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Náš úspešný príbeh je aj váš príbeh,
už 20 rokov sme tu len pre vás...

Spoločnosť MRAVA, s.r.o. je popredným výrobcom
lamelových roštov a masívnych drevených postelí.
Na trhu pôsobí už viac ako 20 rokov a vďaka

Náš príbeh je aj príbeh prírody...

dlhoročným skúsenostiam prináša široký sortiment
výrobkov z prírodných a zdravotne nezávadných
materiálov.
Sortiment je každoročne obohatený o nové materiály
ako je brestový masív, buková priebežná škárovka,
smrek a pod.
Spoločnosť starostlivo vyberá svojich dodávateľov
so

zreteľom

na

ochranu

životného

prostredia.

Dodávateľské firmy sú selektované s prihliadnutím
na “eco - friendly” technológiu výroby.
Výrobky vďaka moderným technológiám sú podľa
európskych trendov a postupov vo vysokej kvalite a
s

výbornými

úžitkovými

vlastnosťami

navrhnuté

pre zdravý a pokojný spánok spotrebiteľa.
Na základe stúpajúceho dopytu zákazníkov rozširuje
svoj sortiment nielen pre slovenský trh, ale aj krajiny
Európskej únie.
Kvalita výrobkov, výhodná cena, flexibilita výroby, rýchle
vybavenie
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požiadaviek

a

krátke

dodacie

lehoty

prispievajú k spokojnosti ako obchodných partnerov,
tak aj koncových zákazníkov.
“Tešíme sa na Váš záujem o naše výrobky a radi Vám
poradíme pri ich výbere.”

EKOLOGICKÉ VODOURIEDITEĽNÉ
LAKY NA DREVO

VÝHODY NAŠICH LAKOV
1. Ekologická čistota - v kompozícii nie sú rozpúšťadlá a toxické materiály, takže
sa môžu používať bez obáv vo vnútorných priestoroch, vrátane detských izieb
2. Nehorľavé, pretože majú vodnú bázu
3. Odolné voči UV žiareniu a jednoduchá údržba

Hlavnou devízou vodou riediteľných materiálov
je, že sú ekologické a bez škodlivých výparov,
a nie je pri nich potrebné pridávať žiadne
ďalšie produkty ( tužidlo, riedidlo ).

VÝHODY NAŠICH OLEJOVOSKOV

Pri lakoch na báze riedidiel musíme mať stále
na pamäti, že sú zdraviu škodlivé
( karcinogénne ). Výpary riedidlových lakov
ohrozujú nielen zdravie zamestnancov, ale z
dôvodu vysokého podielu prchavých
organických zlúčenín aj životné prostredie.
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Jednoduchá aplikácia a údržba: handričkou, hubkou, mäkkým štetcom
Nedochádza k zdvihnutiu vlákien dreva
Príjemný povrch
Po vyzretí v priebehu niekoľkých týždňoch vysoká odolnosť voči vode a
čistiacim prípravkom
5. Náš olejovosk nemá elektrostatický náboj – výhoda pre alergikov, škôlky a
domovy dôchodcov
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ELBA
výška predného / zadného čela: cca 45 cm / cca 90 cm
ELBA
vonkajšia šírka: vnútorná
šírka + cca 100 cm
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vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 8 cm
45 cm

výška predného
/ zadného
čelaod
: 45podlahy:
cm / 95 cmcca
výška
bočnice
vonkajšia šírka / dĺžka : vnútorná šírka + 8 cm / 208 cm
výška bočnice od podlahy : 44 cm
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:: úložný priestor Maxi je súčasťou postele
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Možnosť výroby špeciálne upraveného masívneho roštu pre postele
Belina, Adana, Dante, Bella, Corona – výfrez na nohy postele
Odporúčané rošty: Masív v ráme

BRESTOVÁ
HRANOLOVÁ KOMODA

:: možnosť výberu vnútorného usporiadania
komody :: špeciálne ručne kované prvky na
mieru vyrábané umeleckým kováčom

:: posteľ so špeciálnymi drevenými
zámkami bez použitia kovu

BELLA

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + cca 12 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + cca 12 cm
výška bočnice: 45 cm

BRESTOVÁ KOMODA

,ELH9>ELFH7L7
+(!&+2+/'
$H8A7C7J;H?BK
40 mm

:: tzv. levitujúca posteľ, ktorá sa opticky vznáša
nad podlahou :: posteľ ma skryté nohy, ktoré
bránia poraneniu pri obchádzaní postele zo
všetkých strán

:: hranolový dizajn, s možnosťou výroby brestovej
komody, skrine a pod.
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:: možnosť výberu vnútorného usporiadania komody
:: dizajnérsky kúsok s asymetrickými dvierkami a zásuvkami
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LEVITA

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + cca 8 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + cca 8 cm
výška bočnice: 45 cm

CORONA

výška predného / zadného čela : 50 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + cca 20 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + cca 20 cm
výška bočnice: 45 cm

KARTÁČOVANIE –
zákazníkmi
zákazníkmi
veľmi žiadaná
úprava povrchu
povrchu dreva,
dreva,
žiadaná úprava
ktorá dá nábytku
nábytku nádych
nádych starobilosti
starobilosti
a histórie. Proces
Proces spočíva
spočíva vv
strojovom
odstránení
mäkkých
mäkkých
Týmto vystúpia
vlákien dreva.
dreva. Týmto
vystúpia na
na
povrch tvrdé vlákna
vlákna ss originálnym
originálnym

