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POPIS
Posteľ TATRAN je inšpirovaná vzhľadom tradičnej slovenskej drevenej architektúry. Prenesením
foriem drevených stavieb do nábytku vzniká pravidelný raster. Dizajn postele takto dostáva členitý
charakter, ktorý aj napriek svojej zložitosti pôsobí na výrobku kompaktne a aktuálne, ale zároveň
si zachováva odkaz na našu históriu. Olejovaný povrch so zvýšenou odolnosťou. Vyrobená v EU
(Javorina, Slovensko) z certifikovaných obnoviteľných zdrojov.
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ŠPECIFIKÁCIE
- výrazné horizontálne lamely so skosením zjemňujú robustnosť konštrukcie postele
- masívny rám postele hrúbky 4 cm
- drevené záhlavie hrúbky 4cm so skosením lamiel s 2cm nosnými lištami
- nerezový sokel výšky 16 cm
- rozmery lôžka: 180 cm (2x90) šírka × 200 cm dĺžka
- externé rozmery výrobku: 308 (šírka) × 210 (dĺžka) × 32/80 (výška) cm
- stredná nosná priečka a lišty nesúce rošty sú vyhotovené z iných konštrukčne vhodných drevín
- ponor lôžka: 12 cm
- do lôžka niesú vhodné rošty Javorina ROSTL-90
- s nočnými stolíkmi spojenými s rámom a záhlavím postele
- umiestnenie – výrobok je voľne stojaci ale pohľadový z 3 strán
- nosnosť: 260kg
- odporúčaná výška matracu a roštu: 23-27 cm
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BALENIE A VÁHA
- pribalený návod na montáž a spojovacie kovanie
- štandardná záruka 10 rokov pre FO (pre PO 1 rok)
- balenie – 5 vrstvový kartón, penová ochrana rohov
- počet balíkov: 5 ks
- orientačné rozmery balenia:
		
- 2ks - 204 × 24 × 18 cm - bočnice, predné čelo a stredová priečka
		
- 2ks - 160 × 60 × 18 cm - zadné čelo
		
- 1ks - 64 × 44 × 35 - nočné stolíky
- orientačná hmotnosť netto (nový výrobok) 83 kg
- orientačná hmotnosť brutto (nový výrobok) 91 kg

ALTERNATÍVY A DOPLNKY
- možnosť atypických riešení
- šírka - NIE
- dĺžka - NIE
- výška - NIE
- možnosť objednať so samostatnými nočnými stolíkmi - NIE
- možnosť nahradiť nerezový detail drevom - ÁNO
- možnosť vyhotovenia ako jednolôžko - ÁNO
- možnosť objednať úložný priestor - ÁNO - po konzultácii s predajcom za príplatok
- možnosť vykruženia otvorov do záhlavia čela - ÁNO - po konzultácii s predajcom za príplatok
- bez záhlavia - NIE

PODOBNÉ PRODUKTY
- TTB160 168 cm x 210 cm x 32/80 cm
- TTB180 188 cm x 210 cm x 32/80 cm
- TTBL160 288 cm x 210 cm x 32/80 cm
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MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

masívny dub

masívny orech

FAREBNÉ MOŽNOSTI DUBOVÉHO RÁMU

natur N

white W

coffee C

FAREBNÉ MOŽNOSTI DUBOVÉHO RÁMU - ATYPICKÉ

grey G

dark grey T

INÉ MATERIÁLY - NEREZOVÝ DETAIL

nerezová oceľ
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chocolate J

