
Platnost od 10.9.2014
Cena s DPH

ESTER TANDEM levá ESTER TANDEM pravá SÁRA TANDEM TINA TANDEM

Cena Cena Cena Cena

LP76L 90-180x200 LP76P 90-180x200 LP77 90-180x200 LP78 90-180x200

LP768L 80-160x200 LP768P 80-160x200 LP778 80-160x200 LP788 80-160x200

ESTER TANDEM OBLÁ levá ESTER TANDEM OBLÁ pravá SÁRA TANDEM OBLÁ TINA TANDEM OBLÁ
Provedení s oblými rohy Provedení s oblými rohy Provedení s oblými rohy Provedení s oblými rohy

KP76L 90-180x200 KP76P 90-180x200 KP77 90-180x200 KP78 90-180x200

KP768L 80-160x200 KP768P 80-160x200 KP778 80-160x200 KP788 80-160x200

ROZKLÁDACÍ POSTELE 1/5 - LAMINO
Postele rozkládací  90 - 180 x 200 

Obj.
číslo

Lehací
plocha

Obj.
číslo

Lehací
plocha

Obj.
číslo

Lehací
plocha

Obj.
číslo

Lehací
plocha

15 776,- 15 776,- 15 863,- 15 424,- 
15 776,- 15 776,- 15 863,- 15 424,- 

17 354,- 17 354,- 17 451,- 16 967,- 
17 354,- 17 354,- 17 451,- 16 967,- 

TANDEMY
- lze objednat v prodloužené délce 220cm s příplatkem 20%.
- lehací plocha 90 x 200 cm ve složeném stavu a 180 x 200 cm v rozloženém stavu
- lehací plocha 80 x 200 cm ve složeném stavu a 160 x 200 cm v rozloženém stavu.
- vnější rozměr postelí: výška 900 mm, šířka 990 - 1874 mm rozložená (nebo 890 - 1674 mm rozložená)  a délka 2064 mm (složený stav)
- výška roštu postele TANDEM - 300 mm od podlahy
- v ceně postele jsou dva rošty pevně spojené s postelí a dvě samostatné zásuvky sloužící jako úložný prostor
- ve složeném stavu lze dát dvě matrace na sebe a při rozložení se přesune jedna matrace a tím se vytvoří jednolitá lehací plocha.
- pro pohodlnější sezení lze použít druhou matraci jako opěrku ve dvou verzích:
1.  45cm x 200cm, celková plocha po roztažení 135cm x 200 cm 
2.  opěrku jako složenou ze sešitých 2 x 45cm (2x40cm) matrací. celková plocha po roztažení 180cm x 200 cm (nebo 160x200cm)
- doporučená výška matrací 10 - 15 cm při volbě dvou matrací na sobě
- snadná manipulace
- matrace - musí být použity matrace rozměrů 200x90cm s tolerancemi rozměrů +/- 1cm. V případě použití matrací, které tyto rozměry překračují, bychom nemohli 
uznat reklamace na konstrukci postele a její funkčnost. 
- k Tandemům doporučujeme objednat matrace z naší nabídky, které mají potahy navrženy speciálně do rozkládacích postelí. Na jiné matrace nelze uplatnit 
reklamaci na poškození potahu

Rozkládací postele Tandem lamino se vyrábí z lamino desek těchto dezénů:
Akát - B říza - Buk - Calvados - Hruše ň planá - T řešeň Romana - Bílá - O řech Aida - Javor kanadský - Dub Bardolino - B ělené d řevo (s p říplatkem 9%) 
- Ořech natur (s p říplatkem 9%) 



Platnost od 10.9.2014
Cena s DPH

Cena

LP27
MIKI OBLÉ rozkládací postel

Provedení s oblými rohy

KP27

ROZKLÁDACÍ POSTELE 2/5 - LAMINO

MIKI rozkládací postel

Obj.
číslo

Lehací
plocha

90 - 140 nebo 
170 x 200 14 910,- 

90 - 140 nebo 
170 x 200 16 400,- 

MIKI - rozkládací postel rozměry 
šířka x výška x hloubka:
složená: 2078 x 800 x 975, rozložená: 2078 
x 800 x 1764, rozměr vnitřního úložného 
prostoru 846 x 1716 x 250mm.
Cena postele je bez matrací, k posteli je 
nutno objednat dvě matrace: základní 
90x200 a zároveň buď opěrnou 50x200  
nebo opěrnou půlenou 2x40x200. 
Výška roštu 300mm od podlahy.
Úložný prostor je možné otev řít pouze 
ve složeném stavu t.j. v poloze 200x90).

Rozkládací postel MIKI se vyrábí z lamino desek 
těchto dezén ů:
- Akát 
- Bříza 
- Buk 
- Calvados 
- Hrušeň planá 
- Třešeň Romana
- Bílá 
- Ořech Aida 
- Javor kanadský 
- Dub Bardolino
- Bělené dřevo (s příplatkem 9%) 
- Ořech natur (s příplatkem 9%) 