CORONA VYSÚVACIA

vonkajšia šírka (80, 90 cm): vnútorná š + 8 cm
vonkajšia dĺžka (200 cm): vnútorná dlžka + 8 cm
výška bočnice: cca 70 cm

vonkajšia šírka (80, 90 cm): vnútorná š + 8 cm
vonkajšia dĺžka (200 cm): vnútorná dlžka + 30 cm
výška bočnice: cca 70 cm

:: rozkladacie postele s úložným priestorom
:: funkcia 3 v 1 /sedačka, jednolôžko, dvojlôžko/
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BRESTOVÝ
BRESTOVÝ
BRESTOVÝ
KONFERENČNÝ
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STOLÍK 672/Ì.

vzhľadom
a
štruktúrou.
Pre
horizontálne povrchy používame
jemné kartáčovanie a pre vertikálne
povrchy hrubé kartáčovanie.
katráčovanie. Vlákna,
ktoré na povrchu vystúpia, vytvoria
trvácnejší, odolnejší a tvrdší povrch s
neopakovateľným vzorom.

BRESTOVÝ
ߛ$71Ì.
BRESTOVÝ
12ʍ1ॎ672/Ì.
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SMREK

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 30 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 30 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm
:: kartáčovanie za príplatok

RP U S P OST

SMREK RUSTIK / DUB RUSTIK sa vyznačuje vybranými vláknami pre dosiahnutie rustikálneho vzhľadu materiálu - výrazná až hrubá textúra dreva, malé aj veľké vrastené hrče, otvorené praskliny.
Tento materiál je vhodný pre výrobu exkluzívneho nábytku a interiérov, kde je požadovaný rustikálny vzhľad a neopakovateľnosť kresby. Každá doska je originálna a nenapodobiteľná.

ELISA

ARIANNA

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 30 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 30 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm
:: kartáčovanie za príplatok

výška predného / zadného čela: 50 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 8 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 12 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm
:: kartáčovaná
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SMREK

:: tzv. levitujúca posteľ, ktorá sa opticky
vznáša nad podlahou :: posteľ ma skryté
nohy, ktoré bránia poraneniu pri
obchádzaní postele zo všetkých strán

DUB / SMREK

FIXNÉ POZDĹŽNE LAMELY
:: tzv. levitujúca posteľ, ktorá sa opticky vznáša
nad podlahou :: posteľ má skryté nohy, ktoré
bránia poraneniu pri obchádzaní postele zo
všetkých strán

ALESSIA
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výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 6 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

NOEMI
výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 9 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 14 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

SARA
výška predného / zadného čela: 53 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 8 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

Hrúbka materiálu
30 mm

Povrchová úprava
LAK

E
KO
RPUS POST

Bukové masívne postele z priebežky
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SABELLA

Solitér je samostatne umiestňovaný nábytok, ktorý je zároveň dizajnovým prvkom.

výška predného / zadného Je
čela:
45 cm / 95 cm
výška predného
/ zadnéhookolie,
čela: 45 cm / 95 cm
najvýraznejším
prvkom miestnosti, niečo ako drahokam v prsteni. Dekoratívne
doplňuje
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 9 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 16 cm
aj keď
esteticky
s rôznymi možnosťami spojenia funkcie a formy. Brestové postele
dizajnový
vonkajšia
dĺžka:jevnútorná
dĺžka +odlišný,
8 cm
vonkajšiaako
dĺžka:
vnútorná dĺžka + 16 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

prvok sú vhodné použitým materiálom, povrchom a vzorom dreva, ako do moderných spální,

tak do vidieckych domov a na chaty.

JADROVÝ BUK je vnútorná – staršia časť bukového dreva, výrazne tmavšia v priečnom reze. Jadro pre strom plní len statickú funkciu – nemá funkciu vodivú a preto je obsah vody nižší. S hustotou min.
690 kg/m³ sa radí medzi ťažké drevá s vysokou odolnosťou proti škodcom. Osobitá štruktúra dreva je jedinečná pre každý kus. Vysoký obsah prirodzených konzervačných látok zabezpečuje jadrovému
buku oproti klasickému bukovému drevu oveľa vyššiu trvanlivosť.

CALVINA

E

KO

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 9 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 12 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

EL

P

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 9 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 12 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

ALBA

MIOV
RÉ

Á

Hrúbka materiálu
40 mm

FORTUNA

NA

Povrchová úprava
OLEJOVOSK

Masívne postele z jadrového buka
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<< ALBA zvýšená (zvýšené iba nohy o 4 cm)

VIVIANA

Solitér je samostatne umiestňovaný nábytok, ktorý je zároveň dizajnovým prvkom.

výška predného / zadného čela:
45 cm / 95 cm
výška predného
/ zadnéhookolie,
čela: 67 cm / 95 cm
Je najvýraznejším
prvkom miestnosti, niečo ako drahokam v prsteni. Dekoratívne
doplňuje
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
aj
keď
je
esteticky
odlišný,
s
rôznymi
možnosťami
spojenia
funkcie
a
formy.
Brestové
postele
ako
dizajnový
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

prvok sú vhodné použitým materiálom, povrchom a vzorom dreva, ako do moderných spální,

tak do vidieckych domov a na chaty.
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Bukové masívne postele

VELIA

SOFIA
výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 10 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

Hrúbka materiálu
30 mm

Povrchová úprava
LAK

NECH PREHOVORÍ PRÍRODA

UNI
výška predného / zadného čela: 45 cm / 45 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

NA

Povrchová úprava
LAK

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

ÉMIOVÁ
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DELANNA

Hrúbka materiálu
30 mm

INES

LE

Bukové masívne postele
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SILVANA
výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

VITALIA
výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

Bukové masívne postele
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GEMMA

Povrchová úprava
LAK

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

výška predného / zadného čela: 50 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

Hrúbka materiálu
30 mm

DONA

MODERNÉ A ŽIADANÉ SKOSENÉ HRANY >>

Bukové masívne postele
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OTTAVIA
výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 13 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

Hrúbka materiálu
30 mm

Povrchová úprava
LAK

ISTRIA
Postele ISTRIA a LEVIA
sa vyrábajú s OBLÝMI ROHMI
a extra širokými nohami - 20 cm.

