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2020 /2021
Až 95% zboží skladem. Ceny stejně nízké jako na internetu.
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• kancelářský nábytek
• kuchyně
• jídelní nábytek - stoly a židle
• matrace a rošty
• postele a ložnice
• patrové postele a jednolůžka
• skříně a komody
• koupelnový nábytek
• předsíně, botníky a věšáky
• zahradní nábytek
• lampy, závěsné sítě
• zrcadla
• věšáky

ověřená kvalita
doporučujeme

40.450,-

27.450,-

cena za pevný roh
(3 polohovací opěrky hlavy)

sleva

-32%

P provedení
látka Orinoco 21 světlešedá

Vzorník látky Orinoco:

Vzorník ekokůže Soft:

1 bílá

4 šedohnědá

6 černá

2 béžová

látka Orinoco 96 šedá

BUTON P
2

3 hnědá

5 šedá

9 červená

51 terakota

látka Orinoco 24 - světlehnědý melír

85 tyrkysová

40 hořčicovězlatá

rozklad, úložný prostor

23 sv. hnědá

ekokůže bílá

29 hnědá

ekokůže šedohnědá

celočalouněná rohová sedací souprava s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, dekorativní prošití sedáku, L / P provedení,
materiál: látka Orinoco 96 šedá, Orinoco 21 světlešedá nebo Orinoco 24 světlehnědý melír - skladem ihned k odběru. Na skladě je i rozkládací verze Buton R s úložným prostorem
v ceně 34.410,-Kč 29.770,-Kč v 5 barevných provedeních: ekokůže bílá, šedohnědá nebo látka Orinoco 96 šedá, Orinoco 24 světlehnědý melír a látka Orinoco 21 světlešedá. Rozměry:
(ŠxHxV): 275x225x71 / 85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x200 cm, výška x hloubka sedu 40x59 cm. Navíc je možnost objednání v 5 dalších barevných provedeních látky Orinoco
nebo v 7 barevných provedeních ekokůže Soft. Barevné provedení na objednávku jsou v ceně Buton R rozkládací 36.150,-Kč 31.270,-Kč a Buton P pevná 33.310,-Kč 28.790,-Kč.
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm.

PRUŽINA

SEDACÍ SOUPRAVY

34.410,-

31.390,-

PRUŽINA

(3 polohovací opěrky hlavy)

Vzorník látky Soro:

24
moka

P provedení
látka Soro 40 hořčicová

28
čokoládová

90
97
světlešedá tmavě šedá

FABIA
celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s
úložným prostorem s polohovacími opěrkami, které zajišťují
komfortní opření zad a hlavy, dekorativní šití sedací části, L/P
provedení, materiál: látka Soro 40 hořčicová nebo látka Soro
21 taupe šedobéžová na skladě - ihned k odběru, rozměry
roh (ŠxHxV): 280x235x69/88 cm, plocha na spaní (ŠxD):
130x197, výška x hloubka sedu: 40x62 cm. Možnost
objednání v 4 barevných provedeních látky Soro v ceně
36.150,-Kč 32.980,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška
spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm.

P provedení
látka Soro 21 taupe šeděbéžová

29.710,-

26.990,(3 polohovací
opěrky hlavy)

P provedení
látka Boston černá / látka Boston šedá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, L/P provedení, materiál: látka Boston
černá/látka Boston šedá - skladem ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 255x212x74/88 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 120x175 cm, výška x hloubka
sedu: 44x57 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

PRUŽINA

VENICE

37.670,-

29.790,-

(3 polohovací opěrky hlavy)

P provedení
látka Bonn 90 šedá

P provedení
látka Bonn 26 hnědá
P provedení
látka Orinoco 51 terakota

Vzorník látky Orinoco:

100 černá

PRUŽINA

85 tyrkysová

Vzorník látky Bonn:

40 hořčicovězlatá

23 sv. hnědá

29 hnědá

23
krémová

40
hořčicová

90
šedá

96
tmavě šedá

35
zelená

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, L/P provedení, materiál:
látka Bonn 26 hnědá, 90 šedá nebo látka Orinoco 51 terakota - na skladě - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV): 272x219x85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 126x197 cm, výška x hloubka
sedu: 40x57 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Bonn a 5 barevných provedeních látky Orinoco v ceně 34.330,-Kč 31.320,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů.
Výška spodního prostoru od podlahy je 8 cm.

SEDACÍ SOUPRAVY

24

hnedá
LEGAS

3

novinka

42.140,-

38.450,-

Vzorník látky Soro:
61
púdrová
růžová

40
hořčicová

83
světlešedá

28
hnědá

13
taupe

34
mentolová

(3 polohovací opěrky hlavy)
(2x funkce regulování hloubky sedu)

P provedení
látka Soro 97 šedá

PRUŽINA

COPER

funkce regulace hloubky sedu

celočalouněná komfortní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, moderní design s funkcí
regulování hloubky sezení, L/P provedení, materiál: látka Soro 97 šedá - skladem ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 277x237x73 / 91 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 137x206 cm, výška x
hloubka sedu: 44x56/71 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Soro v ceně: 44.120,-Kč 39.990,-Kč, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 7,5 cm.

novinka
45.140,-

40.990,(5 polohovacích opěrek hlavy)
P provedení, látka Orinoco 95 šedá

detail polohování opěrek

Vzorník látky Orinoco:

29
hnědá

23
světlehnědá

40
hořčicová

37
zelená

72
mentolová

96
šedá

L provedení
látka Orinoco 69 růžověfialová

GREG

moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem s polohovacími opěrkami, které zajišťují vysoké komfortní opření zad a hlavy až na výšku 108 cm,
L/P provedení, materiál: látka Orinoco 69 růžověfialová nebo 95 šedá - obě barevné provedení skladem ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 261x229x85/108 cm, plocha na spaní:
(ŠxD): 120x193 cm, výška x hloubka sedu: 45x55 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Orinoco v ceně: 47.270,-Kč 43.130,-Kč, dodací lhůta 6-8 týdnů.
Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

PRUŽINA

Vzorník látky Preston:

34.890,-

31.830,-

HR PĚNA
krémová 20

šedá 94

(5 polohovacích opěrek hlavy)

světlehnědá 21 černá 100

Vzorník látky Jasmine:

červená 60

šedá 90

mentolová 34 černá 100

P provedení
látka Preston hnědá 22 / polštáře
látka Jasmine světlefialová 62

LANZA
4

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, se dvěma taburety v opěrce na ruce, L/P
provedení, materiál: látka Preston hnědá 22/polštáře látka Jasmine světlefialová 62 na skladě - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 275x220x85/100 cm, taburet (ŠxHxV): 40x34x43 cm, plocha
na spaní (ŠxD): 120x190 cm, výška x hloubka sedu: 43x53 cm. Možnost objednání v 4 barevných provedeních látky Preston a Jasmine v ceně: 36.290,-Kč 33.120,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů.
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

PRUŽINA

SEDACÍ SOUPRAVY

P provedení
látka Rico 10 hořčicová

PRUŽINA

P provedení
látka Rico 12 šedá

26.830,-

24.480,(3 polohovací opěrky hlavy)

EVANGELIN
moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení, materiál: látka Rico 10 hořčicová
nebo látka Rico 12 šedá obě barevná provedení na skladě - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 258x164 x102 / 86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 197x126 cm,
výška x hloubka sedu: 41x56 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5,5 cm.

P provedení látka Rico 12 šedá

33.790,-

30.830,-

PRUŽINA

(5 polohovacích opěrek hlavy)

MELEK
moderní celočalouněná rohová rozkládací
sedací souprava s úložným prostorem,
materiál: látka Canyon 96 tmavěšedá - na
skladě - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV):
258x212x102 / 86 cm, plocha na spaní:
186x125 cm, výška x hloubka sedu: 42x56 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 9 cm.

P provedení
látka Canyon 96
tmavě šedá

P provedení, látka Canyon 96 tmavě šedá

novinka
PRUŽINA

32.090,-

29.280,-

(3 polohovací opěrky hlavy)

NATIK NEW
celočalouněná rohová rozkládací sedací
souprava s úložným prostorem a
polohovacími opěrkami hlavy, které
zajišťuje komfortní opření zad a hlavy,
dekorativní šití sedací části včetně polštářů,
L/P provedení, materiál: látka Alfa 120
hořčicová nebo látka Alfa 20 šedá - obě
provedení skladem ihned k odběru ,
rozměry: (ŠxHxV): 298x175x96/105 cm,
plocha na spaní: (ŠxD): 125x220 cm, výška x
hloubka sedu: 43 x 62 cm. Možnost
objednání v 8 barevných provedeních:
látky Alfa v ceně: 36.930,-Kč 33.690,-Kč.
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního
prostoru od podlahy je 5 cm.
P provedení
látka Alfa 120 hořčicová

Vzorník látky Alfa:
80
hnědá

02
starorůžová

04
mentolová

SEDACÍ SOUPRAVY

85
modrá

17
světlešedá

21
černá

01
béžová

09
čokoládová

P provedení
látka Alfa 20 šedá

5

41.380,-

37.750,-

PRUŽINA

velký roh do "U"
rozměr (ŠxHxV): 320x175/210x83/97cm
(4 polohovací opěrky)

L provedení
látka Cablo 02 béžová/polštáře - 05 cihlová/02 béžová

9.990,-

9.990,-

9.120,-

9.120,-

10.490,-

10.490,-

9.570,-

9.570,-

4.260,-

OTT Mini - L

OTT Mini - P

OTT 1B ZP - L

OTT 1B ZP - P

taburet

110x100x83/97 cm

110x100x83/97 cm

85x175x83/97 cm

85x175x83/97 cm

70x70x42 cm

9.750,-

13.820,-

8.890,-

13.820,-

12.590,-

12.590,-

MARIETA

4.670,-

celočalouněná luxusní sedací souprava s polohovacími opěrkami,
které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, včetně
dekorativní polštář, možnost poskládat si vlastní rozměr
sedací soupravy z různých komponentů, komponenty se predávají jednotlivě. Velký roh do U s rozkladem a úložným
prostorem v provedení: látka Cablo 02 béžová/polštáře 05
cihlová/02 béžová nebo látka Cosmic 120 žlutá/polštáře 01
krémová / 03 hnědá - skladem ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV):
320x175/210x83/97 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 130x260 cm,
hloubka x výška sedu: 62x42 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Cablo nebo v 7 barevných provedeních ekokůže. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního
prostoru od podlahy je 5 cm.

Vzorník látky Cablo:

5.170,-

4.690,tmavěšedá 15

krémová 01 tmavěhnědá 04

šedá 14

R

2 1B ZF - L

2 1B ZF - P

1 BB

100x100x83 cm

150x100x83/97 cm

150x100x83/97 cm

56x100x83/97 cm

6.580,-

5.990,-

6.580,-

5.990,-

8.410,-

7.680,-

6

púdrová růžová 12 světlehnědá 03

Vzorník ekokůže:

12.580,-

11.470,bílá 120

1 1B L

1 1B P

křeslo

2 BB ZF

71x100x83/97 cm

71x100x83/97 cm

90x92x83/97 cm

135x100x83/97 cm

L provedení
látka Cosmic 120 žlutá/polštáře - 01 krémová/03 hnědá

mentol 10

červená 160

šedá 190

černá 125

hnědá 124

cappuccino 123

béžová 112

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

2 1B ZF - L + OTT 1B ZP -P

SEDACÍ SOUPRAVY

34.050,-

29.990,zvýhodněná cena
za velký roh U

P provedení
látka Cablo 14 šedá

L provedení
ekokůže bílá

celočalouněná luxusní sedací souprava, možnost poskládat si vlastní rozměr sedací soupravy z různých komponentů, komponenty se prodávají jednotlivě. Velký roh do U
s rozkladem a úložným prostorem v provedení: ekokůže černá, ekokůže bílá nebo v látce Cablo 14 šedá - skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 330x215/153x88 cm,
plocha na spaní: (ŠxD): 120x200 cm, výška x hloubka sedu: 45x53 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Cablo a v 7 barevných provedeních ekokůže.
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

BITER

krémová 01 tmavohnědá 04

10.990,-

trendy barvy

Vzorník látky Cablo:

šedá 14

pudrová
růžová 12

Vzorník ekokůže:

mentol 10

10.320,-

9.990,-

tmavěšedá 15 svetlehnědá 03

šedá 190

5.670,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

bílá 120

cappuccino 123

9.270,-

5.170,-

1 BB
60x90x88 cm

hnědá 124

(L)

8.450,-

6.380,-

3 BB
150x90x88 cm

SEDACÍ SOUPRAVY

(P)

(L)

8.730,-

3 BB ZF
150x90x88 cm

R
(L)

OTT 1B
92x153x88 cm

2 1B
125x90x88 cm

(L)

14.070,-

3 1B ZF
175x90x88 cm

(L)

7.680,-

6.380,-

(P)

(P)

(P)

9.470,-

6.990,-

87x87x88 cm

7.140,-

12.840,-

3 1B
175x90x88 cm

12.160,-

11.090,-

1 1B
87x90x88 cm

(L)

7.990,-

2 1B ZS
125x90x88 cm

Křeslo
110x90x88 cm

béžová 112
10.290,-

8.280,-

7.980,-

2sed
155x90x88 cm

3sed
200x90x88 cm

6.980,-

černá 125

8.750,-

8.590,-

6.160,-

červená 160

PRUŽINA

2.840,-

10.740,-

2.590,-

(P)

Taburet
58x58x45 cm

(P)

9.790,-

(L)

OTT 1B ZP
92x153x88 cm

(P)

7

35.180,-

31.980,velký roh do "U"
rozměr (ŠxHxV): 344x175 / 227x90 cm

Vzorník látky Portland:

tmavěhnědá púdrová růžová
29
78

šedá
90

černá
100

Vzorník ekokůže:
1310/14
béžová

Portland světlehnědá 22/ekokůže čokoládová
sedací souprava, možnost poskládání z jednotlivých komponentů, všechny komponenty v látce Portland 22 světlehnědá/ekokůže čokoládová na
skladě - ihned k odběru, komponenty se prodávají jednotlivě, provedení: látka Portland 22 světlehnědá/ekokůže čokoládová, kvalitní bonelová
výplň, výška x hloubka sedu: 45x55 cm. Možnost objednání v 4 barevných provedeních látky Portland v kombinaci s ekokůží,
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.
10.460,7.920,3.990,3.870,4.230,-

BONEL

6.630,-

5.990,-

9.490,-

otoman

3-sed - rozkládací

s úložným prostorem
(ŠxHxV) 62x175x90 cm
dodáván s 1ks polštářem

(ŠxHxV) 165x85x90 cm
plocha na spaní: 130x165 cm
dodáván s 1ks polštářem

7.220,-

3.640,-

2-sed s úložným prostorem
(ŠxHxV) 110x85x90 cm
dodáván s 1ks polštářem

1310/10
bílá

1310/13
čokoládová

1310/25
černá

ROSANA
5.940,-

3.530,-

3.860,-

cena za 2 Ks

cena za 2 Ks

2.140,-

5.420,-

opěrka na ruce 15 opěrka na ruce 30
1-sed
L+P/1 pár
L+P/1 pár
celočalouněný
(ŠxHxV) 60x85x90 cm (ŠxHxV) 17x89x59 cm (ŠxHxV) 32x89x59 cm

1.950,-

rohová část

taburet

(ŠxHxV) 85x85x90 cm

s úložným prostorem
(ŠxHxV) 60x60x42 cm

39.130,-

35.690,-

velký roh do "U"
rozměr (ŠxHxV): 335x155/220x93/105 cm

P provedení,
látka Cablo 14 šedá

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)
11.240,-

9.990,-

10.260,-

3-sed

2-sed

200x91x93 cm

155x91x93 cm

7.580,-

6.920,-

12.330,-

11.250,-

3 BB

3 BB ZF

150x91x93/109 cm

150x91x93/109 cm,
spanie: 125x150 cm

Vzorník látky Cablo:

krémová 01

PRUŽINA

8

6.830,-

9.120,-

6.230,-

L

1 1B

5.750,-

5.250,-

P

85x91x93 cm

1 BB
60x91x93 cm

8.910,-

3 1B

7.830,-

7.980,-

L

OTT 1B

P

91x150x93 cm

P

Trendy barvy

L

3 1B ZF

L

2 1B

8.490,-

P

L

130x91x93 cm

12.990,-

175x91x93/109 cm

9.330,-

7.140,-

14.240,-

8.130,-

L

8.750,-

P

175x91x93/109 cm,
spaní: 125x150 cm

10.910,-

7.080,-

9.950,-

L OTT 1B ZP
91x150x93 cm

2 1B ZS

P

130x91x93 cm

6.460,-

8.660,-

7.890,-

R roh

křeslo

91x91x93 cm

110x91x93 cm

P

Vzorník ekokůže:

šedá 190
šedá 14 púdrová růžová 12 mentol 10
černá 125
hnědá 124
cappuccino 123
tmavěhnědá 04
tmavěšedá 15 světlehnědá 03 červená 160
celočalouněná luxusní sedací souprava s výškově nastavitelnými opěrkami hlavy včetně polštářů, možnost poskládat si vlastní rozměr sedací soupravy z různých komponentů,
komponenty se prodávají jednotlivě. Velký roh do U s rozkladem a úložným prostorem v provedení: látka Cablo 14 šedá - skladem ihned k odběru, rozměry
(ŠxHxV): 335x155/220x93/105 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x270 cm, výška x hloubka sedu: 46x55 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky
Cablo nebo v 7 barevných provedeních ekokůže z vyobrazených komponentů. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

bílá 120

béžová 112

BORN

SEDACÍ SOUPRAVY

869

€

L provedení
ekokůže černá 14/látka
Malmo 90 světlešedá

P provedení
ekokůže bílá 26/látka
Malmo 90 světlešedá

30.210,-

27.560,PRUŽINA

LEMON U

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava ve tvaru U, L/P provedení, dodávaná včetně dekorativních polštářů, materiál: ekokůže bílá 26/látka Malmo 90 světlešedá
nebo ekokůže černá 14/Malmo 90 světlešedá - obě provedení jsou skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 342x162/192x80 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 130x290 cm,
výška x hloubka sedu: 41x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

30.950,-

28.240,-

Vzorník ekokůže

Velký roh
L provedení
ekokůže bílá Bronco 800 + šedá Savana 5

Bronco 110 Bronco 4466 Bronco 8351 Bronco 800
černá
čokoládová
béžová
bílá

Vzorník šenil Savana

21

4

5

16

17

31

34

72

84

61

69

světlešedá

tmavěhnědá

tmavěšedá

hnědá

písková

světlezelená

zelenošedá

mentol

šedobílá

starorůžová

fialová

rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava, L/P provedení, rozměry (ŠxHxV) velký roh: 309x241/160x86, plocha na spaní:
271x140 cm, výška x hloubka sedu: 40x55/75 cm, malý roh: 245x160x86 cm, plocha na spaní: 205x140cm, - roh velký a roh malý
skladem ihned k odběru, materiál: ekokůže bílá Bronco 800 + šedá Savana 5. Možnost poskládání vlastního rozměru sedací
soupravy z jednotlivých komponentů. Možnost individuálních objednávek v 11 barevných provedeních šenil Savana v kombinací
se 4 barevnými provedeními ekokůže Bronco. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm.

PRUŽINA

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

OREGON

8.680,-

9.450,-

7.920,-

89x160x86 cm
5.230,-

19.250,-

4.970,-

s rozkladem

s úložným
prostorem

O1 (otoman levý)

5.440,-

8.620,-

17.560,Malý roh
245x160x86 cm
P provedení

O3 (2-sed s rozkladem)

O2 (otoman pravý)
89x160x86 cm

4.770,-

4.090,-

132x86x86 cm

O9 Rohová část 83x83x86 cm
1.160,-

7.450,-

3.730,-

6.790,-

bez rozkladu

O4 1-sed+BOK (levý)

O5 1-sed+BOK (pravý)

90x86x86 cm

90x86x86 cm

SEDACÍ SOUPRAVY

O6 1-sed
68x86x86 cm

O7 2-sed+BOK (levý bez rozkladu)
156x86x86 cm

O8

1.060,-

3.150,-

2.880,-

2-sed+BOK (pravý bez rozkladu)
156x86x86 cm

Taburet
61x61x43 cm

cena za 1ks

Opěrka na ruce L/P
22x83x65 cm

9

37.670,-

34.370,(6 polohovacích opěrek hlavy)

L provedení
látka Alfa 16 šedá

NICOLETA U

moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava ve tvaru U s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení,
materiál: látka Alfa 16 šedá - na skladě - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 330x164/212x86/102 cm, plocha na spaní: 250x117 cm,
výška x hloubka sedu: 40x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

PRUŽINA

novinka
39.460,-

35.990,(5 polohovacích opěrek hlavy)

L provedení
látka Soro 40 hořčicová

Vzorník ekokůže Soft:

P provedení
látka Soro 97 šedá/ekokůže Soft bílá

MARELIA

1 bílá

6 černá

Vzorník látky Soro:

3 hnědá

21 krémová

24 moka

60
červená

86
tyrkysová

90
světlešedá

95
taupe
šedohnědá

PRUŽINA

moderní celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem (2x) ve tvaru U, L/P provedení, materiál: látka Soro 40 hořčicová nebo látka Soro 97 šedá / ekokůže
Soft bílá - skladem ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 345x270 / 175 x 86/86/100 cm, plocha na spaní: 275x128 cm, výška x hloubka sedu: 42x60 cm. Možnost objednání v 6
barevných provedeních látky Soro a ve 3 barevných odstínech ekokůže Soft. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

27.830,-

25.390,-

L provedení
eko 26 bílá + Malmo 95 tmavě šedá

PRUŽINA

ATOSO
elegantní celočalouněná rohová sedací souprava ve tvaru U
včetně polštářů, L/P provedení, materiál: látka Tatum 284
hnědošedá, ekokůže 26 bílá + Malmo 95 tmavěšedá nebo
ekokůže 14 černá + Malmo 95 tmavěšedá - všechny barevné
provedení - skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV):
342x162/193x76 cm, výška x hloubka sedu: 39x63 cm. Výška
spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

10

L provedení
eko 14 černá + Malmo 95 tmavě šedá

L provedení
Tatum 284 hnědošedá

SEDACÍ SOUPRAVY

novinka
29.300,-

26.690,-

Vzorník látky Soro:

P provedení
látka Soro 23 béžová
celočalounená rohová rozkládací sedací souprava, L/P provedení, materiál: látka Soro 23 béžová - skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 342x164/192x78 cm, plocha na spaní (ŠxD): 126x287 cm, výška x hloubka sedu:
39x59 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Soro, dodací lhůta 6-8 týdnů.
Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5cm.

KASKADA

PRUŽINA

21
krémová

40
hořčicová

83
světlešedá

34
mentolová

28
hnědá

61
pudrová
růžová

PRUŽINA

novinka
43.360,-

39.560,-

( 6 polohovacích opěrek hlavy )

P provedení
látka Malmo 16 Taupe šedohnědá

fu n

kc

TEODOR

Vzorník látky Malmo:

hořčicová 41

tmavěšedá
96

mentol 72

bordó 63

čokoládová
25

hnědá 23

krémová
05

púdrová
růžová 61

ulov
eg
er

ání hĺbky s
ed
u

luxusní celočalouněná rozkladací sedací souprava
ve tvaru U s úložným prostorem a s polohovacími
opírkami hlavy, které zajišťují komfortní
opření zad a hlavy, s funkcí regulování
hĺbky sedu, L/P provedení, materiál: látka
Malmo 16 Taupe šedohnědá skladem ihned
k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 343x225x88/105 cm,
plocha na spaní 268x141cm, výška x hloubka sedu:
44x56/71 cm. Možnost objednání v 8 barevných
provedeních látky Malmo, dodací lhůta 6-8
týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy
je 4,5 cm.

PRUŽINA

30.950,-

28.240,-

(6 polohovacích opěrek hlavy)

VASTO
rohová rozkládací sedací souprava s úložným
prostorem, s polohovacími opěrkami hlavy, P/L
provedení, barevné provedení: ekokůže černá/
látka Boss 15 - skladem - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 335x201/170x87/101 cm,
plocha na spaní (DxŠ): 273x128 cm, výška x
hloubka sedu: 42x58 cm. Možnost objednání v
4 barevných odstínech ekokůže v kombinaci s 3
barevnými provedeními šenil Boss, dodací
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od
podlahy je 3,5 cm.

P provedení
ekokůže černá + Boss 15

Vzorník šenilu Boss:

hnědá 06

černá 13

Vzorník ekokůže Madryt:

šedá 11

SEDACÍ SÚPRAVY

šedá
190

hnědá
128

černá
1100

bílá
120

11

25.950,-

23.670,-

látka Malmo 90/95 šedá

PRUŽINA

AMORA

moderní univerzální (L/P) celočalouněná rozkládací sedací souprava s 2 úložnými prostormi ve tvare U, materiál: látka Malmo 90/95 šedá – skladem - ihned
k odběru, rozměry (ŠxHxV): 308x163/178x85 cm, plocha na spaní: 274x135 cm, výška x hloubka sedu: 43x60 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm.

novinka

32.370,-

29.530,(4 polohovací opěrky hlavy)

SEGORIA U
moderní celočalouněná rohová rozkládací
sedací souprava, L/P provedení ve tvaru U s
úložným prostorem s polohovacími
opěrkami hlavy, které zajišťují komfortní
opření zad a hlavy, materiál: látka Malmo
16 taupe šedohnědá nebo látka Malmo 96
tmavěšedá - skladem - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 330x183/196x79/97 cm,
plocha na spaní: 130x246 cm, výška x
hloubka sedu: 43x56 cm. Výška spodního
prostoru od podlahy je 4,5 cm.

L provedení
látka Malmo 16 taupe šedohnědá

L provedení
látka Malmo 96 tmavě šedá
PRUŽINA

34.860,-

29.790,-

Vzorník látky Portland:

L provedení
látka hnědá Portland 24

světlehnědá 22
pudrová
látka hnedá Portland 24
růžová 79

PRUŽINA

šedá 90

12

černá 100

PEPER U

celočalouněná rohová rozkladací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: látka Portland 24 hnědá skladem
– ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 322x170/198x84 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 126x265 cm, výška x hloubka sedu: 42x60 cm. Možnost objednání ve 4 barevných
provedeních látky Portland v ceně 35.260,-Kč 31.990,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

SEDACÍ SOUPRAVY

PRUŽINA

28.650,-

25.990,-

P provedení
ekokůže černá/Inari 100 černá

Vzorník ekokůže:

8 šedá

18 hnědá

Vzorník látky Inari:

14 černá

26 bílá

27 hnědá

100 černá

23 světlehnědá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže černá/látka Inari černá - skladem - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 272x272x84, plocha na spaní (ŠxD): 129x202 cm, výška x hloubka sedu: 43x63 cm. Možnost objednání ve 4 barevných provedeních ekokůže v kombinaci
se 4 barevnými provedeními látky Inari v ceně: 32.900,-Kč 29.990,-Kč, dodací lhůta 6 - 8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

18 hnědá

14 černá

26 bílá

EMILY
34.860,-

Vzorník ekokůže:

8 šedá

22 béžová

29.990,-

Vzorník Portland:

hnědá 24

šedá 90
P provedení
ekokůže hnědá/látka Portland 24 hnědá

pudrová
růžová 79

černá 100

béžová 22

mentol 31

EMILY U

PRUŽINA

celočalouněná rohová rozkladací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení materiál: ekokůže hnědá/látka
Portland 24 hnědá skladem – ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 343x272/174x83, plocha na spaní (DxŠ): 275x129 cm,
výška x hloubka sedu: 43x63 cm. Možnost objednání ve 4 barevných provedeních ekokúže a v 6 barevných provedeních látky
Portland v ceně: 37.690,-Kč 34.390,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

novinka
30.780,-

27.990,-

Vzorník ekokůže:

Vzorník látky Inari:
P provedení
ekokůže černá 14/látka Inari 91 šedá

PRUŽINA

27 hnědá

100 černá

23
světlehnědá

22 béžová

béžová 01

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava včetně polštářů šedých Inar 91, L/P provedení, materiál: ekokůže černá 14/látka Inari 91 šedá - skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 345x193/165x78 cm, plocha na spaní (ŠxD): 131x290 cm, výška x hloubka sedu: 40x63 cm. Možnost objednání ve 4 barevných
provedeních ekokůže v kombinaci se 4 barevnými provedeními látky Inari, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

SEDACÍ SOUPRAVY

černá 14

bílá 26

hnědá 18

LIBERTO
13

36.090,-

32.890,novinka

PRUŽINA

L provedení
látka Tatum 274 hnědá

Vzorník látky Tatum:

LANFER

272
béžová

273
taupe
šedohnědá

275
hořčicová

278
mentolová

279
světlešedá

281
šedá

276
lososová

283
tmavěšedá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava se 2 úložnými prostory a s opěrkami hlavy, kovové nožky, L/P provedení, materiál: látka Tatum 274 hnědá –
skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 326x168/186x92/115 cm, plocha na spaní (ŠxD): 126x258 cm, výška x hloubka sedu: 46x57 cm. Možnost
objednání v 8 barevných provedeních látky Tatum, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

27.180,-

23.760,-

L provedení
korpus ekokůže 120 bílá + látka Matrix 17 šedá/polštáře 20 růžová

Vzorník látky Matrix:

hnědá 4

Vzorník ekokůže:

krémová 1

zelená 11

černá 18

růžová 20

mentolová
22

světlešedá
15

červená 160

šedá 190

černá 125

hnědá 124

cappuccino 123

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava včertne polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže 120 bílá+látka Matrix 17 šedá/20 růžová – skladem
– ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 344x205/162x76 cm, plocha na spaní (ŠxD): 135x285 cm, výška x hloubka sedu: 41x48/63 cm. Možnost objednání v
7 barevných provedeních ekokůže a látky Matrix v ceně: 28.810,-Kč 26.280,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

KASTOR

bílá 120

béžová 112

PRUŽINA

novinka
29.370,-

26.790,-

P provedení
látka Tatum 273 šedohnědá

Vzorník látky Tatum:

272
béžová

274
hnědá

BRIDGET
14

275
hořčicová

276
lososová

278
mentolová

279
světlešedá

281
šedá

PRUŽINA

283
tmavěšedá

celočalouněná luxusní rohová rozkládací sedací souprava na dřevěných nožičkách s 2 úložnými prostory, L/P provedení, materiál: látka Tatum 273 taupe
šedohnědá – skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 303x195/164x88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 124x254 cm, výška x hloubka sedu: 45x54 cm. Možnost
objednání v 8 barevných provedeních látky Tatum, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

SEDACÍ SOUPRAVY

cenový

15.390,-

HIT

14.990,novinka

ekokůže Madryt 120 bílá+látka Berlin 01 šedohnědá
celočalouněná univerzální (L/P) rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve tvaru U
včetně polštářů, materiál: ekokůže Madryt 120 bílá+látka Berlin 01 šedohnědá nebo
ekokůže Madryt 1100 černá+látka Berlin 02 černý melír - obě provedení skladem ihned k
odběru, rozměry: (ŠxHxV): 314x153/211x75/85 cm, plocha na spaní (ŠxD): 134x280 cm,
výška x hloubka sedu: 44x50/70 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

STILA
MOLITAN

ekokůže Madryt 1100 černá+látka Berlin 02 černý melír

cenový
14.290,-

HIT

13.990,novinka

ilustrační fotka rozkladu

ekokůže Madryt 120 bílá
+ látka Berlin 01 šedohnědá
celočalouněná univerzální rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů,
materiál: ekokůže Madryt 120 bílá+látka Berlin 01 šedohnědá nebo ekokůže Madryt 1100 černá +
látka Berlin 02 černý melír - obě provedení skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV):
346x158/158x82/90 cm, plocha na spaní (ŠxD): 134x306 cm, výška x hloubka sedu: 44x50/70 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

ESSEN
MOLITAN

ekokůže Madryt 1100 černá + látka Berlin 02 černý melír

látka Malmo 08 světlehnědá

19.690,novinka

látka Malmo 72 mentolová

celočalouněná univerzální rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem
ve skandinávském stylu, materiál: látka Malmo 72 mentolová nebo látka Malmo 08 světlehnědá
– obě barevné provedení skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 295x150/150x84 cm,
plocha na spaní (ŠxD): 140x200 cm, výška x hloubka sedu: 42x55/77 cm, nožičky dřevěné
barva buk. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

SEDACÍ SOUPRAVY

DOREL U
MOLITAN

15

nová kvalitnější látka

ověřená kvalita
doporučujeme

PRUŽINA

32.200,-

29.380,-

rozklad, úložný prostor

Vzorník látky Soro:
83
světlešedá

13
28
čokoládová světlehnědá

100
černá

40
hořčicová

34
mentolová

P provedení
Soro 61 pudrová růžová

P provedení
Soro 90 šedá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka Soro 90 šedá alebo látka Soro 61 pudrová růžová skladem - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 265x225x89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x193cm, výška x hloubka sedu: 43x53 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Soro
v ceně: 33.700,-Kč 30.740,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

PRAGA
35.440,-

32.330,-

HR PĚNA

PRUŽINA

( 3 polohovací opěrky hlavy )

Barevné provedení noh:

bílá
N12

černá
N7

přírodní
N10

ořech
N4

Vzorník látky Neat:
P provedení
látka Neat 72 mentolová/dřevo ořech N4

púdrová
ružová
hnědá
62
26

starorůžová
61

šedá
95

světlešedá
90

modrá
81

P provedení látka Neat 16 světlehnědá/dřevo ořech N4
celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, nohy
dřevěné v barvě ořech, L/P provedení, materiál: látka Neat 16 světlehnědá nebo Neat 72 mentolová, obě provedení skladem – ihned k odběru, rozměry roh
(ŠxHxV): 265x200x85-99 cm, plocha na spaní (ŠxD):118x197 cm, výška x hloubka sedu: 45x58 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Neat
v ceně: 38.750,-Kč 35.350,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

KONKORD
33.070,-

29.990,-

PRUŽINA

( 3 polohovací opěrky hlavy )

Barevné provedení noh:

ořech
N4

bílá
N12

přírodní
N10

černa
N7

P provedení
látka Neat 90 šedá/dřevo černá N7

Vzorník látky Neat:
púdrová
ružová
hnědá
62
26

mentolová
72

SADAH
16

starorůžová
61

šedá
95

světlehnědá
16

modrá
81

celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, nohy dřevěné v barvě
černá L/P provedení, materiál: látka Neat 90 šedá skladem – ihned k odběru, rozměry roh (ŠxHxV): 265x200x85-99 cm, plocha na spaní (ŠxD): 118x197 cm, výška x hloubka sedu:
45x58 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Neat v ceně: 35.590,-Kč 32.470,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

SEDACÍ SOUPRAVY

27.470,-

PRUŽINA

24.990,-

P provedení
látka Primo 89 šedá/vankúš Bonn 40
hořčicová/dřevo dub přírodní

Vzorník dřevěných provedení noh a rámu:

Vzorník
látky Primo:

16
taupe

dub přírodní

52
lososová

dub rustikal

72
mentolová

dub hnědý

96
tmavěšedá

dub wenge

PANOS
celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve skandinávském stylu, kvalitní dřevěný rám
v barvě dub přírodní, nožičky dřevěné/barva dub přírodní, L/P provedení materiál: látka Primo 89 šedá/Bonn 40 hořčicová
skladem – ihned k odběru, rozměry roh (ŠxHxV): 315x212x80/92 cm, plocha na spaní (ŠxD): 137x248 cm, výška x hloubka
sedu: 45x71/92 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Primo v kombinaci se 4 provedeními dřeva noh a
rámu v ceně: 36.780,-Kč 33.550,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm.

