Textilní chránič Scandi (D250)

NÁBYTKOVÝ SYSTÉM

DOMINO
Jednolůžko Bubbles (DB902),Úložný prostor Bubbles(DB912)
Sedací polštář Scandi (D244), Zásuvka do regálu Bubbles (DB621)
Baldachýn Scandi (D237), Policový regál (D620)
Textilní box do regálu (D622)

25 l

na t

et

rhu

Textilie Teepee Scandi (D264), jednolůžko bez zábrany Bubbles (DB901)

Palanda posuvná Bubbles (DB910)
Policový regál 2x4 (D620), Domeček stan Scandi (D263), Policový žebřík (D109)
Zvýšené jednolůžko Bubbles (DB905)
Textilie Scandi (D238), Domeček Scandi (D263)
Textilní chránič Scandi (D249)

Palanda nízká dvoulůžko Bubbles (DB859)
Skříň kombinovaná Bubbles (DB513), Úložný prostor přistýlka Bubbles (DB946), Textilie stříška na nebesa (D254)
Závěsná textilie Scandi (D238), Schody Bubbles (DB105), Psací stůl (D701), Rostoucí židle (407/1), Kontejner Bubbles (DB710/BC)

NÁBYTKOVÝ

SYSTÉM

DOMINO

NÁBYTKOVÝ SYSTÉM

DOMINO

VLYSY (zábrany)
barevné provedení v bukovém masivu

Design
Domino Bubbles je novou kolekcí dětského nábytku, s jehož pomocí vytvoříte dětem originální dětský
pokoj. Stejně jako Domino se i Domino Bubbles vyznačuje variabilitou, která je doplněna o hravý
designový prvek v podobě vlysů v bublinovém tvaru. Vhodně zvolenou kombinací barev a textilních
doplňků můžete dětem vytvořit dětský pokoj, který bude rozvíjet jejich hravost a kreativitu.
Variabilita
Postele Domino Bubbles porostou s vašimi dětmi. V průběhu let můžete dokupovat další díly, zvyšující
prvky, nástavce, a tím zcela měnit vzhled, funkci i uspořádání nábytku v dětském pokoji tak, aby to co
nejvíce vyhovovalo potřebám a věku vašich dětí.
Bezpečnost
Zaoblené hrany u nábytku jsou pro děti pohodlné a bezpečné. Zvýšená jednolůžka a palandy jsou
vybaveny bezpečnostními prvky v podobě bočních zábran, ke kterým lze dokoupit textilní chrániče.
Velmi pevnou konstrukci zajišťuje kvalitní kování, celomasivní provedení a tloušťka použitých materiálů.

Schody Bubbles (DB104)

EXKLUZIVNÍ

KVALITA

DESIGN

DOMESTAV

VIZUALIZACE

A NÁVRHY

Domeček stan Comics (D263)
Skříň 4 zásuvková Bubbles (DB419)
Zvýšené jednolůžko Bubbles (DB905)

Originalita
Hravý dojem nedodávají postelím jen tvary a barvy, ale i textilní doplňky. Pokud se vašim dětem líbí
světlejší barvy, zamilují si textilie (baldachýny, stříšky či polštáře) ve Scandi stylu. Naopak dynamičtěji
bude dětský pokoj působit díky textilním doplňkům v provedení Comics.
Barevnost
U bukového masivu nabízíme vlysy, čela zásuvek a čela úložných prostorů v deseti barevných
variantách. Smrkové vlysy, čela zásuvek a čela úložných prostorů Bubbles nabízíme pouze
v přírodním provedení. Pro povrchovou úpravu používáme ekologické, vodou ředitelné
mořidla a laky. Olejování je prováděno Osmo oleji, které jsou
založené na bázi přírodních
olejů a vosků.

ČELA zásuvek, skříní
a úložných prostorů

Palanda

VARIABILNÍ NÁBYTEK
Zvýšené
jednolůžko

se vždy přizpůsobí vašim potřebám

1860/1610 mm

Horní spaní

Zvýšené jednolůžko Bubbles (DB905)
Nástavba domeček (D265), Textilie stříška Scandi (D231/SD)
Schody Bubbles (DB104), Skluzavka Comics (D922/CFC/BC)

Zvýšené
jednolůžko
elko

25 l

1180 mm

1180 mm

1860/1610 mm

Policový regál (D617)
Výsuvná přistýlka s úložným prostorem (DB103)
Jednolůžko Bubbles (DB902)

na t

et

680 mm

rhu

Dvoulůžko

Jednolůžko

Zvýšené jednolůžko
posuvné

DOPLŇKY

domestav.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby.

Palanda nízká horní spaní dělené čelo pravé (DB857), Skluzavka Comics (D879)
Jednolůžko Bubbles (DB902), Úložný prostor Bubbles (DB912)
Sedací polštář Comics (D244)