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

SAVINA
výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 30 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 30 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

BIANCA
výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

LEVIA

CARLA

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

výška predného / zadného čela: 45 cm / 95 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 28 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

výška predného / zadného čela: 45 cm / 78 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka (80,90,100 cm) + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

výška predného / zadného čela: 47 cm / 47 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka (80,90,100 cm) + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

<< OBLÁ HRANA

Závesný nočný stolík
nie je súčasťou postele
(príplatková opcia).

<< OBLÁ NOHA

:: postele JUNIOR, NAPOLI a PERSIA
sú bez výškovo nastaviteľných kovaní

PERSIA
výška predného / zadného čela: 75 cm / 75 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka (80,90,100 cm) + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm
výška bočnice od podlahy: 45 cm

POSCHODOVÁ POSTEĽ
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Detské a študentské postele

NAPOLI

celková výška: 172 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka (80,90,100 cm) + 10 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka + 6 cm

MOŽNÉ KOMBINÁCIE
:: BEZ ZÁBRAN, SO ZADNOU ZÁBRANOU, S PREDNOU ZÁBRANOU
:: S 1/2 ZÁSUVKOU, 3/4 ZÁSUVKOU ALEBO CELOU ZÁSUVKOU

:: rebrík je univerzálny ( pravý / ľavý )
:: praktické použitie: poschodová posteľ alebo dve samostatné postele

Povrchová úprava
LAK

<< OBLÝ ROH

JUNIOR

Hrúbka materiálu
30 mm

MOŽNOSTI ÚPRAV POSTELÍ ZA PRÍPLATOK

OTELA
výška zadného čela: 93 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka (80,90/160,180 cm) + 10 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka (200 cm) + 6 cm
výška bočnice výsuvného lôžka: cca 39 cm
výška bočných čiel: 69 cm

LE

ÉMIOVÁ
PR

E
KO
RPUS POST

Hrúbka materiálu
30 mm

Povrchová úprava
LAK

3 v1

s úložným priestorom

NA

Bukové masívne postele rozkladacie
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:: béžová

:: antracitová

:: gaštanová
možnosti farieb
látky pre postele
KOMBI / OTELA

:: strieborná

:: piesková

:: slonová kosť

IBEæDäCFH?;IJEHEC

KAELC7ILD;FEIJ;B;HEPAB7:79?;
foto: pravé bočné čelo

KOMBI
výška zadného čela: 93 cm
výška bočných čiel: 43 cm / 93 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka (80, 90/ 160, 180 cm) + 10 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka (200 cm) + 7 cm
výška bočnice výsuvného lôžka: 39 cm

foto: ľavé bočné čelo

MOŽNOSTI DODANIA
:: bez bočných čiel, pravé bočné čelo,
ľavé bočné čelo, obe bočné čelá

foto: pravé bočné čelo

,ELH9>ELFH7L7
('

RP U S P OST

$H8A7C7J;H?BK
30 mm

E

P

KO

EL

výška zadného čela: 77 cm
výška bočných čiel: 79 cm
vonkajšia šírka: vnútorná šírka (80, 90/ 160, 180 cm) + 7 cm
vonkajšia dĺžka: vnútorná dĺžka (200 cm) + 6 cm
výška bočnice spodného lôžka: 37 cm
výška bočnice horného lôžka: 57 cm

MIOV
RÉ

Á

VARIO

NA

1. SEDAČKA / 2. JEDNOLÔŽKO / 3. DVOJLÔŽKO

RW

*EÔDIJEBAO7FEB?9;

RX

NOČNÉ STOLÍKY - masívny buk

TNS 1NS Savina

, jadrový buk

NOČNÉ STOLÍKY – masívny buk

64,5

:: možnosť výroby: masívny buk alebo jadrový buk
kombinácie
k posteliam
z masívneho buka
vmožnosť
jednoduchom
a praktickom
prevedení
možnosť
výroby:
buk
cinkovaný,
buková
:: guličkové výsuvy s tichým dojazdom priebežka
v jednoduchom
a praktickom
prevedení
:: hrúbka
masívu: 3/2
cm u masívneho
buku
guličkové
výsuvy
s
tichým
dojazdom
a 4/2 cm u jadrového buku
hrúbka masívu
3/2 cm povrchovej úpravy:
:: štandardné
vyhotovenie
lak u masívneho buku, olejovosk u jadrového buku