84
světlešedá

novinka

33.570,-

PRUŽINA

( 3 polohovací opěrky hlavy )

hnědá 294 - na objednávku

smaragdová 298 - na objednávku

Vzorník drevených
provedení rámu a noh:
L provedení
látka Zetta 302
světlešedá/Malmo
296 hořčicová/buk

bílá

tmavý ořech

buk

Vzorník látky Zetta:

294
hnědá

292
béžová

304
šedá

296
hořčicová

298
smaragdová

celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem s polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, kvalitní dřevěný rám v barvě buk,
L/P provedení. Nožičky dřevěné/barva buk, materiál: látka Zetta 302 světlešedá/vankúš 296 hořčicová - skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 250x200x87 cm, plocha na spaní:
(ŠxD): 132x196 cm, výška x hloubka sedu: 44x50 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Zetta v kombinaci s 3 provedeními dřeva nohou a rámu v ceně: 35.540, -Kč,
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 6 cm.

300
modrá

DRENA

novinka

PRUŽINA

29.040,-

26.490,-

P provedení
látka Orinoco 37 zelená/dub přírodní
Vzorník dřevěných provedení rámu:

dub přírodní

dub rustikal

dub hnědý

Vzorník látky Orinoco

dub wenge

29 hnědá

23
světlehnědá

40 hořčicová

69
růžovofialová

72 mentolová

96 šedá

SELBY

celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve skandinávském stylu, kvalitní dřevěný rám v barvě dub přírodní, nožičky kovové/barva černá, L/P provedení, materiál: látka
Orinoco 37 zelená – skladem ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 315x212x78/87 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 137x248 cm, výška x hloubka sedu: 44x71/92 cm. Možnost objednání v 6 barevných provedeních
látky Orinoco v kombinaci se 4 provedeními rámu v ceně: 30.460,-Kč 27.790,-Kč, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

SEDACÍ SOUPRAVY

17

27.540,-

ověřená kvalita
doporučujeme

24.990,-

kvalitní
slovenský
výrobek

látka mikrofáza Cream 406/07+polštáře,
sedací část hnědý melír 424/08

látka mikrofáza černá 406/26+polštáře,
sedací část šedý melír 424/06
látka tyrkysová skladem - ihned k odběru

ORLAN

univerzální celočalouněná (L/P provedení), rohová rozkládací souprava s úložným prostorem, materiál: moderní odstín tyrkysové barvy mikrofáze 363/03 + sedací
část a polštáře ze šenilové látky 434/03, látka mikrofáze 406/26 černá + sedací část a polštáře: šenil 424/06 šedý melír nebo látka mikrofáze 406/07 cream + sedací
část a polštáře: šenil 424/08 hnědý melír, všechny provedení skladem - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV): 257x215x50/69, plocha na spaní: 138x224 cm,
výška x hloubka sedu: 38x50/77 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

29.490,-

26.890,-

BONEL

novinka

( 3 polohovací opěrky hlavy)

Vzorník látky Soro:
P provedení
látka Soro 28 hnědá

SWION

61
pudrovo
růžová

21
krémová

40
hořčicová

83
světlešedá

34
mentolová

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, kovové nožičky, L/P
provedení, materiál: látka Soro 28 hnědá - skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 270x109/207x88/105 cm, plocha na spaní (ŠxD): 130x187 cm, výška x hloubka
sedu: 46x61 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky Soro, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

PRUŽINA

L provedení
ekokůže černá 01 melír

26.220,-

23.890,-

( 3 polohovací opěrky hlavy)

Vzorník látky Inari:
Inari 24
hnědá

Inari 100
černá

Vzorník ekokůže:

1310/14
béžová

1310/10
bílá

L provedení
ekokůže bílá/Inari 94 tmavěšedá

Inari 94
tmavěšedá

Inari 22
béžová

AKRON
18

1310/13
čokoládová

1310/25
černá

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami, opěrka na ruce s funkcí sklápění, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá/látka Inari 94
tmavěšedá nebo ekokůže černá/látka Berlin 01 melír - obě barevné provedení skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 278x212x104 cm, plocha na spaní: (ŠxD):
120x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x51 cm. Možnost objednání ve 4 barevných odstínech ekokůže v kombinaci se 4 barevnými odstíny látky Inari v ceně 27.520,-Kč
25.110,-. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

BONEL

SEDACÍ SOUPRAVY

vysoké komfortní opření až do výšky 106 cm

26.680,-

23.990,-

HRPĚNA
HR
PĚNA

PRUŽINA

(3 polohovací opěrky hlavy)

133 cm

P provedení
látka Kronos 1 medová/ polštáře Kronos 4 petrolejová
rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami, které zajišťují komfortní
vysoké opření zad a hlavy až do výšky 106 cm, včetně dekorativních polštářů, L/P provedení, materiál: látka Kronos 1
medová/Kronos 4 petrolejová - skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 298x183x88/106 cm, plocha na spaní
(ŠxD): 127x233 cm, výška x hloubka sedu: 46x59 cm. Možnost objednání v 7 provedeních látky Kronos a ve 2 barevných
provedeních látky Paros. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

04
petrolejová

GINIO
Vzorník látky Paros:

Vzorník látky Kronos:
29
růžová

široký úložný prostor

09
06
19
tmavěhnědá tmavomodrá smaragdová

34
tmavěšedá

03
taupe
šedohnědá

26
mentolová

05
světlešedá

PRUŽINA

23.390,-

20.990,-

HRPĚNA
HRPĚNA

(3 polohovací opěrky hlavy)

Vzorník látky Avis:

látka Avis 29 mentolová/ polštáře 25 šedá /nohy odstín buk

BELMONT

01
světlešedá

15
béžová

27
hořčicová

40
hnědá

univerzální rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava (L/P provedení), s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy,
včetně 2 dekorativních polštářů, materiál: látka Avis 29 mentolová/25 šedá - skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV):
224x183x86/104 cm, plocha na spaní (ŠxD): 126x201 cm, výška x hloubka sedu: 46x57 cm. Možnost objednání v 8 barevných
provedeních látky Avis, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

nové barevné provedení
PRUŽINA

23
tmavěšedá

25
šedá

37
29
taupe
šedohnědá mentolová

36.380,-

32.990,-

(5 polohovacích opěrek hlavy)

CRISTO
celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací
souprava s úložným prostorem s polohovacími opěrkami,
které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, L/P
provedení, nožičky kovové/barva černá, látka Chester 17
šedá nebo ekokůži Soft 8 taupe šedohnědá skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV ): 268x232x73 / 92 cm,
plocha na spaní (ŠxD): 121x193 cm, výška x hloubka sedu:
46x55 cm. Možnost objednání v 5 barevných
provedeních látky Chester v ceně: 48.850,-Kč 44.570,-Kč
nebo v 6 barevných provedeních ekokůže Soft v ceně
51.450,-Kč 46.940,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška
spodního prostoru od podlahy je 13,5 cm.

P provedení
ekokůže Soft 8 taupe šedohnědá

Vzorník látky Chester:
04
hnědá

19
tmavěšedá

10
pudrová
růžová

16
světlešedá

2 béžová

3 hnědá

02
krémová

Vzorník ekokůže Soft:

1 bílá

6 černá

SEDACÍ SOUPRAVY

5 šedá

9 červená

L provedení
látka Chester 17 šedá

19

novinka
16.420,-

14.980,VISBY
univerzální (L/P) rohová celočalouněná
rozkládací sedací souprava s úložným
prostorem, materiál: látka šedá, nožičky
dřevěné/buk - skladem ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 230x87/164x88 cm, plocha
na spaní (ŠxD): 122x200 cm, výška x hloubka
sedu: 46x55 cm. Výška spodního prostoru od
podlahy je 11 cm.

látka šedá + buk

PRUŽINA

novinka

11.890,SOLMA
rohová rozkládací sedací souprava s
dřevěnými nohami a dvěma dekorativními
polštáři, L/P provedení, materiál: látka šedá
+ nohy dub, rozměry (ŠxHxV): 251x144x89
cm, plocha na spaní: (ŠxD): 111x221 cm,
výška x hloubka sedu: 42x53 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 18
cm. Na skladě od 03.07.2020.

L provedení
látka šedá + dub

MOLITAN

21.720,-

19.820,11.270,-

látka Kronos 22 šedá/nohy wenge

10.280,cena za křeslo

látka Kronos 19 smaragdová/nohy ořech

látka Jasmin 28 hnědá/nohy wenge

MEDLIN
univerzální (L/P), celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací souprava s úložným
prostorem a s moderními dřevěnými nohami, materiál: látka Kronos 50 mentolová/nohy ořech,
Kronos 22 šedá/nohy wenge, Kronos 19 smaragdová/nohy ořech nebo Jasmin 28 hnědá/nohy
wenge, všechny barevné provedení skladem - ihned k odběru, rozměry roh (ŠxHxV):
236x151x88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 146x206 cm, možnost dokoupit křeslo s rozměrem
(ŠxHxV): 83x88x93 cm, výška x hloubka sedu: 46x59 cm, všechny barevné provedení křesla
skladem - ihned k odběru. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

20

PRUŽINA

látka Kronos 50 mentolová/nohy ořech

HR PĚNA

SEDACÍ SOUPRAVY

25.280,-

22.990,-

PRUŽINA

Malmo 85 tyrkysová

látka Malmo 95 tmavěšedá

VINCENT U

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka Malmo 95 tmavěšedá nebo
Malmo 85 tyrkysová - obě provedení skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 293x146/185x70/85 cm, plocha na
spaní: (ŠxD): 120x262 cm, výška x hloubka sedu: 40x44 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm.

17.070,-

15.580,PRUŽINA

látka Malmo 83 světlešedá

látka Malmo 41 hořčicová-melír

látka Malmo 85 tyrkysová

látka Malmo 61 starorůžová

univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka Malmo 61 starorůžová, Malmo 41 hořčicová-melír, Malmo 85
tyrkysová nebo Malmo 83 světlešedá všechny barevné provedení skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 230x80/143x70/85cm, plocha na spaní: (ŠxD): 120x195 cm,
výška x hloubka sedu: 40x44/106 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm.

VINCENT

20.710,-

18.890,-

L provedení
látka Malmo new 23 hnědá/Malmo new 08 světlehnědá

L provedení
látka Malmo new 83
světlešedá/Malmo new 72 mentolová

PRUŽINA

HR PĚNA

L provedení
látka Malmo new 90 šedá/ Malmo new 61 pudrová růžová

celočalouněná elegantní rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem s dřevěnými nohami včetně dekorativních polštářů, L/P provedení, materiál: látka Malmo new 83
světlešedá/Malmo new 72 mentolová, látka Malmo new 23 hnědá/Malmo new 08 světlehnědá nebo látka Malmo new 90 šedá/Malmo new 61 pudrová růžová všechny barevné provedení
skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 238 x146 x94 cm, plocha na spaní (ŠxD): 145x206 cm, výška x hloubka sedu: 46x60 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 8 cm.

SEDACÍ SOUPRAVY

HAKAN
21

32.370,-

od 28.990,(5 polohovacích opěrek hlavy)

SEGORIA LUX
P provedení
látka Savana 05 šedá

SEGORIA P
P provedení

Vzorník látky Aria:

SEGORIA LUX

01 krémová 03 hnědá

SEGORIA LUX
P provedení
Savana 02 šedohnědá taupe

SEGORIA LUX
P provedení
Savana 16 čokoládová

Vzorník látky Savana:
13
09 pudrová
11 mentol světlešedá
růžová

17 šedá

krémová 01

černá 14

světlehnědá světlešedá
21
24

PRUŽINA

moderní celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a polohovacími opěrkami hlavy (L/P provedení), materiál: látka SAVANA 05 šedá v ceně 32.370,-Kč 28.990,-Kč, v látce SAVANA 16
čokoládová a v látce SAVANA 02 taupe šedohnědá v ceně 34.860,-Kč 31.790,-Kč - skladem ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 334x264x80/97 cm, výška x hloubka sedu: 43x56 cm, plocha na spaní: 200x130 cm.
Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky ARIA a ve 4 barevných provedeních látky SAVANA. Navíc je možnost objednání Segoria P (pevná bez úložného prostoru) na objednávku ve vyobrazených
barevných provedeních v ceně: 30.840,-Kč 28.140,-Kč, rozměry: (ŠxHxV): 258x325x80 / 100 cm, výška x hloubka sedu: 43x56 cm. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

27.250,-

24.860,novinka

BELLIS
elegantní celočalouněná rohová sedací
souprava ve tvaru U, L/P provedení, materiál:
látka Malmo 90 šedá/polštáře Malmo 41
hořčicová + Malmo 90 šedá - skladem - ihned
k odběru,rozměry (ŠxHxV): 340x193/193x78 cm,
výška x hloubka sedu: 40x53 cm. Možnost
objednání v 5 barevných provedeních
látky Malmo, dodací lhůta 6-8 týdnů.
Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

Vzorník látky Malmo:

28 hnědá

41 hořčicová

61 růžová

L provedení
látka Malmo 90 šedá/polštáře
Malmo 41 hořčicová + Malmo 90 šedá

72 mentolová 96 tmavěšedá

PRUŽINA

novinka

29.550,-

26.960,-

PORTOS
celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava,
L/P provedení, materiál: látka Soro 90 šedá/polštáře
Soro 60 vínová + Soro 76 tmavomodrá - skladem
- ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 318x163 / 192x77 cm,
plocha na spaní (ŠxD): 126x260 cm, výška x hloubka sedu:
40x58 cm. Možnost objednání v 6 barevných
provedeních látky Soro, dodací lhůta 6-8 týdnů.
Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

L provedení
látka Soro 90 šedá/polštáře Soro 60 vínová
+Soro 76 tmavomodrá

Vzorník látky Soro:
61
pudrová
růžová

22

21
krémová

40
hořčicová

83
světlešedá

34
mentolová

28
hnědá

PRUŽINA

ilustrační fotka rozkladu

SEDACÍ SOUPRAVY

29.260,-

25.590,-

PRUŽINA

cena za roh

8.780,-

7.670,cena za křeslo

2.940,-

2.680,-

L provedení 2SK - RE - 3F
látka Matrix 5 hnědá

cena za taburet

Vzorník látky Matrix:

L provedení
látka Matrix 17 šedá

hnědá 5
šedá 16
okrová 10 tmavě šedá 19
zelená 11
krémová 2
rozkládací celočalouněná sedací souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení (3F-RE-2SK nebo 2SK-RE-3F), materiál: látka Matrix hnědá 5
nebo Matrix 17 šedá - skladem - ihned k odběru, rozměry roh: (ŠxHxV): 267x217x86/114 cm, plocha na spaní (ŠxD): 118x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x53 cm, křeslo
(ŠxHxV): 112x92x114 cm, taburet (ŠxHxV): 58x58x41 cm. Možnost objednání v 6 provedeních látky Matrix v ceně: roh - 30.720,-Kč 27.990,-Kč, křeslo - 9.230,-Kč 8.420,-Kč,
taburet - 3.080,-Kč 2.790,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

SANTIAGO
23.200,-

19.990,-

SANTIAGO ROH MALÝ
P provedení: 3F - OTM
ekokůže bílá / látka Matrix 16 šedá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným
prostorem a s polohovací opěrkou hlavy, L/P provedení,
(OTM-3F nebo 3F-OTM), materiál: ekokůže bílá/látka Matrix 16 šedá skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 260x186/106x68 cm,
plocha na spaní (ŠxD): 116x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x53 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm

PRUŽINA

37.130,-

33.870,SANTIAGO
U VELKÝ

univerzální (2SK-RE-3F-RE-2SK) celočalouněná rohová rozkládací sedací
souprava s úložným prostorem a s polohovacími opěrkami hlavy, materiál:
ekokůže hnědá/látka Matrix 5 hnědá - skladem - ihned k odběru, rozměry
(ŠxHxV): 338x217/106/86 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 116x225 cm,
výška x hloubka sedu: 41x53 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

Santiago U Velký
2SK-RE-3F-RE-2SK

ekokůže hnědá/látka Matrix 5 hnědá

PRUŽINA

32.640,-

29.780,SANTIAGO U

Santiago U
P provedení: OTM-3F-RE-2SK
ekokůže černá/látka Matrix 19 tmavě šedá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem
a s polohovacími opěrkami hlavy, L/P provedení OTM-3F-RE-2SK nebo
2SK-RE-3F-OTM, materiál: ekokůže černá/látka Matrix 19 tmavě šedá skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 325x168/217x86/106 cm,
plocha na spaní: (ŠxD): 116x260 cm, výška x hloubka sedu: 41x53 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

PRUŽINA

Všechny typy sedacích souprav je možné objednat v 6 barevných provedeních látky Matrix a v 6 barevných provedeních ekokůže v ceně:
Santiago roh malý: 24.310,-Kč 22.180,-Kč, Santiago U: 34.220,-Kč 31.220,-Kč, Santiago U velký: 38.950,-Kč 35.530,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů.

Vzorník ekokůže:

bílá 1111

černá 1114

SEDACÍ SOUPRAVY

Vzorník látky Matrix:

hnědá 1113

béžová 1124

šedá 1119

zelená 1131

hnědá 5

šedá 16

okrová 10

tmavě šedá 19

zelená 11

krémová 2
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19.850,-

16.990,-

ekokůže hnědá 128/látka Berlin 01 hnědošedá melír

PRUŽINA

ekokůže šedá 195/látka Savana 21 šedá

TRAMP

univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů,
materiál: ekokůže černá 1100/látka Berlin 02 černý melír, ekokůže hnědá 128/látka Berlin 01
ekokůže černá 1100/látka Berlin 02 černý melír
hnědošedá melír nebo ekokůže šedá 195/látka Savana 21 šedá - skladem - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 257x180x83 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 149x206 cm, výška x hloubka sedu: 39x65/90 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

21.830,-

19.890,-

Vzorník ekokůže:
PRUŽINA

8 šedá

18 hnědá

14 černá

26 bílá

Vzorník látky Portland
P provedení
ekokůže černá/látka Portland 91 šedá

EMILY ROH MALÝ
celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava
s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení,
materiál: ekokůže černá/látka Portland 91 šedá skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV):
280x174x83 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 130x210 cm,
výška x hloubka sedu: 43x63 cm. Možnost objednání
v 4 barevných odstínech ekokůže a v 6 barevných odstínech látky
Portland v ceně: 25.040,-Kč 22.840,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů.
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

pudrová
růžová 79

hnědá 24

šedá 90

modrá 81

béžová 22

černá 100

mentol 31

BONEL

P provedení látka Aria 05 hnědá

17.320,-

14.990,-

Vzorník látky Berlin:

P provedení
ekokůže bílá/Berlin 01 šedý melír

MINERVA

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá/Berlin 01 šedý melír
nebo látka Aria 05 hnědá - skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 260x175x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 135x195 cm, výška x hloubka
sedu: 43x65 cm. Možnost objednání v 4 barevných odstínech ekokůže a ve 4 barevných odstínech látky Berlin v ceně 18.370,-Kč 16.760,-Kč.
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

24

šedá 01

černá 02

béžová 11

hnědý melír 24

14 černá

18 hnědá

26 bílá

Vzorník ekokůže:

8 šedá

SEDACÍ SOUPRAVY

novinka
28.730,-

25.990,-

(4 polohovací opěrky hlavy)

SEGORIA 2+2
moderní univerzální celočalouněná rohová
rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a
s polohovacími opěrkami hlavy, materiál: látka
Portland 90 šedá nebo látka Portland 24 hnědá skladem ihned k odběru , rozměry: (ŠxHxV):
263x263x80/97 cm, plocha na spaní: 190x130 cm ,
výška x hloubka sedu: 43x56 cm. Výška spodního
prostoru od podlahy je 4,5 cm.

látka Portland 90 šedá

PRUŽINA

látka Portland 24 hnědá

novinka
21.160,-

18.990,-

BONEL

FABO
moderní rohová celočalouněná rozkládací sedací
souprava s úložným prostorem, L/P provedení,
materiál: látka Woolly 89 tmavěšedá, Woolly 11
hnědá nebo Woolly 80 světlešedá - všechny
provedení skladem - ihned k odběru, rozměry
(ŠxHxV): 284x187x94 cm, plocha na spaní (ŠxD):
125x217 cm, výška x hloubka sedu: 45x54 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 3,5 cm.

P provedení

látka Woolly 89 tmavěšedá

látka WOOLLY 11 hnědá

látka WOOLLY 80 světlešedá

20.690,BONEL

17.890,-

sedací souprava je vhodná
na každodenní spaní

LATE

L provedení ekokůže černá/látka Portland 91 šedá

Vzorník ekokůže

bílá 1

béžová 2

Vzorník látky Portland

hnědá 3

SEDACÍ SOUPRAVY

černá 5

zelená 37

šedá 90

modrá 81

béžová 22

rohová rozkládací sedací souprava s 2 x úložným
prostorem, L/P provedení, materiál: ekokůže
černá/látka Portland 91 šedá - skladem - ihned
k odběru. Kvalitní bonelové výplň, rozkládání
automat, rozměry (ŠxHxV): 250x140x95 cm,
plocha na spaní: (ŠxD): 140x200, výška x hloubka
sedu: 40x63 cm. Možnost objednání v 4 barevných
odstínech ekokůže a v 5 barevných odstínech látky
Portland v ceně 21.950,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů.
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

černá 100

25

NÁŠ

TIP!
18.180,-

od 14.990,ekokůže 1100 černá/látka
Nevada 10 černý melír

Vzorník ekokůže:

látka Savana 03 hnědá

šedá

černá

hnědá

bílá

Vzorník látky Berlin:

TONIKS
ekokůže bílá/
Berlin 01 šedý melír

PRUŽINA

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem včetně polštářů, materiál:
ekokůže bílá/Berlin 01 šedý melír v ceně 18.990,-Kč; látka Savana 03 hnědá v ceně 18.990,-Kč nebo ekokůže 1100
černá/látka Nevada 10 černý melír 14.990,-Kč, všechny provední, skladem - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV):
300x215x73 cm, plocha na spaní 150x240 cm, výška x hloubka sedu: 42x65/85 cm. Možnost individuálních
objednávek sedací soupravy ve 4 barevných provedeních ekokůže v kombinaci se 4 barevnými provedeními
látky Berlin v ceně 21.280,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

černá 02

béžový 11

šedá 01

hnědý 03

23.390,-

21.340,-

PRUŽINA

P provedení, eko 14 černá+Malmo 90 světlešedá

P provedení
eko 26 bílá+Malmo
90 světlešedá

LEMON

(ilustrační foto)

moderní rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava (L/P) včetně polštářů, materiál: ekokůže 26 bílá+látka Malmo 90 světlešedá nebo ekokůže 14
černá+látka Malmo 90 světlešedá - obě provedení skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 250x91/195x77, plocha na spaní (ŠxD): 132x195 cm,
výška x hloubka sedu: 40x47 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

24.860,-

22.680,nová kvalitnější látka

L provedení
ekokůže soft 4
šedá/látka Soro 95 šedohnědá/
polštář látka Soro 41 oranžová

L provedení ekokůže
Soft 1 bílá/látka Soro 83
světlešedá/polštář
látka Soro 61
pudrově růžová

Vzorník látky Soro:

13
světlehnědá

28
čokoládová

BRATO
26

40
hořčicová

61
pudrová růžová

97
šedá

100
černá

34
mentolová

PRUŽINA

Vzorník ekokůže Soft:

1 bílá

4 šedohnědá

6 černá

2 béžová

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: ekokůže Soft 4 šedá látka Soro 95 šedohnědá/2 x
polštář látka Soro 41 oranžová nebo ekokůže Soft 1 bílá/látka Soro 83 světlešedá/2 x polštář látka Soro 61 pudrová růžová - skladem - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 310x185x72 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 135x240 cm, výška x hloubka Sede: 37x55/83 cm. Možnost objednání i v jiných barevných
provedeních v ceně 26.120,-Kč 23.830,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

3 hnědá

5 šedá

9 červená

ověřená kvalita
doporučujeme

SEDACÍ SOUPRAVY

22.680,-

20.690,-

novinka
PRUŽINA

( 3 polohovací opěrky hlavy )

AMARETA
celočalouněná moderní rohová rozkládací sedací souprava s
úložným prostorem a polohovacími opěrkami, které
zabepečujú komfortní opření zad a hlavy, dekorativní šití sedací
části, L/P provedení, materiál: látka Monolith 77 modrá/polštář
vzor skladem - ihned k odběru , rozměry (ŠxHxV):
280x205x70/90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 125x198 cm, výška
x hloubka sedu: 41x60 cm. Možnost objednání v 5 barevných
provedeních látky Monolith v ceně: 24.330,-Kč 22.190,-Kč,
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je
8,7 cm.

Vzorník látky Monolith:

48 hořčicová

20 hnědá

62
pudrová
růžová

92 šedá

37
smaragdová

P provedení
látka Monolith 77 modrá/polštář vzor

sleva

24.170,-

17.590,-

-27%

Vzorník ekokůže:
P provedení, ekokůže bílá/látka
Nemo 17 černá/bílé šití

MARUTI
PRUŽINA

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a kontrastním šitím, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá/látka
Nemo 17 černá/bílé šití - skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 250x160x83 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x200 cm,
výška x hloubka sedu: 41x57 cm, rozkládání automat. Možnost objednání v 4 barevných odstínech ekokůže a ve 4 barevných
odstínech látky Nemo v ceně 22.080,-Kč 19.990,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

šedá 8

černá 14

hnědá 18

bílá 26

Vzorník látky Nemo:

červená

šedá

béžová

zelená

20.360,-

18.570,TIGER U

univerzální (L/P), rohová celočalouněná rozkládací
sedací souprava ve tvaru U s úložným prostorem,
materiál: ekokůže bílá/látka Savana 05 nebo látka
Malmo 23 hnědá obě provedení - skladem
ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV):
308x140/140x85 cm, plocha na spaní: (ŠxD):
118x260 cm, výška x hloubka sedu: 40x50/77 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 1,5 cm.

MOLITAN

ekokůže bílá/Savana 05
látka Malmo 23 hnědá

SEDACÍ SOUPRAVY

27

26.190,-

22.990,-

L provedení
šenil Hugo 05 hnědá

Vzorník šenilu Hugo:

béžová

šedá

černá

AMELIA

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: látka šenil Hugo 05 hnědá skladom - ihned k odběru.
Rozměry (ŠxHxV): 270x220x93 cm, plocha na spaní (DxŠ): 200x120 cm, výška x hloubka sedu: 51x53 cm. Možnost objednání ve 3 barevných
provedeních látky Hugo v ceně 27.790,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm.

PRUŽINA

43.190,-

42.990,PRUŽINA

Pravá kůže

Vzorník kůží:

P provedení
kůže/ekokůže E040 karamel

14.280,-

VACO

Cena za křeslo

bílá 08

černá 01

pohodlná kožená rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem a křeslo, provedení L/P, materiál: ekokůže E040 karamel - skladem - ihned k odběru (sedací část, zádová
opěrka a opěrka na ruce jsou čalouněné kůží, korpus a zadní část ekokůží), rozměry roh (ŠxHxV): 245x170x90 cm, křeslo (ŠxHxV): 115x92x90 cm, plocha na spaní 125x200 cm,
výška x hloubka sedu: 44x50 cm. Možnost individuálních objednávek v 2 barevných odstínech kůže v ceně 42.990,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm.

41.260,-

PRUŽINA

Pravá kůže

14.370,Cena za křeslo

Vzorník kůží:

bílá 08

karamel E040

LAREDO
28

P provedení: hnědočervená

černá 01

pohodlná kožená rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, provedení L/P, materiál: kůže/ekokůže, hnědočervená - skladem - ihned k odběru (sedací část,
zádová opěrka a opěrka na ruce jsou čalouněné kůží, korpus a zadní část ekokůží). Rozměry roh (ŠxHxV): 220x158x88 cm, plocha na spaní: 195x110 cm, výška x hloubka sedu:
41x51 cm. Možnost individuálních objednávek ve 3 barevných odstínech kůže v ceně 41.260,-Kč, dodací lhůta 6-8 týdnů. Možnost dokoupení křesla na objednávku s rozměrem
(ŠxHxV): 93x90x85 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2,5 cm.

dopřejte si luxus pravé kůže

SEDACÍ SOUPRAVY

k pohovce Columbus jsou v nabídce křesla Rufino
ve všech barevných provedeních najdete na straně 62

RUFINO

6.950,-

moderní křeslo - ušák a taburet,
rozměry křeslo (ŠxHxV): 85x90x105 cm,
výška x hloubka sedu: 45x58 cm,
taburet (ŠxHxV): 50x50x45 cm.
Výška spodního prostoru
od podlahy je 13 cm.

cena za křeslo
Kronos 9 modrá+ořech

1.740,cena za taburet

Kronos 35 bežovozlatá+ořech

16.280,-

Kronos 29 starorůžová+ořech

14.860,PRUŽINA

Kronos 35 béžovozlatá+ořech

Kronos 19 zelená+ořech

Paros 5 světlešedá + ořech
moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem včetně polštářů, dřevěné nožičky v barvě ořech, provedení:
látka Kronos 35 béžovozlatá, Kronos 29 starorůžová, Kronos 19 zelená, Kronos 9 modrá nebo látka Paros 5
světlešedá - všechny barevné provedení skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV ): 215x90x104 cm, plocha
na spaní (ŠxD): 126x190 cm, výška x hloubka sedu: 47x62 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 14 cm.

COLUMBUS

26.420,-

25.990,3R+1+1
cena za komplet

látka Cablo šedá

PRUŽINA

Vzorník šenilu Flora:

čokoládová

zlatá

látka Flora béžová

rozkládací sedací souprava s úložným prostorem ve verzi 3R+1+1, materiál: látka Flora béžová 2280/01 + koordinát 2281/01, dřevo: tmavý
ořech nebo látka Cablo 14 šedá, dřevo: wenge - skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 3-sed: 225x95x95cm, plocha na spaní: (ŠxD)
125x185 cm, výška x hloubka sedu: 42,5x53 cm, křeslo (ŠxHxV): 88x90x95 cm. Možnost objednání v 2 barevných provedeních látky Flora
v ceně 27.990,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm.

11.940,-

10.890,3R-sed

PRUŽINA

METY

Vzorník látky Berlin:

5.260,-

4.790,křeslo

hnědá 03

černá 02

Vzorník šenilu Savana:

21

světlešedá

31

světlezelená

Berlin 03 + Savana 25

25

tmavěbéžová

12.620,-

11.490,-

5.620,-

5.130,-

2.830,-

2.590,taburet

Savana 25+polštáře vzor Rose 14

SEDACÍ SOUPRAVY

34

zelenošedá

17

písková

5

tmavohnědá...

72

mentol

61

starorůžová

16

hnědá

84

šedobílá

69

fialová

MILO

3R-sed

křeslo

4
tmavohnědá

3R-sed včetně polštářů a křeslo. Materiálové a barevné provedení: korpus
šenil Berlin 3 + sedací část Savana 25 hnědá nebo Savana 25 + polštáře vzor
Rose 14 - obě provedení skladem - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV): 3Rsed 221x91x90 cm, plocha na spaní 190x122cm, výška x hloubka sedu:
40x60 cm, křeslo 79x78x85 cm. Možnost individuálních objednávek v 2
barevných odstínech šenil Berlin a 12 odstínech látky Savana. Dodací
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 7 cm.

29

novinka
MOLITAN

P provedení, látka Malmo 95 šedá

P provedení,
látka Malmo 72 mentolová

MILOR

12.790,-

P provedení, látka Malmo 08 světlehnědá

celočalouněná rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: látka Malmo 95 šedá, látka
Malmo 72 mentolová nebo látka Malmo 08 světlehnědá - všechny barevné provedení skladem - ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV):
225x164x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 140x200 cm, výška x hloubka sedu: 42x50/75 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm.

16.830,-

15.350,-

PRUŽINA

cena za roh+taburet

P provedení

taburet

P provedení
ekokůže hnědá+látka šenil Berlin 03 hnědá

PETRANA NEW

ekokůže bílá+látka šenil Berlin 01 melír

celočalouněná rohová sedací souprava + taburet, včetně polštářů, L/P provedení, materiál: ekokůže bílá + látka šenil Berlin 01 melír nebo ekokůže hnědá + látka šenil Berlin
03 hnědá. Obě provedení skladem - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV): roh 207x198x92 cm, taburet: 100x96x41 cm, plocha na spaní: 181x175 cm,
výška x hloubka sedu: 41x65/81 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

12.640,-

11.490,-

látka Fiesta 14 černá/Fiesta 104 šedá

TIPO

univerzální rohová (L/P) celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka Fiesta 100 černá/Fiesta 104 šedá - skladem - ihned k odběru,
(ŠxHxV): 226x145x73/88 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 110x196 cm, výška x hloubka sedu: 43x46 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 4,5 cm.

14.370,-

12.990,-

BONEL

MOLITAN

ekokůže bílá/látka
Alova šedá

OXFORD
30

celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: ekokůže bílá/látka Alova šedá skladem - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 244x145x78 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 120x198 cm, výška a hloubka sedu: 40x55/75 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm.

SEDACÍ SOUPRAVY

cenový

MOLITAN

HIT
novinka
Alova 68 hnědá + alova 66 béžová

10.970,Alova 36 šedá + alova 4 černá
univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka Alova 36 šedá + Alova 4 černá nebo látka
Alova 68 hnědá + alova 66 béžová - obě provedení skladem ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 236x144x80/87 cm, plocha na spaní:
(ŠxD): 120x200 cm, výška x hloubka sedu: 40x44/67 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

MAREA

15.590,-

13.990,-

MOLITAN

ekokůže hnědá EKO 18/šenil Inari 23 světlehnědá

šenil Inari 100 černá/Inari 90 světlešedá
univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, provedení šenil Inari černá/šenil Inari světle
nebo ekokůže hnědá / šenil Inari světlehnědá. Obě provedení na skladě - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 232x180x75 / 92 cm, plocha na spaní:
(ŠxD): 125x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x52/76 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

LUNETA

18.410,-

17.990,-

MOLITAN

ekokůže bílá + šenil šedá látka

ekokůže hnědá + šenil hnědá látka
ekokůže černá + šenil šedá látka

ověřená kvalita
doporučujeme

kvalitní
slovenský
výrobek

univerzální (L/P) rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, provedení: ekokůže hnědá 329/08 + šenil hnědá látka 434/08, ekokůže
bílá 329/17 + šenil šedá látka 424/06, ekokůže černá 329/06 + šenil šedá látka 424/06. Všechna provedení na skladě - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV):
244x174x70/81 cm, plocha na spaní 131x211 cm, výška x hloubka sedu: 41x48 / 73 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

24.620,-

VIPER

Vzorník ekokůže:

22.470,-

BONEL

béžová

hnědá

bílá

Vzorník šenilu Hugo:

béžová

šedá

hnědá

Vzorník látky Samara: polštáře:
01 hnědý
vzor

L provedení
ekokůže černá/šenil
Hugo černý/vzor

sedací souprava je vhodná
pro každodenní spaní

03 černý
vzor

04 krémový
vzor

MULAN NEW

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P provedení, materiál: ekokůže černá/šenil Hugo 14 černá/vzor - skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): roh
250x220x90 cm, plocha na spaní (ŠxD): 140x200 cm, výška x hloubka sedu: 43x56 cm. Možnost objednání ve 3 barevných odstínech ekokůže, ve 3 barevných odstínech
šenilu Hugo a 3 barevných odstínech vzoru na polštáře v ceně 26.760,-Kč 24.390,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

SEDACÍ SOUPRAVY
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8.790,-

MOLITAN

látka Mura 22 světlehnědá/01 bílá

novinka

látka Mura 87 světlešedá/100 černá
celočalouněná univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, včetně polštářů, materiál: látka Mura 22 světlehnědá/01 bílá nebo látka
Mura 87 světlešedá/100 černá - obě barevné provedení skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 190x134x84 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 130x190 cm,
výška x hloubka sedu: 40x50/62 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

GABO

cenový

7.580,- HIT
novinka

až 256 cm

až 180

cm

NIELIS

univerzální (L/P) rozkládací rohová sedací souprava, materiál: látka + dřevo, provedení: hnědá látka + černé dřevěné nohy, rozměry
(ŠxHxV): 256x163x75 cm, výška x hloubka sedu: 39x48 cm. Plocha na spaní: 180x256 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 20 cm.
Na skladě od 27.07.2020.

