obývací pokoje - dětské pokoje - ložnice - předsíně - pracovny - kuchyně - skříně - komody
knihovny - konferenční stoly - jídelní stoly - noční stolky - postele - rohové lavice - židle
taburety - bytové doplňky - police - květinové stolky - úložné boxy - regály - masiv

slevy
novinky
skladem

Arten Bohemia s.r.o. - český výrobce a distributor nábytku

platnost od 19.6.2017

vyrobeno
v EU

Monti

dub
lefkas

4.120,-

3.735,-

5.540,-

3.010,-

4.995,-

6.410,-

14.950,-

Regál otevřený 1S-90
š90 h43 v197cm

Vitrína 1D1W1S
š50 h43 v197cm

Vitrína 2D2W1S
š90 h43 v197cm

Regál 2D
š50 h43 v197cm

Skříň 2D
š90 h53 v197cm

Rohová skříň 1D
š90 h90 v197cm

Skříň 4D2S se zrcadlem
š219 h53 v214cm

2.810,-

5.305,-

Komoda 4D
š90 h43 v103cm

Komoda 2W3S 140x100 Komoda 4S
š50 h43 v103cm
š140 h43 v103cm

2.640,-

3.310,-

1.535,-

5.155,-

2.965,-

TV stolek 2S-140
š140 h53 v53cm

Noční stolek 1S
š50 h43 v45,5cm

Postel 160
(s roštem a bez matrace)
š169 h210 v100 cm

Regál otevřený 1S-50
š50 h43 v197cm

2.065,Zrcadlo
š123 h4 v85cm

5.340,-

2.690,-

3.045,-

4.150,-

4.955,-

PC stůl 1D3S-150
š150 h67 v79,5cm

Stůl 1D1S-120
š120 h53 v75cm

Komoda 3S
š90 h43 v79,5cm

Komoda 2D3S 140x80
š140 h43 v79,5cm

Komoda 2D3S 140x100
š140 h43 v103cm

480,-

595,-

1.580,-

Police 90
š90 h20 v20cm

Police 140
š140 h20 v20cm

Závěsný regál otevřený
š140 h25 v37,5cm

1.305,-

1.810,-

Stolek 70
š65 h38 v50cm

Konferenční stůl 120
š120 h60 v52cm

Technický popis: Kolekce Monti je vyrobena z LDTD tl. 16 mm (korpusy)
a 22 mm (horní desky). Jsou použité hrany ABS tl. 0,5mm. Nábytek je
bezúchytový díky čemuž vynikne originální design této kolekce. Pojezdy
zásuvek jsou kovové. Nábytek se dodává v demontu.

2

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

Gress

vyrobeno
v EU

dub
sonoma

Te c h n i c k ý p o p i s :
Nábytek kolekce Gress je
vyrobený z LDTD tl.
16mm (části korpusů a
police), 22mm (horní
desky a částí postele),
30mm (nosné části
postele) a MDF tl. 18mm
(Dekorační lišty na
nábytku). Jsou použité
hrany ABS tl. 0,5mm.
Úchytky jsou plastové a
pojezdy jsou kovové.
Nožky jsou vyrobené
z pevného PVC materiálu. Sklo , které je
součástí nábytku má
tl.4mm. Nábytek se
dodává v demontu.

4.310,-

8.870,- 10.645,- 9.245,- 11.095,-

5.685,- 6.820,-

4.615,-

4.595,-

3.765,-

Vitrína 1W1S
š63 h39 v192cm

Skříň 3D3S
š161 h55 v192cm

Skříň 2D1S
š93 h55 v192cm

Regál 1D1S
š63 h39 v192cm

Regál otevřený 1S 90
š93 h39 v192cm

Regál otevřený 1S 60
š63 h39 v192cm

Skříň 3D3S se zrcadlem
š161 h55 v192cm

275,-

3.520,-

4.295,-

2.920,-

4.820,-

5.840,- 7.010,-

3.620,- 4.350,-

5.310,- 6.370,-

TV stolek 2D1S
š140 h55 v51cm

Komoda 4S
š93 h39 v96cm

Komoda 4D
š93 h39 v96cm

Komoda 2D4S
š140 h39 v96cm

Komoda s barem 2W3S1B
š140 h39 v118cm

PC stůl 1D1S 120
š115 h67 v76cm

PC stůl 1D3S 150
š155 h67 v76cm

330,-

4.160,-

1.370,- 1.645,-

885,-

755,-

1.580,-

3.030,-

3.685,- 4.420,-

Komoda 5S
š63 h39 v118cm

Závěsný regál 160
š161 h25,5 v30cm

Police 140
š139 h22 v31cm

Police 90
š93 h22 v31cm

Závěsná skříňka 2D
š140 h25 v30cm

Nástavec 3D
š161 h55 v48cm

TV stolek 3S 160
š161 h40 v47cm

4.310,-

2.200,-

3.615,- 4.340,-

Jídelní stůl 160-210
š161 h91 v77cm

Konferenční stolek 75
š75 h75 v50cm

Postel 160 (bez roštu i matrace)
š181 h205 v71cm

1.020,-

1.750,- 2.100,-

1.375,-

Zrcadlo 90
š93 h2 v70cm

Konferenční stolek 110
š110 h61 v50cm

Stolek 70
š66,5 h38 v50cm

1.600,Noční stolek 1S
š63 h39 v29cm

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Tiffany

woodline
krém

kaštan

5.400,-

4.145,-

5.350,-

7.100,-

7.150,-

1.010,-

12.655,- 15.190,-

Regál 1D2S
š69 h39,5 v212cm

Regál otevřený 2S
š69 h39,5 v212cm

Vitrína 1W2S
š69 h39,5 v212cm

Vitrína 2W2S
š99 h39,5 v212cm

Skříň 2D2S
š99 h62 v212cm

Police do skříně 2D2S

Skříň se zrcadlem 3D4S
š159 h62 v212cm

2.310,810,-

810,-

6.090,-

5.285,-

3.965,-

3.055,-

5.750,- 6.900,-

10.025,- 12.030,-

Regál se zrcadlem 1D2S
š69 h39,5 v212cm

Komoda s barem 1D1W1S1B
š94 h37 v125cm

Komoda 3D1S
š139 h37 v90cm

Rohová komoda 1D1S
š58 h58 v90cm

Postel 160
š171 h210 v94cm

Postel 160 s úl. prostorem
š171 h210 v94cm

cena s roštem,
bez matrace

8.540,- 10.250,3.120,-

5.070,-

Komoda s barem 2W3S1B Komoda 4S
š94 h37 v90cm
š154 h37 v125cm

4.100,-

2.625,-

Komoda 2D1S
š94 h37 v90cm

Rohový nástavec 1W Rozkladací stůl 130/175
š52 h52 v122cm
š130/175 h75,5 v80cm

4.260,-

Stolek 2S
š130 h37 v51cm
975,-

645,-

1.820,-

515,-

655,-

1.920,-

Noční stolek 1S
š49 h37 v48cm

Police 90
š90 h22 v27cm

Police 130
š130 h22 v27cm

Závěsná skříňka 1W
š130 h24 v40cm

1.320,- 1.585,Konferenční stůl 110
š110 h60 v50cm

1.470,-

4

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

cena s roštem,
bez matrace

Technický popis: Kolekce
Tiffany je vyrobena z LDTD
a MDF tl. 16 mm. Jsou
použité hrany ABS tl.
0,5mm. Čela zásuvek
a dvířka jsou vyrobená
z MDF potažené folii.
Úchyty i pojezdy zásuvek
jsou kovové s plnovýsuvem.
Nožky nábytku jsou
vyrobeny z MDF. Nábytek
se dodává v demontu.

vyrobeno
v EU

Norton

dub
sonoma

Technický popis: kolekce Norton je vyrobená z LDTD tl. 18mm. Jsou použité hrany ABS 0,5mm.
Pojezdy šuplíků jsou kovové. Kolekce Norton se dodává v barvě dub sonoma. U vybraných dílů
možnost dokoupení LED osvětlení.

