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2 • MERKUR

Dřevěné postele Merkur se standardně vyrábí ze smr-
kové nebo bukové průběžné spárovky ve variantách jako 
manželská dvojpostel nebo samostatná postel. Pro každé 
provedení existuje několik typových rozměrů. Lze ovšem 
vyrobit postele i s rozměry na přání včetně výškového roz-
měru. V nabídce je pět typů čel.

Pro tuto skupinu postelí jsou charakteristické rozměry čel 
a bočnic a výška uložení matrace. Tyto informace jsou uve-
deny v tabulce a lze je porovnat s ostatními skupinami po-
stelí.

Konstrukce postele je robustní, použité je šroubové ko-
vání, které zajistí utažení jednotlivých dílů bez možnosti 
pohybu a vrzání a také bezproblémové rozebrání a opě-
tovné sestavení postele. 
Bočnice jsou zesíleny vruty, takže nemůže dojít k jejich po-
škození v místě uložení roštů. Vyřešeno je také uložení růz-
ně vysokých roštů a matrací.

Povrchová úprava je provedena buď olejem a voskem 
(včetně barevných olejů) nebo lakováním, případně moře-
ním a lakováním.

Merkur 180/200 cm • buk (olej bezbarvý + vosk), čelo č.1
závěsný noční stolek • přední čelo se zábranou • zásuvky pod postel

spárovka smrk

spárovka buk
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rozměry

U postelí se uvádí vnitřní rozměr, který je 
shodný s matrací (matracemi).

rozměry jednolůžek:
šířka: 80, 90, 100, 120 a 140 cm
délka: 200, 220 cm

rozměry dvojlůžek:
šířka: 160, 180, 200 cm
délka: 200, 220 cm

půdorysné rozměry:
šířka postele + 8 cm
délka postele + 6 cm

další rozměry:
výška čela u hlavy: 89 cm
výška čela u nohou: 44 cm
výška bočnice: 19 cm
výška horní hrany bočnice: 42 cm

Na přání lze vyrobit postele s atypickými 
rozměry.

Výškové umístění lišty na bočnici
je standardně 150 mm (počítáno od horní 
hrany lišty po horní hranu bočnice).

Podle konkrétního roštu a matrace lze zvolit 
jinou výšku umístění (max. 160 mm). 
Pokud by maximální rozměr nestačil, je nutno 
zvýšit bočnici nebo zvolit jiný typ postele se 
standardně vyšší bočnicí.
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Merkur 180/200 cm •  smrk (lak), čelo č.4, noční stolek s nikou,
přední čelo se zábranou, zásuvka pod postel tříčtvrteční

BÍLÁ

BĚLENÁ

ŠEDÁ

TEAK

TŘEŠEŇ

MAHAGON

OŘECH

WENGE

OLEJ a VOSK

Pro povrchovou úpravu jsou použity vysoce kvalitní 
oleje a vosky OLI-NATURA.
Oleje i vosky jsou přírodní materiály, jsou prodyšné, zvýraz-
ňují kresbu dřeva. Olej se vsákne do dřeva a vosk vytvoří 
na povrchu film. Kdykoli lze povrch přetřít a oživit pomocí 
ošetřovacího vosku. V případě potřeby lze povrchové po-
škození vzniklé užíváním snadno opravit.

Upozornění:
Olej a vosk nevytvoří pevnou ochranou povrchovou vrst-
vu jako lak. U měkkého smrkového dřeva bude olejovaný 
výrobek více náchylnější k povrchovému poškození než la-
kovaný. 

barevných
odstínů
olejů8
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Merkur 180/200 cm •  buk (lak), čelo č.3, noční stolek se dvěma zásuvkami

LAK, MOŘIDLO a LAK

Pro povrchovou úpravu lakováním nebo mořením 
a lakováním se používají kvalitní polyuretanové laky 
a rozpouštědlová mořidla OLI-LACKE. 

