AKCE

o klidném snu

www.ndpostele.cz

5
let
záruka
ušetríte až
ušetříte

cena postele TOP EXCLUSIVE

40%

Český výrobce postelí slaví 24 let na trhu
katalog_12_stran_ZALOHA.indd 1
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10.990,-

ČESKÝ VÝROBCE KVALITNÍCH POSTELÍ

ZASLOUŽÍTE SI ODPOČINOUT

1.9.2014 14:58:08

24 let prověřené kvality
O klidném snu,
můžeme Vám psát o kvalitě a tradici, ale to jsou jen slova. Osobitý styl a kvalitu jste po 24 letech
potvrdili Vy - zákazníci. Vyberte si ze 3 modelových řad TOP EXCLUSIVE
EXTRA LUXUS, s paletou
cca 300 barev. Můžete si vytvořit v interiéru příjemnou atmosféru - třeba letní louky.
Jsme česko-slovenská firma a chceme Vám poděkovat, že nám dáváte práci a podporujete tímto nás i sebe.
Přejeme Vám štěstí a klidné sny
kolektiv NEW DESIGN, Mirek a Petr
NOVÁ ZDOKONALENÁ MODELOVÁ ŘADA

TOP EXCLUSIVE
je modelová řada postelí, která se vyznačuje osobitým vzhledem a pečlivým zpracováním do toho nejmenšího
detailu. Podstatnou, ne však jedinou výhodou modelové řady je, že Vámi vybranou skladbu roštu, matrace a denní
deky lze po několikaletém používání vyměnit, což představuje ekonomický, komfortní a hygienický přístup užívání
postelí. Každou postel této řady lze přizpůsobit pro Váš interiér.

B

Po dohodě s vedoucím výroby lze přizpůsobit
rozměry postele (např. šířka 210 cm x délka
220 cm - za příplatek 1500,- Kč). Rám postele
bez matrace a roštu.

Nová pevnější konstrukce. Komfortní lehací plocha od 55 cm.
Výšku lze ovlivnit výběrem matrace. U nových modelů
je ještě vyšší lehací plocha (cca 61 - 66 cm).

1

V
p
z
O
ja

2

5
let
záruka
pro řadu TOP EXCLUSIVE plně vybavenou
- to je rám, čelo, matrace, denní deka
- nutná registace na www.ndpostele.cz

Vyber postel, její velikost a moření bukových nohou

01B

18A

C

B

A

D

Barevné moření bukových doplňků - nožky
A- přírodní barva, B - moření třešeň,
C - moření ořech, D - moření stříbrné

katalog_12_stran_ZALOHA.indd 2
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Vyberte lamelový polohovací rošt
velmi dobrý přístup
k úložnému
prostoru

dobrý přístup k úložnému
prostoru elektrický
pohon

5 poloh
pod hlavou
+ relaxační poloha
pro nohy

pístov
ý
mech
anism
us

ND4

počet lamel: 28+5 kusů jakostních lamel
nastavení tuhosti + zpevňující popruh
pouzdra:
výkyvná zdvojená
šířka roštu:
80/90 cm
max. zatížení: 130 kg

2.290,-

3

ND5
počet lamel: 28+5 kusů jakostních lamel
nastavení tuhosti + zpevňující popruh
pouzdra:
výkyvná zdvojená
šířka roštu:
80/90 cm
max. zatížení: 130 kg

4.490,-

3.090,-

5.990,-

Zvolte si matraci

náš

tip

BAZI 90x200/80x200 cm

SABI 90x200/80x200 cm

INFLEX 90x200/80x200 cm

Výška matrace cca 16 cm. Nosnost do 110 Kg. Froté
pratelný potah na 600C. 5-ti zónová matrace se skládá
z polyuretanové pěny, konstrukce sendvičového typu.
Oboustranná matrace s 2 typy tuhosti. Barvy všech
jader matrací jsou pouze orientační.

Výška matrace cca 16 cm. Nosnost do 110 kg. Froté pratelný
potah na 600C. Sendvičová 7-zónová matrace, střed
z pojeného polyuretanu a dvě desky s masážními nopy,
které zajišťují vzdušnost a velmi kvalitní spánkový
komfort.