TNS 2

55

35

4
48
45

45

35

50

TNS 3

TNS 4

47

45

52

35

35

TNS 1
TNS 3

NS Alba, Alba zvýšená
TNS 7

TNS 2

foto: pravá verzia

TNS 4

TNS 9

5035

50

50

foto: pravá verzia

TNS 5
NS Savina²avý, pravý

TNS 8

64,5
45

45

45

45

45

45

40

40

45

35

45
47

35
35

35

50

35

50

35

35

50

50

TNS 7
TNS 11

TNS 6
TNS 10

50

TNS 11

75

foto: ľavá verzia

TNS 9
20
140

30

140

0/1

80

polica ŠTANDARD
foto: pravá verzia

TNS 5

TNS 12

20

35

polica OTTAVIA
140

34

možnosť kombinácie k posteliam z jadrového buka
30
možnosť výroby: jadrový45buk, brest, dub rustik
18
v jednoduchom a praktickom prevedení
guličkové výsuvy s tichým dojazdom
fotRþDY¡verzia
35
hrúbka
masívu
4/2 cm
50

/ 16

17

50
50

NOČNÉ STOLÍKY – jadrový buk

polica OTTAVIA

20

34

foto: ľavá verzia

35
35

TNS 10

40

45

45

50

/ 16

0/1

45

80

45

45

45

35

50

65

TNS 8
TNS 12
40

3535

35

50

/ 16

35

75

3

3

NS Alba, Alba zvýšená
– avý, pravý
polica ŠTANDARD

fotRþDY¡verzia

65

TNS 6

55

20

0/1

4

80

140

/ 16

0/1

80

48

45

52

45
3

35

3

35
50

50

35
50

foto: ľavá verzia

MK-5Z

SK-4Z

95

45

SK-8Z

95

107,5
45

95

SK-5Z

45

95

SK-2D-2Z

45

SK-2D

45

95

SK-D-4Z

92,5

92,5

92,5
45

45

95

95

SK-D-5Z

92,5

45

47

107,5

45

92,5

107,5

92,5

107,5

:: štandardné vyhotovenie povrchovej úpravy: lak u masívneho buku, olejovosk u jadrového buku :: guličkové výsuvy s tichým dojazdom

142

VK-2D-2P

142

45

VK-2D-4Z

ÚLOŽNÉ PRIESTORY (ÚP)
ÚP MAXI (najväčší úložný priestor na trhu s využitím celého priestoru pod posteľou).
K úložnému priestoru MAXI a INTEGRA odporúčame vyklápacie rošty Double BVP T6 alebo
Double HN PVP T5. Možné vyhotoviť len k posteliam Calvina, Fortuna, Bianca, Delanna,
Dona, Gemma, Ines, Istria, Levia, Ottavia, Silvana, Sofia, Uni, Velia, Vitalia, Viviana.

ÚP ZÁSUVKA s univerzálnym použitím - vysúvaním z čela postele pri šírke 180 cm alebo
zboku postele, možnosti: 3/4 - zásuvka (150 x 75 cm), 1/2 - zásuvka (93 x 75 cm),
zásuvka pod celú posteľ (195 x 75 cm)
ÚP INTEGRA integrovaný celomasívny úložný priestor pre podlahové vykurovanie a
robotické vysávače, úložný priestor je vo výške 12 cm nad zemou

Možnosť dokúpenia
sololitu za príplatok.

sololit

sololit

ZÁSUVKA

INTEGRA

MAXI

Komody a úložné priestory

18

MASÍVNE KOMODY :: možnosť výroby: masívny buk, jadrový buk :: hrúbka masívu: 3/2 cm u masívneho buku a 4/2 cm u jadrového buku

.EàJO

RZ
SIBERIA – Sibír je rozsiahle územie v ázijskej časti Ruskej federácie
s rozlohou okolo 10 miliónov km². Zo západu je ohraničený horskou
hradbou Uralu, zo severu oceánom, z juhu kazašskými stepami a
mongolskou hranicou a z východu horskými hrebeňmi odvádzajúcimi
toky do Tichého oceánu. Väčšinu územia pokrýva tajga, ktorej šírka je
okolo 2 000 km². Podnebie je drsné, kontinentálne, priemerné ročné
teploty sa takmer na celom území pohybujú pod 0 °C. Rozdiel medzi
letnými a zimnými teplotami dosahuje až 68 °C.

Bukové drevo patrí k tvrdým, stredne ťažkým drevinám. Vďaka svojej
pevnosti, vzhľadu a odolnosti je jednou z hospodársky najvýznamnejších
drevín.

Výhradne z tejto oblasti pochádza materiál, ktorý sa používa na
výrobu našich lamelových roštov – sibírska breza.

Buk lesný (Fagus sylvatica) je opadavý listnatý strom z čeľade bukovité
(Fagaceae). Je najrozšírenejšou drevinou na Slovensku a zároveň aj
najvýznamnejšou listnatou drevinou vysokých a stredných hôr. Najstarší
slovenský buk sa nachádza v malej dedinke Počúvadlo pri Banskej
Štiavnici. Už 400 rokov je ukrytý v lese na konci dediny. Buk je vysoký
20 metrov a obvod kmeňa má 550 centimetrov.
Drevo z buka má okrem využitia v nábytkárstve i mnoho ďalších
unikátnych využití ako je výroba parkiet, podláh, výroba drevených sudov,
kuchynského náradia, pušiek a drevených konštrukcií. Zaujímavosťou je,
že sa buk používa pri výrobe niektorých druhov piva, syrov a Vestfálskej
šunky.
V minulosti sa buk využíval aj na výrobu drevených písacích tabuliek,
preto jeho pomenovanie je v nemčine a švédčine synonymom pre knihu.

Svojou charakteristikou a vlastnosťami sa radí medzi najkvalitnejšie a
najčastejšie používané prírodné materiály v nábytkárskej výrobe. Jeho
výhodou je vysoká hustota, dobrá spracovateľnosť, nenáročné morenie a
lepenie.

