
Akcia platí pre postele Vitalia a Silvana bez matracov a nočných stolíkov v rozmere 160x200, 180x200 cm. 
Akcia platí pre postele Alba a Calvina bez roštov, matracov a nočných stolíkov 

v rozmere 160x200, 180x200 cm.

-  Postele z masívneho bukového dreva (hrúbka masívu 3 cm)
-  Jednoduchá montáž
-  Povrchová úprava lak, prevedenie prírodný buk,
 morenie za príplatok podľa cenníka
-  Excentrické kovanie pre pevnosť a stabilitu
-  5-bodové nastaviteľné kovanie
-  Záruka na korpus postele 7 rokov
-  Štandardný 26 lamelový 
 nepolohovateľný rošt Single 
    s nosnosťou do 110 kg

Posteľ SilvanaPosteľ Vitalia

Posteľ CalvinaPosteľ Alba

302 €315,90 € 343 €356,40 €

+ 2 rošty Single v cene LEN

Posteľ Vitalia
+ úložný priestor 

Štandard
+ 2 vyklápacie 
   rošty Single

-  Postele z masívneho jadrového buka (hrúbka masívu 4 cm)
-  Jednoduchá montáž
-  Povrchová úprava olejovosk, prevedenie prírodný buk, 
 morenie za príplatok 10 %
-  Excentrické kovanie pre pevnosť a stabilitu
-  5-bodové nastaviteľné kovanie
-  Záruka na korpus postele 7 rokov
-  Možnosť výberu z 10 typov zadných čiel

510 €567,00 €532 €591,30 €

Platnosť akcie 
od 1. 2. 2015 do 30. 4. 2015

AKCIA - 1/2015

Váš predajca

Varianty zadného čela pre postele Alba a Calvina
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-  Excentrické kovanie pre pevnosť a stabilitu
-  5-bodové nastaviteľné kovanie
-  Záruka na korpus postele 7 rokov

Štandardný 26 lamelový 
 Single 

+ 2 rošty Single v cene LEN

401 €487,70 €

Posteľ Silvana
+ úložný priestor 

Štandard
+ 2 vyklápacie 
   rošty Single

442 €528,20 €
ilustračná fotografia

2 €74,60

Varianty zadného čela pre postele Alba a Calvina

1

2

1

3

2

4

33

5

4

Varianty zadného čela pre postele Alba a Calvina



Matrac Cordoba 
– najpredávanejší typ obojstranného sendvičového 

matraca z PUR a RE peny, jadro má špeciálnu profiláciu 
pre lepšie prevzdušnenie, výška jadra 15 cm, nosnosť 120 kg, 

odzipsovateľný a prateľný poťah Basic, záruka na jadro 2 roky

Matrac Zaragoza 
- sendvičový profilovaný obojstranný 

matrac z kvalitných pien bez lepených spojov,
horná časť vyrobená zo studenej peny COOLFLEX

a dolná časť z PUR peny, výška jadra 15 cm, nosnosť 120 kg, 
odzipsovateľný a prateľný poťah Aloe Vera alebo Silver, 

záruka na jadro 3 roky

Double mobil T5 DUAL 
– elektricky polohovateľný lamelový rošt s diaľkovým 

ovládaním, samostatné polohovanie časti pod hlavou a pod 
nohami, záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do základnej 

polohy pri výpadku el. energie, nosnosť do 130 kg

Double HN T5 PVP 
– polohovateľný lamelový rošt s prístupom 

do úložného priestoru postele z prednej časti, 
pohodlné dvíhanie pomocou plynových piestov, 
spevňujúci stredový popruh, nosnosť do 130 kg

mobil T5 DUAL
elektricky polohovateľný lamelový rošt s diaľkovým 

amostatné polohovanie časti pod hlavou a pod 
mi, záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do základnej 

Double BVP T6
– lamelový nepolohovateľný 

rošt s prístupom do úložného priestoru 
postele zdvihnutím roštu z boku, pohodlné 

dvíhanie pomocou plynových piestov, 
spevňujúci stredový popruh, nosnosť do 130 kg

Akcia platí pre posteľ Junior bez roštu, matraca a nočného stolíka v rozmere 80x200, 90x200 cm.
Akcia platí pre matrace a rošty v rozmere 80x200, 90x200 cm.

84 €94 €

67 €84,30 €

129 €143,70 €

155 €194,40 € 67 €84,30 €

39 €42,20 €

Double T5
- kvalitný 28 lamelový

nepolohovateľný rošt zo
sibírskej brezy s nastavením tvrdosti

lamiel, spevňujúci stredový popruh, nosnosť do 130 kg

Posteľ Junior

172 €202,50 €
Posteľ Junior + úložný 

priestor Štandard 
+ vyklápací rošt Single

-  Posteľ z masívneho bukového dreva (hrúbka masívu 3 cm)
-  Jednoduchá montáž
-  Povrchová úprava lak, prevedenie prírodný buk, 
 možnosť morenia postele za príplatok 10%
- Posteľ s úložným priestorom Štandard a roštom Single
 len v prevedení prírodný buk
-  Excentrické kovanie pre pevnosť a stabilitu
-  Záruka na korpus postele 7 rokov
-  Štandardný 26  lamelový nepolohovateľný rošt Single 
 s nosnosťou do 110 kg

Platnosť akcie 
od 1. 2. 2015 do 30. 4. 2015

AKCIA - 1/2015

284 €320,80 €


