
FOMAX

provedení

Postel FOMAX s laťkovým čelem ve zvýšeném komfortním provedení.
Bezchybná volba do každého moderního interieru.

Fineline Creme

Dub Vintage

Cherry Marbela

Ořech Tiepolo

Fineline tmavé

Standartní rozměry lehací plochy 140 x 200,
160 x 200, 180 x 200 cm s možností nastavení
výšky lehací plochy od 48 cm do 58 cm.
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ARIES

provedení

Kombinace trendových dřevin spolu s čalouněným válcovým čelem působí
díky jednoduchým konturám velmi komfortně a nadčasově

Fineline Creme

Dub Vintage

Cherry Marbela

Ořech Tiepolo

Fineline tmavé

Standartní rozměry lehací plochy 140 x 200,
160 x 200, 180 x 200 cm s možností nastavení
výšky lehací plochy od 48 cm do 58 cm.
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CARINA

provedení

Jemný design šikmého horizontálně děleného čela dává velmi zajímavý
a harmonický tvar celé posteli.

Fineline Creme

Dub Vintage

Cherry Marbela

Ořech Tiepolo

Fineline tmavé

Standartní rozměry lehací plochy 140 x 200,
160 x 200, 180 x 200 cm s možností nastavení
výšky lehací plochy od 48 cm do 58 cm.
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GEMINI

provedení

Elegantní postel jejíž čisté a geometrické linie vytváří moderní design. Kombinací
barev trendových dřevin vytvoříte pohodovou atmosféru Vaší ložnice.

Fineline Creme

Dub Vintage

Cherry Marbela

Ořech Tiepolo

Fineline tmavé

Standartní rozměry lehací plochy 140 x 200,
160 x 200, 180 x 200 cm s možností nastavení
výšky lehací plochy od 48 cm do 58 cm.
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TAURUS

provedení

Geometricky čisté a hladké linie postele jsou ideální volbou pro každý interier
Vaší ložnice.

Fineline Creme

Dub Vintage

Cherry Marbela

Ořech Tiepolo

Fineline tmavé

Standartní rozměry lehací plochy 140 x 200,
160 x 200, 180 x 200 cm s možností nastavení
výšky lehací plochy od 48 cm do 58 cm.
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CETUS

provedení

Postel CETUS je kombinací trendových dřevin a designových koženek
na dominantním čele.

Fineline Creme

Dub Vintage

Cherry Marbela

Ořech Tiepolo

Fineline tmavé

Standartní rozměry lehací plochy 140 x 200,
160 x 200, 180 x 200 cm s možností nastavení
výšky lehací plochy od 48 cm do 58 cm.
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VELA

provedení

Postel VELA Vás osloví použitím designu čistých linií. Výsledkem je trendy
postel, kterou nepohrdne žádná generace.

Fineline Creme

Dub Vintage

Cherry Marbela

Ořech Tiepolo

Fineline tmavé

Standartní rozměry lehací plochy 140 x 200,
160 x 200, 180 x 200 cm s možností nastavení
výšky lehací plochy od 48 cm do 58 cm.
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VIRGO

provedení

VIRGO je synonymem pro kvalitní postel. Pevná konstrukce, nadčasový 
design naplňuje představy o rozumné investici do nábytku.

Fineline Creme

Dub Vintage

Cherry Marbela

Ořech Tiepolo

Fineline tmavé

Standartní rozměry lehací plochy 140 x 200,
160 x 200, 180 x 200 cm s možností nastavení
výšky lehací plochy od 48 cm do 58 cm.
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Detaily postele

Postele DSP nabízí objemný
úložný prostor při možnosti
otevření z boku nebo od nohou.
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Nadstandartní tloušťka bočnic
36 mm zaručuje velkou pevnost
stabilitu a dlouhou životnost.

Použité kování umožňuje
jednoduchou a snadnou montáž
postele a rovněž nastavení výšky
lehací plochy pro komfortní
vstávání z postele.



Možnost výběru nohy postele

Hranatá postelová noha
- eloxovaný hliník.
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Šikmá noha s patkou.
- chromované provedení.

Nábytková noha s kuželovou
patkou - matný bílý chrom.

Nábytková noha s patkou
- chromované provedení.

PN1

PN2

PN3

PN4



Doladění designu postele
výběrem tvaru a dezénu koženky
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Výběr osvětlení
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Zabudování osvětlení do bočnic
postele pro intimní atmosféru.

Posviťte si na cestu i v noci.

Celkové rozměry postelí DSP
název délka (cm) šířka (cm) výška čela (cm)výška bočnice (cm)

FOMAX

ARIES

CARINA

GEMINI

TAURUS

VELA

CETUS

VIRGO

220

220

220

208

208

208

208

208

150, 170, 190

150, 170, 190

150, 170, 190

150, 170, 190

150, 170, 190

150, 170, 190

150, 170, 190

150, 170, 190

45

45

45

45

45

45

45

45

105

105

100

100

100

100

100

100


