


Provedení

§ LTD, 15 dekorů

tloušťka desek 38 mm (robustní provedení)§ 

ABS hrany 2 mm§ 

5 let prodloužená záruka na konstrukci§ 

oblé rohy čel§ 

§ komody a noční stolky na str. 6

Rozměry

§ výška zadního čela 110 cm

§ výška předního čela 70 cm

§ výška horní hrany postranice od podlahy 50 cm

§ vnější šířky postele (pro matrace 90, 100, 120, 

 140, 160, 180 a 200 cm): 100 / 110 / 130 / 150 / 

 170 / 190 / 210 cm

§ vnější délky postele (pro matrace 200, 210 

 a 220 cm): 218 / 228 / 238 cm  

§ hloubka zapuštění nosných patek pro rošty od 

§ horní hrany postranice je 10 - 21 cm (4 polohy)

Provedení postelí na obrázku: Dub halifax přírodní

FESTINA  plné čelo

Postel s úložným prostorem BOXPlné čelo, oblé rohy

Postel s úložným prostorem BOX

FESTINA plné čelo

DEKORY

akát lakeland dub sonoma dub ferarra
světlý

dub corbridgebuk bavaria dub ferarra
černohnědý

bílé dřevo dub halifax
bílý

dub halifax
přírodní

dub kansas
hnědý

dub halifax
tabák

ořech dijon borovice
jackson

bílá platina ledově bílá

Prémiové  (za příplatek)
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FESTINA čelo příčky

Postel s úložným prostorem BOXČelo příčky, oblé rohy

Postel s úložným prostorem BOX
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bílý

dub halifax
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dub kansas
hnědý

dub halifax
tabák

ořech dijon borovice
jackson

bílá platina ledově bílá

Prémiové  (za příplatek)
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Jednopostele provedení: Akát lakeland
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KAIRA LUČINA

Postel s úložným prostorem Přístup do úložného prostoru

(rošty nejsou součástí postele)

Jednopostel s úložným prostorem

Postel v provedení Ořech dijon

Provedení

§ LTD, 3 typy dekorů

tloušťka desek 25 mm§ 

ABS hrany 2 mm§ 

5 let prodloužená záruka na konstrukci§ 

§ komody a noční stolky na str. 6

Rozměry

§ výška zadního čela 88 cm

§ výška předního čela 38 cm

§ výška horní hrany postranice od podlahy 38 cm

§ vnější šířky postele (pro matrace 90, 100, 120, 

 140, 160, 180 a 200 cm):

 95 / 105 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 cm

§ vnější délky postele (pro matrace 200, 210 

 a 220 cm): 205 / 215 / 225 cm

§ hloubka zapuštění hranolků pro rošty od horní 

 hrany postranice je 14 cm

DOPLŇKY LOŽNICE FESTINA
Další noční stolky, komody a skříně lze vybrat z nabídky doplňků ložnice Kaira

DOPLŇKY LOŽNICE KAIRA LUČINA
Další noční stolky, komody a skříně lze vybrat z nabídky doplňků ložnice Kaira

noční stolek policový

v: 380 mm

š: 400 mm

h: 430 mm

noční stolek 1-zásuvkový

v: 380 mm

š: 400 mm

h: 430 mm

noční stolek 2-zásuvkový

v: 380 mm

š: 400 mm

h: 430 mm

komoda 2-dveřová

v: 900 mm

š: 900 mm

h: 440 mm

komoda 4-zásuvková

v: 900 mm

š: 900 mm

h: 440 mm

noční stolek 1-zásuvkový

v: 500 mm

š: 400/500 mm

h: 440 mm

noční stolek 2-zásuvkový

v: 500 mm

š: 400/500 mm

h: 440 mm

komoda 4-zásuvková

v: 900 mm

š: 900 mm

h: 440 mm

DEKORY

akát lakeland dub sonoma dub ferarra
světlý

dub corbridge

buk bavaria

dub ferarra
černohnědý

bílá platina

bílé dřevo dub halifax
bílý

dub halifax
přírodní

dub kansas
hnědý

dub halifax
tabák

ořech dijon borovice
jackson

ledově bílá

Prémiové  (za příplatek)

DEKORY

bílá platina

dub ferarra
světlý

ořech dijon
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KAIRA LUČINA


