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Ložnice Torino je vyrobena z kombinace masivního průběžného buku, dýhy a LTD (uvnitř skříně), dodává se standartně v odstínech: natur - 10, třešeň - 81 a za příplatek odstín 
ořech - 82  odstín tmavý ořech 33. U ložnice je možno vybírat z množství doplňků (komody, noční stolek, zrcadlo). Zadní čelo, přední čelo, komody, noční stolky a zrcadlo se 
dodávají smontované.

Provedení - kombinace dýhované DTD, LTD a masivního buku

PLATNOST CENÍKU - OD 15.9.2009

POSTEL
Je dodávána v šířce LP 90, 160, 180 cm, ve dvou provedeních: s nízkým (rovným) předním čelem a s obloukovým předním
čelem.Čela u postelí jsou vyrobena z průběžného buku o síle 30 mm. Standartní délka LP je 200 cm, za příplatek je možno prodloužit
na 210, 220 cm nebo zkrátit na 190 cm. Výška postranice je 44,5 cm a dodává se v provedení dýhované DTD, výška nosné patky
pod rošt je nastavitelná od 26 do 33 cm. Připočtením výšky roštu a matrace získáte výšku LP. K postelím jsou dodávány noční stolky
šíře 54,5 cm. Pod postel je možné zasunout zásuvku UNI.
Ceny postelí jsou uvedeny bez roštů a matrací.
Pod laťkový rošt jenž je spojen popruhy je nutno si objednat lišty pod rošty (viz ceník laťkových roštů).

LP - lehací plocha

SKŘÍNĚ
Všechny elementy skříně (šířka 449 a 916mm) jsou dodávány vč. 2 polic a 1 šatní tyče. Je možné si dokoupit další police a šatní tyče do skříně. Dveře skříně je možné
dodávat vč. zrcadel. Po dohodě s obchodním oddělením je možné dodat skříně i více jak 6-ti dveřové. Dveře a římsy skříně se vyrábí z masivního buku, boky skříně z
dýhované DTD a vnitřní rozdělení je vyrobeno v laminu (LTD).



Ložnice jsou dodávány v provedení kombinace buk masiv, dýhovaná DTD a LTD, povrchová úprava-vodou ředitelným lakem v odstínech 10, 81, 82, 33.
Maloobchodní ceny jsou uvedeny vč. DPH.

POSTELE POSTELE S ROVNÝM PŘEDNÍM ČELEM POSTELE S OBLOUKOVÝM PŘEDNÍM ČELEM
Čela - masiv 30 mm
Postranice - dýhovaná DTD

Jednolůžko s rovným Dvojlůžko s rovným Dvojlůžko s rovným Jednolůžko se zaobleným Dvojlůžko se zaobleným Dvojlůžko se zaobleným
předním čelem, lehací předním čelem, lehací předním čelem, lehací předním čelem, lehací předním čelem, lehací předním čelem, lehací

plocha 90x200 cm plocha 160x200 cm plocha 180x200 cm plocha 90x200 cm plocha 160x200 cm plocha 180x200 cm
Výška zadního čela 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm
Výška postranice od 44,5 cm 44,5 cm 44,5 cm 44,5 cm 44,5 cm 44,5 cm
podlahy
obj.kód : TORB0920R TORB1620R TORB1820R TORB0920 TORB1620 TORB1820
cena : lak 10, 81 530 € 612 € 612 € 530 € 612 € 612 €
cena : lak 82, 33 583 € 673 € 673 € 583 € 673 € 673 €
vnější rozměry 98,5x206 cm 168,5x206 cm 188,5x206 cm 98,5x206 cm 168,5x206 cm 188,5x206 cm

Příplatek za prodloužení nebo zkrácení délky postele na 190, 210, 220 cm.

