


About us

“The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled.’’
                                                                                      Plutarco

ITALIAN BEDS was born from the harmony of 
brilliant minds: the Cesaro brothers.

Perseverance and positive thinking have always 
distinguished them.

A leitmotiv binds them: the passion for this 
job.

That same passion moved his father, Giuseppe 
Cesaro, to found, in the 1980s, the family 
business, entering the production of mattresses: a 
sector to which has always been fascinated.

A man of a thousand resources, who was able to 

convey a strong sense of responsability, the 
virtue of humility, determination, the importan-
ce of getting in game to his children: values that, 
even today, resonate with great force within the 
walls of the factory.

The meeting of tradition and innovation. The 
deep connection between memory and experimen-
tation. The expression of creativity, experience, 
scientific research.

ITALIAN BEDS is the art of the italian craftsman-
ship in evolution.
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O nás

Značka ITALIAN BEDS se zrodila z harmonie 
brilantních myšlenek bratří Cesarů.

Vytrvalost a pozitivní myšlení je vždycky odlišovaly 
od ostatních.

Leitmotiv je zavazuje: vášeň pro tuto práci.

Stejná vášeň pohnula Giuseppem Cesarem, aby v 
osmdesátých letech založil rodinný podnik na 
výrobu matrací, tímto výrobním odvětvím byl vždy 
fascinován.

Pouze jeden muž z tisíce byl schopný prokázat 
silný smysl pro zodpovědnost, slušnost, mrav-

nost, odhodlání, důležitost dostat do hry své 
děti, tedy hodnoty, které i dnes korespondují s 
úžasnou silou v naší továrně.

Setkávání tradic a inovace. Hluboké spojení mezi 
vzpomínkami a experimentováním. Projev tvořivos-
ti, zkušenosti, vědeckého výzkumu.

ITALIAN BEDS je umění italské řemeslné dovedno-
sti v evoluci.

“Mysl není nádobou, která má b!t naplnena, ale ohnem,
 kter! má b!t zapálen.’’
                                                                          Plútarchos
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“The noblest research is the research of excellence.”
                                                         Lyndon B. Johnson

Know how Know how

The company is registered with the INSTITUTE 
FOR THE PROTECTION OF ITALIAN PRODU-
CERS, on whose goal is to safeguard, enhance 
and promote the Made in Italy.

In fact, the company has the 100% original and 
quality certification of the Made in  Italy, it perio-
dically undergoing a series of accurate checks, 
aimed at ensure that the entire production is totally 
carried out in Italy.

In line with the parameters provided for by the 
Italian legislation in force, Law no. 166 art. 16 of 20 
November 2009, the Certification of origin and 
quality 100% Made in Italy ensures:

Labeling
A function not generally provided in the context of 
the simple Made in Italy.

Traceability
A sequential numbering applied to the products.

Anti-counterfeiting
Total safety and protection of the company brand.

Accreditation
A validation from the most important international 
distributors.

ITALIAN BEDS adopts the IT01 system 100% 
Italian Quality:

- MANUFACTURING ENTIRELY IN ITALY

- ITALIAN SEMI-FINISHED PRODUCTS

- QUALITY AND FIRST CHOICE NATURAL 
  MATERIALS

- EXCLUSIVE COMPANY DRAWINGS AND 
  PLANNING

- ITALIAN HANDCRAFTED AND TRADITIONAL 
  WORKING

- RESPECT FOR WORK, HYGIENE 
  AND SAFETY.

- RESPECT FOR NATURE AND ENVIRONMENT.

“Neju"lechtilej"í je hledání dokonalosti.”
                                         Lyndon B. Johnson

Společnost je registrována U INSTITUTU PRO 
OCHRANU ITALSKÝCH VÝROBCŮM, jejímž cíli 
jsou ochrana, zlepšení a propagace produktů 
Made in Italy.

Opravdu celá společnost je 100% originální 
Made in Italy s certifikáty kvality, periodicky 
podstupuje sérii kontrol zaměřené na zajištění, 
aby celá výroba byla výhradně prováděna v Itálii.

V souladu s parametry vyžadovanými platnou 
italskou legislativou, zákon č. 1666 čl. 16 z 20. 
listopadu 2009, certifikát 100% původu a kvality 
Made in Italy zajišťuje:

Etiketa
Funkce, která není jednoduše poskytována v 
kontextu samotného Made in Italy.