3.860,-

4.935,- 5.430,-

4.915,-

7.225,- 8.010,-

Regál 1D3S
š57 h40 v 210cm

Vysoká vitrína 2D2W1S
š88 h40 v 210cm

Skříň 4D1S
š88 h55 v210cm

Skříň se zrcadlem 3D4S
š127 h60 v210cm

810,-

3.220,-

3.965,- 4.360,-

Regál otevřený 3S
š50 h40 v210cm

Vitrína 1W3S
š57 h40 v210cm

3.450,Skříň 4D1S 70
š66 h40 v210cm

4.540,- 4.995,-

2.375,- 2.850,- 4.030,- .4.835,-

3.820,- 4.585,-

Vitrína 2D2W1S
š87 h40 v154cm

Komoda 2D1S
š87 h40 v92cm

Komoda 4D1S
š168 h40 v92cm

Komoda 2D5S
š127 h40 v92cm

645,-

810,-

2.150,-

2.620,-

2.685,-

Postel 120
š125,5 h205 v85cm

Postel 140
š145,5 h205 v85cm

Postel 160
š165,5 h205 v85cm

cena bez roštu
a matrace

1.555,-

2.890,- 3.470,-

2.480,- 2.975,-

2005,-

Komoda 1D1S
š46,5 h40 v92cm

Komoda 4S
š87 h40 v92cm

PC stůl 1D1S 120
š120 h60 v75cm

TV stolek 2D
š127 h42
v51cm

cena bez roštu
a matrace

1.030,- 1.235,Noční stolek 1S
š46,5 h42 v45cm

1.055,-

825,-

540,-

415,-

990,-

1.385,-

Botník 1K
š66 h36 v45cm

Panel 120
š120 h25 v50cm

Police 130
š127 h22 v20cm

Police 90
š87 h22 v20cm

Závěsný regál 130
š127 h28 v30,5cm

Konferenční stůl 120
š120 h60 v50,5cm

1.030,Zrcadlo
š46,5 h2
v115cm

1.240,Věšák
š66 h30
v115cm

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Olivia

vyrobeno
v EU

dub
světle
ancona krémová

s roštem
bez matrace

1.700,Noční stolek 1S
š56 h36 v45cm

6.395,- Postel 160 š167 h205 v81cm
bez úložného prostoru

9.380,- Postel 160 š167 h205 v81cm
s úložným prostorem

Komoda 3S
š96 h36 v87cm

Technický popis: kolekce Olivia je vyrobená z LDTD tl. 18mm. Jsou použité
hrany ABS 0,5mm. Úchytky jsou kovové. Pojezdy šuplíků jsou kovové. Kolekce
Olivia se dodává v barevné kombinaci: korpus a lišty (MDF) – světlá krémová,
fronty – dub ancona. U vybraných dílů možnost dokoupení LED osvětlení.

3.405,- 4.085,-

2.125,-

675,-

Tv stolek 3S-140
š136 h40 v50cm

Závěsná skříňka 1W
š136 h24 v40cm

Police 120
š120 h21,5
v26,5cm

4.115,4.260,Rozkládací
jídelní stůl 130/175
š130/175 h80
v75,5cm

1.530,- 1.835,Konferenční stůl 110
š110 h64 v50cm

4.260,- 5.110,Komoda 1D3S
š96 h36 v87cm

1.640,-

10.235,-

5.115,-

4.685,- 5.620,-

6.395,- 7.675,-

5.540,-

Skříň 3D2S se zrcadlem
š136 h60 v217cm

Vitrína 1D1W
š60 h36 v217cm

Regal 1D pravý
š60 h36 v217cm

Skříň 2D
š96 h60 v 217cm

Vitrína 2D2W 100
š96 h36 v160,5cm

5.540,- 6.650,Komoda 2D3S
š136 h36 v87cm

1.640,-

6

385,-

330,-

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

vyrobeno
v EU

Arsal

novinka
dub
dub nordická
kamenný stirling borovice

Technický popis: Nábytek kolekce Arsal je vyroben z LDTD tl. 16mm a 22mm.
Hrany ABS. Dekorační lišty na nábytku jsou z MDF tl. 32mm. Pojezdy zásuvek i
úchyty na nábytku jsou kovové.

7.930,-

4.830,-

Kredenc 2D2W4S
š163,5 h46 v131cm

Komoda s barem 1D1W1S1B
š103,5 h46 v131cm

4.400,Komoda 3D2S
š143,5 h46 v90,5cm

4.260,-

2.995,-

3.945,-

Rozkládací stůl 160/210
š163,5-213,5 h93 v75,5cm

Postel 160
š175,5 h210 v87cm

Komoda 2D1S
š103,5 h46 v90,5cm

5.290,-

7.040,-

4.830,-

4.400,-

6.155,-

9.295,-

Vitrína 1W2S
š68,5 h46 v200,5cm

Vitrína 2W2S
š103,5 h46 v200,5cm

Regál 1D2S
š68,5 h46 v200,5cm

Regál otevřený 2S
š68,5 h46 v200,5cm

Skříň 2D1S
š103,5 h59 v200,5cm

Skříň se zrcadlem 3D4S
š143,5 h64 v215,5cm

465,-

580,-

1.675,-

3.510,-

1.345,-

2.295,-

Police 100
š103,5 h24 v25cm

Police 140
š143,5 h24 v25cm

Noční stolek 1S
š63,5 h46 v46,5cm

TV stolek 3S/140
š143,5 h52 v48,5cm

Regál závěsný
š143,5 h32 v40cm

Konferenční stolek 130
š129,5 h65 v50cm

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Parma

vyrobeno
v EU
Technický popis: Nábytek kolekce Parma je vyrobený z
LDTD tl. 16mm a hrany ABS tl. 0,5mm (korpusy). Čela
zásuvek a dvířka jsou vyrobena z MDF tl. 16mm, potažené fólií
ve vysokém lesku. Dekorační lišty na nábytku jsou z MDF.
Úchyty jsou kovové. Pojezdy zásuvek jsou kovové a
plnovýsuvné. Nožky jsou z MDF. Nábytek se dodává v
demontu.

680,-

825,-

Police 110
š106 h27 v25cm

Police 150
š152 h27 v25cm

dub sonoma
čoko

béžový
lesk

1.445,Zrcadlo
š106 h4 v75cm

6.420,- 7.705,-

4.230,- 5.075,-

Komoda 2D3S
š152 h40 v97cm

Komoda 2D
š106 h40 v97cm

1.530,4.440,- 5.330,- 6.815,- 8.180,-

4.935,- 5.920,-

4.935,- 7.705,-

Regál 1D
š56 h40 v200cm

Vysoká vitrína 1D1W
š56 h40 v200cm

Vysoká vitrína 2D2W
š96 h40 v200cm

Skříň 2D
š96 h55 v200cm

Konferenční stůl 120
š120 h59 v55cm

6.110,- 7.330,-

6.895,- 8.280,-

Vitrína 2D2W
š9 h40 v164cm

Komoda 2W3S
š152 h40 v97cm

440,-

330,-

4.235,- 5.080,TV stolek 2S/150
š152 h50 v56cm

330,-

330,-

Santi

vyrobeno
v EU
Technický popis: Nábytek Santi je vyroben LDTD tl. 16mm (korpus,
police), MDF tl. 16mm (horní desky, dvířka a čela zásuvek). Čela a dvířka
jsou olepené fólií ve vysokém lesku. Na LDTD jsou použité hrany ABS a
sklo má tloušťku 4mm. Pojezdy zásuvek jsou kovové a úchyty dřevěné a
lakované.

novinka

bílý lesk

černá

3.430,-

4.275,-

2.890,-

Konferenční stolek 120
š120 h45 v60cm

Závěsná skříňka 1D
š126 h32 v37cm

Zrcadlo
š90 h2 v60cm

1.640,-

5.470,-

5.370,-

8.465,-

TV stolek 1D2S
š126 h45 v48cm

Komoda 2D1S
š81 h45 v91cm

Komoda 2D6S
š121 h45 v91cm

5.780,-

4.955,-

7.845,-

6.505,-

8.775,-

Regál 2D1S
š51 h45 v200cm

Regál otevřený 1D1S
š51 h45 v200cm

Skříň 2D1S
š81 h63 v200cm

Vitrína 1D1W1S
š51 h45 v200cm

Vitrína 2D2W1S
š81 h45 v200cm

580,-

580,-

6.690,-

5.370,-

Vitrína 1W1S
š81 h45 v140cm

Komoda 4S
š61 h45 v91cm

580,-

8

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

Tips

vyrobeno
v EU
Technický popis: Nábytek Tips je vyroben z LDTD tl. 16mm a jsou
použité hrany ABS tl. 0,5mm. Pojezdy zásuvek jsou kovové a úchyty
plastové. Nábytek lze objednat ve dvou barevných provedeních dle
vzorníku.

novinka

1.860,-

1.550,-

Regál 2D1S
š50 h34 v195cm

Regál otevřený 1S Skříň 4D
š83 h55 v195cm
š50 h34 v195cm

2.790,-

dub
sonoma

1.320,-

1.465,-

2.375,-

PC stůl 1S
š120 h54 v77cm

Komoda 2D1S
š83 h34 v85cm

Komoda 3D2S
š123 h34 v85cm

990,-

2.830,-

685,-

Konferenční stůl
š120 h59 v55cm

Postel 1S/90
š95,5 h203 v60cm

Panel 120
š120 h23 v45,5cm

bílá

1.860,Vitrína 1D1W1S
š50 h34 v195cm

2.210,-

950,-

Vitrína 2D1W1S/80
š83 h34 v144cm

Věšák se zrcadlem
š80 h22 v153cm

1.510,TV stolek 2D1S
š123 h38 v42cm

1.015,-

950,-

Skříňka 1D1S
š80 h34 v42cm

Závěsná skříňka 1D
š120 h23 v55cm

vyrobeno
v EU

Bolton

5.590,-

Skříň se zrcadlem 3D2S
š158 h62 v193 cm

Skříň 2D2S
š88 h49 v193 cm

Technický popis: Kolekce
Bolton je vyrobena z LDTD
a MDF tl. 18mm. Použité
hrany ABS. Úchyty i pojezdy zásuvek jsou kovové.
Nábytek se dodává v demontu

5.795,- Komoda 4D1S
š168 h45 v97 cm

5.490,- Komoda 2D4S
š128 h45 v97 cm

9.810,-

7.590,-

ecco
ořech

3.775,- Komoda 4S

1.930,-

š88 h45 v97 cm

Zrcadlo 120
š120 h6 v84 cm

Skříň se zrcadlem 6D2S
š158 h62 v238 cm

5.795,-

4.220,- 3.850,-

2.885,-

Vitrína
2W2S
š88 h40
v193 cm

Vitrína
1W1D
š58 h40
v193 cm

Regál
otevřený
š68 h40
v193 cm

Regál 2D
š58 h40
v193 cm

s roštem, bez matrace

6.550,-

2.095,-

4.515,-

1.860,-

6.665,-

Psací stůl
1D3S 150
š149 h61
v77 cm

Konferenční
stůl 120
š125 h65
v53 cm

TV stolek
2D1S 160
š158 h45
v58 cm

Noční
stolek 2S
š58 h40
v68 cm

Postel 160
š171 h212
v68 cm

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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vyrobeno
v EU

Salma

Technický popis: Nábytek kolekce Salma je
vyrobený z LDTD a MDF tl. 16mm (korpusy a
fronty) a MDF tl. 28mm (horní a spodní desky).
Jsou použité hrany ABS tl. 0,5mm. Pojezdy kovové a plnovýsuvné. Úchyty kovové a nožky
dřevěné.

