ITAL 2 – Sklopné dvojlůžko na stěnu kombinované s čalouněnou sedací pohovkou v provedení na výšku
Čtyřkombinace – toto dvojlůžko Vám dohromady nahradíí:
!! Lůžko ITAL-2 se vyrábí i sklopné na podélně !!

1)
2)
3)
4)

velmi kvalitní čalouněnou sedačku
plnohodnotné kvalitní lůžko Ceny jsou platné od 1.1..014.
knihovničku na knihy a videokazety
peřiňák s vloženými používanými lůžkovinami

Špičková kombinace anatomické sedačky a sklopného lůžka s vysokými, super kvalitními matracemi.
Je ideální do velmi malých bytů, garsonek apod. Určeno na každodenní používání a velkou zátěž. Plnohodnotně Vám nahradí uvedené čtyři
výrobky. Toto lůžko je v ČR, SR ojedinělá čtyřkombinace velmi kvalitního dvojlůžka, určeného na stálé spaní a anatomicky tvarované –
výborné čalouněné pohovky ( s nízkým nebo vysokým opěradlem hlavy, s anatomickou bederní opěrkou zad a podložkou pod lýtky) pro 2 až 4
osoby (dle šířky lůžka). Čalounění je zhotoveno z vysoce kvalitní pěny DURÉN na dřevěném robustním rámečku s hádkovitými sedákovými
pružinami, čímž je zaručena vysoká výdržnost čalounění a kvalitní sezení. Na čalounění lze vybrat různé druhy látek. v ceně jsou látky do 250 Kč,
dražší látky, cca. 500 druhů - jsou za příplatek dle ceny. Spotřeba je cca. 7 bm látky. Za příplatek je možné zhotovit čalouněné područky k lůžku, a
ITAL s vysokou opěrkou hlavy (standardně nízká), taburet, knihovna s látkou – standardně je MDF jako na lamelovém roštu.
Toto lůžko se vyrábí s malými inovacemi již od r. 1997 a je tedy ověřeno roky praxe. Lůžko má na lamelovém roštu umístěno velmi silné zavírací
kování které jsem vymyslel již v r. 1989 – je stejné, jako na lůžku SVV nebo starší typ RSV- které v r. 1995 a 1997 vyhrálo cenu ,,VÝROBEK
ROKU,, od RECEPTÁŘE - takže lůžko zavře i starší dítě (včetně ustlaných lůžkovin a matrací).
Při sklápění spací plochy jde knihovnička stále kolmo dolů, takže se z ní knihy nevysypou a nemusí se vydělávat. Po sklopení do spací polohy slouží
knihovnička jako robustní podpěrná noha. Lůžkoviny drží na matracích oboustranně zapínatelné popruhy.
Plná záruka ZÁRUKA při montáži výrobcem je 4 ROKY!! Navíc zdarma dostanete náhradní lamely, držáky lamel, zavírací pružiny .

Lůžko je standardně vybaveno:
•
•

•
•

•
•

Pevnými zády z lamina a sololakem na zádech lůžka (o laminová záda se po sklopení lůžka opírají opěradlové polštáře ze sedačky).
Naložené dno je osazeno až 11 ks regulovatelných noh pro srovnání nerovností a prohýbání plovoucích podlah – výška nohy 2,8 cm.
Osazeno robustním vloženým kovovým - plochým lamelovým roštem (za příplatek možné polohovací hlava nebo hlava a nohy, přitužení
lehací plochy pro váhy nad 80 kg). Lůžko je VELMI PEVNÉ a ROBUSTNÍ - určeno pro zákazníky až pro váhu 280kg / 2 osoby.
Možné použít různé jednodílné matrace, které dodáme, nebo Vaše matrace (poradíme, popř. dodáme matrace dle Vašich přání – máme
speciální vzorkovnu). Z našich matrací doporučujeme špičkové OKTÁVA a KING z mater. Durén a ORIGINÁLNÍ K STUDENÉ PĚNY.

K lůžku zhotovíme libovolný jiný nábytek. Lamelový rošt je vložený a proto zakázkový nábytek k lůžku nejčastěji zhotovuji
s vloženými dveřmi.
Cca. 200 druhů povrchových úprav skříní – lamino či dýha (např. bílá, černá, buk, dub, ořech, olše, mahagon, smrk, borovice, apod.).

Různé povrchy je možné od výrobců Kronospan, Humpolec, EGGER, Max, Kaindl, Wodego. Za příplatek je možné i dýha.

UPOZORNĚNÍ – na čelní ploše je na lamelovém roštu pod knihovnou a na zádech lůžka připevněn sololak s dřevodezénem
(MDF) a ty jsou jen podobné laminům. Nejsme schopní zajistit k laminům stejné dezény – nevyrábí se!!

Rozměrové možnosti lůžek: Maximální rozměr matrací 205x170 (180)cm. Jsou na to stavěny chodby, dveře - dle ČSN.
Dvojlůžka se vyrábí pro šířky matrací
Při celkové šířce skříně dvojlůžka bez područek
Lůžka se vyrábí pro délky matrací
Při celkové výšce skříně lůžka na výšku
Při celkové hloubce lůžka – otevřeného
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š. matrací 180 cm je
za příplatek !

Cena za kompletní lůžko s plochým lamelovým roštem je 44000,-Kč (bez matrací)
(Nejsem plátce DPH - ceny jsou uvedeny jako konečné ).
(Tato cena je při ceně lamina do 250,- Kč/m2, zádovka (MDF) do 90,-Kč/m2 plochy tj. cca. 40. barev povrchů lamina. Dalších cca.160
barev povrchů lamina je za příplatek dle aktuálních ceníků.- Franko velkosklad stolař. materiálů Jaf Holz Vyškov.

Lůžko je demont – 13 dílů. Informace o možnosti montáže, dopravy, době dodání a objednání, možnosti
AKCÍ, slev, NOVINKY - čtěte podrobně - VIZ. DOPLŇKOVÝ LIST a DŮLEŽITÉ ČTI .
Doplňky k dvojlůžku za příplatek: :

(Veškeré uvedené ceny jsou koncové - při montáži výrobcem.)
Doprava po ČR a SR je dle typu AKCE na internetu . Doprava je buď ZDARMA nebo jen za cenu projetého benzínu

Veškerá kotvící technika jako např. montážní kříže, chemické kotvy
Odborná montáž lůžka u zákazníka 1.montážníkem

jsou ZDARMA – nedoplácíte tedy žádné doplatky.
je vždy ZDARMA – trvá. cca. 8 hod..

Pevná záda s lamina a MDF s regulačními podložkami pro srovnání křivých zdí je vždy ZDARMA
Robustní dno s až 12 ks štelovacích nohou pro srovnání křivých podlah
je vždy ZDARMA
Horní zpevňovací příčka proti prohýbání vršku lůžka
je vždy ZDARMA
Nastavení tuhosti lamel. roštu (pro váhy nad 80 kg)
+ 640,- Kč
Polohovací hlava na dvojlůžko -12 poloh
+ 2020,- Kč
Polohovací hlava + nohy na dvojlůžko -12 poloh
+ 4.430,- Kč
Látka na zádech knihovny je místo dřevodezénu MDF.
+ 350,- Kč
Možné zakoupit i samostatnou potahovou látku na opravu Vašich starých křesel!
Lampičky LED či zářivky
+ cena Kč je dohodou dle typu
Taburet – obr. na www stránkách č. 16, 17, 23, 24 a 25
+ 1.500,- Kč (nový typ) - informace u výrobce a předvedu v dílně.
Područky pro lůžko ITAL – NOVÝ typ od 22.8. 2011
+ 1.800,-Kč pár – viz. přiložené foto a předvedu v dílně
Vysoká opěrka hlavy
+ 1.040,- Kč
Vysokopevnostní hrany ABS 2 mm /
ABS 0,5-0,8 mm
+ 2.800,- Kč / ABS 0,5mm +1.500,- Kč místo papírové hrany na celé lůžko
Místo normální hrany je dána plastová 2 mm ABS hrana, lůžko je potom vzhlednější a hrana lamina je o hodně pevnější a zaoblená.

Ostatní rozměrové přepočty lůžka:
Celková hloubka lůžka v poloze na sezení: 116 cm ((od zdi po konec sedáku čalouněné pohovky)
Výška sedáku na hraně pohovky na sezení: 43 cm (od země po výšku sedu)
Výška sedu na matraci při otevřeném lůžku: 52 – 56 cm (dle výšky matrace)
Hloubka korpusu až u vršku lůžka : 30 cm.

Když je lůžko zavřené, mohou na něm pohodlně
sedět až 3 dospělé osoby.
Je určeno na stálé sezení a spaní!!
NE jenom jako „použitelná nouzovka“.
Do opěrné knihovny se dávají např. knihy,
videokazety, CD, DVD.
V zavřené poloze drží matrace a lůžkoviny proti
jejich sesunutí připínatelné popruhy připevněné
k lamelovém roštu (viz dolní obr.)

Pokud chci spát, otevřu lůžko jenom 4-mi pohyby!
Oddělám opěradlové polštáře.
Sklopím sedák na dno lůžka
Otevřu – vyklopím lůžko.
Opěradlové polštáře se opřou o laminová záda.
Knihovna je stavěna tak, že při otvírání a zavírání z ní knihy
nevypadnou.
Lůžko otevře i zavře starší dítě. Vše táhnou silné pružiny.
Údržba – přibližně 1x ročně lehce promazat vazelínou.
Záruka poskytnutá výrobcem je: 4 roky.

Nyní již stačí pouze rozepnout popruhy, které
přidržovaly matrace a lůžkoviny v zavřené poloze
proti jejich sesunutí.
Při sledování televize se mohu krásně opírat zády o
vložená opěradla.
Když chci spát, jen se posunu níže a spím.
Knihovna složí po sklopení jako robustní noha.
Knihy… se při sklápění nemusí vydělávat!!

Zde si u mě si sklopná lůžka můžete po tel. dohodě prohlédnout a vyzkoušet v mojí dílně či v nově
budované vzorkovně – VELMI DOPORUČUJI + navíc si osobně vyzkoušíte různé matrace !
Ti co ke mně nechtějí jezdit se na lůžka podívat, je možné si poštou zapůjčit VZORKOVNÍK látek, lamin,
MDF ( je toho plná bedna od banánů) a vybrat si lůžko, výbavu, barvu, typ – doma. Zaplatíte za zapůjčení na
dobírku jen poštovné cca. do 200Kč tak jako já + je akontace oproti vrácení vzorkovníku zase na dobírku.
Nebo naložím plné auto vzorkovníků lamin, látek, matrací a dojedu k vám - platí pro celou ČR,SR. Platí
hlavně pro ty, co znají některé moje výrobky či jejich příbuzní jsou lakomí je dovézt ke mně se zajet podívat.
Vyrábí: Radek Svoboda - zakázkové truhlářství a čalounictví,
Dolní Lhota 170, 67801 Blansko - jsme 3km od Blanska, Tel: +420 603293707.
Stránky jsou - www.sklopne-postele.eu
Skype tel. zdarma večer po práci je: fa.radek.svoboda
Pracovní doba je 7. dní v týdnu a 24.hod. denně ale jedině po telefonické dohodě!
Svoji návštěvu u nás objednávejte VŽDY dostatečně dlouho dopředu !! Možné dojet k nám i vlakem či
autobusem . Je možné dojet i v týdnu nebo i v sobotu a neděli.

