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169B - VALENCIA buk cink dvoul��ko

p�íplatky:
 délka 210cm ...........................................................................+ 950,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 590,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +30%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 160, 180 , 200 x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 170, 190, 210cm, délka 220cm
 vý�ka �ela: u hlavy 110 cm, u nohou: 46 cm
 pr��ez nohy: zadní 30x115mm, p�ední  40x180mm
 pr��ez bo�nice: 30x200mm

dopl�ky:
 postel VALENCIA je mo�né doplnit o úlo�ný prostor pevný 

supra 129BS a vyu�ít tak celý prostor pod l��kem
129BS - ÚP pevný SUPRA viz strana 6 

 z bo�ní  a �elní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�né prostory 
na kole�kách s vý�kou  viz strana 28skrytých gumových  25

 POZOR nelze ÚP 1/1 055B!
 ro�ty k pevným ÚP viz strana 6, ostatní ro�ty viz strana 30
  vyobrazený no�ní stolek SIGMA viz. strana  28

VALENCIA MOŘENÍ ZDARMA

vyobrazené provedení: buk cink mo�ení  antracit v kombinaci s bílou transparentní
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167B/  - ROMA / ROMA SUPRA buk cink dvoul��ko167BS
p�íplatky:
 délka 210cm..........................................................+ 950,-/+ 1 590,- 
 délka 220cm........................................................+ 1 590,-/+1 890,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +30%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 140, 160, 180, 200 x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 148,168,188,208cm, délka 206cm
 vý�ka �ela: u hlavy 100 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 30x180mm, p�ední  30x180mm
 pr��ez bo�nice: 30x200mm

dopl�ky:
 postel ROMA je mo�né doplnit o úlo�ný prostor pevný supra 

129BS a vyu�ít tak celý prostor pod l��kem
129BS - ÚP pevný SUPRA viz strana 6 

 z �elní nebo bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�ný prostor 
3/4 na skrytých gumových kole�kách, nebo dal�í ÚP s vý�kou 25
056BS - ÚP 3/4 SUPRA viz strana 6  

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
 ROMA SUPRA - POUZE  �Í�KA 180

ROMA
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vyobrazené provedení: buk cink mo�ení �edá
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143B - NAOMI SUPRA buk cink jednol��ko / dvoul��ko

p�íplatky:
 délka 210cm ........................................................................+ 1 590,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 890,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +30%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 90, 140, 160, 180, 200  x 200cm
 horní hrana bo�nice: 50cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 305, 330, 355, 380mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka  99, 149,169,189, 209, délka 208cm
 vý�ka �ela: u hlavy 105 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 40x120mm, p�ední  40x180mm
 pr��ez bo�nice: 40x250m

dopl�ky:
 postel NAOMI SUPRA  je mo�né doplnit o úlo�ný prostory

129BS- ÚP pevný SUPRA 180x200  viz strana 6
129BSZ - ÚP záv�sný SUPRA 180x200 buk cink viz strana 6 
(POZOR! záv�sný ÚP nutno objednat  s postelí)

 z �elní nebo bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�ný prostor 
3/4 na  kole�kách, nebo dal�í ÚP s vý�kou skrytých gumových 25
056BS - ÚP 3/4 SUPRA viz strana 6

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30

NAOMI SUPRA
MOŘENÍ ZDARMA

vyobrazené provedení: buk cink mo�ení o�ech

jednol��ko buk cink bílá transparentní
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143BO - NAOMI OBLÁ buk cink dvoul��ko

p�íplatky:
 délka 210cm ........................................................................+ 1 590,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 890,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +30%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 llo�ná plocha: 160, 180, 200  x 200cm
 horní hrana bo�nice: 50cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 305, 330, 355, 380mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka  169,189, 209, délka 208cm
 vý�ka �ela: u hlavy 105 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 40x120mm, p�ední  40x180mm
 pr��ez bo�nice: 40x250m

dopl�ky:
 postel NAOMI OBLÁ  je mo�né doplnit o úlo�ný prostory

129BS- ÚP pevný SUPRA 180x200  viz strana 6
129BSZ - ÚP záv�sný SUPRA 180x200 buk cink viz strana 
(POZOR! záv�sný ÚP nutno objednat  s postelí)

 z �elní nebo bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�ný prostor 
3/4 na  kole�kách, nebo dal�í ÚP s vý�kou skrytých gumových 25
056BS - ÚP 3/4 SUPRA viz strana 6 

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30 4

NAOMI OBLÁ

vyobrazené provedení: buk cink mo�ení ka�tan

buk
cink

materiál

mo�nost
polohování

4x

MOŘENÍ ZDARMA

160
180

�í�ka
postele

200
+2500,-

50
vý�ka
bo�nice

a� 40
síla

materiálu



5

144B - HEIDI SUPRA buk cink dvoul��ko

p�íplatky:
 délka 210cm ........................................................................+ 1 590,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 890,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +50%, roz�í�ení maximáln� 200cm +50%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 160, 180  x 200cm
 horní hrana bo�nice: 50cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 305, 330, 355, 380mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka  169,189, 209, délka 208cm
 vý�ka �ela: u hlavy 105 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 40x120mm, p�ední  40x180mm
 pr��ez bo�nice: 40x250m

dopl�ky:
 postel HEIDI SUPRA  je mo�né doplnit o úlo�ný prostory

129BS- ÚP pevný SUPRA 180x200  viz strana 6
129BSZ - ÚP záv�sný SUPRA 180x200 buk cink viz strana 6 
POZOR! záv�sný ÚP nutno objednat  s postelí)

 z �elní nebo bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�ný prostor 
3/4 na  kole�kách, nebo dal�í ÚP s vý�kou skrytých gumových 25
056BS - ÚP 3/4 SUPRA viz strana 6 

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30

HEIDI SUPRA
MOŘENÍ ZDARMA

vyobrazené provedení: buk cink lak
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Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

150B - no�ní stolek NAOMI buk cink
151B - no�ní stolek SUPRA ZÁV�SNÝ buk cink na bo�nice SUPRA 25cm
151S  /151BZ - no�ní stolek ZÁV�SNÝ  na bo�nice 20cm/buk cink na bo�nice 20cmsmrk
152B - police NAOMI buk cink