9.100,-

7.580,-

9.100,-

Skříň 2D2S
š95 h58 v210cm

Vitrína 1W2S
š50 h44 v210cm

Vitrína 2W2S
š95 h44 v210cm

Damis

1.125,-

3.780,-

Police 120
š120 h25 v30cm

Zrcadlo 120
š120 h3 v60cm

5.680,-

3.780,-

TV stolek 2D
š140 h44 v51,5cm

Konferenční
stůl 120
š120 h59 v55 cm

7.960,Vitrína 2D1W1S
š95 h44 v152,5cm

višeň

3.780,-

8340,-

5.300,-

4.540,-

Komoda 2D4S
š147,5 h44 v92cm

Komoda 2D2S
š95 h44 v92cm

Rohová komoda
1D1S
š59 h59 v92cm

Rohový
nástavec 1W
š52 h52
v118cm

vyrobeno
v EU
Technický popis: Kolekce Damis je
vyrobená z LDTD tl. 16mm. Jsou použité
hrany ABS tl. 0,5mm. Úchyty a nožky jsou
plastové. Pojezdy zásuvek kovové.

dub
sonoma

2.300,- 2.760,TV Stolek 2K
š200 h45 v39cm

3.560,- 3.920,Komoda 2D2S
š164 h45 v80cm

545,Police 110
š110 h22 v30cm

885,Regál na stěnu
š110 h22,5 v39,5cm

3.105,PC stůl 1D1S
š110 h58 v75cm

3.190,- 3.510,-

3.995,- 4.395,-

3.840,- 4.225,-

Regál s barem
1D1S1B
š90,5 h35 v164cm

Regál 2D2S
š90,5 h35 v203cm

Skříň 2D
š90,5 h55 v203cm

2.130,- 2.350,-

2.450,- 2.695,-

Regál 1D
š90,5 h35 v113,5cm

Závěsný regál 1D1W
š90,5 h35 v113,5cm

330,-

10

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

český
výrobek

Levante

buk

Technický popis: systém LEVANTE je vyroben z LDTD o tlouštce 18mm, jsou použité hrany ABS o tlouštce
0,5 mm, zapuštěné kovové úchytky a kovové pojezdy, ve vitrínách jsou 3 kusy skleněných polic tl. 5mm a nastavitelné police ve skříňích, LED osvětlení skleněných polic.

4.620,- 4.990,-

3.700,-

4.625,- 5.090,-

Skříň šatní
LE 06

Skříň šatní
LE 07 L/P

Vitrína LE 10 L/P

4.830,-

3.770,-

Skříň
policová
LE 08 (h43)

Skříň
policová
LE 09 L/P
(h43)

Gama

dub
sonoma

bílá
gravír

2.155,- 2.370,-

3.120,- 3.300,-

TV stolek LE 01

TV stolek LE 01-120

š80 h43 v46cm

š120 h43 v46cm

vnit. otvory:š64 v14cm

vnit. otvor:š104 v14cm

2.115,- 2.450,-

2.585,- 2.975,-

Konf. stůl K212

TV stolek LE 02

š110 h60
v55cm

š120 h43 v46cm

550,-

600,-

Police LE POL-80

Police LE POL-120

š80 h22 v20cm

š120 h22 v20cm

vnit. otvory:š47 v27cm

4.740,- 5.215,-

2.940,- 3.235,-

5.535,- 6.090,-

Komoda LE 03

Komoda LE 04

Komoda LE 05

š60 h58 v178cm

š60 h43 v178cm

š80 h43 v86cm

š80 h43 v86cm

š120 h43 v86cm

český
výrobek

buk

Technický popis: systém GAMA je vyroben z LDTD o tloušťce 18mm, jsou použité hrany ABS o tl. 0,5mm,
kovové úchytky i pojezdy zásuvek, ve vitrínách jsou 2ks skleněných polic tl. 5mm, možnost dokoupení LED
osvětlení skleněných polic.

3.825,- 4.265,-

4.530,- 5.045,-

4.395,-

4.290,-

Skříň Gama šatní

Skříň Gama policová

Vitrína Gama A L/P

Vitrína Gama B L/P

provedení
pravé

š80 h50 v193cm

ořech

provedení
levé

provedení
levé

š80 h58 v178cm

olše

š80 h50 v193cm

š60,5 h43 v193cm

olše

ořech

dub
sonoma

bílá
gravír

2.630,- 2.895,-

3.535,- 3.890,-

TV stolek Gama120

TV stolek Gama180

š120 h43 v45cm

š180 h43 v45cm

vnit. otvory:š57 v19,5cm

vnit. otvor:š57,5 v19,5cm

1.030,-

1.375,-

Panel Gama 120

Panel Gama 180-A

š120 h20 v45cm

š180 h20 v45cm

2.290,- 2.750,-

1.480,-

Konf. stolek K100V

Panel Gama 180-B

š110 h60
v55cm LDTD tl. 25 mm

š180 h20 v45cm

4.875,- 5.225,-

5.090,- 5.790,-

4.505,- 4.950,-

Komoda Gama 2D4S

Komoda Gama 2D5S

Komoda Gama 3D2S

š120 h43 v90cm

š120 h43 v90cm

š120 h43 v90cm

provedení
levé

š60,5 h43 v193cm

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Konferenční stoly

český výrobek

1.530,-

1.765,-

2.235,-

konferenční stůl K210

konferenční stůl K210+kol

konferenční stůl K211

š110 h60 v55cm

š60 h60 v55cm

š60 h60 v55cm

š90 h90 v55cm

horní deska tl. 25 mm, podnož tl. 18 mm

horní deska tl. 25 mm, podnož tl. 18 mm

horní deska tl. 25 mm, podnož tl. 18 mm

horní deska tl. 25 mm, podnož tl. 18 mm

2.590,-

1.530,- 1.690,-

2.290,-

konferenční stůl K400

konferenční stůl K24

konferenční stůl K100V

š110 h60 v55cm

š90 h60 v55cm

š110 h60 v55cm

š110 h60 v55cm

horní deska tl. 36 mm, podnož tl. 25 mm

horní deska tl. 25 mm, podnož tl. 25 mm

horní deska tl. 18 mm, podnož tl. 18 mm

horní deska tl. 25 mm, podnož tl. 25 mm

1.495,- 1.645,-

1.675,- 1.840,-

1.475,-

1.490,-

konferenční stůl K41

konferenční stůl K61

konferenční stůl K10

konferenční stůl K65

š110 h60 v55cm

š110 h60 v55cm

š110 h60 v55cm

š90 h60 v50cm

horní deska tl. 18 mm, podnož tl. 18 mm

horní deska tl. 18 mm, podnož tl. 18 mm

horní deska tl. 18 mm, podnož tl. 18 mm

horní deska tl. 18 mm, podnož tl. 18 mm

1.880,- 2.070,-

1.880,- 2.070,-

1.880,- 2.070,-

1.625,-

konferenční stůl K55+kol

konferenční stůl K51+kol

konferenční stůl K53+kol

konferenční stůl K40

š110 h60 v55cm

š110 h60 v55cm

š60 h60 v55cm

š110 h60 v55cm

horní deska tl. 18 mm, podnož tl. 18 mm

horní deska tl. 18 mm, podnož tl. 18 mm

horní deska tl. 18 mm, podnož tl. 18 mm

horní deska tl. 18 mm, podnož tl. 18 mm

buk

olše

ořech

dub
sonoma

bílá
gravír

Technický popis: konferenční stoly jsou vyrobené z LDTD tl. 36, 25 s 18 mm. Kolečka jsou plastová s kovovými
ložisky. U konferenčních stolů jsou použity hrany ABS tl. 0.5, 1 a 2 mm. Konferenční stoly lze vyrobit ve všech 5
desénech (viz vzorník). Tyto konferenční stoly vynikají tradičním designem ale také svojí větší výškou. Výška většiny našich konferenčních stolů je 55 nebo 50 cm.

