
 
 
 

Čalouněná postel Dafné 
 
Čalouněné postele, materiál čalounění několik druhů čalounických látek, umělé a přírodní kůže. 
Ceny postelí jsou uvedeny bez postelových roštů v rámu. 

 
 
Čalounění řada A: 
 

DAFNÉ postel 160 x 200 32 585 
DAFNÉ postel 180 x 200 34 207 
DAFNÉ postel 200 x 200 36 518 
DAFNÉ příplatek za spuštění bočnic k zemi 2 323 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 1 pruh (výška á 27 cm) 3 848 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 2 pruhy (výška á 27 cm) 7 756 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 3 pruhy (výška á 27 cm) 11 592 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 43 cm – 2 ks 16 396 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 63 cm – 2 ks 16 396 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 1 pruh (výška á 27 cm) 1 718 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 2 pruhy (výška á 27 cm) 3 691 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 3 pruhy (výška á 27 cm) 5 264 
 

POL noční stolek se sklem 5 977 
POL noční stolek bez skla – taburet 5 288 
POL noční stolek kulatý se sklem 7 345 
POL noční stolek kulatý bez skla 6 885 
POL noční stolek bez zásuvky 7 236 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem 12 354 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem vč. osvětlení 14 895 
POL lavice s úložným prostorem 14 931 
 
 
Čalounění řada B (X): 
 

DAFNÉ postel 160 x 200 33 686 
DAFNÉ postel 180 x 200 35 356 
DAFNÉ postel 200 x 200 37 752 
DAFNÉ příplatek za spuštění bočnic k zemi 2 565 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 1 pruh (výška á 27 cm) 4 054 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 2 pruhy (výška á 27 cm) 8 192 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 3 pruhy (výška á 27 cm) 12 245 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 43 cm – 2 ks 17 255 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 63 cm – 2 ks 17 255 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 1 pruh (výška á 27 cm) 1 767 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 2 pruhy (výška á 27 cm) 3 896 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 3 pruhy (výška á 27 cm) 5 469 
 

POL noční stolek se sklem 6 340 
POL noční stolek bez skla – taburet 5 675 
POL noční stolek kulatý se sklem 7 684 
POL noční stolek kulatý bez skla 7 224 
POL noční stolek bez zásuvky 7 599 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem 12 693 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem vč. osvětlení 15 234 
POL lavice s úložným prostorem 15 549 
 
 
Čalounění řada C (Z): 
 

DAFNÉ postel 160 x 200 35 489 
DAFNÉ postel 180 x 200 37 244 
DAFNÉ postel 200 x 200 39 761 
DAFNÉ příplatek za spuštění bočnic k zemi 2 965 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 1 pruh (výška á 27 cm) 4 392 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 2 pruhy (výška á 27 cm) 8 906 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 3 pruhy (výška á 27 cm) 13 286 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 43 cm – 2 ks 18 634 



DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 63 cm – 2 ks 18 634 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 1 pruh (výška á 27 cm) 1 851 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 2 pruhy (výška á 27 cm) 4 223 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 3 pruhy (výška á 27 cm) 5 808 
 

POL noční stolek se sklem 6 933 
POL noční stolek bez skla – taburet 6 304 
POL noční stolek kulatý se sklem 8 228 
POL noční stolek kulatý bez skla 7 768 
POL noční stolek bez zásuvky 8 192 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem 13 237 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem vč. osvětlení 15 778 
POL lavice s úložným prostorem 16 553 
 
 
Čalounění řada D: 
 

DAFNÉ postel 160 x 200 37 302 
DAFNÉ postel 180 x 200 39 168 
DAFNÉ postel 200 x 200 41 796 
DAFNÉ příplatek za spuštění bočnic k zemi 3 372 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 1 pruh (výška á 27 cm) 4 725 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 2 pruhy (výška á 27 cm) 9 646 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 3 pruhy (výška á 27 cm) 14 359 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 43 cm – 2 ks 19 929 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 63 cm – 2 ks 20 040 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 1 pruh (výška á 27 cm) 1 944 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 2 pruhy (výška á 27 cm) 4 556 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 3 pruhy (výška á 27 cm) 6 141 
 

POL noční stolek se sklem 7 525 
POL noční stolek bez skla – taburet 6 933 
POL noční stolek kulatý se sklem 8 783 
POL noční stolek kulatý bez skla 8 323 
POL noční stolek bez zásuvky 8 784 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem 13 792 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem vč. osvětlení 16 333 
POL lavice s úložným prostorem 17 589 
 
 
Čalounění řada E: 
 

DAFNÉ postel 160 x 200 38 870 
DAFNÉ postel 180 x 200 40 832 
DAFNÉ postel 200 x 200 43 556 
DAFNÉ příplatek za spuštění bočnic k zemi 3 724 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 1 pruh (výška á 27 cm) 5 013 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 2 pruhy (výška á 27 cm) 10 286 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 3 pruhy (výška á 27 cm) 15 287 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 43 cm – 2 ks 21 049 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 63 cm – 2 ks 21 256 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 1 pruh (výška á 27 cm) 2 024 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 2 pruhy (výška á 27 cm) 4 844 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 3 pruhy (výška á 27 cm) 6 429 
 

POL noční stolek se sklem 8 037 
POL noční stolek bez skla – taburet 7 477 
POL noční stolek kulatý se sklem 9 263 
POL noční stolek kulatý bez skla 8 803 
POL noční stolek bez zásuvky 9 296 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem 14 272 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem vč. osvětlení 16 813 
POL lavice s úložným prostorem 18 485 
 
 
Čalounění řada F: 
 

DAFNÉ postel 160 x 200 40 683 
DAFNÉ postel 180 x 200 42 756 
DAFNÉ postel 200 x 200 45 591 
DAFNÉ příplatek za spuštění bočnic k zemi 4 131 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 1 pruh (výška á 27 cm) 5 346 



DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 2 pruhy (výška á 27 cm) 11 026 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 3 pruhy (výška á 27 cm) 16 360 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 43 cm – 2 ks 22 344 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 63 cm – 2 ks 22 662 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 1 pruh (výška á 27 cm) 2 116 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 2 pruhy (výška á 27 cm) 5 177 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 3 pruhy (výška á 27 cm) 6 762 
 

POL noční stolek se sklem 8 629 
POL noční stolek bez skla – taburet 8 106 
POL noční stolek kulatý se sklem 9 818 
POL noční stolek kulatý bez skla 9 358 
POL noční stolek bez zásuvky 9 888 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem 14 827 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem vč. osvětlení 17 368 
POL lavice s úložným prostorem 19 521 
 
 
Čalounění Walker: 
 

DAFNÉ postel 160 x 200 40 781 
DAFNÉ postel 180 x 200 42 860 
DAFNÉ postel 200 x 200 45 701 
DAFNÉ příplatek za spuštění bočnic k zemi 4 153 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 1 pruh (výška á 27 cm) 5 364 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 2 pruhy (výška á 27 cm) 11 066 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 3 pruhy (výška á 27 cm) 16 418 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 43 cm – 2 ks 22 414 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 63 cm – 2 ks 22 738 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 1 pruh (výška á 27 cm) 2 121 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 2 pruhy (výška á 27 cm) 5 195 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 3 pruhy (výška á 27 cm) 6 780 
 

POL noční stolek se sklem 8 661 
POL noční stolek bez skla – taburet 8 140 
POL noční stolek kulatý se sklem 9 848 
POL noční stolek kulatý bez skla 9 388 
POL noční stolek bez zásuvky 9 920 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem 14 857 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem vč. osvětlení 17 398 
POL lavice s úložným prostorem 19 577 
 
 
Čalounění kůže I.: 
 

DAFNÉ postel 160 x 200 64 239 
DAFNÉ postel 180 x 200 67 409 
DAFNÉ postel 200 x 200 75 032 
DAFNÉ příplatek za spuštění bočnic k zemi 3 969 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 1 pruh (výška á 27 cm) 6 546 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 2 pruhy (výška á 27 cm) 13 092 
DAFNÉ příplatek za zvýšení čela postele o 3 pruhy (výška á 27 cm) 19 626 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 43 cm – 2 ks 36 300 
DAFNÉ noční stolek se sklem vč. panelu š. 63 cm – 2 ks 36 300 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 1 pruh (výška á 27 cm) 3 376 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 2 pruhy (výška á 27 cm) 6 740 
DAFNÉ příplatek za zvýšení zad NS o 3 pruhy (výška á 27 cm) 10 104 
 

POL noční stolek se sklem 9 293 
POL noční stolek bez skla – taburet 8 543 
POL noční stolek kulatý se sklem 10 963 
POL noční stolek kulatý bez skla 10 503 
POL noční stolek bez zásuvky 10 418 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem 15 778 
POL noční stolek se zásuvkou a sklem vč. osvětlení 18 319 
POL lavice s úložným prostorem 26 632 
 
 
POL noční stolek celoskleněný s policí 8 349 
POL příplatek za podlážku postele 160 x 200 4 029 
POL příplatek za podlážku postele 180 x 200 4 550 
POL příplatek za podlážku postele 200 x 200 5 167 



POL zavěšená podlážka v úrovni spodní hrany bočnice postele 160 x 200 8 083 
POL zavěšená podlážka v úrovni spodní hrany bočnice postele 180 x 200 8 228 
POL zavěšená podlážka v úrovni spodní hrany bočnice postele 200 x 200 8 385 
POL příplatek za elektropřípravu pro osazení 1 krabice (KU68/SK1) 880 
 
 
Volitelné podnoží postelí: 
 

P01-14/05 – válcová noha, kov černá v. 14 cm 0 
P01-14/08 – válcová noha, kov stříbrná v. 14 cm 0 
P02-14/05 – hranatá noha, kov černá v. 14 cm 0 
P02-14/08 – hranatá noha, kov stříbrná v. 14 cm 0 
P02-14/k – hranatá noha, dub přírodní v. 14 cm 0 
P02-14/c – hranatá noha, buk přírodní v. 14 cm 0 
P02-14/d – hranatá noha, buk odstín wenge v. 14 cm 0 
P02-14/e – hranatá noha, buk odstín ořech v. 14 cm 0 
PL01/05 – ližina, kov černá v. 14 cm 4 890 
PL01/08 – ližina, kov stříbrná v. 14 cm 4 890 
 
 
Příplatek za prodlouženou délku postelí, spuštění bočnic k zemi a podlážek postelí 210 a 220 cm je 10 %. 
 
 
 
Rozměry u lůžek = vnitřní rozměry. 
U všech typů postelí v provedení kůže může docházet k odlišnému zpracování určitých detailů, především rozdíly v prošití, oproti 
ostatním potahovým materiálům. 
Zadní strana čela je standardně očalouněna pouze netkanou textilií. Na přání lze očalounit konkrétním materiálem za příplatek. 
Všechny typy postelí jsou vhodné i pro motorové polohování (uvádět raději při objednání). 
Tolerance rozměrů uvedených u jednotlivých postelí a doplňků je ± 25 mm 
Ceny postelových roštů viz samostatný ceník Matrace a rošty. 
Ceny postelí jsou uvedeny bez podkladních roštů (pokud není uvedeno jinak). 
Ceny neobsahují individuální dovoz k zákazníkovi a montáž. 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. 
Ceny jsou platné od 16. 9. 2022 do vydání nového ceníku. 
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