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Livorno XL s CN s úp

Livorno s CN bez úp
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Messina s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Janka  -  Janov s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Janov s CN s úp

Zuzka XL - Florence XL s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 228,248, 268x218 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Zuzka XL - Florence XL s CN bez úp  

Zuzka  - Florence s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x218 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm  

Zuzka - Florenc s CN s úp

Katka XL - Livorno XL s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 228,248, 268x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Katka XL - Livorno XL s CN s úp  

Lucka  - Livorno s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x288 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm  

Lucka  - Livorno s CN bez úp  

Livorno XL s CN bez úp

160, 180x200 cm (vnější rozměr 248, 268x218 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Livorno s CN s úp

140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x218 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm  

160, 180x200cm (vnější rozměr 248, 268x218cm)
tloušťka materiálu 3,8cm, výška po vrch bočnice 45cm (možnost zvýšení na 55cm)
výška čela 98cm, u zvýšené postele 110cm



Florenc XL s CN bez úp

Florenc  s CN s úp
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Florenc XL s CN s úp

160, 180x200 cm (vnější rozměr 248, 268x218 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Florenc  s CN bez úp

160, 180x200 cm (vnější rozměr 168, 188x218 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm  



Lucca XL s CN s úp

Lucca XL s CN bez úp

160, 180x200 cm (vnější rozměr 248, 268x218 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm
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Lucca  s CN bez úp

Lucca s CN s úp

140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x218 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm  



Jednolůžko Eliška XL s úp

80, 90x200 (vnější rozměr 1250, 1350x2050)
DTD - 25mm, výška po vrch bočnice 38cm, čelo výška 88cm

Messina s CN s úp

Messina s CN bez úp

140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

exclusive

Salerno s CN s úp

Salerno s CN bez úp

140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x208 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm
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Jednolůžko Eliška XL s úp

80, 90x200 (vnější rozměr 1250, 1350x2050)
DTD - 25mm, výška po vrch bočnice 38cm, čelo výška 88cm

Pissa s CN s úp

Pissa s CN bez úp

160, 180x200 cm (vnější rozměr 168, 188x218 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

exclusive
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Messina s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Janka  -  Janov s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Janov s CN s úp

Zuzka XL - Florence XL s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 228,248, 268x218 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Zuzka XL - Florence XL s CN bez úp  

Zuzka  - Florence s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x218 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm  

Zuzka - Florenc s CN s úp

Katka XL - Livorno XL s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 228,248, 268x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Katka XL - Livorno XL s CN s úp  

Lucka  - Livorno s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x288 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm  

Lucka  - Livorno s CN bez úp  



Jednolůžko Eliška XL s úp

80, 90x200 (vnější rozměr 1250, 1350x2050)
DTD - 25mm, výška po vrch bočnice 38cm, čelo výška 88cm

Jednolůžko
Livorno s úp

Jednolůžko Livorno bez úp

80, 90 x 200 cm (vnější rozměr 88, 98 x 218 cm), výška čela 100 cm, u zvýšené 110 cm
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)   

excelent

Jednolůžko
Livorno XL bez úp

Jednolůžko Livorno XL s úp

80, 90 x 200 cm (vnější rozměr 128, 138 x 208 cm), výška čela 100 cm, u zvýšené 110 cm
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)  
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Messina s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Janka  -  Janov s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Janov s CN s úp

Zuzka XL - Florence XL s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 228,248, 268x218 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Zuzka XL - Florence XL s CN bez úp  

Zuzka  - Florence s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x218 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm  

Zuzka - Florenc s CN s úp

Katka XL - Livorno XL s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 228,248, 268x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Katka XL - Livorno XL s CN s úp  

Lucka  - Livorno s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x288 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm  

Lucka  - Livorno s CN bez úp  



Jednolůžko Eliška XL s úp

80, 90x200 (vnější rozměr 1250, 1350x2050)
DTD - 25mška po vrch bočnice 38cm, čelo výška 88cm

Jednolůžko
Florenc s úp

Jednolůžko Florenc bez úp

80, 90 x 200 cm (vnější rozměr 88, 98 x 218 cm), výška čela 100 cm, u zvýšené 110 cm
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm) 

excelent

Jednolůžko
Florenc XL bez úp

Jednolůžko Florenc XL s úp

80, 90 x 200 cm (vnější rozměr 128, 138 x 218 cm), výška čela 100 cm, u zvýšené 110 cm
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)  
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Messina s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Janka  -  Janov s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Janov s CN s úp

Zuzka XL - Florence XL s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 228,248, 268x218 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Zuzka XL - Florence XL s CN bez úp  

Zuzka  - Florence s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x218 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm  

Zuzka - Florenc s CN s úp

Katka XL - Livorno XL s CN bez úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 228,248, 268x208 cm)
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm

Katka XL - Livorno XL s CN s úp  

Lucka  - Livorno s CN s úp
140, 160, 180x200 cm (vnější rozměr 148,168, 188x288 cm)  
tloušťka materiálu 3,8 cm, výška po vrch bočnice 45 cm (možnost zvýšení na 55 cm)
výška čela 100 cm, u zvýšené postele 110 cm  

Lucka  - Livorno s CN bez úp  





        šířka                 výška            hloubka
400 - 500 mm       450 mm      440 mm 

        šířka                 výška            hloubka
400 - 500 mm       550 mm      440 mm 

        šířka                 výška            hloubka
400 - 500 mm       550 mm      440 mm 

        šířka                 výška            hloubka
400 - 500 mm       550 mm      440 mm 

        šířka                 výška            hloubka
400 - 500 mm       550 mm      440 mm 

        šířka                 výška            hloubka
400 - 500 mm       450 mm      440 mm 

        šířka                 výška            hloubka
400 - 500 mm       450 mm      440 mm 

        šířka                 výška            hloubka
400 - 500 mm       450 mm      440 mm 

  šířka            výška           hloubka
400 mm       190 mm      360 mm 

(závěsný) Je určený pro 
postele se širokým čelem.

