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Drevené postele

• slovenský dizajn, slovenská výroba

• remeselné spracovanie na vysokej úrovni

• jedinečný systém spojov a samotné montážne kovanie garantujú pevnosť a trvácnosť postele

• nohy postele buk masív, plošné dielce DTD dýhované bukovou dýhou

• integrovaný, veľký úložný priestor pod celou posteľou

• perfektné odvetranie úložného priestoru a matracov

• možnosť pohodlného vysávania resp. umývania podlahy pod celou posteľou

• v ponuke atraktívne farebné prevedenia dreva

• u postelí s čalúneným čelom rôzne vzory prešitia a veľký výber farieb koženiek a látok

• integrované bukové masívne rošty, bočné výklopné s plynovými piestami upevnenými vo výklopnom mechanizme

• vhodné aj ostatné typy roštov

Farby dreva: 

prírodná čerešňa orech tmavý biela



DARINA I - biela, nočný stolík Darina, komoda Sofia 110



vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 13 cm)

DARINA I   
nadčasová praktická posteľ Vnútorné rozmery v cm: 

90, 120, 140, 160, 180 x 200
rozmery 160,180 x 200 s možnosťou integrovaných roštov 
Darina, Beata

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:     +8
dĺžka:     +15 
výška čela:   102,5
výška rámu od podlahy:  47
zápustná hĺbka pre rošty:   12
výška podlaha - spodná hrana rámu:  12

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 58 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky Sofia, Darina, Vena, Ado, Universal 
a komody Sofia 90, 110 

DARINA I - prírodná, nočný stolík Darina

DARINA I - čerešňa, nočný stolík Sofia

úložný priestor + rošt Darina

úložný priestor + rošt Beata



DARINA I - čerešňa, nočný stolík Sofia

DARINA I - orech tmavý, nočný stolík Sofia



vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 13 cm)

DARINA II   
exkluzívna praktická posteľ Vnútorné rozmery v cm: 

160, 180 x 200
s možnosťou integrovaných roštov Darina, Beata

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:     +8
dĺžka:     +15 
výška čela:   103
výška rámu od podlahy:  47
zápustná hĺbka pre rošty:   12
výška podlaha - spodná hrana rámu:  12

Vzory prešitia čalúnených čiel: 

1 5 9

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 58 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky Sofia, Darina, Vena, Ado, Universal 
a komody Sofia 90, 110 

Kompletná vzorkovnica aktuálnych látok a koženiek na predajni.

DARINA II - orech tmavý, čelo koženka bisquit, nočný stolík Darina, komoda Sofia 110, biely

DARINA II - orech tmavý, čelo látka beige, nočný stolík Darina, komoda Sofia 110

DARINA II - biela, čelo látka navy blue , nočný stolík Darina, komoda Sofia 110

DARINA II - biela, čelo látka grey, nočný stolík Darina, komoda Sofia 110

Vzory prešitia čalúnených čiel: 

1 5 9



DARINA III - biela, čelo látka modrá, nočný stolík Darina, komoda Sofia 110, biely

detail čela postele

vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 13 cm)

DARINA III   
exkluzívna praktická posteľ Vnútorné rozmery v cm: 

160, 180 x 200
s možnosťou integrovaných roštov Darina, Beata

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:     +8
dĺžka:     +19 
výška čela:           cca.105
výška rámu od podlahy:  47
zápustná hĺbka pre rošty:   12
výška podlaha - spodná hrana rámu:  12

1 5 9

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 58 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky Sofia, Darina, Vena, Ado, Universal
a komody Sofia 90, 110

Vzory prešitia čalúnených čiel: 

1 5 9

Kompletná vzorkovnica aktuálnych látok a koženiek na predajni.

úložný priestor + rošt Darina

úložný priestor + rošt Beata



vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 20 cm)

ROGER  I
exkluzívna praktická posteľ Vnútorné rozmery v cm: 

160, 180 x 200
s možnosťou integrovaných roštov Darina, Beata

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:     +9
dĺžka:     +16
výška čela:                    112
výška rámu od podlahy:  52
zápustná hĺbka pre rošty:   12
výška podlaha - spodná hrana rámu:  19

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 63 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky Sofia, Darina, Vena, Ado, Universal 
a komody Sofia 90, 110 

Kompletná vzorkovnica aktuálnych látok a koženiek na predajni.