BUK CINK - MO�ENÍ ZDARMA
�í�ka: 32cm
vý�ka: 60cm
hloubka: 26cm
síla: 36mm
variabilní mo�nosti umíst�ní

�í�ka: 32cm
vý�ka: 32cm/27cm
hloubka: 26cm
síla: 36mm
oboustranné provedení

�í�ka: 98cm
vý�ka: 32cm
hloubka: 20cm
síla: 36mm
sou�ástí police je skryté stavitelné kování

délka: 98,168,188cm
vý�ka: 15cm
hloubka: 18cm

118B - police FANNY 90 buk cink
118B - police FANNY 160,180 buk cink

BUK CINK - MO�ENÍ ZDARMA

6

129BS - ÚP SUPRA pro jednol��ko 90/120

129BS - ÚP SUPRA pro dvoul��ko

BUK CINK - MO�ENÍ ZDARMA
parametry:
 úlo�ný prostor je ur�en do l��ek SUPRA o rozm�rech 

90, ,140,160,180x200cm120
 materiál buk cink o síle 18mm
 sololitové dno na ro�tu zaji��uje v�trání

ÚP je ur�en pro ukládání l��kovin. V p�ípad� pot�eby ukládat 
t��ké v�ci je mo�né sololitové dno polo�it p�ímo na podlahu bez 
pou�ití ro�tu.

129ZBS - ÚP SUPRA ZÁV�SNÝ 
BUK CINK - MO�ENÍ ZDARMA

parametry:
 úlo�ný prostor je ur�en do l��ek SUPRA o rozm�rech 

140,160,180x200cm
 materiál buk cink o síle 21mm
 ÚP je pevn� zav��en na bo�nicích postele
 díky odsazení  od podlahy je mo�né i s úlo�ným prostorem 10cm

udr�ovat pod l��kem �istotu
 POZOR! ÚP je nutné objednat sou�asn� s postelí

056BS - ÚP 3/4 SUPRA 
BUK CINK - MO�ENÍ ZDARMA

parametry:
 úlo�ný prostor v �í�i 130 a 150cm
 ur�en do �ela l��ek: NAOMI, HEIDI, ROMA, VALENCIA
 z bo�ní strany lze zasunout pod l��ka s vý�kou bo�nic 45 a 50cm
 materiál buk cink o síle 25mm
 tichý a lehký pohyb zaji��ují  kole�kaskrytá gumová
 hloubka zasunutí ÚP  85cm
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160B - FIONA SUPRA buk cink dvoul��ko

p�íplatky:
 délka 210cm ........................................................................+ 1 590,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 890,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +30%, roz�í�ení maximáln� 200cm +50%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha:  180  x 200cm
 horní hrana bo�nice: 50cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 305, 330, 355, 380mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka  190, délka 208cm
 vý�ka �ela: u hlavy 105 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 36x180, p�ední  36x180mm
 pr��ez bo�nice: 40x250m

dopl�ky:
 postel FIONA SUPRA  je mo�né doplnit o úlo�ný prostory

129BS- ÚP pevný SUPRA 180x200  viz strana 6
129BSZ - ÚP záv�sný SUPRA 180x200 buk cink viz strana 6 
(POZOR! záv�sný ÚP nutno objednat  s postelí)

 z bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�ný prostor 3/4 na 
skrytých gumových kole�kách, nebo dal�í ÚP s vý�kou 25
056BS - ÚP 3/4 SUPRA viz strana 6 

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30

FIONA SUPRA
MOŘENÍ ZDARMA

vyobrazené provedení: buk cink lak
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162B - MEGAN SUPRA buk cink dvoul��ko 16 990,-
p�íplatky:
 délka 210cm ........................................................................+ 1 590,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 890,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení NELZE, roz�í�ení NELZE
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha:  180  x 200cm
 horní hrana bo�nice: 50cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 305, 330, 355, 380mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka  190, délka 208cm
 vý�ka �ela: u hlavy 100 cm, u nohou: 70 cm
 pr��ez nohy: zadní 36x185, p�ední  36x185mm
 pr��ez bo�nice: 40x250m

dopl�ky:
 postel MEGAN SUPRA  je mo�né doplnit o úlo�ný prostory

129BS- ÚP pevný SUPRA 180x200  viz strana 6
129BSZ - ÚP záv�sný SUPRA 180x200 buk cink viz strana 6 
(POZOR! záv�sný ÚP nutno objednat  s postelí)

 z �elní nebo bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�ný prostor 
3/4 na  kole�kách, nebo dal�í ÚP s vý�kou skrytých gumových 25
056BS - ÚP 3/4 SUPRA viz strana 6 

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30

MEGAN SUPRA
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vyobrazené provedení: buk cink bílá transparentní
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156B - TINA buk cink dvoul��ko

p�íplatky:
 délka 210cm ...........................................................................+ 950,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 590,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +20%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 140, 160, 180, 200 x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 148, 168, 188, 208cm, délka 206cm
 vý�ka �ela: u hlavy 95 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 30x120mm, p�ední  30x120mm
 pr��ez bo�nice: 30x200mm

dopl�ky:
 postel TINA je mo�né doplnit o úlo�ný prostor pevný supra 

129BS a vyu�ít tak celý prostor pod l��kem
129BS - ÚP pevný SUPRA viz strana 6 

 z bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�né prostory na 
skrytých gumových  kole�kách s vý�kou  viz strana 2825

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
  vyobrazený no�ní stolek ALEX viz. strana  28

TINA MOŘENÍ ZDARMA
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vyobrazené provedení: buk cink mo�ení wenge

154B - TINA buk cink jednol��ko

p�íplatky:
 délka 210cm ...........................................................................+ 950,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 590,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +20%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 90, 120 x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 98,128cm, délka 206cm
 vý�ka �ela: u hlavy 95 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 30x120mm, p�ední  30x120mm
 pr��ez bo�nice: 30x200mm

dopl�ky:
 postel TINA je mo�né doplnit o úlo�ný prostor pevný supra 

129BS a vyu�ít tak celý prostor pod l��kem
129BS - ÚP pevný SUPRA viz strana 6

 z bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�né prostory na 
skrytých gumových  kole�kách s vý�kou  viz strana 2825