Výška matrace cca 21 cm. Nosnost do 130 kg. Úpletový potah
aloe vera pratelný potah na 600C. Sendvičová 7-zónová matrace
je vyrobena z vysokých gramáží HR studených pěn. Oboustranná matrace s 2 typy tuhosti. Matrace zajišťuje ideální spánkové
klima, komfort spánku a dlouhou životnost.

2.290,-

2.890,-

3.090,-

3.890,-

3.890,-

Vyberte potahovou látku,
oboustrannou denní deku

4

OBOUSTRANNÉ DENNÍ DEKY VHODNÉ PRO MODELOVOU
ŘADU TOP EXCLUSIVE A LUXUS

5.190,-

TERAFLEX 90x200/80x200 cm
Výška matrace je cca 21 cm. Nosnost do 130 kg. Obsahuje
visco paměťovou pěnu. Úpletový potah aloe vera pratelný na 600C. Sendvičová 7-zónová matrace je vyrobena
z vysokých gramáží HR studených pěn, na nichž spočívá
deska z visco pěny s masážními nopy. Oboustranná matrace s 2 typy tuhosti. Matrace zajišťuje ideální spánkové
klima, komfort spánku a dlouhou životmost.

4.190,-

5.490,-

Výběr potahových látek 1-299
a denních dek 1A - 20 B
pro modelovou řadu
TOP EXCLUSIVE A LUXUS

01B

11A

11B

12A

17A

10A

10B

15A

15B

18A

13A

19A

14A

14B

16A

16B

20A

20B

více na www.ndpostele.cz

5

Vyberte doplňky - polštáře, noční stolky

200,- /1kus

150,- /1kus

ELO
rozměr: 70x28 cm

rozměr: 30x30 cm

Výběr potahových látek 1-299

katalog_12_stran_ZALOHA.indd 3

990,-

Rozměry nočního stolku v/š/h: 41 / 50 / 35 cm
Noční stolek je možné umístit kdekoliv
po celém obvodu rámu postele.

HARME

1090,-

Rozměry taburetu v/š/h: 40/101/33 cm
Potahová látka taburetu dle výběru postele.

1.9.2014 14:58:11

tip

TOP EXCLUSIVE
CASSA 180/200 cm
11.990,- 14.890,s roštem ND4, bez matrace a denní deky

17.790,- 23.590,s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

19.990,- 26.990,s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

20.490,- 28.390,s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

20.990,- 28.990,3.490,-/1kus

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

NOVINKA

příplatek za elektrický rošt ND5

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 58/63 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 172/222/107 cm, š/d/v (180): 192/222/107 cm

LUSSO 180/200 cm
10.990,- 14.890,s roštem ND4, bez matrace a denní deky

16.790,- 23.590,s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

18.990,- 25.690,s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

19.490,- 26.990,s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

19.990,- 27.990,-

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

roz

3.490,-/1kus
příplatek za elektrický rošt ND5

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 54/59 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 183/232/100 cm, š/d/v (180): 203/232/100 cm

COTTO 180/200 cm
11.990,- 14.890,s roštem ND4, bez matrace a denní deky

17.790,- 23.590,s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

19.990,- 26.990,s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

20.490,- 28.390,s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

20.990,- 28.990,3.490,-/1kus

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 54/59 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 182/218/92 cm, š/d/v (180): 202/218/92 cm

katalog_12_stran_ZALOHA.indd 4

1.9.2014 14:58:19

roz

COME 180/200 cm
11.990,- 14.890,-

designově zajímavé vkládané
čalouněné dílce

s roštem ND4, bez matrace a denní deky

17.790,- 23.590,19.990,- 26.990,20.490,- 28.390,20.990,- 28.990,3.490,-/1kus
s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5

NOVINKA

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 58/63 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 262/216/101 cm, š/d/v (180): 282/216/101cm

XXL
výška
až 66 cm

m

GRANDE 180/200 cm
11.990,- 14.890,s roštem ND4, bez matrace a denní deky

17.790,- 23.590,19.990,- 26.990,20.490,- 28.390,20.990,- 28.990,3.490,-/1kus
s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 54/59 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 168/218/136 cm, š/d/v (180): 188/218/136 cm
U postele GRANDE a MIA lze vyrobit vyšší luxusní lehací plochu XXL
(s matrací INFLEX a TERAFLEX 66 cm, BAZI a SABI 61 cm) za cenu 1500,- obrovský úložný prostor, může nahradit skříň