ITAL 2 – Sklopné dvojlůžko na stěnu kombinované s čalouněnou sedací pohovkou v podélném
provedení – určeno na každodenní používání a velkou zátěž!!!
Čtyřkombinace – Toto dvojlůžko vám dohromady nahradí:
!! Lůžko se vyrábí i sklopné na výšku !!

1)
2)
3)
4)

velmi kvalitní čalouněnou sedačku
plnohodnotné kvalitní lůžko Ceny jsou platné od 1.1.2014
knihovničku na knihy, CD a videokazety
peřiňák

Naprosto špičková kombinace anatomické sedačky a sklopného lůžka s vysokými, super kvalitními matracemi.
---Je ideální do velmi malých bytů, garsonek apod. Plnohodnotně Vám nahradí uvedené čtyři výrobky. Toto sklopné lůžko je špičková a
ojedinělá čtyřkombinace velmi kvalitního dvojlůžka, určeného na stálé spaní, a anatomicky tvarované výborné čalouněné sedačky
s nízkým nebo vysokým opěradlem hlavy, bederní opěrkou zad a podložkou pod lýtky pro 2 až 4 osoby (dle šířky lůžka).
Čalounění je zhotoveno z vysoce kvalitní pěny DURÉN,na dřevěném robustním rámečku s hádkovitými pružinami, čímž je zaručena vysoká
výdržnost čalounění a kvalitní sezení. Na čalounění lze vybrat různé druhy látek (cca. 500 druhů). Za příplatek je možné zhotovit područky k
lůžku, taburet, apod..Toto lůžko se vyrábí s malými inovacemi již od r. 1997 a je tedy ověřeno roky praxe. Lůžko má na lamelovém roštu
osazeno velmi silné zavírací kování, které jsem vymyslel již v ar. 1989 a je stejné jako na lůžku SVV nebo starší typ RSV- které v r.1995 a 1997
vyhrálo cenu ,,VÝROBEK ROKU,, od RECEPTÁŘE - takže lůžko zavře i starší dítě (včetně ustlaných lůžkovin a matrací).
Při sklápění do spací plochy jde knihovnička stále kolmo dolů, takže se z ní knihy nevysypou a nemusí se tedy vydělávat. Po sklopení do spací
polohy slouží knihovnička jako robustní podpěrná noha. Lůžkoviny drží na matracích zapínatelné popruhy. Plná ZÁRUKA na lůžko při montáži
výrobcem je 4 roky. Navíc zdarma dostanete náhradní lamely, držáky lamel, zavírací pružiny .

Lůžko je standardně vybaveno:
•
•

•
•
•
•

•
•

Pevnými zády z lamina a sololakem (MDF)na zádech lůžka (o laminová záda se po sklopení lůžka opírají opěradlové polštáře ze sedačky).
Naložené dno je osazeno až 16 ks regulovatelných noh pro srovnání nerovností a prohýbání plovoucích podlah – výška nohy 2,8 cm.
Osazeno robustním vloženým plochým lamelovým roštem (za příplatek možné polohovací hlava nebo hlava a nohy, přitužení lehací plochy
pro váhy nad 80 kg). Lůžko je VELMI PEVNÉ a ROBUSTNÍ - určeno pro zákazníky s váhou až 280kg / 2 osoby.
Na zádech knihovny je standardně sololak s dřevodezénem (MDF), za příplatek možné s potahovou látkou.
Opěradlo je standardně s nízkou opěrkou (za příplatek možná vysoká opěrka hlavy – jako ušák).
V ceně jsou látky do 250 Kč , dražší látky jsou za příplatek dle ceny. Spotřeba je cca. 8 bm látky.
Možné použít různé jednodílné matrace, které dodáme, nebo Vaše matrace.(poradíme, popř. dodáme matrace dle Vašich přání – máme
speciální vzorkovnu). Doporučujeme naše špičkové matrace KING a OKTÁVA z materiálu Durén a originální KOMFORT studené pěny.
Cca.200 druhů povrchových úprav skříní – lamino (např. bílá, černá, buk, dub, ořech, olše, mahagon, smrk, borovice apod.).
Různé povrchy je možné od výrobců Kronospan, Humpolec, EGGER, Max, Wodego, Kaindl..Za příplatek je možné i dýha.
UPOZORNĚNÍ – na čelní ploše je na lamelovém roštu pod knihovnou připevněn sololak s dřevodezénem (MDF) a ty jsou jen podobné
laminům. Nejsme schopní zajistit k laminům stejné dezény – nevyrábí se!! Stejné HDF k laminům máme jen od fa. ELITE Humpolec.

Rozměrové možnosti lůžek: ( Maximální rozměr matrací 205 x 170 (180)cm). Jsou na to stavěny chodby, dveře, průchody-dle ČSN.
Dvojlůžka se vyrábí pro délky matrací
Při celkové šířce skříně dvojlůžka.
Lůžka se vyrábí pro šířky matrací
Při celkové výšce skříně lůžka na výšku
Při celkové hloubce lůžka – otevřeného
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205 cm
213 cm (područky + 28cm )
Šířka matrací 180 cm
je za příplatek !

Cena za kompletní dvojlůžko ITAL 2 podélný s montáží výrobcem ZDARMA je 48300,-Kč.
(bez matrací): .( NEJSEM plátce DPH, ceny jsou uvedeny jako konečné).
(Tato cena je při ceně lamina do 250,- Kč/m 2, zádovka (MDF) do 90,-Kč/m2 plochy tj. cca. 40. barev povrchů lamina. Dalších
cca.160 barev povrchů lamina je za příplatek dle aktuálních ceníků.- Franko velkosklad stolař. materiálů . JafHolz Vyškov.

Lůžko je demont – 13 dílů. Informace o možnosti montáže, dopravy, době dodání a objednání,
možnosti AKCÍ, slev, NOVINKY - čtěte podrobně - VIZ. DOPLŇKOVÝ LIST a DŮLEŽITÉ ČTI .
Doplňky k dvojlůžku za příplatek : .
Doprava je po ČR,SR dle typu AKCE na internetu. Doprava je buď ZDARMA nebo jen za cenu projetého benzínu.
Veškerá kotevní technika jako např. montážní kříže, chemické kotvy, jsou ZDARMA - nedoplácíte tedy žádné doplatky.
Odborná montáž lůžka u zákazníka 1. montážníkem
je vždy ZDARMA – trvá cca. 8 hod..
Pevná záda z lamina a MDF s regulačním i podložkami pro srovnání křivých zdí je vždy ZDARMA.
Robustní dno s až 16 ks štelovacích nohou pro srovnání křivých podlah
je vždy ZDARMA.
Horní zpevňovací příčka proti prohýbání vršku lůžkaje vždy ZDARMA.
1ks či 2 ks -lampičky do lůžka – LED nebo zářivky – cena Kč dohodou dle typu
Možné odkoupit i samostatnou potahovou látku na opravu Vašich starých křesel
Místo normální hrany je dána plastová ABS hrana, lůžko je potom vzhlednější a hrana u lamina je pevnější a zaoblená.
Vysokopevnostní hrany ABS 2 mm / ABS 0,5-0,8 mm
+ 2.800,- Kč / ABS 0,5mm + 1.500,- Kč místo papírové hrany na celé lůžko
Polohovací hlava na dvojlůžko – 12 poloh.
+ 2020,- Kč (hlava levostranně nebo pravostranně)
Nastavení tuhosti lamel. roštu (pro váhy nad 80 kg)
+ 640,- Kč
Taburet obr. na www č. - 16,17,23,24,25
+ 1.500,- Kč Inovován!! (Je nový typ) - informace u výrobce
Područka čalouněná pro lůžko ITAL –NOVÝ typ od 22.8.011
+ 1.800,- Kč pár ( viz. přiložené foto a předvedu v dílně)
Látka místo MDF, HDF na knihovně
+ 350,- Kč
Vysoká opěrka hlavy místo nízké opěrky
+ 1.040,- Kč

Ostatní rozměrové přepočty lůžka:
Celková hloubka lůžka v poloze na sezení = 116 cm (od zdi po konec sedáku čalouněné pohovky).
Výška sedáku na hraně pohovky na sezení = 43 cm (od země po výšku sedu)

Výška sedu na matraci při otevřeném lůžku = 52–56 cm (dle výšky matrace)
Hloubka korpusu až u vršku lůžka : 30 cm.

Lůžko je zavřené, můžou na něm pohodlně
sedět až 4 dospělí. Určeno na stálé sezení a
spaní -NE-jen ,,nouzovka“. Do knihovny se
dávají knihy, videokazety, CD, DVD.
V zavřené poloze drží peřiny a matrace proti
sesunutí popruhy na lamelovém roštu (viz
dolní obr.)

Pokud chci spát, otevřu lůžko jen 4 pohyby!
Oddělám opěradlové polštáře.
Sklopím sedák na dno lůžka
Otevřu lůžko.
Opěradlové polštáře opřu o laminová záda.
Knihovna je stavěna tak, že při otvírání a
zavírání z ní knihy nevypadnou. Lůžko otevře
i zavře starší dítě. Vše táhnou pružiny a
exentry.
Údržba – 1x ročně promazat vazelínou.
Záruka 4 roky.

Nyní již stačí pouze rozepnout popruhy, které
přidržovaly peřiny a matrace v zavřené poloze
proti sesunutí. Při sledování televize se mohu
krásně opírat o opěradla. Na tomto typu se spí
podélně. Knihovna složí po sklopení jako
robustní noha.
Knihy se při sklápění nemusí vydělávat!!

Zde si u mě si sklopná lůžka můžete po tel. dohodě prohlédnout a vyzkoušet v mojí dílně či nově
budované vzorkovně – VELMI DOPORUČUJI + navíc si osobně vyzkoušíte různé matrace !
Ti co ke mně nechtějí jezdit se na lůžka podívat, je možné si poštou zapůjčit VZORKOVNÍK látek, lamin,
MDF ( je toho plná bedna od banánů) a vybrat si lůžko, výbavu, barvu, typ – doma.
Nebo naložím plné auto vzorkovníků lamin, látek, matrací a dojedu k vám - platí pro celou ČR,SR. Platí
hlavně pro ty, co znají některé moje výrobky či jejich příbuzní jsou lakomí je dovézt ke mně se zajet podívat.
Vyrábí: Radek Svoboda - zakázkové truhlářství a čalounictví,
Dolní Lhota 170, 67801 Blansko - jsme 3km od Blanska, Tel: +420 603293707.
Stránky jsou - www.sklopne-postele.eu
Skype tel. zdarma večer po práci je: fa.radek.svoboda

Pracovní doba je 7. dní v týdnu a 24.hod. denně ale jedině po telefonické dohodě!
Svoji návštěvu u nás objednávejte VŽDY dostatečně dlouho dopředu !!