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30

TINA 
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156BRP/BRL - TINA ROHOVÁ buk cink dvoul��ko  �PRAVÉ� nebo �LEVÉ� provedení
p�íplatky:
 délka 210cm ........................................................................+ 1 950,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 2 590,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 950,-
 ATYP zú�ení +20%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 140, 160, 180 , 200 x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 148,168,188, 208cm, délka 206cm
 vý�ka �ela: u hlavy 95 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 30x120mm, p�ední  30x120mm
 pr��ez bo�nice: 30x200mm

dopl�ky:
 postel TINA je mo�né doplnit o úlo�ný prostor pevný supra 

129BS a vyu�ít tak celý prostor pod l��kem
129BS - ÚP pevný SUPRA viz strana 6

 z bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�né prostory na 
skrytých gumových  kole�kách s vý�kou  viz strana 2825

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
 vyobrazený no�ní stolek PATRIOT viz strana 28

TINA ROHOVÁ MOŘENÍ ZDARMA

vyobrazené provedení: 140 �PRAVÁ�buk cink mo�ení �edá
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154BRP/BRL - TINA ROHOVÁ buk cink jednol��ko  �PRAVÉ� nebo �LEVÉ� provedení
p�íplatky:
 délka 210cm ........................................................................+ 1 950,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 2 590,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 950,-
 ATYP zú�ení +20%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 90, 120 x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 98,128cm, délka 206cm
 vý�ka �ela: u hlavy 95cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 30x120mm, p�ední  30x120mm
 pr��ez bo�nice: 30x200mm

dopl�ky:
 postel TINA je mo�né doplnit o úlo�ný prostor pevný supra 

129BS a vyu�ít tak celý prostor pod l��kem
129BS - ÚP pevný SUPRA viz strana 6 

 z bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�né prostory na 
skrytých gumových  kole�kách s vý�kou  viz strana 2825

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30

TINA ROHOVÁ
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vyobrazené provedení: 120 �PRAVÁ�buk cink bílá krycí
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157B - TEA buk cink dvoul��ko

p�íplatky:
 délka 210cm ...........................................................................+ 950,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 590,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +20%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 140, 160, 180 , 200x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 148,168,188, 208cm, délka 206cm
 vý�ka �ela: u hlavy 95 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 30x120mm, p�ední  30x120mm
 pr��ez bo�nice: 30x200mm

dopl�ky:
 postel TEA je mo�né doplnit o úlo�ný prostor pevný supra 

129BS a vyu�ít tak celý prostor pod l��kem
129BS - ÚP pevný SUPRA viz strana 6

 z bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�né prostory na 
skrytých gumových  kole�kách s vý�kou  viz strana 2825

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
 vyobrazený no�ní stolek PATRIOT viz strana 28
 ÚP není sou�ástí l��ka

TEA MOŘENÍ ZDARMA

vyobrazené provedení: postel dopln�ná  ÚP SUPRA 129BS, buk cink mo�ení nugát
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155B - TEA buk cink jednol��ko

p�íplatky:
 délka 210cm ...........................................................................+ 950,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 590,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +20%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 90, 120 x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 98,128cm, délka 206cm
 vý�ka �ela: u hlavy 95 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 30x120mm, p�ední  30x120mm
 pr��ez bo�nice: 30x200mm

dopl�ky:
 postel TEA je mo�né doplnit o úlo�ný prostor pevný supra 

129BS a vyu�ít tak celý prostor pod l��kem
129BS - ÚP pevný SUPRA viz strana 6

 z bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�né prostory na 
skrytých gumových  kole�kách s vý�kou  viz strana 2825

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
  vyobrazený no�ní stolek ALEX viz. strana  28

TEA
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163B - KARIN buk cink dvoul��ko

p�íplatky:
 délka 210cm ...........................................................................+ 950,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 590,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +20%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 140, 160, 180, 200  x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 148,168,188, 208cm, délka 208cm
 vý�ka �ela: u hlavy 93,5 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 36x120mm, p�ední  36x120mm
 pr��ez bo�nice: 30x200mm

dopl�ky:
 postel KARIN je mo�né doplnit o úlo�ný prostor pevný supra 

129BS a vyu�ít tak celý prostor pod l��kem
129BS - ÚP pevný SUPRA viz strana 6

 z bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�né prostory na 
skrytých gumových kole�kách s vý�kou 25 viz strana 28

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
 vyobrazený no�ní stolek SIGMA, sk�í� ALFA a nádstavec 

OMEGA viz. strana 27,28

KARIN MOŘENÍ ZDARMA

140
160
180

�í�ka
postele

200
+2500,-

45
vý�ka
bo�nice

a� 36
síla

materiálu

buk
cink

materiál

mo�nost
polohování

4x

vyobrazené provedení: buk cink mo�ení o�ech



164B - KARIN buk cink jednol��ko

p�íplatky:
 délka 210cm ...........................................................................+ 950,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 590,-
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +20%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 90, 120  x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 98,128 cm, délka 208cm
 vý�ka �ela: u hlavy 93,5 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 36x120mm, p�ední  36x120mm
 pr��ez bo�nice: 30x200mm

dopl�ky:
 postel KARIN je mo�né doplnit o úlo�ný prostor pevný supra 

129BS a vyu�ít tak celý prostor pod l��kem
129BS - ÚP pevný SUPRA viz strana 6

 z bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�né prostory na 
skrytých gumových kole�kách s vý�kou 25 viz strana 28

 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
 vyobrazený no�ní stolek SIGMA, sk�í� BETA a nádstavec 

