
platný od 1. 11. 2022

Postel Rozměr Materiál Transparentní lak Barevný odstín + lak

80/90/100 * 190/200 cm buková spárovka napojovaná                     16 517 Kč                     18 169 Kč 

120/140 * 190/200 cm buková spárovka napojovaná                     17 910 Kč                     19 701 Kč 

160/180 * 190/200 cm buková spárovka napojovaná                     19 900 Kč                     21 890 Kč 

Úložný prostor Rozměr Materiál Transparentní lak Barevný odstín + lak

80/90/100 * 190/200 cm
buková spárovka napojovaná + 

dno překližka                       8 134 Kč                       8 947 Kč 

120/140 * 190/200 cm
buková spárovka napojovaná + 

dno překližka                       8 820 Kč                       9 702 Kč 

160/180 * 190/200 cm
buková spárovka napojovaná + 

dno překližka                       9 800 Kč                     10 780 Kč 

Příslušenství Rozměr - délka Popis MO cena s DPH

Střednice pro postele šíře 
140 cm (pro dvojlůžko)

190/200 cm
střednice T pro postel šířky 

140cm, včetně kování a 
montážní sady + návod

                      1 182 Kč 

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% 

2. Úložné prostory: úložný prostor lze dokoupit ke každému rozměru postele
každá postel je předpřipravena pro ÚP

3. Povrchová úprava: transparentní lak
barevný odstín + lak (Chocolate, Nougat, Latte)

4. Dodací lhůty:
Standardní rozměry: 2 - 4 týdny
Ostatní ceníkové rozměry: 5 - 6 týdnů
Atypické rozměry: 5 - 6 týdnů 

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

2. postel šíře nad 160 cm obsahuje střednici a středovou nohu - jedná se dvoulůžko

6. 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 21%

MALOOBCHODNÍ CENÍK
MASIVNÍ POSTEL VEROLI

Veroli

Povrchová úprava MO cena s DPH

3. postele o šířce 140 cm lze použít jako dvojlůžko za předpokladu: vložení dvou samostatných roštů + je nutno dokoupit střednici. 
Standardní rozměr střednice je pro délku postele 190 a 200 cm. Střednice pro jiné atypické rozměry jsou s příplatkem +20%.

ÚP Veroli
4x bočnice + dno 


