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Posteľ Rozmer Materiál Transparentní lak Barevný odstín + lak Transparentní olej

80/90/100 * 190/200 cm buková škárovka priebežná 30 mm          732,60 €          792,00 €          821,70 € 

120/140 * 190/200 cm buková škárovka priebežná 30 mm          795,30 €          860,20 €          892,10 € 

160/180 * 190/200 cm buková škárovka priebežná 30 mm          881,10 €          952,60 €          987,80 € 

80/90/100 * 190/200 cm buková škárovka priebežná 30 mm          770,00 €          831,60 €          864,60 € 

120/140 * 190/200 cm buková škárovka priebežná 30 mm          836,00 €          904,20 €          939,40 € 

160/180 * 190/200 cm buková škárovka priebežná 30 mm          926,20 €       1 001,00 €       1 038,40 € 

80/90/100 * 190/200 cm dubová škárovka priebežná 30 mm       1 004,90 €       1 064,70 €       1 095,20 € 

120/140 * 190/200 cm dubová škárovka priebežná 30 mm       1 089,90 €       1 156,10 €       1 188,60 € 

160/180 * 190/200 cm dubová škárovka priebežná 30 mm       1 206,50 €       1 280,00 €       1 315,70 € 

80/90/100 * 190/200 cm dubová škárovka priebežná 30 mm       1 055,30 €       1 118,30 €       1 151,90 € 

120/140 * 190/200 cm dubová škárovka priebežná 30 mm       1 146,60 €       1 214,90 €       1 250,60 € 

160/180 * 190/200 cm dubová škárovka priebežná 30 mm       1 268,40 €       1 344,00 €       1 382,90 € 

Úložný priestor Rozmer Materiál Transparentní lak Barevný odstín + lak Transparentní olej

ÚP Grado /BUK (1 ks) 140 x 70 x 23,5 cm
buková škárovka priebežná 20 mm, dno 

preglejka 10 mm
         266,20 €          288,20 €          299,20 € 

ÚP Grado /Divoký DUB 
(1 ks)

140 x 70 x 23,5 cm
dubová škárovka v prevedení wild, 

priebežná 20 mm, dno preglejka 10 mm
         320,30 €          340,20 €          350,70 € 

Nočný stolík Rozmer Materiál Transparentní lak Barevný odstín + lak Transparentní olej

NS Grado police /BUK (1ks) 45,5 x 30,7 x 13 cm buková škárovka priebežná 30 mm            93,50 €          101,20 €          105,60 € 

NS Grado jednozásuvka L/P  
/BUK (1ks)

45 x 59 x 33,7 cm 
buková škárovka priebežná 20/30 mm, 

korpus zásuvky preglejka 10 mm
         438,90 €          475,20 €          491,70 € 

NS Grado police /Divoký 
DUB (1 ks)

45,5 x 30,7 x 13 cm 
dubová škárovka v prevedení wild, 

priebežná 30 mm
         109,20 €          117,60 €          119,70 € 

NS Grado jednozásuvka L/P 
/Divoký DUB (1 ks)

45 x 59 x 33,7 cm 

dubová škárovka v prevedení wild, 

priebežná 20/30 mm, korpus zásuvky 

preglejka 10 mm
         490,40 €          524,00 €          540,80 € 

Príslušenstvo Rozmer Popis
MO cena s 

DPH

Strednice pre postele šírky 
140 cm (pre dvojlôžko)

190/200 cm

strednice T pre posteľ šírky 140 cm, 

vrátane kovania a montážne sady + 

návod
           56,80 € 

1. Rozměry postelí:
Standardní rozměry: 180*200 cm

Ostatní ceníkové rozměry: 80*190/200 cm

90*190/200 cm

100*190/200 cm

120*190/200 cm

140*190/200 cm

160*190/200 cm

180*190 cm

ceny těchto rozměrů - viz ceník

Atypické rozměry: vyrábíme pouze tyto rozměry atypů:

šířka postele : 200 cm

délka postele : 210 a 220 cm

k ceně postele za nejbližší nižší rozměr je přirážka + 20% 

Povrchová úprava MO cena s DPH

MALOOBCHODNÝ CENNÍK
MASÍVNA POSTEĽ GRADO

GRADO /30 BUK

GRADO /30 Divoký DUB

GRADO MAX /30 BUK

GRADO MAX /30 Divoký DUB



2. Úložné prostory: úložné prostory vyrábíme pouze v jednom rozměru

u šířky postele menší než 180 cm lze umístit úložný prostor pouze z boku postele 

u šířky postele 180 a 200 lze umístit úložný prostor buď 1x od nohou, nebo z boku postele (jeden nebo dva kusy) 

3. Dodací lhůty:
Standardní rozměry: 2 - 4 týdny (včetně úložného prostoru a nočních stolků)

Ostatní ceníkové rozměry: 4 - 6 týdnů (včetně úložného prostoru a nočních stolků)

Atypické rozměry: 4 - 6 týdnů (včetně úložného prostoru a nočních stolků)

Farebný odtieň + lak, olej: 4 - 6 týdnů (včetně úložného prostoru a nočních stolků)

4. Střednice: 1. postel do šíře 140 cm včetně neobsahuje střednici a středovou nohu - jedná se o jednolůžko

2. postel šíře nad 160 cm obsahuje zpevněnou střednici T (bez středové nohy) - jedná se dvoulůžko

5. Ostatní: rozměry postelí jsou uvedeny jako světlý- vnitřní rozměr postele
světlý rozměr délky - vnitřní rozměr mezi čely postele
světlý rozměr šířky - vnitřní rozměr mezi bočnicemi

skutečné venkovní rozměry postelí jsou větší v délce i šířce
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Ceny  vč. DPH 20%

3. postele o šířce 140 cm lze použít jako dvojlůžko za předpokladu: vložení dvou samostatných roštů + je nutno dokoupit 

střednici T. Standardní rozměr střednice je pro délku postele 190 a 200 cm. Střednice pro jiné atypické rozměry jsou s příplatkem 

+20%.


