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NA KAŽDODENNÉ SPANIE

NA KAŽDODENNÉ SPANIE

ROZKLADACIE POHOVKY38

MINOS 80 LB - sada matracov s opierkovým matracom

V PONUKE SÚ DVA TYPY MATRACOV:
- sada matracov MATEO 80 s opierkovým matracom
(1kus delený opierkový matrac + 1 kus plný matrac) hrúbky 9 cm, 79x200 cm
- sada dvoch matracov MATEO 80, 2 kusy, 9/79/200 cm v látke (PUR pena).

DOPLNKY:
- Sada matracov MATEO 80 s opierkovým matracom 
  (1kus opierkový matrac + 1 kus plný matrac) hrúbky 9 cm, 79x200 cm
- Sada dvoch matracov MATEO 80, 2 kusy, 9x79x200 cm v látke  (PUR pena)
- Možno dokúpiť vankúše (opierkové a podrúčkové) v poťahoch podľa vzorkovníka.

MINOS 80 VV

sada dvoch matracov
+ tri vankúše 53x67 cm

rozložená plocha 
na spanie 158x200 cm

úložný priestor
v každej pohovke MINOS 80

rošty z pevných 
smrekových líšt

MINOS 90 rozkladacia pohovka z lamina s úložným priestorom, 
 ľavo - pravá. Prevedenia bokov : Minos 90 VN - s vysokým a nízkym bokom. 
Minos 90 V - má obidva boky vysoké. K výrobku sú ponúkané sady matracov:

Rozmery: dl/š/v - 204/90/80 cm bez odkladacích políc. Rozmery s odkladacími polica-
mi: dl/š/v - 222/116/80 cm. Rozložená plocha pre spanie: 176x200cm.Prevedenie: 
bardolino, lamino biele, buk. Doplnky: matrace, vankúše, sada 
odkladacích políc, detská zábrana na bočnicu, návlek na matrace. 

univerzálna 

- Sada matracov MINOS 90 s opierkovým matracom 
  (1kus opierkový matrac + 1 kus plný matrac) hrúbky 11 cm, 88x200 cm
- Sada dvoch matracov MINOS 90, 2 kusy, 11x88x200 cm v látke alebo v damašku
- Sada dvoch matracov MINOS 90, 2 kusy, 9x88x200 cm v látke  (PUR pena)
- Možno dokúpiť opierkové vankúše v poťahoch podľa vzorkovníka.

ZÁBRANA

MINOS 90 V

OPIERKOVÝ
MATRAC

SADA ODKLADACÍCH POLÍC

MINOS 80 VV sada matracov s opierkovým matracom

OPIERKOVÝ
MATRAC
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VARIANTY:
Minos 80 VV
- sada matracov s opierkovým matracom
- sada matracov s opierkovými vankúšmi
Minos 80 LB
- sada matracov s opierkovým matracom
- sada matracov s opierkovými vankúšmi
Minos 80 VN PRAVÁ,  Minos 80 VN ĽAVÁ
- sada matracov s opierkovým matracom
- sada matracov s opierkovými vankúšmi

MINOS 80 je trendová rozkladacia pohovka z lamina s úložným priestorom. 

Pohovka je určená pre dva matrace -9,/79x200 cm. Minos 80 po rozložení vytvára 
pohodlnú plochu na spanie 158x200 cm. Rozmery: dl/š/v - 205/88/82 cm, výška 
spania od podlahy je 43 cm. Prevedenie: bardolino, dub nelson, pino aurelio.                         
V ponuke tri boky: VV, VN, LB. Látky matracov sa vyberajú na základe vzorkovníkov 
firmy FINES.

MINOS 80 VN PRAVÁ MINOS 80 LB

K POHOVKÁM MINOS JE MOŽNÉ
DOKÚPIŤ:
- matrace v poťahovej látke
  alebo v matracovom poťahu
- dva druhy matracov
  (uvedené vyššie v texte)
- sadu odkladacích políc
- návlek na matrace
- detskú zábranu
- vankúše

IDA výklopná váľanda s korpusom z lamina. Výšky ležania: 
molitanová: 36 cm, pružinová váľanda: 40 cm. Odtiene 
lamina: buk, čerešňa, orech, jelša. Rozmery: š x dl x v / 
85x195x36 (40) cm. Korpus váľandy je dodávaný v 
demonte.

IDA PLUS ZVÝŠENÁ váľanda, korpus z lamina - demont. 
Výšky: molitanová 39 cm, pružinová 43 cm. Odtiene lamina: 
biela a bardolino. Rozmery: š x dl x v / 85x195x39 (43) cm. 
Korpus váľandy dodávaný v demonte.

HILDA výklopná molitanová 
celočalúnená váľanda z DTD, 
zmontovaná, rozmery: šxdl 
85x195 cm, výška: 38 cm, 

GERDA výklopná pružinová 
celočalúnená váľanda z DTD, 
zmontovaná, rozmery: šxdl 
85x195 cm, výška: 43 cm, 

ČELÁ
K VÁĽANDÁM:

malé a veľké čelo
k váľandám:

malé čelo:
80x85x2 cm

veľké čelo:
80x195x2 cm

MOLITANOVÉ A PRUŽINOVÉ VÁĽANDY

MINOS 80 LB

MINOS 90 VN
- sada matracov MINOS 2 kusy  11x88x200cm

- sada 3+2 kusy opierkových vankúšov 67x53cm

NEO celočalúnená váľanda. Výšky: molitanová 41 cm, 
pružinová 44 cm. Rozmery: š x dl x v / 80x195x41 (44) cm.
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