Platnost od 10.9.2014
Cena s DPH

Tandem JORA

Cena

Provedení BUK nebo BÍLÁ
LP79 90-180x200

LP798 80-160x200

LP79 90-180x200

LP798 80-160x200

ROZKLÁDACÍ POSTELE 3/5 - LAMINO

Obj.
číslo

Lehací
plocha

11 399,- 
11 399,- 

Provedení ostatní dezény lamina
12 900,- 
12 900,- 

TANDEM JORA
- lehací plocha 90(80) x 200 cm ve složeném stavu a 180(160) x 200 cm v rozloženém 
stavu
- vnější rozměry: š.90 - 995x2140 mm, v rozložení 1864x 2140 mm, š.80 - 895x2140 mm, 
v rozložení 1664x 2140 mm
- výška roštu postele TANDEM - 300 mm od podlahy
- v ceně postele jsou dva rošty pevně spojené s postelí a dvě samostatné zásuvky sloužící 
jako úložný prostor
- ve složeném stavu lze dát dvě matrace na sebe a při rozložení se přesune jedna matrace 
a tím se vytvoří jednolitá lehací plocha.
- Pro pohodlnější sezení lze použít druhou matraci jako opěrku ve dvou verzích:
1.  45 (40) cm x 200cm, celková plocha po roztažení 135 (120) cm x 200 cm 
2.  opěrku jako složenou ze sešitých 2 x 45 (40) cm matrací. celková plocha po roztažení 
180 (160) cm x 200 cm 
- doporučená výška matrací 10 - 15 cm při volbě dvou matrací na sobě
- matrace - musí být použity matrace rozměrů 200x90 (80) cm s tolerancemi rozměrů +/- 
1cm. V případě použití matrací, které tyto rozměry překračují, bychom nemohli uznat 
reklamace na konstrukci postele a její funkčnost.

Rozkládací postel Tandem JORA se vyrábí z lamino de sek t ěchto dezén ů:
- Akát - Bříza - Buk - Calvados - Hrušeň planá - Třešeň Romana - Bílá - Ořech Aida - Javor kanadský - Dub Bardolino - Bělené dřevo - 
Ořech natur



TANDEMY
- lehací plocha 90 x 200 cm ve složeném stavu a 180 x 200 cm v rozloženém stavu
- vnější rozměr postelí: výška 900 mm, šířka 1008 (1890 rozložená) mm a délka 2080 mm 
- výška roštu postele TANDEM - 300 mm od podlahy
- v ceně postele jsou dva rošty pevně spojené s postelí a dvě samostatné zásuvky    sloužící jako    úložný 
prostor
- ve složeném stavu lze dát dvě matrace na sebe a při rozložení se přesune jedna matrace a tím se vytvoří 
jednolitá ložná plocha.
- Pro pohodlnější sezení lze použít druhou matraci jako opěrku ve dvou verzích:
1.  45cm x 200cm, celková plocha po roztažení 135cm x 200 cm 
2.  opěrku jako složenou ze sešitých 2 x 45cm matrací. celková plocha po roztažení 180cm x 200 cm 
- doporučená výška matrací 10 - 15 cm při volbě dvou matrací na sobě
- snadná manipulace
- matrace - musí být použity matrace rozměrů 200x90cm s tolerancemi rozměrů +/- 1cm (např z naší nabídky). 
V případě použití matrací, které tyto rozměry překračují, bychom nemohli uznat  reklamace na konstrukci 
postele a její funkčnost.
- k Tandemům doporučujeme objednat matrace z naší nabídky, které mají potahy navrženy speciálně do 
rozkládacích postelí. Na jiné matrace nelze uplatnit reklamaci na poškození potahu
- Tandemy lze objednat i v prodloužené délce 220cm s příplatkem 20%
- Tandemy lze objednat i v rozměru 80-160/200 za cenu sériovou.

Detail oblého rohu v 
provedení oblé jádrový buk



Platnost od 10.9.2014
Cena s DPH

Cena Cena

Provedení oblé jádrový buk cink Provedení oblé jádrový buk cink
TP76 90/170x200 TP75 90/170x200

ROZKLÁDACÍ POSTELE 5/5 - MASIV

Postele rozkládací  90 / 170 x 200 
Luke bez zásuvky Luke se zásuvkou

Obj.
číslo

Lehací
plocha

Obj.
číslo

Lehací
plocha

19 483,- 25 571,- 

Rozkládací postele masiv se vyrábí  z bukového masivu. Postele v provedení oblé se vyrábí z 
masivního buku jádrového. Jádrový buk se od klasického liší výraznější kresbou a zbarvením. 
Cink znamená parketový vzor masivu. Viz vzorky dřevin BMB na prodejně nebo na www.

Rozkládací postele masiv se  dokončují v těchto barevných odstínech: 
   71 - přírodní buk - sleva 5%
   07 - vosk - sleva 5%
   74 - jablo ň
   75 - mahagon
   78 - bordó
   79 - tmavý o řech
   24 - olše
   93 - káva

LUKE
- lehací plocha 900x2000mm (ve složeném 
stavu), 1700x2000mm (v rozloženém stavu)

- vnější rozměry: šířka - 987mm (ve složeném 
stavu), 1770mm (v rozloženém stavu) délka - 
2080mm, celková výška - 840mm, výška boční 
područky 700mm

- výška roštu 360mm od podlahy, rošt není 
výškově polohovatelný

- hloubka zapuštění roštu od horní hrany předního 
čela je 60mm

- v ceně jsou dva plnohodnotné lamelové rošty 
pevně spojené s postelí

- zásuvku je možno dokoupit i dodatečně, vnitřní 
rozměry zásuvky šířka x délka x hloubka - 730 x 
1660 x 150mm

- pro pohodlné sezení doporučujeme půlenou 
opěrnou matraci 200x40x2 z naší nabídky