Možné dojet k nám i vlakem či autobusem . Je možné dojet i v týdnu nebo i v sobotu a neděli.

U lůžek ITAL-2 je standardně
knihovna se sololakem – tj. MDF,
HDF (viz.obr.).
Za příplatek je možná knihovna
s látkou viz. fotky na
www..stránkách a
(viz tabulka doplňků - za příplatek).

U lůžka ITAL-2 je standardně
nízká opěrka hlavy (viz obr.).
Vysoká opěrka hlavy je možná za
příplatek (viz. tabulka doplňků - za
příplatek)a viz. fotky a VIDEA na
www. stránkách.
Platné od: 4-014

DOPLŇKOVÝ LIST platný pro veškeré typy sklopných lůžek na stěnu.
Prosím důkladně přečíst, tak jako všechny prospekty a prosím podívejte se na
veškerá VIDEA všech lůžek ( na mých www. stránkách ).
Jsou tam - různá videa lůžek - ITAL- 4 x, IKV, PERU, SVV a fotky všech lůžek a
různých nábytků které jsou v rubrice - Atypický nábytek na mých www. stránkách .

Možnosti dopravy a montáže : (Jsou 2 možnosti montáže a dopravy).
(Lůžko dovezu v demontovaném stavu, dle typu lůžka je to 9. až 13.ks velkých ostatních dílů + veškeré
kompletní kování + 10 ks velkých kufrů s nářadím). (jen kovový lamelový rošt který je osazený postelovými
lamelami je vždy v celku – je to robustní, pevný a velký svařenec s jaklů 40x20x2 mm- velikost v cm je viz.
smlouva a viz. prospekty) -

MOŽNOSTI DOPRAVY:

V AKCI je doprava po celé ČR, SR – ZDARMA + kompletní montáž
ZDARMA.
Hlídejte si mé www. stránky na AKCE . Garanční list na AKCI vám
na vyžádání zašlu.
Bez GARANČNÍHO listu na dopravu je AKCE neplatná !
Pokud máte starý garanční list na akci – vyžádejte si nový- aktuální.
Moje www. stránky jsou - http://www.sklopne-postele.eu
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Možnosti montáží :
A) Lůžko doveze a smontuje ZDARMA - výrobce . Montáž trvá cca. 8 hod..
montáž je ZCELA ZDARMA -1. montážníkem tj. mnou.
V ceně je ZDARMA veškeré montážní kování a kotevní technika ( např. montážní kříže, štelovací nohy a
podložky na srovnání křivých zdí a podlah, chemické kotvy, turbošrouby, apod ).
Veškerá lůžka mají již automaticky ZDARMA v ceně – pevná záda přes celé lůžko z lamina a MDF záda
s více ks podložek pro srovnání křivých zdí a proti prohýbání zad . Dále pevná dna osazená štelovacími
nohami - 8 až 12 ks nohou které jsou pro srovnání křivých a nepevných (houpavých) podlah.
( Položte si cca. 2m dlouhou vodní váhu na plovoucí podlahu či zeď a zjistíte, jak je vlastně křivá HLAVNĚ u ZDI a v ROHU! Tyto křivé podlahy a zdi dovedu při montáži u lůžka srovnat !!!
Lůžka mají horní zpevňovací příčky proti prohýbání vršku lůžka i s držáky lůžka u zdi.
ZDARMA jsou samozřejmě poličky na budík a knížky, apod.. Viz. smlouva a viz. prospekty a VIDEA.

Montáž lůžka výrobcem - ZDARMA a doprava výrobcem:
S nanošením dílců a montáží lůžka pomůže majitel lůžka- jako druhý montážník.
Pomůže mi nanosit dílce, při vrtání držet vysavač, podává mi např. lamely, apod. Montáž s nastěhováním trvá cca. 6 až 8
hod. Nejdéle trvá přesné vyladění lůžka pro kompenzaci nerovností stěn a podlah. U lůžka se musí přesně sladit
úhlopříčky a kolmosti regulacemi ve dně a na zádech lůžka. Dále hodně času zabere přivrtání ke zdi a k podlaze – 6 až 8
turbošroubů. K nanošení dílců do bytu zákazníka jde v bytovce použít i malý výtah, lamelový rošt je v celku a musí se
vynést po schodech nebo vyvést velkým nákladním výtahem. .
POZOR, lamelový rošt je vždy svařenec v celku a váží cca. 50 až 85kg dle typu lůžka a maximálního rozměru
209x175(185)x15 (v oblasti zvedacího kování až 35) cm ! Na stěhování je nutný robustní mužský, a nejlépe ještě říci
dalšímu kamarádovi o pomocs vynošením rámu. Veškeré kování, hmoždinky, speciální šrouby do zdi jsou v
základní ceně lůžka – BEZ DOPLATKU. Nedoplácí se žádné montážní kříže, chemické kotvy, držáky, kování, apod. jak
je tomu u jiných firem při montáži.
Pokud majitel lůžka nemůže pomoci s montáží lůžka nebo nemá svého náhradníka, dojedou na montáž 2
naši montážníci za příplatek 1300 Kč s DPH. Dílce si sami nanosí, lůžko kompletně smontují, přišroubují a vyčistí. Lůžko
si potom fyzicky přebere a zkontroluje majitel lůžka, naučíme ho s ním zacházet.
Čtěte podrobnosti- viz. smlouva.

Takto vypadá plně naložený vlek např. s lůžkem ITAL2 když jedu na montáž.

Viz. fota.
Vozík má rozměry korby 240x145x35 cm a je naložen vrchovatě do výšky 75 cm ode dna vleku !!!
Takto vypadá naložený ,,kombík“ nářadím když jedu na montáž se sklopným lůžkem -10ks kufrů s nářadím
Když dojedu na montáž, každý 2.zákazník je ,,vykulený z toho“ jak hodně to je dílců a kolik mám nářadí. Mají
představu - 1 díl pod paží a šroubovák v kapse a hotovo za ½ hodiny.
S každým lůžkem jezdím samostatně - montáž lůžka s nastěhováním trvá cca. 8 hod.
Na montáž se přijíždí cca. v 7 00hod. až 8 00hod. ráno. Dle dohody se zákazníkem.
Zákazník přebírá až kompletní hotové lůžko.

B) Je možná vlastní montáž a vlastní doprava zákazníkem:
Při vlastní montáži a dopravě je poskytnuta sleva 3000Kč až 5000Kč dle typu lůžka !!
Zákazník může mít i vlastní dopravu a montáž. V dílně je kompletně smontované každé lůžko které vyrobím.
Zákazník si lůžko u mě v dílně prohlédne a zkontroluje. Přebírá nepoškozený výrobek. Spolu s ním lůžko rozeberu,
vysvětlím mu kde co patří a jak se co montuje. Může si lůžko zkusit i sám v dílně smontovat.
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Lůžko pak spolu rozebereme a naložíme. Na dopravu je nutné mít osobní auto a přívěsný vozík (s nosností cca.
350kg) či velkou dodávku vhodných rozměrů. Na zabalení vozíku je nutné sebou mít různé proložky na proložení 13
ks dílů a 3 velké a silné igelity (3x4m) na zakrytí vleku a dlouhý pevný motouz (cca) 25bm na přivázání dílů na vlek.
Díly jsou baleny jen do smršťovací folie proti ušpinění a slabému mrholení.
Vysvětlení, rozdělání, zabalení a naložení lůžka trvá cca. 6 hod. času.
Na vlastní montáž potřebujete: Vodní váha – ideální délka 160 až 180cm, dobrou vrtačku s SDS příklepem a
vrtáky č.8,10,12, aku-utahovák a špice PZ1 PZ2, PZ3, PH1, PH2, Imus č.4 na konfirmáty a špici torx na turbošrouby.
Kladívko, přesný svinovací 3metr, plochý šroubovák č.1a 2, štípačky, sikovky kleště, karosářskou pásku, průhlednou
pepící pásku, chemoprén v tubě či plechovce, tužku, lihovou fixu. Pokud máte truhlářskou nebo čalounickou
sponkovačku na sponky dlouhé 16 až 22 mm – je to výhoda - ušetříte nějaký čas při nastřelování MDF zad místo
šroubování vrutů s podložkami.

….........................................................................................................................................................................

Možnost zapůjčit si vzorkovníky lamin, látek a MDF zádovek – poštou DOMŮ:
( Je toho plná bedna od banánů cca. 50 druhů látek a 100 druhů lamin ).

Komu to nestačí, v dílně mám podstatně více látek, lamin a MDF ale jedině na osobní
zhlédnutí. V dílně mám cca. 500 druhů látek a 200 druhů lamin.
Nemusí tedy pak ke mně jezdit a neutratíte tedy pár stovek Kč za projeté palivo a ušetříte svůj
volný čas - cestou ke mně.
Platí hlavně pro ty co znají moje lůžka od známých či pro zákazníky co si VELMI důkladně
nastudovaly veškeré moje prospekty a smlouvy a listy pod názvem Důležité čti a Doplňkový
list , a podívali se na VEŠKERÁ VIDEA mých lůžek na mých www. stránkách tj. ITAL, IKV, SVV,
PERU. Podívali se na fotky lůžek a nábytků a doplňků k nim v oddíle na mých www stránkách v
rubrice - atypický nábytek a vše z videí, prospektů, smluv a fotek – vše pochopili a vše jim je
jasné.

Pokud chcete zapůjčit VZORKOVNÍK domů, zavolejte mi na tel: 603293707,
vysvětlím vám podmínky a možnosti zapůjčení vzorkovník.

…............................................................................................
NOVINKY !
1) Nyní je možné lůžko ITAL2 vyrobit se zvětšenou hloubkou úložného prostoru o 3cm či
5 cm. Zvětší se tím ale samozřejmě celková hloubka lůžka zavřeného i otevřeného o dané
3cm či 5 cm.
Dříve mohli být v lůžku zavřeny jen matrace výšky cca. 19 cm + lůžkoviny.
Nyní výšky až 24 cm + lůžkoviny. (Nebo tlusté peřiny tzv. ,,duchny“ po babičkách).
2) NOVINKY !
Nyní je možné i lůžka s šířkou lamelového roštu tj. šířkou matrací 180cm.
Platí pro lůžka ITAL, IKV, SVV. Podrobnosti viz. smlouva a vysvětlím po telefonu.
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Doba dodání lůžka - od objednání až po dodání lůžka:
(Telefonem si ZAVČAS zjistěte, jak mám dlouhé doby dodání v
konkrétní den či měsíc). Počítejte ale VŽDY s VELKOU rezervou
pro výrobu !Výroba je dle pořadníku na lůžka, není to tedy žádná ,,sériovka“ ale
zakázková výroba.

