
Modularna spalnica KIRUNA



BARVNI DEKORJI

korpus in ličnice opcija nekaterih ličnic PU eko usnje notranjost omar

Atraktivna, delno maisvna spalnica v hrastovem dekorju, poudarki v steklu barve Champagne in kristalnim 
ogledalom.Klasične in drsne garderobne omare različnih dimnezij in 3 različnih višin (197, 217 ali 236 cm). 
Udobne postelje različnih dimnezij z oblazinjenim ali masivnim vzglavjem ter klasičnim vznožjem ali 
vznožjem z „lebdečim“ videzom. LED svetila v srebrni barvi. Nočne omarice različnih oblik in dimenzij ter 
dekorativni panel s temnim steklom in opcijsko LED osvetlitvijo. Stenski viseči elementi, komode, klopi, 
ogledala... Spalnica KIRUNA vam nudi širok nabor različnih elementov, s svojo kakovostjo in prefinjeno 
izdelavo pa vam bo omogočila prijetno in dolgoletno uporabo.

HRAST
delno masiven

STEKLO
Champagne

OGLEDALO
Kristal

umetno usnje
Champagne

imitacija
HRAST

Izbirajte med 3 različnimi modeli POSTELJ.

Možnost nastavitve 4 višin
ležišča v poteljnih okvijrih.

Dimenzije postelj:
š: 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 cm
d: 190 / 200 / 210 / 220 cm

Višina posteljnega okvirja 48 cm.

Pogled iz strani postelje.

Udobje postelj

Prikazane barve in obdelave se v tiskanem
katalogu in na spletu lahko razlikujejo od 
realnih odtenkov na samem pohištvu zaradi
same narave tiska in kalibracije barv na 
ekranih. Pridržujemo si pravico za napake in
naknadne tehnične spremembe. Leseno vzglavje PU vzglavje Klasične noge Enojna noga - „lebdeča“



"Twin“ dvojna postelja
Z našimi ultra-modernimi „twin“ posteljami pridobite 
prednosti uporabe in združevanja enojnih postelj v dvojno 
zakonsko posteljo in si tako regulirate spalno površino 
glede na vaše potrebe. Tako lahko dve enojni postelji 
združite in kasneje ponovno razdvojite z edinstvenim 
„Vario“ mehanizmom.

Obe notranji stranici postelje se lahko odstranita 
in naknadno ponovno sestavita.

„Vario“ mehanizem



Udobje in 
kakovost

„Lebdeča“ nočna omarica
š: 60 cm, STEKLO ličnice

Nočna omarica s 3 predali
š: 40 cm, STEKLO ličnice LED svetila v srebrnem ohišju

Enojno „lebdeče“ podnožje z ovalnim zaključkom

Nočna omarica s 3 predali
š: 60 cm, STEKLO ličnice

Nočna omarica s 3 predali
š: 60 cm, ličnice masiven HRAST

Nocneomarice Nočna omarica,
1 predal -„lebdeča“
š 60 cm
v 48 cm
g 43 cm

Nočna omarica,
2 predala -„lebdeča“
š 60 cm
v 48 cm
g 43 cm

Nočna omarica,
3 predali 
š 40 ali 60 cm
v 48 cm
g 43 cm

Panel za noč.om.
s temnim steklom
+ opcija LED
š 427 cm
g 14 cm



Garderobne omare

Funkcijska omara

Predal za pod posteljo s klasičnimi nogami

z integriranimipredali



Klasične grderobne omare (globina: 58 cm)

Širine klasičnih garderobnih omar 

Širine drsnih garderobnih omar 

VIŠINE garderobnih omar 

Vse 4-delne drsne omare (širine 330 in 400 cm) nudijo „Syncro“ sinhroni način odpiranja vratnih kril.
Širine garderobnih omar s predali 

Kotna omara Asimetrična omara

Drsne grderobne omare (globina: 67 cm)