ROGER I - biela, nočný stolík a komoda Sofia, biely

ROGER I -  nočný stolík Vena, komoda Sofia 90, orech tmavý 

ROGER I -  nočný stolík a komoda Sofia 90, prírodná

úložný priestor + rošt Darina

úložný priestor + rošt Beata



ROGER II - orech tmavý, čelo koženka biela, prešitie 5, nočný stolík Darina, orech tmavý ROGER III - biela, čelo farba platinum

ROGER II -  biely, čelo bežavé ROGER III -  orech tmavý, čelo farba bežováVzory prešitia čalúnených čiel Roger II: 

5 9

Vzory prešitia čalúnených čiel Roger III: 

5 6 7 8 9

vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 20 cm)

ROGER  II
exkluzívna praktická posteľ

Vonkajšie rozmery v cm:
výška čela: 110 cm 
ostatné rozmery ako Roger I

vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 20 cm)

ROGER  III  
exkluzívna praktická posteľ

Vonkajšie rozmery v cm:
dĺžka: 220 cm
výška čela: 113 cm
ostatné rozmery ako Roger I



vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 20 cm)

ADRIAN  I, II, III
moderná praktická posteľ Vnútorné rozmery v cm: 

160, 180 x 200
s možnosťou integrovaných roštov Darina, Beata
Prešitia čiel ako u postele ROGER!

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:     +7
dĺžka:     I,II +15, III +19 
výška čela:   I,III 112, II 110
výška rámu od podlahy:  52
zápustná hĺbka pre rošty:   12
výška podlaha - spodná hrana rámu:  19

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 63 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky Sofia, Darina, Vena, Ado, Universal 
a komody Sofia 90, 110

Kompletná vzorkovnica aktuálnych látok a koženiek na predajni.

ADRIAN I - biely, nočný stolík Vena a komoda Sofia 110, biely

ADRIAN I - nočný stolík Vena, komoda Sofia, orech tmavý

ADRIAN II - biely

ADRIAN II - nočný stolík Darina, orech tmavý

úložný priestor + rošt Darinaúložný priestor + rošt Beata



ADRIAN III - biela, čelo farba taupe, nočný stolík a komoda RAN
úložný priestor + rošt Darina



Čalúnené postele

• slovenský dizajn, slovenská výroba

• čalúnické spracovanie na špičkovej úrovni

• pevnosť postele zaručená nadštandartným spojovacím kovaním

• integrovaný, veľký úložný priestor pod celou posteľou

• perfektné odvetrávanie úložného priestoru a matracov

• pohodlné vysávanie resp. umývanie podlahy pod celou posteľou

• v ponuke atraktívne farby koženiek a látok

• rôzne vzory prešitia čiel postelí

• integrované bukové masívne rošty, bočné výklopné s plynovými piestami upevnenými vo výklopnom mechanizme

• vhodné aj ostatné typy roštov



ANITA II - nočný stolík Vena



vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 14 cm)

ADELA I   výška čela 107 cm

komfortná praktická posteľ Vnútorné rozmery v cm: 
90, 120, 140, 160, 180 x 200
rozmery 160,180 x 200 s možnosťou integrovaných roštov 
Adela a Beata

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:      19
dĺžka:      23
výška čela:    107
výška rámu od podlahy:   49
zápustná hĺbka pre rošty:    13
výška podlaha - spodná hrana rámu:   13

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 58 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky, Vena, Ado a ostatné z našej 
ponuky

Kompletná vzorkovnica aktuálnych látok, koženiek a drevených nožičiek na predajni.

Vzory prešitia čalúnených čiel: 

1 2 3

4 5 6

ADELA I - koženka biela

ADELA I - látka stone

ADELA I - látka platinum

ADELA I - látka grey



vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 14 cm)

ADELA II   výška čela 124 cm

komfortná praktická posteľ

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 58 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky, Vena, Ado a ostatné z našej 
ponuky

Kompletná vzorkovnica aktuálnych látok, koženiek a drevených nožičiek na predajni.

Vnútorné rozmery v cm: 
160,180 x 200
 s možnosťou integrovaných roštov Adela a Beata

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:      19
dĺžka:      23
výška čela:    124
výška rámu od podlahy:   49
zápustná hĺbka pre rošty:    13
výška podlaha - spodná hrana rámu:   13

Vzory prešitia čalúnených čiel: 

1 2 3

4 5 6

ADELA II - koženka silver

ADELA II - koženka pure white

ADELA II - koženka taupe

ADELA II - koženka elephant



vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 14 cm)

NINA I   
luxusná posteľ Vnútorné rozmery v cm: 

160,180 x 200 
s možnosťou integrovaných roštov Adela a Beata

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:      +19
dĺžka:      +32
výška čela:    122
výška rámu od podlahy:   49
výška zánožia:      13
výška podlaha - spodná hrana rámu:   13

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 59 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky, Vena, Ado a ostatné z našej 
ponuky

Vzory prešitia čalúnených čiel NINA I, NINA II: 

Kompletná vzorkovnica aktuálnych látok, koženiek a drevených nožičiek na predajni.