Lůžka vyrábím nyní dle pořadníku přijatých zakázek - na
objednávky. Kdo dříve dojede, má i dříve lůžko !
Určité typy vyrábím jako jediný v ČR, SR a podle toho mám tedy i množství práce.
Kdo si umí s kalkulačkou nebo bez ní si přepočítat množství použitého materiálu a odvedené práce
ku / ceně Kč, jede vždy pro lůžko - za mnou.
Mám různé díly a doplňky lůžek či služby zcela zadarmo které si musíte u jiných výrobců tvrdě zaplatit či
udělat sami např. montáž, stěhování.
Či je tam vůbec nemáte, přestože jsou důležité či kolikrát - NEZBYTNÉ.
Lůžko se používá spolu s kuchyní nejvíce z celého nábytku.
V bytě lůžko opakovaně zatěžujete nejvíce s celého nábytku v bytě. Pokud se něco v lůžku. ošidí, potom vám
lůžko vrže, třepe se, prohýbá se. Stačí se podívat třeba na Aukro či Bazoš do ,,výhodných koupí“ - použitých
lůžek. Proto je lidi po krátkém čase používání,,výhodně“- prodávají.
Platí to zvláště u výrobků když má výrobek cenu - ,,levnější jak za komunistů“.
Vyspíte se sice ,,kdekoliv a na ,,čemkoliv“ ale záleží s jakými důsledky a následky na lůžku a hlavně na
vašem zdraví.

Doba dodání lůžka od sepsání zakázky a složení zálohy je 3. až 13. měsíců - VYLOŽENĚ DLE

MNOŽSTVÍ PRÁCE KTEROU MAJÍ ZÁKAZNÍCI U MĚ OBJEDNANOU !!!!
Méně je práce od listopadu do března ( vánoce, ,,po vánocích“, daně),
více práce mám na jaro, léto a podzim.

Např. vyrobím za 1. rok maximálně cca. 14 až 16 ks lůžek ITAL2, více nezvládám.
Výroba je velmi časově náročná.
S každým lůžkem si musím,,vyhrát“ a dotáhnout je do detailu např. (zabrousit konce lamel aby
nebyly otřepané a v držácích lamel nevrzali a netrhali za čas držáky lamel, udělat si vlastní objímky nastavení
tuhosti - neboť ty sériové (tj. kupované) se samovolně posunují, vrzají a praskají. Zahrubovat frézou otvory na
držáky a aby nikde nelezly hlavy od šroubů, vrutů, texů. Osadit gumové dorazy proti vrzání a vibracím,
nastříhat a nalepit filcové dorazy na utlumení hluku a vrzání a vibrací, štelovací nohy musím nalepit a NE je
jen narazit, nalepit krytky na šrouby, texy, vruty. U látek šiju švy 2až 3 násobným švem a švy podkládám navíc
stuhou proti vytržení a párání švu, atd.) - čtěte podrobnosti v textu -viz. DŮLEŽITÉ ČTI.
PS: Tyto ,,vychytávky“ mám v celé ČR,SR jen já, u jiných výrobců si to musíte udělat sami a nebo
můžete mít u různých lůžek (i klasických) problém s vrzáním, vykláním, třepáním, praskáním .
Při tom navíc opravuji pro okolí matrace, lůžka, lamelové rošty- co si lidi ,,výhodně a levně “ koupí v obchodech či
HLAVNĚ na internetě od výrobců a prodejců - nejčastěji s Polska a Číny za levnější peníze, jak ,,za komunistů“. . .
Přestože mají tyto ,,kvalitní“ výrobky ještě kolikrát v záruce, poslat je někam na reklamaci by je stálo hodně času a
peněz – (tj. obal, zabalení, odvezení, poštovné ) - (např. do Brna - cca.80km cesty tam a zpět) či poštou, PPL, TopTranzem.
A teď je otázka, zda reklamaci vůbec uznají či ještě vůbec ti internetoví prodejci existují. Navíc mezitím není na
čem spát.
A proto mám častou práci i s opravami těchto ,,kvalitních“ a ,,výhodně“ kupovaných výrobků- ,,levnějších jak
za komunistů“. Pokud si někdo myslí že nemám pravdu, ať se mi ozve a přesvědčí mě o opaku. .
Chcete li některé moje lůžko brzo, volejte co nejdříve (tel. +420 603293707) a dojeďte po tel. dohodě co
nejdříve se na lůžko podívat a objednat si je.
Či i zapůjčte výše popsané vzorkovníky - domů.
Pokud chcete lůžko brzo, tedy jednat rychle - obratem.
Ne až máte čas a náladu a lůžko nutně potřebujete.
Výroba lůžek je časově velmi náročná a před vámi jsou další a další zákazníci v pořadníku v čekání na jejich
objednaná a zaplacená lůžka !!
Dodání od sepsání zakázky a složení zálohy je – vyloženě dle množství práce a počtu zákazníků co mají

sepsanou smlouvu a složenou zálohu. .
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POZOR: U této sestavy je zajímavé to, - viz. fota, že za lůžkem se skříněmi vedou podél zdi trubky od topení cca.
20cm podélně nad zemí a jsou odsazeny až 10 cm od zdi. ( vysvětlení a předvedení na viz. VIDEO na mých www
stránkách a YouTube). Proto jsem zhotovil přídavný rám se štelovacíma nohama výšky 10cm které lůžko a skříně
odsadilo od zdi o daných 10cm. Přídavný rám mi odsadí lůžko a skříně od již uvedených trubek od topení . Mohou tam být
i např. naložené eletrikářské lišty s vedenou elektřinou.. Přídavný rám mohu zhotovit v různých sílách např. 3,5,8,10 cm tj. dle potřeby. Podmínka je, že skříně a lůžko mají navíc zpevněná veškerá záda přídavnýma výstuhama- které nikde
nepřekáží a o které se ze zadní strany opírá přídavný rám se štelovacíma nohama. Když se někde opřu o záda lůžka či záda
skříně, nesmí se nic prohýbat. Musí být vše tedy uděláno tak, aby když silně se skříněmi či lůžkem ,,zatřepu“, nesmí se
ani pohnout. Nesmí se nikde nic prohýbat či vrzat. Lůžko musí být připevněno ke zdi minimálně na 4 až 6 bodech např. 2x
podlaha a 2x zeď nebo 4x zeď (pokud je v podlaze např. podlahové topení.) na turbo-šrouby s hmoždinkami pr.12mm.
Navíc jsou ke zdi připevněny i skříně tak, že se nic nehýbe, nevikle, netřepe. Tj. 2x a 4x montáže -zeď.
Pohled na lůžko ITAL2 se skříňkami v bytě po montáži:

Pohled na stejné lůžko v dílně. Každé lůžko či nábytek se musí v dílně kompletně sesadit, smontovat. U každého
lůžka či nábytku se musí vše dopasovat, vyzkoušet, sesadit. To jsou hodiny práce navíc. To je zakázková-kusová výroba.
To je základní rozdíl od veko-sériové výroby kde se nic nepasuje, nezkouší - rovnou se vše balí do obalů na expedici.
Dělají se toho sto až tisíce ks opakovaně – stejné.
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Záloha, smlouva a doba záruky na lůžka:
+ možnost půjček na lůžko přes vaše stavební spoření :
Záloha je 2/3 ceny nebo dle dohody po telefonu - dopředu.
Zahájení výroby je zahájeno až od data zaplacení zálohy. Do té doby je smlouva jen soupis položek.
Lůžko je možné zaplatit i např . na půjčku přes STAVEBNÍ SPOŘENÍ - vystavím vám pro banku
zálohovou fakturu.
Zálohu je možné složit hotově proti stvrzence, složenkou C nebo přes účet – vyloženě dle dohody.
Mám nový účet u FIO banky CZ a SK . SLOVÁCI tam neplatí žádné převodní poplatky z EURA.

!!!!!
Na sepsání a vyplnění smlouvy, vybrání vhodného dekoru lamina ( cca. 200 druhů), dřeva a zádovek
MDF(cca. 30druhů), ABS hrany ( cca. 300 druhů) vhodné látky (cca.500 druhů) , vyzkoušení matrací
potřebujete u mě strávit tak cca. 3 hodiny času. Tedy žádný ,,fofr“ za 15 minut, jak má většina lidí
představu. Na smlouvu vám sepíši veškerá data. Do zaplacení zálohy je smlouva jen soupis
položek. Záruka na lůžka je viz. mé prospekty a smlouvy.
Další doplňující informace:
Veškerá lůžka jsou zhotovována jako ORIGINÁLY, pasuji kus na kus, čímž při výrobě různých
velikostí a typů dociluji maximální přesnosti. V dílně jsou lůžka či jakékoliv nábytky kompletně
smontována(y) , takže nemůže na lůžku nic chybět nebo být nepřesně vyrobeno. Veškeré viditelné
hrany jsou kompletně ohranovány, perfektně dohladka zabroušeny a začištěny bez otřepů, škrábanců,
odřenin.
Lůžka jsou standardně vyráběna z lamin a dýhy síly 18 a19 mm.
Po dohodě i v síle materiálu na korpusy 22 a 25 mm .
K lůžkům vyrobím zakázkově různý nábytek dle vkusu a přání zákazníka.
POZOR!
Zakázková výroba je drahá. Kdo má představu že je levnější zakázková kusová výroba jak vysoce
-sériová výroba z Číny či Polska - ať si to VŽDY převede do svého oboru a když něco dělá jako 1 ks.
Jaké mají oni ceny za práci a materiál a jaké máme mi - v ČR ?
Ceny mých materiálů v ČR od komunistů stouply cca. o 500%.
Tak jako ostatně ve všech oborech. Hlavně za poslední 3 roky.
Taky je rozdíl v sériové výrobě a zakázkové výrobě u nás.
Na nábytek používám jen velmi kvalitní materiály a komponenty (dveřní panty, šuplíkové výsuvy, regulační
nohy pod nábytkem, 2mm ABS hrany, apod.) a tím dociluji vysoké výdržnosti a pevnosti mých výrobků.

Výrobce si vyhrazuje plné právo na změny oproti prospektům dané inovací a změny cen dané
inflací , zvyšováním DPH či zdražováním - inflací. .
( Typy lůžek RSS, SRR, DoDo, DoRa, DiTa, RSV, SVV, IKV, PERU, KYPR, JP, ITAL a ROMA,
POLKA, ČÍNA, JÁVA jsou kompletně vymyšlené majitelem firmy Radkem Svobodou a veškeré typy
lůžek jsou jeho duševním vlastnictvím. Jejich kopírování za účelem prodeje je trestné a finančně
postižitelné – viz. smlouva. .