2.470,-

2.370,-

1.990,-

konferenční stůl KS3
š110 h60 v50cm

konferenční stůl KS2
š90 h60 v50cm

konferenční stůl KS1
š60 h60 v50cm

dub
sonoma

buk

olše

ořech

Technický popis: Nová řada konferenčních stolů KS je vyrobena ze zesílené LDTD desky 36mm s hranou ABS 2mm. MDF nohy 70x70mm. Konferenční stoly řady KS vynikají moderním designem. Důraz byl kladen také na maximální jednoduchost montáže stolů. Vyrábí se v desénu dubu noma, buk, olše a ořech.
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Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

Konferenční stoly

buk

buk

olše

český výrobek

2.065,-

2.660,-

3.190,-

2.270,-

2.930,-

3.510,-

konferenční
stůl K502
š90 h60 v50cm

konferenční
stůl K502+kol
š90 h60 v50cm

konferenční
stůl K503+kol
š110 h60
v50cm

1.725,-

2.040,-

1.900,-

2.245,-

2.550,-

konferenční
stůl K501
š60 h60 v50cm

konferenční
stůl K501+kol
š60 h60 v50cm

konferenční
stůl K503
š110 h60
v50cm

2.320,-

olše

ořech

dub
sonoma

dlažba
hnědá
pískovec

bílá
gravír

1.665,-

990,-

1.385,-

konferenční stůl Ostin
š110 h60 v49cm

konferenční stůl Tips
š120 h59 v55cm

konferenční stůl Norton 120
š120 h60 v50,5cm

dub
sonoma

dlažba
bílá
mramor

vyrobeno
v EU
Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Top Mix

vyrobeno
v EU

novinka
dub d.sonoma /
sonoma
bílá

Technický popis: systém TOP MIX je vyroben z LDTD tl. 16mm. Jsou použité hrany ABS 0,5mm.
Úchytky jsou plastové a pojezdy šuplíků jsou kovové. Top Mix se dodává ve dvou barevných variantách: dub sonoma (jednobarevné provedení) nebo kombinace bílé a dubu sonoma (viz ilustrace).

1.510,-

2.925,-

2.610,-

Skříň 2D1S
š80 h57 v183cm

Zrcadl. skříň 2D1S-60 Vysoký otevř. regál 80 Otevřený regál 1D1S
š80 h33 v183cm
š60 h57 v183cm
š40 h33 v183cm

1.785,-

1.785,-

785,-

1.465,-

1.630,-

1.155,-

1.455,-

Regál 2D1S
š40 h33 v183cm

Vitrína 1D1W1S
š40 h33 v183cm

Otevřený regál 80
š80 h33 v85cm

Komoda 2D1S
š80 h33 v85cm

Komoda 2D1S-60
š60 h33 v85cm

Komoda 2D
š80 h33 v85cm

TV stolek 2D
š120 h42 v46cm

1.555,-

2.005,-

2.620,-

2.375,-

Komoda 1D4S
š80 h33 v85cm

Komoda 2D5S
š120 h33 v85cm

Komoda 3D2S
š120 h33 v85cm

825,Věšák 80
š80 h23
v100cm

2.295,Vitrína 2D1W1S/80
š80 h33 v145cm

1.820,Botník 3K
š80 h27 v121cm

1.300,-

1.670,-

990,-

Botník 2K
š80 h27 v85cm

PC stůl 1D1S/120
š80 h33 v145cm

Konferenční stůl 115
š115 h55 v48cm

745,Věšák 60
š60 h23
v100cm
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Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

Dětský pokoj Matyáš

český
výrobek

desén
korpusu
dub
sonoma

buk

olše

bílá
gravír

doplňková
barva
bílá
gravír

zelená malinová modrá

530,police
M35-1D L/P
š35 h20 v35cm
na obr. levé provedení

490,police M35
š35 h20 v35cm

4.245,-

2.150,-

4.670,-

Nástavec
Matyáš 2D
š80 h50
v60cm

Skříň šatní
Matyáš 2D2S
š80 h50 v185cm

4.855,-

4.855,-

5.340,-

5.340,-

Skříň policová
Matyáš 2D2S
š80 h50 v185cm

Skříň kombinovaná
Matyáš 2D2S
š80 h50 v185cm

2.525,-

2.490,-

2.780,-

2.740,-

Regál
Matyáš
1D2S L/P
š40 h43
v185cm

Regál
Matyáš
5P1S-40
š40 h43
v185cm

2.890,3.180,Regál
Matyáš
5P1S-60
š60 h43
v185cm

3.110,- 3.420,2.385,Komoda
Matyáš 2D1S-80
š80 h43 v90cm

3.110,-

3.025,-

Komoda
Matyáš 4S-80
š80 h43 v90cm

Komoda
Matyáš 3S1P-80
š80 h43 v90cm

2.690,-

2.305,-

Komoda
Matyáš 4S-40
š40 h43 v90cm

Komoda
Matyáš 3S1P-40
š40 h43 v90cm

postel Matyáš 1
š204 h94 v43cm

9cm
dvířka

dvířka

dvířka

dvířka

dvířka

dvířka

3.695,postel Matyáš 2
š204 h94 v60cm

2.995,-

2.710,-

Matyáš PC stůl 3
š140 h60 v75cm

Matyáš PC stůl 2
š120 h50 v75cm

1.345,- 1.480,-

1050,-

Matyáš PC stůl 1
š120 h50 v75cm

Panel M120
š120 h20 v45cm

3.815,postel Matyáš 3
š204 h94 v60cm

26cm

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Lami

vyrobeno
v EU

novinka
višeň

blackwood

cappuccino

béžová

Technický popis: Kolekce Lami je vyrobena z
LDTD tl. 16mm. Jsou použity hrany ABS tl.
0,5mm. Pojezdy jsou kovové a úchyty
plastové. Nožky pod nábytkem jsou z PVC.

3.880,-

1.280,-

Postel 1S/90
š120 h203 v95cm

Závěsná skříňka 1D
š120 h22 v60cm
820,-

2.685,-

3.510,-

3.655,-

4.935,-

Regál 2D1S/50
š48,5 h38 v196,5cm

Regál 2D1S/80
š80 h38 v196,5cm

Skříň 4D
š80 h55 v196,5cm

Skříň rohová 1D
š92 h92 v196,5cm

2.230,Komoda 1D3S
š80 h38 v90cm

Diesel

1.840,PC stůl 1S/120
š120 h55 v77cm

vyrobeno
v EU

860,-

novinka

Police 100
š100 h21,5 v20 cm

4.540,-

3.820,-

6.610,-

6.700,-

Regál 2D1S
š56 h36 v210,5cm

Regál otevřený 1D1S
š56 h36 v210,5cm

Skříň 2D2S
š86 h59 v210,5cm

Skříň rohová 2D
š94,5 h94,5 v210,5cm

dub
wellington
madura

2.055,-

3.930,-

PC stůl
š104 h60 v75,5 cm

Komoda 4S
š86 h36 v90,5 cm

2.035,-

5.780,-

Kontejner 3S
š46 h36,5 v57,5cm

Postel 2S/90
š207 h95 v71,5cm

Technický popis: Nábytek kolekce Diesel je vyroben z LDTD tl. 32mm
(horní desky nábytku, pouze PC stůl má tloušťku horní desky 28mm), 28mm
(korpusy)a 16mm (police, dvířka a čela zásuvek). Jsou použité hrany ABS.
Pojezdy zásuvek jsou kovové a plnovýsuvné. Úchyty kovové. Kontejner 3s
disponuje plastovými kolečky pro jednoduchou manipulaci.

16

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

vyrobeno
v EU

Skříně Bos
Korpusy skříní Bos

dub
sonoma

bílá

125cm
182cm

200cm

240cm

5.997,-

6.807,-

7.536,-

8.050,-

6.229,-

korpus
skříně Bos
210-125

korpus
skříně Bos
210-182

korpus
skříně Bos
210-200

korpus
skříně Bos
210-240

korpus
skříně Bos
240-125

210cm

Panely skříní Bos

350,-

375,-

455,-

1.145,-

7.433,-

8.306,-

9.012,-

korpus
skříně Bos
240-182

korpus
skříně Bos
240-200

korpus
skříně Bos
240-240

205,-

290,-

330,-

395,-

panel 240-125 panel 240-182 panel 240-200 panel 240-240
dub
sonoma

1.075,-

240cm

Dveřní díly ke skříni Bos o výšce 240cm sestavujeme z
8 panelů (4 panely na jedny dveře)

panel 210-125 panel 210-182 panel 210-200 panel 210-240

845,-

200cm

jeden
panel

jeden
panel

Dveřní díly ke skříni Bos o výšce 210cm sestavujeme ze
6 panelů (3 panely na jedny dveře)

230,-

182cm

240cm

125cm

bílá

1.340,-

805,-

panel 210-125 panel 210-182 panel 210-200 panel 210-240

1.000,-

1.045,-

1.280,-

panel 240-125 panel 240-182 panel 240-200 panel 240-240
zrcadlo

580,-

700,-

765,-

940,-

580,-

panel 210-125 panel 210-182 panel 210-200 panel 210-240
černý
lesk

800,-

1.160,-

1.295,-

700,-

710,-

940,-

panel 240-125 panel 240-182 panel 240-200 panel 240-240
bílý
lesk

1.540,-

700,-

panel 210-125 panel 210-182 panel 210-200 panel 210-240

985,-

1.090,-

1.330,-

panel 240-125 panel 240-182 panel 240-200 panel 240-240
mandlová vanilka červená mocca grafitová šedá
tyto barvy jsou ve dvojím provedení: matná nebo lesklá