Zásuvka UNI pod postel
cena : lak 10,81

obj.kód : TORBM7001 cena : lak 33, 82
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Ložnice jsou dodávány v provedení kombinace buk masiv, dýhovaná DTD a LTD, povrchová úprava-vodou ředitelným lakem v odstínech 10, 81, 82, 33.
Maloobchodní ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Skříně

 

Skříň 3 Skříň 3 Skříň 4 Skříň 4 Skříň 5 Skříň 5 Skříň 5 Skříň 6 Skříň 6
dveřová dveřová se dveřová dveřová se dveřová dveřová se dveřová se dveřová dveřová se

zásuvkou 2 zásuvkama zásuvkou 3 zásuvkama 2 zásuvkama

Šířka vč. Římsy 146 cm 146 cm 192,2 cm 192,5 cm 240 cm 240 cm 240 cm 286 cm 286 cm

Výška cca. 216 cm.   Hloubka cca. 58,5 cm.
Obj. kód: TOR0030 TOR0130 TOR0040 TOR0240 TOR0050 TOR0150 TOR0350 TOR0060 TOR0260
cena: lak 10,81 997 € 1 058 € 1 189 € 1 250 € 1 454 € 1 515 € 1 637 € 1 647 € 1 769 €
cena : lak 82, 33 1 096 € 1 164 € 1 308 € 1 375 € 1 599 € 1 666 € 1 801 € 1 811 € 1 946 €

Příplatek za zrcadlové dveře (cena za kus)
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50 €



Ložnice jsou dodávány v provedení kombinace buk masiv, dýhovaná DTD a LTD, povrchová úprava-vodou ředitelným lakem v odstínech 10, 81, 82, 33.
Maloobchodní ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Doplňky

 
Noční stolek se Kombikomoda Komoda pánská Komoda úzká Superkombiko- Úložný prostor do vnitřní části postele, provedení:
2 zásuvkama s dveřmi v levo se 2 dveřmi se 4 zásuvkami moda se 2 dveřma z vnější strany dýha z vnitřní strany lamino.

a zásuvkami a 4 zásuvkama Přístup do úložného prostoru je možný pomocí 
v pravo výklopných roštů.

Hloubka ca.: 42,5 cm 42,5 cm 42,5 cm 42,5 cm 42,5 cm 3 cm Úložný prostor MAX pro LP 180x200 cm
Šířka ca.: 54,5 cm 101 cm 101 cm 55 cm 147 cm 70 cm MAX1820BKL 214 €
Výška ca.: 44,5 cm 89 cm 89 cm 89 cm 89 cm 84 cm Úložný prostor MAX pro LP 160x200 cm
Obj. číslo: TORB4006 TORBM001 TORBM002 TORBM003 TORBM008 TORBM014 MAX1620BKL 214 €
Cena: lak 10,81 191 € 475 € 420 € 373 € 635 € 137 € Úložný prostor MAX pro LP 90x200 cm
cena : lak 82, 33 210 € 522 € 462 € 411 € 698 € 151 € MAX0920BKL 175 €

Výklopný rošt z boku 90x200 cm (28 lamel) Duoflex 5V
Výklopný rošt z boku 80x200 cm (28 lamel) Duoflex 5V

2x výklopný rošt Duoflex 5V + úložný prostor MAX pro LP 180x200 cm.
2x výklopný rošt Duoflex 5V + úložný prostor MAX pro LP 160x200 cm.
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476 €

Zrcadlo

ULPMAX1620BKL
UPLMAX1820BKL

RUB9020
RUB8020

164 €
164 €

476 €



Ložnice jsou dodávány v provedení kombinace buk masiv, dýhovaná DTD a LTD, povrchová úprava-vodou ředitelným lakem v odstínech 10, 81, 82, 33.
Maloobchodní ceny jsou uvedeny vč. DPH.

 
Vnitřní rozdělení
skříně, svislá
mezistěna 4 malé

police úzká police široká šatní tyč úzká šatní tyč široká vložka do skříně vložka do skříně police, vodorovná
3 zásuvková 5 zásuvková mezistěna, šatní tyč

Hloubka ca.: 47cm 47 cm 45 cm 45 cm
Šířka ca.: 44,9 cm 91,6 cm 44,9 cm 91,6 cm 91 cm 91 cm
Výška ca.: 54 cm 86 cm
Obj. číslo: TORZ004 TORZ010 TORZ015 TORZ011 TORZ003 TORZ005 TOR079
Cena: lak 10, 81, 82, 33 17 € 24 € 10 € 12 € 191 € 248 € 118 €
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