
Ložnice CAROLA

990405.101084 Maloobchodní ceny jsou uvedeny vč. DPH a platí od 15.9.2009

Ložnice je dodávána v provedení celomasiv jádrový buk, noční stolky a doplňky (komody a nástěnné zrcadlo) jsou dodávány smontovány,z kombinace masivního 
jádrového buku, postel a skříně jsou dodávány v rozloženém stavu.

Provedení - celomasiv, Jádrový buk

POSTEL
Je dodávána v šířce LP 160, 180, 200cm. Délka LP je 200, 210, 220cm. Výška postranice je 47,5cm, výška nosné patky pod rošt je
nastavitelná od cca. 28 do 38cm. 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 není určena do prostoru. Doporučujeme umístit postel hlavovým čelem ke zdi.

LP - lehací plocha

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Provedení jádrový buk je standardně nalakován vodou ředitelným lakem v odstínu J73.



Ložnice je dodávána v provedení jádrový buk celomasiv, povrchová úprava tónovaným lakem.
Postele jsou dodávány bez matrací a podkladních roštů.
UPOZORNĚNÍ: pod laťkový rošt jenž je spojen popruhy je nutné objednat lišty pod rošty.
Maloobchodní ceník, ceny jsou uvedeny vč. DPH

POSTELE

Dvojlůžko Dvojlůžko Dvojlůžko
lehací plocha lehací plocha lehací plocha
ca. 160 cm ca. 180 cm ca. 200 cm

Výška ca.:
Lehací plocha délky ca. 200cm
Obj číslo.:
Cena
Rozměry ca.:
Lehací plocha délky ca. 210cm
Obj. číslo
Cena
Rozměry ca.:
Lehací plocha délky ca. 220cm
Obj. číslo
Cena
Rozměry ca.:

RUB9020 158 €
RUB8020 158 €

ULPMAP1820BKL 503 €
UPLMAP1620BKL 503 €

Úložný prostor MAX pro LP 180 x 200 cm MAP1820BKL 256 €
Úložný prostor MAX pro LP 160 x 200 cm MAP1620BKL 256 €
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CAL B1620
500 €

172 cm x 210 cm

91 cm 91 cm 91 cm

CAL B2020
565 €

212 cm x 210 cm

CAL B1822
569 €

192 cm x 230 cm
569 €

172 cm x 230 cm

CAL B1621
569 €

172 cm x 220 cm

CAL B1622

192 cm x 220 cm

CAL B1820
500 €

192 cm x 210 cm

CAL B1821
569 €

2x výklopný rošt + úložný prostor MAX pro LP 180 x 200 cm
2x výklopný rošt + úložný prostor MAX pro LP 160 x 200 cm

Výklopný rošt z boku 90 x 200 cm. (28 lamel) Duoflex P kombi 5V
Výklopný rošt z boku 90 x 200 cm. (28 lamel) Duoflex P kombi 5V

CAL B2021

212 cm x 230 cm

634 €
212 cm x 220 cm

CAL B2022
634 €



Ložnice je dodávána v provedení jádrový buk celomasiv, povrchová úprava tónovaným lakem.
Skříně jsou standartně dodávány v demontovaném stavu
1 skříňový element obsahuje 2 police a 1 šatní tyč.
Maloobchodní ceník, ceny jsou uvedeny vč. DPH

Délka ca.: 245 cm 291 cm 245 cm 291 cm

Výška ca. 220cm   Hloubka ca. 72cm   ( vč. římsy )

Obj. číslo CAL 5124 CAL 6124 CAL 5124L CAL 6124L
Cena v Kč 1 907 € 2 177 € 2 123 € 2 394 €

Provedení komfortní kování
Obj. číslo CAL 5124B CAL 6124B CAL 6124LB
Cena v Kč 2 025 € 2 295 € 2 512 €
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SKŘÍŇĚ

Skříň dvoudvéřová, posuvné dveře s 
mléčným sklem, římsou a osvětlením

Skříň dvoudvéřová, posuvné dveře  s 
mléčným sklem

Skříň dvoudvéřová, posuvné dveře s 
mléčným sklem, římsou a osvětlením

Skříň dvoudvéřová, posuvné dveře  s 
mléčným sklem

CAL 5124LB
2 241 €



Ložnice je dodávána v provedení jádrový buk celomasiv, povrchová úprava tónovaným lakem.
Maloobchodní ceník, ceny jsou uvedeny vč. DPH

DOPLŇKY

Noční stolek se Kombikomoda s Kombikomoda s Pánská komoda se Zásuvková komoda Zásuvková komoda Superkombikomoda

dvěma zásuvkama jedněma dveřma z jedněma dveřma z dvěma dveřma. se čtyřma se třemi velkými a se dvěma dveřma

z toho 1 zásuvka s leva a čtyřmi prava a čtyřmi zásuvkama z toho dvěma malími a čtyřmi zásuvkami

mléčným sklem. zásuvkami z zásuvkami z jedna zásuvka s zásuvkami, dvě malé z toho 1 zásuvka s

prava z toho 1 leva z toho 1 mléčným sklem. zásuvky mají mléčné mléčným sklem
zásuvka s mléčným zásuvka s mléčným sklo.
sklem. sklem.

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 CAL 4006 CAL 4001 CAL 4101 CAL 4002 CAL 4003 CAL 4030 CAL 4038 CAL 4014
cena 169 € 602 € 602 € 515 € 381 € 627 € 731 € 154 €

Komfortní kování - samotažné posuvy u šuplíků
obj. číslo CAL 4006B CAL 4001B CAL 4101B CAL 4003B CAL 4030B CAL 4038B
cena 207 € 627 € 627 € 454 € 714 € 818 €
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Zrcadlo



Ložnice je dodávána v provedení jádrový buk celomasiv, povrchová úprava tónovaným lakem.
Maloobchodní ceník, ceny jsou uvedeny vč. DPH

Příslušenství do skříně

Police úzká Police široká Šatní tyč úzká Šatní tyč široká

Hloubka ca.: 47 cm 47 cm 45 cm 45 cm
Šířka ca.: 44,9 cm 91,6 cm 44,9 cm 91,6 cm 91 cm 91 cm
Výška ca.: 54 cm 86 cm

Obj. kód.: CAL 004 CAL 009 CAL 024 CAL 029 CAL Z0099 CAL Z079 CAL Z093 CAL Z095
Cena v Kč 32 € 53 € 10 € 11 € 30 € 206 € 292 € 424 €

Maloobchodní ceny jsou uvedeny vč. DPH a platí od 15.9.2009 Ložnice CAROLA Strana 5 z 5

Kovový kravatník (k 
montáži na bok skříně)

Vložka do skříně 3 
zásuvková - masiv

Vložka do skříně 5 -ti 
zásuvková - masiv

Vnitřní rozdělení 
skříně, svislá 
mezistěna, 4 malé 
police šíře 30cm, 
vodorovná mezistěna, 
šatní tyč
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