
22.490,-

Sevilla

36.990,-

Inari-BP

18.990,-

Malaga

15.990,-

ArgosAKCE

AKCE

MALAGA 160,180x200 - BUK / natur
- velmi kvalitní masivní postel 
z tvrdého průběžného dřeva BUK
- výška lehací plochy ca.55 cm
- elegantní postel se zvýšeným
čelem na 105 cm.BUK / natur

AKCE

SEVILLA 160,180x200 - DUB / natur
- velmi kvalitní masivní postel 
z tvrdého průběžného dřeva - DUB
- výška lehací plochy ca.55 cm
- krása a kresba rostlého dubu
  bude ozdobou každé ložniceDUB / natur

AKCE

DUB / natur

ARGOS 160,180x200 - BUK
- pevná masivní postel z tvrdého 
  průběžného dřeva - BUK
- výška lehací plochy ca.55 cm
- jednoduchá elegance vhodná
  pro každý interiér

Výška lehací plochy 
min. 65 cm

AKCE

2022

INARI-BP 160,180x200 / BRUP 
- provedení DUB / natur
- mohutná a masivní postel z rostlého
  dubového dřeva nejvyšší kvality
- zvýšená lehací plocha na ca.65 cm
- BEZ roštů a úložného prostoruBUK / natur



www.postele-stach.cz

5.990,-

Police 
COSTA DUO

CLAUDIE 180x200 - DUB / natur
- včetně polohovací lamelových roštů
  28 bílých lamel + 4 výztuhy
- včetně velkého úložného prostoru 
  TEXTIL nebo AKULIT
- včetně plynových pístů 600N
- výška lehací plochy ca.65 cm

1 + 1  

SET

Police COSTA DUO 20/30 - jsou závěsné police, posuvné, vyrobené
z tvrdého dřeva BUK + moření dle platné vzorkovnice. 
Jsou určeny pro všechny typy postelí značky ŠTACH. Je LEVÁ a PRAVÁ.
Police COSTA DUO 20 - je pro bočnice výšky 20 cm 
                                       (řada Eleganz Line a Trendy Line)
Police COSTA DUO 30 - je pro bočnice výšky 30 cm 
                                       (řada Mountain Line)

SET

(za 2 ks)

Váš prodejce:

AKCE

32.990,-

CLAUDIE-BRUP 160,180x200 - BUK + moření
- velmi masivní dřevěná postel z rostlého
  bukového dřeva s širokým výběrem moření
- výška lehací plochy ca.65 cm
- elegance přírodního buku je stále IN

Claudie

Výška lehací 
plochy 

min. 65 cm

AKCE

2022

BUK / bílá BUK / gray

BUK
výška 20 cm
výška 30 cm

BUK / bílá BUK / gray

Proč postele značky ŠTACH 

* Garance - masivní postele zančky ŠTACH mají originální konstrukci
                   s pevností na 100 let
* Kvalita - vyrábíme z rostlého masivního dřeva BUK a DUB 
                v nejvyšší kvalitě provedení
* Originalita - vlastní vývoj konstrukce, osobitý design, 
                      jedinečné zpracování detailů
* Praktičnost - maximální funkčnost lůžka, ventilace úložného prostoru,
                       snadná údržba i pod lůžkem
* Znalosti - více jak 25 let profesionální praxe ve vývoji, 
                  výrobě postelí a práce se dřevem


