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casper



KVALITNÍ ČESKÁ VÝROBA nábytku z lamina a voštiny

 Firma Bradop působí na českém 
i zahraničním trhu více než 16 let. 

 Za tuto dobu jsme zlepšili, rozšířili 
a zmodernizovali vlastní výrobu. 
Začali používat ekologické 
materiály. Zkrátili dobu dodání 
a dali práci desítkám zaměstnanců.

 Jsme hrdí na naše vyškolené 
pracovníky, kteří vkládají svou píli, 
um a odhodlanost do produktů, 
které vyrábí. 

 Díky nim se můžeme pyšnit 
sortimentem té nejvyšší kvality.

Certifikáty a osvědčení 
naleznete na 
www.bradop.cz

ÚVODNÍ SLOVO
  Již řadu let spolupracujeme s odborníky (i samotnými dětmi) na výrobě dětského nábytku. 
Je pro nás nesmírně důležité, aby si každé dítě v jakémkoliv věku našlo v našich dětských 
sestavách CASPER přesně to, co od svého ,,království,, čeká a potřebuje. 

  Záleží nám na tom, abychom vytvořili místo, které si vaše dítě zamiluje, 
místo, kde se bude snadno učit, hrát si, vyřádí se, povolí uzdu 
své fantazii, zkrátka pokoj, kde se bude rádo vracet. 

  Vyrábíme dětské pokoje CASPER, kde je typickým 
prvkem ,,úsměv,, . A jak je už od pradávna známo, 
úsměv vyvolává pocity pohody, dobrou náladu a štěstí.

  Vyberte si z nepřeberného množství doplňků, 
které dětem vykouzlí úsměv na tváři a obejmou 
vás kolem krku. Vždyť o to nám přeci jde.
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(bradop.cz) kolekce 

casper
v červené barvě

věšák na aktovku můžete 
dle vaší potřeby umístit jak 
z vnější tak z vnitřní strany

1

VYTVOŘTE SI SVOU VLASTNÍ SKŘÍŇOVOU SESTAVU 
s naší novou rohovou knihovnou

NOVINKA
C013 Psací stůl rohový

ZK19-321 Mini

NOVINKA
C053 Kontejner

Červená barva je symbolem chuti do života. 
Výrazem emocí a lásky k zážitkům.  

Barva má schopnost proniknout, aktivovat 
a dynamicky naladit.

Děti, které mají s učením potíže, by měly 
dělat úkoly pod červeným světlem. 01 Sestava str.7

NOVINKA

C117 Rohová skříňka

C104 Komoda Casper

C145 Rohová knihovna NOVINKA
C141 Šatní skříň

NOVINKA
C146 Skříň policová pravá



Pokojík Casper pro kluky i holky !

vytvořte si svůj vlastní pokojík Casper v červeném provedení nebo v kombinaci 
s jinými barvami

pokojík můžete mít s dvěma typy úchytek - standartně kovové nebo kulaté 

můžete je doladit s našimi tvarovanými úchytkami 

VYTVOŘTE SI Z DÍLŮ SVOU VLASTNÍ POLICOVOU SESTAVU

buďte kreativní s našimi barvami Casper

Doporučená kombinace barvy červené:

2

možnost kombinovat police

možnost spojovat barvy

NOVINKA
C170 Police

NOVINKA
C172 Police čtverec

C110 Police univerzál

NOVINKA
C176 Věšák

NOVINKA
C175 Zrcadlo



Doporučená kombinace barvy zelené:

(bradop.cz) kolekce 

casper
v zelené barvě

3

Zelený pokojíček Casper si zamilují kluci i holky ! 

Zelená, barva přírody, bujné 
vegetace a probouzejícího 
se jara.  

Pohled do zelena uklidňuje, 
oživuje oči, posiluje smysly 
a dává pocit klidu.

Zelená barva platí za neutrální 
barvu, která působí osvěživě 
a neutrálně.

C108 Postel Casper

C003 PC Dale

C101 Krabice na hračky

NOVINKA
C051 Kontejner nízký

M90-200-12 Matrace do postele

C109 Zásuvka pod postel

02 Sestava str.7



(bradop.cz) kolekce 

casper
v růžové barvě
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Růžová je barva srdce.

Symbolizuje lásku, 
náklonnost a oddanost.