NS1

NSKV 1 NSKV 1S NSKV 2 NSKV 3

NS3 NS4

šířka              výška              hloubka
900 mm       1500 mm       440 mm
výška pracovní plochy 750 mm TS2 TS1

NS5 VZ

        šířka                 výška            hloubka
400 - 500 mm       450 mm      440 mm 

NS2

Noční stolky k výšce postele 450 mm

Noční stolky - Královská velikost k výšce postele 550 mm

Toaletní stolek TS1 se stoličkou TS2



  šířka            výška           hloubka
900 mm       515 mm      440 mm 

K2-2 K2-3
  šířka             výška            hloubka
 900 mm        710 mm       440 mm 

K2-4
  šířka              výška            hloubka
 900 mm        900 mm       440 mm 

K2-5
    šířka               výška              hloubka 
 900 mm        1095 mm       440 mm 

K2-6
   šířka                výška             hloubka 
 900 mm         1290 mm       440 mm 

   šířka              výška            hloubka
1500 mm       900 mm      440 mm 

K 1
   šířka              výška            hloubka
1500 mm       900 mm      440 mm 

K1-3DS
   šířka              výška            hloubka
1500 mm       900 mm      440 mm 

K1-3D

   šířka              výška            hloubka
1500 mm       900 mm      440 mm 

K 3D

   šířka              výška            hloubka
1500 mm       900 mm      440 mm 

K 4P
   šířka              výška            hloubka
1500 mm       900 mm      440 mm 

K 4L
   šířka              výška            hloubka
1500 mm       900 mm      440 mm 

K3-DS



Variant 1 Variant 2

Variant 3

Váš stůl přispůsobíme na Vámi požadovanou šířku v rozmezí od 1200 mm do 2400 mm.

            šířka                  výška            hloubka
1200 - 2400 mm       750 mm      650 mm

  šířka             výška           hloubka
400 mm       690 mm      560 mm

  šířka             výška          hloubka
400 mm       710 mm      560 mm

  šířka             výška          hloubka
400 mm       710 mm      560 mm

Kontejner mobilní Kontejner pevný 4x zásuvka Kontejner pevný dvířka

Kontejnery k psacím stolům



Knihovna se středovým predělem

Otoman čalouněný zásuvkový Otoman čalouněný výklop

Knihovna

Police 600

Police 900

Police 1200

Závěsná skříňka s příčkama

Závěsná skříňka

   šířka           výška        hloubka
600 mm       38 mm      200 mm

   šířka           výška        hloubka
900 mm       38 mm      200 mm

   šířka           výška        hloubka
1200 mm       38 mm      200 mm

    šířka              výška           hloubka
1200 mm       300 mm      300 mm

   šířka              výška            hloubka 
900 mm       1700 mm      440 mm

2100 mm
2450 mm

   šířka              výška             hloubka 
900 mm       1700 mm      440 mm

2100 mm
2450 mm

     šírka               výška        hloubka
1660 mm       468 mm      440 mm

     šířka               výška        hloubka
1660 mm       468 mm      440 mm

    šířka              výška        hloubka
600 mm       300 mm      300 mm

  900 mm
1200 mm



Konferenční stolek Lucka

   šírka               výška             hĺbka  
800 mm       250 mm      600 mm

Konferenční stolek Janka

Konferenční stolek Linda

   šířka               výška            hĺbka  
1200 mm       460 mm      600 mm

   šířka               výška             hloubka  
1000 mm       400 mm      1000 mm

Konferenční stolek Zuzka

   šírka               výška             hĺbka  
1000 mm       250 mm      1000 mm

   šírka               výška             hĺbka  
800 mm       450 mm      600 mm

TV skříňka

TV skříňka: šířka 1800 mm 
výška 500 mm hloubka 440 mm

Konferenční stolek Lucka Konferenční stolek Janka

Konferenční stolek Evka



Postel vyrobíme v 2 rozměrech 800, 900 x 2000 mm. Výška postele je 1800 mm. Nosnost postele je 2 x 120 kg. 
materiál : laminátová dřevotříska tloušťky 38 mm.



Rozkladací postel  Lubka

Ľubka RĽubka

Celkový rozměr složené rozkládací postele:
940 x 2080 mm
patří k matraci 900 x 2000 mm a po rozložení 1800 x 2000 mm

Celkový rozměr složené rozkládací postele:
840 x 2080 mm
patří k matraci 800 x 2000 mm a po rozložení 1600 x 2000 mm

materiál: laminovaná dřevotříska tloušťka 38 mm

výška boku postele 650 mm, výška velkého čela 950 mm





Skříně EXCELENT s posuvnými dveřmi

Skříň 130 Korpus 130

Skříň 140 Korpus 140

Korpus 160Skříň 160

Skříň 180 Korpus 180

  šířka              výška            hloubka
                          2450 mm     620 mm 1300 mm
1400 mm
1500 mm
1600 mm
1700 mm
1800 mm
1900 mm



Skříně EXCELENT s posuvnými dveřmi

Skříň 200 Korpus 200

Skříň 210 Korpus 210

Skříň 240 Korpus 240

  šířka              výška            hloubka
                          2450 mm     620 mm 2000 mm
2100 mm
2200 mm
2300 mm
2400 mm
2500 mm
2600 mm
2700 mm






