
Typový plán 
CONCEPT PRO

Provedení:

 - bílá

 - bílá / bílá lesk

 - šedá

kód pro výstavu

model CP-01 CP-02

popis
vyklápěcí postel pro matraci 140 x 200 cm, vertikální; matrace není,  

součástí, nosnost 200 kg
vyklápěcí postel pro matraci 120 x 200 cm, vertikální; matrace není 

součástí, nosnost 150 kg
rozměr š/v/h v cm 155 x 217 x 46 - 237 135 x 217 x 46 - 237

bílá 4139011.00 4139011.20

bílá lesk                          4139011.05 (model CP-01p) 4139011.22 (model CP-02p)

šedá 4139011.10 4139011.21

Provedení:

 - bílá

 - bílá / bílá lesk

 - šedá

kód pro výstavu

model CP-03 CP-04

popis
vyklápěcí postel pro matraci 90 x 200 cm, vertikální; matrace není 

součástí, nosnost 100 kg
vyklápěcí postel pro matraci 140 x 200 cm, horizontální; matrace není 

součástí, nosnost 200 kg

rozměr š/v/h v cm 105 x 217 x 46 - 237 215 x 159 x 46 - 177

bílá 4139011.14 4139011.01

bílá lesk 4139011.16 (model CP-03p)                         4139011.06 (model CP-04p)

šedá 4139011.15 4139011.11

Provedení:

 - bílá

 - bílá / bílá lesk

 - šedá

kód pro výstavu

model CP-05 CP-06

popis
vyklápěcí postel pro matraci 120 x 200 cm, horizontální; matrace není 

součástí, nosnost 150 kg
vyklápěcí postel pro matraci 90 x 200, horizontální; matrace není 

součástí, nosnost 100 kg

rozměr š/v/h v cm 215 x 139 x 46 - 157 215 x 109 x 46 - 127

bílá 4139011.31 4139011.17

bílá lesk 4139011.33 (model CP-05p) 4139011.19 (model CP-06p)

šedá 4139011.32 4139011.18
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Typový plán 
CONCEPT PRO

Provedení:

 - bílá

 - bílá / bílá lesk

 - šedá

kód pro výstavu

model CP-07 1D CP-08 2D

popis
skříň s 1 dvířky (za nimi uvnitř 3 vkládací police - á max. nosnost 5 kg), 1 

zásuvkou (nosnost max. 3kg) a 2 otevřenými policemi; k vertikální 
vyklápěcí posteli CP-01/02/03

skříň se 2 dvířky (za každými uvnitř 1 vkládací police) a 2 otevřenými 
policemi; max. nosnost polic - á 5 kg; k vertikální vyklápěcí posteli CP-

01/02/03

rozměr š/v/h v cm 45 x 217 x 46 45 x 217 x 46

bílá 4139011.02 4139011.03

bílá lesk                               4139011.07 (model CP-07p 1D)                               4139011.08 (model CP-08p 2D)

šedá 4139011.23 4139011.24

Provedení:

 - bílá

 - bílá / bílá lesk

 - šedá

kód pro výstavu

model CP-09 CP-10

popis
policový nástavec na horizontální vyklápěcí postel CP-04, se 2 

otevřenými policemi a 2 dvířky

policový nástavec na horizontální vyklápěcí postel CP-05, se 2 
otevřenými policemi a 4 dvířky (za nimi uvnitř celkem 2 vkládací police - 

max. nosnost police á 5kg)

rozměr š/v/h v cm 215 x 58 x 46 215 x 78 x 46

bílá 4139011.04 4139011.25

bílá lesk                         4139011.09 (model CP-09p) 4139011.27 (model CP-10p)

šedá 4139011.12 4139011.26

Provedení:

 - bílá

 - bílá / bílá lesk

 - šedá

kód pro výstavu

model CP-11

popis
policový nástavec na horizontální vyklápěcí postel CP-06, se 2 

otevřenými policemi a 4 dvířky (za nimi uvnitř celkem 2 vkládací police - 
max. nosnost police á 5kg)

rozměr š/v/h v cm 215 x 108 x 46

bílá 4139011.28

bílá lesk 4139011.30 (model CP-11p)

šedá 4139011.29

(B)

(A)

(A)

(A)
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