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JUPITER

160x200, 180x200

2 barevné provedení:
BRAVO 2 NATURE / IMAN DUO 1
ENJOY 22 ANTRACIT/BALERI 785-3

Výška lehací plochy: 64 cm
Celkové rozměry (š/d/v): 203/215/122 cm
Čalouněná postel s volně loženými matracemi (vyrobené bez
použití lepidel, s možností volby měkčí a tvrdší strany).
Základem dvoulůžka je 28 lamelový rošt s mechanickým
polohováním hlavy a nohou, s nastavením tuhosti lamel
a s popruhem proti přetížení. Velký úložný prostor. Oboustranná pratelná denní deka a polštáře v ceně.

bez matrace

s matrací DELLY PLUS

s matrací DEVAN PLUS

19.990,-

24.450,-

26.050,-

17.600,- 21.600,- 22.900,nosnost do 130 kg

nosnost do 110 kg

nosnost do 110 kg

Cena platí pro 160 i pro 180 cm.
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SASHA 160x200, 180x200

Provedení:
LOFT 1 / IMAN DUO 1
Luxusní čalouněná postel s volně loženými
matracemi (vyrobené bez použití lepidel,
s možností volby tvrdší nebo měkčí strany);
polohovací rošty. Lůžko má odvětrávaný
úložný prostor s přístupem od nohou
pomocí plynových pístu. V ceně jsou
polštáře i oboustranná pratelná deka.
ilustrační foto
přehozu

Výška lehací plochy: 65 cm
Celkové rozměry (š/d/v): 186/220/135 cm

ilustrační foto
přehozu

Provedení:
LOFT BROWN / IMAN DUO 1

ilustrační foto
přehozu
ilustrační foto

bez matrace

s matrací DELLY PLUS

s matrací DEVAN PLUS

22.200,-

26.030,-

27.980,-

18.900,- 22.900,- 24.300,nosnost do 130 kg

nosnost do 110 kg

nosnost do 110 kg

Provedení:
LOFT COFFEE / IMAN DUO 1

Cena platí pro 160 i pro 180 cm.
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DECO 160x200, 180x200

Provedení:
BRONCO BROWN / PIPOL DUO 5A

Výška lehací plochy: 64 cm
Celkové rozměry (š/d/v): 202/220/109 cm

Luxusní čalouněná postel s volně loženými
matracemi (vyrobené bez použití lepidel,
s možností volby tvrdší nebo měkčí strany);
polohovací rošty. Lůžko má odvětrávaný
úložný prostor s přístupem od nohou
pomocí plynových pístu. V ceně jsou
polštáře i oboustranná pratelná deka.
ilustrační foto

bez matrace

s matrací DELLY PLUS

23.200

27.400,-

19.900,-

23.900,-

nosnost do 130 kg

nosnost do 110 kg

Cena platí pro 160 i pro 180 cm.

Provedení:
BRONCO WHITE / PIPOL DUO 5A

4

K ATA LO G

P O S T E L Í

A

M AT R A C Í

VIOLA
180x200

Provedení:
SALINA 4004

Čalouněná postel s krásným čelem.
Základem lůžka je lamelový rošt s mechanickým
polohováním (7 poloh u hlavy a jedna poloha u nohou).
Matrace je volně ložená (se snímatelným, pratelným potahem).
Velký úložný prostor s přístupem od nohou pomocí plynových pístů.
Postel dostupná ve třech barevných variantách.

Provedení:
MILANO 9110

Výška lehací plochy: 53 cm
Celkové rozměry (š/d/v): 199/206/102 cm

Provedení:
SALINA 4005
s luxusní matrací
DELLY

19.960,-

16.690,nosnost do 110 kg
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MIRIAM 180x200
Elegantní dvojlůžko s vysokým čelem, polohovacím roštem
s nastavením tuhosti lamel a s popruhem proti přetížení.
Velký úložný prostor je přístupný od nohou.
S volně loženými matracemi DELLY s kvalitním
pratelným potahem. Oboustranná,
pratelná denní deka
s polštáři v ceně.
s matrací DELLY

21.850,-

17.790,-

Provedení:
SALIAS 1/ALBAIDA GC2

nosnost do 110 kg

Výška lehací plochy: 52 cm
Celkové rozměry (š/d/v): 213/188/106 cm

XENA 180x200
Celočalouněné dvoulůžko s elastickou PUR matrací DELEN,
pevně přičalouněnou na polohovacím lamelovém
roštu (polohování hlava+nohy). Úložný
prostor přístupný od nohou
pomocí plynových pístů