9

NINA I - koženka pure white

výška čela 122 cm
výška rámu postele 49 cm



vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 14 cm)

NINA II   
luxusná posteľ Vnútorné rozmery v cm: 

180 x 200 
s možnosťou integrovaných roštov Adela a Beata

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:      +19
dĺžka:      +32
výška čela:    131
výška rámu od podlahy:   57
výška zánožia:      13
výška podlaha - spodná hrana rámu:   13

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 67 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky, Vena, Ado a ostatné z našej 
ponuky

Kompletná vzorkovnica aktuálnych látok, koženiek a drevených nožičiek na predajni.

NINA II - koženka bisquit

NINA II - koženka pure white

NINA II - koženka chocolate

úložný priestor + rošt Darina

výška čela 131 cm
výška rámu postele 57 cm

úložný priestor + rošt Beata



vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 14 cm)

LUJZA I, II   
praktická posteľ aj do menšej spálne Vnútorné rozmery v cm: 

Lujza I 90, 120, 140, 160, 180 x 200 
Lujza II 160, 180 x 200
rozmery 160,180 x 200 s možnosťou integrovaných roštov 
Adela a Beata

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:      +8
dĺžka:      +16
výška čela:    I - 107, II - 135
výška rámu od podlahy:   48
zápustná hĺbka pre rošty:     13
výška podlaha - spodná hrana rámu:   13

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 58 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky, Vena, Ado a ostatné z našej 
ponuky

Kompletná vzorkovnica aktuálnych látok a koženiek na predajni.

LUJZA I - šedá



LUJZA II - šedá, nočný stolík Ado 650, biely



vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 14 cm)

ANITA I, II   výška čela 117 cm

dizajnová komfortná posteľ Vnútorné rozmery v cm: 
160, 180 x 200 
s možnosťou integrovaných roštov Adela a Beata

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:      +25
dĺžka:      +30
výška čela:    117
výška rámu od podlahy:   49
zápustná hĺbka pre rošty:    13
výška podlaha - spodná hrana rámu:   13

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 58 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky, Vena, Ado a ostatné z našej 
ponuky

Kompletná vzorkovnica aktuálnych látok, koženiek a drevených nožičiek na predajni.

ANITA II - bežový nočný stolík Vena, orech tmavý

úložný priestor + rošt Darina

úložný priestor + rošt Beata



ANITA I - nočný stolík Vena



vrátane integrovaného úložného priestoru (od podlahy 14 cm)

NAĎA I, II   výška čela 127 cm

dizajnová komfortná posteľ Vnútorné rozmery v cm: 
160, 180 x 200 
s možnosťou integrovaných roštov Adela a Beata

Vonkajšie rozmery v cm:
šírka:      +34
dĺžka:      +35
výška čela:    127
výška rámu od podlahy:   49
zápustná hĺbka pre rošty:    13
výška podlaha - spodná hrana rámu:   14

Výška ložnej plochy pri výške matraca 18 cm je cca. 58 cm.
Doporučujeme: nočné stolíky, Vena, Ado a ostatné z našej 
ponuky

Kompletná vzorkovnica aktuálnych látok, koženiek a drevených nožičiek na predajni.

NAĎA I - nočný stolík Ado 550

úložný priestor + rošt Darina

úložný priestor + rošt Beata



NAĎA II - nočný stolík Ado 550, orech tmavý



Nočné stolíky a komody
Drevené masívne nočné stolíky š/v/h v cm:

Drevené masívne komody š/v/h v cm:

Úložný priestor + integrované bočne výklopné rošty k dreveným a čalúneným posteliam:

Sofia
45x47x35

Darina
45x55x35

Vena 550
45x55x35

Vena 650
45x65x35

Farby koženiek a látok podľa aktuálnych vzorkovníc na predajni.

Predajca:

Farebné a technické chyby vyhradené.

Sofia 90
90x105x45

Sofia 110
110x105x45

Ado 550
50x55x35

Ado 650
50x65x35

Univerzal
45x50x35

Úložný priestor + rošt Darina, 
Adela (masívne drevo)

Úložný priestor + rošt Beata
(predpäté lamely)

Farby nočných stolíkov a komôd: 

buk prírodný čerešňa orech tmavý biela