Volitelné příslušenství
300,-

820,-

police na boty

LED světlo na
skříň

940,-

350,-

zásuvka tandem
se sklem

samodovírací
brzda

950,-

930,-

zásuvka tandem
s přehrádkami

věšák
na kalhoty

755,zásuvka tandem

220,-

445,-

police 1ks

police se sklem

560,police 3ks

505,-

445,věšák
na kravaty

445,-

zásuvka KP 1ks

věšák
na pásky

580,-

1.385,-

515,-

spodní police

zásuvka KP 3ks

výsuvný koš

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Skříně, nástavce a peřináče

český výrobek

11.590,13.510,Skříň HANA
š180 h60
v200cm

buk

olše

ořech

dub
sonoma

bílá
gravír

2.235,2.915,-

1.980,-

3.895,-

Nástavec N-03
š135 h60
v50cm

Nástavec N-02
š90 h60
v50cm

Nástavec N-04
š180 h60
v50cm

nástavec N90
š90 h60 v70cm
varianty skříně SK90

(šatní)

8.560,-

6.250,-

10.335,-

Skříň SK-03
š135 h60
v200cm

Skříň SK-02
š90 h60
v200cm

Skříň SK-04
š180 h60
v200cm

8.430,- 9.275,-

Nástavec DELTA 135
š135 h57 v50cm

Skříň DELTA 150K
kombinovaná š150 h57 v200cm

3.780,- 4.160,-

7.930,- 8.720,-

Nástavec DELTA 150
š150 h57 v50cm

Skříň DELTA 135K
kombinovaná š135 h57 v200cm

4.995,-

Skříň SK-90
šatní
š90 h60 v180cm

Skříň SK-90
kombinovaná a
policová
š90 h60 v180cm

8.045,- 8.850,-

8.775,- 9.650,-

Skříň DELTA 150S
šatní š150 h57 v200cm

Skříň DELTA 150P
policová š150 h57 v200cm

7.600,- 8.360,-

8.245,- 9.070,-

Skříň DELTA 135S
šatní š135 h57 v200cm

Skříň DELTA 135P
policová š135 h57 v200cm

Technický popis: korpus i dveře skříní i nástavců jsou vyrobené z LDTD tl.18mm. Jsou použité hrany ABS tl. 0,5mm. Úchyty i
pojezdy zásuvek jsou kovové. Úchyty skříně Delta jsou kovové s matným povrchem a jsou vložené do těla dveří. Dveře skříně delta
jsou zavěšené v horním hliníkovém žlabu, dole pak pomocí nastavitelných koleček v hliníkové kolejnici. U všech policových nebo
kombinovaných skříní lze výškově nastavovat umístění polic. Ke všem skříním Delta lze dokupovat police navíc nebo dodatečné
šatní tyče. Peřináče PE 01 a PE 02 jsou vyrobené z LDTD tl. 18mm a jsou použité hrany ABS tl. 0,5mm. Úchyty jsou kovové a
ventilační mřížky plastové.
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(policová)

4.070,-

buk

3.670,- 4.040,-

(kombinovaná)

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

olše

ořech

dub
sonoma

bílá
gravír

2.090,Peřináč
PE 01
š85 h47
v80cm

2.650,Peřináč
PE 02
š85 h47
v80cm

český
výrobek

Předsíňový nábytek
1.450,-

1.220,-

1.150,-

1.150,-

3.150,- 3.490,-

věšákový panel P 11
š90 h22 v135cm

věšákový panel P 10
š90 h5 v135cm

věšákový panel P 04
š90 h12 v100cm

věšákový panel P 05
š90 h24 v100cm

botník B 01
š90 h30 v84cm

3.450,- 4.060,-

4.210,- 5.135,-

1.690,-

1.320,-

920,-

skříň P 01
š90 h40 v180cm

skříň P 02
š90 h40 v180cm

skříňka P 07
š90 h40 v50cm

skříňka P 09 L/P
š40 h40 v70cm

zrcadlo P 06
š40 h2 v100cm

2.540,skříňka P 08
š90 h40 v50cm

buk

olše

ořech

dub
sonoma

bílá
gravír

Technický popis. předsíňový nábytek je vyroben z LDTD tl. 18mm. Jsou použité kovové věšáky. Pojezdy zásuvek, ramínka i úchytky jsou rovněž kovové. Ve skříni P01 je
praktické výsuvné ramínko a ve skříní P02 pak nastavitelné police. U tohoto nábytku je použita hrana ABS tl. 0,5mm.

Předsíň Oskar

novinka

2.455,-

1.590,-

955,-

Věšák 90
š90 h25,5
v141,5cm

Věšák 60
š60 h25,5
v141,5cm

Panel se
zrcadlem 40
š40 h25,5
v110,5cm

1.300,-

1.490,-

2.230,-

Komoda 1D/90
š90 h35 v47cm

Komoda 2D/90
š90 h35 v47cm

Botník 2K1S
š60 h35
v98,5cm

5.060,-

3.400,-

Rohová skříň 1D
š78 h78 v217,5cm

Regál 1D
š60 h35 v217,5cm

Předsíň Tips

novinka

1.680,-

1.015,-

950,-

Vysoká
komoda 1D1S
š45 h35
v98,5cm

Skřínka 1D1S
š80 h34 v42cm

Věšák se zrcadlem
š80 h22 v153cm

dub
dub
sonoma sonoma
/bílá

dub
san remo
Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Postele, noční stolky a úložné boxy
Karla

97, 167, 187 cm

postel KARLA 90 š.97 h.205 v.88 ..................

2.825,-

postel KARLA 160 š.167 h.205 v.88................ 3.990,88 cm
93 cm
97 cm
20 cm

postel KARLA 90 +10 š.97 h.205 v.97 cm......

25, 30, 35 cm

dub
sonoma

3.065,-

3.290,-

postel KARLA 160 +10 š.167 h.205 v.97 cm... 4.480,-

46 cm
51 cm
56 cm

ořech

postel KARLA 90 + 5 š.97 h.205 v.93 cm.......

postel KARLA 180 + 5 š.187 h.205 v.93 cm.... 4.350,-

1

olše

postel KARLA 180 š.187 h.205 v.88................ 4.105,postel KARLA 160 + 5 š.167 h.205 v.93 cm.... 4.240,-

m
2c

buk

český
výrobek

postel KARLA 180 +10 š.187 h.205 v.97 cm... 4.590,-

bílá
gravír

postel NELA 90 š.97 h.205 v.67 .....................
97, 167, 187 cm

Nela

2.545,-

postel NELA 160 š.167 h.205 v.67................... 3.710,postel NELA 180 š.187 h.205 v.67................... 3.880,67 cm
72 cm
77 cm

20 cm

cm
12
46 cm
51 cm
56 cm

buk

olše

ořech

dub
sonoma

25, 30, 35 cm

2.710,postel NELA 160 + 5 š.167 h.205 v.72 cm....... 3.860,postel NELA 180 + 5 š.187 h.205 v.72 cm....... 4.020,postel NELA 90 +10 š.97 h.205 v.77 cm......... 2.810,postel NELA 160 +10 š.167 h.205 v.77 cm...... 3.960,postel NELA 180 +10 š.187 h.205 v.77 cm...... 4.120,postel NELA 90 + 5 š.97 h.205 v.72 cm..........

bílá
gravír

Úložný box Ota

Přistýlka
Nela

1.880,- 2.190,Přistýlka NELA
š195 h97 v24cm

18 cm

spodní hr

ana roštu

OTA 100/21 š.99 h.73 v.22,5 cm .......
OTA 100/26 š.99 h.73 v.27,5 cm .......
OTA 100/31 š.99 h.73 v.32,5 cm .......
OTA 150/21 š.150 h.73 v.22,5 cm .....
OTA 150/26 š.150 h.73 v.27,5 cm .....
OTA 150/31 š.150 h.73 v.32,5 cm .....
OTA 200/21 š.198,5 h.73 v.22,5 cm ..
OTA 200/26 š.198,5 h.73 v.27,5 cm ..
OTA 200/31 š.198,5 h.73 v.32,5 cm ..

