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zostava

Základné riešenie, ktoré ponúka fi rma Fines 
a. s. je použitie samostatne stojaceho horné-
ho lôžka v šírke 100 cm, ktoré je doplnené 
spodným dvojlôžkom s úložným priestorom 
na spanie v šírke 160 cm v jednej výškovej 
úrovni. Lôžka je možné umiestniť do rôznych 
pozícií (pozdĺžne aj kolmo). Spodné lôžko 
môžeme používať ako pohovku s opierkou.
Týmto riešením Vám FINES a. s. ponúka unikátne
trojlôžko s úložným priestorom.

Pri zostave „Mini“ demonštrujeme, ako sa dá hra-
vým spôsobom pripraviť našim deťom zábavný kútik. 
Základom je horné lôžko s dekoračnými textíliami, kto-
ré je možné umiestniť aj na systém „Kombi“ a „Ekono-
my“ a vytvárajú príjemné prostredie na zábavu. Ďalšie zá-
bavné prvky, veža s lezeckou stenou a šmykľavkou, tele-
vízor a osvetlenie dopĺňajú hravú atmosféru, ktorá sa dá 
vytvoriť na malom priestore. Súčasťou zostavy je jedna zá-
brana.
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úložný priestor

šmykľavkataburetky s hracím stolíkom

rozložené spodné lôžko spodné lôžko so stolíkom a stoličkou

Detské poschodové poste-
le dokážu vyriešiť problém 
nedostatočnej priestorovej 
kapacity detskej izby. Firma 

FINES a. s. Vám ponúka detskú izbu s veľ-          
kou variabilitou prvkov s pomocou, ktorých 
dokážete naplniť priestor minimálnych roz-
merov a zároveň hravým spôsobom pripraviť 
deťom také prostredie, ktoré ich dokáže za-
baviť a priniesť im nadšenie vo vlastnej izbe.

V tejto súvislosti Vám ponúkame množ-
stvo doplnkových elementov na príjemnú zá-
bavu pre deti rôzneho veku. Ponúkame Vám 

multifunkčné zostavy lôžkového nábytku 
s možnosťou kombinácie trojlôžka, dvojlôžka 
a jednolôžka v dvoch šírkových prevedeniach, 
ktoré poskytujú veľa úložného priestoru.

Veľkú variabilitu kombinácií podporuje uni-
verzálnosť pravo-ľavých elementov. Možnosť 
nezávislého užívania jednotlivého nábytku 
po rozdelení zostavy je možné aj niekoľko 
ďalších generácií. Ideálnym riešením a dob-
rým základom pre úsporné vybavenie detskej 
izby je obstarať si poschodovú posteľ. Na 
individuálne požiadanie je možné vyhotoviť 
horné lôžko šírky 80 cm.

zostava kombi



zostava  konomy
Zostava „Ekonomy“ poskytuje využi t ie pr iestoru

v miestnostiach s malými rozmermi. V uvedenej zostave je využi-
tý priestor pod horným lôžkom na pracovno-úžitkovú variantu. 
V spodnej časti môžeme umiestniť rohovú skriňu vľavo aj v pravo, 
prípadne kombinovať s písacím stolíkom, ktorý má úložný mo-
bilný kontajner. Priestor má vlastné osvetlenie a policový sys-
tém. Posteľ je doplnená pohodlným rebríkom alebo môžeme 
použiť schody s úložnými zásuvkami.

Variabilnosť systému umožňuje umiestniť v spodnej časti vľa-
vo aj v pravo kolmo na horné lôžko, výklopné lôžko s úložným
priestorom v kombinácií so šatníkom a schodmi, čo
poskytuje mimoriadne veľa úložného priestoru. Prípadné
riešenie je horné a spodné lôžko a písací stolík,
ako ďalší variant. V tejto súvislosti môžeme konšta-
tovať, že na necelých štyroch metroch štvorcových sme
dokázali umiestniť oddychovú, pracovnú a odkladaciu zónu.

Duozostava

Súčasťou lôžkového programu sú jednolôžka v šírkach 90 
a 110 cm vo verzii do priestoru, alebo so zvýšenou bočnicou 
ako zástenka. Konštrukcia lôžka je pravo-ľavá s možnosťou 

umiestnenia  úložného priestoru s výklopným roštom. Výklop-
ný rošt je masívny a zároveň je zabezpečené vetranie úložné-
ho priestoru

Zostavu Duo je možné poskladať kombináciou vrchného a spodné-
ho lôžka. K nim je možné vybrať rebrík alebo schody, ktoré umožňujú 
prístup na druhé lôžko.

Jednolôžka

DUO s rebríkom

Lôžko 90

zástenka

Lôžko 110

úložný priestor

DUO so schodami
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Rozmery a nákresy

Široký sortiment úžitkového nábytku: skrine, skrinky, stolíky
a ostatné doplnky je možné zostaviť do rôznych zostáv 
s možnosťou variabilného úložného priestoru v každom
elemente. Skrine budú vyrábané v hĺbke 42 cm a v šír-
kach 90 a 120 cm. Uvedený rozmer skríň vo farbách zelená,
fi alová a Pino aurelio bude mať klasické otváranie dverí.
V prevedení “posuvné dvere“ sa vyrábajú v hĺbke 68 cm
a v šírkach 120 a 180 cm s možnosťou pospá-
jať jednotlivé skrine tak, aby sme využili priestor podľa
potreby. Skrinkové zostavy sa dajú vyskladať do rôz-
nych zoskupení s možnosťou postupného doplňova-

nia zásuviek rôznej veľkosti. Celý skriňový program je
vyrábaný v prevedení dezénu Pino aurelio, využiteľný
aj pri stavbe študentskej izby.
Doplnkový zábavný program je mimoriadne pestrý v rozsia-
hlom zábere činností pre širokú vekovú kategóriu.
Multimediálny systém, osvetlenie na čítanie, stolík 
s vymeniteľnou hracou plochou vytvárajú zábavné
prostredie pre staršie deti. Kĺzačka, lezecká stena
a sada dekoratívnych textílií prinesú radosť menším
deťom. Dizajn je detský, hravý a moderný.

policové skrinky so zásuvnými kontajnermi

Taburetky s herným
stolíkom a hracou plochou

Prevedenie detskej izby: predné plochy a hrany
môžu byť farebné (fialové, alebo zelené). Úchyt-
ky sú drevené vo farbe fialovej alebo zelenej. 
Prevedenie študentskej izby: sú predné plochy a hrany 

v dezéne Pino aurelio a úchytky sú v prevedení hliník. 
Varianta študentskej izby sa týka všetkých elementov ur-
čených pre detskú izbu Play.

Prevedenie detskej                             a študentskej izby

Doplnkový tovar k zostave Play

predné plochy farebné:
(fi alové alebo zelené)

drevené úchytky:
(fi alové alebo zelené)

Detské prevedenie izby Študentské prevedenie izby

úchytky v prevedení 
hliník

predné plochy vo farbe korpusu
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