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Platnost letáku
od 1.9.2022
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postel

postel

11 351 CZK

12 486 CZK

buk

moření

12 612 CZK

11 351 CZK 12 486 CZK

13 873 CZK

12 612 CZK

13 873 CZK

buk

moření

» postele z masivního bukového dřeva (tloušťka masivu 3 cm) » jednoduchá montáž » povrchová úprava - lak » excentrické kování pro pevnost
a stabilitu » moření postelí (podle vzorníku) je možné za příplatek podle akčního ceníku » 5-bodové stavitelné kování » cena bez roštů
a bez matrací » záruka na korpus postele 10 let

CALVINA

JUNIOR

postel z jadrového buku

postel

7 146 CZK
7 940 CZK
buk

7861 CZK

19 999 CZK

21 999 CZK

moření

buk

moření

8 734 CZK

22 226 CZK

24 448 CZK

» originální designové zpracování » tloušťka materiálu 4 cm
» jednoduchá montáž » pevnost a stabilita zajištěna excentrickým
kováním » 5-bodové kování pro nastavení různé výšky » povrchová
úprava - olejovosk » možnost kombinace z více typů nočních stolků
» cena bez roštů a bez matrací » záruka na korpus postele 10 let

» studentská postel z masivního bukového dřeva (tloušťka masivu
3 cm) » jednoduchá montáž » možnost kombinace k více typům
nočních stolků » povrchová úprava - lak » provedení: přírodní buk
nebo mořený buk » excentrické kování pro pevnost a stabilitu
» uložení roštů na latích » cena bez roštů a bez matrací » záruka na
korpus postele 10 let

KOMBI

postel s jedním bočním čelem

26 128 CZK
29 032 CZK
buk

28 741 CZK
31 935 CZK
moření

foto: levé boční čelo

foto: levé boční čelo

» stabilní vysouvací postel vyrobená z masivního buku (tloušťka masivu 3 cm) » jednoduchá a rychlá montáž » možnosti provedení: s pravým,
s levým bočním čelem, s oběma bočními čely nebo bez bočních čel » cena včetně masivních roštů, ÚP, ale bez matrací » záruka na korpus
postele 10 let
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MASIV V RÁMU 14 L

DOUBLE T5

rošt I smrk

rošt

1 670 CZK

1 417 CZK

» nejprodávanější model roštu na trhu » 28 lamelový rošt
s nastavením tuhosti lamel » použitý výhradně materiál Sibiřská
bříza » nosnost do 130 kg

» standardní rošt z masivních smrkových latěk » nepolohovatelný
v rámu » počet smrkových latí - 14 ks » nosnost 120 kg » vhodný
pro pružinové a taštičkové matrace nebo vysoké pěnové matrace

1 838 CZK

1 491 CZK

DOUBLE HN T5

DOUBLE MOBIL T5

rošt

rošt

4 899 CZK
8 555 CZK

bezdrátové ovládání

2 560 CZK

4 799 CZK

2 758 CZK

8 199 CZK

drátové ovládání

» mechanicky polohovatelný 28 lamelový rošt » 5 zdvojených lamel
pro nastavení tuhosti » použitý výhradně materiál Sibiřská bříza
» nosnost do 130 kg

» elektricky polohovatelný lamelový rošt s dálkovým ovládáním
» samostatné polohování části pod hlavou a části pod nohama
» záložní zdroj na baterie umožní rošt vrátit do základní polohy
při výpadku el. energie » nosnost do 130 kg

DOUBLE BVP T6

DOUBLE HN PVP T5

rošt

rošt

2 660 CZK

2 660 CZK

» systém umožňující přístup do úložného prostoru postele
zvednutím roštu z boku » pohodlné zvedání pomocí plynových
pístů » zpevňující středový popruh » nosnost do 130 kg

» polohovatelný lamelový rošt s přístupem do úložného prostoru
postele z přední části » pohodlné zvedání pomocí plynových pístů
» zpevňující středový popruh » nosnost do 130 kg

3 391 CZK

3 727 CZK

buk

moření

VELIA SET

24 707 CZK

26 645 CZK

VITALIA SET

24 707 CZK

26 645 CZK

CALVINA SET

35 014

37 983 CZK

postel + ÚP + 2 x výklopný rošt

postel + ÚP + 2 x výklopný rošt

postel + ÚP + 2 x výklopný rošt

27 802 CZK

27 802 CZK

CZK

39 375 CZK

29 837 CZK

29 837 CZK

42 567 CZK

sololit

» set akčních postelí (VELIA, VITALIA, CALVINA) s úložným prostorem (ÚP MAXI nebo
ÚP INTEGRA) a dvou výklopných roštů (DOUBLE BVP T6 nebo DOUBLE HN PVP T5)
» moření postelí a úložného prostoru (dle vzorníku) je možné za příplatek podle
akčního ceníku » možnost dokoupení sololitu na dno ÚP za příplatek (578 CZK)
Akce platí pro postel VELIA, VITALIA, CALVINA a VELIA set, VITALIA set, CALVINA set v rozměru 200x180 a 200x160 cm, pro postel
JUNIOR v rozměru 200x90 a 200x80 cm a postel KOMBI (bez bočních čel / s jedním bočním čelem / s oběma bočními čely) v rozměru
200x80 a 200x90 cm. Akce platí pro rošty v rozměrech 200x80 a 200x90 cm. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