MOLITAN

14.530,-

12.990,-

látka GREY šedá

DALAS

univerzální rohová celočalouněná rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: látka GREY šedá - na skladě - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 242x145x77 cm, plocha na spaní (ŠxD): 122x196 cm, výška x hloubka sedu: 40x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

MOLITAN

14.780,-

13.480,-

PRUŽINA

cena za komplet roh + taburet

IDA NEW

L provedení
Alova béžová + látka Berlin 01 melír

rohová celočalouněná sedací souprava + taburet, včetně polštářů, L/P provedení, materiál Alova béžová + látka šenil Berlin 01
melír nebo Alova hnědá + látka šenil Berlin 03, obě provedení - na skladě - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV):
209x156x64/82 cm, taburet 100x60x40 cm, plocha na spaní: 188x148 cm, výška x hloubka sedu: 40x61/84 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.
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P provedení
Alova hnědá + látka Berlin 03 hnědá

SEDACÍ SOUPRAVY

10.590,-

9.660,-

MOLITAN

Altara hnědý mix/polštáře vzor

Altara tmavěšedý mix/polštáře vzor
univerzální (L/P) rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, materiál: Altara tmavě šedý mix/polštáře vzor
nebo Altara hnědý mix/polštáře vzor na skladě - ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 192x142x68/78 cm, plocha na spaní :
(ŠxD): 135x192 cm, výška x hloubka sedu: 40x51/64 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm.

POLARIS NEW
11.900,-

10.860,-

( cena za 3 sed + taburet )

látka Malmo 90 světlešedá
elegantní celočalouněný 3-sed s taburetem, materiál: látka Malmo 90 světlešedá - skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV):
3-sed: 200x75x80 cm, taburet: 55x55x47 cm, výška x hloubka sedu: 47x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.

SILERA

MOLITAN

10.790,-

9.990,-

P provedení
látka Inari 91 šedá/
polštáře
Inari 100 černá
Vzorník sezení:

šedá
Boston 11

Vzorník polštáře:

černá

čokoládová

Boston 61 Boston 231

MOLITAN

Line 10

Line 21

Line 31

sedací souprava je vhodná
pro každodenní spaní

L provedení látka Savana šedý melír

rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, P/L provedení, materiál: látka Inari 91 šedá/polštáře Inari 100 černá nebo látka Savana šedý
melír/polštáře vzor - skladem ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 203x140x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 127x203 cm, výška x hloubka sedu: 37x53/74 cm.
Možnost objednání z vyobrazených barevných provedení v ceně 11.420,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 4 cm.

MEXX

12.930,-

11.790,-

MOLITAN

BASTILA
rohová rozkládací sedací souprava s úložným prostorem, L/P
provedení, materiál: látka Matrix 05 hnědá/02 béžová - skladem
- ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 235x87x160 cm, plocha na
spaní: (ŠxD): 135x205 cm, výška x hloubka sedu: 42x55 cm.
Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Matrix v
ceně: 13.950,-Kč 12.730,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška
spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

Vzorník látky Matrix:

L provedení
látka Matrix 05 hnědá/02 béžová

SEDACÍ SOUPRAVY

pudrová
růžová 20

mentolová
22

světlešedá
15

hnědá 4

krémová 1

zelená 11

černá 18
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AMEDIA

22.830,-

20.490,-

BONEL

5.310,-

3R + 1 + 1
zvýhodněná cena
za komplet

4.850,-

12.390,-

11.290,-

křeslo

3R-sed

celočalouněný rozkládací 3-sed s úložným prostorem a křeslo
v moderním skandinávském stylu, materiál: látka + dřevo natural,
provedení: Norn 65 hořčicová, Norn 07 šedá, Norn 15 tmavěšedá,
Norn 52 starorůžová nebo Shaggy 8 čokoládová, všechny barevné
provedení - skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 3-sed:
210x94x92 cm, plocha na spaní (ŠxD): 124x180 cm, křeslo
(ŠxHxV): 88x95x90 cm, výška a hloubka sedu: 45x62 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

Shaggy 8 čokoláda

Norn 65 hořčicová

nové barevné provedení
Norn 15 tmavěšedá

Vzorník šenil Boss:

hnědá 06

černá 13

Vzorník ekokůže Madryt:

světlešedá 11

Norn 07 šedá

Norn 52 starorůžová

tmavěšedá
190

hnědá 128

ORAGION
celočalouněná sedací souprava 3-sed, 2-sed a křeslo, materiál: ekokůže Madryt 120 bílá
- skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 3-sed: 214x90x82cm, 2-sed: 154x90x82cm,
křeslo: 94x90x82cm, výška x hloubka sedu: 43x57 cm. Možnost objednání ve 3 barevných
provedeních ekokůže Madryt a šenil Boss. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního
prostoru od podlahy je 11 cm.

černá 1100

8.060,-

7.350,křeslo

14.540,-

13.270,-

12.310,-

11.230,-

3-sed

2-sed

PRUŽINA

ekokůže Madryt 120 bílá

17.220,-

16.990,-

MOLITAN

komplet 3+2

FONDI
3-SED+2-SED,
materiál: látka + chrom, provedení: šedá látka na skladě - ihned k odběru, rozměry 3-SED:
(ŠxHxV): 189x86x87 cm, rozměry 2-SED: (ŠxHxV):
149x86x87 cm, výška sedu je 47 cm a hloubka
sedu je 55 cm. Výška spodního prostoru od
podlahy je 17 cm.

34

sivá

SEDACÍ SOUPRAVY

novinka
33.240,-

HR PĚNA

od 29.990,-

zvýhodněná cena za komplet (křeslo, 2-sed, 3-sed)
v provedení látka Bluvel 03 světlešedá

14.660,-

13.370,-

11.880,-

10.840,-

9.200,-

8.390,-

3-sed

křeslo

2-sed

látka BLUVEL 77 zelená/
nohy kovové barva měď

PRUŽINA

14.080,-

12.850,-

11.310,-

9.990,2-sed

látka Bluvel 03 světlešedá /
nohy kovové barva černá

8.620,-

7.870,-

3-sed

křeslo

LEXUS

luxusní celočalouněný 3-sed, 2-sed a křeslo, materiál: látka Bluvel 03 světlešedá/nohy kovové barva černá nebo látka Bluvel 77 zelená/ nohy
kovové barva měď v ceně 34.960,-Kč 31.890,-Kč - obě barevné provedení na skladě - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 3-sed 230x91x85 cm,
2-sed 170x91x85 cm, křeslo 112x91x85 cm, výška x hloubka sedu: 46x57 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15,5 cm.

MOLITAN

7.690,-

5.490,-

3-sed

2-sed

Vzorník ekokůže:

4.540,-

šedá

hnědá

červená

černá

bílá

zelená

křeslo
ekokůže béžová
moderní celočalouněný 3-sed, 2-sed a křeslo, provedení: ekokůže béžová skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 3-sed: 205x78x63 cm,
2-sed: 140x78x63 cm, křeslo: 89x78x63 cm, výška x hloubka sedu: 40x55 cm. Možnost objednání v 6 vyobrazených barevných provedeních v ceně
křeslo: 4.830,-Kč, 2-sed: 5.850,-Kč, 3-sed: 8.140,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 7 cm.

novinka

6.340,křeslo

9.650,-

3-sed odnímatelná
opěrka na ruce

3R-sed

HOMKER

8.580,2-Sed

MOLITAN

KRONY
pohodlný 3R-sed, 2-sed a křeslo, materiál: látka + nohy-dub, barevné provedení: hnědá látka + nohy-dub, rozměry 3-sed (ŠxHxV):
195x93x88 cm, plocha na spaní: 115x165-180 cm, 2-sed (ŠxHxV): 140x93x88 cm, křeslo (ŠxHxV): 85x93x88 cm, výška x hloubka
sedu: 47x49 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. Na skladě od 27.07.2020

SEDACÍ SOUPRAVY
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novinka

13.680,pohovka

7.990,křeslo

EVARIST

6.840,-

celočalouněné designové křeslo a pohovka, materiál: látka + dřevo-dub, barevné provedení: šedá látka + nohy-dub přírodní, rozměry: křeslo (ŠxHxV):
101x87x74 cm, pohovka (ŠxHxV): 198x87x74 cm, výška x hloubka sedu: 34x55 cm . Výška spodního prostoru od podlahy je 16 cm. Na skladě 03.07.2020.

novinka

MOLITAN

11.990,3-sed

křeslo

9.990,2-sed

KARITON
novinka

celočalouněný moderní 3-sed, 2-sed a křeslo s polohovacími opěrkami hlavy, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, materiál: látka + ekokůže + kov,
barevné provedení: šedá látka + béžová ekokůže + černé kovové nohy, rozměry: 3-sed (ŠxHxV): 190x89x89 cm, 2-sed (ŠxHxV): 150x89x89 cm, křeslo
(ŠxHxV): 91x89x89 cm, výška x hloubka sedu: 44x49 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 17 cm. Na skladě od 03.07.2020.

MOLITAN

17.540,(cena za komplet 3+2)

BETANY
novinka

elegantní celočalouněný 2-SED + 3-SED, materiál: světlešedá látka + plastové nohy, barevné provedení: světlešedá látka, rozměry (ŠxHxV): 3-sed:
204x81x87 cm, 2-sed: 164x81x87 cm, výška x hloubka sedu: 48x52 cm . Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. Na skladě od 27.07.2020.

MOLITAN

12.480,detail polohování opěrky

KEREN
36

designový celočalouněný 3-SED s polohovacími opěrkami hlavy, které zajišťují komfortní opření zad a hlavy, materiál: Velvet látka +
dřevo-dub, barevné provedení: béžová Velvet látka + nohy-dub, rozměry (ŠxHxV): 198x87x86/92,5 cm, výška x hloubka sedu:
43x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm. Na skladě od 27.07.2020.

MOLITAN

SEDACÍ SOUPRAVY

novinka

17.290,RAMOS
moderní celočalouněná rozkládací pohovka s
úložným prostorem, kvalitní dřevěný rám v barvě
buk, nožičky kovové/barva černá, materiál: látka
Mono 233 taupe šedobéžová, Mono 238 tyrkysová
nebo Mono 235 starorůžová - všechny provedení
skladem - ihned k odběru , rozměry (ŠxHxV) :
233x95x85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 138x200 cm,
výška x hloubka sedu: 45x55/75 cm. Vyobrazené
barevné provedení je možné objednat i s bílým
dřevěným rámem, dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška
spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

Vzorník dřevěných
provedení rámu
látka Mono 233
taupe šedobéžová/buk

BONEL

bílá

látka Mono 238
tyrkysová/buk

buk

látka Mono 235
starorůžová/buk

23.950,-

21.850,-

ekokůže 926 taupe šedohnědá/sezení + velké polštáře látka
Soro 95 taupe šedohnědá/střední polštáře látka Soro 23
světlehnědá/malé polštáře Soro 21 krémová

ekokůže 920 bílá/sezení + velké polštáře látka Soro 97
šedá/střední polštáře látka Soro 90 světlešedá/malé
polštáře Soro 61 pudrově růžové

Vzorník látky Soro:
90
světlešedá

61
pudrově
růžová

PRUŽINA

Vzorník ekokůže:
ilustrační fotka rozkladu
21
krémová

28
hnědá

97
šedá

41
hořčicová

34
mentolová

šedá

hnědá

černá

bílá

červená

zelená

PORTO BIG SOFA

stylová prostorná pohovka (big sofa), materiál: opěrka na ruce - ekokůže 926 taupe šedohnědá/sezení + velké polštáře látka Soro 95 taupe šedohnědá/střední polštáře látka Soro 23 světlehnědá/malé polštáře Soro 21 krémová
nebo ekokůže 920 bílá/sezení + velké polštáře látka Soro 97 šedá/střední polštáře látka Soro 90 světlešedá/malé polštáře Soro 61 pudrově růžové - obě barevné provedení skladem - ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 290x140x80
cm, plocha na spaní (ŠxD): 180x240 cm, výška x hloubka sedu: 43x70/120 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Soro v kombinaci se 6 barevnými provedeními ekokůže nebo ve vámi zvolené barevné
kombinaci v ceně: 25.630,-Kč 23.380,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm.

18.880,-

16.990,-

Vzorník látky Paros:

Vzorník látky Kronos:
29
růžová

06
09
19
tmavěhnědá tmavěmodrá smaragdová

POHOVKY

34
tmavěšedá

26
mentolová

03
taupe
šedohnědá

05
světlešedá

PRUŽINA

HR PĚNA

ARIANA
moderní celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem na dřevěných nožičkách s prvky skandinávského
stylu včetně dekorativních polštářů, provedení: látka Paros 5 světlešedá + polštáře Kronos 29 růžová/Kronos 9
tmavěmodrá - skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 238x101x74/88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 153x190 cm,
výška x hloubka sedu: 43x62 cm. Možnost objednání v 6 provedeních látky Kronos a ve 2 barevných provedeních
látky Paros. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 11 cm.
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8.820,-

7.790,-

7.570,-

6.690,-

novinka

HERMA

novinka

KENZA

moderní rozkládací pohovka, materiál: látka + chrom, provedení: světlešedá látka +
nožičky chrom, rozměry (ŠxHxV): 190x94x85 cm, plocha na spaní, (ŠxD): 111x190
cm, výška x hloubka sedu: 44x51cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 16 cm.
Na skladě od 06.08.2020.

novinka

VYSOKOKVALITNÍ
MOLITAN

moderní rozkládací pohovka, materiál: látka + chrom, provedení: hořčicová látka +
nožičky chrom, rozměry (ŠxHxV): 190x94x85 cm cm, plocha na spaní (ŠxD):
111x190 cm, výška x hloubka sedu: 44x51cm. Výška spodního prostoru od podlahy
je 16 cm. Na skladě od 06.08.2020.

MOLITAN

10.990,-

smaragdová

hnědá

FASTA
celočalouněná designová rozkládací pohovka s 2 polštáři, kvalitní kovový rám v barvě gold chrom-zlatý, materiál: látka + gold chrom-zlatý,
provedení: smaragdová látka + nožičky gold chrom-zlatý nebo hnědá látka + gold chrom-zlatý, rozměry (ŠxHxV) : 211x83x85 cm, plocha na spaní
(ŠxD): 104x180 cm, výška x hloubka sedu: 45x52 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. Na skladě od 27.07.2020.

9.390,-

novinka

HORSTA

8.790,-

MOLITAN

elegantní rozkládací pohovka s 2 polštáři, kvalitní kovový rám v barvě gold chrom-zlatý, materiál: Velvet látka +
nožičky gold chrom-zlatý, provedení: starorůžová Velvet látka + nožičky gold chrom-zlatý, rozměry: (ŠxHxV):
203x92x86 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 110x175 cm. Výška x hloubka sedu: 43x56 cm. Výška spodního prostoru od
podlahy je 20 cm. Na skladě od 03.07.2020.

DETA

VYSOKOKVALITNÍ
MOLITAN

novinka

Roman je pán

designová rozkládací pohovka s 2 polštáři, materiál: látka + ekokůže + kov, provedení:
hnědá látka + tmavozelená ekokůže + nožičky černý kov, rozměry (ŠxHxV): 197x84x81 cm,
plocha na spaní (ŠxD): 104x173 cm. Výška x hloubka sedu: 43x48 cm. Výška spodního
prostoru od podlahy je 17 cm. Na skladě od 03.07.2020.

MOLITAN

4.940,-

novinka

4.380,-

zelená

hnědá

LARAMA
rozkládací pohovka, materiál: látka + dřevo-černá, provedení: hnědá látka + nožičky černé nebo zelená látka + nožičky
černé, rozměry (ŠxHxV): 172x83x77 cm, plocha na spaní (ŠxD): 103x172 cm, výška x hloubka sedu: 40x57 cm. Výška
spodního prostoru od podlahy je 18 cm. Na skladě od 06.08.2020.
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MOLITAN

POHOVKY

novinka

11.230,-

9.990,-

látka MIL 7383 pudrová růžová

PRIMO

moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem na
dřevěných nožičkách (barva černá) s prvky skandinávského
stylu včetně polštářů, provedení: látka MIL 7380 šedá,
MIL 7373 mentolová, MIL 7383 pudrová růžová, MIL 7372
béžová - všechny provedení skladem - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 206x107x100 cm, plocha na spaní
(ŠxD): 136x184 cm, výška x hloubka sedu: 46x69 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm.
látka MIL 7373 mentolová

látka MIL 7380 šedá

BONEL

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

látka MIL 7372 béžová

7.320,-

novinka

6.490,-

MOLITAN

světlešedá

starorůžová

PULSA

moderní rozkládací pohovka, materiál: látka + kov, provedení: starorůžová
látka + nožičky černý kov nebo světlešedá látka + nožičky černý kov,
rozměry (ŠxHxV): 200x82x81 cm, plocha na spaní (ŠxD): 105x186 cm, výška
x hloubka sedu: 43x53 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 17 cm.
Na skladě od 27.07.2020.

7.490,-

8.970,-

novinka

novinka

mentolová Velvet látka
MOLITAN

NAIRA

mentolová

designová rozkládací pohovka, materiál: látka + dřevo-dub,
provedení: mentolová velvet látka + nohy dub nebo šedomodrá
látka + nohy dub, rozměry
(ŠxHxV): 173x93x82 cm, plocha
na spaní (ŠxD): 112x173 cm,
výška x hloubka sedu: 45x48 cm.
Výška spodního prostoru od
podlahy je 20 cm. Na skladě od 27.07.2020.

VELORA
šedomodrá

designová rozkládací pohovka, materiál: látka + dřevo-dub, provedení:
šedohnědá taupe látka + nohy-dub, rozměry (ŠxHxV): 196x85x83 cm,
plocha na spaní: (ŠxD): 113x178 cm. Výška x hloubka sedu: 44x58 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm. Na skladě od 27.07.2020.

MOLITAN

novinka

6.150,-

5.990,-

malinová

RODANA
POHOVKY

petrolejová

elegantní rozkládací pohovka, materiál: Velvet látka + gold chrom-zlatý, provedení: malinová Velvet látka + nohy gold chrom-zlatý nebo petrolejová Velvet látka + nohy
gold chrom-zlatý, rozměry (ŠxHxV): 180x85x76 cm, plocha na spaní (ŠxH): 100x180 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. Na skladě od 03.07.2020.

MOLITAN

39

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

10.690,novinka

látka Soro 23 taupe šedohnědá

látka Soro 61 starorůžová

látka Soro 97 tmavěšedá

PORTORIKO

látka Soro 28 čokoládová

látka Soro 40 hořčicová

látka Soro 90 šedá

celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: látka Soro 23 taupe šedohnědá, 28 čokoládová, 90 šedá, 97 tmavěšedá,
40 hořčicová nebo 61 starorůžová - všechny barevné provedení skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 220x85x84 cm, plocha
na spaní: (ŠxD): 140x200 cm, výška x hloubka sedu: 43x50 / 70 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

BONEL

12.670,-

11.550,-

ALFA 19 šedá

BONEL

ALFA 85 tyrkysová
ALFA 80 hnědá
moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: látka ALFA 80 hnědá, ALFA 85 tyrkysová nebo ALFA 19 šedá
- všechny barevné provedení skladem ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV) 203x99x92 cm, plocha na spaní (ŠxD): 203x146 cm,
výška x hloubka sedu: 43x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

DORUK

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

15.998,-

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

15.998,-

9.790,-

9.790,-

PRUŽINA

SPIKER
40

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Nemo 16 šedá/08
zelená/polštáře vzor AC4 - skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV):
206x91x77 cm, plocha na spaní (ŠxD): 146x200 cm, výška x hloubka sedu:
41x48/72 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

ROKAR

PRUŽINA

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Nemo 17
černá/14 šedá/polštáře šedý vzor - skladem ihned k odběru, rozměry
(ŠxHxV): 203x91x73/83 cm, plocha na spaní (ŠxD): 144x200 cm, výška x
hloubka sedu: 41x48/72 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

POHOVKY

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

10.690,novinka

BONEL

látka Malmo 61 starorůžová

látka Malmo 81 modrá

látka Malmo 85 petrolejová

látka Malmo 41 hořčicová

látka Malmo 95 šedá

látka Malmo 08 světlehnědá

látka Malmo 26 hnědá

celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem v moderním skandinávském stylu, materiál: látka Malmo 08 světlehnědá, 26 hnědá, 41 hořčicová, 61 starorůžová, 81 modrá, 85 petrolejová nebo
95 šedá - všechny barevné provedení skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV) : 225x85x84 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 140x200 cm, výška x hloubka sedu: 44x50/70 cm, nožičky dřevěné barva buk.
Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

DOREL

8.990,novinka

Malmo 26 hnedá+Malmo 05 béžová

Malmo 41 hořčicová+Malmo 05 béžová

Malmo 90 sivá+Malmo 95 tmavěšedá

ZACA

moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Malmo 26 hnědá + Malmo 05 béžová, Malmo 90 šedá + Malmo 95 tmavěšedá nebo Malmo 41 hořčicová + Malmo 05
béžová - všechny provedení skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 200x100x82/90 cm, plocha na spaní (ŠxD): 145x200 cm, výška x hloubka sedu: 65x60/72 cm. Výška spodního prostoru
od podlahy je 4,5 cm.

pohovka je vhodná pro každodenní spaní,
Rozkládání AUTOMAT

Vzorník ekokůže

ekokůže bílá + šedá/látka Hugo 11 šedá

pohovka je vhodná pro každodenní spaní
Rozkládání AUTOMAT

pán Roman

14.290,-

BONEL

alova hnedá/vankúše vzor
Alova šedá/polštáře vzor

12.990,-

13.680,-

10.770,Alova šedá/polštáře vzor

šedá 190

černá 1100

bílá 120

Vzorník látky Hugo:

Savana černá/polštáře vzor

BONEL

KARDYN

06 hnědá

100 černá

23 světlehnědá

01 krémová

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: ekokůže bílá + šedá / látka Hugo 11 šedá skladem - ihned k
odběru, rozměry (ŠxHxV): 204x90x89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 142x204 cm, výška x hloubka sedu: 42,5x52 , 5
cm. Možnost objednání v 4 barevných provedeních látky Hugo v kombinaci s 3 barevnými provedeními
ekokůže v ceně 15.010,-Kč 13.690,-Kč. Dodací lhůta 6 - 8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

POHOVKY

ELIZE

BONEL

rozkládací pohovka s úložným prostorem a kontrastním šitím, provedení: Alova šedá/polštáře vzor
nebo Savana černá/polštáře vzor skladem - ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 196x87x75 cm,
plocha na spaní: (ŠxD): 130x196 cm, výška x hloubka sedu: 44x45/73 cm, cena v provedení Savana
černá/polštáře vzor - 11.190,-Kč. Výška spodního prostoru od podlahy je 8,7 cm.
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polohovací opěradlo

9.110,-

7.990,světlešedá

smaragdová

MOLITAN

KAPRERA

starorůžová
rozklad
designová rozkládací pohovka s polohovacím opěradlem, materiál: Velvet látka+nožičky-buk, provedení: smaragdová Velvet látka+nožičky-buk, starorůžová Velvet látka+nožičky-buk nebo
světle Velvet látka+nožičky-buk. Rozměry: (ŠxHxV): 213x81x77 cm, plocha na spaní (ŠxD): 109x166 cm, výška x hloubka sedu: 40x48 cm. Polštářové opěrky na ruce na suchý zip a jsou
snímatelné, šířka pohovky bez polštářů je 190 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18,5 cm. Na skladě od 30.06.2020.

polohovací opěradlo

královská modrá

bordó

8.430,-

rozklad
designová rozkládací pohovka s polohovacím opěradlem, materiál: Velvet látka+dřevo-dub, provedení: bordó Velvet látka+nožičky dub nebo
královská modrá Velvet látka+nožičky dub, rozměry (ŠxHxV): 210x92x82 cm, plocha na spaní (ŠxD): 107x163 cm, výška x hloubka sedu: 41x52
cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. Na skladě od 03.07.2020.

FILEMA

novinka

MOLITAN

látka Shaggy 03 Mocca/Shaggy 8 čokoláda

látka Shaggy 25 šedá/Shaggy 10 tmavěšedá

12.680,-

látka Alfa modrá/Alfa 16 šedá

11.560,NIDO

elegantní prostorná rozkládací pohovka s úložným prostorem na dřevěných nožičkách s prvky skandinávského stylu, materiál: látka Shaggy 03 Mocca/malé
polštáře Shaggy 8 čokoláda, Shaggy 25 šedá/malé polštáře Shaggy 10 tmavěšedá nebo Alfa 14 modrá/malé polštáře Alfa 16 šedá, všechny provedení skladem - ihned
k odběru, rozměry (ŠxHxV): 206x100x86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x182 cm, výška x hloubka sedu: 43x50/67 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

BONEL

14.150,-

12.890,-

látka Alfa 04 mentol

BONEL

látka Alfa 17 šedá

látka Alfa 02 starorůžová

AURELIA
42

moderní rozkládací pohovka s úložným prostorem na dřevěných nožičkách s prvky skandinávského stylu, provedení: látka Alfa 04 mentol, Alfa 17 šedá nebo Alfa 02 starorůžová, všechny
provedení skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 216x100x74 cm, plocha na spaní (ŠxD): 155x190 cm, výška x hloubka sedu: 46x50/80 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

POHOVKY

zelenomentolová

šedá
šedohnědá-taupe
MOLITAN

OTISA

6.690,-

rozkládací pohovka, materiál: látka+dřevěné nohy, provedení: šedá látka+nohy natural,
šedohnědá-taupe látka + nohy tmavý ořech nebo zelenomentolová látka+nohy tmavý
ořech. Všechny barevné provedení skladom - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV):
189x76x89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 167x105 cm, výška x hloubka sedu: 43x50 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm. Doplnění zásob 30.06.2020.

9.390,(pohovka)

šedá

tyrkysová

MOLITAN

tyrkysová

ARKADIA

3.740,(rozkládací křeslo)

hnědá

rozkládací pohovka se dvěma polštáři a rozkládací křeslo, materiál: látka + dřevo, provedení: tyrkysová látka + nohy tmavý ořech,
hnědá látka + nohy natural, béžová látka + nohy tmavý ořech, hořčicová látka + nohy tmavý ořech nebo šedá látka + černé dřevěné
nohy, rozměry: pohovka (ŠxHxV): 200x85x85 cm, plocha na spaní 180x109 cm, rozkládací křeslo s polštářem (ŠxHxV): 79x86x85 cm,
rozklad křesla 59x109,5 cm, výška x hloubka sedu: 44x58 cm. Skladem - ihned k odběru. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm.
Doplnění zásob 06.08.2020

béžová

béžová

hořčicová

rozklad křesla

hořčicová
šedá

POHOVKY

hnědá

rozklad pohovky
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19.030,-

17.360,-

ekokůže hnědá 19+látka Portland 23 béžová
VIZ VIDEO

ekokůže 1119 šedá+látka Portland 91 šedá

ATLANTICO

prostorná rozkládací pohovka s úložným prostorem, včetně polštářů, materiál: ekokůže hnědá 19+látka Portland 23 béžová nebo ekokůže 1119
šedá+látka Portland 91 šedá - skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 260x85x98 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 160x215 cm,
výška x hloubka sedu: 43x53 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

PRUŽINA

5.730,-

béžová ekokůže+kov

GOLDIA
detail rozkladu

luxusní rozkládací pohovka se sklápěcí střední opěrkou, materiál: ekokůže+kov, provedení: béžová ekokůže - skladem
ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 170x79x76 cm, plocha na spaní (ŠxD): 170x101 cm, výška x hloubka sedu: 37x50 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm.

16.780,-

MOLITAN

sleva

11.980,- -28%

Vzorník látky Lana - korpus:

Vzorník látky Inari - sedací část:

látka Lana černá/látka Inari šedá
černá 100

smetanová 21

NOAH

šedá 95

šedá 90

světlehnědá 23

černá 100

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Lana černá/látka Inari šedá skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 203x90x82/90 cm,
plocha na spaní (ŠxD): 158x203 cm, výška x hloubka sedu: 46x54/78 cm, možnost objednání v 3 barevných odstínech látky Lana a Inari v ceně: 15.110,-Kč 13.780,-Kč,
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

PRUŽINA

MOLITAN

DINO

mikrofáze béžová
/ekokůže hnědá

5.690,-

4.990,-

rozkládací pohovka, materiál: mikrofáze + ekokůže + kov, provedení: mikrofáze béžová / ekokůže hnědá + kovové nohy nebo mikrofáze
světlešedá / ekokůže černá + kovové nohy, obě provedení skladom - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 185x71x90 cm, plocha
na spaní (ŠxD): 111x185 cm, výška x hloubka sedu: 42x54 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 17 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

44

mikrofáze světlešedá
/ekokůže černá

POHOVKY

3.940,bordó

tmavomodrá

smaragdová
rozklad

ALIDA

rozkládací pohovka, materiál: Velvet látka+dřevo-dub, provedení: bordó Velvet látka+nohy dub, šedá Velvet
látka+nohy dub, smaragdová Velvet látka+nohy dub nebo tmavomodrá Velvet látka+nohy dub, rozměry (ŠxHxV): 178x68x66 cm, plocha
na spaní (ŠxH): 84x178 cm. Výška x hloubka sedu: 34x44 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 19 cm. Na skladě od 03.07.2020.

šedá

novinka

Super cena!

MOLITAN

3.620,-

hnědá/zelená

FILA

zelená/šedá
rozkládací pohovka, materiál: látka+nohy plast, provedení: hnědá/zelená nebo zelená/šedá+černé nohy. Všechna provedení jsou skladem - ihned k odběru, rozměry
(ŠxHxV): 181x70x68 cm, plocha na spaní (ŠxD): 181x91 cm, výška x hloubka sedu: 33x51 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 16 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

7.770,-

MOLITAN

7.770,rozklad

rozklad

P provedení
Alova šedá 36/polštáře vzor B103

EMU

rozkládací pohovka s úložným prostorem, L/P provedení, včetně tří polštářů,
materiál: Alova šedá 36/polštáře vzor B103 skladem - ihned k odběru. Rozměry: (ŠxHxV):
197x75x78 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 140x185 cm, výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm.

1.780,-

1.690,-

3 body polohování
s možností nastavení
5 stupňů v každém bodě
nové barevné provedení

LAOS
MOLITAN

L provedení
Alova hnědá 67/polštáře vzor B102

rozkládací pohovka s úložným prostorem, L/P provedení, včetně tří polštářů,
materiál: Alova hnědá 67/polštáře vzor B102 skladem - ihned k odběru. Rozměry: (ŠxHxV):
197x75x78 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 140x185 cm, výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm.

MOLITAN

8.830,-

7.990,-

Alova 25 bavlna tehlovohnedá

Alova hnědá - na objednávku

camel-hnědá

šedá

možnost polohování

LOTA NEW
polohovací relaxační křeslo na podlahu vhodné do jakéhokoliv interiéru,
materiál: látka šedá nebo camel - hnědá obě provedení skladem ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 134x50x12 cm.

POHOVKY

Alova 25 bavlna tehlovohnědá
SARA
rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál Alova 25 - bavlna tehlovohnědá
skladem - ihned k odběru, Alova hnědá v ceně 9.330,-Kč 8.490,-Kč na objednávku.
Dodací lhůta 6-8 týdnů. Rozměry (ŠxHxV): 193x74x70 cm, plocha na spaní (ŠxD): 193x149 cm,
výška x hloubka sedu: 41x71 cm.

MOLITAN
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sleva

11.720,-

9.790,-

-16%

pohovka je vhodná pro každodenní spaní

látka Aria 03 cappuccino + béžová
látka Aria 15 šedá + tyrkys

CLIV

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: látka Aria 15 šedá + tyrkys nebo látka Aria 03 cappuccino + béžová všechny provedení skladem ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 206x90x73 / 85 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 145x200 cm, výška x hloubka sedu: 41x50 / 76 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

10.260,-

novinka

9.360,-

PRUŽINA

BONEL

9.990,-

BONEL

šedá 95

světlešedá
90

červená
60

hnědá 28

FERIHA
FERDI

béžová 22

látka Dot 15 šedohnědá taupe

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s úložným prostorem,
provedení: ekokůže bílá/látka světlešedá - skladem ihned
k odběru, rozměry (ŠxHxV): 204x98x75/89 cm, plocha na spaní
(ŠxD): 143x202 cm, výška x hloubka sedu: 42x57 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

7.570,-

6.690,-

šedohnědá taupe

Vzorník látky Dot:

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení:
látka Dot 15 šedohnědá taupe skladem - ihned k
odběru, rozměry: (ŠxHxV): 195x88x70/90 cm, plocha
na spaní: (ŠxD): 130x195 cm, výška x hloubka sedu:
41x52/73 cm. Možnost objednání v 7 barevných
provedeních látky Dot v ceně 10.880,-Kč. Dodací
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od
podlahy je 5 cm.

smetanová
11

černá
100

novinka

modrá

BUFALA
moderní rozkládací pohovka, materiál: Velvet látka+černý kov, provedení: modrá
Velvet látka+nohy černá nebo šedohnědá taupe Velvet látka + nohy černá. Rozměry
(ŠxHxV): 190x100x89 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x190 cm, výška x hloubka sedu: 45x62 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 16 cm. Na skladě od 06.08.2020.

VYSOKOKVALITNÍ
MOLITAN

Rozkládání AUTOMAT

12.470,-

10.990,-

pohovka je vhodná
pro každodenní spaní
látka Cosmic 808 šedohnědá/žlutá 715

Savana čokoládová 16 + Savana světlehnědá 25
Savana tmavě šedá 05 + Savana světlešedá 21

BOLIVIA
46

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: Savana tmavě šedá 05/světlešedá 21, Savana čokoládová 16/světlehnědá 25 nebo
látka Cosmic 808 šedohnědá/žlutá 715. Všechna provedení skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 200x105x88 cm, plocha na spaní (ŠxD): 145x198 cm,
výška x hloubka sedu: 43x56/80 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

BONEL

POHOVKY

Při koupi pohovky ALABAMA získáváte ZDARMA masážní přístroj - neurostimulátor TEMPO.

10.480,-

7.960,-

sleva

-24%

červená

DÁREK

BONEL

přístroj
masažní
e
v hodnoť

760,-

pohovka je vhodná
pro každodenní spaní

limetková

rozkládání klik-klak
růžová
tyrkysová
rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: látka Turkus růžová, tyrkysová, červená nebo limetková - všechna provedení skladem - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 195x90x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 116x195cm, výška x hloubka sedu: 47x53 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

ALABAMA

nové barevná provedení
7.290,-

6.990,-

šenil zlatý + vzor

látka Portland 85 tyrkysová/100 černá

šenil cihla + vzor

látka Orinoco 29 hnědá/24 světlehnědá

MOLITAN

rozkládací pohovka s úložným prostorem, provedení: šenil cihla + vzor, šenil zlatý + vzor, látka Portland 85 tyrkysová/100 černá nebo látka Orinoco 29
hnědá/24 světlehnědá, všechny provedení skladem - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV): 194x86x95 cm, plocha na spaní (ŠxD): 194x120 cm, výška x hloubka
sedu: 45x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 2 cm.

ASIA NEW

super cena

šířka až 220 cm

již od 8.270,Alova oranžová + polštáře šenil

MOLITAN

Alova oranžová + polštáře šenil v ceně 8.270,-Kč.

šenil Silvester kostka hnědá + mikrofáze v ceně 8.750,-Kč.

PATRYK

rozkládací pohovka s úložným prostorem (ŠxHxV): 78x220x75 cm, plocha na spaní (DxŠ): 185x140 cm, výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm.

již od

7.570,-

AGA D

Alova hnědá

rozkládací pohovka s úložným prostorem
(ŠxHxV): 197x78x75 cm, plocha
na spaní (ŠxD): 140x180 cm,
výška x hloubka sedu: 39,5x70 cm.

