážích postelí u našich zákazníků. V postelích DEVANA je dřevo z českých lesů.

Samonosný robustní středový nosník z pružného jasanového dřeva nevyžaduje žádné podpůrné nožičky; prostor pod postelí je 
zcela volný. Toto řešení Vám usnadní úklid a případné uložení věcí pod postel. DEVANA je k dispozici v širokém spektru typic-
kých i atypických rozměrů (jednolůžka i dvojlůžka), včetně možnosti úložných prostor, přístupných shora za použití výklopných 
roštů. K posteli Devana jsou v nabídce také noční stolky VELES ve 3 provedeních, které dokonale ladí s postelí.

Pro jasanové provedení postele DEVANA doporučujeme taktéž unikátní přírodní olej TANGER, který díky tungovému a ricinové-
mu oleji s příměsí karnaubského vosku a přírodních citrusových výtažků zvýrazňuje kresbu jasanového dřeva, ale nechává jej 
stále "dýchat". V nabídce je také povrchová úprava OSMO, která ponechává dřevo světlejší. Moření s povrchovým lakem je 
možné taktéž. U nás na prodejně Matrace Haken Všeň jsou k dispozici vystavené postele i vzorníky. Posteli DEVANA však, dle 
našeho názoru, nejvíce sluší přírodní olej TANGER. Přirozené "prasklinky ve struktuře dřeva" jsou tmeleny černou pryskyřicí, 
která dodává vzhledu na charakteru. 

Objevená krása. Devana z jasanu.



DEVANA - JASAN



DEVANA - BUK
Bukové dřevo je husté, tvrdé a pevné, byť v porovnání s jasanem méně pružné. Dřevo je celkově spíše světlejší, bývá světle 
hnědé, někdy až do růžova. Oproti dubu je světlejší, má vesměs také jemnější kresbu (tedy většinou, příroda je mocná čaroděj-
ka, a její kouzlo je i v tom, že nikdy nevíte, jakou strukturu a barevný tón dřevu vykouzlí). Oproti jasanu a dubu však bývá 
"méně razantní". Skvěle se moří, takže pro tónování do požadovaného odstínu je z tvrdých dřev buk tou správnou volbou. 
Odolnost dřeva je vynikající - však slavný Thonet proslavil buk ve formě ohýbaného dřeva ve formě bytelných, přesto elegant-
ních židlí. Konstrukce, rozměry a možnosti úprav jsou pro všechny postele Devana samozřejmě shodné.



DEVANA - MODŘÍN
Modřín, ve staročeštině Břem nebo Verpán. Latinsky Larix. Je velice odolný a pevný. Jeho dřevo je středně tvrdé a má velmi 
znatelné jádro - mnohdy až červenohnědé s velmi výraznou kresbou letokruhů. Modřín je dlouhověký jehličnatý strom, který 
dorůstá výšky až kolem 50 metrů. Vyskytuje se od Aljašky přes Alpy až po Japonsko. Šplhá až do Himálaje. Modřín je skvělou 
volbou. Jeho výrazná barva, kresba a nízká nasákavost (která jej chrání) může být problémem v případě světlých povrchových 
úprav mořením. Barva a kresba prostě „vyleze ven“. Pakliže toto není vysloveně Váš záměr, doporučujeme opatřit jej olejová-
ním Tanger. Konstrukce, rozměry a možnosti povrchových úprav jsou pro všechny postele Devana shodné.



DEVANA - TOPOL ČERNÝ
Strom plný života a síly, využívaný v lidovém léčitelství. Lehké, měkké, a přesto velice odolné dřevo, které tzv. "málo pracuje" 
ustojí výkyvy vlhkosti. Strach z měkkého dřeva není v případě postele Devana na místě. Při plné tloušťce průběžného masivu 
4,5 cm na celé posteli a silného ocelového kování v kombinaci s mohutným jasanovým nosníkem vydrží i řádění živlů. Doporu-
čujeme dřevo ponechat buď v přírodním provedení s povrchovou úpravou OSMO nebo jej namořit do transparentní bílé. Tak 
bude nejkrásnější a nechá lehce vyniknout černou kresbu vláken dřeva a černou pryskyřicí tlumených přirozených suků a 
prasklin. Konstrukce, rozměry a možnosti povrchových úprav jsou pro všechny postele Devana shodné.



DEVANA - BOROVICE
Borovice dává měkké dřevo krásné barvy a struktury s vyšším obsahem pryskyřic. Už naši předkové věděli, že když se dělají 
věci pořádně, tak vydrží, byť by byly z měkkého dřeva. A platí to i pro postele. Za zmínku také stojí, že mezi nejdéle žijící orga-
nismy na zemi patří právě borovice - některé exempláře borovice dlouhověké mají téměř 5000 let! Pro postel DEVANA v pro-
vedení borovice doporučujeme jak olej TANGER (zvýrazní a lehce ztmaví strukturu dřeva), tak i OSMO (světlejší povrchová 
úprava, plná svěžesti). Konstrukce, rozměry a možnosti povrchových úprav jsou pro všechny postele Devana shodné, avšak v 
případě borovice moření nedoporučujeme, neboť jej hůře přijímá.



DEVANA - SMRK
Smrk je velice rozšířenou dřevinou, kterou najdeme prakticky po celé serverní polokouli naší planety. Zvykli jsme si jej vnímat 
jako „obyčejné dřevo“, neboť jeho výskyt v lesních monokulturách je skutečně obrovský. Smrk je však velice zajímavý. Obsahu-
je silice, které se používají k léčbě revmatu a bolestí kloubů a též v aromaterapii. Dřevo smrku je sice měkké, avšak také hou-
ževnaté a dostatečně pevné a pružné. Relativně málo sesychá. Patří také k cenově velice dostupné alternativě dražších, ušlech-
tilejších dřev, k jejichž vzhledu se dá smrk mořením či jinou povrchovou úpravou přiblížit. Konstrukce, rozměry a možnosti 
povrchových úprav jsou pro všechny postele Devana shodné.