Breza je vystavovaná teplotám do – 50 °C a veľkým teplotným výkyvom,
preto je drevo oveľa hustejšie a dosahuje výrazne vyššiu pevnosť a
odolnosť voči parazitom, hubám a plesniam. Podľa výsledkov
laboratórnych testov sú dosahované nadpriemerné výsledky aj v testoch
na odolnosť voči vode a vlhkosti a v testoch na požiarnu odolnosť.
Sibírska breza sa do vašej spálne dostane zo vzdialenosti až 4000 km,
z ďalekej tajgy, kde vyrastala v nehostinných podmienkach a jej vlastnosti
vám zaručia najvyššiu možnú kvalitu, ktorú sme v priebehu rokov
selektovali a testovali pre ten najdokonalejší výsledok, ktorý sa nám teraz
podarilo dosiahnuť.

T5

7 zón

T5, T6, T8, T12

spevnenie stredovej časti roštu zdvojením 5, 6,
8 alebo 12-tich lamiel s možnosťou nastavenia
ich tvrdosti pomocou posuvných opaskov

záruka

3

Záručná doba

záručná doba 3 roky, 5 rokov

roky

5 zón, 6 zón, 7 zón

Masívny rošt

počet ortopedických zón s rôznou tvrdosťou

masívne smrekové laťky

smrek
siberia

SIBERIA

Masívny rošt

drevo zo sibírskej brezy

buk

birch

fólia

masívne bukové laťky

fóliovaný povrch

fóliovaný povrch roštu s integrovanými
striebornými kapsulami

infra

INFRA

1.
2.
ZÓNA ZÓNA

3.
ZÓNA

4.
ZÓNA

5.
ZÓNA

6.
ZÓNA

bezdrôtové diaľkové ovládanie
TVRDÁ ZÓNA

MÄKKÁ ZÓNA

7.
ZÓNA

LUX

S[

výška : 10 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

výška : 10 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: exkluzívny rošt nepolohovateľný
:: 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu
polohu pri spaní
:: 60 - bodový pružiaci systém
:: bodové uloženie pružiacich guličiek a lupeňov v 7 zónach
tvrdosti po celej ploche roštu zaisťuje dokonalé kopírovanie
matraca a poskytuje telu optimálnu fyziologickú oporu pri
všetkých polohách spánku
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

:: exkluzívny rošt nepolohovateľný
:: 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu
polohu pri spaní
:: 60 - bodový pružiaci systém
:: bodové uloženie v 6 zónach tvrdosti po celej ploche roštu
dokonale kopíruje matrac a poskytuje telu optimálnu
fyziologickú oporu pri všetkých polohách spánku
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

5

7 zón

záruka

fólia

5

6 zón

rokov

rokov

siberia
birch

TRIPLE T12

TRIPLE NATUR T12

výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: exkluzívny lamelový rošt nepolohovateľný
s fóliovaným povrchom
:: 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: počet lamiel – 42 ks (vysoká hustota lamiel)
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T12)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

3

roky

7 zón

T12

fólia

*;FEBE>EL7J;ÚDHEàJO

EXCLUSIVE

výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

:: vysoko kvalitný lamelový rošt nepolohovateľný
:: 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: počet lamiel – 42 ks (vysoká hustota lamiel)
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T12)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

3

roky

7 zón

T12

siberia
birch

Nepolohovateľné rošty

21

záruka

3

SUPER SILVER T5

SUPER T5

výška : 7 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

výška : 7 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

7
6 zón

T5

fólia

roky

:: komfortný lamelový rošt nepolohovateľný
:: 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: odľahčené lamely pre ramenné zmäkčenie
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

DOUBLE SILVER T5

výška : 5,5 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

T5

fólia

:: štandardný lamelový rošt pevný - nepolohovateľný
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

záruka

3

6 zón

T5

roky

siberia
birch

:: komfortný lamelový rošt nepolohovateľný
:: 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: odľahčené lamely pre ramenné zmäkčenie
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

DOUBLE T5

výška : 5,5 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

T5

siberia
birch

:: štandardný lamelový rošt pevný - nepolohovateľný
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

birch

MASÍV V RÁME 14L

výška : 5,5 cm
max. zaťaženie : 110 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

výška : 5,5 cm
max. zaťaženie : 100 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

výška : 6,5 cm
max. zaťaženie : smrek 120 kg
buk 140 kg
max. dĺžka / šírka : smrek 220 cm / 180 cm
buk 220 cm / 100 cm

:: štandardný lamelový rošt nepolohovateľný
:: počet lamiel – 26 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

siberia
birch

:: štandardný lamelový rošt nepolohovateľný
:: lamely sú uložené v pevných plastových
púzdrach
:: pri väčšom odbere je možné vyhotovenie
s 13, 14, 15 lamelami
:: štandardný počet lamiel – 16 ks
:: vhodný pre penové a sendvičové matrace

smrek

buk

MASÍV V RÁME 16L

MASÍV ROLO 14L

výška : 2 cm
max. zaťaženie : smrek 120 kg
buk 140 kg
max. dĺžka / šírka : smrek 220 cm / 180 cm
buk 220 cm / 100 cm

:: štandardný rošt z masívnych smrekových latiek,
nepolohovateľný v ráme
:: smrekové latky sú upevnené spinkami
:: možnosť vyhotovenia z masívnych bukových latiek
:: počet lát – 14 ks
:: vhodný pre pružinové a taštičkové matrace
alebo vysoké penové matrace