Všechna provedení
skladem ihned k odběru.
MOLITAN

Alova hnědá v ceně 7.570,-Kč.

bavlna Ba14 oranžova + Alova v ceně 7.790,-Kč.

POHOVKY

šenil Narnia zlatý/mikrofáze v ceně 7.990,-Kč.

L provedení Alova růžová + polštáře šenil: 7.570,-Kč.
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novinka
9.390,-

8.330,-

šedá

mentolová

MAVERA
moderní rozkládací pohovka, kvalitní dřevěný rám v barvě dub přírodní. Materiál: látka+dřevo-dub, provedení: šedá látka+dub přírodní nebo mentolová látka + dub přírodní, rozměry
(ŠxHxV): 214x84x84 cm, plocha na spaní (ŠxD): 106x184 cm, výška x hloubka sedu: 44x55 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 17 cm. Na skladě od 06.08.2020.

novinka

VYSOKOKVALITNÍ
MOLITAN

novinka

9.650,-

MOLITAN

6.790,MOLITAN

tyrkysová

IRIDA
novinka

celočalouněná rozkládací pohovka s 2 polštářem, materiál: látka+nohy dub,
provedení: šedá látka + nohy dub, rozměry (ŠxHxV): 131x86x84 cm, plocha na
spaní (ŠxD): 131x200 cm, výška x hloubka sedu: 37x56 cm. Výška spodního
prostoru od podlahy je 18 cm. Na skladě od 27.07.2020.

MILIN

novinka

7.490,-

hořčicová Velvet látka

FARIDO

šedohnědá taupe

celočalouněné rozkládací křeslo s polštářem, materiál: látka+dřevo dub,
provedení: šedohnědá taupe látka+nohy dub nebo tyrkysová látka + nohy
dub, rozměry (ŠxHxV): 76x80x74 cm, plocha na spaní (ŠxD): 76x184 cm,
výška x hloubka sedu: 40x61 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je
18 cm. Na skladě od 27.07.2020.

9.990,-

MOLITAN

zelená Velvet látka

celočalouněné rozkládací křeslo s polštářem, materiál: Velvet látka+gold chrom-zlatý,
provedení: hořčicová Velvet látka+nohy gold chrom-zlatý nebo zelená Velvet
látka+nohy gold chrom-zlatý, rozměry (ŠxHxV): 90x96x80 cm, plocha na spaní (ŠxD):
90x196 cm, výška x hloubka sedu: 44x60 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je
18 cm. Na skladě od 03.07.2020.

MOLITAN

DOTY

rozkládací pohovka s úložným prostorem, materiál: látka Savana 22 světlehnědý
melír - skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 145x85x84 cm, plocha na
spaní: (ŠxD): 119x195 cm, výška x hloubka sedu: 46x50 / 70 cm. Výška spodního
prostoru od podlahy je 4 cm.

6.630,MOLITAN

5.760,-

ELMO
rozkládací pohovka, materiál: látka+dřevo, provedení: látka šedá/modrá + dřevo natural
skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 195x112x83 cm, plocha na spaní (ŠxD): 112x195 cm,
výška x hloubka sedu: 40x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 14 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
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POHOVKY

9.650,-

8.290,-

novinka

novinka

TRUDY

AMAIRA

moderní rozkládací pohovka, materiál: látka+chrom,
provedení: šedá látka+nohy chrom, rozměry
(ŠxHxV): 193x86x86 cm, plocha na spaní (ŠxD): 114x176 cm,
výška x hloubka sedu: 45x60 cm. Výška spodního prostoru
od podlahy je 18 cm. Na skladě od 27.07.2020.

12.790,novinka

PRUŽINA

moderní rozkládací pohovka s 2 polštáři, materiál:
látka+chrom, provedení: béžová látka+nohy chrom, rozměry
(ŠxHxV): 203x83x83 cm, plocha na spaní (ŠxD): 108x179 cm,
výška x hloubka sedu: 41x56 cm. Výška spodního prostoru
od podlahy je 18 cm. Na skladě od 27.07.2020.

MOLITAN

10.860,-

MOLITAN

11.340,-

novinka

novinka

PRUŽINA

PRUŽINA

NIKARA

ZAMBA

BODENA

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s 2 polštáři, dekorativním šitím a
kapsami na boku, materiál: látka+plast, provedení: šedá látka, rozměry
(ŠxHxV): 134x101x82,5 cm, plocha na spaní (ŠxD): 120x192 cm, výška x
hloubka sedu : 42x54cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. Na
skladě od 20.07.2020.

moderní rozkládací pohovka s 2 polštáři, materiál: Velvet látka+plast,
provedení: hnědá Velvet látka, rozměry (ŠxHxV): 150x90,5x82 cm, plocha
na spaní (ŠxD): 115x180 cm, výška x hloubka sedu: 43,5x46 cm. Výška
spodního prostoru od podlahy je 5 cm. Na skladě od 20.07.2020.

moderní celočalouněná rozkládací pohovka s 2 polštáři,
materiál: látka+kov-černá, provedení: šedá látka, rozměry
(ŠxHxV): 150x81x75 cm, plocha na spaní (ŠxD): 150x197 cm, výška
x hloubka sedu: 41x50 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je
15 cm. Na skladě od 20.07.2020.

8.890,-

7.950,-

novinka

novinka

královská modrá

PRUŽINA

čokoládová

PECHRO

pohodlné rozkládací křeslo s polštářem a dekorativním šitím na opěrkách na ruce, materiál: Velvet látka
+ plast, provedení: čokoládová nebo královská modrá Velvet látka, rozměry (ŠxHxV): 85x96x84 cm,
plocha na spaní (ŠxD): 60x190 cm, výška x hloubka sedu: 41,5x50 cm. Výška spodního prostoru od
podlahy je 5 cm. Na skladě od 20.07.2020.

PRUŽINA

6.990,-

5.990,-

novinka

PRUŽINA

KIROV

rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka+plast, provedení: šedá látka, rozměry (ŠxHxV):
66x123x91 cm, plocha na spaní (ŠxD): 66x189 cm, výška x hloubka sedu: 45x50 cm. Výška spodního
prostoru od podlahy je 5 cm. Na skladě od 20.07.2020.

POHOVKY/KRESLÁ

IGRIM

pohodlné rozkládací křeslo s polštářem a dekorativním šitím, materiál: Velvet látka+plast, provedení:
světlešedá Velvet látka, rozměry (ŠxHxV): 80,5x90x92,5 cm, plocha na spaní (ŠxD): 64x193,5 cm, výška x
hloubka sedu: 42x52 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm. Na skladě od 20.07.2020.

novinka

PRUŽINA

OKSIN

rozkládací křeslo, materiál: látka+plast, provedení: světlešedá látka, rozměry (ŠxHxV): 69x102x80 cm, plocha
na spaní (ŠxD): 69x181 cm, výška x hloubka sedu: 42x42 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.
Na skladě od 20.07.2020.
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10.950,FRENKA
šedá látka

11.690,FRENKA BIG BED
hnědá látka
tyrkysová látka

FRENKA
moderní rozkládací pohovka, materiál: látka + plastové nohy,
provedení: tyrkysová, hnědá nebo šedá látka na skladě - ihned k odběru,
rozměry: (ŠxHxV) 154x103x87 cm, plocha na spaní 180x130 cm, výška x hloubka sedu: 44x61 cm.
model FRENKA BIG BED, která se odlišuje větší plochou na spaní, provedení: tyrkysová, hnědá nebo šedá
látka skladem - ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 154x105x95 cm, plocha na spaní 200x130 cm, výška x
hloubka sedu: 44x66 cm. Doplnění zásob 30. 06. 2020.

12.730,-

Vzorník látek Inari:

8.490,-

MOLITAN

11.590,šenilová látka Inari 94 šedá
+ polštáře Rito 08

22
krémová

23
béžová

94
šedá

95
černá

MOLITAN

DIANE

L provedení

rozkládací pohovka s úložným prostorem, L / P provedení, materiál: šenil Oslo šedá 95 / Oslo 100 černá skladem - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV): 197x78x75 cm, plocha na spaní (DxŠ): 185x140 cm, výška x
hloubka sedu: 39,5x56 / 70 cm.

LUSITA
pohodlná rozkládací pohovka, materiál: šenilová látka Inari 94 šedá + polštáře Rito 08
- skladem - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV): 139x97x84 cm, plocha na spaní
190x118 cm, výška x hloubka sedu: 41x59 cm. Možnost individuálních objednávek
ve 3 barevných provedeních látky Inari. Termín dodání individuálních objednávek 6-8 týdnů.

MOLITAN

od

6.220,-

Vzorník Alova

šenil Oslo šedá 95/Oslo 100 černá

04
černá

07
béžová

v provedení Alova

67
hnědá

Altara hnedá+béžová,
P provedení
29
tyrkysová

Savana hnědá+polštáře vzor

MOLITAN

36
šedá

43
oranžová

8.250,-

SIMEON

KUBOŠ

rozkládací pohovka dodávaná s 2 polštáři, materiál: šenil Savana hnědá+polštáře vzor skladem - ihned
k odběru. Rozměry (ŠxHxV): 170x80x93 cm, plocha na spaní (ŠxD): 140x205 cm, výška x hloubka sedu: 37x40
/69 cm. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Alova v ceně 7.830,-Kč. Dodací lhůta 4 - 6
týdnů.

41
hořčicová

Alova zelená+béžová,
Ľ prevedenie

rozkládací křeslo s úložným prostorem, dodávané s jedním polštářem, materiál: Alova zelená+béžová nebo Altara hnědá+
béžová skladem - ihned k odběru. Rozměry (ŠxHxV): 104x78x70 cm, plocha na spaní: 75x185 cm, výška x hloubka sedu:
34,5x40 cm. Cena v provedení Altara 6.790,-Kč. Možnost objednání v 7 barevných provedeních látky Alova v ceně 6.220,-Kč.
Dodací lhůta 4 - 6 týdnů.

KATARINA NEW

5.570,-

rozkládací pohovka, provedení: Alova šedá/oranžová nebo
Alova šedá/polštáře vzor - obě provedení skladem - ihned
k odběru, rozměry (ŠxHxV): 135x71x61 cm, plocha na spaní
(ŠxD): 110x190 cm, výška x hloubka sedu: 30x50/65 cm.

Alova šedá/oranžová
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Alova šedá+polštáře vzor

MOLITAN

rozklad

POHOVKY

Vzorník Savana:
látka Savana 16 hnědá/
vzor káro

red

moderní rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Savana 21 šedá/polštář Tokyo red, Savana 16 hnědá/polštář
vzor Paris 3, Savana 05 šedá/káro šedé, Savana 16 hnědá/káro hnědé - všechny provedení skladem ihned k odběru,
rozměry: (ŠxHxV): 100x87x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 100x190 cm, výška x hloubka sedu: 45x55/78 cm.
Možnost objednání ve 3 barevných provedeních látky Savana v kombinaci se vzorovanou látkou
v ceně 7.490,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

trendy farby

100
černá

sleva
7.630,-

KENY

MOLITAN

35
zelená

Savana 16 hnědá/
Comp 1
vzor Paris 3

látka Savana 05 šedá/
vzor káro

5.990,-

-21%

Vzorník polštářů:

Tokyo
dá/polštář

še
Savana 21

13
červená

7.590,-

Romantic
Paris 1

Romantic
Paris 3

7.820,-

6.930,-

Vzorník látky
Dubaj:
01
krémová
látka Cablo 10 mentolová/
01 krémová

látka Cablo 12 pudrová růžová/
13 světlešedá

KENY NEW
MOLITAN

rozkládání AUTOMAT

09
20
zelená
šedá
rozkládací pohovka s úložným prostorem,
materiál: šenil Dubaj 29 hnědý - skladem ihned
k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 126x100x81 cm, plocha
na spaní: (ŠxD): 110x195 cm, výška x hloubka sedu: 35x65 cm.
Možnost objednání v 4 barevných provedeních látky
Dubaj v ceně 8.290,-Kč. Dodací doba 6-8 týdnů.
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.
Dubaj hnědý

moderní rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Cablo 10 mentolová/01 krémová
nebo Cablo 12 pudrová růžová/13 světlešedá - obě provedení skladem ihned k odběru,
rozměry: (ŠxHxV): 100x87x90 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 100x190 cm, výška x hloubka
sedu: 45x55/78 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.

MOLITAN

6.990,- Vzorník látky Cablo:

29
hnědá

MILI 2

6.480,-

krémová 01 tmavěhnědá 04

pudrová růžová 12

BONEL

BELLA

šedá 14

P provedení
látka Cablo 10 mentolová/15 šedá

rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál: látka Cablo 10 mentolová/15 šedá skladem ihned k odběru, rozměr (ŠxHxV): 150x85x70 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 80x198 cm, tmavěšedá 15 světlehnědá 03
výška x hloubka sedu: 42x75 cm, rozkládání automat. Možnost objednání v 6 barevných
provedeních látky Cablo v ceně 7.630,-Kč. Výška spodního prostoru od podlahy je 3 cm.

4.650,-

SARAN
rozkládací křeslo s polštářem, provedení: kovová konstrukce + látka - káro,
rozměry (ŠxHxV): 98x83x85 cm, po rozložení: 183x98x25,5 cm, výška
sedu: 35,5 cm. Na skladě od 22.08.2020.

6.560,-

5.990,-

5.990,-

MOLITAN

šedá látka

Laris oranžový
Alova šedá
hnedá látka

Vzorník látky
Dubaj:
01
krémová

29
hnědá

09
zelená

20
šedá

MOLITAN

MOLITAN

ZAFIR

variabilní rozkládací křeslo s polštářem,
provedení: látka hnědá nebo šedá, rozměry
(ŠxHxV): křeslo: 74x75x66 cm, výška sedu: 34 cm,
polorozložené: 74x153x51 cm, výška sedu: 16 cm,
zcela rozložené: 74x194x16 cm.

KŘESLA

RENO
rozkládací křeslo dodávané s jedním polštářem,
materiál: Alova šedá skladem - ihned
k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 89x71x67 cm,
plocha na spaní: 70x204 cm, výška x hloubka
sedu: 36x49/72 cm

MILI 1

rozkládací křeslo s úložným prostorem, materiál:
šenil Laris 1602/16 oranžový na skladě - ihned k odběru,
rozměry: (ŠxHxV): 95x100x81 cm, plocha na spaní:
80x195 cm, výška x hloubka sedu: 35x65 cm.
Možnost objednání v 4 barevných provedeních látky
Dubaj v ceně 6.940,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů.
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5.990,-

MOLITAN

cena za pohovku

2.390,cena za taburet

L provedení
látka Chester 17 šedá

BROKEN

Vzorník látky Chester:
06
žlutozelená

13
mentolová

04
hnědá

19
10
púdrová
tmavěšedá

10
16
růžová
svetlosivá

stylová pohovka a taburet, materiál: látka
Chester 17 šedá - skladem ihned k odběru, nožičky
dřevěné v barvě buk, rozměry: (ŠxHxV) pohovka:
144x76x67 cm, taburet: 76x63x41 cm, výška x hloubka sedu:
41x53 cm. Možnost objednání v 5 barevných provedeních látky
Chester v ceně: pohovka - 6.560,-Kč a taburet - 2.550,-Kč. Dodací
lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

7.990,-

nové barevné provedení

6.990,-

LAUREL
rozkládací pohovka s úložným
prostorem, materiál: látka Haiti 41
šedočerná/bílé šití nebo látka
Cablo 11 světlemodrá, obě provedení
- skladem ihned k odběru, rozměry
(ŠxHxV): 149x90x80 cm, plocha
na spaní: (ŠxD) 80x195 cm,
výška x hloubka sedu: 40x83 cm.
Možnost objednání ve 3 barevných
provedeních látky Haiti nebo v 6
barevných provedeních látky Cablo
v ceně: 8.820,-Kč, dodací lhůta 6-8 týdnů.
výška spodního prostoru od podlahy je 10 cm.

L provedení,
látka Haiti 41
šedočerná/bílé prošití

Vzorník látky Cablo:
krémová 01

tmavěhnědá 04

pudrová
růžová 12

šedá 14

L provedení,
látka Cablo
světlemodrá 11

tmavěšedá 15

Vzorník látky Haiti:
3
světlehnědá

světlehnědá 03

11
čokoládová

34 šedá

BONEL

MOLITAN

5.850,novinka

7.290,MOLITAN

9.200,-

6.990,-

7.990,-

VYSOKOKVALITNÝ
MOLITAN

novinka

novinka

smaragdová

šedohnědá-taupe

SPENCER

designové relaxační křeslo s polštářem, materiál: látka + dřevo,
provedení: tmavě šedá látka + nohy tmavý ořech, rozměry (ŠxHxV):
70x164x92 cm, výška x hloubka sedu: 42x142 cm.
Na skladě od 27.07.2020.

GREGOR

designové relaxační křeslo s polštářem, bluetooth a reproduktorem,
materiál: látka + dřevo, provedení: světlešedá látka + nohy tmavý ořech,
rozměry (ŠxHxV): 75x163x87 cm, výška x hloubka sedu: 49x130 cm.
Na skladě od 27.07.2020.

REMAN

moderní relaxační křeslo s možností rozkladu na jednolůžko, materiál:
velvet látka + chrom, provedení: šedohnědá taupe velvet látka + chrom nebo
smaragdová velvet látka + chrom, rozměry (ŠxHxV): 78x181x93 cm, plocha na
spaní: 78x181x45 cm. Na skladě od 30.06.2020.

Vzorník šenilu Boss

Vzorník šenilu Berlin

eko červená - na objednávku
ekokůže černá - skladem ihned k odběru

béžová 02

černá 14

hnědá 03

šedá 01

černá 02

6.820,-

6.220,-

ekokůže hnědá - skladem ihned k odběru

ekokůže šedá - skladem ihned k odběru
ekokůže bílá - skladem ihned k odběru
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Ekokůže bílá, hnědá, černá, šedá - skladem
- ihned k odběru

LONG
relaxační křeslo, barevné provedení ekokůže černá, ekokůže hnědá,
ekokůže bílá nebo ekokůže šedá - skladem ihned k odběru. Rozměry
(ŠxHxV): 178x64x92cm. Možnosť objednání v ekokůži červená, v 2
provedeních Boss a ve 3 provedeních Berlin v ceně 6.830,-Kč 6.590,-Kč.
Dodací lhůta 6-8 týdnů.

MOLITAN

POHOVKY/RELAXAČNÍ KŘESLA

2.290,-

nové barevné provedení

2.450,-

látka Savana

látka Savana 61 pudrová růžová

látka Kronos

látka Savana 72 mentolová

látka Savana 17 béžová

látka Kronos 22 šedá

látka Kronos 05-09 modrá

látka Kronos 14 smaragdová

CUBA

křeslo, rozměry (ŠxHxV): 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm, materiál: látka Savana 72 mentolová, 61 pudrová růžová, 17 béžová nebo látka Kronos 14 smaragdová, 05-09 modrá, 22 šedá, všechny
provedení skladem - ihned k odběru. Možnost objednání křesla Cuba ve vyobrazených barevných provedeních látky Savana a látky Kronos, dodací lhůta 6 - 8 týdnů.

2.180,-

2.570,-

ekokůže černá/
šenil Lava 5

ekokůže bílá/šenil Lava 5

2.570,-

mikrofáze

ekokůže/látka šenil

CUBA

ekokůže černá + látka noviny

mikofáza červená

mikofáze hnědá

ekokůže černá/látka noviny

křeslo, rozměry (ŠxHxV): 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm, materiál: látka noviny, látka mikrofáze: hnědá, zelená, červená, modrá, oranžová,
ekokůže: béžová, oranžová, černá, hnědá nebo šenil melír + ekokůže bílá, šenil melír + ekokůže černá nebo ekokůže černá látka noviny na skladě - ihned k odběru, cena křesla v celé ekokůži: 2.330,-Kč
a v šenil v kombinaci s ekokůží v ceně: 2.570,-Kč. Možnost objednání ve vyobrazených barevných provedeních látek: Savana, Kronos, Soro, Lava, mikrofáze nebo ekokůže, dodací lhůta 6-8 týdnů.

3.440,-

od

mikrofáze

2.390,-

mikrofáze

CALERA
CUBA

ekokůže černá

dvojkřeslo, rozměry (ŠxHxV): 124x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm,
látka mikrofáze: hnědá nebo červená nebo ekokůže béžová, oranžová,
a černá na skladě - ihned k odběru, cena v ekokůži nebo v látce Lava: 3.830,-Kč,
cena v látce Savana nebo v látce Soro: 3.830,-Kč a v látce Kronos: 3.950,-Kč.

ekokůže D8 černá

ekokůže D1F béžová

křeslo, provedení: ekokůže béžová D1F
nebo ekokůže černá D8 na skladě - ihned
k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 65x57x70 cm,
výška x hloubka sedu: 42,5x46 cm. Cena v látce Lava
nebo ekokůži: 2.490,-Kč, v látce Soro nebo Savana:
2.530,-Kč a v látce Kronos: 2.690,-Kč, dodací
lhůta 6-8 týdnů.

3.280,-

2.990,cena za komplet
křeslo s taburetem

hnědá
hořčicová
šedá
pudrová růžová

mentolová

novinka

pohodlné klubové křeslo s taburetem, provedení: látka Soro 40 hořčicová, 70 šedá, 61 pudrová růžová, 34 mentolová nebo 28 hnědá všechny provedení
skladem - ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): křeslo - 65x60x77 cm, výška x hloubka sedu: 45x45cm, taburet - 47x38x30 cm. Možnost objednání v látce
Soro nebo Savana v ceně: 3.280,-Kč 2.990,-Kč, v látce mikrofáze v ceně: 3.150,-Kč 2.870,-Kč, v ekokůži nebo v látce Kronos v ceně: 3.520,-Kč 3.190,-Kč, dodací lhůta 6-8 týdnů.

ROSE

Možnost objednání křesla CUBA, ROSE nebo CALERA ve vyobrazených barevných provedeních. Dodací lhůta 6-8 týdnů.
šenil Lava:

Lava 1

vzorník látky Soro:

vzorník látky Kronos:

Lava 2

Lava 6

07 černá

vzorník látky Savana:

80 modrá 61 pudrová růžová 05 šedá

KŘESLA/TABURETY

02 vínová

01 zlatá

27
14
starorůžová smaragdová

05-09
modrá

hnědá

100
tmavěšedá

53
taupe

97
šedá

60
červená

Mikrofáze:

Ekokůže:

03 hnědá

40
horčicová

bílá

černá

béžová

šedá

modrá

šedá

zelená

oranžová

taupe

53

novinky
1.570,-

1.990,-

1.990,-

béžová

BRESTO

tyrkysová

VETOK
sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:
tyrkysová, béžová nebo šedá, rozměry (ŠxHxV):
90x110x90 cm, objem: 180 litrů.

i do exteriéru

RIUK

šedá

sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: béžový vzor,
rozměry (ŠxHxV): 90x110x90 cm,
objem: 180 litrů. Model pouze do vyprodání zásob.

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:
krémový vzor, rozměry (ŠxHxV): 90x110x90 cm,
objem: 180 litrů. Model pouze do vyprodání zásob.

2.390,-

2.280,-

2.230,-

2.190,-

2.090,-

červená + růžová,
tyrkysová + žlutá

oranžová
tyrkysová + žlutá + bílá

2.230,-

žlutá
modrá

růžová

KATANI

GETAF
sedací vak je vhodné použít do exteriéru,
materiál: EPS + látka, provedení: růžová, oranžová,
žlutá nebo modrá, rozměry (ŠxHxV): 140x180 cm,
objem: 450 litrů.

1.170-

1.190,-

570,-

HANORD

KRETON

NUTAN

taburet, materiál:
taburet, materiál:
taburet, materiál:
EPS + látka,
EPS + látka, provedení:
EPS + látka,
provedení: šedá,
černo-bílý melír,
provedení: černo-bílý
rozměry (průměr xV):
rozměry (průměr x V):
vzor kostka, rozměry
40x30 cm, objem:
50x35 cm, objem:
(ŠxHxV): 60x60x45 cm,
50 litrů.
80 litrů. Model jen do
objem: 170 litrů.
vyprodání zásob. Model pouze do vyprodání zásob.

1.870,-

BOLZANO

tmavomodrá
červená + růžová + bílá
+ modrá + bílá
sedací vak, materiál: EPS + látka, sedací vak, materiál: EPS + PU, provedení: tyrkysová + žlutá + bílá,
provedení: žlutozelená,
červená + růžová + bílá nebo tmavomodrá + modrá + bílá,
rozměry (průměr xV):
rozměry (průměr xV): 80x110 cm, objem: 220 litrů. Červená + růžová
90x110 cm, objem: 330 litrů.
+ bílá a tyrkysová + žlutá + bílá, pouze do vyprodání zásob.

sedací vak je vhodné použít
do exteriéru, materiál: EPS + látka, provedení:
zelená, rozměry (průměr xV): 80x110 cm,
objem: 380 litrů.

1.050,-

1.190,-

DROP

GLOBO

taburet oválného tvaru,
materiál: bavlna,
provedení: vzor
šedá / bílá, (ŠxHxV):
50x50x40 cm, výplň:
polystyrénové kuličky.

FRESNO

1.360,-

černá

STRAPE

taburet, látka: bavlna, barevné
taburet oválného
provedení: šedá, (ŠxHxV):
tvaru, materiál: bavlna,
40x40x40 cm, výplň:
provedení: vzor
polystyrénové kuličky.
černá / bílá, (ŠxHxV):
model jen
40x40x40 cm, výplň:
do vyprodání zásob.
polystyrénové kuličky.

1.850,-

1.170,-

bílá

AZENE

koral

kožešinový taburet, materiál: umělá kožešina,
provedení: bílá, černá, korálová, (ŠxHxV):
45x45x42 cm, výplň: polystyrénové kuličky.
V provedení černá pouze do vyprodání zásob.

KULIČKY
EPS kuličky, náplň
do sedacích vaků

10l
20l
50l
100l

50,90,180,350,-

od 50,10 litrů

URASON
sedací vak, materiál:
EPS + látka, provedení: šedá,
rozměry (ŠxHxV): 80x80x80 cm,
objem: 350 litrů.
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ALMERO
sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení: mentolová
nebo šedohnědá, rozměry (ŠxHxV): 75x75x75 cm,
objem: 230 litrů.

kvalitní
slovenský
výrobek

SEDACÍ VAKY

1.990,-

novinky
novinky

2.480,-

2.360,-

620,RIMINO TYP 2
taburet, materiál: EPS + látka,
provedení: béžová látka,
rozměry (ŠxHxV): 40x40x28 cm,
objem: 50 litrů. model jen
do vyprodání zásob.

FOLAN

POSALO
sedací vak s taburetem, materiál: EPS
+ Látka, provedení: šedohnědá - TAUPE,
rozměry křeslo (ŠxHxV): 60x80x70 cm, rozměry
taburetu (ŠxHxV): 60x40x25 cm, objem: 230 litrů.

LITON

sedací vak s taburetem, materiál: EPS + látka,
provedení: béžovosivá, rozměry křesla
(ŠxHxV): 60x80x70 cm, rozměry taburetu
(ŠxHxV): 60x40x25 cm, objem: 230 litrů.

sedací vak s taburetem, materiál: EPS + látka,
provedení: jeans, rozměry křeslo (ŠxHxV):
60x80x70 cm, rozměry taburetu
(ŠxHxV): 60x40x25 cm, objem: 230 litrů.

2.220,-

KOZANIT

1.590,-

SIRAK

830,-

SEDACÍ VAKY

BOBEK

TRIKALO

2.590,-

sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: světle šedá, rozměry (ŠxHxV): 80x100x80 cm,
objem: 390 litrů.

1.360,-

BABY TYP 3 - OVCA
sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: smetanová bílá,
rozměry (průměr x V): 55x50 cm,
objem: 80 litrů.

1.590,-

1.730,-

sedací vak, materiál:
ekokůže, provedení: bílá/černá,
(ŠxHxV): 80x80x40 cm, objem: 150 litrů.

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení: červená, šedohnědá taupe
nebo olivově zelená, rozměry (HxV): 75x100 cm, objem: 200 litrů.

EGALEO

sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: béžová,
rozměry (ŠxHxV): 65x80x90 cm,
objem: 230 litrů.

ALIMOR

sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: béžová, rozměry
(ŠxHxV): 60x80x70 cm, objem: 190 litrů.
Model pouze do vyprodání zásob.

1.590,-

sedací vak, materiál: EPS + látka, provedení:
jeans, rozměry (ŠxHxV): 70x70x70 cm,
objem: 220 litrů.

sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: šedá + žlutozelená,
rozměry (ŠxHxV): 50x50x25 cm,
objem: 80 litrů.

RIMINO TYP 1

2.340,-

1.520,-

LAMIO

MASTY
rozkládací sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: mentolová,
rozměry (ŠxHxV): 70x60/120x90 cm,
objem: 280 litrů. Model pouze do vyprodání zásob.

930,-

BABY TYP 2 - SLON
sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: šedá, rozměry
(Průměr x V): 55x50 cm, objem:
80 litrů. Skladem od 27.07.2020.

sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: jeans,
rozměry (průměr x V): 60x80 cm,
objem: 150 litrů.

1.290,-

BABY TYP 1 - MAČKA
sedací vak, materiál: EPS + látka,
provedení: šedá,
rozměry (průměr x V): 60x45 cm,
objem: 130 litrů.
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550,-

630,-

bílá

novinka

840,-

660,-

599,-

novinka

630,-

790,-

černá

ALPIA
taburet s dřevěnými nohami,
materiál: umělá kožešina
+ Borovicové dřevo, barevné
provedení: bílá, černá nebo
šedá, rozměry (ŠxHxV):
28x28x42 cm.

šedá

650,-

novinka

RONDA

TAFEL NEW
taburet s dřevěnými nohami
šedé barvy s potiskem, materiál:
látka + borovicové dřevo,
rozměry (ŠxHxV): 30x30x38cm.

1.170,-

AYSU

JAMINA

LANA

taburet, provedení: umělá bílá
taburet s kovovými nohami
taburet béžové barvy
taburet, provedení: látka Velvet
s potiskem s dřevěnými nohami, + Kovové nohy se zlatým nátěrem. kožešina + kovové nohy se zlatým bílé barvy s černým potiskem,
materiál: látka + kov,
materiál: látka + dřevo,
Rozměry (ŠxHxV): 35x35x40 cm. nátěrem. (ŠxHxV): 35x35x42 cm.
rozměry (ŠxHxV): 30x30x38 cm.
rozměry (ŠxHxV): 50x50x36 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

580,-

550,-

novinka

1.220,-

820,-

TYP 1

DARS NEW

SAIDA

MERLE

taburet s úložným prostorem,
taburet, provedení: růžová látka Velvet +
provedení: bílá ekokůže + chromové
masivní borovicové dřevo s hnědým
nohy,
rozměry (ŠxHxV): 36x36x46 cm.
nátěrem. Rozměry (ŠxHxV): 37x37x42 cm.
Doplnění zásob 10.07.2020.

taburet, provedení: šedě modrá
látka Velvet + masivní borovicové
dřevo. Rozměry (ŠxHxV): 37x37x38.

SAMIR

praktický taburet s úložným prostorem, materiál:
MDF + látka, provedení: látka hnědá/bílá vzor
nebo modrá/bílá vzor, rozměry (ŠxHxV): 32x32x36m.
TYP 1 doplnění zásob od 08.07.2020.

taburet s úložným prostorem, materiál:
MDF + látka, provedení: šedá látka,
rozměry (ŠxHxV): 42x42x45cm.

1.270,-

660,-

1.270,-

TYP 2

DARLA

novinka

990,-

bílá, černá

bílá
D-33 ekokůže
čokoládová
černá
CO-08 ekokůže černá

D-12 ekokůže červená

KUBIK

taburet, ekokůže černá a béžová,
rozměry (ŠxHxV): 45x45x49 cm.

D1F ekokůže
béžová

TOP 45

taburet, ekokůže červená a čokoládová,
rozměry (ŠxHxV): 45x45x49 cm.

720,-

NIKI NEW

PARNIKA

GAZMEND
taburet s úložným prostorem,
materiál: látka, provedení: šedá / bílá,
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

399,-

TELA NEW
skládací taburet s úložným prostorem, materiál: ekokůže, barevné provedení: červená, černá, tmavohnědá, bílá, šedá nebo
světlehnědá, rozměry (ŠxHxV): 40x40x37 cm. V provedení tmavohnědá, bílá, červená, světle doplnění zásob 08.07.2020.

750,-

730,-

černá

hnědá
béžová

skládací taburet s úložným prostorem, materiál:
látka, provedení: šedá, hnědá nebo béžová, rozměry
(ŠxHxV): 76x38x38 cm. Možné kombinovat s taburetem Umina.

1.060,-

IMRA

bílá

skládací taburet s prošitím a úložným prostorem, materiál: ekokůže, provedení:
bílá, černá nebo hnědá, rozměry (ŠxHxV): 76x38x38 cm. možné kombinovat
s taburetem Zamir. V provedení černá, hnědá doplnění zásob 08.07.2020.

1.190,-

990,-

hnědá

bílá

šedá
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MARLO
skládací taburet s úložným
prostorem, materiál: látka, provedení:
látka vzor, rozměry (ŠxHxV): 38x38x38 cm.

740,-

hnědá

béžová
UMINA
skládací taburet s úložným prostorem, materiál: látka,
provedení: šedá, hnědá nebo béžová, rozměry (ŠxHxV): 114x38x38 cm.
Možné kombinovat s taburetem Orel.

450,-

hnědá

šedá

ORELIA

ALIMA
taburet, provedení: látka Velvet smaragdová.
Rozměry (ŠxHxV): 40x40x40 cm.

570,-

420,-

taburet s úložným prostorem, materiál:
látka, provedení: hnědá / bílá, (ŠxHxV):
76x37,5x38 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

tmavěhnědá

taburet, materiál: textilní kůže + plast, barevné
provedení: černá, bílá nebo tmavě hnědá (ŠxHxV):
36x36x36 cm. Cena v provedení tmavohnědá 670,-Kč.
Doplnění zásob 08.07.2020.

ZAMIRA

černá

skládací taburet s úložným prostorem, materiál: ekokůže,
provedení: bílá, hnědá nebo černá, rozměry
(ŠxHxV): 114x38x38 cm. Možné kombinovat s taburetem Imra.

FARGO
skládací taburet s úložným prostorem, materiál: látka, provedení:
látka vzor, rozměry (ŠxHxV): 76x38x38cm. Doplnění zásob 08.07.2020.

TABURETY

novinka

1.650,-

390,-

590,-

LEILA

FALON

SAFIA

set stolku a taburetu, provedení: tmavě šedý kovový stolek + plát z MDF
taburet s prošitím a úložným
a šedý taburet, látka Velvet. Rozměry stolku (ŠxHxV): 39x39x50 cm,
prostorem, materiál: látka, provedení:
taburetu (ŠxHxV): 30x30x42,5 cm. Taburet lze vložit pod stolek.
béžová/bílá, (ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

420,-

novinka

720,-

KABALA

HAJAR

490,-

590,-

670,-

LUMO

1.180,-

NAIDA

1.090,-

2.010,-

SETIN

SULOT typ 2

SULOT typ 1

prošívaný taburet s úložným
prostorem a 2 šuplíky, materiál: látka,
provedení: šedá, rozměry (ŠxHxV): 84x42x43 cm.

prošívaný taburet s úložným prostorem
a šuplíkem, materiál: látka, provedení: šedá,
rozměry (ŠxHxV): 42x42x43 cm.

570,-

890,-

540,-

NELI

taburet, provedení: látka Velvet + zlatý nátěr, barva: taupe
nebo terakota. Rozměry (ŠxHxV): 37x37x45 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

taburet, provedení: látka Velvet hnědá
nebo šedá. Rozměry (ŠxHxV): 31x31x40 cm.
V provedení šedá pouze do vyprodání zásob.

