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POSTEL STELA:
Prohnuté čelo vysoké 90 cm a zaoblené rohy 
u korpusu jsou základními znaky této postele.

postel Stela-P-160

POSTEL BRIA:
Již na první pohled zaujme natradičně řeše-
ným, oble zakončeným čelem vysokým 85 cm. 
Při dalším pohledu zjistíte, že tato postel je celoča-
louněná! K očalounění je použita velmi kvalitní látka Soft 
imitující kůži s otěruvzdorností 100.000 cyklů.
 Vyráběna je celkem ve třech rozměrech.
• S ložnou plochou pro matrace o celkové velikosti 160 x 190 cm.
• S ložnou plochou pro matrace o celkové velikosti 180 x 200 cm.
• S ložnou plochou pro matrace o celkové velikosti 200 x 200 cm.

noční stolek Leila-A prádelník Leila-C noční stolek Stela-A

NOČNÍ STOLEK LEILA-A a PRÁDELNÍK LEILA-C:
Jednoduché a přímé linky mají své příznice. Korpusy 
stojí na kovových nožkách.

NOČNÍ STOLEK STELA-A a PRÁDELNÍK STELA-C:
Čistý styl a zaoblené hrany. V kombinaci s postelí 
Leila, nebo Stela dotváří kompaktní dojem celku.

Výklopný rošt + úložný prostor  Rost-ulozny-160

VÝKLOPNÝ ROŠT:
K posteli o šířce 160 cm si můžete dokoupit tzv. 
„výklopný lamelový rošt s úložným prostorem“. 
Jak je patrné z obrázku, můžete díky tomu celkem 
pohodlně využít místo v rámu postele jako úložný 
prostor. Tato sada obsahuje kompletní výklopný rošt 
pro postel o šířce matrací 160 cm a dále tzv. úložný 
prostor, což je externí dno a montážní přípravky na 
jeho upevnění. Tyto komponenty se nedají zakoupit 
samostatně!

Police pro skříně Bria a Leila

Vnitřní zásuvky Bria-Dr

Dorazy pojezdových dveří Bria-Amo

DORAZY POJEZDOVÝCH DVEŘÍ:
Slouží jako tlumiče nárazů a při dovírání dveří zajišťují 
jejich konečné dovření, přitažením do cílové polohy.

postel Bria-P-160



POSTEL STELA:
Prohnuté čelo vysoké 90 cm a zaoblené rohy 
u korpusu jsou základními znaky této postele.

POSTEL LEILA:
Tato postel se vyznačuje rovným čelem vyso-
kým 104 cm a oblými rohy u předních nohou.

postel Leila-P-160

noční stolek Stela-A prádelník Stela-C noční stolek Aurora-A prádelník Aurora-B

šatní skříň s posuvnými dveřmi Bria-Su

NOČNÍ STOLEK STELA-A a PRÁDELNÍK STELA-C:
Čistý styl a zaoblené hrany. V kombinaci s postelí 
Leila, nebo Stela dotváří kompaktní dojem celku.

NOČNÍ STOLEK AURORA-A 
a PRÁDELNÍK AURORA-B:
Zcela netradiční zaoblené 
tvary jsou výrazným prvkem.

SKŘÍŇ BRIA-SU:
Nová řada šatní skříně s pojezdovými 

dveřmi nabízí plnohodnotné a funkční řešení 
uložného prostoru. Dveře, korpus i police 
jsou z dřevotřískových laminových desek. 
Dveře jsou silné 18 mm, boční korpus 22 
mm a zadní MDF deska je silná 5 mm. Ve 

standardní výbavě jsou 2 police o 
síle 38 mm a 4 tyče na šaty. Levá 

vnitřní část má šířku 120 cm, 
pravá 140 cm. Vnitřní 

prostor je vždy v dekoru 
buk přírodní.

postel Bria-P-160



Vyráběna je celkem ve třech rozměrech.
• S ložnou plochou pro matrace o celkové velikosti 160 x 190 cm.
• S ložnou plochou pro matrace o celkové velikosti 180 x 200 cm.
• S ložnou plochou pro matrace o celkové velikosti 200 x 200 cm.

postel Aurora-P-160

VNITŘNÍ VYBAVENÍ PRO ŠATNÍ SKŘÍŇ LEILA:

VÝSUVNÝ BOX ŠATNÍ SKŘÍNĚ 
LEILA:

Šatní skříň Leila-D5V a Leila-
D6V mají unikátní výsuvný box. 