MASÍV ROLO 16L

výška : 6,5 cm
max. zaťaženie : smrek 130 kg
buk 150 kg
max. dĺžka / šírka : smrek 220 cm / 180 cm
buk 220 cm / 100 cm

výška : 2 cm
max. zaťaženie : smrek 130 kg
buk 150 kg
max. dĺžka / šírka : smrek 220 cm / 180 cm
buk 220 cm / 100 cm

*;FEBE>EL7J;ÚDHEàJO
NOVINKA
masívne
bukové
lamely

smrek

buk

:: štandardný rošt z masívnych smrekových latiek,
nepolohovateľný, rolovateľný
:: výhodou roštu je nízka výška - iba 2 cm
:: smrekové latky sú spojené popruhmi
:: možnosť vyhotovenia z masívnych bukových latiek
:: počet lát – 14 ks
:: jednoduchá manipulácia a montáž
:: vhodný pre pružinové a taštičkové matrace alebo
vysoké penové matrace

smrek

buk

*;FEBE>EL7J;ÚDHEàJO

siberia

KLASIK

:: štandardný rošt z masívnych smrekových
latiek, nepolohovateľný v ráme
:: smrekové latky sú upevnené skrutkami
:: možnosť vyhotovenia z masívnych
bukových latiek
:: počet lát – 16 ks
:: vhodný pre pružinové a taštičkové matrace
alebo vysoké penové matrace

smrek

buk

:: štandardný rošt z masívnych smrekových
latiek, nepolohovateľný, rolovateľný
:: výhodou roštu je nízka výška - iba 2 cm
:: smrekové latky sú spojené popruhmi
:: možnosť vyhotovenia z masívnych bukových latiek
:: počet lát – 16 ks
:: vhodný pre pružinové a taštičkové matrace
alebo vysoké penové matrace

:: u masívnych roštov so 16 latkami je šírka medzery medzi latkami 4,5 cm
:: u masívnych roštov so 14 latkami je šírka medzery medzi latkami 6 cm

T5

SINGLE T5

SS

,EBE>EL7J;ÚDHEàJO

ST

EXCLUSIVE HN

TRIPLE HN T12

výška : 11 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: exkluzívny rošt polohovateľný
:: 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu
polohu pri spaní
:: 60 - bodový pružiaci systém
:: bodové uloženie pružiacich guličiek a lupeňov v 7 zónach
tvrdosti po celej ploche roštu zaisťuje dokonalé kopírovanie
matraca a poskytuje telu optimálnu fyziologickú oporu pri
všetkých polohách spánku
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

5

7 zón

fólia

rokov

výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: exkluzívny lamelový rošt polohovateľný
:: 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: počet lamiel – 42 ks (vysoká hustota lamiel)
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T12)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

3

7 zón

T12

roky

LUX HN

TRIPLE NATUR HN T12
výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

výška : 11 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: exkluzívny rošt polohovateľný
:: 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu
polohu pri spaní
:: 60 - bodový pružiaci systém
:: bodové uloženie v 6 zónach tvrdosti po celej ploche roštu
dokonale kopíruje matrac a poskytuje telu optimálnu
fyziologickú oporu pri všetkých polohách spánku
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

5

rokov

fólia

6 zón

siberia

:: vysoko kvalitný lamelový rošt polohovateľný
:: 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: počet lamiel – 42 ks (vysoká hustota lamiel)
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T12)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

3

birch

roky

6 zón
7

T12

siberia
birch

DOUBLE HN T5

výška : 5,5 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

:: štandardný lamelový rošt polohovateľný
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

T5

výška : 5,5 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: štandardný lamelový rošt polohovateľný
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

fólia

T5

siberia
birch

DOUBLE 2HN T5

DOUBLE H T5

výška : 7 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: dvojité polohovanie pod hlavou (2H)
zvyšuje komfort a pohodlie
:: štandardný lamelový rošt polohovateľný
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

T5

siberia
birch

výška : 6 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: štandardný lamelový rošt s polohovaním časti pod hlavou
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

T5

siberia
birch

SU
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DOUBLE SILVER HN T5

Polohovateľné rošty
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SUPER SILVER HN T5

SUPER HN T5

výška : 7 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

:: komfortný lamelový rošt polohovateľný
:: 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: odľahčené lamely pre ramenné zmäkčenie
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

3

7
6 zón

T5

fólia

:: komfortný lamelový rošt polohovateľný
:: 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: odľahčené lamely pre ramenné zmäkčenie
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 lamiel
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

3

KLASIK HN

T5

siberia

výška : 5,5 cm
max. zaťaženie : 110 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: štandardný lamelový rošt polohovateľný
:: počet lamiel – 26 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

T5

birch

siberia
birch

MASÍV V RÁME HN 14L

výška : 5,5 cm
max. zaťaženie : 100 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm
:: u masívnych roštov so 16 latkami je šírka medzery medzi latkami 4,5 cm
:: u masívnych roštov so 14 latkami je šírka medzery medzi latkami 6 cm

6 zón

roky

roky

SINGLE HN T5

výška : 7 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

MASÍV V RÁME HN 16L

výška : 6,5 cm
max. zaťaženie : smrek 120 kg
buk 140 kg
max. dĺžka / šírka : smrek 220 cm / 140 cm
buk 220 cm / 100 cm

výška : 6,5 cm
max. zaťaženie : smrek 130 kg
buk 150 kg
max. dĺžka / šírka : smrek 220 cm / 140 cm
buk 220 cm / 100 cm