1.290,1.390,1.490,1.720,1.820,1.920,2.130,2.230,2.330,-

12 cm

mi kolečkami

Noční stolky
1.520,-

1.220,-

1.060,-

1.125,-

1.690,- 1.860,-

noční stolek JAN 2S
š40 h35 v45cm

noční stolek JAN 1S
š40 h35 v45cm

noční stolek NL02 L/P
š40 h35 v55cm

noční stolek NL01 L/P
š40 h35 v55cm

noční stolek NS25-2S
š44 h40 v42cm

20

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

buk

olše

ořech

dub
sonoma

bílá
gravír

Ložnice, postele, noční stolky a úložné boxy

český
výrobek

Ložnice Simona
87 cm
23 cm
výška spodní hrany
roštu 36 cm

25 cm

postel P25-90 (š,95,h.205,v.87 cm)
postel P25-160 (š,165,h.205,v.87 cm)
postel P25-180 (š,185,h.205,v.87 cm)

2.925,- 3.215,3.690,- 4.060,4.140,- 4.555,7.965,- 8.760,skříň SK25-3D3S
š135 h60 v190cm

5.190,- 5.710,komoda KOM25-4S
š90 h60 v94cm

1.690,- 1.860,noční stolek NS25-2S
š44 h40 v42cm

buk

75 cm

Postel L

olše

postel L-90 š101 h205 v75cm .... 3.850,postel L-160 š171 h205 v75cm... 5.215,postel L-180 š191 h205 v75cm... 5.500,-

ořech

dub
sonoma

bílá
gravír

Postel L2
4.625,- 5.090,postel L2-90 L/P
š101 h205 v75cm

25 cm

58 cm

30 cm

výška spodní hrany
roštu
35 cm
40 cm
45 cm

Úložný box UP
pravé provedení

UP 100 š.98,5 h.73 v.29 cm
UP 150 š.150 h.73 v.29 cm
buk

olše

UP 200 š.198 h.73 v.29 cm

Postele Norton

1.460,2.030,2.540,-

2.150,-

2.620,-

2.685,-

postel Norton 120
š125,5 h205 v85cm

postel Norton 140
š145,5 h205 v85cm

postel Norton 160
š165,5 h205 v85cm

dub
sonoma
Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Psací a PC stoly, kontejnery a regály

český výrobek

2.220,- 2.440,-

2.390,- 2.630,-

3.120,-

1.570,-

regál REG 50
š50 h37 v180cm

regál REG 50-2D
š50 h39 v180cm

regál REG 50-4D
š50 h39 v180cm

skříňka REG 50-2D
š50 h39 v78cm

2.265,- 2.490,-

2.660,- 2.925,-

3.430,-

1.690,-

regál REG 60
š60 h37 v180cm

regál REG 60-2D
š60 h39 v180cm

regál REG 60-4D
š60 h39 v180cm

skříňka REG 60-2D
š60 h39 v78cm

2.310,- 2.540,-

2.880,- 3.170,-

3.700,-

1.840,-

regál REG 70
š70 h37 v180cm

regál REG 70-2D
š70 h39 v180cm

regál REG 70-4D
š70 h39 v180cm

skříňka REG 70-2D
š70 h39 v78cm

2.420,- 2.660,-

2.990,- 3.290,-

1.495,-

2.305,-

2.535,-

psací stůl PC 04
š110 h60 v75cm

psací stůl PC 05
š115 h60 v75cm

psací stůl PC 03
š90 h53 v75cm

kontejner ZK 01
š40 h53 v70cm

kontejner ZK 03
š40 h48 v68cm

68 cm
62 cm

64 cm

43 cm

1.775,- 1.950,-

2.250,-

1.445,- 1.590,-

1.455,- 1.600,-

psací stůl PC 06
š90 h90 v75cm

psací stůl PC 08
š135 h60 v75cm

psací stůl PC 07
š110 h55 v75cm

kontejner PK 02
š43 h43 v66cm

54 cm

22

23 cm

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

buk

olše

ořech

dub
sonoma

bílá
gravír

Psací a PC stoly a komody

český výrobek

2.995,-

2.710,-

1.345,- 1.480,-

2.385,-

Matyáš PC stůl 3
š140 h60 v75cm

Matyáš PC stůl 2
š120 h50 v75cm

Matyáš PC stůl 1
š120 h50 v75cm

komoda Matyáš 2D1S-80
š80 h43 v90cm

3.110,-

2.525,-

3.025,-

2.305,-

komoda Matyáš 4S-80
š80 h43 v90cm

komoda Matyáš 4S-40
š40 h43 v90cm

komoda Matyáš 3S1P-80
š80 h43 v90cm

komoda Matyáš 3S1P-40
š40 h43 v90cm
buk

dub
sonoma

4.740,- 5.215,-

2.940,- 3.235,-

5.535,- 6.090,-

5.190,- 5.710,-

komoda LE 03
š80 h43 v86cm

komoda LE 04
š80 h43 v86cm

komoda LE 05
š120 h43 v86cm

komoda KOM25-4S
š90 h60 v94cm

4.755,- 5.230,-

4.990,- 5.490,-

4.450,- 4.895,-

komoda KL 2D4S
š120 h43 v93cm

komoda KL 2D5S
š120 h43 v93cm

komoda KL 3D2S
š120 h43 v93cm

buk

olše

ořech

olše

bílá
gravír

dub
sonoma

bílá
gravír

Technický popis: komody Levante a komody KL jsou
vyrobeny z LDTD tl. 18mm. Jsou použité hrany ABS
tl. 0,5mm. Úchyty a pojezdy zásuvek jsou kovové. Komody Levante lze doplnit o další díly za systému Levante, které najdete na straně 11. Komoda KOM25-4S
vyniká vysokou úložnou kapacitou a použitými pojezdy zásuvek (viz informace výše). Pozor - komody KL
jsou na rozdíl od velmi podobných komod Gama (strana 11) na soklu.

2.730,- komoda LIMA 2

2.545,- komoda LIMA 3

š77 h40 v80cm

š77 h40 v80cm

2.180,- komoda LIMA 1
š77 h40 v80cm

3.270,- komoda LIMA 4
š115 h40 v80cm

dub
sonoma

12

bílá

bílá /
d. sonoma

Ceny
Ceny
jsou
jsou
maloobchodní
maloobchodní
včetně
včetně
DPH,
DPH,
bezbez
dekorací.
dekorací.
Dodavatel
Dodavatel
neručí
neručí
za za
tiskové
tiskové
chyby.
chyby.
Barevné
Barevné
zobrazení
zobrazení
se se
může
může
lišit
lišit
odod
skutečnosti.
skutečnosti.
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Jídelní stoly

český výrobek

2.295,- 2.525,

2.670,- 2.940,

jídelní stůl JS4N 90x60
š90 h60 v76cm

jídelní stůl JS4NŠ 90x60
š90 h60 v76cm

roz. mezi nohama 46/76cm

roz. mezi nohama 46/76cm

2.420,- 2.670,

2.760,- 3.030,

jídelní stůl JS4N 110x70
š110 h70 v76cm

jídelní stůl JS4NŠ 110x70
š110 h70 v76cm

roz. mezi nohama 56/96cm

roz. mezi nohama 56/96cm

2.200,-

2.730,-

jídelní stůl JSH 90x60
š90 h60 v76cm

jídelní stůl JSHŠ 90x60
š90 h60 v76cm

roz. mezi nohama 46/76cm

roz. mezi nohama 46/76cm

2.415,-

2.855,-

jídelní stůl JSH 80x80
š80 h80 v76cm

jídelní stůl JSHŠ 80x80
š80 h80 v76cm

roz. mezi nohama 56/96cm

roz. mezi nohama 56/96cm

2.390,-

2.390,-

2.650,-

jídelní stůl
ADÉLA
š90 h90
v76cm

jídelní stůl
OLGA
š90 h90
v76cm

3.490,-

roz. mezi
nohama 46cm
nohy MDF

LDTD podnož
tl. 25mm

1.925,- 2.210,-

2.055,-

jídelní stůl DANIEL
š100 h60 v76cm

jídelní stůl TOM 610
š100 h60 v76cm

LDTD tl. 18mm

LDTD tl. 25mm

odej
dopr

jídelní stůl
DIANA
š90 h90
v76cm
kovová podnož,
horní deska
LDTD tl 25mm,
hrana ABS tl.
2mm.

2.545,jídelní stůl TOM 711
š110 h70 v76cm
LDTD tl. 25mm

3.545,-

2.965,-

rozkládací jídelní stůl R2
š120/165 h80 v76cm

rozkládací jídelní stůl KNIHA
š90/120 h60/90 v78cm

roz. mezi nohama 88/46,5cm

roz. mezi nohama 46/76cm

buk

24

olše

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

ořech

dub
sonoma

bílá
gravír

Jídlení stoly a židle

český výrobek

2.790,- 3.210,

2.450,- 2.820,

jídelní stůl MAREK
š120 h80 v76cm

jídelní stůl MAXIM
š90 h60 v76cm

LDTD tl. 36 mm (horní deska)
MDF nohy 60x60mm, roz.
mezi nohama 66/107 cm

LDTD tl. 36 mm (horní deska)
MDF nohy 60x60mm, roz.
mezi nohama 46/76 cm

Technický popis: Stoly Marek a Maxim jsou vyrobeny z LDTD tl. 25mm (luby) a 36mm (horní deska), kde se používá zdvojování
desky (2x18mm) ohraněné širokou páskou ABS tl. 2mm. Nohy stolů Marek a Maxim jsou vyrobeny z MDF, potažené fólií v barvě
desénu.