Standardně mají tyto skříně 5 
nebo 6 samostatných křídlových 

dveří ( Leila-D5 a Leila-D6 ). V 
případě varianty s označením 

„V“ na konci názvu skříně slouží 
dveře jako samostatný šatní box. 

Z jedné strany jsou instalovány 
poličky a na druhé straně pak 
naleznete zrcadlo a místo pro 
zavěšení kravat, pásků, šátků, 

šál, či dalších doplnků.

výsuvný box u skříně Leila

POSTEL AURORA:
Nemusíte si pokládat otázku čím je tato postel vyjímečná. Již při 
prvním pohledu zjistíte, že tato postel je celočalouněná! Tedy nejen 
samotné čelo postele, jenž je „nadstandardně“ vysoké 120 cm, ale 
taktéž i celý korpus. K očalounění je použita velmi kvalitní látka Soft 
imitující kůži s otěruvzdorností 100.000 cyklů (Martindale).

noční stolek Leila-A



šatní skříň Leila-D6

VNITŘNÍ VYBAVENÍ PRO ŠATNÍ SKŘÍŇ LEILA:

ramínková tyč Leila-Rs vnitřní zásuvky Leila-Dr



názevmodel šířka / výška / hloubka
rozměr v cm

MOC s DPH

Šatní skříň s posuvnými dveřmi a příslušenství

názevmodel šířka /          /          / délka
rozměr v cm

Aurora-P-160 186 / 120 / 32 / 212
18.796,- KčPostel s čalouněným čelem i korpusem pro 

„Rost-ulozny-160“ a dvě matrace 80 x 190 cm.

MOC s DPH

Postele

Aurora-P-180 206 / 120 / 32 / 222
20.675,- KčPostel s čalouněným čelem i korpusem pro 

dvě matrace a rošty 90 x 200 cm.

Aurora-P-200 226 / 120 / 32 / 222
22.743,- KčPostel s čalouněným čelem i korpusem pro 

dvě matrace a rošty 100 x 200 cm.

Bria-P-160 186 / 85 / 32 / 222
23.133,- KčPostel s čalouněným čelem i korpusem pro 

„Rost-ulozny-160“ a dvě matrace 80 x 190 cm.

výška
čela

výška
rámu

Bria-P-180 206 / 85 / 32 / 232
25.446,- KčPostel s čalouněným čelem i korpusem pro 

dvě matrace a rošty 90 x 200 cm.

Bria-P-200 226 / 85 / 32 / 232
27.990,- KčPostel s čalouněným čelem i korpusem pro 

dvě matrace a rošty 100 x 200 cm.

Leila-P-160 181 / 104  / 32 / 206

10.120,- Kč
Postel s rovným čelem pro dvě matrace a 
rošty 80 x 190 cm.

Stela-P-160 181 / 90 / 32 / 215 14.642,- Kč
Postel s prohnutým čelem pro dvě matrace a 
rošty 80 x 190 cm.

Aurora-B 126 / 81 / 56
18.796,- KčČtyřzásuvkový prádelník oblých tvarů.

Leila-C 117 / 88 / 56 12.891,- Kč
Čtyřzásuvkový prádelník na nízkých nožkách.

Stela-C 117 / 85 / 56 16.506,- Kč
Čtyřzásuvkový prádelník se zaoblenými rohy.

Aurora-A 64 / 51 / 41
9.639,- KčTřízásuvkový noční stolek oblých tvarů.