1.140,-

790,-

MIDIA

TOMIA

taburet, provedení: látka Velvet + kovové nohy se
zlatým nátěrem, barva: šedá nebo petrolejová.
Rozměry (ŠxHxV): 37x37x40 cm. V provedení
šedá pouze do vyprodání zásob.

taburet s úložným prostorem, provedení:
látka růžová + flitry + kovové nohy s černým
nátěrem. Rozměry (ŠxHxV): 35x35x43 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

1.610,-

1.080,-

840,-

840,-

BEKEN

940,-

1.490,-

BARICA

LEONID

VIZEL

prošívaný taburet, provedení: látka Velvet hnědá + zlatý nátěr
nebo růžová + zlatý nátěr. Rozměry (ŠxHxV): 39x39x50 cm.
V provedení růžová pouze do vyprodání zásob.

taburet, provedení: látka Velvet béžová + zlatý nátěr nebo
královská modrá + zlatý nátěr. Rozměry (ŠxHxV):
45x45x45 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

taburet, provedení: látka Velvet šedohnědá
+ Zlatý nátěr nebo smaragdová + zlatý nátěr.
Rozměry (ŠxHxV): 37x37x39 cm.

1.290,(Cena za set 2ks)

AIGUL SET
set dvou taburetů s úložným prostorem, provedení: látka
velvet šedá + stříbrná chrom a černá + stříbrná chrom. Rozměry
většího taburetu (ŠxHxV): 40x40x42 cm. Rozměry menšího taburetu
(ŠxHxV): 31x31x35,5 cm. Menší taburet lze vložit do většího.

TABURETY

šedá

taburet s úložným prostorem
a šuplíkem, materiál: látka, provedení: šedá,
rozměry (ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

novinky

1.090,-

830,-

béžová

1.670,-

taburet s úložným prostorem a 6 šuplíky,
materiál: látka, provedení: šedá,
rozměry (ŠxHxV): 76x38x38 cm.
Model do vyprodání zásob.

IDANA

taburet s prošitím a úložným prostorem, materiál: látka,
taburet s prošitím a úložným prostorem,
provedení: béžová nebo tmavě šedá, (ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.
materiál: látka, provedení: černá,
Doplnění zásob od 08.07.2020.
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

KIKO
1
NAFULA
vlněný taburet s dřevěnými nohami,
taburet, provedení: světlešedá látka
kožešinový taburet s dřevěnými nohami,
materiál: vlna + dřevo, provedení: béžová + dřevěné
+ Masivní borovicové dřevo - přírodní.
materiál: kožešina + dřevo, provedení:
nohy nebo šedá + dřevěné nohy, (ŠxHxV): 33x33x35 cm.
Rozměry (ŠxHxV): 28x28x40 cm.
hnědá + dřevěné nohy, (ŠxHxV): 28x28x40 cm.
V provedení béžová doplnění zásob 08.07.2020.

taburet s úložným prostorem,
materiál: látka, provedení:
bílá / šedá, (ŠxHxV): 76x37,5x38 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

taburet s úložným prostorem,
materiál: látka, provedení: hnědá/bílá,
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

480,-

novinky

novinky

570,-

799,-

ALAZ

ANIZA

960,-

DARON

taburet, provedení: látka Velvet šedá + gold
taburet s úložným prostorem, provedení:
taburet s úložným prostorem, provedení: látka
chrom-zlatý nebo modrá + gold chrom - zlatý.
látka Velvet růžová + gold chrom-zlatý nebo
Velvet + stříbrná chrom, barva: šedá nebo zelená
Rozměry (ŠxHxV): 31x31x38 cm.
taupe gold chrom-zlatý. Rozměry (ŠxHxV): 38x38x42 cm.
-mentolová. Rozměry (ŠxHxV): 40x40x45 cm.
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1.250,-

790,-

nosnost: 100 kg

980,TAMAN TYP 2

bílá/černá

designový taburet šedé,
smetanově béžové nebo hnědé
barvy. Vyrobený z bavlny, plněný
polystyrénovými kuličkami,
které zajišťují komfort sezení,
rozměry (ŠxHxV): 40x40x28 cm.

bílá

DALILA NOVA
moderní taburet s úložným prostorem, materiál: plast + textilní
kůže, barevné provedení: bílá/černá, bílá (ŠxHxV): 36x36,55x50 cm, výška sedu: 43 cm.

3.520,SEFAL
luxusní taburet, materiál:
Velvet látka + kov, barevné
provedení: šedá látka + černý kov,
rozměry (ŠxHxV): 86x86x46 cm. Model
pouze do vyprodání zásob.

šedá

hnědošedá
Typ 1, Typ 2

smetanová (bílá melír)
Typ 1, Typ 2

černá
Typ 1, Typ 2

hnědá

smetanově béžová

krémová
Typ 1, Typ 2

světlezelená
Typ 1, Typ 2

fialová
TYP 2

1.260,TYP 2
ŠxHxV: 50x50x35 cm

GOBI

1.420,-

mentolová - pepermintová
TYP 2

pudrová růžová
Typ 1, Typ 2

šedá
Typ 2

hořčicová
Typ 2

petrolejová
Typ 2

TYP 1
(ŠxHxV): 50x50x40 cm

stylový moderní a funkční taburet vyrobený z bavlny, plněný polystyrenovými kuličkami, které zajišťují komfort sezení. V nabídce v různých barvách GOBI TYP 1: smetanová (bílá + melír), černá, krémová, pudrová růžová,
hnědošedá nebo světlezelená, TYP 2 i v barvě fialová, šedá, hořčicová, petrolejová a mentolová - peprmint. Rozměry (ŠxHxV): TYP 1: 50x50x40 cm, TYP 2: 50x50x35 cm. V provedení GOBI TYP 1 světlezelená jen do
vyprodání zásob za cenu 1.380,-Kč. V provedení GOBI typ2 hořčicová, petrolejová, doplnění zásob 25.06.2020.

5.730,-

5.730,-

6.750,-

2.180,-

PEPITO NEW TYP 4

PEPITO NEW TYP 5

5.950,-

křeslo s prošívaným opěradlem,
(ŠxHxV): 76x85x101 cm,
výška sedu 52 cm.

mentol + hnědá

novinka

podnož,
(ŠxHxV): 65x43x43,5 cm.

barevná

PEPITO

KAPRUN

Designové křeslo ve stylu patchwork, provedení: vzorovaná látka mentol-hnědá nebo barevná
+ dřevo- buk, rozměry (ŠxHxV): 67x66x96 cm, výška x hloubka sedu: 40x47,5 cm. Na skladě od 10.07.2020.

2.470,-

1.990,-

designový komplet křesla s prošívaným opěradlem, podnože, lavice a taburetu,
provedení: vzorovaná látka + černé masivní dřevo. Doplnění zásob 03.09.2020.

2.570,-

2.150,-

Změňte nádech vašeho interiéru ...
2.140,-

1.830,-

vínověčervená

šedohnědá taupe

1.830,-

1.110,-

870,-

690,hnědá

mentolová

KEREM

starorůžová
smaragdová

taburet s prošitím, oválného tvaru, materiál: Velvet látka. barevné
provedení: hnědá, šedohnědá taupe, mentolová, smaragdová,
starorůžová nebo vínová. Rozměry (ŠxHxV): 45x45x26 cm.
V barevném provedení starorůžová a vínověčervená skladem od 22. 07. 2020.
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PEPITO NEW TYP 10
židle, nohy - buk,
(ŠxHxV): 46,5x53,5x82 cm,
výška sedu 46 cm.

KIMA NEW TYP 1
designová židle ve stylu patchwork,
materiál: dřevo-buk + látka, barva:
mix barev, vzor, (ŠxHxV):
50x48x82 cm, výška sedu 50 cm.

PEPITO NEW TYP 7
lavice
(ŠxHxV): 92x32x52 cm,
výška sedu 41 cm,
vnitřní šířka sedu 58 cm.

PEPITO NEW TYP 8
taburet
(ŠxHxV): 35x35x35 cm.

STYLOVÉ LAVICE/TABURETY/RELAXAČNÍ KŘESLA

5.990,novinka

3.430,-

4.590,-

nosnost 100 kg

GERON

novinka

TENAL

SURIL

moderní houpací křeslo, materiál: látka + kov + masivní
bukové dřevo, provedení: zelenobílý patchwork + bílé
nohy + buk, rozměry (ŠxHxV): 70x85x96 cm, výška x hloubka
sedu: 42x5 cm. Na skladě od 30.07.2020

nosnost 120 kg

novinka

nosnost 100 kg

nosnost 100 kg

novinka

4.590,-

otočné
křeslo

designové křeslo s područkami, materiál: Velvet
látka + dřevěné nohy, provedení: šedohnědá
taupe Velvet látka + černé dřevěné nohy, rozměry (ŠxHxV):
69x74,5x104 cm, výška x hloubka sedu: 47x50 cm. Na skladě od 23.06.2020.

moderní křeslo s područkami,
materiál: Velvet látka + kov, provedení:
smaragdová Velvet látka + černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV):
66x70x102 cm, výška x hloubka sedu: 42,5x49 cm. Na skladě od 23.06.2020.

4.590,-

4.590,-

otočné
křeslo

otočné
křeslo

žlutá + černé nohy

patchwork+černé nohy

4.770,-

otočné
křeslo

šedá+černé nohy

hnědá + černé nohy

designové otočné křeslo, materiál: látka + kovové nohy s černým nátěrem, barevné provedení: žlutá + černé nohy, patchwork + černé nohy,
hnědá + černé nohy nebo šedá + černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 67x72x97 cm, výška x hloubka sedu: 45x47 cm. V provedení žlutá + černé nohy a
patchwork + černé nohy doplnění zásob 30.06.2020.

KOMODO

4.490,-

4.490,-

4.490,-

4.240,-

2.290,-

2.290,-

2.290,-

2.180,-

provedení pouze
do vyprodání
zásob

provedení pouze
do vyprodání
zásob

šedá látka

zelená látka vzor

béžový vzor

šedá látka

zelená látka vzor

béžová látka vzor

designové křeslo, materiál: látka + dřevo, provedení: zelená látka vzor + dřevo natural, šedá látka + dřevo BRANDO designové křeslo, materiál: látka + dřevo, provedení: zelená látka vzor + dřevo natural, šedá
látka + dřevo natural nebo béžová látka vzor + dřevo natural, rozměry (ŠxHxV): 72x74x104 cm, výška x hloubka
natural nebo béžová látka vzor + dřevo natural, rozměry (ŠxHxV): 58x58x72 cm, výška x hloubka sedu 45x47 cm.
sedu 45x56 cm. Možné kombinovat s křeslem DIPSY ve stejném provedení. V provedení látka béžový vzor
Možné kombinovat s křeslem BRANDO ve stejném provedení. V provedení látka béžový vzor + natural pouze
+ natural pouze do vyprodání zásob.
do vyprodání zásob.

DIPSY

4.390,nové barevné
provedení

LAGER NEW

3.930,-

designové křeslo s područkami, materiál: Velvet látka + buk,
provedení: béžová Velvet látka + bukové nohy, šedá Velvet látka +
bukové nohy nebo čokoládová Velvet látka + bukové nohy,
rozměry (ŠxHxV): 66x75x97cm, rozměry podnože
(ŠxHxV): 54x31x37 cm, výška x hloubka sedu: 42x48 cm.
Doplnění zásob 23.06.2020.

4.840,-

novinka

4.840,-

4.290,-

4.390,-

nosnost 100 kg

4.840,-

FODIL
čokoládová Velvet látka

Super cena za celý komplet
KŘESLA/RELAXAČNÍ KŘESLA

béžová Velvet látka

šedá Velvet látka

designové křeslo s područkami,
materiál: Velvet látka + buk, provedení: modrá Velvet
látka + buk, rozměry (ŠxHxV): 66x76x93 cm, výška x hloubka sedu:
45x49 cm. Na skladě od 23.06.2020.
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od

6.590,-

07 černá

61
pudrově
růžová

02 vínová

40
hořčicová

01 zlatá

83
světlešedá

27
starorůžová

28
hnědá

látka Soro 24
hnědá/buk

látka Soro 90
šedá/černá

novinka

BREDLY

pohodlné křeslo - ušák, vhodné i pro seniory, provedení: látka Soro 86 tyrkysová, 90 šedá nebo 24
hnědá skladem - ihned k odběru, rozměry: (ŠxHxV): 66x87x117 cm, výška x hloubka sedu: 47x53 cm. nožičky dřevěné
v barvě černá nebo buk. Možnost objednání v 6 barevných provedeních látky Soro nebo látky Kronos v ceně: 6.690,-Kč
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 21 cm.

5.170,-

14
smaragdová

05-09
modrá

Vzorník látky Soro:

výška sedu až 47 cm
látka Soro 86
tyrkysová/buk

vzorník látky Kronos:

nosnost: 120 kg

výška až 117 cm

látka Soro

4.960,-

13
taupe

GLOBUS 2 - 324
34
mentolová

servírovací stolek na kolečkách, vrchní část otočná, třešeň,
materiál: dřevo, MDF, plast, průměr: 50 cm, výška 94 cm.

5.750,-

šedá

4.780,-

TURNER
polohovací relaxační křeslo,
materiál: látka + plast (nohy),
provedení: hnědá nebo šedá látka.
Rozměry křesla: (ŠxHxV): 72x89x106 cm,
výška sedu: 46 cm a hloubka sedu je 54 cm.
Křeslo je mechanicky polohovací.
V provedení šedá, doplnění zásob 30.06.2020.

nosnost: 110 kg

hnědá

LONATO

cena v provedení
ekokůže

hnědošedá
látka + natural

ekokůže
cappuccino + natural

ekokůže
tmavě šedá + natural
polohovací, otáčivé relaxační křeslo s podnoží, materiál: ekokůže + dřevo nebo látka + dřevo,
provedení: cappuccino + natural, tmavě šedá + natural nebo hnědošedá látka + natural, rozměry křesla
(ŠxHxV): 78x70x95cm, výška x hloubka sedu: 43x51 cm, rozměry podnože (ŠxHxV): 50,5x51x43 cm.

6.750,-

6.660,-

ARMIN
křeslo - ušák, s podnoží
s funkcí mechanického
polohování, materiál:
látka + dřevo, provedení:
béžová látka + dřevěné
nohy, rozměry (ŠxHxV):
81x87x99 cm, výška x hloubka
sedu: 45x50 cm. Na skladě
od 30.06.2020.

6.420,-

6.330,-

látka šedá

ekokůže bílá

nosnost: 150 kg

ekokůže šedá

7.760,-

nosnost: 150 kg

látka čokoládová

designové polohovací křeslo s podnoží, materiál: látka + kov s povrchovou úpravou- ocel,
provedení: zelená nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 81x78x101 cm, výška x hloubka sedu: 45x66 cm.
Rozměry podnože (ŠxHxV): 44x39x41 cm.

4.590,-

5.260,-

LERATO

šedá
zelená

KOMFY
moderní polohovací relaxační křeslo, materiál: látka + kov, PU + kov barevné provedení: šedá ekokůže se světlým prošitím
nebo látka čokoládová se světlým prošitím. Rozměry křesla: (ŠxHxV): 72x87x106 cm, výška x hloubka sedu: 49x49 cm.
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SILAS
moderní polohovací relaxační křeslo, materiál: látka + kov, PU + kov, barevné provedení: bílá ekokůže s bílým prošitím
nebo světlešedá látka s bílým prošitím. Rozměry křesla: (ŠxHxV): 74x92x104cm, výška x hloubka sedu: 47x53 cm.

RELAXAČNÍ KŘESLA

relaxační křesla
6.590,-

nosnost: 150 kg

6.990,-

ASKOY

látka světlešedá

polohovací relaxační křeslo,
provedení: hnědá látka, rozměry (ŠxHxV): 87x92x97 cm. Křeslo je mechanicky
polohovací, výška sedu: 49 cm a hloubka sedu je 56 cm.

6.790,-

7.130,nosnost: 150 kg

nosnost: 120 kg

nosnost: 150 kg

polohovací TV křeslo, provedení: látka čokoládová nebo světlešedá, (ŠxHxV): 78x90x113,5/84 cm, výška x hloubka sedu: 51x51 cm.

5.290,-

ALDAMIR

split kůže/ekokůže

AUREL 2

1

polohovací otáčivé relaxační křeslo s podnožkou a elektrickou
funkcí masáže - 8 masážních bodů, split kůže / ekokůže černá,
barva dřeva: třešeň, (ŠxHxV): 73x82/115x101/86cm, výška
sedu: 48 cm, podnožka (ŠxHxV): 46x48x37 cm.

ROMELO
- TV KRESLO

moderní polohovací relaxační křeslo
s podnoží, materiál: ekokůže + kov, barevné
provedení: černá/bílá + stříbrná, rozměry
křesla: (ŠxHxV): 69x77x108 cm, výška sedu: 42 cm,
podnož: 45x44x42,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

mechanicky polohovací houpací
relaxační křeslo, provedení: textilní kůže tmavěhnědá (ŠxHxV): 85x55x74/88 cm, výška sedu: 45 cm.

10.390,-

nosnost: 150 kg

nosnost: 150 kg

8.990,-

šedohnědá

látka čokoládová

FOREST - TV KRESLO

hnědá

SUAREZ

masážní

mechanicky polohovací houpací relaxační křeslo s elektrickou funkcí
ovladač
vibrování a vyhřívání v oblasti pasu, provedení: látka šedohnědá nebo hnědá,
(ŠxHxV): 90x60x84/95 cm, výška sedu: 48 cm. V provedení hnědá, doplnění zásob 15.07.2020.

ARTUŠ 2 split kůže/ekokůže
hovězí kůže/ekokůže
mechanicky polohovací relaxační křeslo s elektrickou funkcí masáže - 8 masážními body a
s výhřevem v 5. stupních intenzity, hovězí kůže/ekokůže béžová, split kůže/ekokůže černá,
barva dřeva: třešeň, (ŠxHxV): 66x93/123x110/95 cm, výška sedu: 49 cm.

5.990,-

6.270,-

nosnost: 150 kg

nosnost: 150 kg

5.390,-

7.990,-

EDDIE
polohovací, otáčivé relaxační křeslo s podnoží, provedení: textilní kůže béžová, dřevo - přírodní, (ŠxHxV): křeslo: 80x70/99x102/94cm, výška sedu:
42 cm, podnožka: 50x41,5x42 cm.

RELAXAČNÍ KŘESLA

RYAN
polohovací relaxační křeslo s podnožkou, provedení:
textilní kůže - tmavohnědá, dřevo - olše, (ŠxHxV):
křeslo 67x75 / 108x98 / 88cm, výška sedu: 48 cm,
podnož: 51x45x45 cm.

RELAX GLIDER 87107 + podnožka
křeslo (ŠxHxV): 56x65x92 cm
podnožka (ŠxHxV): 49x36x34 cm,
Model pouze do vyprodání zásob.
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Kronos 09 modrá
+ nožičky ořech

6.790,cena za křeslo

Kronos 29 starorůžová
+ nožičky ořech

Kronos 35 béžovozlatá
+ nožičky ořech

ke všem provedením jsou v nabídce i taburety

1.580,-

Trinity 13 petrolejová + buk

cena za taburet

Trinity 18 žlutá
+ nožičky wenge

Trinity 05 taupe béžovošedá
+ nožičky buk

Trinity 14 světlešedá
+ nožičky bílé

RUFINO

Paros 05 světlešedá
+ nožičky ořech

moderní křeslo - ušák a taburet v elegantním designu. Nožičky dřevěné, provedení: Trinity 05 taupe béžovošedá + buk, Trinity 13
petrolejová + buk, Trinity 14 světlešedá + bílá a Trinity 18 žlutá + wenge, Paros 05 světlešedá + ořech, Kronos 19 zelená + ořech, Kronos
09 modrá + ořech, Kronos 29 starorůžová + ořech, Kronos 35 bežovozlatá + ořech, všechny barevné provedení skladem - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): křeslo - 85x90x105 cm, výška a hloubka sedu: 45x58 cm, taburet - 50x50x40 cm. Možnost objednání v látce
Paros a Kronos za cenu: křeslo- 6.950,-Kč, taburet- 1.740,-Kč. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.

Kronos 19 zelená
+ nožičky ořech

6.890,cena za křeslo

2.290,cena za taburet

Kronos 01 medená/černá

Kronos 25 mentolová/buk

Kronos 15 světlešedá/černá

Paros 04 taupe šedohnědá/buk

ke všem provedením jsou v nabídce i taburety
RODEZA
pohodlné křeslo - ušák a taburet, nožičky dřevěné, provedení: látka Kronos 25 mentolová/buk, Paros 02 krémová/černá, Kronos 01
měděná/černá, Kronos 15 světle/černá nebo Paros 04 taupe šedohnědá/buk, všechny provedení skladem - ihned k odběru, rozměr
křesla (ŠxHxV): 80x84x104 cm, výška a hloubka sedu: 43x50 cm, taburet (ŠxHxV): 50x50x43 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 18 cm.

Paros 02 krémova/černá

nové barevné provedení

6.290,-

látka Paros 04
hnědá/vzor
terra/černá

EVO 25

EVO 28

růžová
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EVO 30

EVO 33

petrolejová tmavěšedá

LUX 25

LUX 28

smetanová

růžová

látka Riviera 38
smaragdová/látka
Jungle vzor/buk

BELEK

Vzorník látky LUX

Vzorník látky EVO

smetanová

látka Lux 26
cappuccino/látka Evo
26 vzor/buk

látka Lux 29
mentolová/látka Evo
29 vzor/buk

LUX 30

LUX 31

petrolejová tmavěšedá

pohodlné křeslo - ušák, nožičky dřevěné, barva buk nebo černá, vyobrazené provedení skladem - ihned k odběru,
rozměry: (ŠxHxV): 78x86x105 cm, výška x hloubka sedu: 44 x 53 cm. Křesla jsou z boku a ze zadní strany vzorované. Možnost
objednání v 4 barevných odstínech látky LUX v kombinaci se 4 odstíny látky EVO nebo ve vámi zvolené kombinaci,
dodací lhůta je 6 - 8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 21 cm.

RELAXAČNÍ KŘESLA

6.390,- 6.630,-

6.990,-

cena za křeslo CHARLOT,
cena za křeslo
v látkách patchwork,
CHARLOT, v látkách
animals, rose, butterfly,
Riviera, Holm
látky vzor nebo káro.
nebo Vintage.

5.790,-

cena za komplet
křeslo+taburet
v potazích Alova

cena ve všech
potazích Alova

Alova hnědá

Alova červená

látka Riviera 41 hořčicová

Alova šedá

8.130,cena za křeslo
ASTRID, v látkách
Riviera, Holm nebo Vintage

látka vintage hnědá 1026

CHARLOT

pohodlné křeslo - ušák, provedení: Alova červená, hnědá
pohodlné křeslo - ušák s taburetem, provedení: Alova červená a hnědá
nebo šedá skladem - ihned k odběru, nožičky drevenéskladem - ihned k odběru, nožičky dřevěné-barva buk, (ŠxHxV), křeslo
- 86x72x105 cm, výška x hloubka sedu: 42x48 cm, taburet - 53x53x42 cm. barva buk, rozměry: (ŠxHxV): 86x72cmx105, výška x hloubka
sedu: 42x48 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.
Výška spodního prostoru od podlahy je 13 cm.
Možnost objednání Astrid a Charlot v barevných provedeních látky Alova v ceně 6.990,-Kč (Astrid), 5.790,-Kč (Charlot)
nebo látky Soro v ceně 8.130,-Kč (Astrid), 6.630,-Kč (Charlot). Dodací lhůta 6-8 týdnů.

látka Holm vzor hnědá/zelená

látka patchwork Viorica 1

Vzorník Alova:

7.780,cena za křeslo ASTRID,
v látkách patchwork,
animals, rose, butterfly,
látky vzor nebo káro.

ASTRID

23
fialová

63
oranžová

16
béžová

látka hnědé káro

látka patchwork N1

látka patchwork M1

černá

14
šedá

látka butterfly 1 šedá s bílou

látka rose 14

látka Riviera 38 zelená

Vzorník látky Soro:

18
tyrkysová
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pudrově
růžová

40
hořčicová

83
světlešedá

látka rose 18

látka vzor zelené listí

látka Riviera 81 modrá

28
hnědá

13
taupe

všechny provedení
skladem - ihned k odběru

RELAXAČNÍ KŘESLA

34
mentolová
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2.230,-

nosnost 100 kg

6.950,-

4.240,ekokůže

novinka

ekokůže

ekokůže černá

ekokůže tmavěhnědá

ekokůže bílá

ekokůže tmavěhnědá

MARON

GULEN

elegantní 2-sed a křeslo, provedení: ekokůže tmavěhnědá, nožičky
z masivního dřeva - černé, rozměry (ŠxHxV): 2-sed: 124x74x76 cm, výška x hloubka
sedu: 41x53 cm, křeslo: 76x70x76 cm, výška x hloubka sedu: 43x55 cm. Barevné provedení ekokůže
tmavěhnědá je možné kombinovat s modelem Tami ze strany 67.

žlutozelená látka
otočné křeslo s měkkým výškově nastavitelným sedákem a prošívanou opěrkou
zad, provedení: ekokůže bílá, černá nebo látka žlutozelená + chrom, rozměry
(ŠxHxV): 64x56x79-94 cm, výška sedu: 44-59 cm, hloubka sedu: 42 cm.
V provedení žlutozelená a černá skladem od 30.06.2020.

9.790,-

6.870,-

CHESTERFIELD
stylový 2-sed a křeslo, provedení: ekokůže černá, nožičky z masivního dřeva - černé, rozměry (ŠxHxV): 2-sed: 152x81x72 cm,
výška x hloubka sedu: 50x55 cm, křeslo: 84x81x72 cm, výška x hloubka sedu: 50x55 cm

5.290,-

rozměry po sklopení
bez taburetu:
83x130x45 cm

5.290,-

mentolová

5.890,-

světlešedá
černá

capuccino

DORA

ZANDER

moderní houpací křeslo, provedení: ekokůže černá, capuccino + chrom,
rozměry (ŠxHxV): 62x125x80cm, výška x hloubka sedu: 47x67cm.

7.990,ekokůže bílá

designové polohovací křeslo s podnoží, provedení: mentolová látka + nohy natural nebo světlešedá
látka + nohy natural, materiál: látka + dřevo, rozměry (ŠxHxV): křesla: 83x98x94 cm, taburetu
63x51x40 cm, rozměry po sklopení bez taburetu: 83x130x45 cm, výška x hloubka sedu: 45x47cm.
Doplnění zásob 30.06.2020.

7.950,-

7.960,-

ekokůže černá

šedá látka + vzor

bílá

ROGER
moderní houpací křeslo, provedení: ekokůže
černá nebo bílá, látka hnědá nebo látka šedá se
vzorem + chrom, rozměry (ŠxHxV): křeslo:
64x105x89 cm, výška x hloubka sedu: 45x54 cm,
podnožka: 48x40x24,5cm.

7.950,hnědá látka

šedá + vzor

černá
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KŘESLA/RELAXAČNÍ KŘESLA

novinky

3.430,1.690,-

křeslo

lavice

(ŠxHxV): 65x76x80 cm,
výška x hloubka sedu: 42x52 cm.

(ŠxHxV): 100x40x45 cm,
výška sedu: 45 cm

MATIR

2.790,DEKER

KUMON
designové křeslo, materiál:
ekokůže + chrom, provedení:
stříbrošedá ekokůže + chrom,
rozměry (ŠxHxV): 63x77x80 cm,
výška x hloubka sedu: 43x49 cm.

pohodlné moderní křeslo,
provedení: béžová látka + černé nohy,
rozměry (ŠxHxV): 62,5x61x63 cm,
výška sedu: 40 cm. Potah na sedací
části je snímatelný, je možné ho
prát při teplotě 30 ° C.

1.660,-

2.030,-

2.430,-

WAGNER 3

BRAIN 1

BRAIN 2

3-zásuvková komoda s masivním dřevěným
rámem, v elegantním stylu, provedení:
bílá, (ŠxHxV): 40x30x75 cm.
Doplnění zásob 30.07.2020.

2-zásuvková komoda (případně noční stolek)
s masivním dřevěným rámem, v elegantním
stylu, provedení: bílá, (ŠxHxV): 40x30x55 cm.

stolek s masivním dřevěným rámem
s vysokými nožičkami se zásuvkou,
v barokním stylu. Provedení: bílá,
(ŠxHxV): 25x25x76 cm.

1.870,-

2.390,-

WAGNER 1

WAGNER 2

elegantní taburet s masivním dřevěným
rámem, provedení: rám: bílá barva
+ potah sedadla béžová + proužkovaný
vzor, (ŠxHxV): 30x40x45 cm.

konzolový stolek s masivním dřevěným
rámem, se dvěma zásuvkami,
v barokním stylu. Provedení: bílá.
(ŠxHxV): 75x40x76 cm.

1.890,-

Rafaello 6
64x37x76 cm

1.890,Rafaello 3
36x37x76 cm

2.530,-

970,-

3.160,-

Věšáková police
100x20x30 cm

Rafaello 9
94x37x76 cm

taburet
(ŠxHxV): 60x60x38,5 cm,
výška sedu: 38,5 cm

designové křeslo, lavice a taburet, materiál: látka + kov, provedení: šedá látka + černé kovové nohy.

5.990,-

4.990,-

1.390,-

Blanco závěsný věšák
100x20x40 cm

3.210,Lavice
95x35x49 cm

3.480,-

Blanco lavice
100x35x50 cm

rozměry jsou uváděny v pořadí: (ŠxHxV)

RAFAELLO

930,-

1.790,-

820,-

3.210,-

systém komod v pevných
rámech s proutěnými košíky,
materiál: dřevo + proutí,
barevné provedení: bílá.

BLANCO
Rafaello noční stolek
36x37x30 cm

TABURETY/LAVICE/KŘESLA/KOMODY

Rafaello koš
46x46x60 cm

Rafaello závěsná police
55x17x25 cm

Blanco komoda
45x40x104 cm

systém komod v pevných rámech s proutěnými
košíčky, materiál: dřevo + proutí,
barevné provedení: bílá
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5.990,-

novinka
natural

bílá

buk

Barevné provedení nohou:

wenge

Malmo 16 taupe šedohnědá/nohy buk

vzorník látky Kronos:
FADOR
07 černá

02 vínová

27
14
starorůžová smaragdová

01 zlatá

Malmo 16 taupe šedohnědá

05
modrá

Malmo 72 mentolová

nosnost: 120 kg

2.630,-

hnědá látka
+ rám natural

hnědá látka
+ hnědý rám

stylové houpací křeslo s podnoží, barevné provedení: krémová látka + rám natural, hnědá látka + rám natural, hnědá látka + hnědý rám
nebo šedá látka + rám natural, (ŠxHxV): 67x127x90cm, výška x hloubka sedu: 44 x 49 cm. V barevném provedení hnědá látka + rám natural
a hnědá látka + hnědý rám skladem od 30.06.2020.

SIVERT

2.170,-

2.050,-

2.840,-

šedá látka
+ rám natural

TORSTEN
pohodlné křeslo, materiál: březové dřevo + látka,
provedení: hnědá látka + rám natural, (ŠxHxV):
59x73x99cm, výška x hloubka sedu: 40x50 cm.

Malmo 61 růžová

pohodlné relaxační křeslo - ušák v elegantním designu vhodné i pro seniory, dřevěné nožičky v barvě buk, provedení: Malmo
16 taupe šedohnědá, Malmo 41 hořčicová, Malmo 61 růžová, Malmo 72 mentolová - všechny provedení skladem - ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 81x71x106 cm, výška x hloubka sedu: 44x54 cm. Výška spodního prostoru od podlahy je 25 cm. Možnost objednání
ve vyobrazených barevných provedeních látek Kronos a ve 4 provedeních nohou v ceně 6.480,-Kč, dodací lhůta 6-8 týdnů.

2.630,-

1.370,-

Malmo 41 hořčicová

2.170,-

nové barevné
provedení

2.630,nosnost: 100 kg

béžová látka

světlešedá látka

černo-bílý vzor látka

krémová látka + rám natural
béžová látka

hořčicová látka

HEROLA

SIVERT

křeslo, materiál: látka + dřevo, barevné provedení: béžová látka + černé dřevěné nohy, černo-bílý vzor látka + černé dřevěné nohy,
hořčicová látka + černé dřevěné nohy nebo světlešedá látka + černé dřevěné nohy, rozměry (ŠxHxV): 51x68x83 cm, výška sedu je 47 cm,
hloubka sedu je 50 cm. Model v provedení béžová látka pouze do vyprodání zásob.

stylové houpací křeslo s podnoží, barevné provedení: krémová látka + rám natural,
hnědá látka + rám natural, hnědá látka + hnědý rám nebo šedá látka + rám natural,
(ŠxHxV): 67x127x90cm, výška x hloubka sedu: 44 x 49 cm. V barevném provedení
hnědá látka + rám natural a hnědá látka + hnědý rám skladem od 30.06.2020.

novinka

novinka

2.690,-

4.990,-

6.560,-

1.490,-

nosnost: 90 kg

nosnost: 110 kg

šedá látka

TARAM

HARPER

relaxační houpací křeslo s dekorativním
pohodlné houpací křeslo, materiál: Velvet látka + kov + dub,
polštářem, materiál: látka + dřevo,
provedení: zelená Velvet látka + černé kovové nohy + dub,
provedení: šedá látka + dřevo, (ŠxHxV):
(ŠxHxV): 56x76x77 cm, výška x hloubka sedu: 41x43 cm. 75x83x110 cm, výška x hloubka sedu: 50x56 cm.
Na skladě od 23.06.2020.
Na skladě od 06.07.2020.
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BEDVER

CHARGO

designové houpací křeslo, materiál:
dřevo - buk + plast + chrom, barva: bílá,
(ŠxHxV): 63x68x70 cm, výška sedu: 39 cm.

houpací křeslo s podnožkou, pohodlné prošívané měkké sedadlo,
provedení: látka tmavě šedá + černé kovové nohy + buk, rozměry
(ŠxHxV): křeslo: 86x92,5x90 cm, výška x hloubka sedu: 54x56 cm,
podnožka: 56x44x45 cm. Na skladě od 10.06.2020.

RELAXAČNÍ KŘESLA

medověhnědá

starorůžová

béžovošedá

zelená-Greenery

1.990,šedá

BURDA

vzor červená

1.960,-

stylová lavice, materiál: látka + dřevo, barevné provedení: vzor červená + černé nohy, béžovošedá + černé nohy, medověhnedá
+ černé nohy, šedá + černé nohy, starorůžová + černé nohy nebo zelená-Greenery + černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 100x30x56 cm.
V barevném provedení béžovosivá + černé nohy skladem od 22.07.2020.

4.680,-

krémová + šedá/bílé nožičky

3.740,-

4.580,-

novinka

mentolová

látka béžovošedá/nožičky třešeň

4.680,-

3.320,-

4.680,FIRONA
béžová
moderní lavice, materiál: látka + dřevo černé barvy, barevné
provedení: béžová nebo mentolová látka, provedení: rozměry
(ŠxHxV): 127x56x60,5 cm, výška x hloubka sedu: 49x48 cm.
Na skladě od 06.08.2020.

detaily pohovky
Fabricio

zelená/nožičky dub zlatý

4.030,-

3.570,-

šedá/černé nožičky

pohovka, provedení látka + dřevo: béžovošedá/třešeň, krémová + šedá/bílá, zelená /dub zlatý nebo šedá/černá,
(ŠxHxV): 122x51x71,5 cm, výška sedu: 40cm, vnitřní šířka sedu je 70 cm. V provedení krémová + šedá/bílá
a béžovošedá/třešeň, doplnění zásob 15.07.2020.

FABRICIO

7.140,-

6.370,-

8.550,-

ekokůže
tmavěhnědá

látka hnědá

látka hnědá

novinka

petrolejová

ekokůže tmavěhnědá

HELNA

TAMIA elegantní lenoška s úložným prostorem, provedení: ekokůže tmavěhnědá, látka hnědá, nožičky z masivního dřeva
úložný prostor

3.620,-

světlešedá

designová lavice, materiál: látka + gold chrom zlatý, provedení:
světlešedá nebo petrolejová, rozměry (ŠxHxV): 127x60x59 cm,
výška x hloubka sedu: 50x45 cm. Na skladě od 06.08.2020.

