
Technický list



Vnitřní rozměry pro matrace
180 x 200 cm
200 x 200 cm

Vnější rozměry postele
(180 x 200cm)
Výška čela: 110 cm
Šířka čela: 190, 5 cm 
Šířka postele u nohou: 196,8 cm 
Délka postele (včetně  síly  čela
8 cm): 217 cm

Vnější rozměry postele
(200 x 200cm)

Výška čela: 110 cm
Šířka čela: 210, 5 cm 
Šířka postele u nohou: 216,8 cm 
Délka postele (včetně síly čela  
 8 cm): 217 cm

Výška noh

51 cm 

Výška lehu
57 cm ( při zapuštění  roštu
6 cm a výšce matrace 17
cm. )

*Všechny rozměry lze individuálně upravit

Rozměry
postele

Výška bočnice
(od země)
46 cm 

Materiál:
Opalovaný a kartáčovaný
smrk - masiv

Síla čela:

8 cm

Síla bočnice:
4 cm

Váha postele:

140 kg



Masivní
Postel,
která
vydrží
Díky bytelné konstrukci nebudete muset řešit nestabilitu, či vrzání a skřípání.
Konstrukci postele Benington jsme sestrojili tak, aby splňovala i ty nejvyšší
nároky na bytelnost, a vydržela tak co nejdéle. 



Pevný
rošt,
masivní
trám
Součástí postele je také pevný rošt z masivu. Je složen ze 14 lamel o síle 2,7 cm.  
Ve středu postele je masivní trám o rozměrech 6 x 10 x 200  cm ( Š x V x D ).   
Při takto masivním trámu nejsou třeba žádné podpěrné nožky  ve střední části
postele. Maximální bytelnost je naší prioritou. 



Unikátní
design v
každém
detailu
Díky kombinaci kartáčovaného dřeva a epoxidové pryskyřice je postel
Benington skutečným unikátem jak v České republice, tak
i v zahraničí.  Je to naše nejprodávanější postel, a není se čemu divit.
Bytelné zpracování v kombinaci s unikátním designem vytvoří ve vaši
ložnici perfektní dvojci, která vám zajistí pohodový a klidný spánek.



Barvy
splňující
nejpřísnější
normy 
Barvy, které používáme mají veškeré certifikace a atesty jak pro styk s
potravinami, tak i na dětské hračky, kde jsou normy nejpřísnější. 



Kvalitní
ocelové
kování
Na všechny naše postele používáme kvalitní ocelové kování od německého
výrobce Hettich.  Standardně se používá jedno kování na bočnici. Na postelích
DOMPOS najdete celkem dvě kování na bočnici, což zajistí maximální
pevnost postele.

Nenecháváme nic náhodě a dáváme si opravdu záležet na tom, aby postel
vydržela co nejdéle. 



100 hodin 
Poctivé
ruční práce 
Než je Benington připraven k tomu, aby zdobil právě vaši ložnici.

Poctivá ruční práce a láska k řemeslu je přesně to, co tvoří naše
postele. Moc dobře víme, jak je pro vás správný výběr postele
důležitý, a proto nikdy nedopustíme, aby z naši dílny vyšlo něco, 
s čím bychom nebyli na 100 % spokojeni. 



Doprava 
a montáž
zdarma
Dovoz, stěhování, montáž..
U toho se člověk dokáže nadřít. U nás si s  tím nemusíte lámat
hlavu. Postel vám dovezeme, nastěhujeme  a i složíme.
Nebudete s tím mít žádné starosti. Vše zařídíme my.



Máte
otázky? 
Ozvěte se
nám! 

info@dompos.cz
+420 730 670 967