Leila-A 58 / 43 / 45 5.783,- Kč
Dvouzásuvkový noční stolek na nízkých 
nožkách.

Stela-A 58 / 40 / 45 8.915,- Kč
Dvouzásuvkový noční stolek se zaoblenými 
rohy.

Bria-SU 268 / 251 / 63 32.049,- Kč
Skříň s posuvnými dveřmi. Ve výbavě jsou 2 
police a 4 tyče na šaty.

Bria-Dr 120 / 42 / 48
7.469,- KčDoplňkový zásuvkový box do levé vnitřní části 

skříně.

Bria-120-P 120 / 3,8 / 53
963,- KčDoplňkové police o síle 38 mm do LEVÉ části 

skříně.

Bria-140-P 140 / 3,8 / 53
963,- KčDoplňkové police o síle 38 mm do PRAVÉ 

části skříně.

Bria-Amo
1.566,- KčSada tlumičů pro pojezdové dveře šatní skříně 

Bria-SU.

Leila-D4 185 / 251 / 59

19.278,- Kč
Čtyřdveřová šatní skříň. Ve výbavě jsou 2 
police a 4 tyče na šaty.

Leila-D5 230 / 251 / 59

23.133,- Kč
Pětidveřová šatní skříň. Ve výbavě jsou 3 poli-
ce a 6 tyčí na šaty.

Leila-D5V 230 / 251 / 59

37.592,- Kč
Pětidveřová šatní skříň s výsuvným boxem. Ve 
výbavě jsou 2 police, 4 tyče na šaty a BOX.

Leila-D6 276 / 251 / 59

26.507,- Kč
Šestidveřová šatní skříň. Ve výbavě jsou 3 
police a 6 tyčí na šaty.

Leila-D6V 276 / 251 / 59

43.134,- Kč
Šestidveřová šatní skříň s výsuvným boxem. Ve 
výbavě jsou 3 police, 6 tyčí na šaty a BOX.

Leila-Dr 89 / 42 / 48
4.698,- KčZásuvkový box do dvoukřídlé vnitřní části 

skříně.

Leila-89-3P 89 / 3,8 / 53
2.530,- KčDoplňková sada 3 ks polic o síle á=38 mm do 

dvoukřídlé vnitřní části skříně.

Leila-44-3P 44 / 3,8 / 53
2.288,- KčDoplňková sada 3 ks polic o síle á=38 mm do 

jednokřídlé vnitřní části skříně.(Leila-D5 a D5V)

Leila-89-P 89 / 3,8 / 53
1.204,- KčDoplňková police o síle 38 mm do dvoukřídlé 

vnitřní části skříně.

Leila-44-P 44 / 3,8 / 53
963,- KčDoplňková police o síle 38 mm do jednokřídlé 

vnitřní části skříně. (Leila-D5 a D5V)

Leila-Rs
5.542,- KčStahovací ramínková tyč pro snadnou manipu-

laci s oblečením.

názevmodel šířka / výška / hloubka
rozměr v cm

MOC s DPH

Prádelníky

Noční stolky

Šatní skříň s křídlovými dveřmi a příslušenství

33.736,- Kč

17.350,- Kč

21.205,- Kč

35.664,- Kč

24.579,- Kč

40.724,- Kč

8.915,- Kč

16.156,- Kč

13.494,- Kč

17.470,- Kč

6.024,- Kč

9.639,- Kč

** cena v Bílém laku
* cena v moření Wenge, Třešeň a Jasan bílý
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** cena v Bílém laku
* cena v moření Wenge, Třešeň a Jasan bílý



Vzorník

Registrovaný prodejce nábytku značky IDPOINT:

Tiskové chyby vyhrazeny. Ceny platné k 1.9.2011. 
Všechna autorská práva na celý obsah vyhrazena. 
Copyright © 2010 ID POINT CZECH, spol. s r.o.
Změna cen vyhrazena !