Milovníky této barvy pojí jemnost,
zdrženlivost a sensitivnost.

Doporučená kombinace barvy růžové:

C102 Regál

C127 Stolička

C120 Box

C123 Patrová postel

C109 Zásuvka pod postel

03 Sestava str.7

M90-200-12 Matrace do postele



(bradop.cz) kolekce 

casper
v modré barvě

Doporučená kombinace barvy modré:

Modrá, barva klidu, míru, 
uvolnění a vyváženosti.  

Pohled do modra uklidňuje, 
zjemňuje, ochlazuje, 
uschopňuje vnímání.

Modrá barva podporuje schopnost 
k vyváženosti a mírnosti. Dopuručuje 
se proto pro děti nekoncentrované, 
příliš čilé a roztržité.

NOVINKA
C011 Psací stůl rovný

NOVINKA
C050 Box na kolečkách

5

NOVINKA
C146 Skříň policová pravá

ZK19-325 Mini 

na zavěšení aktovky

04 Sestava str.7



(bradop.cz) kolekce 

casper
ve fialové barvě

Fialová je barva inspirace, 
mystiky, magie a kouzla.

Symbolizuje změnu, soutok 
dvou sil, červené a modré.

Barva je velice oblíbená u dětí, 
protože se zde pojí modrý klid 
a červená pohonná síla.

6
NOVINKA

C140 Skříň kombinovaná

Doporučená kombinace barvy fialové:

NOVINKA
C175 Zrcadlo čtverec

NOVINKA
C176 Věšák05 Sestava str.7

C107 Postel

M90-200-12 Matrace do postele
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01 Sestava /pokoj 4 x 5m/
Pokoj pro 2 děti. Barevnost si volí sám zákazník.
Obsahuje: 15 ks

Cena 45 004 Kč, 1 637,70 € 

02 Sestava /pokoj 3,5 x 5m/
Pokoj pro jedno dítě. Barevnost si volí sám zákazník.
Obsahuje: 21 Ks

Cena 44 657 Kč, 1 625,07 € 

04 Sestava /pokoj 3,2 x 4,7m/
Pokoj pro 2 děti. Barevnost si volí sám zákazník.
Obsahuje: 22 ks

Cena 37 074 Kč, 1 349,12 € 

05 Sestava /pokoj 5 x 5m/
Pokoj pro jedno dítě. Barevnost si volí sám zákazník.
Obsahuje: 12 ks

Cena 28 797 Kč, 1 047,92 € 

03 Sestava /pokoj 4 x 5,5m/
Pokoj pro 2 děti. Barevnost si volí sám zákazník.
Obsahuje: 11 ks

Cena 33 435 Kč, 1 216,70 € 

C108 -1x C165 -1x C011 -1x C013 -1x

C051 -1x

C053 -1x C150 -1x C050 -2x

C172 -9x

C170 -2x C141 -1x C146 -1x

C011 -2x C150 -1x C170 -2xC141 -1x C146 -1xC110 -1x

C109 -2x

C123 -1x

C107 -1x

C013 -1x

C051 -1x

C053 -1x C150 -1x C050 -3xC117 -1x C119 -1x C172 -3x C141 -1x

C110 -1x

C108 -1x C166 -2x C013 -1x C053 -1x C050 -3x C110 -1xC119 -1x

C141 -1x C146 -1xC145 -1x

C172 -4x

C101 -1x

C176 -1x

C111 -1x

C175 -1x

C141 -1x C146 -2xC145 -1x

C108 -2x C011 -2xC166 -2x C172 -2x C110 -1xC150 -1xC117 -1x

SESTAVY



PŘEHLED PRODUKTŮ

C102 Regál

š.63 x hl.45 x v.94 cm

Materiál: voština 3,8 cm, 
lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm

Cena 2 031 Kč, 73,90 € 

C104 Komoda Casper

š.80 x hl.45 x v.94 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm, kuličkové celovýsuvy

Cena 3 879 Kč, 141,15 €

C117 Rohová skříňka

š.45 x hl.45 x v.94 cm

Materiál: voština 3,8 cm, 
lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm

Cena 1 779 Kč, 64,73 €

C150 Komoda NOVINKA

š.80 x hl.45 x v.94 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm, kuličkové celovýsuvy

Cena 3 879 Kč, 141,15 €

C155 Skříňka NOVINKA
Skříňku lze kombinovat s přebalovacím pultem 
C132.