Dohledatelnost
Na produkty je aplikováno sekvenční číslování.

Ochrana proti padělkům
Bezpečnost a ochrana značky společnosti.

Akreditace
Ověření platnosti od nejdůležitějších mezinárodních 
distributorů.

ITALIAN BEDS přijímá systém stoprocentní italské 
kvality IT01:

- VÝROBA VÝHRADNĚ V ITÁLII

- ITALSKÉ KOMPONENTY

- KVALITA A PRVOTŘÍDNÍ VÝBĚR PŘÍRODNÍCH 
  MATERIÁLŮ

- EXKLUZIVNÍ NÁVRHY A DESIGN SPOLEČNOSTI

- ITALSKÁ ŘEMESLNOST A TRADIČNÍ RUČNÍ 
  PRÁCE

- RESPEKT PRO PRÁCI, HYGIENU A BEZPEČNOST 
  PRÁCE

- RESPEKT K PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.



5 6

Research and development

Research and development

The exclusivity of the fabrics, materials, 
embroidery and seams offer a important added 
value, customizing the range according to different 
needs and working with designers, experts in the 
sector, both Italian and foreign.

The modus operandi is transformed by focusing 
not only on the quality in choosing raw materials, 
but also on the differentiation and diversification of 
the production itself.

There is now a powerful spirit of collaboration and 
a mindset aimed at growth.In fact, ITALIAN BEDS 
invests in research and development to impro-
ve processes and savegarde the environment.

Its factory yarns are certified by the global recycle 
standard (GRS), which is recognized as the most 
important international standard for the sustainable 
production of textile products made with recycled 
materials.

The GRS includes the following areas:
- Composition of the product and content of 
  recycled materials;
- Maintenance of traceability throughout the 
  production process;
- Restrictions on the use of chemicals;
- Compliance with specific environmental and 
  social criteria concerning the rights of workers.

Therefore, ITALIAN BEDS contributes to the 
achievement of a global economy with zero 
emissions thanks to the use of sustainable 
fabrics, whose production is based on the 
reduction of energy consumption, on the use of 
renewable raw materials sources, on the optimiza-
tion of the production chain and, effectively, on the 
significant reduction of chemicals.

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

Jedinečný výběr tkanin, materiálů, výšivek a 
švů nabízejí důležitou přidanou hodnotu, 
přizpůsobují sortiment různým potřebám spotřebit-
ele a pracují s návrháři, experty v sektoru, ať již 
italskými či zahraničními.

Pracovní postup se neustále vyvíjí zaměřují se 
nejen na kvalitu při výběru surovin, ale také v 
diferenciaci a diverzifikaci výroby samotné.
 
Aktuální silný duch spolupráce a orientace 
zaměřená na růst. Aktuálně ITALIAN BEDS inve-
stuje do výzkumu a vývoje, aby vylepšil 
výrobní procesy a ochranu životního prostředí.

Továrna je certifikována globálními recyklačními 
normami (GRS), které jsou uznávány jako nejdůl-
ežitější mezinárodní standardy pro udržitelnou 
výrobu textilních výrobků, vyráběných z recyklo-
vaných materiálů.

GRS zahrnují následující oblasti:

- Složení výrobku a obsah recyklovaných materiálů;
- Udržitelnost v celém výrobním procesu;
- Omezené užívání chemikálií;
- Shoda se specifickými environmentálními asociálními 
  kritérii týkajících se práv pracovníků.

Tím pádem společnost ITALIAN BEDS přispívá k 
dosažení globální ekonomiky s nulovými emise-
mi díky užívání trvale udržitelných tkanin, jejichž 
výroba je založena na snížení spotřeby energie, 
použití surovin z obnovitelných zdrojů, na optimali-
zaci výrobního řetězce a na výrazné redukci 
chemikálií.
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Legenda / Legend