Podstatně se liším od jiných výrobců a na prospektu to není vidět, proto doporučuji po
tel. dohodě navštívit moji vzorkovnu nebo výrobu a nebo si pustit veškerá VIDEA a
fotky na mých webových stránkách.
Kontakt (adresa) a možnosti objednání- viz. mé prospekty a smlouvy.
Svoboda Radek, Dolní Lhota 170, 67801 Blansko, cca. 3 km od Blanska, cca. 35 km od Brna.
Pracovní doba je 7. dní v týdnu a 24. hod. denně ale jedině po telefonické dohodě!
Svoji návštěvu u nás objednávejte VŽDY dostatečně dlouho dopředu !!
Možné dojet k nám i vlakem či autobusem do Blanska, vyzvednu vás na nádraží a
odvezu pak zase nazpátek . Je možné dojet i v týdnu nebo i v sobotu a neděli.
Konec.

Moje sklopná lůžka mají oproti jiným výrobcům tyto výhody.

Čti -velmi důležité!

S vysvětlením různých uvedených ,,slengových či odborných - výrazů“ vám pomůže např. tatínek či děda, popř. kamarád
– tj. chlapi kteří jsou v oboru např. strojař a umí vlastníma rukama něco od píky - doopravdy vyrobit. Nebo zruční
kutilové kteří se vyznají v různých oborech. Chlapi co vlastníma rukama např. postavili a vybavili barák, chatu, zhotoví
sami sekačku, cirkuli, nábytek, opraví si sami auto, atd..
Odborný podrobný popis:
Lůžka pasuji kus na kus na sebe, tím při různých rozměrech lůžka dociluji velké přesnosti. Nevznikají tedy u mých výrobků
žádné nepřesnosti, vůle, mezery, apod.- je to rukodělná a přesná práce.Veškerá lůžka jsou při výrobě dílně kompletě
smontována a sesazena, takže nikdy nedojde k tomu, že by něco nepasovalo.
Lůžka jsou skoro kompletně ohranována pro zvýšení pevnosti, estetiky a hlavně proti úniku formaldehydů. Nehranuje se jen
polodrážka, kde jsou nastřelena záda..Hrana je zabroušena a začištěna bez otřepů, odřenin a lepidla.Lůžka jsou šroubována na
VELMI hodně konfirmátů, žádné tedy jen 2 ks na bočnici ale já mám např. 4 až 6 ks na bočnici či 10ks na dno.
- Záda z lamina na mých lůžcích - ta vlastně drží lůžko aby se neviklalo, je to VELMI, velmi důležité. Každé lůžko se vyrábí
a v dílně kompletně sestavuje jako ORIGINÁL. V dílně je lůžko kompletně smontováno a díly se pasují kus na kus. Do zad
lůžka jsou křížově vmontovány bočnice a robustní zpevňovací vložky pro kování a dno. Navíc záda lůžko zateplují, protože
přes laminová záda na vás netáhne chlad a navlhnou Vám lůžkoviny a matrace. Navíc se neodírají lůžkoviny o zeď . Od
zákazníků co si koupili lůžko tzv. LEVŇĚJŠÍ ( ušetří na práci a materiálu) od jiných výrobců, víme, že mají často rýmu,
nachlazení od průvanu a zimy která táhne od zdi bez zad, proto nás žádají o dodatečné úpravy těchto nedotažených a
nedodělaných lůžek. Ale upravujte Trabant na Mercedes - nemožnost. Navíc mají lůžkoviny zvlhlé a ušpiněné od zdi.
Nad zpevňujícími zády z lamina která vlastně drží celé lůžko proti viklání jsou pomocná záda z bílého sololaku. Možné i
v dřevodezénu barvy lamina. ( Sololak je např. v kuchyňských skřínkách vzadu u zdi tzv. zádovka ( HDF, FFB,MDF ).
Sololak ( MDF) je zafrézován do polodrážky a připevněn sponkama. Kdyby byl jen do drážky volně zasunut nebo tam žádný
nebyl, byla by jen holá zeď , celá skříň lůžka se bude viklat jako například skříně s E…………,A…,I…,apod. Pevná záda u
korpusů - nábytek DRŽÍ proti viklání a vrzání !!
Na zádech s lamina jsou připevněna očalouněná čela, která lůžko zateplují, plochu na opření polštáře změkčují a zabraňují
tomu, aby polštář po zádech z lamina nejezdil . Čalouněné čelo tvoří dřevotříska + 3 cm molitan+ Pes rouno+ potahová látka
dle výběru. Zároveň v rozložené poloze vyplňují prostor mezi matrací a zády aby tam nepadal polštář.
-Nad sololakem je u vršku lůžka je zase zpevňovací pás s lamina který vršek velmi zpevňuje proti prohnutí a jsou do něho
vmontovány zadní regulace na zádech (jako jediní v ČR) které regulují křivosti zdi za lůžkem . Pokud by tam tyto regulace
nebyly, bude stát lůžko tzv. do vrtule a potom nejdou doladit na přesno dveře, korpus, a lůžko se viklá..Záda při montáži navíc
vypodkládám oproti zdi podložkama, aby se nikde neprohýbala, nehýbala. Když se kdekoliv o lůžko opřete, nesmí se ani
hnout, třepat, vyklat. Záda, dno, boky, vrch, atd..
-Dno ( které je také křížově vmontováno) lůžka je osazeno vysokopevnostníma regulovacíma nožičkama ( 8-13 ks) pro
srovnání nerovností podlah aby bylo lůžko přesně v rovině. Navíc je dno zesíleno vinglem 30x30x4mm + navíc jaklem
20x20x2 mm proti vytržení zavíracího kování či zkřivení dna.
-Dveřní panty používám z NSR, tzv. lité, které jsou podstatně pevnější jak třeba panty za 15 Kč (plechové) ale jsou
samozřejmě v jiné cenové kategorii. Např. u lůžka IKV, SVV je u nás na 2 ks dveří použito 12 ks pantů !!!!!, jiní dávají
nejvíce 8 ks.
-Bočnice lůžek v místě kování jsou svojí sílou zdvojeny na 36 mm síly až strojeny na 54 mm síly nebo mají vmontovány
robustní železné vložky.
Proto se kování nemůže z boku lůžka nikdy vytrhnout. Tedy NE žádné vruty 4x20 mm ale já mám vruty 5x35 či 6x45 mm.
-Dílce od bedny lůžka jsou sesazeny a šroubovány tzv. křížově, zpevnily se takto velmi dílce proti vytrhnutí.
-Zvedací kování na sklopná lůžka máme velmi silné, lůžko zavře i starší dítě, cca. 10roků ale zavřelo a otevřelo je v pohodě i
4 leté dítě!!!! Navíc se dá zvedací síla regulovat až 2 způsoby dle váhy matrací a připnutých lůžkovin.. U lůžka ITAL 2 je až
22 ks pružin pro snadné otevření a zavření lůžka.
-Lamelový rošt je velmi robustní a pevný - ,,svařenec“ s jaklu 40x20x2 mm, má vyvařeny a vmontovány vložky a navíc
pomocné zesílení - je vyvložkován aby se jakl používáním nikde nevymačkal. ( Viz. VIDEO např. u lůžka PERU 2 kde je rám
(lamelový rošt) vidět bez obvodových krycích pásů a skáče na tom lůžku cca. 110kg chap.) Rám je stříkán vypalovaným
lakem tzv. komaxitem na bílo. Postelové lamely jsou dávány co nejhustěji, pro dospělé se navíc přidává nastavení tuhosti,
které zvýší pevnost a tuhost lamel až o 100%.Nastavení tuhosti dávám na 5 až 8 lamel-dle vaší váhy - BEZ doplatku za více
lamel a objímek (viz. smlouva)!!!! Objímky nastavení tuhosti si vyrábím sám- protože ty kupované se samovolně posouvají,
praskají a vrzají. Jedině pokud máte objímky např. německé, belgické- ty jsou ,,neošizeny“. Proto ty moje nevržou,
neposouvají se. Viz. VIDEA.
Postelové předepjaté lamely používám bukové nebo březové – síly 8 x53 mm šířky. Konce jsou vždy zabroušeny, zaobleny
aby netrhaly držáky lamel, nevrzaly, a ,,nevypadaly blbě“ tzv. okousané - po řezání pilou. ,,Prkýnka „ do lůžek NEdávám, ty
se tam dávají aby se ošidila pro lakomce - cena. S ,,prkýnkama“ lůžka pak lidem v posteli vržou a navíc se brzy vymačká
matrace, protože tam chybí druhý pružící činitel- tj . postelové předepjaté lamely nebo hádkovité pružiny. Musí tam být
předepjaté lamely- ale musí být dány - hustě a navíc s pořádným nastavením tuhosti. Když se něco ošidí- chyba.
Výklopné nohy mých lůžek IKV, SVV, PERU jdou vyklopit ,,ztuha“, tj. BEZ - vůlí. - Ptáte se proč??? Pokud budou jen
nasazeny na čep s velkou vůlí, budou mít možnot se viklat, vrzat, třepat se, nebo se čep může i pod zátěží – ohnout, vymačkat.
Je to pak - jak ,,rozvzaná“ noha od židle či stolu. Abych toto vrzání, vyklání odstranil, jsou moje nohy velmi robustní a
navíc ,,vyvložkovány“ a navíc - BEZ vůlí aby se za čas ,,v čepech nevymačkaly“. Navíc mám čep nohy průměr 10mm. Tedy
NE žádných 5až 8 mm jako jiní výrobci. ( Viz. VIDEA na mých www. stránkách lůžek IKV, SVV, PERU. )
Proto jdou moje nohy sice ,,stuha vyklápět“ ale BEZ vrzání, viklání, třepání, vymačkání. Viz. VIDEA na mých www.
stránkách.