OMEGA viz. strana 27,28

KARIN

16

90
120

�í�ka
postele

45
vý�ka
bo�nice

buk
cink

materiál

mo�nost
polohování

4x

MOŘENÍ ZDARMA

a� 36
síla

materiálu

vyobrazené provedení: buk cink lak
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165/165B/  - KATE smrk / buk cink/ KATE SUPRA dvoul��ko165BS
p�íplatky:                                                                       mo�ení SMRK  + 2 090,-
 délka 210cm.................smrk + 630,- / buk cink + 950,-/+1 590,-  
 délka 220cm ...........smrk + 1 260,- / buk cink + 1 590,-/+1890,- 
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +20%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 140, 160, 180, 200  x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 148,168,188, 208cm, délka 208cm
 vý�ka �ela: u hlavy 93,5 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 36x120mm, p�ední  36x120mm
 pr��ez bo�nice: smrk 32x200mm / buk cink 30x200mm

dopl�ky:
 postel KATE je mo�né doplnit o129BS - ÚP pevný SUPRA viz 

strana 6 / smrk 129S viz strana 29
 z bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�né prostory na 

skrytých gumových kole�kách s vý�kou 25 viz strana 28
 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
 vyobrazený stolek SIGMA a nádstavec OMEGA viz. strana 27,28
 KATE SUPRA - POUZE �Í�KA 180

KATE BUK CINK MOŘENÍ ZDARMA

140
160
180

�í�ka
postele

200
+2500,-

45
vý�ka
bo�nice

a� 36
síla

materiálu

mo�nost
polohování

4x
vyobrazené provedení: buk cink mo�ení t�e�e�

buk
cink

materiál

smrk



166/166B - KATE smrk / buk cink jednol��ko

dopl�ky:
 postel  KATE je mo�né doplnit o 129BS - ÚP pevný SUPRA viz 

strana  6 / smrk 129S viz strana 29
 z bo�ní strany postele je mo�né vyu�ít úlo�né prostory na 

skrytých gumových kole�kách s vý�kou 25 viz strana 28
 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
 vyobrazený no�ní stolek SIGMA viz strana 28

KATE

18

90
120

�í�ka
postele

45
vý�ka
bo�nice

mo�nost
polohování

4x

BUK CINK MOŘENÍ ZDARMA

a� 36
síla

materiálu

p�íplatky:                                                                       mo�ení SMRK  + 1 490,-
 délka 210cm .................................smrk + 630,- / buk cink + 950,-  
 délka 220cm ...........................smrk + 1 260,- / buk cink + 1 590,-  
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +20%, roz�í�ení maximáln� 120cm +50%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: smrk 90, 120 x 200cm, buk cink 90 x 200cm
 horní hrana bo�nice: 45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 310, 335, 360, 385mm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 98,128cm, délka 208cm
 vý�ka �ela: u hlavy 93,5 cm, u nohou: 50 cm
 pr��ez nohy: zadní 36x120mm, p�ední  36x120mm
 pr��ez bo�nice: smrk 32x200mm / buk cink 30x200mm

buk
cink

materiál

smrk

vyobrazené provedení: buk cink lak
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096S/094BS - FILIP smrk/buk cink dvoul��ko

parametry:
 lo�ná plocha:140,160,180,200x200cm
 horní hrana bo�nice: /buk 42smrk 45
 vý�ka ulo�ení ro�tu: /buk:28,31,33,36cmsmrk 31,33,36,38 cm
 vn�j�í rozm�r:�í�ka 148,168,188,208 délka: /buk 206cm smrk 207
 vý�ka �ela: u hlavy  / buk 89 cmsmrk 92cm

                        u nohou:  / buk 43 cmsmrk 46cm
 pr��ez nohy: mm / buk 30x155mm smrk  32x155
 pr��ez bo�nice: mm / buk cink 30x200mmsmrk 32x200

dopl�ky:
 postel FILIP je mo�né doplnit o úlo�né prostory s vý�kou

smrk 25, buk cink 20 viz strana 28 a 29
 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
  vyobrazený no�ní stolek ERIK viz. strana  28

FILIP BUK CINK MOŘENÍ ZDARMA

140
160
180

�í�ka
postele

200
+2500,-

a� 32
síla

materiálu

mo�nost
polohování

4x

p�íplatky:                                                                       mo�ení SMRK  + 2 090,-
 délka 210cm .................................smrk + 630,- / buk cink + 950,-  
 délka 220cm ...........................smrk + 1 260,- / buk cink + 1 590,-  
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +20%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

buk
cink

materiál

smrk

vyobrazené provedení: buk cink lak

42

vý�ka
bo�nice

45

vý�ka
bo�nice

buk cink

 
smrk



096S/096BS - FILIP smrk / buk cink jednol��ko

FILIP

dopl�ky:
 postel FILIP je mo�né doplnit o úlo�né prostory s vý�kou

smrk 25, buk cink 20 viz strana 28 a 29
 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
  vyobrazený no�ní stolek ERIK viz. strana  28

20

80
90
100
120

�í�ka
postele

mo�nost
polohování

4x

BUK CINK MOŘENÍ ZDARMA

parametry:
 lo�ná plocha:80,90,100,120x200cm
 horní hrana bo�nice: /buk 42smrk 45
 vý�ka ulo�ení ro�tu: /buk:28,31,33,36cmsmrk 31,33,36,38 cm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 88,98,108,128, délka: /buk 206cm smrk 207cm
 vý�ka �ela: u hlavy  / buk 89 cmsmrk 92cm

                        u nohou:  / buk 43 cmsmrk 46cm
 pr��ez nohy: mm / buk 30x155mm smrk  32x155
 pr��ez bo�nice: mm / buk cink 30x200mmsmrk 32x200

p�íplatky:                                                                       mo�ení SMRK  + 2 090,-
 délka 210cm .................................smrk + 630,- / buk cink + 950,-  
 délka 220cm ...........................smrk + 1 260,- / buk cink + 1 590,-  
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +20%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

a� 32
síla

materiálu

buk
cink

materiál

smrk

vyobrazené provedení: buk cink lak

42

vý�ka
bo�nice

45

vý�ka
bo�nice

buk cink

 
smrk
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196S/198S - PALERMO/PALERMO LETI�T� smrk dvoul��ko

parametry:
 lo�ná plocha: 180 x 200cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 31,33,36,38 cm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 189  cm, délka  207cm 
 vý�ka �ela: u hlavy 98 cm, u nohou: 75 cm, leti�t� 52cm
 pr��ez nohy: 32x160mm
 pr��ez bo�nice: 32x200mm 

