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LP - lehací plocha

Postele jsou vyrobeny:

- masivní buk nebo masivní jádrový buk komplet FIX (průběžná lamela):
- lak odstíny standard - natur - 10, karamel - 73
- lak odstíny za příplatek - třešeň tmavá - 82, tmavý ořech - 33, tabák - 91, hnědošedý - 96, antracit 89, šedá - 87, bělená - 88, wenge - 86
- olej odstíny standard - natur -20, karamel - 23
- olej  odstíny za příplatek - třešeň tmavá - 22, tmavý ořech - 63, tabák - 21, hnědošedý - 26, antracit - 29, šedá - 27, bělená - 28,wenge - 66

- divoký (sukatý) dub komplet FIX (průběžná lamela) - odstín lak přírodní - 77 nebo olej přírodní - 06

S provedením divoký (sukatý) dub doporučujeme zákazníka patřičně seznámit. Jde o specifický materiál zdůrazňující přírodní vzhled dřeva se suky.
Noční stolky (doplňky) jsou dodávány smontované; postele popř. skříně jsou dodávány v demontu (více balíků).

Provedení - masivní buk, jádrový buk a divoký dub

POSTEL 
Postele jsou  dodávány v šířkách: jednolůžka 90, 100, 120 cm

dvojlůžka 140, 160, 180, 200 cm.
v délkách: standard 200 cm; za příplatek 190, 210, 220 cm.

Výška horní hrany postranice nad podlahou je 50 cm. Výška nosné patky pod rošt je nastavitelná od 29,7 do 36,9 cm od podlahy.
Připočtením výšky roštu a matrace získáte výšku lehací plochy.Největší možné zapuštění pro matrace a rošty je 20,3 cm.
Pod postel je možné umístit úložný prostor MAX v kombinaci s výklopnými rošty (viz. samostatný ceník úložných prostorů MAX).
Tuto postel je možno umístit do prostoru tzn. zadní čelo je pohledové i zezadu.
!!! CENY POSTELÍ JSOU UVEDENY BEZ ROŠTŮ A MATRACÍ !!!

SKŘÍNĚ
Postele KERI doporučujeme kombinovat se skříněmi ložnice CAROLINA.

DOPLŇKY
Postele KERI doporučujeme kombinovat s doplňky CAROLINA.



Ložnice jsou dodávány v provedení buk nebo jádrový buk (vše buk cink), povrchová úprava vodou ředitelný lak v odstínu č.10, 73, 82, 33, 91, 96, 89, 87, 88 a 86

nebo povrchová úprava olej v odstínu č.20, 23, 22, 63, 21, 26, 29, 27, 28, 66.

Ložnice jsou dodávány v provedení divoký (sukatý) dub, povrchová úprava vodou ředitelný lak v odstínu č. 77 nebo olej 06.

Maloobchodní ceník, ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Ceník je platný od 1.9.2020.

POSTELE - masiv (FIX-průběžná lamela); komplet tloušťka 40 mm. 3 typy zadních čel

Typy zadních čel:

- s vodorovnými vlysy V

- se 2 masivními výplněmi M

- se 2 čalouněnými výplněmi

               - čalounění odstín hnědá PH
               - čalounění odstín krém PK

Dvojlůžko.
Vnitřní rozměry: 90 x 200 cm 100 x 200 cm 120 x 200 cm 140 x 200 cm 160 x 200 cm 180 x 200 cm 200 x 200 cm

Vnější rozměry: 103x 215m 113 x 215 cm 133 x 215 cm 153 x 215 cm 173 x 215 cm 193 x 215 cm 213 x 215 cm

Výška zadního čela: 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm 105 cm

Výška horní hrany postranice 50 cm: šířka postranice 27 cm; výška zadního čela 105 cm; výška předního čela 50 cm; tl. postranic a čel 4 cm

obj. kód KER B0920 KER B1020 KER B1220 KER B1420 KER B1620 KER B1820 KER B2020

buk nebo jádrový buk lak 10,73/olej 20,23 20 431 Kč 22 185 Kč 23 885 Kč 26 990 Kč 26 990 Kč 26 990 Kč 30 363 Kč

buk nebo jádrový buk ostatní odstíny 22 474 Kč 24 404 Kč 26 274 Kč 29 689 Kč 29 689 Kč 29 689 Kč 33 399 Kč

divoký dub lak 77, olej 06 23 459 Kč 25 474 Kč 27 425 Kč 30 990 Kč 30 990 Kč 30 990 Kč 34 863 Kč

Prodloužení LP na 210, 220 cm nebo zkrácení na 190 cm 1 815 Kč

Zvýšení zadního čela postele na výšku 110, 115 nebo 120cm plus 15% z ceny
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Jednolůžko.