Rozměry postele a prostor kolem ní.
Dvakrát měř, jednou řež. Pokud chcete dvoulůžko, doporučujeme rozměr šíře 180 cm, pokud na něnho tedy máte doma dostatek místa. Pro dvě osoby je 
zcela ideální. U menšího rozměru šíře 160 cm už citelně pocítíte ztrátu „prostoru a komfortu“. Je ale pravdou, že když se Vám v posteli roztáhnou ještě 
děti a pes, pak Vás ani postel 200 x 220 cm nezachrání... 

Pokud jde o délku, chce to ideálně o 20 cm delší postel, než je výška postavy. Každý to má ale jinak. Někdo nesnáší, když mu z postele čouhají nohy a 
padá peřina, někdo má naopak rád, že mají nohy „volnost“. Prodloužení postele, roštů i matrací sice nestojí málo, avšak kvalitní výrobek Vám bude 
sloužit dlouhá léta. V případě postelí Devana jde o majetek, který se dědí.

Když ale není místo, tak je lepší se uskromnit, než se noc co noc omlátit o postel. Z tohoto důvodu mají postele Devana velkrysé zkosení všech hran. Na 
přání mohou mít místo 45° zkosení zaoblení. Pamatujte na to, že kolem postele se musí dát rozumně projít. Chce to alespoň 40 cm, lépe přes půl metru 
prostoru. Myslete také na radiátory, podlahové lišty a skříně vedle postele. Opomíjené detaily umí znepříjemnit život.

Podkroví a výška postavy. Jak to souvisí?
Pozor dávejte také v podkroví - výška čela je standardně 100 cm. Pokud však budete postel umisťovat pod šikmý strop, může nastat problém. A nejde jen 
o to, zda se pod strop vejde čelo postele, ale také o to, jak se Vám bude z postele vstávat (pocit, že se můžete kdykoli bouchnout hlavou, není zrovna 
příjemný). Roli v tom hraje také výška tělesná (když si na posteli sednu) i výška matrace (při vstávání z postele bychom měli mít pohodlí a „nelézt ze 
země“). Postele Devana na to myslí - mají nastavitelnou výšku spaní. Jelikož nevybíráte postel každý den, chce to skutečně dvakrát měřit, a raději se 
poradit, než se stane chyba nebo vznikne nefunkční kompromis. Rádi k Vám přijdeme prostor zaměřit a navrhnout optimální řešení na míru.

Kam s ním?
Do úložných prostor. Jasně. Věci se musí někam ukládat. Zvlášť, když doma není místa na zbyt. Úložný prostor k posteli Devana není problém. My však 
doporučujeme, abyste - pokud to není nevyhnutelně nutné - nechali pod postelí volný prostor. Prach a průvan poběží pod postelí, a nikoli přes Vás. 
Uklízet se bude snadno, a matrace budou správně odvětrávány (zvlášť ve vlhčích prostorech snížíte riziko vzniku spor plísní). Alergici to ocení.

Na co si dát při výběru postele pozor.



Rozměry postele DEVANA:
Tloušťka masivu je cca 4,5 cm. Výška zad (velkého čela) je cca 100 cm. Výška vrchní hrany bočnic a 
malého čela od země je cca 50 cm. Prostor mezi spodní hranou bočnice a podlahou je 25 cm.

Vnější rozměry postele: k rozměru čisté vnitřní ložné plochy (např. 180 x 200 cm) přičtěte k šířce i délce 
cca 10 cm (což odpovídá cca 2x tloušťce masivu 4,5 cm s drobnou rezervou). Vnější čisté rozměry postele 
180 x 200 cm tak budou cca 190 x 210 cm.



Partner bohyně Devany mnoha tváří. Noční stolek VELES je dostupný ve všech masivech, stejně 
jako postel a úložný box. Provedení Z0 bez zásuvky; Z1 s 1 zásuvkou nebo Z2 se 2 zásuvkami.VELES

Základním provedením je výška 50 cm (tj. horní hrana stolku je shodná s výškou hrany bočnic postele Devana). Šíře je 45 cm a padne tak 
do většiny ložnic, kde často na šířku nezbývá příliš místa. Hloubka stolku je 35 cm. Stolek je vyroben z plného masivu, korpus zásuvky je 
vyroben z kvalitní překližky a je s hmotou stolku spojen špičkovými německými pojezdy s automatickým dojezdem. Veles je tak vlastně 
slovanským bohem s germánskou technikou. Na vrchních obrázcích jsou vyobrazena provedení (zleva): Veles Z0 Jasan; Veles Z1 Dub; 
Veles Z2 Modřín.



Česká postel z českého dřeva
s vůní exotických dálek.

Unikátní přírodní olej,
který ochrání dřevo a zvýrazní jeho strukturu

polomatnou elegancí:

TANGER
Tanger je směsí přírodního tungového oleje,

ricinového oleje a pravého karnaubského vosku,
která je doředěna výtažky z citrusových plodů.

Síla přírody v oleji, který dřevu rozumí.

Povrchová úprava je, 
na rozdíl od mořidel a laků,

snadno opravitelná
„přeolejováním“.



Detail partie postele Devana v dubovém masivu, ošetřeném olejem Tanger
s přirozenými vadami dřeva tmelenými černou pryskyřicí.
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Matrace Haken s.r.o.
Založením firmy Matrace Haken jsme roku 2011 navázali na tradici
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