dopl�ky:
 postel PALERMO je mo�né doplnit o úlo�né prostory s vý�kou 

25 viz strana 28 a 29
 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
 vyobrazená sk�í� BETA 2D GRAND a nádstavec OMEGA 2D viz 

strana 27
 ÚP není sou�ástí l��ka

PALERMO

32
síla

materiálu

mo�nost
polohování

4x

p�íplatky:                                                                       mo�ení SMRK  + 2 090,-
 délka 210cm ...........................................................................+ 630,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 260,-  
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +30%, roz�í�ení maximáln� 200cm +50%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

materiál

smrk

vyobrazené provedení: 198S-PALERMO leti�t� smrk lak+ ÚP pevný 129S pro l��ka V25

180
�í�ka

postele

45
vý�ka
bo�nice

vyobrazené provedení:196S-PALERMO smrk lak
ÚP pevný smrk pro l��ka V25



200S/201S/197S/199S - LIMA/LIMA LETI�T�  jednol��ko/dvoul��ko

LIMA

dopl�ky:
 postel LIMA je mo�né doplnit o úlo�né prostory s vý�kou 25 viz 

strana 28 a 29
 ro�ty k pevným ÚP a ostatní ro�ty viz strana 30
  vyobrazený NS záv�sný smrk viz strana 6, komoda GAMA 3D 

GRAND viz strana 28 
 NS není sou�ástí l��ka

22

mo�nost
polohování

4x

parametry:
 lo�ná plocha: 80,90,180 x 200cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 31,33,36,38 cm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 89,99,189  cm, délka  207cm 
 vý�ka �ela: u hlavy 75cm, u nohou: 75 cm, leti�t� 52cm
 pr��ez nohy: 32x160mm
 pr��ez bo�nice: 32x200mm 

32
síla

materiálu

vyobrazené provedení: 201S - LIMA LETI�T� 90x200 smrk lak

80
90

180

�í�ka
postele

materiál

smrk

p�íplatky:                         mo�ení SMRK jedn. + 1 490,-/dvou. + 2090,-
 délka 210cm ...........................................................................+ 630,-  
 délka 220cm ........................................................................+ 1 260,-  
 krat�í ne� 200cm....................................................................+ 630,-
 ATYP zú�ení +30%
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

45
vý�ka
bo�nice

vyobrazené provedení:200S- LIMA smrk lak
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127Bx/127BTx - PARIS jednol��ko / TWIN  rozkládací buk cink
p�íplatky:
 délka 210cm...........................................................................NELZE  
 délka 220cm...........................................................................NELZE
 krat�í ne� 200cm ...................................................................NELZE
 ATYP zú�ení NELZE, roz�í�ení NELZE
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 90/90 -160 x 200cm, horní hrana bo�nice: 42cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 28,31,33,36 cm/ TWIN 33cm NELZE M�NIT!
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 98-167cm, délka 207cm
 vý�ka �el: nízké : 46-50 cm, vysoké 64-67cm, bo�ní 98cm
 pr��ez nohy:  36x155mm , pr��ez bo�nice: 30x200mm
 sou�ástí postele TWIN je bukový ro�t (nelze pou�ít lamelový)
 doporu�ené matrace: 1x90x200 + 2x35x200 vý�ka 15-18cm

dopl�ky:
 do l��ka PARIS TWIN je mo�né pou�ít úlo�ný prostor na 

výsuvech pevn� spojený s postelí
055BT - ÚP 1/1 na výsuvech do TWIN 

 OZNA�ENÍ: 127BX/127BTX - LAVICE , 127BL/127BTL - LEVÁ, 
127BP/127BTP - PRAVÁ, 127B/127BT - OB� �ELA VYSOKÁ

 MATRACE A ÚP NEJSOU V CEN�!
 pro nerozkládací jednol��ko mo�no doplnit ro�ty viz strana 30, 

úlo�né prostory s vý�kou  viz strana 28 a 29 20

PARIS
TWIN ROZKLÁDACÍ AŽ NA 160x200
JEDNOLÙŽKO 90X200

MOŘENÍ ZDARMA

buk
cink

materiál

90
(160)

�í�ka
postele

a� 36
síla

materiálu

vyobrazené provedení: buk cink �LEVÁ� bílá transparentní

buk cink �PRAVÁ� v rozlo�eném stavu
lo�ná plocha160x200, bílá transparentní

42
vý�ka
bo�nice



121ST_/121BST_ - ARLETA TWIN ROZKLÁDACÍ smrk/buk cink

ARLETA TWIN
ROZKLÁDACÍ AŽ NA 160x200

dopl�ky:
 do l��ka ARLETA TWIN je mo�né pou�ít úlo�ný prostor na 

výsuvech pevn� spojený s postelí
055T/055BT - ÚP 1/1 na výsuvech do TWIN 

 OZNA�ENÍ SMRK/BUK CINK: 121STX/121BSTX  - LAVICE , 
121STL/121BTL - LEVÁ,  121STP/121BSTP - PRAVÁ
121ST/121BST - OB� �ELA VYSOKÁ

 MATRACE A ÚP NEJSOU V CEN�!
 doporu�ené matrace: 1x90x200 + 2x35x200 vý�ka 15-18cm 24

BUK CINK
MOŘENÍ ZDARMA

p�íplatky:                                                                       mo�ení SMRK  + 2 090,-
 délka 210cm...........................................................................NELZE  
 délka 220cm...........................................................................NELZE
 krat�í ne� 200cm ...................................................................NELZE
 ATYP zú�ení NELZE, roz�í�ení NELZE
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha: 90-160 x 200cm, horní hrana bo�nice: /42cm45cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: /buk 33cm NELZE M�NIT!smrk 36cm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 98-168cm, délka /buk cink 206cm smrk 207cm
 vý�ka �ela: HL  / buk 89 cm,  / buk 43 cmsmrk 92cm  smrk 46cmNO
 pr��ez nohy: mm / buk30x155mm smrk  32x155
 pr��ez bo�nice: mm / buk 30x200mmsmrk 32x200
 sou�ástí postele je kvalitní bukový ro�t (nelze pou�ít lamelový)