Provedení:
DENIS 1 / LOFT 1
s matrací DELEN

21.400,Provedení:
DENIS 1 / LOFT GREY

Výška lehací plochy: 53 cm
Celkové rozměry (š/d/v): 202/207/109 cm

17.300,nosnost do 105 kg

BOLOGNA 180x200

Celočalouněné dvoulůžko s elasticko pěnovou matrací DELEN
pevně přičalouněnou na polohovacím lamelovém roštu
(polohování hlava + nohy). Přístup k úložnému
prostoru od nohou pomocí
plynových pístů.
Výška lehací plochy: 52 cm
Celkové rozměry (š/d/v): 182/206/190 cm

s matrací DELEN

Provedení:
ARTE2 beige / ALCONE 6 STONE

19.040,-

15.190,nosnost do 105 kg
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AMY 90, 120, 140x200
Lamelový rošt umožňuje mechanické polohování hlavy
a nohou. Na roštu je umístěna volně ložená matrace
DELLY Lůžko lze objednat i bez matrací. Velký
úložný prostor přístupný od nohou
pomocí plynových pístů.
Možnost výběru 3 šířek lůžka.
Více barevných provedení.

Provedení: ASTON 23

Provedení:
LOFT GREY

Výška lehací plochy: 53 cm
Celkové rozměry
(šíře 90): 112/213/111 cm
(šíře 120): 142/213/111 cm
(šíře 140): 162/213/111 cm

Provedení: LOFT 1

Provedení:
ENJOY 19 FLAMINGO
bez matrací
90x200 cm

s matrací DELLY
90x200 cm

bez matrací
120x200 cm

s matrací DELLY
120x200 cm

bez matrací
140x200 cm

s matrací DELLY
140x200 cm

8.900,-

12.980,-

11.540,-

15.960,-

11.260,-

18.650,-

6.800,-

9.720,-

7.930,-

12.260,-

8.520,-

13.300,-

nosnost do 130 kg

nosnost do 110 kg

nosnost do 130 kg

nosnost do 110 kg

nosnost do 130 kg

nosnost do 110 kg
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JULIA 90x200, 110x200
Čalouněné jednolůžko JULIA s volně loženou matrací s možností volby
čel, kde si můžete zvolit finální podobu lůžka. Postel lze zakoupit ve variantě bez čela nebo až se třemi čely dle vašeho výběru.
Lůžko má mechanicky polohovací lamelový rošt, který umožňuje zvednutí
hlavy v sedmi polohách a u nohou v jedné poloze. Do úložného prostoru
je přístup od nohou postele pomocí plynových pístů.
Na lamelovém roštu je umístěna volně ložená matrace Delly, která je
opatřena textilním, snímatelným a pratelným potahem. Při výběru postele
lze zvolit i variantu bez matrace. Cena bez dekoračních polštářků.
Výška lehací plochy: 53 cm
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Čelo 90 krátké

Čelo 110 krátké

Čelo dlouhé

oboustranné čalounění

oboustranné čalounění

jednostranné čalounění

2.990,-

2.990,-

2.470,-

1.900,-

2.000,-

1.450,-

bez matrací
90x200 cm

s matrací DELLY
90x200 cm

bez matrací
110x200 cm

s matrací DELLY
110x200 cm

5.800,-

8.300,-

6.540,-

12.600,-

4.450,-

7.590,-

5.350,-

9.690,-

nosnost do 130 kg

nosnost do 110 kg

nosnost do 130 kg

nosnost do 110 kg
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Barevné provedení:
MALMO NEW 83 (šedá)
MALMO NEW 95 (tmavá šedá)
MALMO NEW 63 (červená)

DESION
Kvalitní rozkládací pohovka s úložným prostorem.
Vhodná pro každodenní spaní; s volně loženou
matrací z HR pěny. Jednoduchý rozklad.
Pohovka má několik funcí: sedačka,
postel a také relax ležení, kdy se
pohovka vysune jen z části
a stále obsahuje jednu
opěrákovou matraci.
Sedací plochy: 90x200 cm
Částečné rozložení: 125x200 cm
Rozložení: 160x200 cm
Výška lehací plochy: 46 cm
Celkové rozměry (š/d/v):
100/225/80 cm

s matrací DEVAN

Provedení:
ARTE 23/ARTE 11

26.980,-

22.000,nosnost do 110 kg

NATALI 90x200
Válenda s elastickou PUR matrací DELLY uloženou na polohovacím
lamelovým roštem (polohování hlava+nohy), přístup do úložného
prostoru od nohou pomocí plynových pístů.