ITAL2 má výklopnou nohu řešenou - úplně jinak.- je řešena výklopnou knihovnou která lehací plochu podpírá zespodu - bez
vrzání, vyklání. Je velmi pevná a robustní. Knížky s ní při sklápění nevypadnou. Viz. 4x VIDEA na mých www. stránkách
lůžek ITAL2)
Čalounění – veškeré látky tj. potahové látky lůžka ITAL2, prošívané matracoviny na potazích matrací jsou šity 2až 3násobným švem proti párání švů látek. Šev je cca. šířky 15 mm aby se nemohl ,,vytrhnout“. Pevnostní švy jsou navíc zespodu
podkládány při šití - bavlněnou stuhou – proti vytržení švu. Čalounění sedáku lůžka ITAL2 je zhotoveno na robustním
dřevěném rámečku který je bez prasklin, suků, je hoblovaný a broušený . V ,,lubech je slepen na 5 násobný lub. Sedákový
rámeček je osazeným hádkovitýma pružinama které pruží jako postelové lamely, ( viz. VIDEO ,,Novinky a důležité informace
….... „ na mých www. stránkách .) takže sedák lůžka Ital2 bude mít velkou výdržnost a pružnost proti vymačkání a
,,vysezení“ . Tímto stylem byly dělány sedačky ,,dříve“ a proto vydržely 15 až 35 roků denodenního používání. Já to mám
navíc vše zesíleno, vylepšeno. Opěradlo není žádná 10mm silná dřevotříska ale je to 12 mm silná překlížka navíc vystužená
překlížkou síly 5-6mm. Hrany překlížky jsou zaobleny a zabroušeny, takže nedojde nikdy k protržení látky o ostrou hranu. Na
čalounění lůžka ITAL 2 je použita značková a kvalitní pěna DURÉN od firmy Grainer Austria, tedy žádný - ,,molitan“. Ta
zaručuje správnou pružnost čalounění a výdržnost oproti vymačkání sedáku a opěradla. Navíc je vytvarována do anatomického
tvaru sezení aby vás nebolela záda. Mrknite na VIDEO pod názvem ,,Novinky a důležité informace ….... „ na mých www.
stránkách .Čalounění je stříleno čalounickýma sponkama- rovně- má pravidelné mezery a kraje látek zahnuty a začištěny a
sponky jsou stříleny pravidelně a nahusto. I spodek čalounění je začalouněn pravidelně, stejnoměrně, vypnutý a estetický.
Pokud ,,někdo čalounické sponky ,,napere jak mu to padne,“, jak to potom asi vypadá - odfušované uvnitř ??? Začišťovací
netkaná textílie je zahnutá, vypnutá, pravidelně, stejnoměrně. Podle toho poznáte – zaučeného fušera a ranaře – od odborníka.
Zavírací kování lůžek. Vše je zesíleno a předymenzováno a vyrobeno BEZ zbytečných ,,vůlí“. Např. bronzová pouzdra které
slouží místo ložisek jsou nalisována a rozkrlumplována aby samovolně nevypadly. Tedy NEJSOU jen volně- nasazena, jak je
tomu u kupovaných kování na sklopná lůžka.
Středová osa lůžek je z trubky, která je navíc vyvložkována nalisovanou tzv. ,,stříbrnicí- hlazenkou“ což je velmi tvrdý a tzv.
nevařitelný materiál. Takový materiál - těžko ohnete.
Zavíracích pružin je v kování 18 až 22 ks – dle typu. Je ohodně lepší více pružin slabších, jak jen pár ks- sylnějších pružin. .
Více slabých pružin dává zavíracímu kování plynulejší chod zavíránía otvírání a větší sílu. Mrněte na viz. VIDEA mých lůžek,
chodím tam kolem pootevřených lůžek a lamelový rošt s matracemi se samovolně vevyklopí, drží samovolně v polootevřené
poloze. Tedy samovolně nespadne. Tak velkou sílu májí má zavírací kování.
- Matrace používám- zásadně jen kvalitní, žádné LEVNÉ sendviče nebo molitanové jako LUX, IVA, NORKA, NELA, ELA
tedy výškou nízké nebo levné pérové za 2500Kč a podobný šunt, apod. přece prospíte ,,jen,, 1/3 života.
Tyto matrace jsou již jen podle ceny na nouzové spaní na chalupu,apod. Možná tak pro děti, ale protože jsou na nich potahy
z levné syntetiky, potíte se na nich. Navíc jsou děti stále více alergici a proto potřebují prací- antialergické MicroCare,
SilverCare potahy. To samé platí pro lidi co se hodně potí - MicroCare, Hydrofast, Lyocell, apod..
Platí zásada, že když si pořádný mužský sedne na matraci, musí matrace jen propružit a ne že se propadne a sedí až na
podkladové desce nebo lamelách. Lůžko musí fungovat přesně jako tlumiče s pružinami v autě.
Při poskakování či převracení na matraci - nesmíte jít nikdy nadoraz ! Stále musíte pod sebou cítit pěnu a matrace
musí pružit!!Také si nekoupíte v bazaru auto u kterého jdou tlumiče s pružinami při zkoušce nadoraz. Řeknete, to si nechte, to
má vymlácené tlumiče. Matrace a rošt fungují naprosto stejně. Navíc musí být matrace dostatečně vysoká aby zvládla z
kompenzovat Vaše tělo ( pro klasického dospělého musí být výška jádra BEZ potahu cca. 14 –17 cm při VŠECH
sendvičových, latexových, a všech tzv. pěnových matrací (PUR) – teplá pěna (tepelně modifikovaná), HR pěna - levná studená
pěna(napodobenina) ORIGINÁLNÍ K studená pěna - Komfort, Durén, Celtex, líná pěna (Viscoline),NAVAPUR.
- Pod tyto matrace patří pořádný lamelový rošt s nastavením tuhosti lamel, čím hustší lamely, tím lépe.
Výška jádra matrace 10 cm + cca. 3 cm výška prošívaného potahu - je pro děti cca. do 8 let, chatu, apod..
Výška jádra matrace 12 -13 cm + cca. 3 cm výška prošívaného potahu je tak pro hubenou mládež nebo velmi štíhlé a drobné
ženy.
Výška jádra 14 cm + cca. 3 cm výška prošívaného potahu je pro mírně plnoštíhlé a drobné osoby.
Výška jádra 16 cm + cca. 3 cm výška prošívaného potahu je pro silnější, robustní a mírně obtloustlé osoby,
Výška jádra 18-24 cm + cca. 3až 5 cm výška prošívaného potahu je pro silné a tlusté osoby
U pérových matrací je to ale jinak!!
Pro dospělého je nutná výška CELÉ matrace i s potahem minimálně 19 cm,- spíš více !!!
Vždyť bonell nebo taštičky pružiny mají sami výšku 10 až 11,5 cm tak si odečtěte tuto výšku z celkové výšky matrace a
zbylou výšku čalounění s potahem dělte 2 na spodní a horní čalounění. Sami pak zjistíte, že pak taková matrace NEMÁ skoro
žádné čalounění – je poddimenzovaná. Plná váha jde na péra, ty jdou až nadoraz a brzy se vymačkají , prohnou, prasknou.
Čalounění se extrémním prohnutím vytáhne, vymačká – tzv. důlek.
Za komunistů byly péra silnější a nižší, měli více závitů, a byla silnější vrstva čalounění a hlavně více vrstev od nejtužší (dole
na pérech) až po nejměkčí nahoře .
Pokud Vám jinde nějaký prodejce vykládá něco jiného, je hlu…., chce jen prodat.
Není vyučen v oboru, neopravuje lidem tyto poddimenzované výrobky, nezná jak se např. matrace lepí, šijí a z jakých
materiálů a jak tyto materiály fungují. Je to jen prodejce který zná jen něco o ničem z prospektu. (Zdravotní, perfektní,
kvalitní,apod. - nezná žádná důležitá technická data materiálů dle DIN,ČSN, ISO,OKE.). Když si tyto různé levné matrace
koupíte a nebudete spokojeni, pošle Vás někam……protože jste si je vybral sám a chtěli jste levné matrace a je to tedy Váš
problém.
Platí železná zásada. Ceny komunistů (800 až 1800 Kč za matraci x 5 násobné zdražení materiálů). Dospělý mužský
musí mít matraci minimálně za 5000 Kč aby mu fungovala dobře a bezproblémově sloužila cca. 10 let. Konec. 1.014
PS: Jsem čalouník. Matrace jak vyrábím tak i po jiných firmách opravuji - (pokud to jde). Nepodceňujte to!!!!

ŠPIČKOVÉ IKV 1, 2 - Sklopné lůžko na stěnu v provedení na výšku
,,MERCEDES“ mezi skříňovými lůžky v ČR ! (Nejvíce vybavené v přepočtu peníze ku materiálu a výbavě v ČR).
IKV 1 - jednolůžko, které vypadá jako dvoudveřová skříň
IKV 2 - dvojlůžko, které vypadá jako třídveřová nebo čtyřdveřová skříň

Ceny platné od 1.1.2014

Luxusní a maximálně vybavené sklopné lůžko určené na stálé používání. Vhodné do nábytkových sestav (s hloubkou nábytku 38 až 50 cm), do bytovek
a malých bytů, kanceláří, dětských a studentských pokojů, hotelů. Lůžko tvoří velice pevná skříň v jejímž robustním dně jsou osazeny regulovací nohy
pro srovnání nerovnosti podlah. Zezadu lůžko zpevňují masivní záda z LTD a příčka z lamina doplněné bílým nebo barevným sololakem (MDF) v barvě
lůžka, který je proti odíráni zdi lůžkovinami. Na pevných zádech s LTD jsou regulace pro srovnání nerovností stěn a proti prohýbání zad lůžka.
Lůžko je VELMI PEVNÉ a ROBUSTNÍ. Na zádech z lamina je za příplatek přiděláno čalouněné čelo (pro větší pohodlí a zateplení) a zdarma jsou
poličky na budík, knihu, hodinky apod. Do lůžka je možné zabudovat i vnitřní osvětlení.
Jako jediní v ČR máme na dveřích osazeno 12 ks !! značkových německých pantů proti vytržení dveří a jsou pro různý stupeň otevření dveří – viz.
nákresy a VIDEO. Lůžko má na lamelovém roštu osazeno velmi silné zavírací kování s 2 násobnou regulací zavírací síly, takže je zavře i dítě (včetně
matrací a ustlaných lůžkovin)! Lůžkoviny drží na matracích oboustranně zapínatelné popruhy. Na zavření celého lůžka stačí jen 5 pohybů! Naše lůžka se
zhotovují jako ORIGINÁL. Lůžko je v dílně kompletně smontováno, pasuje se kus na kus, abychom při výrobě různých typů a velikostí docílili
maximální přesnosti a pevnosti. Vše je zesíleno a předimenzováno pro vysokou výdrž a dlouhou životnost BEZ problémů s praskáním, prohýbáním,
vrzáním, apod. ZÁRUKA na kompletní lůžko při montáži výrobcem je 4 ROKY. Dostanete navíc náhradní díly - lamely, držáky lamel, pružiny.