- černé, rozměry (ŠxHxV): 157x63x79cm, výška sedu: 45 cm. Barevné provedení ekokůže tmavěhnědá je možné kombinovat s
modelem Maron ze strany 64. V provedení ekokůže tmavěhnědá pouze do vyprodání zásob.

1.340,-

1.590,v provedení
šedá+chrom

bílá

m

55 c

až 1

LASTER
luxusní prošívaný taburet,
materiál: látka + plast, provedení: šedá + černé
nohy, rozměry (ŠxHxV): 81x20x36 cm.

2.690,m

55 c

až 1

1.320,typ 2
1.670,1.050,- 90x30x45
cm

černá

BRAND
praktická a pohodlná lavice, materiál: ekokůže
+ chromované nohy, barva: černá nebo bílá
(ŠxHxV): 155x48x49cm.

STYLOVÉ LAVICE/TABURETY

MULTO
prošívaný taburet s úložným
prostorem, materiál: látka + plast, provedení: šedá,
rozměry (ŠxHxV): 109x43x43 cm.

typ 1

typ 3

60x30x45 cm

110x35x46 cm

LAVIDA
lavice, materiál: bambus lakovaný + látka,
barevné provedení: přírodní + šedá,
rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV).

1.390,-

v provedení
béžová + bílá a hnědá + černá

RIVOLA

designová lavice, materiál: látka + kov, barevné provedení: béžová
látka + bílé nohy, hnědá látka + černé nohy nebo šedá látka + nohy
chrom, rozměry (ŠxHxV): 109x35x41 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
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novinka

novinka

1.460,-

novinka

3.540,-

2.160,-

NITRO

SONET

konzolový stolek se třemi zásuvkami a policí,
provedení: bílá MDF + kovové úchytky,
rozměry (ŠxHxV): 100x30x74 cm.

konzolový stolek s policí, materiál: MDF,
barevné provedení: bílá,
rozměry (ŠxHxV): 100x30x80 cm.

novinka

2.990,-

bílá

RUDIN

tmavěšedá

3-patrový vozík, materiál:
kov-bílá nebo tmavě šedá, (ŠxHxV):
47x31x75 cm. Skladem
od 10.08.2020.

3.330,-

novinky
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2.390,-

REDON

PARIS 75357

WAGNER 2

konzolový stolek se dvěma zásuvkami, provedení:
bílá, DTD laminovaná + MDF lakovaná
(Ozdobné lišty), kovové úchytky.
Rozměry (ŠxHxV): 102,6x41,6x80,8 cm.

konzolový stolek s masivním dřevěným
rámem, se dvěma zásuvkami,
v barokním stylu. Provedení: bílá.
(ŠxHxV): 75x40x76 cm.

1.040,-

novinky

2.530,-

2.790,-

konzolový stolek se třemi
zásuvkami a policí, provedení
bílá MDF + masivní dřevo (nohy),
(ŠxHxV): 120x40x80 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

ENRIK
moderní konzolový stůl vhodný i jako PC stůl, materiál:
MDF + tvrzené sklo, provedení: dub + sklo,
rozměry (ŠxHxV): 120x50x75 cm.
Skladem od 03.07.2020.

novinka

3.780,-

3.820,-

FARUS
konzolový stolek s policí a dvěma odkládacími
přihraňádkami, materiál: MDF + tvrzené sklo. barevné
provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV): 120x38x75 cm.

1.890,-

2.080,-

ADLER
servírovací vozík na kolečkách s 2 brzdami,
2 zásuvkami, 2 kovovými košíky (chrom),
1 policí a policí na odkládání lahví,
materiál: MDF + masivní dřevo, barevné
provedení: bílá + přírodní, (ŠxHxV):
70x40x83 cm. Skladem od 30.06.2020.

1.820,-

SEMIR
servírovací vozík na kolečkách s 2
brzdami, 3 kovovým košíky, 3 zásuvkami
a 2 policemi na lahve, provedení: bílá
MDF + PVC fólie se vzorem mramor
(vrchní plát) + masivní dřevo, (ŠxHxV):
75x37x80 cm. Skladem od 30.06.2020.

1.220,-

1.590,-

1.780,-

RAPID

PIRAT

servírovací vozík na kolečkách
s 2 brzdami, zásuvkou, kovovým
košíkem a 2 policemi, materiál:
MDF + masivní dřevo, barevné
provedení: bílá + přírodní, (ŠxHxV):
50x40x83 cm. Skladem od 30.06.2020.

servírovací vozík na kolečkách
se stojanem na láhve, materiál:
masivní dřevo, barevné provedení:
přírodní, (ŠxHxV): 66x48x78 cm.
Skladem od 30.06.2020.

1.040,-

PASSAT

LUMBER

HURIT

FLINT

servírovací vozík se sklápěcí pracovní
deskou na kolečkách s 2 zásuvkami, 2 košíky
a policí na uložení lahví, materiál: MDF
s PVC fólií (vrchní plát) + masivní dřevo,
barevné provedení: bílá + přírodní, (ŠxHxV):
70 / 110x40x86 cm. Skladem od 30.06.2020.

servírovací vozík na kolečkách s 2 kovovým
košíky, 2 zásuvkami, poličkou a poličkou
na láhve, materiál: keramika + masivní dřevo,
barevné provedení: přírodní, (ŠxHxV):
77x37x75 cm. Skladem od 30.06.2020.

servírovací vozík na kolečkách s 3
kovovým košíčky, poličkou na
láhve a odnímatelným tácem,
provedení: masivní dřevo přírodní, (ŠxHxV): 43x34x84 cm.
Skladem od 30.06.2020.

servírovací vozík na kolečkách s 2
kovovým košíčky a poličkou,
materiál: MDF + masivní dřevo,
barevné provedení: bílá + přírodní,
(ŠxHxV): 37x37x80 cm.
Skladem od 30.06.2020.

1.730,-

CAYMAN
servírovací vozík na kolečkách s 2 zásuvkami,
3 kovovými košíky, 2 poličkami na láhve
a 1 policí, materiál: keramika-vrchní plát
+ masivní dřevo, barevné provedení: přírodní,
(ŠxHxV): 67x37x75 cm.
Skladem od 30.06.2020.

STOLKY

4.260,-

3.590,-

3.390,-

3.650,-

3.490,-

3.290,-

cena za komplet
(stolek + taburet)

cena za komplet
(stolek + taburet)

cena za komplet
(stolek + taburet)

RODES NEW

REGINA NEW

LINET NEW

toaletní stolek v barokním stylu se zrcadlem, čtyřmi
zásuvkami a taburetem, provedení: bílá MDF
+ masivní dřevo + látka stříbrná, (ŠxHxV):
stolek: 80x40x142 cm, taburet: 38x28x45 cm.

toaletní stolek v barokním stylu se zrcadlem, třemi zásuvkami
a taburetem, provedení: bílá MDF + masivní dřevo + látka
stříbrná, (ŠxHxV): stolek: 72x40x136 cm,
taburet: 38x28x45 cm.

toaletní stolek v barokním stylu se čtyřmi
zásuvkami a taburetem, provedení: bílá
MDF + masivní dřevo + látka stříbrná, (ŠxHxV) stolek:
80x40x93,5 cm, taburet: 38x28x45 cm

3.820,-

4.490,2.550,-

3.960,-

MARVEL
toaletní stolek se zrcadlem, dvěma zásuvkami a
taburetem, provedení bílá MDF + masivní
dřevo (nohy), látka hnědá, (ŠxHxV):
stolek: 80x40x76 cm, taburet: 29x29x44 cm.

LILIEN

LUZIA

toaletní stolek se zrcadlem, dvěma
zásuvkami a taburetem, provedení bílá
MDF, (ŠxHxV): stolek: 100x40x130 cm,
taburet: 40x30x45 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

toaletní stolek se zrcadlem,
dvěma zásuvkami, provedení
bílá MDF + masivní dřevo (nohy),
(ŠxHxV): 80x40x74 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

3.480,-

3.090,-

2.790,-

2.390,-

GINO

RESINA
toaletní stolek se zrcadlem,
dvěma zásuvkami, provedení
bílá MDF + masivní dřevo (nohy),
(ŠxHxV): 80x40x74 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

toaletní stolek se zrcadlem, třemi zásuvkami,
(ŠxHxV): 50x35x148 cm, provedení: bílá MDF
+ masivní dřevo (nohy). model jen
do vyprodání zásob.

3.490,-

2.020,-

1.990,bílá

hnědá

DINIS
šperkovnice se zrcadlem, pěti zásuvkami a dvěma dvířky,
provedení: bílá MDF + masivní dřevo, (nohy) (ŠxHxV):
34,2x26,6x91,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

MIROR NEW

RULIA
šperkovnice se zrcadlem,
čtyřmi zásuvkami a skleněnými dvířky,
provedení: bílá MDF (ŠxHxV): 46x29x91,4 cm.

šedá
bílá

úložný prostor v zrcadle

zrcadlo s úložným prostorem na bižuterii,
materiál: MDF, provedení: bílá, šedá nebo hnědá,
(ŠxHxV): 35,2x35x153 cm. V šedém a hnědém provedení
pouze do vyprodání zásob, v ceně 2.290,- Kč.

novinka

5.390,-

3.850,-

3.690,ONEON
zrcadlo s úložným
prostorem, provedení: bílá MDF (ŠxHxV):
57,6x12x155 cm.

STOLKY/ZRCADLA

CANINI
zrcadlo s úložným prostorem
na bižuterii a 5 rámečky na fotografie, provedení:
bílá MDF, (ŠxHxV): 53x38x153 cm.
Doplnění zásob 10.07.2020.

TAILOR

praktický víceučelový pracovní stůl s úložným prostorem vhodní
i pro švadleny, který bude ideální pro váš šicí stroj, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: bílá, (ŠxHxV): 120x50x75 cm.

kvalitní
slovenský
výrobek
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1.350,-

zútulněte si svůj domov
1.220,-

890,-

RUBY 1
praktická lavice s proutěným košíkem
a polštářem navrchu. materiál:
dřevo+proutí, barevné provedení:
starobílá, (ŠxHxV): 40x34x45 cm.

1.750,-

1.230,-

RUBY 2
komoda (případně noční stolek)
s pevným rámem a 2 proutěnými košíky.
Materiál: dřevo+proutí, barevné
provedení: starobílá,
(ŠxHxV): 40x29x42 cm.

RUBY 4

RUBY 3

komoda s pevným rámem a 3 proutěnými
košíčky. Materiál: dřevo+proutí, barevné
provedení: starobílá,
(ŠxHxV): 40x29x57 cm.

2.490,-

RUBY 5

komoda s pevným rámem a 4 proutěnými
košíčky. Materiál: dřevo+proutí, barevné
provedení: starobílá,
(ŠxHxV): 40x29x73 cm.

2.530,-

2.130,-

2.240,-

komoda s pevným rámem a 5 proutěnými
košíčky. Materiál: dřevo+proutí,
barevné provedení:
starobílá, (ŠxHxV): 40x29x90 cm.

2.640,-

2.230,-

1.870,-

SEAT BENCH 1 NEW

BOND 1

MONET 1

MONET 2

praktická lavice s 2 zásuvkami v pevném
dřevěném rámu s polštářem navrchu.
Materiál: dřevo, barevné provedení:
bílá, (ŠxHxV): 70x35x45 cm.

žehlicí prkno s pevným dřevěným
rámem s možností sklopení žehlícího
desky, materiál dřevo+proutí, barevné
provedení: šedá, (ŠxHxV): 118x30x86 cm.

komoda s masivním
dřevěným rámem v elegantním
stylu, v bílé barvě s barevnými
zásuvkami. (ŠxHxV): 50x30x70 cm.

komoda s masivním dřevěným
rámem, v elegantním stylu, v bílé
barvě s barevnými zásuvkami. (ŠxHxV):
45x28x75 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

2.550,1.950,-

1.390,1.090,2.350,-

SEAT BENCH 3
praktická lavice s 2 proutěnými košíky v pevném
dřevěném rámu s polštářem navrchu. Materiál:
dřevo+proutí, barevné provedení: tmavěhnědá,
(ŠxHxV): 70x35x45 cm.

ELI 1

ELI 3

BOND 2
žehlicí prkno s pevným dřevěným rámem,
s možností sklopení žehlícího prkna, materiál:
dřevo+proutí, barevné provedení: tmavěhnědá,
(ŠxHxV): 118x30x86 cm.

praktická lavice s papírovým košíkem
a polštářem navrchu,
barevné provedení: tmavěhnědá.
Materiál: dřevo+proutí,
(ŠxHxV): 40x34x45 cm.

komoda s 3 proutěnými košíky
ELI 2
v pevném dřevěném rámu, barevné komoda s 5 proutěnými košíky v pevném
provedení: tmavěhnědá.
dřevěném rámu, barevné provedení:
Materiál: dřevo+proutí,
tmavěhnědá, materiál dřevo+proutí, (ŠxHxV):
(ŠxHxV): 28,5x33x65,5 cm,
28,5x33x104 cm. Doplnění zásob 25.06.2020.

1.190,1.870,-

SEAT BENCH 2 NEW
praktická lavice s 2 zásuvkami v pevném dřevěném rámu
s polštářem navrchu. Materiál: dřevo, barevné provedení: šedá/bílá, kombinovatelná se sériemi MANON
a MATIAS, (ŠxHxV): 70x35x45 cm.
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990,-

MATIAS 1
komoda s funkční zásuvkou
a 1 proutěný košík v pevném
dřevěném rámu. Materiál: dřevo+proutí,
barevné provedení: šedá/bílá, (ŠxHxV) 38x28x47 cm.

MATIAS 2
komoda s funkční zásuvkou
a 2 proutěný košík v pevném
dřevěném rámu. Materiál: dřevo+proutí,
barevné provedení: šedá/bílá,
(ŠxHxV) 38x28x64 cm.

1.560,-

MATIAS 3
komoda s funkční zásuvkou
a 3 proutěný košík v pevném
dřevěném rámu. Materiál: dřevo+proutí,
barevné provedení: šedá/bílá,
(ŠxHxV): 38x28x81 cm.

LAVICE/KOMODY

zútulněte si svůj domov

1.690,-

1.290,-

1.530,-

2.440,-

940,-

BIBI 2
ATENE TYP 7
komoda, materiál: MDF foliovaná,
barevné provedení: bílá.
(ŠxHxV): 30x30x81,59 cm

2-zásuvková bílá komoda (případně
noční stolek) s pevným
rámem, barevné provedení: bílá/šedá.
Materiál: dřevo, (ŠxHxV): 25x29x49 cm.
Doplnění zásob 08.06.2020.

2.080,-

BIBI 6
6-zásuvková komoda s pevným rámem,
barevné provedení: bílá/šedá.
Materiál: dřevo, (ŠxHxV): 48x29x70 cm

4-zásuvková komoda s pevným rámem,
FARE provedení: bílá/šedá.
Materiál: dřevo, (ŠxHxV): 25x29x90 cm

320,-

1.890,-

1.290,-

novinka

890,-

TALAS
praktická komoda se 4 zásuvkami,
materiál: MDF+masivní dřevo,
barevné provedení: bílá+přírodní,
(ŠxHxV): 32x30x109 cm.
Na skladě od 30.06.2020.

BIBI 4

BIBI 3
3-zásuvková komoda s pevným rámem,
barevné provedení: bílá/šedá.
Materiál: dřevo, (ŠxHxV): 25x29x70 cm

DŽIMBO 1
skládací koš na prádlo. Materiál: dřevo
+látka. Průměr x výška 42x70 cm.
Lze jej kombinovat: se sérií ELI.

DARKIE 1

DARKIE 3
komoda s pevným rámem, s funkční
zásuvkou a 3 proutěnými košíky. materiál:
dřevo+proutí, barevné provedení:
šedohnědá, (ŠxHxV): 40x29x88 cm

1.870,-

1.340,-

1.090,-

DARKIE 2

komoda (případně noční stolek) s pevným
komoda s pevným rámem, s funkční
rámem, s funkční zásuvkou a proutěným
zásuvkou a 2 proutěnými košíky.
košíkem, materiál: dřevo+proutí, barevné
Materiál: dřevo+proutí, barevné provedení:
provedení: šedohnědá, (ŠxHxV): 40x29x42 cm
šedohnědá, (ŠxHxV): 40x29x63 cm

2.680,TEDRA

praktická lavice s třemi zásuvkami a měkkým polštářem, provedení:
bílá+ořech-medová, materiál: dřevo, (ŠxHxV): 100x36x45 cm.
Doplnění zásob 30.07.2020.

2.690,MANON 2
komoda s 2 proutěnými košíky
v pevném dřevěném rámu, barevné
provedení: bílá/šedá. materiál:
dřevo + proutí, (ŠxHxV): 38x28x52 cm

MANON 3
komoda s 3 proutěnými košíky v
pevném dřevěném rámu, barevné
provedení: bílá/šedá. materiál:
dřevo + proutí, (ŠxHxV): 38x28x69 cm

MANON 4
komoda se 4 proutěnými košíky
v pevném dřevěném rámu, barevné
provedení: bílá/šedá. materiál:
dřevo+proutí, (ŠxHxV): 38x28x86 cm

LINORA

praktická lavice se čtyřmi zásuvkami a měkkým polštářem, provedení:
bílá + ořech-medová, materál: dřevo, (ŠxHxV): 100x36x45 cm

3.450,1.950,-

SEAT BENCH 4
praktická lavice s 2 proutěnými košíky
v pevném rámu s polštářem navrchu,
barevné provedení: bílá/medová. materiál:
dřevo/proutí, (ŠxHxV): 70x35x45 cm.

LAVICE/KOMODY

1.170,-

GINGER 3 NEW
praktická lavice s proutěným košíkem
a polštářem navrchu, barevné
provedení: bílá/medová. materiál:
dřevo+proutí, (ŠxHxV): 40x34x45 cm

1.680,-

GINGER 4
komoda se 4 proutěnými košíky, barevné
provedení: bílá/medová. materiál:
dřevo/proutí, (ŠxHxV): 71x28x43 cm.

2.350,-

GINGER 1
komoda se 6 proutěnými košíky, barevné
provedení: bílá/medová. materiál:
dřevo/proutí, (ŠxHxV): 71x28x61 cm

GINGER 2
komoda s 10 proutěnými košíky, barevné
provedení: bílá/medová. materiál:
dřevo/proutí. (ŠxHxV): 71x28x95 cm
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moderní sady polic na stěnu
490,-

760,-

470,-

1

cena za sadu 3 polic

od

2

680,-

cena za sadu 3 polic bílá-barevná

bílo-barevná
(Žlutá, modrá, růžová)

3

set 3 moderních polic, materiál: dřevo + kov.
Barevné provedení: přírodní + černá. Rozměry (ŠxHxV):
26x12,5x40 cm, 23x12x35 cm, 20x11,5x30 cm.

moderní police, materiál: dřevo + kov.
Barevné provedení: přírodní + černá.
Rozměry (ŠxHxV): 50x10x42,5 cm.

moderní police, materiál: dřevo + kov.
Barevné provedení: přírodní + černá.
Rozměry (ŠxHxV): 50x10x50 cm.

bílá

AMOS

AZURI

DESIO TYP 2

DESIO TYP 1

sada polic 3 ks, materiál: MDF, provedení: bílá, černá nebo
bílá-barevná, rozměry: (ŠxHxV): 3- 44x10x24 cm, 2- 36x10x16 cm,
1- 40x10x20 cm. V provedení bílá a černá: 699,-Kč.

590,-

1

černá

350,-

1

cena za sadu 3 polic
bílá, černá

černá

cena za sadu 3 políc

2

2
1

KVADRO NEW

TRIX
sada polic 3 ks, materiál:
MDF, provedení: bílá nebo černá
rozměry: (ŠxHxV):
2- 42,5x10x21,5 cm,
1- 17,5x10x17,5 cm.
Doplnění zásob 08.07.2020.

biela

černá

3
bílá

4

bílá/lesk

1

2

sada polic 3 ks, materiál: MDF,
provedení bílá nebo černá,
rozměry: (ŠxHxV):
3- 25,4x8,7x25,4 cm,
2- 20,3x8,4x20,3 cm,
1- 15,3x8,4x15,3 cm.

3
4

dub trufel

2

od 290,-

dub trufel

GANA

police, které se stávají součástí stěny díky
skrytému nástěnnému kování, materiál: MDF,
tloušťka police až 5 cm, provedení: bílá/lesk,
černá/lesk nebo dub trufel. V provedení 120 cm
dub Troufám a 30 cm bílá/lesk doplnění
zásob 08.07.2020.

1.
2.
3.
4.

(ŠxHxV):
30x25x5 cm
60x25x5 cm
80x25x5 cm
120x25x5 cm

černá,
bílá/lesk
380,490,640,770,-

černá/lesk

lesk

1

EMA

dub trufel
290,470,570,750,-

1.140,-

cena za sadu 4 polic

420,-

3
sada polic 4 ks, materiál: MDF, provedení: bílá,(ŠxHxV):
1- 39,5x9x39,5 cm, 2- 34,5x9x34,5 cm, 3- 29,5x9x29,5 cm,
4- 24,5x9x24,5 cm. Doplnění zásob 08.07.2020.

1.490,-

cena za sadu 2 polic

cena
za sadu 3 polic

1

FIDO

2

sada polic 2 ks, materiál: MDF, provedení bílá/oranžová, rozměry: (ŠxHxV):
1- 26x10x26 cm, 2- 20x10x20 cm.

2

1.860,-

3

930,-

590,-

bílá

cena
za sadu 2 polic

cena za sadu 4 polic

kvalitní
slovenský
výrobek

DIDO
4

bílá

1

sada polic 4 ks,
materiál: MDF,
provedení: bílá,
rozměry: (ŠxHxV):
4- 41x20x41 cm,
3- 36x20x36 cm,
2- 31x20x31 cm,
1- 26x20x26 cm.

1.090,-

černá

zelená

1.090,-

920,-

FRI NEW
sada polic 2 ks, materiál:
MDF, provedení bílá,
černá nebo zelená,
(ŠxHxV):77x10x27,5 cm.
Doplnění zásob 30.06.2020.

920,-

novinka

FEDOR
praktická sada 3 ks bezrámových polic, tloušťka až 22 mm,
dodávané s kováním, materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: dub artisan, bílá, černá, dub kraft
tmavý, dub sonoma, dub wotan nebo šedá grafit,
(ŠxHxV): 80x20x2,2 cm.

650,-

police skladem
až v 7 barevných
provedeních

1.060,-

bílá

šedá látka+bílý kov

béžová látka+černý kov

béžová látka + bílý kov

RANGER
čalouněný taburet, materiál: látka+kov, provedení: šedá látka+bílý kov,
béžová látka+černý kov nebo béžová látka+bílý kov, (ŠxHxV): 41x31x45cm.
V provedení béžová látka + bílý kov pouze do vyprodání zásob.
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RAGIN

VASAV

taburet s prošitím oválného tvaru,
kožešinový taburet s úložným
materiál: látka, provedení: šedohnědá,
prostorem, materiál: umělá
(ŠxHxV): 44x44x43 cm. model jen
kožešina, provedení: tmavěšedá,
do vyprodání zásob.
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

hnědá

černá

NELA NEW
taburet prošívaný, materiál: textilní
kůže+plast, barevné provedení: černá,
hnědá nebo bílá (ŠxHxV): 43x43x38,5 cm.

POLICE/TABURETY

stolky pod televizor
2.050,kvalitní
slovenský
výrobek

159
šířka až

cm

bílá

dub sonoma/bílá

černá/bílá

TV stolek, materiál: DTD laminovaná (16 mm), rozměr (ŠxHxV): 159x40x38,8 cm, barevné
provedení: černá/bílá, švestka/bílá, dub sonoma/bílá nebo bílá.

Zuno NEW

2.630,-

kvalitní
slovenský
výrobek

švestka/bílá

kvalitní
slovenský
výrobek

bílá

černá/bílá

2.490,AGNES

TV stolek s vyklápěcími dvířky a policí, materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: dub sonoma, bílá nebo černá / bílá,
rozměry (ŠxHxV): 120x45x40 cm.

dub sonoma

bílá
dub sonoma

VARIO
multifunkční regál,
který lze přeskládat
na TV stolek, regál či
konferenční stolek, materiál:
DTD laminovaná, provedení:
bílá nebo dub sonoma.
(ŠxHxV): 125x35x48 cm.

TYP 1 027
MARKER RTV stolek
120x41x36 cm

TYP 2 029
MARKER RTV stolek
110x41x55 cm

1.250,Freddy 3

1.770,-

2.570,-

940,-

MARKER

materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/bílá, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV).
Vhodné kombinovat s komodami AGNESA ze strany 227.

Freddy 2

2.520,-

680,Freddy 1

TOFI NEW
- RTV stolek

2.950,-

RTV stolek, provedení: bílá
(ŠxHxV): 150x39x51 cm,
korpus je hrubý 35 mm.
bílá

1.660,-

FREDDY
regál - 2, 3 nebo 4 poličky; materiál: kov (chrom) + čiré tvrzené sklo (5mm);
rozměry (ŠxHxV): 2-pol.regál: 39x39x47cm, 3-pol.regál: 39x39x77,5cm, 4-pol.
regál: 39x39x108cm.

novinka

novinka

760,-

IMSAR
příruční stolek, materiál: MDF+kov,
provedení: dub+černý kov,
rozměry (průměr x V): 40x50 cm.
Na skladě od 03.07.2020.

ROSS

TV stolek, provedení: dřevo MDF
foliovaná černá + kov (stříbrná),
rozměry (ŠxHxV): 100x40x42 cm.

novinka

899,-

SALINO
designový konferenční stolek,
materiál: MDF+kov, provedení: bílý
mramor+černý kov, rozměry (průměr x V):
60x50 cm. Na skladě od 03.07.2020.

RTV STOLKY/ODKLÁDACÍ STOLKY

QUIDO

TV stolek, materiál: kov + tvrzené
sklo (10mm); barva: černá, (ŠxHxV):
90x40x135 cm. Nosnost 50 kg,
na úhlopříčku do 170 cm.

920,-

GAGIN
designový konferenční stolek, materiál:
MDF+kov, provedení: černý mramor
+černý kov, rozměry (průměr x V):
50x40 cm. Na skladě od 03.07.2020.

1.190,-

650,-

HANSON
příruční stolek, barevné provední: top
šedé barvy s potiskem a dřevěné nohy
natural, materiál: MDF+dřevěné nohy,
(ŠxHxV): 48x48x40 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

RONEL NEW
praktický set tří příručních stolků. materiál:
MDF+kov. Barevně provedení: velký stolek
- černá, střední - žlutá a malý - šedá. Rozměry:
60x60x50cm, 48x48x45cm, 36x36x40cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

73

JAKIM typ 2 NEW JAKIM typ 1 NEW
elegantní příruční stolek, materiál: MDF + kov, barevné provedení
TYP 1 dub dřevo + černé kovové nohy, TYP 2 dub dřevo + bílé
kovové nohy, (ŠxHxV): 40x40x40cm.

novinka

bílá

640,-

RONIN
elegantní příruční stolek, materiál: MDF + kov,
provedení: černý dub + černé kovové nohy.
Rozměry (ŠxHxV): 48x48x48cm.

720,-

TAVAS
elegantní příruční stolek, barevné provedení: bílá
s dřevěnými nohami natural, materiál: MDF+dřevo,
(ŠxHxV): 48x48x40cm.

740,-

760,-

KAREL

příruční stolek, materiál: ocel+dřevo,
barevné provedení: černá+beton,
(ŠxHxV): 60x30x50 cm

příruční stolek s možností zavěšení,
provedení: bílá, MDF laminovaná
(ŠxHxV): 32x32x60 cm.

stylový příruční stolek na kolečkách, materiál: DTD fóliovaná+černé kolečka.
Barevné provedení: borovice, černá nebo bílá. Rozměry (ŠxHxV): 40x24x50 cm.

640,-

TENDER

příruční stolek na kolečkách,
provedení: MDF černá+kov
(Stříbrná), (ŠxHxV): 33x38x60 cm.

VALMAR

černá

ABBAS NEW

stylový příruční stolek na kolečkách se zářezem na tablet,
materiál: DTD foliovaná+černé kolečka. Barevné provedení:
bílá nebo světlý beton. Rozměry (ŠxHxV): 40x24x50 cm.

680,-

MANNY

530,-

borovice

CELINI

moderní příruční stolek, barevné provedení:
černá deska+bílé nohy nebo bílá deska
+černé nohy, materiál MDF+kov, (ŠxHxV):
40x40x60cm. Model pouze do vyprodání zásob.

590,-

NIDEN

příruční stolek, materiál: MDF s PVC fólií
+Ocel s nátěrem, barevné provedení:
dub+bílá, (ŠxHxV): 40x40x39,8 cm.

570,-

RUBEN

KALA
elegantní příruční stolek, barevné provedení: efekt dub+černé
kovové nohy nebo bílá, materiál: DTD + kov, (ŠxHxV): 40x40x61cm.

630,-

530,-

490,-

480,-

420,-

540,-

příruční stolek, materiál: MDF s PVC fólií
+ocel s nátěrem, barevné provedení: bílá, (ŠxHxV):
50x35x48 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

830,-

VOLKER

ZENOR

příruční stolek s možností zavěšení,
provedení: bílá, MDF laminovaná,
(ŠxHxV): 59x36x38 cm.

příruční stolek s možností zavěšení,
provedení: bílá, MDF laminovaná, (ŠxHxV):
45x45x62 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

890,-

770,-

KALEB

LAVON
designový příruční stolek, materiál:
MDF+kov, barevné provedení:
bílá, (ŠxHxV): 29 / 45x45x45 cm.

760,-

elegantní příruční stolek, materiál: MDF+kov,
barevné provedení: dřevo dub + černá,
(Průměr x V): 60x65 cm.

CAMPO
pojízdný regál - 3 kovové košíky, 1 polička,
provedení: MDF buk + kov (stříbrná),
(ŠxHxV): 39x36x70 cm, 2 kolečka s brzdami.
Doplnění zásob 15.07.2020.

1.140,1.020,-

1.170,-

ZOELA NEW
stylový příruční stolek na
kolečkách, materiál: DTD, barevné
provedení: bílá. Rozměry (ŠxHxV): 60x24x70 cm.
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ANABEL

příruční stolek s držákem na časopisy,
provedení: kov (chrom)+bílá
lakovaná MDF, (ŠxHxV): 33x33x45 cm.

LIMA
servírovací stolek, buk (MDF)+kov
stříbrná, (ŠxHxV): 60x38x84 cm,
2 kolečka s brzdami.

CARMEL
příruční stolek na kolečkách, materiál: plát MDF foliovaná+kov,
ořech+černá nebo bílá+bílá, (ŠxHxV): 50x30x64cm.

ODKLÁDACÍ STOLKY

490,-

novinka

730,-

590,-

790,-

novinka

890,-

299,-

novinka

CAMARO
servírovací podnos na područky sedacích
souprav, materiál: MDF, barevné provedení:
černá nebo bílá, (ŠxHxV): 32x24x11 cm.

PAMINO
příruční stolek, materiál: MDF
lakovaný + dřevěné nohy (PVC fólie),
barevné provedení: bílá+dub,
(ŠxHxV): 40x40x42 cm.

GARSY

DANZ
příruční stolek, materiál: MDF + masivní
dřevo (nohy), barevné provedení:
bílá, (ŠxHxV): 60x42x43 cm.

příruční stolek, materiál: MDF-bílý
mramor+kov-černá, (ŠxHxV):
40x40x55,5 cm. na skladě
od 10.08.2020

Na skladě od 10.08.2020

novinka

540,-

890,-

TALAN

LABON

pojízdný příruční stolek,
příruční stolek na kolečkách, materiál:
materiál: čiré sklo+kov-šedá,
MDF + kov, provedení: matná bílá,
rozměry (ŠxHxV): 40x40x43 cm.
(ŠxHxV): 60x40x61 cm.

599,-

novinka

670,-

990,-

PAROS

DERIN

elegantní příruční stolek na kolečkách,
materiál: MDF+kov+tmavé kolečka,
barva bílá, (průměr x V): 43,6x52,5cm.

sada 2 konferenčních stolků, materiál:
MDF + kov, provedení: vzor bílý
mramor, (průměr x V): 40x45 cm, 37x40 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

1.530,-

1.240,-

praktický set dvou příručních stolků, materiál:
MDF+dřevo, barevné provedení: mramorový
efekt + nohy dřevo natural, (ŠxHxV): 60x60x47 cm,
40x40x41,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

novinka

1.290,-

HAGAN
příruční stolek /noční stolek, materiál: MDF
+ borovicové masivní dřevo, barevné
provedení: bílá+přírodní.
Rozměry (ŠxHxV): 45x45x50 cm.

novinka

WILOV

příruční stolek, materiál: kov, barevné
provedení: černá, rozměry (ŠxHxV):
50x40x45 cm. Na skladě od 22.07.2020

ODKLÁDACÍ STOLKY

novinka

1.470,-

MIKRON

NERIMAN

pojízdný regál na kolečkách s dvěma
poličkami v provedení dub sonoma
a dvěma kovovými košíky, materiál:
MDF + kov, (ŠxHxV): 50x40x134cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

praktický set dvou příručních stolků,
barva: velký stolek - bílý, malý stolíkšedý, (průměr x V): 60x50 cm
a 48x45 cm, materiál: MDF+kov.
Model pouze do vyprodání zásob.

ALVAN

praktický set tří příručních stolků,
materiál: foliovaná deska 8 mm +kov,
barevné provedení: efekt černý dub+šedá,
(ŠxHxV): 50x50x50cm, 44x44x42,5cm, 38x38x35cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

novinka

MEGON

KASE

příruční stolek, materiál: MDF+
masivní borovicové dřevo (nohy),
barevné provedení: bílá +
přírodní, (ŠxHxV): 45x45x62,5 cm.

RIMBO

pojízdný servírovací stolek, materiál:
tvrzené čiré sklo+kov-černá,
rozměry (ŠxHxV): 60x37x67 cm.
Na skladě od 10.08.2020

ALADAR
servírovací stolek na kolečkách, materiál: kov + MDF, provedení: černá +
stříbrná. (ŠxHxV): 47x47x74 cm.

KALIO
pojízdný regál na kolečkách s dvěma
poličkami v provedení dub sonoma a
s jedním kovovým košíkem, materiál:
MDF+kov, (ŠxHxV): 68x40x70cm.
Model pouze do vyprodání zásob

2.030,-

HOLDEN

praktický set dvou příručních stolků, barevné
provedení: MDF bílá + kovové černé nohy,
(ŠxHxV): 60x60x52cm a 40x40x40cm.

2.470,- 1.480,-

set 2 příručních stolků, materiál: MDF+kov, barevné
provedení: dub+černý kov, rozměry (ŠxHxV):
45x45x50 / 40x40x45 cm. Na skladě od 22.07.2020

RONDEL
příruční stolek, provedení: MDF foliovaná
(PVC) šedá+kovové nohy se zlatým nátěrem,
rozměry (ŠxHxV): 46x46x50 cm. Na skladě
od 30.06.2020.

1.050,- 1.390,-

1.630,-

1.390,-

1.260,-

2.040,-

servírovací stolek s odnímatelnou tácem,
materiál: MDF, barevné
provedení: bílá, rozměry
(ŠxHxV): 35x56x62 cm.

1.520,-

1.470,-

LIRAN

PATROL

PELOK
příruční stolek, materiál: sklo,
provedení: bílá,
(ŠxHxV): 48x32x60 cm.

2.390,-

ELON
servírovací vozík, provedení:
černé sklo + chrom, (ŠxHxV):
71x38x74 cm.

HELGA
kuchyňský pult - 2 zásuvky, 2 kovové košíky,
1 polička kovová+1 polička MDF, provedení:
buk (MDF)+kov, (ŠxHxV): 63x36x81 cm,
2 kolečka s brzdami.