91 - Třešeň FRA - Jasan bílý LBI - Bílý lak61 - Wenge K00 - Soft bílá K01 - Soft béžová

POSTELE - Leila a Stela

K10 - Soft hnědá

POSTELE - Aurora a Bria

SKŘÍNĚ, PRÁDELNÍKY, NOČNÍ STOLKY

názevmodel šířka / výška / hloubka
rozměr v cm

MOC s DPH

Rošty

Roma-160-190 V21 160 / 21 / 190
Zdravotní matrace o rozměru 160 x 190 cm se 
7-zónovou úpravou o síle 21 cm.

Roma-90 V21 90 / 21 / 200 6.572,- Kč
Zdravotní matrace o rozměru 90 x 200 cm se 
7-zónovou úpravou o síle 21 cm.

Roma-100 V21 100 / 21 / 200
Zdravotní matrace o rozměru 100 x 200 cm se 
7-zónovou úpravou o síle 21 cm.

Rost-ulozny-160 160 x 6 x 190
12.048,- KčVýklopný kovový rošt s dřevěnými lamelami o 

rozměru 160 x 190 cm s úložným prostorem.

Marta-28F-90 90 x 6 x 200
3.052,- KčDřevěný lamelový rošt s 28 lamelami o rozmě-

ru 90 x 200 cm.

Expert-28F-100 100 x 6 x 200
3.052,- KčDřevěný lamelový rošt s 28 lamelami o rozmě-

ru 100 x 200 cm.

názevmodel šířka / výška / hloubka
rozměr v cm

MOC s DPH

Matrace

Roma-160-190 V18 160 / 18 / 190
Zdravotní matrace o rozměru 160 x 190 cm se 
7-zónovou úpravou o síle 18 cm.

Roma-90 V18 90 / 18 / 200 5.891,- Kč
Zdravotní matrace o rozměru 90 x 200 cm se 
7-zónovou úpravou o síle 18 cm.

Roma-100 V18 100 / 18 / 200 6.480,- Kč
Zdravotní matrace o rozměru 100 x 200 cm se 
7-zónovou úpravou o síle 18 cm.

potah Microcare potah Charlote

matrace Roma
Z Á R U K A

rošt Marta-28F-90

MATRACE:
Matrace Roma je zdravotní matrace sendvičové-
ho typu s prodlouženou zárukou. Nosná plocha 
matrace je ze značkové pěny Carpenter®. Jedna 
strana matrace je měkčí, druhá tužší. Matrace 
má snímatelný a pratelný potah, který umožňuje 
snadnou údržbu.

LAMELOVÝ ROŠT:
Marta-28F-90 a Expert-28F-
100 jsou totožné nepolohovací lame-
lové rošty s výkyvnými kaučukovými pouzdry, 
lišící se pouze svým rozměrem. Kvalitní 28 lamelový rošt 
má zvýšenou nosnost - až 120 kg. V oblasti zad je nastavitelná 
tuhost lamel. Výška roštu je 6 cm. Vnější rám a lamely jsou z 
přírodního břízového řeziva. Rám je z masivní břízy.

Látka SOFT
složení :  48 % PU, 31 % CO, 21 % PES
hmotnost:  630 gr / m2

oděruodolnost: 100.000 cyklů
stálobarevnost: 4/5
nehořlavost: Ok

Marta-28F-80-190 80 x 6 x 190
3.052,- KčDřevěný lamelový rošt s 28 lamelami o rozmě-

ru 80 x 190 cm.

13.314,- Kč

7.832,- Kč

7.151,- Kč

7.740,- Kč

**
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*

**

**

*

** cena v potahu Microcare
* cena v potahu Charlote

*

10.490,- Kč

12.632,- Kč**

*

11.172,- Kč

7.161,- Kč

8.421,- Kč**

*



Leila-160-D6 Stela-160-SU

Stela-160-D6 Stela1-160-D6

Aurora-160-D6

Bria-160-SU Bria-160-D6

Aurora-B / Aurora-P-160 / Aurora-A