Lak vytvoří na povrchu uzavřenou vrstvu, která chrání po-
vrch dřeva. Standardně se používá lak v hedvábném matu, 
na přání lze použít lak s jiným stupněm lesku.
Základní nabídka mořidel kopíruje barevnou škálu olejů,
neplatí však, že barva oleje a mořidla je stejná. Výběr 
z mořidel je mnohem větší a lze namíchat také individuální 
odstíny. Standardně se mořené plochy i tónují přidáváním 
mořidla do laku.

základních
odstínů
mořidel8

BÍLÁ 70%

BÍLÁ 30%

ŠEDÁ

TEAK

TŘEŠEŇ

MAHAGON

OŘECH

WENGE



6 • MERKUR

Merkur 90/200 cm •  smrk (lak), čelo č.5,
noční stolek s nikou, přední čelo se zábranou, tříčtvrteční zásuvka

noční stolky

Noční stolky jsou vyrobeny ze smrkové nebo 
bukové spárovky. Záda a dna zásuvek z bílé lami-
no desky (8 mm).  
Smrkové zásuvky mají standardně rolničkové čás-
tečné výsuvy, bukové kuličkové. Na přání lze dodat 
celovýsuvy (u buku s dotažením a tlumením).
Úchytky jsou dodávány ve třech barvách - nerez, 
hnědá nebo antik bronz.

Závěsné noční stolky jsou pevně spojeny s boč-
nicí postele čtyřmi šrouby. Používají se s výhodou 
tam, kde je požadavek na maximální úložný pro-
stor pod postelí. Lze je využít i pro umístění lampič-
ky nebo nepřímého osvětlení.

rozměry:
vrchní deska:  š. 35 cm, hl. 49 cm
zásuvka: š. 18 cm, hl. 27 cm, v. 7 cm  
nika: š. 24 cm, hl. 32 cm, v. 8 cm

Volně stojící noční stolky se vyrábí ve třech pro-
vedeních:
- s jednou zásuvkou
- s nikou a dvěma zásuvkami
- se dvěma zásuvkami      

rozměry: 
noční stolky:  š. 44 cm, hl. 35 cm, v. 45 cm 
nika: š. 37 cm, hl. 30 cm, v. 9 cm
menší zásuvka: š. 30 cm, hl. 26 cm, v. 9 cm
větší zásuvka: š. 30 cm, hl. 26 cm, v. 13 cm
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zásuvky pod postel

Zásuvky pod postele Merkur jsou ve smrko-
vém nebo bukovém provedení.
Smrková zásuvka je vyrobena ze spárovky, dno je 
z bílé lamino desky tl. 10 mm.
Buková varianta zásuvky má přední čelo ze spá-
rovky, boky a záda z dýhovaného materiálu, dno 
je z lamino desky. Pro manipulaci se standardně 
používají pogumovaná kolečka pro tvrdé podla-
hy (fungující dobře i na koberci). Levnější varianta 
plastových koleček se používá pouze pro koberce.

Zásuvky z boku postele
Zásuvka v celé délce se používá v kombinaci se 
závěsným nočním stolkem. Výhodou je maximální 
možný úložný prostor a nevýhodou o něco nároč-
nější manipulace.

Dvě poloviční zásuvky umožňují nejsnazší manipu-
laci, nevýhodou je vyšší cena vztažená k velikosti 
úložného prostoru. 

Tříčtvrteční zásuvka se používá v kombinaci s volně 
stojícími nočními stolky. Tato varianta se používá 
velmi často - úložný prostor je dostatečný a mani-
pulace se zásuvkou dobrá.

Krycí deska
Pokud používáme zásuvky z boku postele, dopo-
ručujeme přiobjednat krycí desku na přední čelo, 
která znemožní průhled na boky zásuvek.

Zásuvka z čela postele
V případě, že nám prostor nedovoluje použít zá-
suvky z boku, lze umístit zásuvku z čela. Šířka zá-
suvky je závislá na šířce postele.