š.80 x hl.45 x v.94 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm

Cena 3 134 Kč, 114,04 €

C156 Skříňka kombinovaná NOVINKA

š.100 x hl.45 x v.94 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm

Cena 2 965 Kč, 107,89 €

C101 Krabice na hračky
Truhlice je opatřena kolečky.

š.81 x hl.45 x v.51 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, 
kuličkové celovýsuvy, kolečka s brzdou, 
tlumiče víka s tlakovými písty

Cena 2 863 Kč, 104,18 €

8

vytvořte si svou vlastní 
sestavu z jednotlivých 
skříňkových produktů 

CEČ CEZ CEM CER CEF

IN
FO

Lze vyrobit i v těchto barvách.



C146 Skříň policová pravá 
           NOVINKA
Skříň policovou levou lze objednat jako 
atyp bez příplatku.

š.50 x hl.50 x v.184 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm

Cena 4 473 Kč, 162,77 €

C141 Šatní skříň 
           NOVINKA
Obsahuje policový systém 
a 2 šatní tyče.

š.93,6 x hl.50 x v.184 cm

Materiál: voština 3,8 cm, 
lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm,
2x šatní tyč

Cena 6 363 Kč, 231,55 €

C140 Skříň kombinovaná
           NOVINKA

š.110 x hl.50 x v.184 cm

Materiál: voština 3,8 cm, 
lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, 
kuličkové celovýsuvy

Cena 9 619 Kč, 350,03 €

C145 Rohová knihovna
           NOVINKA
Na knihovnu lze navázat se 
skříňkami hl.50 cm a 45 cm.

š.82 x hl.87 x v.184 cm

Materiál: voština 3,8 cm , lamino 
1,8 cm, ABS 0,2 cm, rohové kování

Cena 7 860 Kč, 286,02 €

C132 Přebalovácí pult
Lze umístit na skříňku C155.

š.80 x hl.72 x v.12 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm

Cena 1 271 Kč, 46,25 €
9

C127 Stolička 

š.32 x hl.32 x v.30 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm

Cena 542 Kč, 19,72 €

CEČ CEZ CEM CER CEF Lze vyrobit i v těchto barvách.
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C123 Patrová postel 
Matrace nejsou součástí 
postele. Vhodná je přistýlka 
C165 a zásuvky C109 
a C166. Nosnost postele 
ve spodní části je do 80 kg 
a nahoře do 60 kg.

š.208 x hl.104 x v.160 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, 
zdvojené lamino 3,6, 
ABS 0,2 cm, 2x rošt

Cena 9 317 Kč, 339,04 €

C107 Postel 
Matrace není součástí postele. Vhodná je přistýlka 
C165 a zásuvky C109 a C166. Nosnost postele je 
do 80 kg.

š.207 x hl.97 x v.66 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, zdvojené lamino 3,6, 
ABS 0,2 cm, rošt

Cena 3 540 Kč, 128,82 €

C108 Postel Casper
Matrace není součástí postele. 
Vhodná je přistýlka C165 a zásuvka C166. 
Nosnost postele je do 80 kg.

š.207 x hl.97 x v.94 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, rošt

Cena 3 540 Kč, 128,82 €

C165 Přistýlka univerzál NOVINKA

š.198,7 x hl.94 x v.22 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, kolečka

Cena 3 217 Kč, 117,06 €

C166 Zásuvka univerzál NOVINKA

š.98 x hl.94 x v.22 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, 
kolečka

Cena 1 169 Kč, 42,54 €

C109 Zásuvka pod postel 

š.98 x hl.93,6 x v.25,5 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, kolečka

Cena 1 169 Kč, 42,54 €

CEČ CEZ CEM CER CEF

IN
FO

Matrace naleznete na str.15 Přehled doplňkových produktů. 

Pro všechny typy postelí jsou vhodné matrace a rošty o rozměru 90x200. 

Postele lze kombinovat s přistýlkou C165, zásuvkami C166 a C109. 
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C003 PC Dale

š.90 x hl.55 x v.76 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm, výsuv na klávesnici

Cena 1 474 Kč, 53,63 €

C011 Psací stůl rovný NOVINKA
Obsahuje úchytku na zavěšení tašky.