Jídelní stůl JS 80-120

olše

ořech

dub
sonoma

bílá
gravír

buk

dub
sonoma

3.120,- 3.750,-

(rozměr mezi nohama 68,5 / 108,5 cm)

Jídelní stůl JS 80-130

3.345,- 4.015,-

(rozměr mezi nohama 68,5 / 118,5 cm)

Jídelní stůl JS 90-140

3.435,- 4.120,-

(rozměr mezi nohama 78,5 / 128,5 cm)

Jídelní stůl JS 90-150

3.540,- 4.245,-

ořech

(rozměr mezi nohama 78,5 / 138,5 cm)

Židle

buk

olše

nabídka potahových látek židlí dle vzorníku na straně 27

1.250,buk

1.615,-

Židle Hugo
š.43 h.40
v.94cm (v. sedu 48 cm)

buk

olše třešeň ořech

olše

na objednávku

skladem

1.290,-

Židle Milan
š.43 h.44
v.94cm (v. sedu 48 cm)

1.715,-

Židle Hugo
š.43 h.40
v.94cm (v. sedu 48 cm)

Židle Milan
š.43 h.44
v.94cm (v. sedu 48 cm)

ořech bílá gr.

dub s. bílá gr.

na objednávku

skladem

(dodání do 6 týdnů)

1.320,buk

Židle Next
š.43 h.40
v.92cm (v. sedu 48 cm)

1.310,buk

olše

olše

skladem

skladem

1.420,-

Židle Hubert
š.43 h.40
v.94cm (v. sedu 48 cm)

Židle Next
š.43 h.40
v.92cm (v. sedu 48 cm)

1.410,-

Židle Hubert
š.43 h.40
v.94cm (v. sedu 48 cm)

dub s. ořech bílá gr.

dub s. ořech bílá gr.

na objednávku

na objednávku

(dodání do 6 týdnů)

(dodání do 6 týdnů)

Technický popis: Židle jsou vyrobeny z ohýbaného bukového dřeva. Jsou lepené a šroubované konstrukce. Stejné odstíny židlí a stolů nelze z důvodu použití rozdílných
materiálů považovat za identické! Nabídka moření dle vzorníku barev u židlí. Nabídka potahových látek dle vzorníku na straně 27.
Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Rohové lavice

český výrobek

785,-

800,-

Úl. prostor
DANA
MALÝ
š63 h42
v30cm
LDTD
tl. 18mm
kapacita
38,9 litrů

Úl. prostor
PAVLA
MALÝ
š71 h42
v30cm
LDTD
tl. 18mm
kapacita
44,1 litrů

970,-

1010,-

Úl. prostor
DANA
VELKÝ
š105 h42
v30cm
LDTD
tl. 18mm
kapacita
66,4 litrů

Úl. prostor
PAVLA
VELKÝ
š113 h42
v30cm
LDTD
tl. 18mm
kapacita
71,7 litrů

1.650,Lavice
ZUZANA
š109 h50
v46cm
LDTD
tl. 18mm

hl. sedáku
40 cm
výška
sedu
46 cm

hl. sedáku
40 cm
výška
sedu
46 cm

hl. sedáku
37 cm

4.450,-

2.565,-

1.585,-

5.340,-

3.080,-

Roh. Lavice
DANA
š158 h116
v87cm
LDTD
tl. 18mm

Lavice
ZITA
š109 h50
v87cm
LDTD
tl. 18mm

Židle
DAVID
š45 h50
v87cm
LDTD
tl. 18mm

4.735,-

2.775,-

5.680,-

3.330,-

Roh. Lavice
PAVLA
š167 h125
v87cm
LDTD
tl. 25mm

Lavice
IVA
š127 h50
v87cm
LDTD
tl. 25mm

hl. úl. prostoru
13,5 cm

(hmotnost 15kg)

4.890,-

3.040,-

Roh. Lavice
KATKA
š140 h110
v83cm
LDTD
tl. 18mm
kapacita
42 litrů

Lavice
PETRA
š97 h47
v83cm
LDTD
tl. 18mm
kapacita
26 litrů

výška
sedu
45 cm

Na přání lze vyrobit naše lavice
v atypických rozměrech. Všechny modely rohových i rovných
dílů lavic lze prodlužovat nebo
zkracovat pouze ve smyslu délky
sedáku. Jakékoli jiné úpravy,
jako je změna výšky lavice nebo
hloubky sedáku, nejsou možné
z důvodu konstrukčních omezení.

26

hl. sedáku
40 cm
výška
sedu
45 cm

hl. úl. prostoru
10 cm

5.450,-

3.520,-

Roh. Lavice
LUCIE
š158 h118
v87cm
LDTD
tl. 18mm
kapacita
31 litrů

Lavice
BEÁTA
š100 h52
v87cm
LDTD
tl. 18mm
kapacita
22 litrů

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

Rohové lavice a Taburety

český výrobek

Vzorník látek pro rohové, rovné lavice, židle a taburety
Nashville
A09

Nashville
A27

Vzorník látek
v doprodeji

Nashville
A29

Ilgi 03

Ilgi 05

Ilgi 04

Ilgi 07

Loft 7

Vila 2

Vila 13

Vila 3

Agaston 832

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

buk
Loft 2

Loft 4

olše

ořech

dub
sonoma

bílá
gravír

4.490,-

2.775,-

4.490,-

Rohová lavice JANKA
š140 h110 v83cm (LDTD tl. 18mm, kapacita 113 litrů)

Lavice MONIKA
š94 h44 v83cm (LDTD tl. 18mm, kapacita 63 litrů)

Rohová lavice LENKA
š140 h110 v83cm (LDTD tl. 18mm, kapacita 113 litrů)

hl. sedáku
38 cm
hl. sedáku
38 cm

výška
sedu
44 cm

hl. úl. prostoru
28,5 cm

výška
sedu
44 cm

hl. úl. prostoru
28,5 cm

3.665,-

6.990,-

hl. sedáku
42 cm
výška
sedu
46 cm

hl. úl. prostoru
11,5 cm

hl. sedáku
45 cm
výška
sedu
46 cm

8.390,-

4.400,-

Roh. Lavice
ALICE
š130 h160
v90cm
LDTD
tl. 25+18mm
kapacita
46 litrů

Lavice
EVA
š100 h60
v90cm
LDTD
tl. 25+18mm
kapacita
28 litrů

4.620,-

2.370,-

Roh. Lavice
TAMARA
š114 h144
v83cm
LDTD
tl. 25+18mm

Lavice
LAURA
š110 h49
v83cm
LDTD
tl. 25+18mm

novinka

novinka

Taburety jsou nejenom vhodným bytovým doplňkem ale
také výbornou alternativou k
židli. Díky svým rozměrům
jsou velmi skladné (například
pod stolem). Taburety jsou nabízeny ve všech desénech i
potahových látkách (viz vzorníky výše).

1.650,Lavice GITA
š110 h45 v46cm (LDTD tl. 25+18mm)

novinka

790,-

890,-

720,-

690,-

Taburet
DAN
š40 h40
v46cm
LDTD
tl. 18mm
ABS 0,5mm

Taburet
ADAM
š40 h40
v46cm
LDTD
tl. 25mm
ABS 1mm

Taburet
TAB02 SCK
O37 v46cm
LDTD
tl. 18mm
ABS 1mm

Taburet
TAB02 SNK
O37 v46cm
LDTD
tl. 18mm
ABS 1mm

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Kuchyň Klára

český výrobek
hl. 30 cm 40 cm

60 cm

80 cm

80 cm

40 cm

40 cm

60 cm

70 cm

1.080,-

1.355,- 1.630,-

2.005,-

1.650,- 1.340,- 920,-

HS40-1D
L/P

HS60-2D

HS80-2D
sklo

HS60-2D
sklo

hl. 53 cm 40 cm

HS80-2D

40 cm

60 cm

60 cm

HS40-1D
sklo L/P

80 cm

HS40-roh
80 cm

82 cm

1.535,-

3.290,- 3.690,- 1.975,-

2.365,-

2.365,-

DS40-1D
L/P

DS40-4S

DS80-2D-dřez

DS80-2D

60 cm

DS60-2D

60 cm

735,HS60-dig

1.990,-

1.470,-

DST60-1D

HSR-1D
60 cm

60 cm
35 cm

bez dvířek

DS60-4S

60 cm

1.020,-

4.395,-

HS60-1D-dig

PS60 L/P
š60 h57
v205cm

3.900,- DSR-1D
96 cm

96
cm

59,5 cm

60
cm

60 cm

3.500,PST60 L/P
š60 h57
v205cm

Dřez 1.450,š78 h43,5 v15cm

Pracovní desky Kronospan tl. 28 mm

černá 6118

Kuchyň Dáša

český výrobek

60 cm

60 cm

buk

80 cm

80 cm

60 cm
29 cm

hl. 30 cm 40 cm

šedá 853 pískovec 6522

57,7
cm

1.290,- 1.520,- 1.680,- 1.995,-

1.790,-

895,-

HS40-2D

HS80-2D

HS60-1D-dig

hl. 53 cm 40 cm

HS60-2D

HS60-2D
sklo

60 cm

HS80-2D
sklo

40 cm

60 cm

80 cm

80 cm

82 cm

1.490,-

3.295,-

3.140,- 1.975,-

2.365,-

2.365,-

DS40-1D
L/P

DS60-4S

DS40-4S

DS80-2D

DS80-2D-dřez

60 cm

DS60-2D

60 cm

60 cm

4.395,-

1.470,-

PS60 L/P
š60 h57
v205cm

HSR-1D

59,5 cm
60 cm

60
cm

3.900,- DSR-1D
96 cm

96
cm

1.990,DST60-1D

3.500,PST60 L/P
š60 h57
v205cm

buk

olše

790,- běžný metr pr.desky
Pracovní desky Kronospan tl. 28 mm

ořech d. sonoma bílá grav.