Lůžko je standardně vybaveno:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Čalouněným čelem (na výběr 5 typů látek, možné dodat vlastní látku = sleva.), poličkami na odložení drobností, MDF na zádech lůžka.
Pevné dno lůžka je osazeno regulovatelnými nohami pro srovnání nerovností podlah.
Osazeno robustním kovovým plochým lamelovým roštem osazeným březovými lamelami s nosností až 140 kg / 1 osoba tj. 280 kg /2 osoby
(za příplatek možné polohování hlava nebo hlava + nohy, přitužení lehací plochy pro váhy nad 80 kg).
Možné použít různé matrace, které dodáme, nebo Vaše matrace (poradíme, popř. dodáme matrace dle Vašich přání – máme speciální vzorkovnu).
Z našich matrací doporučujeme špičkové OKTÁVA a KING z materiálů Durén a ORIGINÁLNÍ K-STUDENÁ PĚNA.
200 druhů povrchových úprav skříní – lamino (např. bílá, černá, buk, dub, ořech, olše, mahagon, smrk, borovice, apod.).
Různé povrchy je možné od výrobců Kronospan, Humpolec, EGGER, Max, Kaindl, Wodego.
Korpus je standardně v síle 18, 19 mm. Po dohodě je možné ho zhotovit i v síle materiálu 22 a 25 mm.
Vrch je standardně vložený, je možné ho zhotovit i jako naložený a přesazený.. K lůžku doděláme i ostatní sektorový atypický nábytek
Dveře jsou naložené, sokl standardně 10 cm (možné upravit výšku dle Vašeho nábytku). Nutné dokoupit 2 až 4 ks držadel.
Na výběr různé stupně otevření robustních dveřních pantů (viz. nákresy) - 170°+170°, 170°+110°, 110°+170°, 250°+250°…

Rozměrové možnosti lůžek: (Hloubka zavřeného korpusu s dveřmi je 45 cm). ( Možné zhotovit i jiné rozměry dle dohody )!
Maximální rozměry matrací jsou 205x170 (180) cm- jsou na to stavěny chodby, dveře, průchody v domech – dle normy ČSN.
Jednolůžka se vyrábí pro šířky matrací
při celkové šířce skříně jednolůžka
Dvojlůžka se vyrábí pro šířky matrací
při celkové šířce skříně dvojlůžka
Dvojlůžka se vyrábí pro délky matrací
při celkové výšce skříně lůžka na výšku
při celkové hloubce lůžka – otevřeného
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2
(Tato cena je při ceně lamina do 250,- Kč/m , zádovka (MDF) do 90,-Kč/m2 plochy tj. cca. 40. barev povrchů lamina. Dalších cca.160
barev povrchů lamina je za příplatek dle aktuálních ceníků.- Franko velkosklad stolař. materiálů JafHolz Vyškov od 1.4.013).

Lůžko je demont – 13 dílů. Informace o možnosti montáže, dopravy, době dodání a objednání, možnosti
AKCÍ, slev, NOVINKY - čtěte podrobně - VIZ. DOPLŇKOVÝ LIST a DŮLEŽITÉ ČTI .
Cena za kompletní Jednolůžko IKV 1 - 21500 Kč /
Dvojlůžko IKV 2 – 27050 Kč
Doplňky za příplatek: (Ceny jsou uvedeny jako konečné, NEJSEM plátce DPH)

Jednolůžko-IKV1

Nastavení tuhosti lehací plochy (nad 80 kg nutné)
' + 320,00 Kč
Polohovací hlava (proti konkurenci osazeny gumové dorazy proti vrzání)
' + 1010,00 Kč
Polohování hlava + nohy (proti konkurenci osazeny gumové dorazy proti vrzání)
¨+ 2215,00 Kč
Čalouněné čelo na opření hlavy (možné dodat vlastní látku - sleva)
¨ + 760,00 Kč
Vysokopevnostní hrana ABS 2 mm na dveře a kompletní lamelový rošt.
¨+ 1 240,00 Kč
Vysokopevnostní hrana ABS 0,5 nebo 0,7 mm na kompletní lůžko.
¨+ 470,00 Kč
Poličky na knížku či budík
Je vždy ZDARMA
Zrcadla na 2 či 4 dveře
Cena dohodou
Lampičky LED či zářivky
Cena dohodou
Doprava po ČR a SR je dle typu AKCE na internetu . Doprava je buď ZDARMA nebo jen za cenu projetého benzínu

Dvojlůžko-IKV 2
¨+ 640 Kč
¨+ 2020 Kč
¨+ 4430 Kč
¨+ 1020 Kč
¨+ 2480 Kč
¨+ 940 kč
Je vždy ZDARMA
Cena dohodou
Cena dohodou

Veškerá kotvící technika jako např. montážní kříže, chemické kotvy
jsou ZDARMA – nedoplácíte tedy žádné doplatky.
Odborná montáž lůžka u zákazníka 1. montážníkem je vždy ZDARMA – trvá. cca. 8 hod..
Pevná záda s lamina a MDF s regulačními podložkami pro srovnání křivých zdí je vždy ZDARMA
Robustní dno s až 8 ks štelovacích nohou pro srovnání křivých a prohýbajících se podlah je vždy ZDARMA
Horní zpevňovací příčka proti prohýbání vršku lůžka
je vždy ZDARMA

Zakázková výroba:
Radek Svoboda
Dolní Lhota 170
67801 okr. Blansko
kr. Blansko

(3 km od Blanska)

V nové VZORKOVNĚ si lůžka můžete
prohlédnout a vyzkoušet.
Nyní je možné si lůžka objednat i přes
tel. nebo k Vám po dohodě dojedu
domů. Volejte 603293707, vysvětlím
Vám postup který je nutné udělat.

Tel: +420 603293707.
Pracovní doba ve VZORKOVNĚ i výrobě je jen po telefonické dohodě.
Do VZORKOVNY je možné se objednat jen po telefonické dohodě ale
pracovní doba je 7 dní v týdnu a 24 hod. denně.
!! Stránky jsou- www.sklopne-postele.eu
!!SVOJI NÁVŠTĚVU OBJEDNÁVEJTE VŽDY DOSTATEČNĚ
DLOUHO DOPŘEDU!! Pracovní doba je jen po tel. dohodě!!
!! MUŽETE DOJET I VLAKEM NEBO AUTOBUSEM vyzvedneme
Vás po dohodě na nádraží v Blansku.

Robustní a pevné - SVV 1, 2 - Sklopné lůžko na stěnu v provedení na výšku
SVV 1 – jednolůžko - vypadá jako dvoudveřová skříň. (hloubka lůžka je 62 cm, hodí se k šatním skříním.
SVV 2 - dvojlůžko - vypadá jako třídveřová nebo čtyřdveřová skříň.

Ceny platné od 1.1.2014

Perfektní, VELMI ROBUSTNÍ a PEVNÉ sklopné lůžko na stálé spaní. Vhodné do starých obývacích stěn s hloubkou nábytku zhruba 60 cm nebo do
ložnic mezi šatní skříně, kde spolu s nimi tvoří (po zavření lůžka) ucelenou kompaktní stěnu. Lůžko tvoří velice pevná skříň v jejímž robustním dně jsou
osazeny regulovatelné nohy pro srovnání nerovností podlah. Zezadu lůžko zpevňují masivní záda a příčka z lamina doplněné bílým nebo barevným
sololakem(MDF) v barvě lůžka, který slouží proti odíráni zdi lůžkovinami. Na zádech z lamina je standardně v ceně ZDARMA přiděláno šikmo posazené
čalouněné čelo (pro větší pohodlí jako opěradlo u křesla ) a rohové poličky na budík, knihu, hodinky, apod. Jako jediní v ČR máme na dveřích 12 ks !!
značkových německých pantů proti vytržení dveří které jsou pro různý stupeň otevření dveří – viz. nákresy a VIDEO. Lůžko má na lamelovém roštu
osazeno velmi silné zavírací kování které jsem vymyslel již v r. 1989 a stejné je i na lůžku ITAL nebo starším typu RSV které v r. 1995 a 1997 vyhrálo
cenu ,,VÝROBEK ROKU,, od RECEPTÁŘE. Lůžko tedy zavře i starší dítě (včetně matrací a ustlaných lůžkovin). Lůžkoviny drží na matracích
oboustranně zapínatelné popruhy. Na zavření celého lůžka stačí jen 5 pohybů! Záruka na lůžko při montáži výrobcem je 4 ROKY. Dostanete navíc
zdarma lamely, držáky lamel a pružiny- do zásoby.

Lůžko je standardně vybaveno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V ceně lůžka jsou standardně kovové ploché lamelové rošty (březové lamely) s rozměry dle tabulek, možné zhotovit i jiné rozměry.
Čalouněným čelem na LTD (Na výběr 5 typů látek, možné dodat vlastní látku – sleva) + policemi + (MDF) na zádech lůžka.
Robustní dno je osazeno regulovatelnými nohami pro srovnání nerovností podlah.
Osazeno robustním kovovým plochým lamelovým roštem (za příplatek možné polohování hlava nebo hlava + nohy a přitužení
lehací plochy pro váhy nad 80 kg). Lůžko je určené pro váhy až do 280 kg / 2 osoby.
Možné použít různé matrace, které dodáme, nebo Vaše matrace (poradíme, popř. dodáme matrace dle Vašich přání – máme speciální
vzorkovnu). Doporučujeme naše špičkové matrace KING a OKTÁVA s materiálu Durén a K- STUDENÁ originální pěna.
200 druhů povrchových úprav skříní – lamino (např. bílá, černá, buk, dub, ořech, olše, mahagon, smrk, borovice apod.).
Různé povrchy je možné od výrobců Kronospan, Humpolec, Říčany, EGGER, GLUNZ. Za příplatek je možné i dýha..
K lůžku doděláme i ostatní atypický nábytek – vzhledově se upravuje dle typu lůžka.
Standardně síla lamina 18,19mm možné 22,25mm.
Dveře jsou naložené - osazené 12 ks !! německých pantů, sokl 10 cm (možné upravit). Vrch lůžka je možný zhotovit jako naložený.
Na výběr různé stupně otevření velmi robustních dveřních pantů (viz. nákresy) - 170°+170°, 170°+110°, 110°+170°, 250°+250 °…

Rozměrové možnosti lůžek : Hloubka uzavřeného korpusu 62 cm, vhodné mezi nábytek hloubky 40 až 65 cm.
Jednolůžka se vyrábí pro šířky matrací
Při celkové šířce skříně jednolůžka
Dvojlůžka se vyrábí pro šířky matrací
Při celkové šířce skříně dvojlůžka
Lůžka se vyrábí pro délky matrací
Při celkové výšce skříně lůžka na výšku
Při celkové hloubce lůžka – otevřeného
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Vyrábíme pro maximální rozměr matrací 205 x170 (180) cm - jsou na to stavěny dveře, chodby, průchody – dle ČSN normy. (Tato
cena je při ceně lamina do 250,- Kč /m2, zádovka (MDF) do 90,-Kč/m2 plochy tj. cca. 40. barev povrchů lamina. Dalších cca.160 barev
povrchů lamina je za příplatek dle aktuálních ceníků.- Franko velkosklad stolař. materiálů JafHolz Vyškov.