Garderobne omare s predali (globina: 58 cm)

korpus: imitacija hrast
ličnice: masiven hrast
pas: masiven hrast

korpus: imitacija hrast
ličnice: masiven hrast
+ ogledalo nad predali
pas: masiven hrast

korpus: imitacija hrast
ličnice: masiven hrast ali ogledalo ali
steklo Champagne
pas: masiven hrast
LEVO ali DESNO odpiranje

korpus: imitacija hrast
ličnice: masiven hrast ali ogledalo ali
steklo Champagne
pas: masiven hrast
LEVO ali DESNO odpiranje

 Kotne in asimetrične omare niso kompatibilne z drsnimi 
omarami, ampak le s klasičnimi ter z omarami s predali.

korpus: imitacija hrast
ličnice: masiven hrast+steklo 
Champagne nad predali
pas: masiven hrast

2, 3 ali 4-delna izvedba drsne omare
korpus: imitacija hrast        ličnice: steklo Champagne        pas: masiven hrast

2, 3 ali 4-delna izvedba drsne omare
Posamezno vratno krilo je sestavljeno iz 5 panelov.
korpus: imitacija hrast        
ličnice: paneli masiven hrast    ali    paneli steklo Champagne + paneli masiven hrast    
ali    paneli ogledalo + paneli masiven hrast     

korpus: imitacija hrast
ličnice: steklo 
Champagne
pas: masiven hrast

korpus: imitacija hrast
ličnice: masiven hrast
+ steklo Champagne
ali ogledalo
pas: masiven hrast

korpus: imitacija hrast
ličnice: steklo Champagne
+ opcija ogledalo
pas: masiven hrast

Vse garderobne omare so v osnovi brez 
dekorativnih vencev oz. okvirjev (venec ali 
okvir z opcijsko LED osvetlitvijo za doplačilo).

Dekorativen VENEC Dekorativen OKVIR Dekorativen OKVIR + LED



Notranjost garderobnih omar

Obešalna palica

Obešalo za kravate in pasove

3 notranji predali z ožjimi policami in zgornjo ploščo

Notranje LED svetilo za na strop omare (s senzorjem odpiranja omare)

Izvlečno obešalo za hlače

2 notranja predala s steklenima ličnicama 

Notranja pregrada s 3 policami 1 pregradno stranico in 1 obešalno palico

Notranje LED svetilo za na polico (s senzorjem odpiranja omare)

2 notranja predala z leseno ličnico in nastavljiva po višini znotraj omare

V osnovi je vsak prekat vsake garderobne omare opremljen z 2 policama in 1 obešalno palico.
Vsi zgoraj navedeni notranji elementi so na voljo za doplačilo.



Komoda 2 vrata (š 80 cm, v 86 cm, g 43 cm)
vklj. 1 polico znotraj komode
korpus: imitacija hrast        ličnice: masiven hrast ali steklo Champagne       

Komoda 1 vrata 5 predalov (š 120 cm, v 86 cm, g 43 cm)
vklj. 1 polico znotraj komode
korpus: imitacija hrast        ličnice predalov: masiven hrast ali steklo Champagne     vrata: masiven hrast       

Kombinirana komoda 2 vrata 5 predalov (š 141 cm, v 86 cm, g 43 cm)
vklj. 1 polico znotraj komode
korpus: imitacija hrast        ličnice predalov: masiven hrast ali steklo Champagne     vrata: masiven hrast       

Komoda s 5 predali (š 60 / 80 / 141 cm, v 86 cm, g 43 cm)
korpus: imitacija hrast        ličnice predalov: masiven hrast ali steklo Champagne ali zgornji predal steklo/spodnji predali hrast     vrata: masiven hrast       

Komode
korpus: imitacija hrast    ličnice: masiven hrast

Visoka komoda 2 vrata 3 predali 
(š 80 cm, v 165cm, g 43 cm)



pohistvosint.siinfo@pohistvosint.si

04 51 34 606/607
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