90
(160)

�í�ka
postele

buk
cink

materiál

smrk
pln� rozlo�eno - lo�ná plocha 160x200

�áste�n� rozlo�eno - lo�ná plocha 125x200

vyobrazené provedení: smrk �LAVICE� mo�ení o�ech

42

vý�ka
bo�nice

45

vý�ka
bo�nice

buk cink

 
smrk

a� 32
síla

materiálu
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121S/121B - ARLETA smrk/buk cink jednol��ko

ARLETA BUK CINK MOŘENÍ ZDARMA

dopl�ky:
 do l��ka ARLETA doplnit o úlo�né prostory výsuvné a pevné viz 

strana 28 a 29 s vý�kou  u smrku, 25 20 u buk cink
 OZNA�ENÍ SMRK/BUK CINK: 121SX/121BSX  - LAVICE , 

121SL/121BL - LEVÁ,  121SP/121BSP - PRAVÁ
121S/121BS - OB� �ELA VYSOKÁ

 ÚP není sou�ástí l��ka

p�íplatky:                                                                       mo�ení SMRK  + 1 490,-
 délka 210cm...........................................................................NELZE  
 délka 220cm...........................................................................NELZE
 krat�í ne� 200cm ...................................................................NELZE
 ATYP zú�ení NELZE, roz�í�ení NELZE
Ceny jsou uvedeny v�etn� DPH 21%. Zm�na cen vyhrazena. 

parametry:
 lo�ná plocha:90x200cm,horní hrana bo�nice: /buk cink 42smrk 45
 vý�ka ulo�ení ro�tu: /buk cink:28,31,33,36cmsmrk 31,33,36,38 cm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 98, délka /buk cink 206cm smrk 207cm
 vý�ka �ela: u hlavy  / buk cink 89 cmsmrk 92cm

                        u nohou:  / buk cink 43 cmsmrk 46cm
 pr��ez nohy: mm / buk cink 30x155mm smrk  32x155
 pr��ez bo�nice: mm / buk cink 30x200mmsmrk 32x200

121SX/BSX - ARLETA �LAVICE�

121SL/121BSL - ARLETA �LEVÁ�

121SP/121BSP - ARLETA �PRAVÁ� 121S/121BS - ARLETA (ob� �ela)

vyobrazené provedení: smrk �LEVÁ� bílá krycí

mo�nost
polohování

4x

90
�í�ka

postele

a� 32
síla

materiálu

buk
cink

materiál

smrk

42

vý�ka
bo�nice

45

vý�ka
bo�nice

buk cink

 
smrk



10_/10_B - LUCAS smrk/buk cink jednol��ko, zvý�ená, horní spaní, patrová

p�íplatky: MO�ENÍ SMRK jedn. + 1490,- zvý�.,HS, patr. +2 390,-
 délka 210cm jednol��ko .................smrk+320,-/buk cink+480,-  
 délka 210cm zvý�.,HS, ptrová......smrk+790,-/buk cink+1 180,-  
 délka 220cm jednol��ko .................smrk+630,-/buk cink+950,-  
 délka 220cm zvý�.,HS, ptrová ...smrk+1580,-/buk cink+2 380,-  
ATYP zú�ení +20%, roz�. pouze jednolú�ko max. 120cm +50%

parametry:
 lo�ná plocha: 90 x 200cm, patrová 2 x 90x200
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 27cm, patrová a HS 141,5cm

zvý�ená 81,5cm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 97 + 9cm �eb�ík, délka 210cm
 prostor pod HS: 136cm, prostor mezi l��ky u patrové: 100cm
 vý�ka: jednol��ko 60cm, zvý�ená 116cm, patrová a HS 176cm
 pr��ez nohy: smrk 52x105mm / buk cink 52x110mm
 nosnost spodní l��ko: 120kg, horní l��ko 100kg

dopl�ky:
 postele doplnit o ÚP pevné a výsuvné s vý�kou 20 str. 28 a 29
ozna�ení :
 100/100B jednol��ko
 101/101B zvý�ená
 102/102B HS(horní spaní)
 103/103B patrová
 Pro dodr�ení bezpe�nosti je nutné u patrové a HS pou�ít 

la�ový ro�t a matraci s maximální vý�kou 15cm!

LUCAS

26

BUK CINK MOŘENÍ ZDARMA

90
�í�ka

postele

36
vý�ka

bo�nice

a� 52
síla

materiálu

buk
cink

materiál

smrk

102/102B - LUCAS horní spaní �HS�

101/101B - LUCAS zvý�ená

100/100B - LUCAS jednol��ko

vyobrazené provedení: smrk bílá krycí v kombinaci s mo�ením o�ech (KOMBINACE BAREV P�ÍPLATEK VIZ MO�ENÍ) (varianty buk cink lak)



172/172B - Sk�í� ALFA 2D PRAKTIK - celo�atní smrk/buk cink
173/173B - Sk�í� ALFA 2D PRAKTIK - polo�atní smrk/buk cink
174/174B - Sk�í� ALFA 2D PRAKTIK - policová smrk/buk cink
175/175B - Sk�í� ALFA 2D GRAND - celo�atní smrk/buk cink
176/176B - Sk�í� ALFA 2D GRAND - polo�atní smrk/buk cink
177/177B - Sk�í� ALFA 2D GRAND - policová smrk/buk cink

�í�ka: 95cm
vý�ka: 185cm
hloubka: 55cm

celo�atní

polo�atní

policová

celo�atní

polo�atní

policová

PRAKTIK GRAND

170/170B - Sk�í� ALFA 3D PRAKTIK smrk/buk cink 
171/171B - Sk�í� ALFA 3D GRAND smrk/ buk cink
�í�ka: 140cm
vý�ka: 185cm
hloubka: 55cm