2.190,-

VESNA
servírovací stolek, černé sklo
+ kov - chrom, (ŠxHxV): 50x45x72 cm.
Nosnost: 1 sklo / 3,5 kg.
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od

550,(TYP 3)

740,typ 1

novinky

1.390,-

set
2 kusů

1.490,-

+

520,(TYP 1)

novinky

nové barevné provedení a rozměry

přírodní+bílá

BATIS
moderní příruční stolek BATIS typ 1: 44x44x42 cm 740,-Kč
s odnímatelnou deskou BATIS typ 2: 39x39x37 cm 620,-Kč
BATIS typ 3: 34x34x32 cm 550,-Kč
a úložným prostorem,
materiál: MDF + kov. Barevné provedení: grafit+černá.

550,-

490,-

(TYP 3)

(TYP 2)

DALUX

+

NANCER

set 2 moderních příručních stolků
s odnímatelnou deskou a úložným prostorem,
přírodní+měď
materiál: MDF+kov. Barevné provedení:
přírodní+měď nebo přírodní+bílá, rozměry (ŠxHxV): 50x50x40 cm, 40x40x35 cm.

540,-

novinka

novinka

1.090,-

750,-

NANCER
moderní příruční stolek s odnímatelnou deskou a úložným prostorem,
materiál: MDF + kov. Barevné provedení: přírodní + černá nebo
přírodní + bílá (typ 3), rozměry (ŠxHxV): 40x40x40 cm (TYP1),
40x40x34 cm (typ2), 40x40x48 cm (typ3).
Nancer TYP1 doplnění zásob 30.07.2020.

NANDO
moderní příruční stolek s odnímatelnou
deskou a úložným prostorem. materiál
MDF+kov. Barevné provedení: přírodní-vzor
+ černá. Rozměry (ŠxHxV): 45x45x48 cm.

ENPLO
moderní příruční stolek s odnímatelnou
deskou a úložným prostorem. materiál:
MDF+kov. Barevné provedení: mramor +
bílá. Rozměry (ŠxHxV): 40x40x40 cm.

KURTIS
konferenční stolek, provedení: černé tvrzené sklo
(5mm) +černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV):
60x60x40 cm. Na skladě od 30.06. 2020.

1.290,-

999,- 1.190,kvalitní
slovenské
výrobky

790,-

MIKKEL

WAVE NEW

konferenční stolek, materiál: MDF+kov, provedení: efekt černé dubové
dřevo+modré kovové nohy, (ŠxHxV): 80x80x43 cm.

BERNARDO

konferenční stolek, materiál: ocel+čiré a mléčné
sklo, (ŠxHxV): 90x55x41 cm.

konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, provedení:
bílá, (ŠxHxV): 90x55x40,7 cm, tloušťka až 22 mm.

nové barevné provedení

1.190,-

dub sonoma

1.190,-

1.220,-

kvalitní
slovenské
výrobky

dub sonoma
truflový

dub sonoma

BERNARDO

dub wotan

konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma nebo dub wotan, (ŠxHxV): 90x55x40,7 cm, tloušťka až 22 mm.

INTERSYS 21

1.270,-

1.240,-

švestka

konferenční stolek, DTD fóliovaná, švestka, dub sonoma
nebo dub sonoma truflový, (ŠxHxV): 58,5x58,5x47,2 cm.

1.450,dub sonoma

konferenční stolek v provedení dřevo ořech + bílá, materiál: DTD,
(ŠxHxV): 100x50x40 cm.

konferenční stolek, provedení: ocel + čiré vrchní sklo + 2 police MDF
dub sonoma, (ŠxHxV): 90x55x41 cm.

AXEL NEW
konferenční stolek, provedení: MDF - bílá extra vysoký lesk HG +
ocel + čiré tvrzené sklo (6mm), (ŠxHxV): 90x55x41 cm.

SVEN
konferenční stolek, provedení: MDF - bílá extra vysoký lesk HG +ocel +
kouřové tvrzené sklo (6mm), (ŠxHxV): 90x55x42 cm.

francouzský ořech

konferenční stolek, provedení: francouzský ořech nebo dub sonoma,
MDF laminovaná, (ŠxHxV): 80x48x39 cm.

1.330,-

1.490,-

1.440,-
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DEREK

PANTY NEW

VIENNA NEW

BISMAK
sada 2 konferenčních stolků: bílá + přírodní, materiál:
MDF + bambus lakovaný, (ŠxHxV): 46x30x40 cm, 60x40x45 cm.

KKONFERENČNÍ STOLKY

1.860,-

1.690,-

1.190,-

1.760,-

TROY

TEYO
konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, provedení:
dub sonoma, (ŠxHxV): 120x59x55 cm.

LIBOR NEW

konferenční stolek, materiál: MDF (PVC fólie), provedení: wenge,
(ŠxHxV): 100x60x45 cm.

1.730,-

konferenční stolek, materiál: MDF, provedení: buk + sklo - tvrzené,
(ŠxHxV): 100x60x42 cm.

1.730,-

1.730,-

bílá

beton/bílá

dub sonoma/bílá

DAMOLI

kvalitní
slovenské
výrobky

moderní konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 90x60x43 cm, v provedení: beton / bílá, dub sonoma / bílá nebo bílá.

1.790,-

1.790,-

bílá

DORISA

1.790,-

dub sonoma

dub canyon
kvalitní
slovenské
výrobky

konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma, dub canyon, bílá, buk, dub wotan nebo beton, rozměry (ŠxHxV): 110x60x45 cm.

1.790,-

1.790,-

1.790,-

buk

dub wotan

beton

DORISA
konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma, dub canyon, bílá, buk, dub wotan nebo beton, rozměry (ŠxHxV): 110x60x45 cm.

3.650,-

1.650,-

jEBAN

1.840,-

1.960,-

DAISY NEW

konferenční stolek, materiál: plát MDF foliovaná + kov, barevné
provedení: ořech + černá, (ŠxHxV): 90x50x37,5cm.

konferenční stolek se zásuvkou, materiál: MDF foliovaná + čiré sklo (10mm),
provedení: dub sonoma, (ŠxHxV): 110x60x40cm. Model pouze do vyprodání zásob.

kvalitní
slovenské
výrobky

ROKO
konferenční stolek, materiál: MDF (PVC fólie) - světlý ořech +
kov (stříbrná) (ŠxHxV): 100x60x44 cm.

1.870,cena
za komplet

dub sonoma

3v1

bílá

SIPANI NEW

dub canyon

kvalitní
slovenské
výrobky

sada 3 příručních stolků, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma, bílá nebo dub canyon, rozměry (ŠxHxV): 50x50x55 cm, 45x45x47 cm, 40x40x39 cm

KONFERENČNÍ STOLKY
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novinka

novinka

2.130,-

1.990,-

1.870,-

dub sonoma

MAGNO TYP 2

INTERSYS NEW 22

MAGNO TYP 3

set 2 konferenční stolků, provedení: MDF laminovaná bílá mat
+ chrom, rozměry (ŠxHxV): 100x40x35cm a 40x50x40 cm

set 3 konferenční stolků, provedení: MDF laminovaná bílá mat
+chrom, rozměry (ŠxHxV): 40x40x42cm, 35x35x39cm a 30x30x36 cm

1.970,-

stolek, rozměry (ŠxHxV): 110x65x48 cm, dub sonoma,
švestka, dub sonoma truflový, wenge luisiana.

farebné provedení nabízeného stolku Intersys

1.790,wenge luisiana

dub sonoma
truflový

švestka

LIBOR
NEW
Libor NEW
konferenční stolek, materiál: MDF, provedení: dub sonoma + sklo čiré
tvrzené 8mm, (ŠxHxV): 100x60x42 cm.

konferenční stolek, provedení: MDF antický dub;
rozměry (ŠxHxV): 107x66x41 cm.

1.980,-

1.890,- 1.890,-

výška až 55

HANNA

cm

2.190,-

dub canyon

GAUDI

VAVRO NEW

LIBOR NEW
konferenční stolek, materiál: MDF, provedení: bílá extra vysoký
lesk HG+sklo čiré-tvrzené 8mm, (ŠxHxV): 100x60x42 cm.

dub sonoma/bílá

cm
výška až 55

kvalitní
slovenský
výrobek

dub sonoma

GAUDI

konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, barevné
provedení: dub sonoma / bílá, rozměry (ŠxHxV): 91,8x67,5x43,2 cm

2.190,-

2.190,-

výška až 55

cm

2.190,-

2.190,-

bílá

dub san remo

buk

GAUDI

GAUDI

GAUDI

konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná (16mm), barevné provedení: dub sonoma, buk, bílá, dub canyon nebo dub san remo, rozměry (ŠxHxV): 110x60x55 cm.

2.090,-

novinka

JAGO

sada 2 konferenčních stolků, materiál: MDF-plát+
borovicové masivní dřevo - nohy, barevné provedení: bílá+žltomedová
+ přírodní (nohy), rozměry (ŠxHxV): 48x35x88 cm, 60x40x98 cm

2.220,-

bílá/černá

konferenční stolek, materiál: MDF foliovaná+tvrzené sklo (8mm / 5mm),
provedení: wenge s čirým a černým sklem, (ŠxHxV): 100x60x45 cm.

2.080,-

2.220,-

bílá/dub sonoma

BAKER
konferenční stolek, DTD laminovaná, ABS hrany, provedení: bílá/černá nebo bílá/dub sonoma, (ŠxHxV): 120x71x44 cm.
Stolky lze kombinovat s jídelními stoly KRAZ ze strany 184.
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2.050,-

1.990,-

DOBLO

PULA
moderní výškově nastavitelný konferenční stolek
s ručním zvedacím mechanismem, materiál: DTD laminovaná, barevné
provedení: dub sonoma / bílá, rozměry: (ŠxHxV): 98x50x43-54 cm

kvalitní
slovenské
výrobky

BELTON
konferenční stolek, materiál: MDF+čiré sklo+matné sklo,
barevné provedení: beton, (ŠxHxV): 110x65x40 cm.

KONFERENČNÍ STOLKY

2.490,-

2.250,-

RAYMOND

bílá

DRON

konferenční stolek, provedení: ořech MDF laminovaná+
černé tvrzené sklo, rozměry (ŠxHxV): 119,5x73x45 cm.

dub sonoma

DRON

konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma, bílá, bílá/dub sonoma nebo černá/bílá,
rozměry (ŠxHxV): 95 - 170x60-95x40 cm.

2.490,-

DRON

2.490,-

2.490,-

černá/bílá

bílá/dub sonoma

kvalitní
slovenské
výrobky

víceúčelový rozkládací konferenční stolek

DRON

konferenční stolek, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma, bílá, bílá/dub sonoma nebo černá/bílá, rozměry (ŠxHxV): 95 - 170x60-95x40 cm.

2.570,-

2.450,2.390,-

PROSPER NEW

MALTO NEW
sada 2 konferenčních stolků, materiál: MDF+dřevo,
provedení: bílá+buk, rozměry: (průměr x V): 50x45cm, 40x40cm.

novinky

2.090,€

otočný konferenční stolek, provedení: chrom+černé sklo,
(ŠxHxV): 58-138x50x43 cm, dvě otočné části (průměr 50 a 40 cm).

2.090,-

Xx

bílá

MOIRA

moderní konferenční stolek, materiál: tvrzené sklo+MDF,
provedení: plát stolu - dub sonoma+nohy - sklo,
rozměry (ŠxHxV): 120x60x45 cm.

dub sonoma

2.090,-

ořech

KASTLER typ 1
set 2 konferenčních stolků, provedení. MDF laminovaná bílá mat, dub sonoma nebo ořech + černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 75x75x37 cm a 65x65x32 cm. V provedení bílá + černá a ořech + černá skladem od 30.06.2020.

novinky

1.390,-

1.390,-

dub sonoma

bílá

1.390,-

ořech

KASTLER typ 3

set 3 konferenčních stolků, provedení. MDF laminovaná bílá mat, dub sonoma nebo ořech + černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 40x40x42 cm, 35x35x39 cm a 30x30x36 cm. V provedení ořech + černá skladem od 30.06.2020.

1.540,-

novinky

bílá

dub sonoma

KASTLER typ 2
set 2 konferenčních stolků, provedení: MDF laminovaná bílá mat nebo dub sonoma + černé
kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 100x40x35 cm a 40x50x40 cm.

KONFERENČNÍ STOLKY

2.290,-

1.540,-

ARIADNA
konferenční stolek, provedení: DTD fóliovaná dub sonoma+bílá
extra vysoký lesk HG, lamino, (ŠxHxV): 107x77x44 cm.
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novinka

2.520,-

2.760,-

bílá/grafit

bílá/dub sonoma

BORMO

DALEN

designový konferenční stolek, materiál: MDF+kov, provedení:
světlý dub + černý kov, (ŠxHxV): 110x60x45 cm. Na skladě od 03.07.2020.

3.120,-

GABRIEL

3.120,-

bílá/dub wotan

konferenční stolek, materiál: ocel + sklo - tvrzené;
(ŠxHxV): 120x65x45 cm.

dub sonoma/bílá

moderní konferenční stolek se zásuvkou, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 110x58x43 cm v provedení bílá/dub wotan nebo dub sonoma/bílá.

3.120,-

2.890,-

DAISY 2 NEW

DASTI

moderní konferenční stolek se zásuvkou a odkládacím
prostorem, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 112x58x42 cm
v provedení dub sonoma/bílá.

3.160,-

FOLKO NEW

konferenční stolek, materiál MDF foliovaná + čiré sklo, barevné provedení:
bílá + černá s extra vysokým leskem HG, (ŠxHxV): 100x60x42 cm.

sada 2 konferenčních stolků, materiál: MDF+dřevo, provedení: bílá + buk,
rozměry: (ŠxHxV): 116x66x45 cm, 75x43x39 cm. možnost kombinovat
s jídelním stolem DIDIER ze strany 173.

3.450,-

3.450,-

3.090,-

LOTTI

bílá

novinka

dub sonoma/bílá

3.230,-

LARS NEW

konferenční stolek, materiál: chrom + MDF - bílá extra vysoký
lesk HG, rozměry (ŠxHxV): 100x60x30 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

kvalitní
slovenský
výrobek

DECHEN

moderní konferenční stolek na kolečkách, materiál: DTD laminovaná,
(ŠxHxV): 110x59x43 cm, korpus bílý až 22 mm/černý 16 mm

3.170,-

konferenční stolek, provedení: chrom+sklo - čiré s bílým
okrajem, (ŠxHxV): 85x85x45 cm.

3.950,-

kvalitní
slovenský
výrobek

bílá/černá

LEONEL

kvalitní
slovenské
výrobky

DAWSON

3.870,-

konferenční stolek se zásuvkou, materál: MDF + čiré sklo (10mm),
provedení: bílá s extra vysokým leskem HG, (ŠxHxV): 110x60x40cm.

kvalitní
slovenské
výrobky

moderní konferenční stolek na kolečkách, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV):
110x60x40 cm, provedení: bílá / grafit nebo bílá / dub sonoma

2.930,-

80

2.760,-

DALAN

dub sonoma

kvalitní
slovenské
výrobky

moderní konferenční stolek se zásuvkou a odkládacím prostorem, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 74x74x40 cm v provedení
bílá nebo dub sonoma.

2.690,-

3.360,-

novinka

3.290,-

ENISOL TYP 3

ENISOL TYP 1

ENISOL TYP 2

set 3 konferenčních stolků, provedení: MDF bílá
s extra vysokým leskem HG + chrom, rozměry
(ŠxHxV): 40x40x42cm, 35x35x39cm a 30x30x36 cm

set 2 konferenčních stolků, provedení: MDF bílý stříkání
mat+chrom, rozměry (ŠxHxV): 75x75x37cm a 65x65x32 cm
Doplnění zásob 30.06.2020.

set 2 konferenčních stolků, provedení: MDF bílá
s extra vysokým leskem HG + chrom, rozměry
(ŠxHxV): 100x40x35cm a 40x50x40 cm

KONFERENČNÍ STOLKY

3.850,-

3.270,- 3.790,-

KONTEX 2 NEW

AMIAS

HAGY

konferenční stolek, MDF bílá extra vysoký lesk HG + dub sonoma,
tvrzené čiré sklo (8mm), (ŠxHxV): 110x60x40 cm.

novinka

2.670,-

konferenční stolek, MDF bílá extra vysoký lesk HG, tvrzené čiré
sklo (8mm), (ŠxHxV): 110x60x40 cm.

2.990,-

4.750,-

GROTO

dub + černý kov

4.320,-

JEMAN

moderní set 2 kulatých konferenčních stolků s odnímatelnou
deskou a úložným prostorem, materiál: MDF + kov, provedení:
dub + černý kov, (průměr x V): 60x33,5 cm, 37x37,7 cm.
Na skladě od 03.07.2020.

novinka

set 2 konferenčních stolků, provedení: MDF (PVC fólie) černá
+ chromové nohy, rozměry (ŠxHxV): 75x75x37cm a 65x65x32 cm.

otočný konferenční stolek s úložným prostorem
v provedení bílá extra vysoký lesk HG/dub sonoma,
materiál: DTD, (ŠxHxV): 100x60x33 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

novinka

2.570,-

RUPERT
konferenční stolek s dvěma taburety, materiál MDF + čiré tvrzené sklo
(8 mm) + chrom, provedení: bílá + černá extra vysoký lesk HG, (ŠxHxV):
130x70x45 cm.

4.270,-

2.570,-

IKLIN
set 2 kulatých konferenčních stolků, materiál: MDF + kov,
provedení: dub + černý kov nebo beton + černý kov, (průměr x V): 80x45 cm, 50x40 cm. Na skladě od 03.07.2020.

beton + černý kov

JULIEN
konferenční stolek, provedení: MDF - bílá extra vysoký lesk HG
+ Chrom + čiré tvrzené sklo - 8mm, (ŠxHxV): 110x65x40 cm.

5.350,-

5.990,-

4.590,-

4.790,t
čás
ná u
č
o
o
ot uvk
zás
se

DEMBA

MELIDA
konferenční stolek se zásuvkou a úložným prostorem, provedení: dub
sonoma/MDF - bílá extra vysoký lesk HG, (ŠxHxV): 120-159x60x43 cm.

DIKARO

konferenční stolek s úložným prostorem - zásuvka v otočné
části, provedení: MDF bílý/černý extra vysoký lesk,
rozměry (ŠxHxV): 110x65x44cm. Model pouze do vyprodání zásob.

konferenční stolek se zásuvkou, provedení: MDF
- bílá extra vysoký lesk HG, (ŠxHxV): 90x60x44 cm.
Po vysunutí zásuvky (Š) 123 cm. Na skladě od 22.07.2020.

5.990,-

MELIDA
konferenční stolek se zásuvkou a úložným
prostorem, provedení: šedě černá s kresbou dřeva/MDF
- bílá extra vysoký lesk HG, (ŠxHxV): 120-159x60x43 cm.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

SPICE

Spice 3
komoda 4Z+2D
165x40x80

7.740,-

Spice 4
komoda 4Z
50x40x80

luxusní systém komod, materiál: DTD laminovaná,
zaoblené hrany dvířek, fronty - MDF frézovaná
s extra vysokým leskem high gloss v bílé barvě

KONFERENČNÍ STOLKY/KOMODY

3.620,Spice RTV stolek
165x40x42

4.630,-

81

dub sonoma/bílá

bílá/šedá

4.270,GENTA
obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany.
Barevné provedení: bílá/černá, bílá/šedá nebo dub
sonoma/bílá, rozměry (ŠxHxV): 210x42x180 cm.

bílá/černá

8.990,-

10.120,-

6.890,-

FRONTAL 1

obývací stěna s LED osvětlením (modré podbarvení), materiál: DTD fóliovaná,
barevné provedení: bílá + čiré sklo, rozměry (ŠxHxV): 230x38x185 cm.

7.740,-

FRONTAL 2

bílá/dub zlatý

obývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), materiál: DTD fóliovaná,
barevné provedení: dub sonoma + čiré sklo, rozměry (ŠxHxV): 230x38x185 cm.

dub lefkas/zelená

3.940,-

bílá/sosna tmavá

nové barevné provedení

ROSO
82

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, provedení: bílá/dub zlatý, bílá/sosna tmavá nebo dub lefkas/zelená, rozměry: závěsná skříňka (ŠxHxV):
55x31x77 cm, RTV stolek, rozměry: (ŠxHxV): 175x39x34 cm, police, rozměry: (ŠxHxV): 120x20x20 cm. Možnost doobjednat LED osvětlení v ceně: 790,-Kč.

OBÝVACÍ NÁBYTEK

bílá/bílý HG

3.170,-

8.620,bílá/černý HG

LUGO 2
TV stolek s LED osvětlením
(bílé podbarvení), MDF/DTD
laminovaná, barevné provedení:
bílá/bílá extra vysoký lesk
HG nebo bílá/černá
extra vysoký lesk HG,
rozměry: (ŠxHxV): 150x40x37 cm.

švestka/černý - extra vysoký lesk HG

CANES NEW

obývací stěna s LED osvětlením, (modré podbarvení), DTD laminovaná, MDF dvířka
provedení: švestka/černá - extra vysoký lesk HG nebo bílá/černá - extra vysoký
lesk HG, rozměry (ŠxHxV): 280x42x180 cm.

6.820,-

bílá/černý - extra vysoký lesk HG

kvalitní
slovenský
výrobek

sleva

-20%

8.720,-

6.930,-

cena za obývací stěnu

bílá/bílý extra vysoký lesk HG

MONTEREJ

STONE

luxusní TV a media stěna, MDF/DTD laminovaná, barevné provedení: bílá/bílý extra vysoký lesk
HG, rozměry: (ŠxHxV): 185x37x162 cm, prostor na TV: (ŠxV): 138x107 cm, výklopná horní
a dolní část, po obou stranách (zboku) jsou po 4 police.

obývací stěna STONE, materiál:
DTD laminovaná, barevné provedení:
dub canyon/hnědá lava U741, rozměry
(ŠxHxV): 270x40x190 cm.

3.370,-

2.680,cena za komodu

STONE komoda

komoda, materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: dub canyon/hnědá
lava U741, rozměry (ŠxHxV): 98,6x35x81,9 cm

nastavte si vlastní odstín RGB osvětlení

extra vysoký lesk HG

ADGE

14.460,-

luxusní TV & media stěna s RGB-osvětlením, DTD laminovaná,
přední plochy MDF s extra vysokým leskem HG + bezpečnostní sklo,
provedení: bílá, (ŠxHxV): stěna: 226x40x163 cm, prostor na TV:
145x36x100 cm, vlevo a vpravo jsou po 3 skleněné police, nahoru a dolů po 2 police.

OBÝVACÍ NÁBYTEK

SOFI
obývací stěna, MDF/DTD laminovaná,
provedení: dub nelson/bílý - extra vysoký lesk HG,
závěsná skříňka se sklem - dvířka s dotykovým systémem
PUSH UP rozměry: (ŠxHxV): 268x49x208 cm

extra vysoký lesk HG

12.850,83

5.990,-

7.190,-

Typ 1

Typ 2

bílá extra vysoký lesk HG/bílá

3.830,Typ 4

5.250,Typ 3

krémová extra vysoký lesk HG/dub sonoma

černá extra vysoký lesk HG/dub wotan

bílá extra vysoký lesk HG/bílá

Typ 1 100x40x119 cm

MESIRE

Typ 2 165x40x80 cm

černá s extra vysokým
leskem HG/dub wotan

krémová s extra vysokým
leskem HG/dub sonoma

bílá s extra vysokým
leskem HG/bílá

krémová s extra vysokým
leskem HG/dub sonoma

bílá s extra vysokým
leskem HG/bílá

černá s extra vysokým
leskem HG/dub wotan

černá s extra vysokým
leskem HG/dub wotan

krémová s extra vysokým
leskem HG/dub sonoma

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

Typ 3 100x40x80 cm

systém komod MESIRE, materiál: DTD laminovaná s extra vysokým leskem HG, barevné provedení: bílá extra vysoký
lesk HG/bílá, černá extra vysoký lesk HG/dub wotan nebo krémová extra vysoký lesk HG/dub sonoma.

novinka

Typ 4 65x40x80 cm

extra vysoký lesk HG

novinka

FIDEL
5.440,-

moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen nebo ložnic, materiál: DTD laminovaná/dvířka MDF. Barevné provedení: dub craft zlatý/grafit šedá. Možnost dokoupení
LED osvětlení do skleněných vitrín A1, A2, C a H v ceně 310,-Kč/1 ks. Komponenty se objednávají jednotlivě a všechny jsou skladem - ihned k odběru. Postel je dodávána bez matrace a roštu.
Možnost dokoupení matrace a roštu v pevném rámu s rozměrem 160x200 z naší nabídky na straně 192 a 193.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

5.440,-

750,-

930,-

Police U
90x25x33,2

Police D
135x25x33,2

6.770,-

7.950,-

6.120,6.090,-

Vitrína levá A1 Vitrína pravá A2
54,7x42x200,5 54,7x42x200,5
LED za příplatek LED za příplatek
v ceně 310,-Kč v ceně 310,-Kč

4.010,-

4.010,-

Vitrína C
95x42x159,5
LED za příplatek
v ceně 310,-Kč

4.890,-

4.890,-

Policová skříň I
95x42x159,5

4.490,-

Komoda E
135x42x91

3.450,-

RTV stolek J
135,2x42x54,5

RTV stolek B
135,2x42x54,5

Komoda G
95x42x91

1.960,10.790,-

3,990,-

Vitrína H
90x42x200,5
LED za příplatek
v ceně 310,-Kč

6.960,X1

Noční stolek
54,6x42x54,5

X2

4.920,5.560,-

2.330,-

Regál otevřený Regál otevřený
levý R1
pravý R2
54,7x42x200,5 54,7x42x200,5
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Policová skříň
levá V1
54,7x42x200,5

Policová skříň
pravá V2
54,7x42x200,5

Věšáková skříň
3D s policemi F
135,2x58x200,5

Věšáková skříň
s policí Q
95x58x200,5

Konferenční stolek T
90x70x40,5

Jídelní
rozkládací stůl S
155-204x86x77

Postel 160 Z2
166,8x207,8x82
(bez roštu a matrace)

OBÝVACÍ NÁBYTEK

cenový

HIT

dub son/bílá

bílá/černá

3.290,-

kvalitní
slovenský
výrobek

KEVIN
obývací stěna, DTD laminovaná, barevné provedení: bílá/černá, bílá/dub artisan nebo
dub sonoma/bílá, rozměry: (ŠxHxV): 200x35,3x170 cm. Kvalitní slovenský výrobek.
bílá/dub artisan

5.420,komoda

4.850,-

2.780,-

bílá

konferenční stolek
(Alicante)

REGIA

EVORA
obývací stěna, DTD laminovaná, provedení: bílá/dub grandson,
rozměry: (ŠxHxV): 240x17,5-44x200 cm, komoda, rozměry:
(ŠxHxV): 135x30-44x96,5 cm, konferenční stolek (ALICANTE),
rozměry: ( ŠxHxV): 120x60x53 cm.

8.440,obývací stěna

4.990,-

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné
bielaprovedení:
bílá nebo sosna canyon, rozměry (ŠxHxV): 175x37x190 cm.
sosna canyon

8.230,obývací stěna

5.690,komoda

2.780,konferenční stolek

ALICANTE
obývací stěna, DTD laminovaná, provedení:
dub grandson / bílá, rozměry: (ŠxHxV): 260x3040x171,5 cm, komoda, rozměry: (ŠxHxV):
155x30-44x93,5 cm, konferenční stolek,
rozměry: (ŠxHxV): 120x60x53 cm, ke komodě
doporučujeme zakoupit LED osvětlení (bílé
podbarvení) v ceně: 750,-Kč.

OBÝVACÍ NÁBYTEK
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novinka

novinka

5.790,-

DULA

8.630,-

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: antracit šedá/dub wotan,
rozměry (ŠxHxV): 200x40x180 cm. Ke obývací stěně doporučujeme dokoupit LED osvětlení
s modrým podbarvením v ceně: 390,-Kč.

CALABRIA

obývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/tmavý beton, rozměry:
(ŠxHxV): 225x40x220 cm.

novinka

12.190,11.930,-

extra vysoký lesk HG
MIRALDA

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná s extra vysokým leskem HG,
barevné provedení: bílá extra vysoký lesk HG/dub wotan, dvířka
s dotykovým systémem PUSH UP, rozměry: (ŠxHxV): 250x40x207,5 cm.

KORFU

obývací stěna, DTD laminovaná, provedení: šedá / san remo, dvířka
s dotykovým systémem PUSH UP, rozměry (ŠxHxV): 270x50x185 cm.

9.680,cena za obývací stěnu

5.130,komoda

BRISTOL
obývací stěna, DTD laminovaná,
provedení: dub wotan/lava hnědá super
mat, dvířka s dotykovým
systémem PUSH UP, rozměry:
(ŠxHxV): 240x50x196 cm, komoda
(ŠxHxV) 170x39,6x75 cm v ceně: 5.130,-Kč.
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OBÝVACÍ NÁBYTEK

bílá/černá - extra vysoký lesk HG

12.340,LEO
obývací stěna s LED osvětlením (modré podbarvení)
DTD laminovaná, fronty MDF extra vysoký lesk high
gloss, provedení: bílá/černá - extra vysoký lesk high
gloss nebo bílá/bílá - extra vysoký lesk high gloss.
Rozměry (ŠxHxV): 250x180x42 cm.

bílá/bílá - extra vysoký lesk HG

4.120,komoda
ASSOR
praktická obývací stěna, DTD laminovaná, provedení: san
marino/latte vysoký lesk HG, (ŠxHxV): 300x42-52x200 cm,
komoda (ŠxHxV): 130x35x85 cm
Možnost dokoupení LED osvětlení v ceně 330,-Kč.

13.990,-

14.320,-

IOVA

obývací stěna s LED osvětlením (bílé
podbarvení), DTD laminovaná, provedení:
dub nelson/beton - dvířka s dotykovým
systémem PUSH UP, rozměry: (ŠxHxV): 276x48x193 cm

obývací stěna

novinka

novinka

2.470,konferenční stolek

MYSTIE
obývací stěna, materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: dub sonoma, rozměry:
(ŠxHxV): 220x40x180cm, konferenční stolek
rozměry: (ŠxHxV): 120x63x39 cm.

OBÝVACÍ NÁBYTEK

6.890,obývací stěna

8.990,-

OTEN
obývací stěna, materiál: DTD laminovaná,
dvířka s dotykovým systémem PUSH UP,
barevné provedení: světlešedá/dub artisan, rozměry
(ŠxHxV): 216x32x190 cm.
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11.990,wenge luisiana

kaštan - wenge

dub sonoma

ATLANTIS NEW

obývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), materiál: DTD laminovaná, provedení: kaštan - wenge,
wenge Luisiana, san remo nebo dub sonoma, rozměry: (ŠxHxV): 312x48x202 cm. Model v provedení kaštan wenge jen do vyprodání zásob.
rozměry jsou uváděny v pořadí ŠxHxV

lesk

4.630,-

san remo

5.550,-

15.690,cena za OS

Slone 2

Slone 3

117x37x88 cm

152x37x88 cm

SLONE komody
široký rám dodává komodám masivnější efekt, materiál
DTD laminovaná, barevné provedení: beton + bílá.

SLONE
obývací stěna s LED osvětlením / bílé podbarvení, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: beton + bílá lesklá + čiré sklo,
rozměry (ŠxHxV): 304x48x194 cm.

5.460,komoda
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15.090,cena za OS

10.560,- 5.380,cena za OS

cena za komodu

KORINA

NESEBAR XL

praktická obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, provedení:
dub tmavý + dub jasný, lišty jsou z MDF, úchytky jsou v stříbrné barvě;
rozměry (ŠxHxV) OS: 330x40-54x200cm, rozměry komody:
140x48x100 cm. Prostor na TV (ŠxV): 116x72,5cm. Možnost
dokoupení LED osvětlení v ceně 330,-Kč.

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: dub lefkas/grafit, rozměry:
(ŠxHxV): 300x40,2x190 cm, komoda: (ŠxHxV): 156,4x40,2x80,5
cm v ceně: 5.380,-Kč. K obývací stěně doporučujeme zakoupit
LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně: 1.440,-Kč a ke
komodě LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně: 610,-Kč.
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kvalitní
slovenský
výrobek

beton/bílá

černá/bílá

sleva

-20%
5.850,-

4.690,dub truflový/bílá

WAW NEW

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub
truflový/bílá, dub wotan/bílá, beton/bílá nebo černá/bílá, rozměry:
(ŠxHxV): 188x30x165 cm. Kvalitní slovenský výrobek.

dub wotan/bílá

novinka

sleva

-23%

13.370,-

5.990,-

10.180,-

PRESLI - KOMBINO

IZULA

obývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), provedení: dub sonoma, materiál: DTD fóliovaná, rozměry
(ŠxHxV): 243,4x41,3x184 cm. Dvířka jednotlivých skříněk mají moderní zaoblené hrany.

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub Yorkshire + tmavě šedý beton, rozměry
(ŠxHxV): 209,8x33,9x167,3 cm. K obývací stěně doporučujeme zakoupit LED osvětlení s bílým podbarvením v
ceně 870,-Kč.

švestka/šedý grafit

CHERIS

luxusní sektorová sestava, vhodná na zařízení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení:
san marino/cream nebo švestka/šedý grafit. Všechny komponenty se objednávají jednotlivě a obě barevná
provedení jsou skladem ihned k odběru.

4.330,-

3.460,-

2.440,-

640,-

san marino/cream
Cheris 7 police
110x22x30 cm

3.990,-

Cheris 9
konferenční stolek
110x61x48 cm

obě barevné provedení jsou na skladě - ihned k odběru

2.390,-

999,-

2.610,-

Cheris 1
věšáková skříň
90x55x203 cm

Cheris 2
policová
skříň
90x35x203 cm

OBÝVACÍ NÁBYTEK

Cheris 5
komoda
164x45x80 cm

Cheris 8
RTV stolek
200x45x39 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

2.750,-

Cheris 3
komoda
90x35x114 cm

Cheris 4
závěsná vitrína
90x35x111 cm

Cheris 6
závěsná police velká
110x24x41 cm
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novinka

6.090,-

10.840,cena za obývací stěnu
bez komody 3D

komoda 3D

6.090,-

komoda 3D
110x45x133,5 cm

7.160,-

7.160,-

komoda 2D4S
160x45x93,5 cm

komoda 2D4S

2.520,-

TRIO
konf. stolek

obývací stěna, komody a konferenční stolek, materiál:
DTD laminovaná , ABS hrany, dvířka s dotykovým
systémem PUSH UP, barevné provedení: šedá / dub craft
zlatý, rozměry (ŠxHxV) obývací stěna - 270x45x180 cm,
komoda 3D - 110x45x133,5 cm , komoda 2D4S 160x45x93,5 cm, konferenční stolek - 100x60x45,5 cm.

2.520,-

konferenční stolek
100x60x45,5 cm

SPRING
moderní nadčasový sektorový systém vhodný na zařízení
obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany,
barevné provedení: grafit, bílá nebo dub artisan / černý kov.
RTV skříňky ERTV120 a ERTVSZ120 lze použít jako závěsné
skříňky (bez kovové podstavy) nebo jako RTV skříňky s
kovovou podstavou. Do regálu ER66 doporučujeme
dokoupit úložný box ERR30 v ceně: 720,-Kč/ks ve vámi
zvolené barevné kombinaci. Všechny komponenty jsou na
skladě - ihned k odběru ve všech barevných provedeních,
konferenční stolek se zásuvkou EL60 pouze v provedení
dub artisan.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

4.640,-

1.720,-

1.050,-

1.490,-

(Cena je uvedena bez
úložných boxů ERR30)

980,-

1.350,-

790,-

720,-

1.790,-

police EP30
30x35x30

2.320,-

regál ER66
66x35x144

závěsná
skříňka ED90
90x37x31

závěsná
skříňka ED60
60x37x31

závěsná
skříňka ED30
30x37x31

závěsná
police ER60
60x35x30

závěsná
police ER90
90x35x30

závěsná
police ER30
30x35x30

úložný box
ERR30
30x35x30

police EP60
60x35x30

3.070,-

6.140,-

4.420,-

2.250,-

1.870,-

police EP90
90x35x30

3.220,-

komoda EK180
180x37x80
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komoda EK120
120x37x80

RTV stolek ERTV120
120x35x30 cm
+kovová podstava
EST120 1.470,104x30x16 cm, rozměr
s podstavou 130x35x46 cm.