VÝHODY ZVÝŠENÉ LEHACÍ PLOCHY: PŘI SPÁNKU VDECHUJETE
MÉNĚ ALERGENŮ A RÁNO SE VÁM BUDE PŘÍJEMNĚJI VSTÁVAT

m

výška
až 66 cm

XXL

MIA 180/200 cm
11.990,- 14.890,s roštem ND4, bez matrace a denní deky

17.790,- 23.590,s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

19.990,- 26.990,s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

20.490,- 28.390,s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

20.990,- 28.990,3.490,-/1kus

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5
m

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 54/59 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 172/217/106 cm, š/d/v (180): 192/217/106 cm
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TOP EXCLUSIVE
SENTI 180/200 cm
11.990,- 14.890,s roštem ND4, bez matrace a denní deky

17.790,- 23.590,s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

19.990,- 26.990,s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

designově zajímavé vkládané
čalouněné dílce

20.490,- 28.390,s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

20.990,- 28.990,3.490,-/1kus

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5

NOVINKA

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 58/63 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 172/216/137 cm, š/d/v (180): 192/216/137 cm

GROTA 180/200 cm
13.990,- 18.890,-

s roštem ND4, bez matrace a denní deky

19.990,- 26.990,-

úložný prostor
navíc

s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

20.990,- 28.390,-

s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

21.490,- 29.690,-

s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

21.990,- 30.390,3.490,-/1kus

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 54/59 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 172/232/95 cm, š/d/v (180): 192/232/95 cm

SONO 180/200 cm
11.990,- 14.890,s roštem ND4, bez matrace a denní deky

17.790,- 23.590,s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

19.990,- 26.990,s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

20.490,- 28.390,s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

20.990,- 28.990,3.490,-/1kus

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5

NOVINKA

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 58/63 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 172/216/137 cm, š/d/v (180): 192/216/137 cm
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LIBRO 180/200 cm
13.990,- 18.890,s roštem ND4, bez matrace a denní deky

19.990,- 26.990,s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

odkládací
prostor
navíc

20.990,- 28.390,s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

21.490,- 29.690,s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

21.990,- 30.390,3.490,-/1kus

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5

m

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 54/59 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 181/227/97 cm, š/d/v (180): 201/227/97 cm

AMOROSSO
180/200 cm

10.990,- 14.890,s roštem ND4, bez matrace a denní deky

16.790,- 23.590,s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

18.990,- 25.690,s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

19.490,- 26.990,s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

19.990,- 27.990,3.490,-/1kus

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 54/59 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 200/216/98 cm, š/d/v (180): 220/216/98 cm

ACERO 180/200 cm
11.990,- 14.890,s roštem ND4, bez matrace a denní deky

detail prošití čela

17.790,- 23.590,s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

19.990,- 26.990,s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

20.490,- 28.390,s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

20.990,- 28.990,3.490,-/1kus

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5

cm

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry), výška lehací plochy cca 54/59 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 172/224/98 cm, š/d/v (180): 192/224/98 cm
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TOP EXCLUSIVE
LASTRA 180/200 cm
10.990,- 14.890,s roštem ND4, bez matrace a denní deky

16.790,- 23.590,s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

dekorativní prvek
z pravé kůže

18.990,- 25.690,s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

19.490,- 26.990,s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

19.990,- 27.990,-

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

3.490,-/1kus
příplatek za elektrický rošt ND5

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm (cena platí pro oba rozměry,) výška lehací plochy cca 54/59 cm, celkové rozměry š/d/v (160): 182/218/101 cm, š/d/v (180): 202/218/101 cm