NOVINKA
masívne
bukové
lamely

:: štandardný lamelový rošt polohovateľný
:: lamely sú uložené v pevných plastových púzdrach
:: pri väčšom odbere je možné vyhotovenie s 13, 14, 15 lamelami
:: štandardný počet lamiel – 16 ks
:: vhodný pre latexové a penové matrace

:: štandardný rošt z masívnych smrekových latiek
:: polohovateľný
:: smrekové latky sú upevnené spinkami
:: možnosť vyhotovenia z masívnych bukových latiek
:: počet lát – 14 ks
:: vhodný pre pružinové a ťaštičkové matrace alebo
vysoké penové matrace

:: štandardný rošt z masívnych smrekových latiek
:: polohovateľný
:: smrekové latky sú upevnené skrutkami
:: možnosť vyhotovenia z masívnych bukových latiek
:: počet lát – 16 ks
:: vhodný pre pružinové a ťaštičkové matrace alebo
vysoké penové matrace

siberia
birch

smrek

buk

smrek

buk

SAMONOSNÉ ROŠTY DOUBLE
DOUBLE SET P+MOBIL T5

KLASIK SET P+MOBIL T5

výška : 32 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka : 200 cm
max. šírka jednolôžko / dvojlôžko : 120 cm / 200 cm

DOUBLE SET P+P T5

birch

T5
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Samonosné rošty

KLASIK SAMONOSNÝ T5

siberia

siberia
birch

DOUBLE SET P+HN T5

Možnosś kombinácie
všetkých vyhotovení
(P, HN, mobil)

KLASIK SET HN+MOBIL T5

T5

P - pevný rošt
HN - polohovateľný rošt Hlava/Nohy
mobil - motorový rošt

SAMONOSNÉ ROŠTY KLASIK

výška : 32,5 cm
max. zaťaženie : 110 kg
max. dĺžka : 200 cm
max. šírka jednolôžko / dvojlôžko : 100 cm / 200 cm

SX
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EXCLUSIVE MOBIL

LUX MOBIL

výška : 11 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

infra

:: exkluzívny lamelový rošt polohovateľný
:: 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: 60 - bodový pružiaci systém
:: bezdrôtové diaľkové ovládanie
:: duálny motor zabezpečuje samostatné polohovanie časti
pod hlavou a časti pod nohami
:: záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do základnej
polohy pri výpadku el. energie
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

5

7 zón

fólia

rokov

TRIPLE MOBIL T12
výška : 9 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: exkluzívny lamelový rošt polohovateľný
:: 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: bezdrôtové diaľkové ovládanie
:: duálny motor zabezpečuje samostatné polohovanie časti
pod hlavou a časti pod nohami
:: záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do základnej
polohy pri výpadku elektrickej energie
:: počet lamiel – 42 ks (vysoká hustota lamiel)
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T12)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

infra

záruka

3

roky

7 zón

T12

fólia

výška : 11 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: exkluzívny lamelový rošt polohovateľný
:: 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: 60 - bodový pružiaci systém
:: diaľkové ovládanie
:: duálny motor zabezpečuje samostatné polohovanie časti
pod hlavou a časti pod nohami
:: záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do základnej
polohy pri výpadku el. energie
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

5

6 zón

rokov

siberia
birch

TRIPLE NATUR MOBIL T12
výška : 9 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

:: exkluzívny lamelový rošt elektricky polohovateľný
:: 7 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: diaľkové ovládanie
:: duálny motor zabezpečuje samostatné polohovanie časti
pod hlavou a časti pod nohami
:: záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do základnej
polohy pri výpadku elektrickej energie
:: počet lamiel – 42 ks (vysoká hustota lamiel)
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T12)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

3

roky

7 zón

T12

siberia
birch

výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

DOUBLE SILVER MOBIL T5
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výška : 6,5 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

Motorové rošty

SUPER MOBIL T5

6 zón
:: exkluzívny lamelový rošt elektricky polohovateľný
:: diaľkové ovládanie
:: duálny motor zabezpečuje samostatné
polohovanie časti pod hlavou a časti pod nohami
:: záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do
základnej polohy pri výpadku elektrickej energie
:: 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu
polohu pri spaní
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

záruka

3

7 zón
6

roky

T6
T5

fólia

DOUBLE MOBIL T5

výška : 6,5 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

:: komfortný lamelový rošt elektricky polohovateľný
:: diaľkové ovládanie
:: duálny motor zabezpečuje samostatné polohovanie časti
pod hlavou a časti pod nohami
:: záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do základnej
polohy pri výpadku elektrickej energie
:: 6 zón tvrdosti rozložených pre optimálnu polohu pri spaní
:: odľahčené lamely pre ramenné zmäkčenie
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre kvalitné latexové a penové matrace

MASÍV MOBIL 16L

výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 140 cm

T5
siberia
birch

:: elektricky polohovateľný lamelový rošt
:: diaľkové ovládanie
:: duálny motor zabezpečuje samostatné polohovanie
časti pod hlavou a časti pod nohami
:: záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do
základnej polohy pri výpadku elektrickej energie
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