7 ZONE BODY
SUPPORT

ANTI-ACARUS

ANTIBACTERIAL

BREATHABLE

AIRED

FOR ELECTRIC
BED BASES

ECO-FRIENDLY

WASHABLE

MEMORY FOAM

REMOVABLE
MATTRESS COVER

TURN

Materiál proti
roztočům

Antibakteriální

Termoregulace
Odnímatelný
kryt matrace

Sedmizónové
podepření těla

Paměťová pěna

Pro elektrickou
mřížku Omyvatelné

Pohlazení s pamětí
Memory caresse

Alcantara

Lurex

Zlaté nitě

Viskóza

Ionty stříbra

Watergel

Prodyšné

Turn

Ekologické Aloe

Větrané Latex

THERMOREGULATION

ALOE

LATEX

Kapesní
pružiny 800

Masážní
účinek

Kapesní
pružiny 1600

Větřík s pamětí

Kapesní
pružiny 3000

Proti proleženinám

POCKET SPRINGS 800 POCKET SPRINGS 1600 POCKET SPRINGS 3000

MEMORY CARESSE

ALCANTARA

LUREX

GOLD THREADS

VISCOSE

SILVER ION

WATERGEL

MEMORY BREEZEMASSAGING EFFECT ANTI-BEDSORE

Extra
jemné

Měkké

Tuhý

Extra
tuhýa reality.

a dream, and a dream

 Make your life



Kolekce POWER je urcena tem kterí se nevzdávají sv!ch konícku a vá"ní. 
Power collection is born for those who do not give up to hobbies and passions.

Je navr#ena tak, aby zarucila vysok! v!kon, jak fyzick!, tak i du"evní v ka#dodenním #ivote.
It is projected to garantee hight performances, both mental and physical, in every day life.

POWER je rovnováha mezi moderním designem a funkcností 
Power is the balance between modern design  and functionality,

dávající energii telu i mysli.
giving a shot of  energy to body and mind.

“ Your body is the temple of nature and of the divine spirit, keep it healthy, respect it.’’
                                                                                                                                                                                                 Henri Frederic Amiel
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ACTIVE

Active Active

Jemná tkanina s dynamickým a podmanivým 
designem, která okamžitě padne prohlížejícímu 
do oka.
 
Povlak kombinuje eleganci, kreativitu a energii 
přes překvapivou harmonii dvou odlišných 
barev, černé a oranžové, vás zaručeně zaujme
 
ACTIVE je matrace s odnímatelným povlakem 
prostřednictvím zipu.
 
Výjimečnost této matrace je dána spodní tkani-
nou výhradně v 3D.

Tkanina polstrování: 600 g na metr čtvereční. 
 
3D obvodový pás: zaručuje maximální prodyšn-
ost, vytváří neustálou cirkulaci vzduchu uvnitř 
struktury.

A fine fabric, with a dynamic and captivating 
design, which immediately catches the viewer's 
eye.

The covering combines elegance, creativity and 
energy, through a surprising harmony of 
different colors, black and orange, which are 
expertly distributed for its realization.

ACTIVE is a mattress with a removable cover 
technology, adopting a zip closure

The exclusivity of this mattress ACTIVE is also 
determined by the lower fabric completely in 3D. 

Padded fabric: 600g per square/M. 

3D perimeter band: guarantees maximum 
breathability, creating a continuous recirculation of 
air inside the structure.

VÝŠKA/HEIGHT ACTIVE: 22 cm

ACTIVE is for athletes, for those who do not give up on hobbies and passions.
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BREATHABLE ECO-FRIENDLY ANTI-ACARUSANTIBACTERIAL
REMOVABLE

MATTRESS COVER
7 ZONE BODY

SUPPORT

WASHABLEMEMORY BREEZEAIRED

Active Active

Ventilation system

Designed holes to relieve muscle tension in the 
shoulder area

Special wavy manufacturing method of the Memory Breeze

Otvory navržené pro uvolnění svalového 
napětí v oblasti ramen

Speciální vlněná výrobní metoda Memory Breeze

Ventilační systém

Pohodlí a energii, které matrace ACTIVE přinášejí, je zaručena její strukturou, která je vyrobená z:

- Z VISKOELASTICKÉ PĚNY MEMORY BREEZE – uvolňuje hluboký pocit svěžesti

- OTEVŘENÉ STRUKTURY PĚNOVÝCH BUNĚK

- 7 DIFERENCOVANÝCH ZÓN

Matrace ACTIVE uvolňuje stres a svalové napětí, přináší vysokou míru pohodlí díky maximální ergonomické 
struktuře a dvojitému zdvihu.

