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KAIRA vodorovné příčky
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Plné čelo u nohou

Provedení postelí s úložný prostorem Max. Přístup do úložného prostoru shora pomocí výklopných roštů z boku nebo od nohou.

- LTD - imitace dřeva, několik typů dekorů

- výška postranice 50 cm

- tloušťka nohou a postranic 3,8 cm

- zvýšená nosnost rámu postele

- možnost nastavení výšky lehací plochy

 včetně zvýšené „senior”

KAIRA  vodorovné příčky

Typ čela u nohou: lepené nohy Typ čela u nohou: centrální šikmá nohaČelo vodorovné příčky
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Plné čelo u nohou

Provedení postelí s úložný prostorem Max. Přístup do úložného prostoru shora pomocí výklopných roštů z boku nebo od nohou.
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KAIRA svislé příčky
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Plné čelo u nohou

Provedení postelí s úložný prostorem Max. Přístup do úložného prostoru shora pomocí výklopných roštů z boku nebo od nohou.

Typ čela u nohou: lepené nohy Typ čela u nohou: centrální šikmá nohaČelo svislé příčky

- LTD - imitace dřeva, několik typů dekorů

- výška postranice 50 cm

- tloušťka nohou a postranic 3,8 cm

- zvýšená nosnost rámu postele

- možnost nastavení výšky lehací plochy

 včetně zvýšené „senior”

KAIRA  svislé příčky
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Plné čelo u nohou

Provedení postelí s úložný prostorem Max. Přístup do úložného prostoru shora pomocí výklopných roštů z boku nebo od nohou.

Typ čela u nohou: lepené nohy Typ čela u nohou: centrální šikmá nohaČelo svislé příčky

- LTD - imitace dřeva, několik typů dekorů
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- tloušťka nohou a postranic 3,8 cm

- zvýšená nosnost rámu postele

- možnost nastavení výšky lehací plochy

 včetně zvýšené „senior”

KAIRA  svislé příčky



KAIRA rovné čelo
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Plné čelo u nohou

Provedení postelí s úložný prostorem Max. Přístup do úložného prostoru shora pomocí výklopných roštů z boku nebo od nohou.

Typ čela u nohou: lepené nohy Typ čela u nohou: centrální šikmá nohaRovné čelo

- LTD - imitace dřeva, několik typů dekorů

- výška postranice 50 cm

- tloušťka nohou a postranic 3,8 cm

- zvýšená nosnost rámu postele

- možnost nastavení výšky lehací plochy

 včetně zvýšené „senior”

KAIRA  rovné čelo
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Plné čelo u nohou

Provedení postelí s úložný prostorem Max. Přístup do úložného prostoru shora pomocí výklopných roštů z boku nebo od nohou.

Typ čela u nohou: lepené nohy Typ čela u nohou: centrální šikmá nohaRovné čelo

- LTD - imitace dřeva, několik typů dekorů

- výška postranice 50 cm

- tloušťka nohou a postranic 3,8 cm

- zvýšená nosnost rámu postele

- možnost nastavení výšky lehací plochy

 včetně zvýšené „senior”

KAIRA  rovné čelo



KAIRA šikmé čelo
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Plné čelo u nohou

Provedení postelí s úložný prostorem Max. Přístup do úložného prostoru shora pomocí výklopných roštů z boku nebo od nohou.

Typ čela u nohou: lepené nohy Typ čela u nohou: centrální šikmá nohaŠikmé čelo

- LTD - imitace dřeva, několik typů dekorů

- výška postranice 50 cm

- tloušťka nohou a postranic 3,8 cm

- zvýšená nosnost rámu postele

- možnost nastavení výšky lehací plochy

 včetně zvýšené „senior”

KAIRA  šikmé čelo



KAIRA šikmé čelo
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Plné čelo u nohou

Provedení postelí s úložný prostorem Max. Přístup do úložného prostoru shora pomocí výklopných roštů z boku nebo od nohou.

Typ čela u nohou: lepené nohy Typ čela u nohou: centrální šikmá nohaŠikmé čelo

- LTD - imitace dřeva, několik typů dekorů

- výška postranice 50 cm

- tloušťka nohou a postranic 3,8 cm

- zvýšená nosnost rámu postele

- možnost nastavení výšky lehací plochy

 včetně zvýšené „senior”

KAIRA  šikmé čelo



toaletní stolek

v: 1450 mm

š: 900 mm

h: 450 mm

noční stolek policový

v: 500 mm

š: 400/500 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

noční stolek závěsný

1-zásuvkový

v: 280 mm

š: 350/400 mm

h: 350 mm

taburet

v: 450 mm

š: 400 mm

h: 280 mm

skříň 3-dveřová plná

v: 2450 mm

š: 2000 mm

h: 600mm

ukázka zrcadlových dveří

Vnitřní vybavení 2-dveřové skříně Vnitřní vybavení 3-dveřové skříně

Uchycení polic a šatní tyče

skříň 2-dveřová plná

v: 2450 mm

š: 1800 mm

h: 600 mm

skříň 2-dveřová plná

v: 2450 mm

š: 1500 mm

h: 600 mm
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KAIRA rozměry & doplňky 

Dekory

akát lakeland dub sonoma dub ferarra

světlý

dub corbridgebuk bavaria dub ferarra

černohnědý

vodorovné příčky

výška

čela u hlavy: 1090 mm, u nohou: 500 mm

šířka

880, 980, 1080, 1280, 1480, 1680, 1880, 2080 mm

délka

2180, 2280, 2380 mm

svislé příčky

výška

čela u hlavy: 1100 mm, u nohou: 500 mm

šířka

880, 980, 1080, 1280, 1480, 1680, 1880, 2080 mm

délka

2080, 2180, 2280 mm

rovné čelo

výška

čela u hlavy: 1100 mm, u nohou: 500 mm

šířka

880, 980, 1080, 1280, 1480, 1680, 1880, 2080 mm

délka

2080, 2180, 2280 mm

šikmé čelo

výška

čela u hlavy: 1090 mm, u nohou: 500 mm

šířka

880, 980, 1080, 1280, 1480, 1680, 1880, 2080 mm

délka

2235, 2335, 2435 mm

Pro matrace rozměru: 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 × 2000, 2100, 2200 mm

komoda 4-zásuvková

v: 900 mm

š: 900 mm

h: 440 mm

komoda 2-dveřová

v: 900 mm

š: 900 mm

h: 440 mm

bílé dřevo dub halifax

bílý

dub halifax

přírodní

dub kansas

hnědý

dub halifax

tabák

ořech dijon borovice jackson

Prémiové

bílá platina

ledově bílá
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