T5
fólia

MASÍV MOBIL BUK 16L

výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

NOVINKA

T5

siberia
birch

:: elektricky polohovateľný lamelový rošt
:: diaľkové ovládanie
:: duálny motor zabezpečuje samostatné polohovanie
časti pod hlavou a časti pod nohami
:: záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do
základnej polohy pri výpadku elektrickej energie
:: spevňujúci stredový popruh
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: počet lamiel – 28 ks
:: vhodný pre latexové a penové matrace

masívne
bukové
lamely

smrek

:: štandardný rošt z masívnych smrekových latiek,
elektricky polohovateľný
:: diaľkové ovládanie
:: duálny motor zabezpečuje samostatné polohovanie časti
pod hlavou a časti pod nohami
:: záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do základnej
polohy pri výpadku elektrickej energie
:: počet smrekových lát - 16 ks
:: vhodný pre vysoké penové matrace

buk

:: štandardný rošt z masívnych bukových latiek,
elektricky polohovateľný
:: diaľkové ovládanie
:: duálny motor zabezpečuje samostatné polohovanie časti
pod hlavou a časti pod nohami
:: záložný zdroj na batérie umožní rošt vrátiť do základnej
polohy pri výpadku elektrickej energie
:: počet bukových lát - 16 ks
:: vhodný pre vysoké penové matrace

:: u masívnych roštov so 16 latkami je šírka medzery medzi latkami 4,5 cm
:: u masívnych roštov so 14 latkami je šírka medzery medzi latkami 6 cm

SUPER SILVER MOBIL T5
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SZ

DOUBLE MAXI T8

DOUBLE MAXI HN T8

výška : 5,5 cm
max. zaťaženie : 150 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 120 cm

výška : 5,5 cm
max. zaťaženie : 150 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 120 cm

150

T8

siberia
birch

:: lamelový rošt nepolohovateľný
:: zosilnený rám a hrubšie lamely pre zvýšenú nosnosť do 150 kg
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu na väčšej ploche (T8)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

DOUBLE SILVER BVP T6

výška : 6,5 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 120 cm

T6

fólia

:: systém umožňujúci prístup do úložného priestoru
postele zdvihnutím roštu z boku
:: pohodlné dvíhanie pomocou plynových piestov
:: spevňujúci stredový popruh
:: univerzálne použitie - ľavá/pravá strana
:: počet lamiel - 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T6)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

150

T8

siberia
birch

:: lamelový rošt polohovateľný
:: zosilnený rám a hrubšie lamely pre zvýšenú nosnosť do 150 kg
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel – 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu na väčšej ploche (T8)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

DOUBLE SILVER HN PVP T5
výška : 6,5 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 120 cm

T5

fólia

:: štandardný lamelový rošt polohovateľný, s prístupom
do úložného priestoru postele z prednej časti
:: pohodlné dvíhanie pomocou plynových piestov
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel - 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre pružné latexové a penové matrace

T5

siberia
birch

:: štandardný lamelový rošt polohovateľný, s prístupom
do úložného priestoru postele z prednej časti
:: pohodlné dvíhanie pomocou plynových piestov
:: spevňujúci stredový popruh
:: počet lamiel - 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T5)
:: vhodný pre pružné latexové a penové matrace

výška : 6,5 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 120 cm

T6

siberia
birch

MASÍV HN PVP 16L

:: systém umožňujúci prístup do úložného priestoru
postele zdvihnutím roštu z boku
:: pohodlné dvíhanie pomocou plynových piestov
:: spevňujúci stredový popruh
:: univerzálne použitie - ľavá/pravá strana
:: počet lamiel - 28 ks
:: nastavenie tvrdosti lamiel v strede roštu (T6)
:: vhodný pre latexové a penové matrace

MASÍV BVP BUK 16L

výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 120 cm

MASÍV BVP 16L
výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 120 cm

smrek

:: výklopný rošt z masívnych smrekových latiek
:: systém umožňujúci prístup do úložného priestoru
postele zdvihnutím roštu z boku
:: pohodlné dvíhanie pomocou plynových piestov
:: počet smrekových lát – 16 ks
:: vhodný pre pružinové a taštičkové matrace alebo
vysoké penové matrace

MASÍV HN PVP BUK 16L
výška : 8 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 100 cm

NOVINKA
masívne
bukové
lamely

smrek

:: štandardný rošt z masívnych smrekových latiek,
polohovateľný, s prístupom do úložného priestoru
postele z prednej časti
:: pohodlné dvíhanie pomocou plynových piestov
:: počet smrekových lát – 16 ks
:: vhodný pre vyššie penové matrace

buk

:: extrémne pevný výklopný rošt z masívnych bukových latiek
:: systém umožňujúci prístup do úložného priestoru
postele zdvihnutím roštu z boku
:: pohodlné dvíhanie pomocou plynových piestov
:: počet bukových lát – 16 ks
:: vhodný pre pružinové a taštičkové matrace alebo
vysoké penové matrace

T[
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výška : 6,5 cm
max. zaťaženie : 130 kg
max. dĺžka / šírka : 220 cm / 120 cm

DOUBLE BVP T6

buk

:: extrémne pevný rošt z masívnych bukových latiek,
polohovateľný, s prístupom do úložného priestoru
postele z prednej časti
:: pohodlné dvíhanie pomocou plynových piestov
:: počet bukových lát – 16 ks
:: vhodný pre vyššie penové matrace

:: u masívnych roštov so 16 latkami je šírka medzery medzi latkami 4,5 cm
:: u masívnych roštov so 14 latkami je šírka medzery medzi latkami 6 cm

DOUBLE HN PVP T5

MRAVA, s.r.o.
Priečna 832, 059 14 Spišský Štiavnik, Slovensko
Tel./Fax: +421 527 785 721
Mobil: +421 907 657 057
info@mrava.sk I www.mrava.sk
Zmena sortimentu vyhradená. Za tlačové chyby neručíme.