Nejenže respektuje životní prostředí, ale garantuje:

- VYSOKOU PRODYŠNOST, zajištěním volného průchodu vzduchu a rychlého rozptýlení tepla a vlhkosti;

- EXCELENTNÍ ELASTIČNOST, jemnou podporou a uvolnění různých oblastí těla, jimž se dokonale přizpůsobí;

- ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ, protože si v průběhu času uchovává původní vlastnosti.

Ventilační systém vytváří vzduchový polštář mezi matrací a podložkou, který pohlcuje vlhkost uvolňovanou při 
odpočinku.

The well-being and energy that the ACTIVE mattress releases is guaranteed by its structure, made of:

- VISCOELASTIC FOAM - MEMORY BREEZE - releases a deep sensation of freshness

- OPEN CELL FOAM STRUCTURE

- 7 DIFFERENTIATED ZONES

 
 ACTIVE relieves stress and muscle tension, giving a high level of comfort thanks to the maximum ergonomic 
structure and double lift.

It does not only respects the environment, but guarantees:

- HIGH BREATHABILITY, ensuring the free passage of air and the rapid dispersion of heat and humidity;

- EXCELLENT ELASTICITY, gently supporting and welcoming the different areas of the body, to which it adapts 
  perfectly;

- RESISTANCE TO AGING, maintaining the initial characteristics over time.

The ventilation system creates an air cushion between the mattress and the base, which absorbs the moisture 
released during rest.
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FUNCTIONALITY AND BEAUTY MAXIMUM ERGONOMIC STRUCTURE AND DOUBLE LIFT

This solution includes a refined and 
harmonious side band.

ITALIAN BEDS offers a variant of ACTIVE, 
characterized by an EXTRA layer of open 
cell made of foam, offering greater 
support.

Společnost ITALIAN BEDS nabízí variantu 
matrace ACTIVE s charakteristickou 
EXTRA vrstvou otevřených buněk vyro-
bených z pěny, které nabízejí větší pode-
pření.

Toto řešení zahrnuje rafinovaný a harmo-
nický obvodový pás.

VÝŠKA/HEIGHT ACTIVE: 24 cm

EXTRA
SOFT SOFT FIRM EXTRA

FIRM

MĚKKÝEXTRA
MĚKKÝ

EXTRA
SOFT SOFT FIRM

PEVNÝ

EXTRA
FIRM

EXTRA
PEVNÝ

MĚKKÝEXTRA
MĚKKÝ PEVNÝ EXTRA

PEVNÝ

FUNKČNOST A ESTETIKA VYSOKÁ ERGONOMIE A DVOJITÁ OPORA
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WHY SHOULD A FITNESS LOVER CHOOSE ACTIVE?

The special design of the structure promotes recovery after physical activity, regenerating the body. 

In fact, ACTIVE adapts perfectly to the shapes of the body and improves blood circulation, eliminating pressure 
from your muscles trigger points.

The POWER collection has been designed to ensure maximum muscle relaxation.

The innovative ACTIVE technology strengthens the tone of the muscles, to prevent fatigue, cramps and 
pain: a balanced support, essential to recover tone after practicing sports.

It improves psycho-physical performance, to give the best in everyday life. The body quickly discharges its 
electrostatic charge, to wake up well even after a few hours of sleep.

Its special shape is able to perform a beneficial lymphatic massage.

ACTIVE garantees quality sleep that meets the needs of every fitness lover.

PROČ BY SI MĚL MILOVNÍK SPORTU VYBRAT ACTIVE?

Speciální design podporuje zotavení po fyzické aktivitě a regeneruje tělo.

ACTIVE se perfektně přizpůsobí tvarům těla a zlepšuje krevní oběh, eliminuje tlak z vašich svalů.

La collezione POWER è stata studiata per garantire il massimo rilassamento muscolare.

Inovativní technologie ACTIVE posiluje svalový tonus, aby zabránila únavě, křečím a bolesti: vyvážené 
podepření je nezbytné pro regeneraci po sportu. 

Vylepšuje psycho-fyzické výkony, aby dala to nejlepší v každodenním životě. Tělo rychle vybíjí svůj elektrostati-
cký náboj, aby se dobře cítilo po probuzení i po pár hodinách spánku.

Speciální tvar matrace je schopný provádět blahodárnou lymfatickou masáž.

ACTIVE zaručuje kvalitní spánek, který splňuje potřeby každého milovníka fitness.