Zásuvka •  plná délka

Zásuvka •  dvě poloviční délky

Zásuvka •  tříčtvrteční délka

Kolečka •  pro různé podlahy
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Merkur 180/200 cm   •  buk (lak), čelo č.5, závěsný noční stolek
 •  osvětlení - 2x lampička + lištová světla na čele a bočnici

Díky flexibilnímu „krku“, lze světlo směrovat na potřebné místo. 
Lampičky mohou být připevněny na nočním stolku nebo na čele postele. 
Zapínají (vypínají) se pootočením objímky světla.

osvětlení LED

Moderní LED osvětlení se stále více prosazuje pro 
své velké výhody - minimální spotřebu elektrické 
energie a dlouhou životnost (cca 30 000 hodin).
Pro osvětlení postelí Merkur je použit osvětlovací 
systém Loox.
Celková koncepce umožňuje vytvářet různé kom-
binace jak přímého tak i nepřímého osvětlení. 
Napájení zajišťuje 12 V transformátor, který spolu 
s vhodnými světly umožňuje stmívání. 
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přímé osvětlení
poskytují lampičky, které jsou připevněny na noč-
ním stolku nebo na čele postele. Zapínají (vypínají) 
se pootočením objímky světla a nelze je stmívat.

nepřímé osvětlení
poskytují lištová světla, která mohu být upevněna 
na zadní straně čela nebo na spodní straně bočni-
ce. U závěsného nočního stolku je možné použít 
kulaté světlo, které příjemně osvětluje prostor 
v nejbližším okolí.
Obě světla lze stmívat pomocí dotykového vy-
pínače. Většinou bývá umístěn do desky nočního 
stolku nebo ho lze pomocí adaptéru libovolně při-
šroubovat. Integrovaná dioda usnadňuje používání 
za tmy.

nepřímé osvětlení RGB
pro náročné máme navíc připravena čtvercová 
světla RGB. Pomocí dálkového ovladače lze ply-
nule měnit barvu světla v celém jeho spektru. Tato 
světla nelze stmívat.

Merkur 180/200 cm   •  buk (lak), čelo č.5, závěsný noční stolek
 •  osvětlení - 2x lampička + osvětlení stolku + světla RGB u čela
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detaily konstrukce

Konstrukce postele je vyrobena z kvalitní průběžné spárov-
ky. Použité šroubové kování zajišťuje utažení jednotlivých 
dílů bez možnosti pohybu a vrzání. Postel lze snadno se-
stavit i opětovně rozebrat. 

Standardně se používá šroubový spoj s viditelnou hlavou 
šroubu (stříbrné nebo hnědé provedení). U bukové postele 
je možno použít tzv. skryté kování (závrtné matky + svorní-
ky a matky). Podpůrná konstrukce pro rošty (podélné lišty, 
středová lišta a nohy) je vyrobena z překližky a připevněna 
šrouby (případně šrouby a vruty u kování s viditelnou hla-
vou).
Zajištění bočnic vruty (ze spodní strany) zabraňuje poško-
zení spárovky bočnic při extrémním zatížení.

Vyřešeno je také uložení různě vysokých roštů a matrací. 
Od horní hrany podélné lišty po horní hranu bočnice je 
standardně 150 mm. Podle výšky matrace a roštu lze liš-
tu zvýšit nebo i snížit tak, aby horní plocha matrace byla 
v požadované výšce. Součet výšky roštu a matrace, které 
lze bez problému do postelí Merkur uložit, je cca 25 cm.

Postel se standardním kováním lze sestavit pomocí imbuso-
vého klíče, který je součástí dodávky. K sestavení postele 
se skrytým kováním potřebujeme ještě plochý nebo očkový 
klíč č.10.

skryté
kování

kování
s viditelnou 
hlavou šroubu

stavitelná 
středová 
noha

zajištění 
bočnice 
vruty

tloušťka čela a bočnice: 27 mm
výška bočnice: 190 mm


