
poste¾ VELIA

poste¾ FORTUNA poste¾ CALVINA

poste¾ ISTRIA

buk

morenie390 EUR  

351 EUR buk

morenie470 EUR  

423 EUR

buk

morenie633 EUR  

570 EUR

» postele z masívneho bukového dreva (hrúbka masívu 3 cm) » jednoduchá montáž » možnosś kombinácie k viacerým 
typom noèných stolíkov » štandardná povrchová úprava – lak (možnosś zmeny povrchovej úpravy na olejovosk) » pevnosś a 
stabilita je zaistená excentrickým kovaním » 5-bodové kovanie pre nastavenie rôznej výšky lôžka » prevedenie prírodný buk 
alebo morený » záruka na korpus postele 10 rokov

» masívne postele z jadrového buka (hrúbka masívu 4 cm) » jednoduchá montáž » možnosś kombinácie k viacerým typom 
noèných stolíkov » štandardná povrchová úprava – olejovosk (možnosś zmeny povrchovej úpravy na lak) » pevnosś a stabilita 
je zaistená excentrickým kovaním » 5-bodové kovanie pre nastavenie rôznej výšky lôžka » prevedenie prírodný buk alebo 
morený buk » záruka na korpus postele 10 rokov

» multifunkèná rozkladacia poste¾ s masívnymi roštami a 2 zásuvkami
» štandardná povrchová úprava – lak (možnosś zmeny povrchovej úpravy 
na olejovosk) » v zloženom stave s doplnkovými skosenými opierkami sa 
poste¾ môže využívaś ako pohodlná sedaèka » možnosś dokúpenia 
matracov v klasickom pośahu alebo v èalúnnickej látke s výberom zo 
šiestich farieb » prevedenie prírodný buk alebo morený buk

» noèný stolík z masívneho bukového 
dreva v jednoduchom a praktickom 
prevedení » hrúbka masívu 3/2 cm
»štandardná povrchová úprava – lak 
(možnosś zmeny povrchovej úpravy na 
olejovosk) » gulièkový dojazd s tlmením
» prevedenie prírodný buk alebo morený 
buk

buk

morenie904 EUR  

814 EUR

poste¾ OTELA
noèný stolík TNS 4

buk

morenie153 EUR  

138 EUR

AKCIA

Pla
tnosś 

let
áku

 od 1.7.2021 do 31.12.2021.

Poste¾ ISTRIA má od výroby OBLÉ ROHY
a extra široké nohy - 20 cm.

buk

morenie679 EUR  

611 EUR



rošt DOUBLE T5

rošt DOUBLE BVP T6
rošt DOUBLE MOBIL T5

Akcia platí pre postele VELIA, ISTRIA, FORTUNA a CALVINA v rozmere 200x160 a 200x180 cm a 
poste¾ OTELA v rozmere 200x80 a 200x90 cm. Akcia platí pre rošty v rozmeroch 200x80 a 200x90 cm. 
Možnosti úprav postelí za príplatok: oblý roh, oblá hrana, oblá noha. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

» štandardný lamelový rošt pevný - nepolohovate¾ný
» nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
» spevòujúci stredový popruh poèet lamiel – 28 ks
» nosnosś 130 kg » vhodný pre latexové a penové matrace

» štandardný lamelový rošt polohovate¾ný pomocou
1 motora » duálny motor pre samostatné polohovanie 
èasti pod hlavou a èasti pod nohami » dia¾kové ovládanie
» spevòujúci stredový popruh » nastavenie tvrdosti lamiel 
v strede roštu (T5) » poèet lamiel – 28 ks » nosnosś 130 kg
vhodný pre latexové a penové matrace

» systém umožòujúci prístup do úložného priestoru postele 
zdvihnutím roštu z boku » pohodlné dvíhanie pomocou 
plynových piestov »  nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu 
» spevòujúci stredový popruh »  univerzálne použitie - ¾avá / 
pravá strana »  poèet lamiel - 28 ks »  nosnosś 130 kg
»  nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T6) »  vhodný pre 
latexové a penové matrace

káblové ovládaniebezkáblové ovládanie

41 EUR

150 EUR

70 EUR

rošt MASÍV BVP 16L

» výklopný rošt z masívnych smrekových latiek » systém 
umožòujúci prístup do úložného priestoru postele 
zdvihnutím roštu z boku  » pohodlné dvíhanie pomocou 
plynových piestov  » poèet smrekových lát – 16 ks
» univerzálne použie - ¾avá/pravá strana  » nosnosś 130 kg 
» vhodný pre pružinové a taštièkové matrace alebo vysoké 
penové matrace

72 EUR

rošt DOUBLE HN T5 PVP

» polohovate¾ný lamelový rošt s prístupom do úložného 
priestoru z prednej èasti » pohodlné dvíhanie pomocou 
plynových piestov » spevòujúci stredový popruh » nosnosś 
do 130 kg » nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5) 
» vhodný pre latexové a penové matrace

70 EUR

rošt MASÍV V RÁME HN 14L

» štandardný rošt z masívnych smrekových latiek, 
polohovate¾ný v ráme » smrekové latky sú upevnené 
spinkami » poèet smrekových lát – 14 ks » nosnosś 120 kg 
» vhodný pre pružinové a taštièkové matrace alebo vysoké 
penové matrace

65 EUR

158 EUR

         

biela

Vzorkovník morenia:

buk sonoma bardolino canyon tabak jelša èerešòa orech orech tmavý wenge


