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Postel Bruno je vyrobena z masivního buku (cink), dodává se standartně v odstínech: natur - 10, třešeň - 81 a za příplatek odstín ořech - 82, nebo odstín 33. Tato postel 
obsahuje dopňky (noční stolky, zrcadlo, komody) z ložnicové řady Verona. Zadní čelo, komody, noční stolky a zrcadlo se dodávají smontované.

Provedení - masivní buk (cink)

PLATNOST CENÍKU - OD 15.9.2009

POSTEL
Je dodávána v šířce LP 140, 160, 180 cm. Standartní délka LP je 200 cm, za příplatek je možno prodloužit na 210, 220 cm nebo
zkrátit na 180, 190 cm. Výška postranice je 45 cm, výška nosné patky pod rošt je nastavitelná od 32 do 38,7 cm. Připočtením
výšky roštu a matrace získáte výšku LP. K postelím jsou dodávány noční stolky šíře 59 cm.
Ceny postelí jsou uvedeny bez roštů a matrací.
Pod laťkový rošt jenž je spojen popruhy je nutno si objednat lišty pod rošty (viz ceník laťkových roštů).
Tato postel je určena do prostoru.

LP - lehací plocha

SKŘÍNĚ
Postele od ložnicové řady Abano je možné kombinovat se skříněmi z nabídky firmy Mobö Mireal, a.s.



Postele jsou dodávány v provedení buk cink celomasiv, povrchová úprava-vodou ředitelným lakem.
Maloobchodní ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Výška zadního čela
Výška postranice od
podlahy
obj.kód :
cena : lak 10, 81
cena : lak 82, 33
vnější rozměry

Příplatek za prodloužení délky postele na 210, 220 cm.
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450 € 491 € 491 €

30 €

496 € 541 € 541 €
146 x 213 cm 166 x 213 cm 186 x 213 cm

45 cm 45 cm 45 cm

BROB1420 BROB1620 BROB1820

140 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm
88 cm 88 cm 88 cm

POSTELE

Dvojlůžko Dvojlůžko Dvojlůžko
lehací plocha lehací plocha lehací plocha



Doplňky jsou dodávány v provedení buk cink celomasiv. (parketový vzhled)
Maloobchodní ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Doplňky

Noční stolek se Kombikomoda Kombikomoda Komoda pánská Komoda úzká Komoda zásuvková Superkombiko-

2 zásuvkama s dveřmi v levo s dveřmi v pravo se 2 dveřmi se 4 zásuvkami se 3 zásuvkami moda se 2 dveřma 
a zásuvkami a zásuvkami šírokými a 2 a 4 zásuvkama
v pravo v levo zásuvkami úzkými

Hloubka ca.: 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 3 cm
Šířka ca.: 59 cm 103 cm 103 cm 103 cm 59 cm 103 cm 147 cm 70 cm
Výška ca.: 47 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 84 cm
Obj. číslo: VER 4006 VER 4001 VER 4101 VER 4002 VER 4003 VER 4030 VER 4038 VER 4014
Cena: lak 10, 81 188 € 599 € 599 € 544 € 403 € 644 € 774 € 150 €
Cena: lak 82, 33 207 € 658 € 658 € 599 € 444 € 709 € 851 € 165 €

Alternativní provedení kování u zásuvek

22 €
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Zrcadlo

Samotažné posuvy ( cena za 1 zásuvku )
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