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KLARA NEW TOP 
rozměr lehací plochy 120/140/160/180  x 200 cm

skutečný rozměr postele 133/153/173/193 x 218 cm

výška čela 91 cm

dvoupostel 

Základní cena postelí

je bez matrací a roštů.



postel KLARA NEW 
rozměr lehací plochy 120/140/160/180  x 200 cm

skutečný rozměr postele 137/157/177/197 x 219 cm

výška čela 91 cm

Možnost výběru různých typů matrací a roštů.

Základní cena postelí je bez matrací a roštů.



postel VERONIKA NEW 
rozměr lehací plochy 80/90 x 200 cm

skutečný rozměr postele 88/98 x 206 cm

výška čela u hlavy a nohou 65 cm

postel VILMA 
rozměr lehací plochy 80/90 x 200 cm

skutečný rozměr postele 87/97 x 206 cm

výška čela u hlavy i nohou 58 cm

Možnost výběru různých typů matrací a roštů.

Základní cena postelí je bez matrací a roštů.



i

peřináč ZEZA
rozměry v/š/h 80/87/46 cm

noční stolek ZEZA
rozměry v/š/h 42/40/35,5 cm

Všechny produkty z katalogu, lze objednat v barvách viz vzorník na zadní straně katalogu.

psací stůl LUKÁŠ
rozměry v/š/h 75/110/55 cm, šířka šuplíku 36,5 cm

komoda ZEZA - 3 zásuvky

rozměry v/š/h: 80/80/43 cm



kuchyňská linka

ZEZA
výška horních skříněk 69,5 cm

výška spodních skříněk 88,5 cm

celková délka kuchyně 240 cm

jídelní stůl

rozměry: průměr 89 / výška 77 cm

Lze dodat i v jiných rozměrech 

přidáním, příp. odebráním 

skříněk v typizovaných 

rozměrech.

Kuchyňskou linku je možné 

objednat v různých barvách

viz vzorník na zadní straně.

JARKA
rozkládací jídelní stůl
KNIHA

rozměry: v/š/h 78/90/60 cm, po rozložení 78/90/2x60 cm



OPAVA-Kateřinky

OD KATKA
Ratibořská 1475

T 553 662 152

M 777 332 740

KRNOV

OD PRIOR
Zámecké nám. 4

T 554 610 307

M 777 332 739

NOVÝ JIČÍN

OD GALERIE
gen. Hlaďo 25

T 556 706 122

M 777 332 735

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Nádražní ulice 786
T 571 616 434

M 777 332 741

VSETÍN
Sychrov 55
T 571 422 217

M 777 332 738

FRÝDEK-MÍSTEK

Ostravská 152
T 558 435 860

M 602 531 827

OSTRAVA-Bělský les

B. Četyny 3025/15
T 596 720 311

M 777 332 744

BUKOREGON

JAVOR DUB BARDOLINO

OLŠE BÍLÉ LAMINO
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