š.120 x hl.60 x v.76 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm, zásuvkový pojezd

Cena 2 355 Kč, 85,69 €

C013 Psací stůl rohový NOVINKA
Obsahuje 2 úchytky na zavěšení tašky.

š.1500 (900,600) x hl.1200 (600,600) x v.76 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm

Cena 2 744 Kč, 99,85 €

C010 PC Nick
Zásuvky lze umístit vpravo nebo vlevo.

š.120 x hl.60 x v.76 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, 
zásuvkový pojezd

Cena 2 355 Kč, 85,69 €

C012 PC Steve rohový

š.120 x hl.74 x v.76 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm

Cena 2 524 Kč, 91,84 €

C060 PC Jim 

š.110 x hl.55 x v.76 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 
1,8 cm, ABS 0,2 cm, výsuv na klávesnici

Cena 3 879 Kč, 141,15 €

C051 Kontejner nízký
           NOVINKA
Lze použít i jako noční stolek.

š.43 x hl.37,5 x v.41 cm

Materiál: voština 3,8 cm, 
lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, 
2x kolečka s brzdou

Cena 1 677 Kč, 61,02 €

C053 Kontejner 
           NOVINKA

š.38,5 x hl.44 x v.59 cm

Materiál: voština 3,8 cm, 
lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, 
zásuvkový pojezd, 2x 
kolečka s brzdou

Cena 2 016 Kč, 73,36 €

C054 PC Monty kontejner

š.43 x hl.37,5 x v.69 cm

Materiál: voština 3,8 cm, 
lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, 
2x kolečka s brzdou

Cena 2 355 Kč, 85,69 €

CEČ CEZ CEM CER CEF Lze vyrobit i v těchto barvách.
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C110 Police univerzál
Součástí police jsou 2 vnitřní desky, 
kterými je možno otáčet a tvořit 
si pokaždé jinou polici dle potřeby. 
Lze kombinovat s policí C170, C172 
a zrcadlem C175.

š.97,5 x hl.25 x v.33,5 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, 
otočný prvek

Cena 1 169 Kč, 42,54 €

C170 Police NOVINKA
Polici lze kombinovat s policí C172,C110, 
zrcadlem C175.

š.63 x hl.23 x v.16,8 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,05 cm

Cena 593 Kč, 21,57 €

C172 Police čtverec 
           NOVINKA
Lze kombinovat s policí C170, C110, 
zrcadlem C175 a věšákem C176.

š.33,5 x hl.25 x v.33,5 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, 
ABS 0,05 cm

Cena 440 Kč, 16,01 €
C175 Zrcadlo čtverec 
           NOVINKA
Lze kombinovat s policí 
C170, C172, C110 
a věšákem C176.

š.33,5 x hl.10 x v.33,5 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, 
ABS 0,05 cm, zrcadlo

Cena 474 Kč, 17,24 €

C176 Věšák NOVINKA
Lze kombinovat s policí 
C172 a zrcadlem C175.

š.33,5 x hl.5,3 x v.20 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, 
ABS 0,05 cm, 
2x úchytky

Cena 237 Kč, 8,62 €

C111 Tabule na fixy 
Tabule obsahuje polici na odložení 
a omyvatelnou folii na malování 
se speciálními fixy

š.72 x hl.12 x v.60 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm,
folie

Cena 830 Kč, 30,20 €

C128 Žebřina 

š.80 x hl.10 x v.200 cm

Materiál: zdvojené lamino 3,6 cm, 
ABS 0,2 cm, masiv

Cena 2 541 Kč, 92,46 €

C120 Box
Box vhodný na hračky je na 
kolečkách a lze jej umístit pod pult 
C119.

š.39 x hl.42 x v.45 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, 
2x kolečka s brzdou

Cena 1 101 Kč, 40,06 €

C050 Box na kolečkách 
           NOVINKA 
Box vhodný na hračky je na 
kolečkách a lze jej umístit pod pult 
C119.

š.39 x hl.39 x v.32,8 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, 
2x kolečka s brzdou

Cena 832 Kč, 30,27 €

C119 Skříňka na boxy
Pod pult lze umístit  box na hračky 
C120 a C050.