Lůžko je demont – 13 dílů. Informace o možnosti montáže, dopravy, době dodání a objednání, možnosti
AKCÍ, slev, NOVINKY - čtěte podrobně - VIZ. DOPLŇKOVÝ LIST a DŮLEŽITÉ ČTI .
Cena za kompletní lůžkoDoplňky za příplatek:

Jednolůžko - SVV1 - 22245 Kč /

Dvojlůžko- SVV2 – 27800 Kč

Jednolůžko-SVV1

Dvojlůžko -SVV 2

Nastavení tuhosti lehací plochy (nad 80 kg nutné)
¨+ 320,00 Kč
Polohovací hlava (proti konkurenci osazeny gumové dorazy proti vrzání)
¨+ 1010,00 Kč
Polohování hlava + nohy (osazeny gumové dorazy proti vrzání)
¨+ 2215,00 Kč
Vysokopevnostní hrana ABS 0,5mm,0,7 mm – kompletně celé lůžko
¨+ 480,00 Kč
Vysokopevnostní hrana ABS 2 mm - dveře + kompletní rám
¨+ 1 420,00 Kč
Čalouněné čelo na opření hlavy je u SVV součástí mechanizmu lůžka
Již je v ceně
Poličky na knížku či budík
Je vždy ZDARMA
Zrcadla na 2 či 4 dveře
Cena dohodou
Lampičky LED či zářivky
Cena dohodou
Doprava po ČR a SR je dle typu AKCE na internetu . Doprava je buď ZDARMA nebo jen za cenu projetého benzínu

¨+ 640,00 Kč
¨+ 2020,00 Kč
¨+ 4 430,00 Kč
¨+ 960,00 Kč
¨+ 2 680,00 Kč
¨Již je v ceně
Je vždy ZDARMA
Cena dohodou
Cena dohodou

Veškerá kotvící technika jako např. montážní kříže, chemické kotvy
jsou ZDARMA – nedoplácíte tedy žádné doplatky.
Odborná montáž lůžka u zákazníka 1. montážníkem
je vždy ZDARMA – trvá. cca. 8 hod..
Pevná záda s lamina a MDF s regulačními podložkami pro srovnání křivých zdí je vždy ZDARMA
Robustní dno s až 8 ks štelovacích nohou pro srovnání křivých podlah
je vždy ZDARMA
Horní zpevňovací příčka proti prohýbání vršku lůžka
je vždy ZDARMA

Zde si u mě si sklopná lůžka můžete po tel. dohodě prohlédnout a vyzkoušet v mojí dílně či v nově budované
vzorkovně – VELMI DOPORUČUJI + navíc si osobně vyzkoušíte různé matrace !
Ti co ke mně nechtějí jezdit se na lůžka se podívat, je možné si poštou zapůjčit VZORKOVNÍK látek, lamin, MDF
( je toho plná bedna od banánů ) a vybrat si lůžko, výbavu, barvu, typ – doma.
Nebo naložím plné auto vzorkovníků lamin, látek, matrací a dojedu k vám - platí pro celou ČR,SR. Platí hlavně pro
ty, co znají některé moje výrobky či jejich příbuzní jsou lakomí je dovézt ke mně se zajet podívat.
Vyrábí: Radek Svoboda - zakázkové truhlářství a čalounictví,
Dolní Lhota 170, 67801 Blansko - jsme 3km od Blanska, Tel: +420 603293707.
Stránky jsou - www.sklopne-postele.eu
Skype tel. zdarma večer po práci je: fa.radek.svoboda

Pracovní doba je 7. dní v týdnu a 24.hod. denně ale jedině po telefonické dohodě!
Svoji návštěvu u nás objednávejte VŽDY dostatečně dlouho dopředu !! Možné dojet k nám i vlakem či
autobusem . Je možné dojet i v týdnu nebo v sobotu a neděli.

PERU 1, 2 - Sklopné lůžko na stěnu v provedení na výšku Ceny jsou platné od 1.1.2014
PERU 1 – jednolůžko – vypadá jako skříň s posuvnými dveřmi, v jejíž spodní části jsou dva šuplíky.
PERU 2 – dvojlůžko – vypadá jako dvojskříň s posuvnými dveřmi, v jejíž spodní části jsou dva šuplíky.
Jako jediný v ČR – vyrábím tzv. lůžko do stísněných prostorů. Ideální lůžko na stálé spaní do VELMI malých bytů a
stísněných prostor (např. je z jedné strany lůžka zeď a z druhé strany čalouněná sedačka nebo hluboký jiný nábytek - (viz. fotky a
VIDEO), kde by velké dveře (jako u typů IKV, SVV) překážely. Lůžko má dveře jen 12 cm široké, takže mají minimální nároky
na prostor. Zbytek plochy dveří, které lůžko zakrývají, je připevněn zespodu na lamelovém roštu. Lůžko má velmi silné zavírací
kování, takže lůžko zavře i dítě (včetně ustlaných lůžkovin a matrací)! Lůžkoviny drží na matracích oboustranně zapínatelné popruhy.
Na zavření lůžka stačí jen 4 pohyby. Plná záruka na lůžko je 3roky. Dostanete navíc zdarma lamely, držáky lamel, pružiny.

Lůžko je standardně vybaveno:
•
•

•
•
•
•
•

•

Lůžko tvoří pevná a robustní skříň osazená kvalitním a robustním lamelovým roštem osazený březovými lamelami..
Záda z lamina, které lůžko drží a zateplují, jsou standardně osazeny poličkami na budík a knížky a v horní polovině i sololakem (MDF) na
zádech lůžka. U vrchu lůžka je zpevňovací pás z lamina který vršek zpevňuje proti prohnutí .
Dno je naložené a osazeno regulovatelnými nohami pro srovnání nerovností podlah - výška 1,8 cm.
Standardně osazeno robustním – plochým lamelovým roštem s lamelami (za příplatek možné i polohovací hlava a přitužení lehací plochy
pro váhy nad 80 kg). Lůžko je určené až pro váhy osob až do 280/kg /2 osoby.
Možné použít různé matrace, které dodáme, nebo Vaše matrace (poradíme, popř. dodáme matrace dle Vašich přání – mám vzorkovnu).
Cca. 200 druhů povrchových úprav skříní – lamino (např. bílá, černá, buk, dub, ořech, olše, mahagon, smrk, borovice apod.).
Různé povrchy je možné od výrobců Kronospan, Humpolec, Říčany, EGGER, Max, Kaindl, Wodego . Za příplatek je možné i dýha.
Dvířka, „šuplíky“ a dno jsou naložené.
K lůžku doděláme i ostatní atypický nábytek – vzhledově se upravuje dle typu lůžka. Potřebujete 6 ks držadel.

Rozměrové možnosti lůžek:

Hloubka zavřeného korpusu s dveřmi je 45 cm, vhodné mezi nábytek s hloubkou 40 až 50 cm.

PERU 1 - Jednolůžka se vyrábí pro šířky matrací
78
80
85
90cm
Při celkové šířce skříně jednolůžka
92
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104cm
PERU 2 -Dvojlůžka se vyrábí pro šířky matrací
120
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170 cm
Při celkové šířce skříně dvojlůžka
134
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Lůžka se vyrábí pro délky matrací
190
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200
205cm
Při celkové výšce skříně lůžka na výšku
205
210
215
220cm
Při celkové hloubce lůžka – otevřeného
203
208
213
218cm
(Tato cena je při ceně LTD do 250,- Kč/m2, zádovka (MDF) do 90Kč/m2 plochy -franko velkosklad stolař. materiálů fa. JaF Holz Vyškov.

Lůžko je demont – 13 dílů. Informace o možnosti montáže, dopravy, době dodání a objednání, možnosti
AKCÍ, slev, NOVINKY - čtěte podrobně - VIZ. DOPLŇKOVÝ LIST a DŮLEŽITÉ ČTI .
Cena za kompletní- (ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH) Jednolůžko – 21150 Kč Dvojlůžko – 28300 Kč
Doplňky za příplatek:
Jednolůžko – PERU 1 Dvojlůžko- PERU 2
Nastavení tuhosti lehací plochy (nad 80 kg nutné)
¨+ 320,00 Kč
¨+ 640,00 Kč
Polohovací hlava – 12 poloh.
¨+ 1010,00 Kč
¨+ 2020,00 Kč
ABS hrany 2 mm na dveře, šuplíky, příčky
¨+ 1 240,00 Kč
¨+ 2 480,00 Kč
Čalouněné čelo
(možné dodat i vlastní látku)
¨+ 760,00 Kč
¨+ 1 020,00 Kč
Montáž lůžka 2 našimi montážníky, když majitel lůžka nemůže pomoci s montáží.
¨+ 900,00 Kč
¨+ 1 300,00 Kč
ABS hrany 0,5/ 0,7 mm místo klasické papírové hrany - na celé lůžko
¨+ 480,00 Kč
¨+ 960,00 Kč
Poličky na knížku či budík
Je vždy ZDARMA
Je vždy ZDARMA
Lampičky LED či zářivky
Cena dohodou
Cena dohodou
Doprava po ČR a SR je dle typu AKCE na internetu . Doprava je buď ZDARMA nebo jen za cenu projetého benzínu

Veškerá kotvící technika jako např. montážní kříže, chemické kotvy
jsou ZDARMA – nedoplácíte tedy žádné doplatky.
Odborná montáž lůžka u zákazníka 1. montážníkem
je vždy ZDARMA – trvá. cca. 8 hod..
Pevná záda s lamina a MDF s regulačními podložkami pro srovnání křivých zdí je vždy ZDARMA
Robustní dno s až 8 ks štelovacích nohou pro srovnání křivých podlah
je vždy ZDARMA
Horní zpevňovací příčka proti prohýbání vršku lůžka
je vždy ZDARMA
Zde si u mě si sklopná lůžka můžete po tel. dohodě prohlédnout a vyzkoušet v mojí dílně či v nově budované
vzorkovně – VELMI DOPORUČUJI + navíc si osobně vyzkoušíte různé matrace !
Ti co ke mně nechtějí jezdit se na lůžka podívat, je možné si poštou zapůjčit VZORKOVNÍK látek, lamin, MDF ( je
toho plná bedna od banánů) a vybrat si lůžko, výbavu, barvu, typ – doma.
Nebo naložím plné auto vzorkovníků lamin, látek, matrací a dojedu k vám - platí pro celou ČR,SR. Platí hlavně pro
ty, co znají některé moje výrobky či jejich příbuzní jsou lakomí je dovézt ke mně se zajet podívat.
Vyrábí: Radek Svoboda - zakázkové truhlářství a čalounictví,
Dolní Lhota 170, 67801 Blansko - jsme 3km od Blanska, Tel: +420 603293707.
Stránky jsou - www.sklopne-postele.eu
Skype tel. zdarma večer po práci je: fa.radek.svoboda

Pracovní doba je 7. dní v týdnu a 24.hod. denně ale jedině po telefonické dohodě!
Svoji návštěvu u nás objednávejte VŽDY dostatečně dlouho dopředu !! Možné dojet k nám i vlakem či
autobusem . Je možné dojet i v týdnu nebo v sobotu a neděli.