QUATRO
6.490,-

8.790,-

9.790,-

13.190,-

cena od

4.990,-

s roštem ND4, bez matrace a denní deky

s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

10.490,- 14.190,s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

10.990,- 14.890,-

varianta
s dlouhým
čelem

s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

11.290,- 15.290,-

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

3.490,-/1kus
příplatek za elektrický rošt ND5

NOVINKA

rozměr lehací plochy: 90x200 cm/80x200 cm (cena platí pro oba rozměry,) výška lehací plochy cca 58/63 cm, celkové rozměry š/d/v (90): 102/206/107 cm, š/d/v (80): 92/206/107 cm
varianta bez čela

varianta s krátkým
čelem

rozměry: š/d/v (90): 102/212/107 cm
š/d/v (80): 92/212/107 cm

rozměry: š/d/v (90): 102/212/107 cm
š/d/v (80): 92/212/107 cm

V
rozměry:
š/d/v (90): 96/206 cm
š/d/v (80): 86/206 cm

4.990,8.290,-

rozměry:
š/d/v (90): 96/212/107 cm
š/d/v (80): 86/212/107 cm

6.790,-

s roštem ND4, bez matrace a denní deky

11.190,-

s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

8.990,-

12.190,-

9.490,-

12.790,-

9.790,-

13.190,-

s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

3.490,-/1kus
příplatek za elektrický rošt ND5
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5.490,8.790,-

varianta LEVÁ

varianta PRAVÁ

6.990,- 9.490,10.290,- 13.890,-

6.990,- 9.490,10.290,- 13.890,-

10.990,- 14.890,-

10.990,- 14.890,-

11.490,- 15.490,-

11.490,- 15.490,-

10.290,- 15.490,-

11.790,- 15.990,-

11.790,- 15.990,-

3.490,-/1kus

3.490,-/1kus

3.490,-/1kus

6.990,-

s roštem ND4, bez matrace a denní deky

11.890,-

s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

9.490,-

12.890,-

9.990,-

13.490,-

s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5

s roštem ND4, bez matrace a denní deky

s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5

s roštem ND4, bez matrace a denní deky

s roštem ND4, matrací BAZI a denní dekou

s roštem ND4, matrací SABI a denní dekou

s roštem ND4, matrací INFLEX a denní dekou

s roštem ND4, matrací TERAFLEX a denní dekou

příplatek za elektrický rošt ND5
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modelová řada

EXTRA

Základní modelová řada postelí EXTRA vyrobena s ohledem
na dobré užitné vlastnosti za nejnižší ceny.

m

DESIGN

m

rozměry:
(150) š/d/v 162/210/105 cm
(160) š/d/v 172/210/105 cm
(180) š/d/v 192/210/105 cm

za stejnou cenu

MAXRELAX

• prošitý povrch postele zkvalitňuje design
a zároveň zlepšuje kvalitu spánku
• polyuretanové jádro nebo
jádro MANA + 990,-

•
•
•
•
•

nová výška lehací plochy 58 cm
velký úložný prostor
polyuretanové jádro nebo jádro MANA + 990,otevírání postele z boku
lamelový rošt

9.890,-

13.190,-

rozměrové možnosti
š 150, 160, 180 cm
za stejnou cenu

U postele DESIGN a ELITE máte v ceně možnost objednat
rám a čelo v ekokůži 202 - 214 (čísla látek).

DONA

• velký úložný prostor v bílém

10.990,- 14.590,-

• polohování hlava, lamelový rošt
(přístup od nohou)
• velký úložný prostor v bílém laminu
s odvětrávacími otvory

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm, výška lehací plochy: 55 cm,
celkové rozměry š/d/v (180): 212/207/95 cm, š/d/v (160): 192/207/95 cm

VENICE
VÁ

9.090,-

10.990,-

7.490,s deskou

• velký úložný prostor v bílém laminu,
s odvětrávacími otvory,
s otevíráním z boku postele
• polyuretanové jádro
nebo jádro MANA
+ 990,-

8.290,s lamelovým roštem

výška lehací plochy: 52 cm
celkové rozměry š/d/v (180): 224/207/99 cm
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výška lehací plochy: 52 cm,
laminu s odvětrávacími otvory
celkové rozměry š/d/v (180): 192/207/96 cm • polyuretanové jádro nebo

9.290,- 12.390,-

jádro MANA + 990,• polohování hlava, lamelový rošt
(přístup od nohou)

DOLLY
• velký úložný prostor v bílém laminu
s odvětrávacími otvory, přístupný
z boku postele
• pružinové jádro
nebo jádro MANA
+ 990,-

10.690,-

7.990,s lamelovým roštem

9.590,-

7.190,s deskou

výška lehací plochy: 50 cm,
celkové rozměry š/d/v (160): 167/207/91 cm

1.9.2014 14:58:46

DUO

• polohování hlava, lamelový rošt
(přístup od nohou)
• velký úložný prostor v bílém laminu
s odvětrávacími otvory
• postel je rozložitelná na 2 válendy
• možnost objednat i 1/2

