
Postele pro Váš zdravý spánek

Seznamte se s českými postelemi a nábytkem do ložnice z masivu buk a dub
od USNU nové spaní s.r.o. Naše mnohaleté zkušenosti a vysoká kvalita produktů 
Vám přinesou záruku spokojenosti. Postele z masivu vyrábíme bez kompromisů. 

Poskytnou Vám spokojené a zdravé spaní. I Vy můžete mít doma přírodu
na dosah, stačí si jen vybrat postel dle Vašich představ.

www.usnu.cz

České výrobky Materiály nejvyšší 
kvality

Certifikovaný
prodejce

Produkty šetrné
k přírodě

SIMONETA / BUK A DUB
Váš prodejce:



Dřevěné postele jsou sázkou na jistotu

Přírodní materiály nikdy nevyjdou z módy. Stanou se 
dominantní ozdobou každé ložnice a dětského pokoje. 
V našem sortimentu Vás okouzlí masivní postele české 
výroby, které překvapí svou výhodnou cenou. Dbáme na 
precizní provedení a vysokou pevnost. Kvalitu neovlivní 
ani nespočetné rozkládání a skládání. Postele disponují 
dlouhou životností a můžete se z nich těšit opravdu po 
celý život. 

Používáme prvotřídní masiv

Při výrobě masivních postelí používáme výhradně pocti-
vé tvrdé bukové nebo dubové dřevo z českých lesů. 
Povrchové úpravy provádíme pouze přírodním olejem 
nebo vodou ředitelným ekologickým lakem. Tento 
způsob povrchové úpravy ponechává dřevu možnost 
dýchat a příznivě ovlivňovat prostředí v ložnici pro Váš 
zdravý spánek. Zároveň jsou tímto naše produkty zcela 
šetrné k přírodě. Obě dřeviny patří mezi nejžádanější, 
neboť jsou vysoce odolné a zároveň splňují náročné 
požadavky na design. Jejich hlavní rozdíl spočívá v odli- 
šné struktuře. Volba tedy záleží především na Vašem 
vkusu. Nechejte se zlákat vůní dřeva a pozvěte si kousek 
přírody i k Vám domů.

www.usnu.cz

pro Váš dokonalý odpočinek
S DOTEKEM PŘÍRODY
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 TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- tloušťka nohou čel a postranic postele 4 cm
- nastavení výšky lehací plochy postele 
  vč. zvýšené „senior“
- nosnost postele 2x 150kg
- celomasivní provedení
- zaoblení vnějších pohledových hran
- vyrobeno v České republice

/ 01     POSTEL AMADEA

Buk jádrový, povrchová úprava
přírodní olej

Postel
SIMONETA

01 BUK

BUK JÁDROVÝ



 TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- tloušťka nohou čel a postranic postele 4 cm
- nastavení výšky lehací plochy postele 
  vč. zvýšené „senior“
- nosnost postele 2x 150kg
- celomasivní provedení
- zaoblení vnějších pohledových hran
- vyrobeno v České republice

/ 01     POSTEL AMADEA

Postel
SIMONETA

02 DUB

Dub (cink) povrchová úprava
přírodní olej

DUB
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