černá 6118

šedá 853 pískovec 6522

Dřez 1.450,š78 h43,5 v15cm
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Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

olše

ořech d. sonoma bílá grav.

Kolekce Natura

vyrobeno
v EU

5.100,-

5.270,-

7.380,-

6.390,-

Komoda 01 š85 h42 v75cm

Komoda 02 š85 h42 v75cm

Komoda 10 š125 h42 v75cm

Komoda 11 š125 h42 v75cm

5.270,-

4.660,-

6.940,-

6.940,-

Komoda 03 š85 h42 v75cm

Komoda 04 š85 h42 v75cm

Komoda 12 š125 h42 v75cm

Komoda 16 š125 h42 v75cm

5.710,-

5.880,-

8.260,-

7.030,-

Komoda 05 š85 h42 v91cm

Komoda 06 š85 h42 v91cm

Komoda 17 š125 h42 v91cm

Komoda 18 š125 h42 v91cm

5.880,-

5.010,-

7.710,-

7.710,-

Komoda 07 š85 h42 v91cm

Komoda 08 š85 h42 v91cm

Komoda 19 š125 h42 v91cm

Komoda 23 š125 h42 v91cm

8.430,-

9.665,-

8.960,-

Komoda 24 š165 h42 v75cm

Komoda 25 š165 h42 v75cm

Komoda 26 š165 h42 v75cm

9.310,-

10.890,-

9.830,-

Komoda 27 š165 h42 v91cm

Komoda 28 š165 h42 v91cm

Komoda 29 š165 h42 v91cm

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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vyrobeno
v EU

Kolekce Natura
6.240,-

8.425,-

6.760,-

6.760,-

8.075,-

Komoda 30 š85 h42 v125cm

Komoda 31 š85 h42 v125cm

Komoda 32 š85 h42 v125cm

Komoda 33 š85 h42 v125cm

Komoda 34 š85 h42 v125cm

11.020,-

9.830,-

11.770,-

Komoda 35 š125 h42 v125cm

Komoda 48 š125 h42 v125cm

Komoda 50 š165 h42 v125cm

11.035,-

10.370,-

14.555,-

Skříň 2+1P
kombinovaná
š85 h60
v190cm

Skříň 2P
kombinovaná
š85 h60
v190cm

Skříň 3+3P
kombinovaná
š125 h60
v190cm

9.695,-

8.365,-

Skříň 2+1
šatní
š85 h60
v190cm

Skříň 2Z
šatní
š85 h60
v190cm

3.345,Nástavec 2
š85 h60
v51cm

15.380,Skříň
3+3P-L
kombinovaná
š125 h60
v190cm

4.180,-

13.380,-

Nástavec 3
š125 h60
v51cm

Skříň 3P
kombinovaná
š125 h60
v190cm

8.180,Vitrína
V2
š85 h42
v190cm

14.210,Skříň
3P-L
kombinovaná
š125 h60
v190cm

všechny části jsou vyrobeny z přírodního masivu, včetně bočnic i korpusu zásuvek. Dna zásuvek a záda - bílý lakolit tl. 0,5mm. Všechny komody z této kolekce jsou dodávány již smontované. Kolekce Natura vyniká vysokou kvalitou zpracování. Horní a spodní deska tl. 25mm.
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Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

vyrobeno
v EU

Kolekce Natura
pohodlné vstávání

pohodlné vstávání

3.990 ,-

4.295 ,-

Postel MAX V+10 90
š101 h212 v78cm

Postel MAX+15 90
š101 h212 v85cm

5.050 ,-

5.490 ,-

Postel MAX V+10 160
š171 h212 v78cm

Postel MAX+15 160
š171 h212 v85cm
50 cm

45 cm

5.790 ,-

6.190,-

Postel MAX V+10 180
š191 h212 v78cm

Postel MAX+15 180
š191 h212 v85cm
výška spodní hrany roštu 39 cm

výška spodní hrany roštu 34 cm

1.870 ,-

3.250 ,Postel Stela 90
š99 h209 v80cm

Postel Anetka 90
š99 h205 v50cm

4.460 ,-

2.810 ,Postel Anetka 160
š169 h205 v50cm

Postel Stela 160
š169 h209 v80cm
39 cm

Postel Stela 180
š189 h209 v80cm

výška spodní hrany roštu 28 cm

33 cm

4.790 ,-

Postel Anetka 180
š189 h205 v50cm

výška spodní hrany roštu 24 cm

2.590 ,-

3.690 ,-

Postel Nina 90
š100 h210 v72cm

Postel Nina 160
š170 h210 v72cm

2.980 ,-

3.950 ,-

Postel Nina 120
š130 h210 v72cm

Postel Nina 180
š190 h210 v72cm

2.990 ,-

1.410 ,-

2.680 ,-

Noční stolek
MA 209
Stela L/P
š42 h35
v55cm (

Botník
MA 194
š80 h35
v55cm

hranaté nožky)

33 cm

výška spodní hrany roštu 24 cm

Úložné prostory a rošty do postelí
Šuplík MA 403
š.97 h.70 v.19cm
Šuplík MA 433
š.97 h.70 v.22cm

1.290,1.260,-

Šuplík MA 422 1.500,š.150 h.70 v.22cm
Šuplík MA 411 1.890,š.197 h.70 v.22cm

Rošt 90 - 14 latěk
š.90 d.200 v.2cm

340,-

Rošt 160 - 14 latěk
š.160 d.200 v.2cm

590,-

Lamelový rošt 90
š.90 d.200 v.4cm
počet lišt: 28ks

1.995,-

Lamelový rošt 160
š.160 d.200 v.4cm
počet lišt: 2 x 28ks

3.590,-

Technický popis: Lamelový rošt je z lepeného břízového dřeva, mezera mezi lištami je 3 cm,
šířka lišty 3,5 cm, nosnost 110kg, dodáváno v demontu. Laťový rošt je vyrobený ze 14 dřevěných latí svázaných textilní páskou. Šířka latěk je 6,5 cm, výška 2 cm.

Dětské postele z masivu

2.590 ,Dětská postel Viola
š165 h85 v53cm

5.390,postel OLEK 018

1.395 ,smrkové dřevo

Šuplík Viola
š158 h60 v18cm

borovicové dřevo

Technický popis: Kvalitní a bezpečné postele pro děti. Opatřeny dětskou zábranou proti nechtěnému pádu. Přírodní a zdravotně nezávadný nábytek. Cena včetně roštu, bez matrace.
Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Květinové stojany, bytové doplňky a police

český výrobek

1.150,-

840,-

400,-

Květinový
stojan GENT
š58 h45 v60cm

Květinový
stojan LINZ
š45,5 h28 v60cm

Police IRIS
š20 h20 v20cm

290,Podstavec DUBLIN
š30 h30 v8,5cm

1.390,-

1.190,-

Květinový
stojan BERLÍN
š58 h58 v60cm

Květinový
stojan VÍDEŇ
š72 h28 v60cm

Panel M120 š120 h20 v45cm

1020,-

Police PZ / PH 50 š50 h18 v15cm
Police PZ / PH 60 š60 h18 v15cm
Police PZ / PH 70 š70 h18 v15cm
Police PZ / PH 80 š80 h18 v15cm
Police PZ / PH 90 š90 h18 v15cm

435,-

Police Breto š110 h20 v20cm

435,460,490,520,560,Police PH

790,-

890,-

990,-

Police
RIO 1
š18 h18
v59,5cm

Police
RIO 2
š18 h18
v97cm

Police
RIO 3
š18 h18
v137cm

690,-

490,-

Police
ANKARA 2
š29 h21
v55,5cm

Police
DAKAR 1
š29 h21 v28,5cm

690,890,Police
ANKARA 3
š29 h21
v82,5cm

Police
DAKAR 2
š56,5 h21 v28,5cm

890,Police
DAKAR 3
š83,5 h21
v28,5cm

Police PZ

1.125,- 1.400,Regál 3P-45
š50 h28 v85cm

olše

buk

1.565,1.870,Taburet
RADEK
š43 h43
v42cm
úl. prostor
29 litrů

Regál MA-068
š.40,50,60,70,80,h.30 cm

ořech

Rohový regál MA-085
š.30,h.30 cm

1.610,Taburet
PETR
š40 h40
v40cm

1.040,-

šiřky 40,50,60cm
výška 86cm 1.310,-

výška 86cm

výška 100cm 1.490,-

výška 150cm 1.700,-

výška 150cm 2.345,-

výška 165cm 1.880,-

výška 165cm 2.460,-

výška 200cm 2.240,-

výška 100cm 1.225,-

úl. prostor
33,5 litrů

šiřky 70,80cm
výška 86cm 1.490,výška 100cm 1.685,výška 150cm 2.525,výška 165cm 2.595,výška 200cm 3.180,-

výška 86cm

1.880,-

výška 100cm 2.245,výška 150cm 2.720,výška 165cm 2.920,výška 200cm 3.485,-

Technický popis: taburety s úložným prostorem.
Radek - 29 litrů a Petr - 33,5 litrů. Nabídka potahových látek na straně 27.
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bílá
gravír

Rohový regál MA-067
š.52x52,h.55 cm

výška 200cm 3.010,-

1.460,-

dub
sonoma

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

