
PREVEDENIE:

TYPOVNÍKOVÝ  LIST

"DENVER"

biela hladká-08, biela perlička-11

Nákres rozmery v mm materiál

Denver 01 (skr. 1.dv.) 18 mm

Rozmery:   v=2040, š=440, hl=520

Denver 02 (skr. 2.dv.) 18 mm

Rozmery:   v=2040, š=880, hl=520

polica pevná 1x, šatníková tyč 1x, dvere vysoké

Denver 03 (skr. 2.dv.+zásuvky) 18 mm

Rozmery:   v=2040, š=880, hl=520

Denver 04 (skr. 3.dv.) 18 mm

Rozmery:   v=2040, š=1320, hl=520

Denver 05 (police malé)

polica pevná veľká 1x + malá 1x, šatníková tyč 1+1, 
dvere vysoké

polica pevná 1x, šatníková tyč 1x, dvere vysoké

polica pevná 1x, šatníková tyč 1x, dvere nízke, zásuvky s 
plech.bokmi hl.450mm - 2x

Denver 05 (police malé) 18 mm

Rozmery:   v=18, š=402, hl=490

Denver 06 (police ve ľké) 18 mm

Rozmery:   v=18, š=842, hl=490

Denver 07 (poste ľ 180) 18 mm

polica veľká - 3x

polica malá - 3x

Rozmery:    v=400/450/700, š=1840, hl=2160

rošt: Masív v ráme - 900
Rozmery:    v=65, š=890, hl=1965

rošt: Masív v ráme BVP-900
Rozmery:    v=90, š=890, hl=1965

bez roštu, bez matraca

štandardný rošt z masívnych smrekových latiek, 
nepolohovateľný v ráme, vhodný pre pružinové a 
taštičkové matrace alebo vysoké penové matrace

Denver 08 (perinák) - 900 (2ks) 18 mm / 3mm

Rozmery:    v=230, š=900, hl=1800

Denver 09 (noč.stolík - 1x zás.)) 18 mm

Rozmery:   v=400, š=520, hl=420

systém umožňujúci prístup do úložného priestoru postele 
zdvihnutím roštu z boku, vyhotovenie s bočným výklopom 
s plynovým piestom (BVP), * vhodný pre pružinové 
matrace, * rošt do 120kg

dno - sololit - 2x, bok MDTD 1x

Denver 10 (komoda - 3x zás.) 18 mm

Rozmery:   v=880, š=780, hl=420

Denver 11 (komoda 2.dverová) 18 mm

Rozmery:   v=880, š=780, hl=420

zásuvka s plech.bokmi hl.350mm - 1x

zásuvky s plech.bokmi hl.350mm - 3x (1x nízka, 2x 
vysoká)

úchytka č.79
prevedenie: chróm matný

Denver - zostava č.01
zostava pozostáva z:

polica 1x

rozteč otvorov: 128mm

01-2x, 03, 07, 09-2x, 10, rošt masív v ráme, (bez 

Upozorňujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy.

Všetky technické údaje  sú uvádzané s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápa ť ich cca.

 mat - HRÚBKA MDTD MATERIÁLU

01-2x, 03, 07, 09-2x, 10, rošt masív v ráme, (bez 
matracov)


