
ÚLOŽNÉ PROSTORY

Cena

Informace 
o materiáluNázev Rozměr Materiál

provedení 
z kombinovaného 

materiálu
* (viz info o materiálu)

za celomasivní 
provedení

** (viz info o materiálu)

Přední zásuvka
tzv. středně provětrávaný 
úložný prostor

šířka a výška podle 
typu postele, hloubka 
ke středové nožičce BUK

lak přírodní 5 490 Kč  16 470 Kč 

* Přední čelo zásuvky je 
ze stejného materiálu 
jako postel, tzn. ze 
spárovky, korpus 
zásuvky je z překližky 
s povrchovou úpravou 
v desénu postele a dno 
z bílé sololakové desky. 

** Celá zásuvka – přední 
čelo, korpus i dno – je ze 
stejného materiálu jako 
postel spárovkové, tzn. ze 
spárovky

lak mořený
/ olej 5 990 Kč  17 970 Kč 

DUB

lak přírodní 7 690 Kč  23 070 Kč 

lak mořený
/ olej 8 490 Kč  25 470 Kč 

Boční zásuvka 70
(pro postele šířky 140, 160  cm) 
tzv. středně provětrávaný 
úložný prostor

šířka 
98,5
 
výška 
dle typu postele
 
hloubka 
69,7 cm

BUK

lak přírodní 2 790 Kč  5 580 Kč 

lak mořený
/ olej 2 990 Kč  5 980 Kč 

DUB

lak přírodní 3 890 Kč  7 780 Kč 

lak mořený
/ olej 4 290 Kč  8 580 Kč 

Boční zásuvka  90
(pro postele šířky 90, 180  cm)   
tzv. středně provětrávaný 
úložný prostor

šířka 
98,5
 
výška 
dle typu postele
 
hloubka 
89,7 cm

BUK

lak přírodní 2 790 Kč 5 580 Kč

lak mořený
/ olej 3 090 Kč 6 180 Kč

DUB

lak přírodní 3 890 Kč 7 780 Kč

lak mořený
/ olej 4 290 Kč 8 580 Kč

Velký úložný prostor                            
tzv. dobře odvětrávaný úložný prostor

vychází z rozměru 
postele, kterou si 
zákazník objednal s tím, 
že ustupuje směrem 
dovnitř postele 
ze 3 stran, 
tzn. boční a přední, 
vždy cca o 10 cm

BUK

lak přírodní 7 990 Kč 10 387 Kč
* Velký úložný prostor je 
složen ze tří pohledových 
částí vyrobených ze 
stejného materiálu, 
vč. povrchové úpravy 
jako je postel, čtvrtá 
nepohledová část 
uzavírající korpus a dno 
úložného prostoru jsou 
vyrobeny z bílého lamina. 

** Celá zásuvka – přední 
čelo, korpus i dno – je ze 
stejného materiálu jako 
postel spárovkové, tzn. ze 
spárovky

lak mořený
/ olej 8 890 Kč 11 557 Kč

DUB

lak přírodní 11 190 Kč 14 547 Kč

lak mořený
/ olej 12 390 Kč 16 107 Kč

Malý úložný prostor 
(univerzální úložný prostor
pro postele šířky 
90, 160, 180  cm)
Úložný prostor je koncipován tak, aby nebránil 
provětrávání lůžka ze spodní strany. 

šířka 
75 cm 

výška 
dle typu postele
 
hloubka 
185 cm

lamino v barvě 
dřeva

2 190 Kč 10 950 Kč * Úložný prostor je 
malá bedýnka vyrobená 
z lamina v podobném 
desénu objednané 
postele, dno je z bílého 
lamina. Velikost 
přibližně odpovídá ploše 
jednolůžka. 

