
TABULKA CELKOVÝCH ROZMĚRŮ VARIANT POSTELÍ HeyBay® CHILLI a ARCHIE
v mm

Matrace Mezera
mezi

postelemi

Celková
šířka

postelí

Celková
hloubka
postelí

Celková
výška
včetně

záhlaví /
noční
stolek

Výška
postele bez
matrace / s
matrací 200

mm

800 x 2000 400 2072 2080 1208 / 278 400 / 600

800 x 2000 500 2172 2080 1208 / 278 400 / 600

900 x 2000 500 2372 2080 1208 / 278 400 / 600

1000 x 2000 500 2572 2080 1208 / 278 400 / 600

900 x 2200 500 2372 2080 1208 / 278 400 / 600

1000 x 2200 500 2572 2080 1208 / 278 400 / 600

PŘÍPRAVA PŘED MONTÁŽÍ

Požadavky na interiér pro instalaci a používání nábytku
Minimální teplota prostředí 10 °C, maximální teplota 35°C
Teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5 °C
Vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 %
Relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %
Doporučená vlhkost zdiva, omítek, podlah 12-18 %, dokončené podlahové krytiny a
dokončené instalace
Bezprašné prostředí a dokončená výmalba stěn

E-shop: www.woooooo.cz/znacka/heybay/ Web: www.heybay.cz

http://www.woooooo.cz/znacka/heybay/
http://www.heybay.cz


Důležité informace po objednávce

● Projdeme s vámi výkresovou dokumentaci, která vám pomůže s plánováním a
umístěním postelí v pokoji a návaznostmi jako jsou elektroinstalace a celkové
rozměry postelí

● Budete chtít vidět vaše vybrané materiály, zařídíme to.
● Pokud budete chtít dodání postelí včetně matrací, vyzkoušíte je. Postaráme se o vás.

Důležité informace před zahájením montáže
Aby montáž proběhla v pořádku a my jsme vám co nejméně blokovali pokoje a váš provoz,
tak budeme potřebovat od vás pár informací.

● Před montáží vám zavoláme a projdeme si podrobně plán návozu, časy, případně
požadované obrátky zboží a osob.

● Budeme potřebovat vědět čas kdy můžeme začít a kdy nejpozději skončit.
● Trasy našeho pohybu po vašem hotelu a kontaktní osobu.
● A to je vše. Jedeme montovat!

Důležité kontakty:

Licenční výroba postelí HeyBay®
Wooders Czechia s. r. o. IČ: 04504836
Žerotínova 487/27, 682 01 Vyškov (výrobní hala Ždánská 219, 685 01 Bučovice)

Telefon: +420 608 530 676
E-mail: zakazky@woooooo.cz
E-shop: www.woooooo.cz/znacka/heybay/

Vývoj, design a technologie postelí HeyBay®
HeyBay Point s.r.o.  IČ: 02021358
Nové sady 988/2, 60200 Brno – Staré Brno

Telefon: +420 774 481 681
E-mail: martinoklestek@heybay.cz
Web: www.heybay.cz

E-shop: www.woooooo.cz/znacka/heybay/ Web: www.heybay.cz
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