PRAKTIK GRAND

178/178B - Sk�í� BETA 2D PRAKTIK - celo�atní smrk/buk cink
179/179B - Sk�í� BETA 2D PRAKTIK - polo�atní smrk/buk cink
180/180B - Sk�í� BETA 2D PRAKTIK - policová smrk/buk cink
181/181B - Sk�í� BETA 2D GRAND - celo�atní smrk/buk cink
182/182B - Sk�í� BETA 2D GRAND - polo�atní smrk/buk cink
183/183B - Sk�í� BETA 2D GRAND - policová smrk/buk cink

celo�atní

polo�atní

policová

celo�atní

polo�atní

policová

�í�ka: 95cm
vý�ka: 135cm
hloubka: 55cm

PRAKTIK GRAND

190/190B - Nádstavec OMEGA 2D smrk/buk cink
191/191B - Nádstavec OMEGA 3D smrk/buk cink
�í�ka: 2D-95cm /3D-140cm 
vý�ka: 56cm
hloubka: 55cm

194B - No�ní stolek MEGAN buk cink

�í�ka: 50cm
vý�ka: 60cm
hloubka: 45cm (kraj 40cm)

doporu�eno k posteli MEGAN SUPRA
vrchní plát u stolku 36mm

BUK CINK - MO�ENÍ ZDARMA27



Sk�ín� ALFA a BETA, komody GAMA a DELTA, no�ní stolky SIGMA, MEGAN a 
PATRIOT jsou osazeny skrytým kuli�kovým plnovýsuvem s plynovým dotahem.
U sk�íní, komod, prádelník�, nástavc� a no�ních stolk� nelze realizovat atypické 
rozm�ry! 

184/184B - Komoda GAMA 3D PRAKTIK smrk/buk cink
185/185B - Komoda GAMA 3D GRAND smrk/buk cink
�í�ka: 140cm
vý�ka:  84cm
hloubka: 55cm

GRANDPRAKTIK

186/186B - Komoda GAMA 2D PRAKTIK smrk/buk cink
187/187B - Komoda GAMA 2D GRAND smrk/buk cink
�í�ka: 95cm
vý�ka:  84cm
hloubka: 55cm

GRANDPRAKTIK

188/188B - Prádelník DELTA 2D PRAKTIK smrk/buk cink
189/189B - Prádelník DELTA 2D GRAND smrk/buk cink
�í�ka: 95cm
vý�ka:  84cm
hloubka: 55cm

GRANDPRAKTIK

195B - No�ní stolek PATRIOT buk cink
192/192B - No�ní stolek SIGMA smrk/buk cink
059/059B - No�ní stolek ROBIN 2Z smrk/buk cink
095/095B - No�ní stolek ERIK smrk/buk cink
099B - No�ní stolek ALEX buk cink
146B - No�ní stolek KAREL  jádrový buk cink

�í�ka: 50cm
vý�ka:  58cm
hloubka: 40cm

SIGMA

ALEX

�í�ka: 42cm
vý�ka:  45cm
hloubka: 35cm

�í�ka: 39cm
vý�ka:  37cm
hloubka: 30cm

ERIK

�í�ka: 47cm
vý�ka:  57cm
hloubka: 40cm

ROBIN

�í�ka: 45cm
vý�ka:  50cm
hloubka: 36cm

BUK CINK - MO�ENÍ ZDARMA 28

�í�ka: 60cm
vý�ka:  46cm
hloubka: 40cm

PATRIOT

                                 20           25                                                                                                         pod l��ka pod l��ka
057P/057PB - ÚP 1/2 (p�lka) výsuvný smrk/buk cink
057/057B - ÚP 1/2 (pár) výsuvný smrk/buk cink
056/056B - ÚP 3/4 výsuvný smrk/buk cink
055/055B - ÚP 1/1 výsuvný smrk/buk cink
 057-�í�ka: 97cm, hloubka: 85,75,65cm, vý�ka: 20/25cm
 056-�í�ka: 150cm, hloubka: 85,75,65cm, vý�ka: 20/25cm
 055-�í�ka: 197cm, hloubka: 85,75,65cm, vý�ka: 20/25cm
 ÚP jsou osazeny skrytými gumovými kole�ky

pro tichý a plynulý pohyb na v�t�in� povrch�

KAREL

ZÁV�SNÉ NO�NÍ STOLKY VIZ STRANA 6



147B - KAREL jednol��ko 90x200
147B - KAREL dvoul��ko 180x200
146B - NS KAREL kostka viz strana 28

 lo�ná plocha: 90/180x200cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 27cm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka  97/187cm

                               délka 208cm

 vý�ka: 63cm/37cm
 pr��ez nohy: 40x100mm
 pr��ez bo�nice: 25x150mm
 prostor pro ÚP 20

124 - EDITA - jednol��ko smrk
123 - EDITA - patrová nerozkládací smrk
123HS - EDITA horní spaní smrk
 lo�ná plocha: 90x200cm, patrová 2x 80, 90x200
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 27cm, patrová a HS 130,5cm
 prostor mezi l��ky u patrové postele: 89cm
 prostor pod HS: 125,5cm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 89, 99cm, délka 208cm
 vý�ka: 57cm, patrová a HS 167cm
 pr��ez nohy: 40x85mm
 pr��ez bo�nice: 25x150mm
 prostor pr ÚP 20

Pro dodr�ení bezpe�nosti je nutné u patrové a HS pou�ít la�ový ro�t a matraci s maximální vý�kou 15cm!

105 - zábrana nasazovací 120cm smrk
105B- zábrana nasazovací 120cm buk cink
105-200 - zábrana nasazovací 200cm smrk
105B-200 - zábrana nasazovací 200cm buk cink
106/106B - zábrana 200cm smrk/buk cink 106/106B

105B/105B-200

105/105-200

058/058B - P�istýlka smrk/buk cink
129/129B - ÚP pevný  /  - (pro l��ka klasik a vý�ku bo�. 42cm)smrk buk cink VÝPRODEJ 
129S-ÚP pevný smrk pod l��ka V25
 058/058B - �í�ka:197cm, hloubka: 90cm, vý�ka: 20cm
 dodáno v�etn� smrkového la�ového ro�tu
 lo�ná plocha 85x190
 maximální vý�ka matrace 12cm!
 ro�t i u bukové p�istýlky smrkový
 ur�eno pro l��ka s vý�kou pro ÚP 20

