DELFI-1 120, 160,180 cm

Masivní manželská postel z bukového lakovaného dřeva
s výklopnými lamelovými rošty; pro 2 volné matrace
90x200 cm; velký úložný prostor;
provedení: buk nebo ořech světlý
Rozměr (š/d/v): 187/207/86 cm, výška čela 86 cm

Lze objednat i bez úložného prostoru a roštů.

DELFI-2 90 cm
Postel z přírodního dřeva s úložným prostorem, s výklopným
lamelovým roštem, pro volnou matraci 90x200 cm;
provedení: buk nebo ořech světlý
Rozměr (š/d/v): 97/207/86 cm, výška čela 86 cm
výška sedu je 43 cm (bez matrace)

Lze objednat i bez úložného prostoru a roštů.

DELFI 3 160, 180 cm
Masivní buková manželská postel v lakovaném provedení
s úložným prostorem; s lamelovým výklopným roštěm.
Provedení: buk, ořech světlý, ořech, ořech tmavý, švestka
Pro 2 volné matrace 90x200 cm,
výška sedu je 43 cm (bez matrace).

Rozměr (š/d/v):
191/206/90 cm
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Postele lze objednat i bez roštů a úložného prostoru.

K posteli lze
dokoupit
noční stolek
DELFI - NS4

DELFI 4 180 cm
Moderní zvýšená postel s úložným
prostorem a výklopnými rošty;
čalouněné čelo; výška sedu 55 cm;
Určeno pro 2 matrace 90x200 cm

Provedení: masivní buk/bílá eko kůže
nebo světlý dub/ bílá eko kůže
Rozměr (š/d/v): 195/213/112 cm

EXTRA ZVÝŠENÁ POSTEL

DELFI 5 180 cm
Masivní postel z přírodního bukového
dřeva, určená pro 2 volné matrace
90x200 cm; s výklopnými rošty
a úložným prostorem; k posteli
lze dokoupit noční stolek;
výška sedu je 43 cm (bez matrace).
Rozměr (š/d/v): 195/206/95 cm

K posteli lze dokoupit
noční stolek DELFI - NS4.

DELFI 6 160, 180 cm
Masivní postel z bukového dřeva
s výklopným roštem a úložným
prostorem; Určeno pro 2 volné
matrace 90x200 cm;
výška sedu je 43 cm (bez matrace).
Rozměr ((š/d/v):
) 187/208/94 cm

Postele lze objednat i bez roštů a úložného prostoru.

DELFI 7 180 cm
Moderní zvýšená postel v provedení
masiv dub světlý; určená pro 2 matrace
90x200 cm; s úložným prostorem
a výklopnými rošty;
výška sedu je 55 cm

EXTRA ZVÝŠENÁ POSTEL

Rozměr (š/d/v): 195/206/100 cm

K posteli lze dokoupit
noční stolek DELFI - NS4.

DELFI 8 180 cm
Masivní zvýšená buková lakovaná
postel, určená pro 2 matrace
90x200 cm; s výklopným roštem
a úložným prostorem;
výška sedu je 48 cm (bez matrace).

K posteli lze dokoupit noční stolek DELFI-NS4.

Rozměr (š/d/v): 195/206/95 cm

Lze objednat i bez roštů
a úložného prostoru.

DELFI 9 160, 180 cm
Masivní manželská postel z bukového
lakovaného dřeva s výklopnými
lamelovými rošty a úložným prostorem;
určena pro 2 volné matrace 90x200 cm.
Výška sedu bez matrace 43 cm
Rozměr (š/d/v): 189/220/102 cm
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Barevné provedení: odstíny dřeva dle vzorníku

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu sortimentu a cen. Za případné tiskové chyby neručíme.

DELFI 10 90 cm

DELFI 11 90 cm

Rozkládací pohovka z lamina s úložným prostorem, určená
pro matrace 9-13x90x200 cm. Plocha spaní po rozkladu
180x200 cm. Lze dokoupit polštář, návlek na matraci
a sadu polic. Cena bez matrace. Univerzálnost stran.

Pohovka z lamina , se zasouvacím nočním stolkem a velkým
děleným úložným prostorem v kontejnerech na kolečkách.
Univerzální L/P provedení. Rošt v ceně.
Určeno pro matraci 90x200 cm.

Provedení: buk, dub Bardolino
(dub Sonoma)

Provedení: buk, olše, dub Bardolino (Sonoma)
Rozměr (š/d/v): 95,5/204/85,5 cm

Celkový rozměr postele s odkládacími
policemi (š/d/v): 116/224/80 cm,
bez polic: 98/204/80 cm

CELIE

DEER

DEREKA

ORLANDO

Oboustranná matrace s paměťovou
visco pěnou.
Jádro matrace tvořeno komfortní pěnou
Eliocell kombinovanou s odolnou pěnou
Hydrolatex (s přírodním latexem), toto
zaručuje dlouhou životnost a pocit
tužšího ležení.

Partnerská sendvičová matrace
s pratelným dvojdílným potahem
a kašmírovým vláknem.

Vrchní profil matrace je z přírodní
pěny BIOGREEN.

2 za cenu 1 7990,-

Volba strany matrace:
SOFT - měkčí strana se střední tuhostí (zelená)
HARD - tužší strana s vyšší tuhostí (bílá)
Pohodlná matrace ze vzdušných pěn
Vhodné uložení na lamelové rošty
FLEXIFOAM® s vyšší střední tuhostí
Zónové jádro SpineProtector
Výška: 19 cm
- ochrana a stabilita páteře
Nosnost: do 130 kg

2 za cenu 1

Komfort pak matraci dodává horní
funkční vrstva líné pěny.
7 zón tuhosti
ALOE VERA - potah obsahuje enzymy
a aminokyseliny, které působí
na pokožku a pomáhají ji
čistit a regenerovat.

Volba strany matrace - Relax a Classic
Pratelný 2-dílný potah Silver Line
s klimatizační vrstvou (60°C)
Výška: 24 | 22 | 20 cm
Nosnost: do 130 kg
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Výška: 20 cm
Nosnost: do 130 kg

Jádro matrace tvořeno komfortní
pěnou Eliocell. Spodní profil tvoří
přírodní pěna BIOGREEN.
Měkčí a tvrdší strana.
Potah LYOCELL je prošitý
s PES vláknem
Výška: 24 | 20 |18 cm
Nosnost: do 130 kg

18 cm
20 cm
24 cm

99990,10990,12990,-

Noční stolky z masivu

2 za cenu 1 5990,DELFI - NS1

LÍN

2 za cenu 1

DELFI - NS2
(š/h/v): 55/40/50,5 cm

DELFI - NS3
(š/h/v): 45/37/46 cm

DELFI - NS4

(š/h/v): 55/39,5/45,5 cm

DELFI - NS5

DELFI - NS6

(š/h/v): 45/40/50,5 cm

(š/h/v): 55/40/50,5 cm
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