spálňa

Posteľ s úložným priestorom a lomeným čelom

Nova
(

)

Postele sa vyrábajú aj v prevedení
s rovným hlavovým čelom
a v dĺžkach 195, 210 a 220 cm
8

spálňa

Posteľ so zásuvkou – jedno z riešení úložného priestoru spálne KORA

Posteľ so zníženým nožným čelom

Skriňa so zvýšenou výškou na 250 cm

Kora
Postele sa vyrábajú aj v prevedení so zníženým
nožným čelom a v dĺžkach 195 a 210 cm
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spálňa

Skriňa s členenými alebo celistvými posuvnými dverami.

Posteľ Vera so zabudovaným úložným priestorom s voliteľnými lištami v modernom bielom prevedení

Postele sa vyrábajú
aj v dĺžkach 195, 210
a 220 cm
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Spoločné prvky

Príjemným miestom odpočinku, plnohodnotného spánku, ale aj zábavy sa stanú Vaše spálne použitím nábytku spálňových zostáv
NOVA, KORA , TINA a VERA.
Netradičným riešením designu, konštrukcie a spojov predstavujú jednoduchý, variabilný a účelný systém na zariadenie spální.
Možnosťou vytvárania vlastných zostáv skríň s otváracími alebo posuvnými dverami v dvoch výškach a použitím nadstavieb a úložných
priestorov postelí spĺňajú požiadavky aj náročnejších zákazníkov. Použitím pevne zabudovaného integrovaného výklopného roštu
s piestovým mechanizmom v spojení s odporúčanými matracmi dosiahnete výrazné cenové zvýhodnenie.
Alternatíva montáže nočných stolíkov a komôd dole alebo hore dnom charakterizuje spálňu NOVA ako vysoko variabilný a komfortný
typ nábytku. Výšková nastaviteľnosť ložnej plochy postele KORA a TINA zvýrazňuje ich moderný trend. Použitím pogumovaných koliesok
zásuviek postelí chránime hodnoty Vašej podlahy. Estetický vzhľad umocňujú hliníkové úchytky a štýlové nožičky. Príjemnú večernú
atmosféru pri knihe môžu vylepšiť svietidlá a chrbtové opierky doobjednávané k posteliam.
Materiálovým základom spálňových zostáv je laminovaná doska v kombinácii hrúbok 18 a 25 mm vo farebných prevedeniach
buk, čerešňa, jelša, javor, woodline mocca, dub, biela, orech, wenge, woodline creme a dub bardolino. Exponované hrany sú chránené
výlučne kvalitnou a odolnou ABS hranou hrúbky 2 mm a 0,5 mm. Zásuvky skríň sú vedené pevnými bočnými kovovými plnovýsuvmi so
samozatváracím systémom. Dvere posuvných skríň sa posúvajú na kvalitných oceľových vodiacich prvkoch. Tovar je dodávaný v demonte.
Všetky materiály použité pri výrobe sú testované a zdravotne nezávadné.

buk 381

javor 1738

čerešňa 344 jelša 685

dub 1334

biela 101 orech 3704 wenge 1137

woodline woodline dub bardolino
creme 1424 mocca 1428
1145

úchytka
318

úchytka
412
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