• výška lehací plochy 58 cm
• prošitý povrch postele zkvalitňuje design
a zároveň zlepšuje kvalitu spánku
• polyuretanové jádro nebo
jádro MANA + 990,-

14.590,-

10.990,-

rozměr lehací plochy: 180x200 cm/160x200 cm, výška lehací plochy: 58 cm, celkové rozměry š/d/v (180): 184/207/97 cm, š/d/v (160): 164/207/97 cm

7.990,-

5.990,rozměr 110x200 cm

10.990,-

7.590,rozměr 140x200 cm

varianta LEVÁ

ELITE
rozměry:
(110) š/d/v 115/205/88 cm
(140) š/d/v 145/205/88 cm

•
•
•
•
•

nová výška lehací plochy 58 cm
velký úložný prostor
polyuretanové jádro nebo jádro MANA + 490,otevírání postele z boku
lamelový rošt

U postele DESIGN a ELITE máte v ceně možnost objednat rám a čelo v ekokůži 202 - 214 (čísla látek).

BOB

GREY
• prošitý povrch postele
• velký úložný prostor v bílém
laminu s odvětrávacími otvory
• polyuretanové jádro
nebo jádro MANA + 490,-

výška lehací plochy: 53 cm,
celkové rozměry š/d/v (90): 99/201/91 cm

4.790,-

5.290,-

3.990,- 3.690,s lamelovým roštem
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• prošitý povrch postele
• velký úložný prostor v bílém
laminu s odvětrávacími otvory,
přístupný z boku
• pružinové jádro
nebo jádro MANA + 490,• polohování hlava, lamelový rošt
(přístup od nohou)
výška lehací plochy: 53 cm,
celkové rozměry š/d/v (90): 99/206/91 cm

6.690,-

4.990,s lamelovým roštem

s deskou

1.9.2014 14:58:48

• polyuretanové jádro
nebo jádro MANA + 490,• lamelový rošt
• úložný prostor, přístupný od nohou
• komfortní výška lehací plochy
• prošitý povrch postele zkvalitňuje design
a zároveň zlepšuje kvalitu spánku

5.890,-

4.390,-

výška lehací plochy: 44 cm,
celkové rozměry š/d/v (80): 86/206/78 cm

ZAPA
• velký úložný prostor v bílém laminu
s odvětrávacími otvory
• lamelový rošt
• prošitý povrch postele zkvalitňuje design
a zároveň zlepšuje kvalitu spánku
• polyuretanové jádro nebo jádro
MANA + 490,-

110

7.790,-

cm

5.990,-

výška lehací plochy: 49 cm
celkové rozměry š/d/v (110): 112/217/85 cm
š/d/v (140): 142/217/85 cm

140

9.390,-

cm

7.190,-

LOMA
• velký úložný prostor v bílém laminu
s odvětrávacími otvory
• polyuretanové jádro nebo
jádro MANA + 490,• polohování hlava, lamelový rošt
(přístup od nohou)

6.090,-

4.590,s lamelovým roštem
výška lehací plochy: 51 cm
celkové rozměry š/d/v (90): 92/217/85 cm

KLASIK

Výběr potahových látek
pro řadu EXTRA 1 - 76,
100-199

• velký úložný prostor
v bílém laminu, přístupný
z boku postele
s odvětrávacími otvory
• pružinové jádro
nebo jádro MANA + 490,rozměr lehací plochy: 80x200 cm,
výška lehací plochy: 42 cm,
celkové rozměry š/d/v (80): 80/200/42 cm

0,-

-

4.290,-

3.590,-

3.190,- 2.690,s lamelovým roštem
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Výjímečná příležitost - možnost výměny stávajícího
jádra za jádro MANA, které je na povrchu změkčené
HR studenou pěnou. Zajišťuje dokonalý odpočinek
a dobrou kvalitu spánku. Příplatek pro válendy
včetně postele ZAPA 490,- Kč. Příplatek pro
dvoupostel 990,- Kč. Do objednávky
je nutné uvést název jádro MANA.

náš

tip

s deskou

1.9.2014 14:58:49

modelová řada

LUXUS
ADELE a BARBARA

9.990,-

12.990,-

s roštem, bez matrace a denní deky

14.790,- 19.690,s roštem, matrací BAZI a denní dekou

15.790,- 20.990,s roštem, matrací SABI a denní dekou

Postele modelové řady postelí LUXUS jsou jedinečným produktem, který za příznivou
cenu nabízí rozumnou vyváženost mezi designem a komfortem.