** Celý úložný prostor 
– korpus i dno – je ze 
stejného materiálu jako 
postel spárovkové, tzn. ze 
spárovky

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

Vnitřní rozměr:
v cm

Vnější rozměr:
šířka x výška x hloubka v cm

BUK DUB

lak přírodní
lak mořený

/ olej lak přírodní
lak mořený

/ olej

90 x 200 101x100x218 22 608 Kč 24 869 Kč 28 260 Kč 31 086 Kč

100 x 200 111x100x218 22 608 Kč 24 869 Kč 28 260 Kč 31 086 Kč

110 x 200 121x100x218 22 608 Kč 24 869 Kč 28 260 Kč 31 086 Kč

120 x 200 131x100x218 22 608 Kč 24 869 Kč 28 260 Kč 31 086 Kč

140 x 200 151x100x218 25 999 Kč 28 599 Kč 32 499 Kč 35 749 Kč

160 x 200 171x100x218 25 999 Kč 28 599 Kč 32 499 Kč 35 749 Kč

180 x 200 191x100x218 25 999 Kč 28 599 Kč 32 499 Kč 35 749 Kč

200 x 200 211x100x218 31 199 Kč 34 319 Kč 38 999 Kč 42 898 Kč

CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.

DÁŠA

DALŠÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ
BOX                                    
tzv. bezprašný ÚP BUK lak přírodní / lak mořený / olej

příplatek               
12 500 Kč 
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všechny 4 bočnice jsou spuštěny 
k zemi, se dnem z bílého lamina 
(18 mm)DUB lak přírodní / lak mořený / olej

příplatek               
14 500 Kč 

FOOTON BUK lak přírodní / lak mořený / olej
sleva                          
2 500 Kč rám postele tvoří dvě nožní čela,

výška horní hrany bočnice 45 cm
DUB lak přírodní / lak mořený / olej

sleva                          
3 500 Kč 

MINI BUK lak přírodní / lak mořený / olej
příplatek                          
8 500 Kč snížená výška hlavového čela 22 cm, 

tzn. od 73 do 78 cm dle typu postele,
výška horní hrany bočnice 45 cmDUB lak přírodní / lak mořený / olej

příplatek                        
11 000 Kč 

LARGE BUK lak přírodní / lak mořený / olej
příplatek                          
10 000 Kč zvýšení hlavového čela o 25 cm, 

tzn. od 120 do 125 cm dle typu postele,
výška horní hrany bočnice 45 cmDUB lak přírodní / lak mořený / olej

příplatek                        
12 000 Kč 

TYP A 
Plné nožní čelo BUK lak přírodní / lak mořený / olej

příplatek                 
7 500 Kč provedení, kdy nožní čelo je spuštěno 

až na zem (doporučujeme u výsuvných 
bočních zásuvek)DUB lak přírodní / lak mořený / olej

příplatek                
9 500 Kč 

PLUS BUK lak přírodní / lak mořený / olej
příplatek                
8 000 Kč 

zvýšení základního rozměrového 
provedení o 5 cm, výška horní hrany 
bočnice 50 cm

Vždy v závislosti na typu postele dojde:
- k zvětšení šířky bočnice o 5 cm
- k zvýšení hlavového čela o 5 cm

DUB lak přírodní / lak mořený / olej
příplatek                
10 000 Kč 

HOCH BUK lak přírodní / lak mořený / olej
příplatek                
15 000 Kč 

zvýšení základního rozměrového 
provedení o 10 cm, výška horní hrany 
bočnice 55 cm

Vždy v závislosti na typu postele dojde:
- k zvětšení šířky bočnice o 10 cm
- k zvýšení hlavového čela o 10 cm

DUB lak přírodní / lak mořený / olej
příplatek                
17 000 Kč 

Přistýlka

BUK
lak přírodní

příplatek                      
4 990 Kč 
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pro matraci o rozměru 80x190 cm

vnější rozměr přistýlky:
197,4 x 25,8 x 84,7 cm

lak mořený / olej
příplatek                          
5 990 Kč 

DUB
lak přírodní

příplatek                         
5 990 Kč 

lak mořený / olej
příplatek                                
6 990 Kč 

 

Úprava délky postele

ZKRÁCENÍ postele 
na 185, 190, 195 cm příplatek  5%

PRODLOUŽENÍ postele 
na 210, 220 cm příplatek  5%

ZKRÁCENÍ NOHOU POSTELE o 5 nebo 10 cm příplatek 3 000  Kč

ATYP - jakékoliv jiné provedení postele MOC postele x 3

Dekorační OSMOOLEJE - všechny barvy; 0,75 l 1 390  Kč

 CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.