 129S - �í�ka:88,138,158,178cm, délka: 199cm, vý�ka: 25,5cm
 ur�eno pro l��ka s vý�kou pro ÚP 25

 129/129B - �í�ka:78,88cm, délka: 199cm, vý�ka: 23cm
 do dvoul��ek je pot�eba objednat 2x
 ur�eno pro l��ka s vý�kou pro ÚP 20

BUK CINK - MO�ENÍ ZDARMA

107TEXTIL-dome�ek malý t�ídílný
110TEXTIL-kapsá� velký s rozvrhem
114TEXTIL-povlak na pol�tá�(zelený) 

TEXTIL- materiál 100% bavlna 260g/m , potah snímatelný, pratelný
uchycení dome�k� a kapsá�� pomocí tkanic a suchých zip�
materiál 100% bavlna 260g/m - mo�nost praní

29

096B - FILIP klasik buk cink

 lo�ná plocha: 90x200cm
 vý�ka ulo�ení ro�tu: 27cm
 vn�j�í rozm�r: �í�ka 98cm

                              délka 205cm
 vý�ka: 74cm, u nohou: 38cm
 pr��ez nohy: 25x155mm
 pr��ez bo�nice: 25x150mm
 prostor pro ÚP 20

ZESÍLENÉ VÝPLN� �EL 32mm

JÁDROVÝ BUK CINK - MO�ENÍ ZDARMA

VÝPRODEJ

VÝPRODEJ

VÝPRODEJ

vý�ka no�ky nasazovací zábrany:
29cm celková , 24cm nad bo�nicí
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TRADI�NÍ VÝROBCE

Dostupné odstíny mo�ení - barvy jsou pouze orienta�ní. Skute�né provedení odstínu si vyberete ze vzorník� u na�ich prodejc�.

bílá krycí

bílá transparentní

mo�ení ka�tanlak

mo�ení ol�e mo�ení nugát mo�ení �edá mo�ení  antracit

mo�ení t�e�e� mo�ení wengemo�ení o�ech

P�íplatky za mo�ení dle kategorií viz ceník: (nevztahuje se na výrobky, u kterých je uvedeno mo�ení zdarma)
 jednol��ka
 dvoul��ka, TWIN, komody, nádstavce
 no�ní stolky, úlo�né prostory
 patrové postele

 zábrany
 police
 sk�ín�
 p�íplatek k cen� mo�ení za kombinaci odstín� na jednom výrobku VZTAHUJE SE I NA VÝROBKY, KDE JE 

MO�ENÍ ZDARMA (krom� l��ka VALENCIA)  20%

RL10(xx) - ro�t lamelový pevný
RL20(xx) - ro�t  lamelový polohovací

RLVN0(xx) - ro�t výklop od nohou RLM0(xx) - ro�t motorovýRo�ty: 
 R1070,R1080,R1090 - ro�t la�kový smrk  70,80,90x200
 R1100,R1120  - ro�t la�kový smrk 100,120x200
 R1070B,R1080B,R1090B - ro�t la�kový buk 70,80,90x200
 R1100B,R1120B,R1140B  - ro�t la�kový  buk 100,120,140x200
 R3080,R3090/R1080B,R3090B - ro�t la�kový v rámu SMRK/BUK 80,90x200
 R3100B,R3120B/R1140B - ro�t la�kový v rámu BUK 100,120,140x200
 RL1080,RL1090 - ro�t lamelový pevný 80,90x200
 Rl2080, RL2090  - ro�t lamelový polohovací 80,90x200
 RLVB080P,RLVB080L,RLVB090P,RLVB090L - ro�t lamelový bo�n� výklopný 80,90x200 pravý, levý
 RLVN080, RLVN090 - ro�t lamelový  výklopný od nohou  80,90x200
 RLM080, RLM090 - ro�t lamelový motorový 80,90x200

RLVB0(xx)P/L - ro�t bo�n� výklopný (pravý)

- lo�ná plocha: 80, 90 x200cm
- 28 lamel z toho 5 vyztu�ených s mo�ností nastavení tuhosti
- nosnost 120kg

- lo�ná plocha: 80, 90 x200cm
- levé nebo pravé provedení
- ideální dopln�k k l��ku s pevným úlo�ným prostorem
- nosnost 120kg

- lo�ná plocha: 80, 90 x200cm
- ideální dopln�k k l��ku s pevným úlo�ným prostorem
- nosnost 120kg

- ro�t s motorovým polohováním
- lo�ná plocha: 80, 90 x200cm
- 28 lamel z toho 5 vyztu�ených s mo�ností nastavení tuhosti
- nosnost 120kg
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POZOR: NEKRYJE 100%
STRUKTURU D�EVA!!!

R30(xx)/R30(xx)B-ro�t la�kový v rámu smrk / buk

- ro�t la�kový v pevném bukovém rámu
- lo�ná plocha:smrk 80,90x200/buk 80,90, x200100,120,140
- nosnost 120kg smrk, 130kg buk
- síla latí (tlou��ka) smrk 18mm, buk 19mm, vý�ka 5cm
- p�í�né lat� jsou podlo�eny textilním pásem proti vrzání

R1(XXX)/R1(XXX)B - ro�t la�kový smrk / buk

- ro�t la�kový na popruhu
- lo�ná plocha: 70, 80, 90, 100, 120, buk 140 x200cm
- nosnost 120kg smrk, 130kg buk
- síla latí (tlou��ka) smrk 18mm, buk 19mm



Vzhledem k omezením zp�sobených technikou tisku, se mohou barvy znázorn�né v letáku  od reálných li�it. Zm�na uvád�ných cen vyhrazena.
V rámci zdokonalování produkt� shodn� s tr�ními a právními po�adavky si �rma HP nábytek  vyhrazuje mo�nost m�nit design a konstrukci nabízeného nábytku. 
Výrobky jsou o�et�eny ekologickým vodou �editelným lakem spl�ujícím po�adavky Evropské normy EN71-3 pro povrchovou úpravu.

HP masiv nábytek  s.r.o. , V D�din� 1, 664 83 Doma�ov u Brna

vá� prodejce nábytku

www.hpnabytek.cz
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