Výška lehací plochy: 53 cm
Celkové rozměry (š/d/v): 90/201/53 cm
Barevné provedení:

TRINITY 15

TRINITY 14

TRINITY 6

bez matrace

s matrací DELLY

6.990,-

10.520,-

4.750,-

7.790,-

nosnost do 130 kg

nosnost do 110 kg
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LENTIA 140x200

Polohovací lamelový rošt s pevně přičalouněnou matrací
DELEN a přístupem do úložného prostoru od nohou.
Celkové rozměry (š/d/v): 153/211/76 cm
Doporučená nostnost:
105 kg 1 osoba
150 kg 2 osoby

Provedení:
BLACK A 01/MOLIROYAL 81
s matrací DELEN
140x200 cm

15.740,-

12.090,-

KATE 120x200

Provedení:
BLACK A 01 / MOLIROYAL 81

Postel s velkým úložným prostorem, čalouněným čelem. Matrace DELEN je pevně přičalouněná na nepolohovacím lamelovém roštu.
Úložný prostor je přístupný od nohou. Výběr
ze dvou látek potahů.
Celkové rozměry (š/d/v): 121/207/92 cm

s matrací DELEN
120x200 cm

11.200,-

9.050,-

Provedení:
PEACE 48 / MOLIROYAL 81

nosnost do 105 kg
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TOMIS 90x200
Válenda s elastickou PUR matrací DELEN pevně
přičalouněnou na polohovacím lamelovém
roštu (polohování hlava+nohy), přístup
do úložného prostoru od nohou
pomocí plynových pístů.
Výška lehací plochy: 53 cm
Celkové rozměry (š/d/v): 90/201/53 cm

Provedení:
edení:
NYC B 05 / ALCONE 14 BLACK

s matracíí DELEN

Provedení:
MALMÖ NEW 08 / MALMÖ NEW 26

8.900,-

6.950,-

TOMIS s čely 90x200

nosnost do 105 kg

V Á L EN D A
Matrace je pevně spojena s lamelovým roštem, který nabízí
polohování hlavy a nohou. Lůžko je opatřeno dvěma
čely, což nabízí umístění do rohu místnosti. Možnost
výběru z několika barevných variant. Pravé nebo
levé provedení. Velký úložný prostor s přístupem
od nohou pomocí plynových pístů.
Výška lehací plochy: 53 cm
Celkové rozměry (š/d/v): 101/211/86 cm

PRAVÁ VARIANTA/6
Provedení:
ARTE 23 / ANTONY 74-88
LEVÁ VARIANTA/5

Provedení:
TETTAU 192-85 / AMBER ANTHRACIT

s matrací DELEN

13.200,-

9.690,nosnost do 105 kg

Provedení:
TETTAU 174
174-03
03 / AMBER ANTH
ANTHRACIT
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DELEN
Pěnová matrace z elastické PUR pěny, vyrobena bez použití lepidel.
Speciálně strukturovaný povrch jádra matrace zajišťuje dobré přizpůsobení se tělu a optimální proudění vzduchu. Matrace je vhodná
i pro polohovatelné lamelové rošty. Matrace je opatřena kvalitním,
snímatelným, oboustranně prošitým a pratelným potahem.
Výška matrace v potahu je 14 cm. Nosnost matrace je 105 Kg.

DELLY
Matrace z kvalitních pěn, vyrobena bez použití lepidel. Jádro je složeno z desek polyuretanových pěn o nižší a vyšší tuhosti, což umožňuje
výběr měkčí a tvrdší strany matrace. Matrace je opatřena kvalitním,
snímatelným, oboustranně prošitým a pratelným potahem.
Výška matrace v potahu je 16 cm. Nosnost matrace je 110 Kg.

DELLY PLUS
Matrace z kvalitních pěn, vyrobena bez použití lepidel. Jádro je složeno z desek polyuretanových pěn o nižší a vyšší tuhosti, což umožňuje
výběr měkčí a tvrdší strany matrace. Matrace je opatřena kvalitním,
snímatelným, oboustranně prošitým a pratelným potahem.
Výška matrace v potahu je 21 cm. Nosnost matrace je 110 Kg.

in
www.postelin.cz
12

K ATA LO G

Udávané nosnosti matrací jsou platné při uložení na pružný podklad.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. Za tiskové chyby neručíme.
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