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alka - rozkládací postel

Způsob rozkládání

  ALKA - základní typ - čela tvořena
samostatnými oddělenými vlysy s mezerami
Rozměry:

Postele

Postel v rozloženém stavu

Lehací plocha 80x200, 90x200cm, lehací plocha rozložená 160x200, 180x200cm
Výška horní hrany bočnice 42cm, výška sedu 50 cm
Celková šířka 91/101cm, délka 206cm, výška 69 cm
Šířka po rozložení 171/191 cm

alka

- materiál: masivní dřevo - smrk, borovice, dub, buk, olše
- možnost moření + barvení dle vzorkovníku
- povrchová úprava: polyuretanový lak certifikovaný
výrobcem jako zdravotně nezávadný pro všechny věkové
kategorie.
   Lak je odolný proti vlhkosti (vodě)
- nosné části postelí jsou čepovány a kolíkovány,
   což zaručuje dlouhodobou pevnost a stabilitu

- používané kování BLUM - záruka po celou dobu životnosti
nábytku
- lehací plocha je tvořena kvalitním dřevěným roštem
a volitelným typem matrace o výšce max. 16 cm
- rozkládání je zajištěno patentovaným výsuvným
a vyklápěcím mechanismem
- po rozložení vznikají dvě zcela rovnocenné lehací plochy
tvořené kvalitními rošty  a matracemi

alka VYRÁBÍME I VE VARIANTÁCH :
alka - pohovka s područkami alka - patrová
POSTELE

délka celkem 216cm
výška zad 77cm

Horní palandu lze doplnit i dodatečně. Možnost umístění
i do rohu ve tvaru “L”
PŘI OBJEDNÁVCE UVÁDĚJTE POŽADOVANÉ UMÍSTĚNÍ ŽEBŘÍKU!

celková výška 160cm
délka včetně schůdků 221cm

alka - lednice

alka - jahoda

zádová deska i čela plná s jednou mezerou v horní části,
lze vyrobit jen s jedním čelem vlevo či vpravo

čela plná zaoblená, zádová deska s mezerou

výška 80 cm

alka - válenda (bez čel)
nejjednodušší typ bez dalších úprav

výška 69 cm

alka - se zády
záda plná po celé délce postele, lze doplnit čelo vlevo
či vpravo

výška 50 cm

alka - s peřináčem podél
úložný prostor po celé délce postele, je možno doplnit čelo
vlevo či vpravo

peřináč hl. 35cm,
výška 84 cm

výška 80 cm

alka - s peřináčem v čele
úložný prostor místo levého či pravého čela, zádová deska
po celé délce

peřináč hl. 40 cm,
výška 84 cm

ZPŮSOB ROZKLÁDÁNÍ STEJNÝ JAKO U OSTATNÍCH MODELŮ
atypické úpravy po dohodě možné - kontaktujte nás