ADELE

Parametry platí pro postele ADELE, DINA, CORA a BARBARA
• maximálně pohodlná a praktická postel
• výška lehací plochy cca 54 cm,
s matrací INFLEX a TERAFLEX cca 58 cm
• volně ložená matrace
• rošt z masivního dřeva pevně
spojeného s postelí
• možnost nastavení
tuhosti
• nosnost 120kg

Rozměry lehací plochy
180x200 cm nebo 160x200 cm
jsou za stejnou cenu.
Celkový rozměr ADELE:
š/d/v (180): 192/232/97 cm, š/d/v (160): 172/232/97 cm

17.590,- 23.390,-

BARBARA

Denní deka 11, 12,
13, 14 jsou nepoužitelné
pro čalounění čela ADELE.

s roštem, matrací INFLEX a denní dekou

18.590,- 24.690,-

Praktické:
Velký úložný prostor, přístupný z boku postele.

s roštem, matrací TERAFLEX a denní dekou

Hloubka 30 cm pod lamelami.

Celkový rozměr BARBARA, CORA a DINA:
š/d/v (180): 192/218/97 cm
š/d/v (160): 172/218/97 cm

DINA

10.590,- 13.790,15.390,- 20.490,16.390,- 21.790,17.990,- 23.990,18.990,- 25.290,-

CORA

s roštem, bez matrace a denní deky

s roštem, matrací BAZI a denní dekou

s roštem, matrací SABI a denní dekou

s roštem, matrací INFLEX a denní dekou

s roštem, matrací TERAFLEX a denní dekou

• polohování hlava, lamelový rošt
(prístup od nohou)
Rošt z masivního dřeva - pevně spojený s postelí,
s možností nastavení tuhosti. Nosnost 120 kg.
Velký úložný prostor, přístupný z boku postele.

VÁŠ OBLÍBENÝ PRODEJCE

U řady LUXUS máte možnost objednat
polohovací rošt za cenu 990,- Kč
(cena za oba rošty).

Hloubka 30 cm pod lamelami.

náš

tip

3.090,-

2.290,-

3.890,-

2.890,-

5.190,-

3.890,-

BAZI 90x200/80x200 cm

SABI 90x200/80x200 cm

INFLEX 90x200/80x200 cm

Výška matrace cca 16 cm. Nosnost do 110 Kg. Froté
pratelný potah na 600C. 5-ti zónová matrace se skládá
z polyuretanové pěny, konstrukce sendvičového typu.
Oboustranná matrace s 2 typy tuhosti. Barvy všech
jader matrací jsou pouze orientační.

Výška matrace cca 16 cm. Nosnost do 110 kg. Froté pratelný
potah na 600C. Sendvičová 7-zónová matrace, střed
z pojeného polyuretanu a dvě desky s masážními nopy,
které zajišťují vzdušnost a velmi kvalitní spánkový
komfort.

Výška matrace cca 21 cm. Nosnost do 130 kg. Úpletový potah
aloe vera pratelný potah na 600C. Sendvičová 7-zónová matrace
je vyrobena z vysokých gramáží HR studených pěn. Oboustranná matrace s 2 typy tuhosti. Matrace zajišťuje ideální spánkové
klima, komfort spánku a dlouhou životnost.

více na www.ndpostele.cz
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5.490,-

4.190,TERAFLEX 90x200/80x200 cm
Výška matrace je cca 21 cm. Nosnost do 130 kg. Obsahuje
visco paměťovou pěnu. Úpletový potah aloe vera pratelný na 600C. Sendvičová 7-zónová matrace je vyrobena
z vysokých gramáží HR studených pěn, na nichž spočívá
deska z visco pěny s masážními nopy. Oboustranná matrace s 2 typy tuhosti. Matrace zajišťuje ideální spánkové
klima, komfort spánku a dlouhou životmost.
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