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POPIS

Posteľ SOFT je kombináciou zaobleného rámu z dubového alebo orechového dreva, integrovaného 
roštu a čalúneného zakloneného záhlavia s komfortnými opierkami po stranách. Jej ergonomické 
tvarovanie zaručuje mimoriadne pohodlie a robustný rám dodáva posteli pevnosť a dlhú životnosť. 
Olejovaný povrch so zvýšenou odolnosťou. Vyrobená v EU (Javorina, Slovensko) z certifikovaných 
obnoviteľných zdrojov.

JAVORINA, výrobné družstvo
Leo Čellár, 2022
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ŠPECIFIKÁCIE

- zaoblené línie robustného masívneho rámu
- oblý vzhľad a charakter, spoľahlivá a overená konštrukcia
- bez úložného priestoru
- vnútorný priestor pre štandardný matrac 200 cm (2x100) šírka, 200 cm dĺžka
- externé rozmery výrobku (cm): 212 šírka x 217 dĺžka x 27/86 výška
- penové ergonomicky tvarované čalúnené záhlavie s opierkami po stranách vyhotovené v látke
- okrúhle tvarované nohy
- ponor lôžka 1,5 cm
- posteľ sa dodáva s integrovanými masívnymi roštami z tvrdých drevín
- posteľ je vhodná najmä pre dvojlôžkový matrac vyššej hmotnosti, použitie dvoch matracov je podobne vhodné
- integrované rošty sa dodávajú s protišmykovou úpravou latí roštu v oblasti nôh obmedzujúcou možné rozchádzanie
dvoch oddelených matracov
- bez nočných stolíkov
- umiestnenie – voľne stojaci výrobok
- výška nôh 17 cm, výška rámu 10 cm, šírka rámu 4cm
- nosnosť: 260kg
- odporúčaná výška matracu: 23cm
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BALENIE A VÁHA

- pribalený návod na montáž a spojovacie kovanie
- balenie – 5 vrstvový kartón, penová ochrana rohov
- počet balíkov 3 ks
- orientačné rozmery balenia (nový výrobok)

- 1ks - 215 x 70 x 38 cm - záhlavie s nohami
- 1ks - 210 x 24 x 18 cm - rám postele
- 1ks - 200 x 82 x 10 cm - integrované rošty

- orientačná hmotnosť netto (nový výrobok) 99 kg
- orientačná hmotnosť brutto (nový výrobok) 109 kg

ALTERNATÍVY A DOPLNKY

- možnosť atypických riešení
- šírka - NIE
- dĺžka - NIE
- výška - NIE
- úložný priestor - NIE
- alternatíva čalúneného záhlavia / drevené - NIE
- alternatíva čalúneného záhlavia / kožené - NIE
- bez záhlavia - NIE

PODOBNÉ PRODUKTY

SB160 - 172 x 217 x 27/86
SB180 - 192 x 217 x 27/86
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MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

FAREBNÉ MOŽNOSTI DUBOVÉHO RÁMU

FAREBNÉ MOŽNOSTI DUBOVÉHO RÁMU - ATYPICKÉ

masívny dub

natur N

grey G

masívny orech

white W

dark grey T

coffee C

chocolate J

FAREBNÉ MOŽNOSTI ZÁHLAVIA - BOMBAY (základný výber, rozšírený výber v predajniach)
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b84

b24

b56

b26

b57

Zloženie: 100% Polyester     Hmotnosť: 350 g/m2    Test nehorľavosti: BS 5852 source 0    Oderuvzdornosť: >100 000 m H U C L 
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FAREBNÉ MOŽNOSTI ZÁHLAVIA - FENNO (základný výber, rozšírený výber v predajniach)

FAREBNÉ MOŽNOSTI ZÁHLAVIA - WOOLLAND (základný výber, rozšírený výber v predajniach)
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Zloženie: 100% Polyester      Hmotnosť:  402 g/m2     Test nehorľavosti:  BS 5852 source 0, NFPA 260, FMVSS 302     Oderuvzdornosť:  100 000     Test žmolkovania:  4 z 5     Iné:  vodoodpudivá úprava

Zloženie:  70% Vlna, 30% Polyamid     Hmotnosť:  400 g/m2     Test nehorľavosti:  BS 5852 source 0, BS 5852 source 1     Oderuvzdornosť:  >100 000
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