š.120 x hl.45 x v.74 cm

Materiál: voština 3,8 cm , lamino 
1,8 cm, ABS 0,2 cm

Cena 3 134 Kč, 114,04 €
CEČ CEZ CEM CER CEF Lze vyrobit i v těchto barvách.



DOPRODÁNÍ ZÁSOB

C103 Komoda 

š.80 x hl.45 x v.94 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm, kuličkové celovýsuvy

Cena 3 879 Kč, 141,15 €

C118 Skříňka 

š.100 x hl.45 x v.94 cm

Materiál: voština 3,8 cm, 
lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm

Cena 2 965 Kč, 107,89 €

C106 Šatní skříň
Obsahuje policový systém a 2 šatní tyče.

š.93,6 x hl.50 x v.184 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm, 2x šatní tyč

Cena 6 081 Kč, 221,28 €

C124 Skříň se zásuvkami

š.110 x hl.50 x v.184 cm

Materiál: voština 3,8 cm, 
lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm, 
kuličkové celovýsuvy

Cena 8 978 Kč, 326,71 €

C126 Zrcadlo 

průměr 45 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm, zrcadlo

Cena 711 Kč, 25,87 €

C125 Věšák 

průměr 45 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm, nerezové
věšáčky

Cena 593 Kč, 21,57€

C121 Polička
Police je vhodná na knížky apod. 

š.80 x hl.23 x v.28 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm

Cena 508 Kč, 18,48 €

C105 Skříň  

š.50 x hl.50 x v.184 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 
1,8 cm, ABS 0,2 cm

Cena 4 049 Kč, 147,34 €

C122 Polička
Police je vhodná na knížky apod. 

š.120 x hl.23 x v.28 cm

Materiál: lamino 1,8 cm, ABS 0,2 cm

Cena 678 Kč, 24,67 €
13



C106 Šatní skříň
Obsahuje policový systém a 2 šatní tyče.

š.93,6 x hl.50 x v.184 cm

Materiál: voština 3,8 cm, lamino 1,8 cm, 
ABS 0,2 cm, 2x šatní tyč

Cena 6 081 Kč, 221,28 €
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ZK19 Mini
Výškově nastavitelná dětská židle.
Nosnost do 60 kg.

š.42 x hl.54 x v.81-92 cm, v.sedáku 
41-52 cm

Cena 947 Kč, 34,46 €

ZK14 Jeremy
Výškově nastavitelná kancelářská 
židle s područkami a multisynchro 
opěrák včetně pružné opěry zad 
s nastavitelnou bederní oporou 
a opěrkou hlavy. Nosnost do 110 kg

š.54 x hl.65 x v.118-128 cm, 
v.sedáku 47-57 cm

Materiál: sedák pružný nylon, 
síťovaná opěra, chromový kříž

Cena 2 828 Kč, 102,91 €

ZK15 Aron
Výškově nastavitelná kancelářská židle s 
pohupovacím mechanismem.
Nosnost do 110 kg.

š.42 x hl.54 x v.81-92 cm, v.sedáku 41-52 cm

Materiál: sedák pružný nylon, síťovaná 
opěra, chromový kříž

Cena 2 295 Kč, 83,51 €

ZK07 Taboo
Výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami. 
Pohupovací mechanismus a pružná opěra zad.
Nosnost do 110 kg.

š.65 x hl.60-100 x v.111-121 cm, v.sedáku 47-57 cm

Materiál: sedák pružný nylon, síťovaná opěra, chromový 
kříž

Cena 1 530 Kč, 55,68 €

ZK51 Bára
Výškově nastavitelná kancelářská židle s područkami.
Nosnost do 110 kg.

š.60 x hl.45 x v.95-105 cm, v.sedáku 46-52 cm

Materiál: sedák pružný nylon, síťovaná opěra, 
chromový kříž

Cena 2 626 Kč, 95,56 €

Přehled doplňkových produktů

Vak 06  
Sedací vak plněný kuličkami 
bílého polystyrénu EPS 100. 

průměr 90 cm

Cena 1 905 Kč, 69,32 €
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Vak 02
Sedací vak plněný kuličkami 
bílého polystyrénu EPS 100. 

š.120 x hl.80 x v.100 cm

Cena 3 592 Kč, 130,71 €
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Vak 07 
Sedací vak plněný kuličkami 
bílého polystyrénu EPS 100. 

