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O nás:

Jsme specialisté na výrobu postelí z masivního dřeva. 
Náš podnik tvoří řemeslníci s dlouholetými zkušenost-
mi ve výrobě postelí. Ctíme tradici řemesel, ale nebojíme 
se inovativního řešení.

Během naši existence jsme získali mnoho spokojených 
zákazníků a významná ocenění. To je dáno především 
tím, že pozorně nasloucháme našim klientům a jsme fé-

roví.
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Postel Farm

• 150 - 190 x 200 cm

• masivní smrk

• moderní vzhled

Farmářská postel z komorově vysušeného smrkového dřeva nejvyšší ja-

kosti, která na první pohled evokuje venkovský styl. Masivní konstruk-

ce je tvořena dřevěnými fošnami o síle 4 cm a trámovými nohami, které 

zaručují absolutní stabilitu. Zadní čelo s plnou klíženou výplní poskytuje 

potřebnou oporu hlavy.

Materiál: Masivní smrk Rozměr balení: 200x100x19 cm

Rozměr matrace: 150 - 190 x 200 cm Obsahuje rošt: Ne

Výška čela u 
hlavy: 104 cm Montážní návod: Ano

Výška čela u
nohou: 50 cm Nosnost na osobu: 150 kg

Výška rámu: 45 cm Typ upevnění roštu: Laťové

Tloušťka fošen: 4 cm Vnější šířka: Vnitřní + 13 cm

Tloušťka nohou: 9x9 cm Vnější délka: Vnitřní + 13 cm

Počet částí: 5 Záruka: 2 roky

Stav produktu: demontovaný Hmotnost: 66 kg
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Postel Farm

• 150 - 190 x 200 cm

• masivní smrk

• moderní vzhled

Postel Bend

• 150 - 190 x 200 cm

• masivní smrk

• rustikální vzhled

Rustikální postel s masivním obloukovým čelem, které je vyplněno hob-

lovanými prkny o síle 4 cm. Rám postele je smontovaný ze 4 cm silných 

smrkových fošen a středové výztuhy. Výztuhu drží dvojice kovových 

úchytů. Nohy tvoří masivní BSH hranoly o rozměru 9x9 cm, které vyka-

zují vysokou míru stability.

Materiál: Masivní smrk Rozměr balení: 200x100x19 cm

Rozměr matrace: 150 - 190 x 200 cm Obsahuje rošt: Ne

Výška čela u 
hlavy: 100 cm Montážní návod: Ano

Výška čela u
nohou: 50 cm Nosnost na osobu: 150 kg

Výška rámu: 45 cm Typ upevnění roštu: Laťové

Tloušťka fošen: 4 cm Vnější šířka: Vnitřní + 13 cm

Tloušťka nohou: 9x9 cm Vnější délka: Vnitřní + 13 cm

Počet částí: 5 Záruka: 2 roky

Stav produktu: demontovaný Hmotnost: 66 kg
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Postel One

• 150 - 190 x 200 cm

• masivní smrk

• jednoduchý vzhled

Ručně vyrobená postel od českých tesařů s rámem z masivních smrko-

vých fošen o celkové tloušťce 4 cm a vnitřním výztuhou. Celkovou stabi-

litu konstrukce zajišťují masivní nožní trámy o rozměru 9 x 9 cm. Čelo 

postele tvoří jedna vodorovná fošna.

Materiál: Masivní smrk Rozměr balení: 200x100x19 cm

Rozměr matrace: 150 - 190 x 200 cm Obsahuje rošt: Ne

Výška čela u 
hlavy: 100 cm Montážní návod: Ano

Výška čela u
nohou: 50 cm Nosnost na osobu: 150 kg

Výška rámu: 45 cm Typ upevnění roštu: Laťové

Tloušťka fošen: 4 cm Vnější šířka: Vnitřní + 13 cm

Tloušťka nohou: 9x9 cm Vnější délka: Vnitřní + 13 cm

Počet částí: 5 Záruka: 2 roky

Stav produktu: demontovaný Hmotnost: 66 kg
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Postel One

• 150 - 190 x 200 cm

• masivní smrk

• jednoduchý vzhled

Postel New

• 150 - 190 x 200 cm

• masivní smrk

• elegantní vzhled

Smrková postel v římském stylu od českých tesařů, která je tvořena ma-

sivním rámem o síle 4 cm a trámovými nohami s rozměrem 9x9 cm, které 

poskytují potřebnou konstrukční podporu. Stabilitu postele rovněž zesi-

luje podélná výztuha. Čelo postele je tvořeno jednou vodorovnou fošnou 

se svislími deskami.

Materiál: Masivní smrk Rozměr balení: 200x100x19 cm

Rozměr matrace: 150 - 190 x 200 cm Obsahuje rošt: Ne

Výška čela u 
hlavy: 100 cm Montážní návod: Ano

Výška čela u
nohou: 50 cm Nosnost na osobu: 150 kg

Výška rámu: 45 cm Typ upevnění roštu: Laťové

Tloušťka fošen: 4 cm Vnější šířka: Vnitřní + 13 cm

Tloušťka nohou: 9x9 cm Vnější délka: Vnitřní + 13 cm

Počet částí: 5 Záruka: 2 roky

Stav produktu: demontovaný Hmotnost: 66 kg
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