
Prevedenie:
Buk (masív natieraný 
prírodným lakom)
Morenie: čerešňa, orech 
bledý, višňa, slivka, jelša, 
mahagón, orech,                                  
orech tmavý, javor
OLEJ (bukový masív sa 
natiera olejom bez laku) 
olej, biela, vanila

Katalógové číslo: 
4133334.99

Model
Rozmer

Popis

Artiklové číslo prev. Buk
Artiklové číslo morenie
Artiklové číslo olej

Prevedenie:
Buk (masív natieraný 
prírodným lakom)
Morenie: čerešňa, orech 
bledý, višňa, slivka, jelša, 
mahagón, orech,                                  
orech tmavý, javor
OLEJ (bukový masív sa 
natiera olejom bez laku) 
olej, biela, vanila

Katalógové číslo: 
4133334.99

Model
Rozmer

Popis

Artiklové číslo prev. Buk
Artiklové číslo morenie
Artiklové číslo olej

*** Príplatok za prevedenie celého úložného priestoru v dýhe 
*** Príplatok za pneumatické vzpery pre zdvih roštov pre prevedenie roštov 2,3

*** Príplatok za predlženie postele do 20cm +25%.
*** Príplatok za predlženie postele nad 20 cm sa stanoví individuálne.

4133334.99 4133334.99
4133334.99 4133334.99

korpus postele z bukového masivu, 
polohovací rošt, bez matraca, úložný priestor 

z LTD
bez matraca

4133334.99 4133334.99

Drevená posteľ 90x200cm Prídavné lôžko
Tina 3 Tina

97x86x207 x

Typový plán 
TINA

4133334.99

4133334.99

Drevená posteľ 90x200cm
Tina 2

4133334.99

Drevená posteľ 90x200cm

4133334.99 4133334.99

Tina 1
97x86x207

korpus postele z bukového masivu, bez roštu, 
bez matraca, bez úložného priestoru

4133334.00

korpus postele z bukového masívu s odkladacím 
priestorom z LTD, výklopný lamel.rošt, bez 

matraca

97x86x207
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Prevedenie:
Buk (masív natieraný 
prírodným lakom)
Morenie: čerešňa, orech 
bledý, višňa, slivka, jelša, 
mahagón, orech,                                  
orech tmavý, javor
OLEJ (bukový masív sa 
natiera olejom bez laku) 
olej, biela, vanila

Katalógové číslo: 
4133334.99

Model
Rozmer
Popis
Artiklové číslo prev. Buk
Artiklové číslo morenie
Artiklové číslo olej

Prevedenie:

Katalógové číslo: 
4133334.99

Model
Rozmer
Popis
Skupina látok:

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

*** Príplatok za prevedenie celého úložného priestoru v dýhe 
*** Príplatok za pneumatické vzpery pre zdvih roštov pre prevedenie roštov 2,3

Typový plán 

v látke, PUR pena, 1 kus

TINA

4133334.99

85x21x130
1ks, predné čelo masív

4133334.99

Matrac do pridavného lôžka
Tina

90x9x200

*** Príplatok za predlženie postele do 20cm +25%.
*** Príplatok za predlženie postele nad 20 cm sa stanoví individuálne.

4133334.99

Tina
výška 26,3 cm

doplnok k posteli
4133334.01

Pozdĺžne čelo postele

4133334.99
4133334.99

Výsuvný kontajner na kolieskach pro postel s 
přípravou pro rošt

Tina
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