š.80 x v.100 cm

Cena 1 852 Kč, 67,39 €

Vak 01
Sedací vak plněný kuličkami
bílého polystyrénu EPS 100. 

š.120 x hl.80 x v.100 cm

Cena 3 592 Kč, 130,71 €

G03 Povlečení mikroflanel puntík 
Velice příjemné, jemné povlečení. V zimě hřejivé v létě je vhodné použít jako peřinu bez výplňě. 
Ložní povlečení je opatřeno praktickými zipy. Doporučujeme prát na 30-40 °C a používat 
ke správnému ošetření antistatickou aviváž. Povlečení dodáváme v PVC tašce s uchem. 

Obsahuje:
- 1x povlak na polštář 70x90cm
- 1x povlak na přikrývku 140x200cm 

Materiál: 100% polyester - MIKROFLANEL 

Cena 973 Kč, 35,40 €

P006 Ventura
Čalouněné roztahovací dětské křeslo.

š.92 x hl.100 x v.82 cm, v.sedáku 34 cm, místo pro spaní 188x76 cm

Cena 8 075 Kč, 293,85 €

Výběr látek naleznete v našem katalogu sedacích souprav. 15

M90-06  Matrace do přistýlky
Potah matrace je snímatelný. ALOE VERA obsahuje 
převážně enzymy, minerální látky a aminokyseliny, 
které působí na pokožku a pomáhají ji čistit a regenerovat. 
Praní do 60 stupňů.

š.194 x hl.90 x v.12 cm

Materiál: komfortní pěna - nový vývojový stupeň z PUR-PĚN

Cena 2 793 Kč, 101,63 €

M90-200-12
Matrace je tvořena 10cm polyuretanového jádra ECOCELL a 2cm 
líné pěny (viskoelastická), která se přizpůsobí každé části vašeho těla 
a poskytne mu ideální oporu tam, kde je to potřeba. ECOCELL 
je materiál antialergenní a antibakteriální. Je vhodná pro osoby 
s hmotností do 90kg. Snímatelný potah ALOE VERA - jedná 
se o funkční potah, který odvádí pot pryč od těla. 

Pokládejte na pevný nebo na polohovatelný rošt.

š.200 x hl.90 x v.12 cm

Materiál: komfortní pěna - nový vývojový stupeň z PUR-PĚN

Cena 2 524 Kč, 91,84 €



M90-06  Matrace do přistýlky
Potah matrace je snímatelný. ALOE VERA obsahuje 
převážně enzymy, minerální látky a aminokyseliny, 
které působí na pokožku a pomáhají ji čistit a regenerovat. 
Praní do 60 stupňů.

š.194 x hl.90 x v.12 cm

Materiál: komfortní pěna - nový vývojový stupeň z PUR-PĚN

Cena 2 793 Kč, 101,63 €

CEČ creme-červená CEZ creme-zelená CEM creme-modrá CER creme-růžová CEF creme-fialová

Lamino 1,8 cm
K výrobě jsou použity kvalitní 
laminové desky tloušťky 1,8 cm.

Voština 3,8 cm
Kvalitní voštinové desky 
tloušťky 3,8 cm jsou olepeny 
ABS hranou 0,2 cm 
v dřevodezénu.

ABS 0,2 cm
Všechny nejvíce namáhané 
hrany, pracovní desky, čela 
zásuvek, dvířka, jsou olepeny ABS 
hranou 0,2 cm v dřevodezénu.

Úchytka
Úchytka klasická chromovaná
v povrchové úpravě satin.

Dřevěná úchytka mořená 
v několika barvách. Kvalitně 
opracována. Slouží rovněž 
jako věšák.

Kolečka s brzdou 
U kontejneru jsou použita 
kolečka pro snadnou 
a rychlou manipulaci. 
Pro zamezení pohybu 
kontejneru jsou dvě z nich 
opatřena brzdou.

Tlumič víka a tlakový píst 
Tlumiče víka a tlakové písty používáme 
pro bezpečnost těch nejmenších.

UKÁZKA A POPIS MATERIÁLU

VZORNÍK BAREV LAMINA A VOŠTINY

Kuličkové pojezdy
U všech otevíravých 
šuplíků používáme 
kvalitní kuličkové 
pojezdy.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÝ katalog  POSTELÍ
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