
 Ester, Sára, Tina - oblé 

 
Popis:
Postele této řady mohou sloužit jako jednolůžko a zároveň nabídnou možnost pohodlného 
sezení. Postele se vyrábí ve variantě s vysokými (SÁRA), nízkými čely (TINA). Nebo si 
můžete vybrat postel, v kombinaci vysokého a nízkého čela (ESTER). Postel Ester dále 
nabízíme  v  levé  nebo  pravé  variantě,  podle  umístění  vysokého  čela.  Postele  jsou 
vyráběny z LTD od renomovaných certifikovaných výrobců. Použité dimenze tl.  32mm. 
Postele řady Line byly testovány ve zkušebně nábytku a označeny certifikátem ČESKÁ 
KVALITA, splňujícím náročné požadavky dle norem EU.
Pro  jednoduché  nastavení  výšky  lehací  plochy,  jsou  postele  této  řady  je  vybaveny 
polohovatelným kováním. V nejvyšší poloze je lehací plocha ve výšce cca 580mm (dle 
výšky roštu a použité matrace), což umožňuje pohodlné a bezproblémové vstávání. 
  
Výhody:
- inovativní řešení oblých rohů, nový líbivější design
- ABS hrany, vyšší odolnost vůči mechanickému poškození
- stabilní a pevná konstrukce, tl. materiálu 32mm  
- výškově nastavitelné uložení roštu
- zvýšená lehací plocha                                                                       
- český výrobek, certifikát ČESKÁ KVALITA  
- velký výběr volitelných prvků, noční stolky, komody, úložné prostory, přistýlky, skříně 

Provedení:
Postel Ester, Sára, Tina je vyráběna v osmi různých dekorech: 
buk, hrušeň, ořech, třešeň, calvádos, akát, bříza, bělené dřevo                                  

 

  
   
                                                                                                                      
  
  
  
  

komoda, šatník:

ESTER L – oblé SÁRA – oblé

KP60L 900x2000 990x2064 KP63 900x2000 990x2064
KP61L 900x2100 990x2164 KP64 900x2100 990x2164
KP62L 900x2200 990x2264 KP65 900x2200 990x2264

ESTER P – oblé TINA – oblé

KP60P 900x2000 990x2064 KP66 900x2000 990x2064
KP61P 900x2100 990x2164 KP67 900x2100 990x2164
KP62P 900x2200 990x2264 KP68 900x2200 990x2264
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ESTER R - L

Volitelné prvky:
přistýlka, úložné prostory:

TINASÁRA