RTV stolek ERTVSZ120
120x35x30 cm
+kovová podstava
konf.stolek
EST120 1.470,104x30x16 cm, rozměr se zásuvkou EL60
60x60x42
s podstavou 120x35x46 cm.

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

lesk

CITY
luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů a ložnic
DTD laminovaná, ABS hrany, dvířka a zásuvky s dotykovým systémem
PUSH UP, barevné provedení: dub artisan/šedý grafit nebo bílá/dub
grandson/bílý lesk, čelo postele je čalouněné látkou Solo 267 v barvě
taupe - šedohnědá. Možnost dokoupení LED osvětlení s bílým
podbarvením. Všechny komponenty v obou barevných provedeních
jsou skladem - ihned k odběru. Nové prvky v sektoru jen v barevném
provedení bílá/dub grandson/bílý lesk. K posteli doporučujeme zakoupit
rošt Basic flex front a matrace s rozměrem 160x200 ze strany 192 a 193.

bílá/dub grandson/bílý lesk

nové prvky - ložnice

bílá/dub grandson/bílý lesk

dub artisan/šedý grafit

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

2.320,-

komoda D4S
138,2x40x90,5 cm

nový prvek v sektoru

nový prvek v sektoru

RTV stolek 187
LED za příplatek 530,-Kč
187,5x40x45,5 cm

9.360,-

cena za 2ks

noční stolek
s LED osvětlením v ceně
60x46x104,5 cm

2.650,-

950,-

postel 160x200 s
úložným prostorem
164,4x210,4x104,5 cm
postel s nočními stolky

2.940,-

nový prvek v sektoru

7.290,-

3.370,-

19.170,-

5.990,-

nový prvek v sektoru

3.920,-

skříň se zrcadlem 220
LED za příplatek 1420,-Kč
220x54x202,4 cm

3.680,2.190,-

2.190,-

1.380,RTV stolek 138
LED za příplatek 530,-Kč
138,1x40x45,5 cm

6.690,-

8.830,-

4.490,-

police
138x20x20 cm

5.240,-

4.130,-

4.880,-

závěsná vitrína 96
LED za příplatek 530,-Kč
96,5x40x82,5 cm

4.690,-

věšáková skříň
s policemi 96
96,5x54x193,5 cm

OBÝVACÍ NÁBYTEK

vysoká vitrína 60
LED za příplatek 690,-Kč
60x40x193,5 cm

nízká vitrína 72
LED za příplatek 530,-Kč
72x40x154 cm

konferenční stolek
100x60x45,5 cm

5.780,-

komoda 138 se sklem
LED za příplatek 690,-Kč
138,2x40x90,5 cm

4.690,-

5.780,-

komoda 138
138,2x40x90,5 cm
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BERGEN

sektorový systém s moderním minimalistickým designem vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen nebo
předsíní, materiál: DTD laminovaná/černé masivní dřevo (nohy), ABS hrany, dvířka s dotykovým systémem
PUSH UP, barevné provedení: dub jackson hickory/grafit. Možnost dokoupení LED osvětlení s bílým
podbarvením. Všechny komponenty jsou skladem - ihned k odběru, jídelní stůl BL140 na objednávku,
dodací lhůta 6-8 týdnů. Výška spodního prostoru od podlahy je 16 cm.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

moderní design

4.270,-

8.380,8.080,-

nový prvek

890,-

4.990,-

3.890,-

cena za komplet

5.090,-

police BP104
na objednávku

jídelní stůl BL140

4.940,-

140x80x75 cm

104x19x12 cm

nový prvek
konferenční stolek BL104

skříňka na
boty BGD54

104x68x47 cm

54x39x112 cm

3.150,-

vitrína BWT104

vitrína BWT54

104x39x185 cm
54x39x185 cm
LED za příplatek 1.220,-Kč LED za příplatek 780,-Kč

6.140,-

4.420,4.570,-

komoda BKD104

RTV stolek BRTV104

komoda BK154

komoda BK104

RTV stolek BRTV154

104x39x126 cm

154x39x57 cm

154x39x84 cm

104x39x84 cm

154x39x57 cm

předsíň BGD104
104x19x104 cm
(věšáková stěna)
104x39x57 cm (botník)

moderní design

novinka

INEM
sektorový systém s moderním minimalistickým designem
vhodný na zařízení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná
černé masivní dřevo (nohy), ABS hrany, dvířka s dotykovým
systémem PUSH UP, barevné provedení: šedá/dub jackson hickory
Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě
a jsou skladem - ihned k odběru. Výška spodního prostoru
od podlahy je 16 cm.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

890,-

7.330,7.390,-

police IP 90
90x19x17 cm

5.890,5.290,-

komoda IK 100
100x40x121 cm
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komoda IK 175
175x40x89 cm

komoda IK 125
125x40x89 cm

RTV stolek IRTV 175
175x40x54 cm

4.940,-

RTV stolek IRTV 150
150x40x54 cm

OBÝVACÍ NÁBYTEK

novinka

SIRAN

moderní, praktický sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná,
vrchní plát a dvířka ABS hrana, barevné provedení: dub lefkas/černá, nohy plastové/barva černá.
Konferenční stolek má dvířka s dotykovým systémem PUSH UP. Možnost poskládání si sestavy podle
vlastních představ, komponenty se prodávají jednotlivě a jsou skaldem - ihned k odběru.
Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

4.630,-

2.260,-

3.970,6.060,-

4.240,-

820,-

Typ 9
závěsná vitrína
121x30x45
LED osvětlení za příplatek 690,-Kč

Typ 10
police
120x18x20

6.450,4.750,-

Typ 2
vitrína

Typ 1 skříň
věšáková s 1 policí
81x55x191
Možnost dokoupit police
3ks v cene 750,-Kč

Typ 3
kombinovaná komoda

61x40x191
131x40x131
LED za příplatek 690,-Kč LED za příplatek 1.280,-Kč

Typ 4
komoda
101x40x121
LED za příplatek 510,-Kč

3.810,-

2.860,-

Typ 5
komoda

Typ 6
RTV stolek

Typ 7
RTV stolek

Typ 8
konferenčný stolek

181x40x84

181x40x50

121x40x50

101x61x40

novinka

FORSO
sektorový systém s moderním minimalistickým designem vhodný
na zařízení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, černé
masivní dřevo (nohy), ABS hrany, černé dvířka s dotykovým
systémem PUSH UP, barevné provedení: dub artisan/černá.
Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a
jsou skladem - ihned k odběru. Výška spodního prostoru od
podlahy je 16 cm.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

5.840,-

4.090,-

komoda FK151

komoda FK102

151x41x74

102x41x74

4.640,-

830,police FP102
102x19x17

6.360,konferenční stolek Fl102
se 2 zásuvkami
102x68x46

4.940,-

OBÝVACÍ NÁBYTEK

RTV stolek FRTV151

regál FR102

151x41x53

102x41x126
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JOLK
elegantní sektorový systém v moderním stylu
vhodný na zařízení obývacích pokojů, materiál:
DTD laminovaná, lišty MDF. Barevné provedení:
bílá/bílý extra vysoký lesk HG. Možnost dokoupení
LED osvětlení (bílé podbarvení) do skleněných
vitrín v ceně 380,-Kč. Komponenty se objednávají
jednotlivě a všechny jsou skladem - ihned k
odběru.

novinka
Rozměry uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

extra vysoký lesk HG
8.990,-

5.130,-

1.630,-

5.440,-

2.830,-

1.190,-

7.430,Police 140

Police 90

140x23x30

90x23x30

5.020,-

7.430,-

Konferenční stolek 120
120x60x50

5.990,-

věšáková skříň
s policemi 4D

policová
skříň 2D

90x55x190

50x42x190

9.790,-

8.990,cena za obývací stěnu

Vitrína 1D1W

Vitrína 2D2W

50x42x190
90x42x148,5
LED za příplatek v ceně 380,-Kč LED za příplatek v ceně 380,-Kč

Komoda 3D3S

Komoda 2D2S

RTV stolek 6S/140

135x42x89

90x42x89

140x45x43,5

5.380,-

4.990,cena za komodu

bílá

ROCHESTER
dub sonoma
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obývací stěna, DTD laminovaná, provedení: bílá nebo dub sonoma,
rozměry (ŠxHxV): 270x40,2x190 cm, komoda (ŠxHxV): 156,4x40,2x80,5 cm
v ceně 4.990,-Kč. K obývací stěně doporučujeme zakoupit
LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně 870,-Kč a ke komodě
LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně 610,-Kč.

OBÝVACÍ NÁBYTEK

Při koupi obývací stěny Sales získáváte ZDARMA masážní přístroj - neurostimulátor TEMPO.
DÁREK

přístroj
masážní
ě
v hodnot

760,-

7.990,-

bílá

6.990,-

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma,
(ŠxHxV): 234,8x40,2x175 cm. Ke obývací stěně
doporučujeme dokoupit LED osvětlení s modrým podbarvením v ceně 610,-Kč.
Sales komoda, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá nebo dub sonoma,
rozměry: (ŠxHxV): 140,4x40,2x80 cm.
Ke komodě doporučujeme zakoupit LED osvětlení s modrým podbarvením v ceně: 610,-Kč.

4.840,-

4.840,-

SALESA

dub sonoma

bílá

dub sonoma

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

ověřená kvalita
doporučujeme

police AS 05
170x24x20

990,-

940,závěsná vitrína
s LED AS 08
60x35x119

3.860,-

3.520,-

vitrína s LED AS 10
60x188x35

5.380,-

4.890,-

extra vysoký lesk HG
6.780,-

komoda ASK6
149x42x86
5.130,-

4.680,-

4.850,-

ADONIS

RTV stolek s LED AS 30
170x42x46

luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů
s LED osvětlením (bílé podfarebenie), DTD laminovaná, přední
fronty - MDF extra vysoký lesk: provedení: bílá/bílý extra
vysoký lesk HG nebo černá/černý extra vysoký lesk HG. ceny
vitrín jsou včetně LED osvětlení. Všechny komponenty skladem
- ihned k odběru.

komoda AS 01
79x35x103

4.390,-

3.860,-

3.520,police AS 05
170x24x20

6.180,-

990,-

závěsná vitrína
s LED AS 08
60x35x119

940,-

6.780,-

6.180,5.130,-

4.680,-

komoda ASK6
149x42x86

vitrína s LED AS 10 5.380,4.890,60x188x35

RTV stolek s LED AS 30
170x42x46

4.590,-

4.190,černá

4.850,-

4.390,-

OBÝVACÍ NÁBYTEK

komoda AS 01
79x35x103

4.590,-

4.190,bílá

konferenční stolek AS96
110x60x45
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rychlá dodávka - všechny prvky skladem:
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

9.920,-

7.990,-

1.520,-

8.690,-

Lynatet 60
police
150x20x19,5 cm

7.870,-

Lynatet 01

Lynatet 05

Lynatet 20 A

vitrína 3D
64x42x194,5 cm

vitrína 3D- 1S
85x42x194,5 cm

věšáková skříň 2D
s policí
85x59x194,5 cm

8.990,5.320,-

Lynatet 35

vitrína 3D-1S
109,5x42x143 cm

komoda 2D-1S
109,5x42x86,5 cm

Lynatet 40
komoda 3D-2S
164x42x86,5 cm

4.590,-

5.130,-

moderní design - oblé hrany dvířek

Lynatet 42
komoda 3D
164x42x86,5 cm

5.780,-

vitrína 3D-1S
85x42x143 cm

8.940,-

Lynatet 33

7.870,-

Lynatet 32

Lynatet 80

Lynatet 34
komoda 2D-1S
85x42x86,5 cm

PC stůl
125x61,9x72,8 cm

2.130,-

2.110,-

Lynatet 67

Lynatet 66

Lynatet 65

skříňka visící 3D
164x42x54,5cm

skříňka visící 1D
54,5x28x54,5 cm

skříňka visící 1D
54,5x28x54,5 cm

5.380,-

5.190,-

3.210,-

Lynatet 50

Lynatet 51

Lynatet 70

komoda 2D-1S
164x42x45,5 cm

komoda 3D
164x42x45,5 cm

stolek
90x90x38,5 cm

LYNATET

luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů, provedení: bílá + dub sonoma truflový,
DTD laminovaná odolná vůči poškrábání, vlhkosti a vysoké teplotě. Přední části jsou vyrobeny z MDF bílé
barvy extra vysoký lesk HG, německý design s elegantními doplňky v hnědé barvě. Dvířka jednotlivých
skříněk mají moderní zaoblené hrany. Možnost dokoupení LED osvětlení QUATRO (bílé podbarvení)
vitrín: jednobodové světlo v ceně 940,-Kč/ ks nebo dvoubodové světlo v ceně 1.390,-Kč/ks.

všechny ložnicové prvky jsou nyní skaldem - ihned k odběru:

extra vysoký lesk HG

20.580,-

Rozměry jsou uváděny
v pořadí (ŠxHxV):

6.280,Lynatet 44
komoda 4S
96x42x86 cm

2.540,2.370,Lynatet 23
skříň 4D
218,5x59x209 cm

14.990,- Lynatet 96

Lynatet 95

noční stolek
50x42x39,5 cm

noční stolek
50x36x77,5 cm

7.750,140x200

luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení ložnic, provedení: bílá + dub sonoma truflový, DTD laminovaná odolná vůči poškrábání,
vlhkosti a vysoké teplotě. Přední části jsou vyrobeny z MDF bílé barvy extra vysoký lesk HG, německý design s elegantními doplňky v hnědé
barvě. Dvířka jednotlivých skříněk mají moderní zaoblené hrany. Ke postelím doporučujeme zakoupit rošty a matrace s rozměrem 140x200,
160x200 nebo 180x200 cm na základě nabídky ze strany 192 a 193.
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Lynatet 22

Lynatet 91

skříň 3D
164x59x209 cm

postel 140
145,5x206x86 cm

8.360,160x200

Lynatet 92

9.010,180x200

Lynatet 93

postel 160
postel 180
165,5x206x86 cm 185,5x206x86 cm
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12.420,obývací stěna

FREDO

obývací stěna a komoda, materiál: DTD
laminovaná, ABS hrany. Barevné provedení:
dub sonoma/bílý mat, rozměry (ŠxHxV) obývací stěna:
275x56x190 cm, rozměry (ŠxHxV) komoda: 135x45x95 cm.
Možnost dokoupení 1-bodového LED osvětlení
ke obývací stěně v ceně 760,-Kč.

4.160,komoda

LEONARDO

extra vysoký lesk HG

luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů a jídelen s LED osvětlením, materiál: DTD laminovaná odolná vůči
poškrábání a vlhkosti, provedení: dub riviera + extra vysoký lesk HG bílá. V ceně je zahrnuto LED osvětlení po obvodu skříněk
obývací stěny, možnost dokoupení LED osvětlení Square navíc do skelných vitrín: jednobodové světlo v ceně 720,-Kč/ks nebo
dvoubodové světlo v ceně 940,-Kč/ks. Dotykové otevírání a zavírání soft closing. Komponenty ze sektorového systému se objedvají jednotlivě, jsou skladem - ihned k odběru.

3.390,-

3.390,-

11.720,-

9.880,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

9.880,8.490,-

8.490,6.720,-

Regál P 01
60x42x198,5

Regál L 01
60x42x198,5

1.280,-

Police 01
120x20x25

6.660,-

RTV stolek01
146x42x42

Skříň 2D 01
103,1x56x198,5

Vitrína pravá R - 03 Vitrína leváL - 03
60x42x198
60x42x198

6.720,-

Vitrína pravá R - 01 Vitrína levá L - 01 Vitrína pravá R - 02 Vitrína levá L - 02
60x42x164
60x42x124
60x42x124
60x42x164

9.790,-

9.790,-

Komoda pravá R - 04
107x42x124

Komoda levá L - 04
107x42x124

1.320,-

Police 03
130x20x28

systém tichého zavírání dvířek

9.450,-

2.420,-

5.430,-

RTV stolek 02
130x42x42
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systém tichého dorazu zásuvek

9.620,5.230,-

Komoda 01
158x42x89

Komoda 02
158x42x89

Konferenční stolek
106x68x35

Jídelní stůl rozkládací
140-180x85x76,5
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5.990,-

4.250,RUPOR NEW

KNOX

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení:
bílá/černá, rozměry (ŠxHxV): 225x37/42x175 cm.

ASOLE

obývací stěna, barevné provedení: dub sonoma + bílá,
materiál: DTD fóliovaná, rozměry (ŠxHxV): 230x40x190 cm.

moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů nebo studentských pokojů, materiál: DTD
laminovaná, ABS hrany, úchytky dřevěné, barevné provedení: ořech select/bílá. Všechny komponenty jsou
skladem - ihned k odběru. Možnost zakoupení LED osvětlení s bílým podbarvením ke vitríně E3 v ceně 740,-Kč.

5.830,-

3.950,-

3.850,-

2.540,-

4.490,-

kombinovaná skříň E1
80x50,2x196,4

policová skříň E2
40,9x50,2x196,4

2.230,-

závěsná skříňka E9
80x26,2x40,8

3.850,-

vitrína E3
40,9x38,2x196,4
LED za příplatek 740,-Kč

760,-

police E10
119,3x15,6x14

5.260,-

regál E8
41x38,2x162,2

690,-

komoda E5
80x38,2x123

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

3.120,-

2.690,-

police E11
80x15,6x14
konf.stolek E13
80,6x80,6x44,6

3.770,-

3.290,-

komoda E7
80x38,2x83,8
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komoda E6
119,3x38,2x83,8

PC stůl E14
112x50,2x78,2

skříňka s policemi E12
40,9x38,2x162,2

RTV stolek E4
132x38,2x44,6

990,-

závěsná police E15
37,3x25x37,4

890,-

závěsná police E16
37,3x21x37,4
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novinka
police
91,5x18x13

regál
129x32,8x174

2.850,-

1.790,-

2.260,-

barová komoda
60x39,6x135

RTV stolek
180x39,6x49

430,-

závěsná skříňka
160x27,8x35,2

2.690,-

5.470,-

komoda
120,9x39,6x156

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm
elegantní sektorový systém v skandinávském stylu vhodný na zařízení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/šedá.
Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Nožičky dřevěné v barvě černá, dvířka s
dotykovým systémem PUSH UP. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

HURON
novinka
komoda
119,9x39,6x85,6

3.920,2.390,-

1.790,-

RTV stolek 140
136,8x39,6x56,9

1.750,-

konf. stolek
91,5x49,6x45

RTV stolek 100
91,5x39,6x56,9

2.540,-

botník 2-řadový
s 1 zásuvkou
90x26x101,5

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm
elegantní sektorový systém a botník v skandinávském stylu vhodný na zařízení obývacích pokojů a předsíní, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub puccini/bílá.
Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Nožičky dřevěné v barvě dub puccini, dvířka sektorového systému s
dotykovým systémem PUSH-UP. Výška spodního prostoru od podlahy je 12 cm.

LAND
novinka

MARLEY

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

moderní, praktický sektorový systém vhodný na zařízení obývacích, dětských nebo studentských pokojů, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: černá/dub Wotan/šedá, nohy kovové/barva černá. Možnost poskládání si sestavy
podle vlastních představ, komponenty se prodávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Možnost dokoupení LED
osvětlení do vitríny typu 2 v ceně 860,-Kč nebo do vitríny typu 4 v ceně 510,-Kč. Typ 11
a 12 víceúčelové police je možné využít jako závěsné police nebo jako úložné boxy
do regálu typ 3. Výška spodního prostoru od podlahy je 14,5 cm.

5.690,-

4.740,-

4.230,1.110,-

Typ 11

3.120,-

víceúčelová police s dvířky
35x30x35

4.520,-

970,Typ 10

Typ 12

konferenční stolek

víceúčelová police

100x60x55

35x30x35

6.450,-

4.660,-

3.630,-

4.740,-

3.920,-

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5

Typ 6

Typ 7

Typ 8

Typ 9

kombinovaná skříň

vitrína

regál

komoda

kombinovaná komoda

kombinovaná komoda

PC stůl

RTV stolek

RTV stolek

80x40x190

50x40x190

75x30x163

80x40x124

160x40x83

120x40x67

120x60x76

160x40x50

120x40x50
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novinka

korpus hrubý až 50 mm

HILARD

elegantní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů s 3D
efektem, úchytky kovové, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, barevné
provedení: dub stirling. Komponenty ze sektorového systému se
objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Možnost
dokoupení LED osvětlení s bílým podbarvením do skelných vitrín
AR2 a AR3 v ceně: 940,-Kč.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

7.090,-

6.540,-

2.250,-

8.680,-

police AR10
140x27x36

8.990,-

7.190,-

6.540,-

5.360,-

4.990,-

3.090,-

konferenční stolek AR11
120x63x54

skříň věšáková AR1
vitrína AR2
vitrína AR3
98x53x198
68x39x198
113x44x165
LED za příplatek: 940,-Kč LED za příplatek:: 940,-Kč

komoda AR8
173x44x125

komoda AR5
153x44x88

komoda AR6
123x44x88

komoda AR13
93x44x88

RTV stolek AR9
143x44x53

novinka

VINCO
elegantní sektorový systém v moderním stylu vhodný na
zařízení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná/
MDF dvířka, ABS hrany. Barevné provedení: dub wotan
/extra vysoký lesk HG bílá. Možnost dokoupení LED
osvětlení (bílé podbarvení) do skleněných vitrín A1, A2 a
C v ceně 310,-Kč/1ks. Komponenty se objednávají
jednotlivě a všechny jsou skladem - ihned k odběru.

890,-

670,-

police D
118x20x21

police U
78x20x21

3.220,-

RTV stolek B
133,3x45x48 cm

2.290,Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

7.350,-

3.730,-

3.730,-

5.590,-

5.590,-

4.950,-

4.950,5.290,-

konferenční stolek T
120x60x44,5 cm

5.990,-

věšáková skříň
s policí F
80,1x56x200 cm

100

regál otevřený
levý R1
50,1x40x200 cm

regál otevřený
vitrína levá A1
pravý R2
50,1x40x200 cm
50,1x40x200 LED za příplatek 310,-Kč

vitrína pravá A2
policová skříň
50,1x40x200 cm
ľavá V1
LED za příplatek 310,-Kč 50,1x40x200 cm

policová skříň
pravá V2
50,1x40x200 cm

vitrína C
80x40x145 cm
LED za příplatek 310,-Kč

komoda G
120,1x40x85,1 cm

3.480,-

komoda E
80,1x40x85,1 cm
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6.290,-

cena za obývací stěnu

dub sonoma

bílá/beton světlý

dub sonoma

bílá/beton světlý

BREAK

4.990,-

obývací stěna a komoda, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá/beton světlý nebo dub sonoma, rozměry (ŠxHxV) obývací stěna:
230x40,2x200 cm, komoda: 154x86x40 cm. K obývací stěně a komodě doporučujeme zakoupit 2-bodové LED osvětlení s bílým podbarvením v ceně: 890,-Kč.

cena za komodu

NORTY

moderní víceúčelový sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen, ložnic nebo pracoven, materiál: DTD laminovaná,
provedení: dub sonoma. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Postel je
dodávána bez roštu a matrace. Matrace s rozměrem 160x200 lze dokoupit na základě naší nabídky ze strany 192a 193.

5.750,-

9.570,-

5.990,-

4.890,-

4.520,-

3.890,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

5.480,-

Typ 1
Skříň se zrcadlem 3d4s

Typ 2
Skříň věšáková
se zásuvkou 4d1s

127x60x210 cm

88x55x210 cm

Typ 3
Typ 4
Typ 5
Typ 6
Typ 7
Vitrína se zásuvkou Vitrína se zásuvkou Regál se zásuvkou Regál otevřený Vitrína se zásuvkou
2d2w1s
1w3s
1d3s
s 2 zásuvkami 3s
2w2d1s
88x40x210 cm

57x40x210 cm

2.780,-

4.950,-

4.590,-

Typ 9
Komoda se zásuvkou 2d1s

Typ 10
Komoda se zásuvkou 2d5s

Typ 11 Komoda se zásuvkou
4d1s

87x40x92 cm

127x40x92 cm

168x40x92 cm

1.620,-

2.350,-

1.160,-

57x40x210 cm

57x40x210 cm

2.990,-

Typ 12
PC stůl 1d1s/120

Typ 8
Postel 160
(Bez roštu a matrace)
165,5x205x85 cm

87x40x154

5.150,-

1.210,-

Typ 13 Noční stolek 1s
46,5x42x45 cm

3.790,-

Jídelní rozkládací stůl
Grand typ 12
161x91x77 cm

120x60x75 cm

970,-

Typ 19 Police 90
87x22x20 cm

Typ 15 Konferenční stolek 120

Typ 16 RTV stolek 2d

120x60x50,5 cm

127x42x51 cm
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Typ 17 Regál visací 130

Typ 18 Panel 120

Typ 20 Police 130

127x28x30,5 cm

120x25x50 cm

127x22x20 cm

490,-

630,-

101

89€
Zrkadlo LS
123x7x84,5

RENE

novinka

elegantní sektorový systém v provensálském stylu s LED osvětlením, vhodný
na zařízení obývacích pokojů a jídelen, materiál: DTD laminovaná, barevné
provedení: bílá andersen/dub Bernstein. Komponenty ze sektorového systému
se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Cena skleněné
vitríny 68 je včetně LED osvětlení. Výška spodního prostoru od podlahy je 6 cm.

2.890,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

5.560,-

890,5.560,-

7.240,police

2.750,-

nástavec
na komodu 100
100x38x107

3.550,-

118x22x20

3.690,-

4.890,-

nástavec
na komodu 160
RTV stolek 118

160x38x107

118x45x58

5.960,-

4.270,-

komoda 100
100x45x91

kombinovaná komoda 160
160x45x91

vitrína 68

vitrína 117

68x37x201
Včetně LED osvětlení

117x37x201

RTV stolek 173
173x45x58

regál

vitrína 112

68x37x159

112x37x159

novinka

GRIS
sektorový systém v klasickém stylu vhodný na zařízení obývacích pokojů a předsíní, materiál:
DTD laminovaná, lišty MDF, ABS hrany, barevné provedení: šedá světlá / dub jackson hickory
Možnost dokoupení LED osvětlení s bílým podbarvením do sklenených vitrín GWT65 a
GWT115 v ceně 690, -Kč. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm na skladem - ihned k odběru. Výška spodního prostoru od podahy je 5 cm.

4.990,-

3.740,980,-

6.660,-

4.690,cena za komplet

police GP113
113x19x22

6.360,-

4.870,-

konf. stolek GL115
115x68x45

3.590,-

vitrína GWT65
65x40x192
LED za příplatek 690,-Kč
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vitrína GWT115
115x40x154
LED za příplatek 690,-Kč

komoda GKSZ165
165x40x90

komoda GKSZ115
115x40x90

RTV stolek GRTV165
165x40x45

předsíň GD115
115x40x45 - skříňka na boty
113x19x98 - věšákový panel
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korpus hrubý až 40 mm

dub grand

detail úchytky
bílá/dub grand

dub grand

8.160,-

7.090,-

elegantní sektorový systém v provensálském stylu
vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen a ložnic s
3D efektem, úchytky kovové, materiál: DTD laminovaná,
ABS hrany, barevné provedení: dub grand nebo bílá/
dub grand. Komponenty ze sektorového systému se
objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru.
Manželská postel s úložným prostorem (rozměr plochy
na spaní: 160x200 cm) je dodávána s výklopným roštem
bez matrace. Matrace s rozměrem 160x200 lze dokoupit
na základě nabídky ze strany 192 a 193.
skříň věšáková
s policemi MZ2
100x54x200

9.390,11.990,-

6.650,-

vitrína MZ4
70x40x200

13.590,-

RTV stolek MZ15
150x45x55

7.520,3.180,-

vitrína MZ5
125x40x180

vitrína MZ6
165x40x130

barová komoda MZ8
85x40x130

komoda MZ9
180x45x87

police MZ18
120x19x20

5.790,-

skříň kombinovaná MZ3
165x54x200

8.680,-

obě barevné provedení
- skladem ihned k odběru

1.230,-

8.530,-

3.340,-

zrcadlo MZ16
128x5x71

komoda MZ10
160x45x87
and

2.460,-pouze v provedení dub gr

11.430,-

pouze v provedení
dub grand

novinka

LEON

pouze v provedení dub grand

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

postel MZ21 s úložným
konferenční stolek MZ17 noční stolek MZ19 prostorem a výklopným roštem
45x40x48
165x210x75
120x60x55

komoda MZ11
140x45x87

novinka

4.840,-

moderní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích
pokojů, jídelen a ložnici, materiál: DTD laminovaná/dvířka
MDF. Barevné provedení: dub craft zlatý/dub craft bílý.
Komponenty ze sektorového systému se objednávají
jednotlivě a jsou na skladě - ihned k odběru. Postel je
dodávána bez matrace a roštu. Možnost zakoupit matraci a
rošt v pevném rámu s rozměrem 160x200 cm na základě
nabídky ze strany 192 a 193. Výška spodního prostoru od
podlahy je 4,2 cm.
9.930,-

9.060,-

7.200,-

6.570,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

5.310,-

SUDBURY

7.590,-

6.730,1.570,-

5.700,690,-

630,-

vitrína C
98,1x41,8x145,7

12.360,-

11.280,-

police I
130x20x25

5.940,-

5.420,-

5.220,-

4.760,-

RTV stolek B
167,9x47,8x62,7

zrcadlo W
124,8x2,2x60

komoda E
167,9x41,8x96,7

komoda G
137,9x41,8x96,7

3.990,4.020,2.940,-

2.680,-

věšáková skříň
4D s policemi Q
177,7x59x199,7

vitrína A
68,3x41,8x199,7
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komoda J
118,1x41,8x96,7

4.410,-

4.780,-

věšáková skříň
2D s policemi F
98,1x59x199,7

4.050,-

1.430,-

5.190,-

5.240,-

věšáková skříň
3D s policemi H
137,9x59x199,7

4.440,-

6.920,-

6.140,-

policová
regál otevřený R
skříň V
68,3x41,8x199,7
68,3x41,8x199,7

postel 160 Z2
167,7x209x93,2
(bez matraca a roštu)

noční stolek X
58,3x41,8x62,7

2.290,-

2.090,-

konferenční stolek T2
70x110x40

3.670,-

jídelní rozkládací stůl S
135-184x86x77
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nové prvky v sektoru

27.080,cena za komplet

( skříň S4D + postel L1
+ 2 noční stolky )

15.750,-

PROVANCE
4.870,-

moderní sektorový systém v trendovém venkovském stylu s originálními úchytkami, vhodný na zařízení obývacích
pokojů, jídelen, ložnic a předsíní, materiál: DTD laminovaná, lišty MDF, barevné provedení: sosna andersen + dub
lefkas. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Postel je
dodávána s roštem bez matrace. Možnost objednání matrace s rozměrem 160x200 ze strany 192 a 193.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

6.970,-

7.390,-

Botník SNB

Komoda K6S

80x36x113 cm

130x43x68 cm

6.690,-

5.490,-

Komoda K3S

Komoda K3SP
130x43x88 cm

Komoda K4S

Komoda K3D

130x43x88 cm

nový prvek

7.590,-

Věšáková skříň S4D
s policemi

130x43x88 cm

130x43x88 cm

171x53x198 cm

5.780,-

5.980,-

10.140,-

4.170,-

6.920,-

7.460,-

8.370,-

4.930,-

5.330,-

2.270,Konferenční
stolek ST

Regál R1

Regál R2

Regál R3

Vitrína W2D2S

90x43x198 cm

90x43x198 cm

90x43x198 cm

140x43x198 cm

věšáková skříň
Věšáková skříň
s 2 zásuvkami S1D2S S2D s policí
90x53x198 cm

Policová
skříň S1D

Vitrína W2S Vitrína W1S
90x43x198 cm 50x43x198 cm

Nástavec
na komodu W2D

Nástavec
na komodu R2D

50x43x198 cm

130x35x111 cm

130x35x111 cm

2.640,2.580,-

1.730,-

7.970,-

1.780,-

Jídelní rozkládací stůl STD

Noční stolek SN

Komoda LWK

160-203x90x82 cm

51x43x45 cm

110x43x48,5 cm

4.590,nový prvek

Věšák WP
109x22x40 cm
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3.430,-

nový prvek

nový prvok

61x42x205

7.770,-

4.910,nový prvek

nový prvek

70x70x53 cm

Postel L1

Zrcadlo LS

Zrcadlo LS2

s roštom, bez matraca
165x205x100 cm

120x7x80 cm

82x2x82 cm
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šedá

nové barevné provedení

zelená

PROVANCE

moderní sektorový systém v trendovém venkovském stylu s originálními úchytkami, vhodný na zařízení obývacích pokojů a předsíní, materiál: DTD laminovaná, lišty MDF, barevné
provedení: šedá nebo zelená. Všechny komponenty se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

7.380,-

7.590,-

5.330,-

6.970,-

Komoda K3S

Komoda K3SP

Komoda K4

Komoda K6S

130x43x88 cm

130x43x88 cm

88x43x88 cm

130x43x68 cm

2.640,-

4.930,2.470,-

4.560,-

4.920,Věšák WP
109x22x40 cm

640,Police P1
130x20x20 cm

1.730,Policová skříň
S1D

RTV stolek
158x43x49 cm

Konferenční stolek ST2

Nástavec na komodu W2D

120x60x51 cm

130x35x111 cm

50x43x198 cm

7.490,-

8.370,-

5.330,-

6.920,-

Zrcadlo LS2
82x2x82 cm

4.590,-

Věšáková skříň
S2D s policí
90x53x198 cm

Vitrína W2S

Vitrína W1S

90x43x198 cm

50x43x198 cm
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Věšáková skříň
s 2 zásuvkamiS1D2S
61x42x205 cm

4.870,-

Komoda LWK

Botník SNB

110x43x48,5 cm

80x36x113 cm
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skladem nové barevné provedení

PARIS

14.430,-

elegantní sektorový systém v provensálském stylu vhodný na zařízení obývacích
pokojů, jídelen, ložnic, dětských pokojů a předsíní, DTD laminovaná + MDF lakovaná
(ozdobné lišty), barevné provedení: bílá nebo šedá, kovové úchytky. Komponenty
ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru.
Paris jídelní stůl 79850/10 a vysoká vitrína 79865 - pouze na objednávku. Dodací
lhůta je 6-8 týdnů. Postele 76703 a77801 jsou dodávány bez roštu a matrace.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV): Postel 77803 je dodávána s rošty a bez matrací, po rozložení vznikne plocha
na spaní 160x200 cm. Možnost objednat rošt a matraci 80x200 cm, 90x200 cm
nebo 180x200 cm ze strany 192 a 193.

11.980,-

11.440,-

7.780,-

Věšáková skříň s policemi
4D 75354
181,4x60,5x200,6 cm

Věšáková skříň s policemi
3D 75353
138,8x60,5x200,6 cm

8.760,-

Komoda 76718
96,2x48,5x139,5 cm

Věšáková skříň s policemi
3D 75353
138,8x60,5x200,6 cm

8.290,-

5.690,-

Komoda 76718
96,2x48,5x139,5 cm

5.840,-

Komoda 76716
96,2x48,5x86,9 cm

Komoda 76716
96,2x48,5x86,9 cm

2.890,-

2.950,-

Noční stolek 70301
62,6x40x49,3 cm

Noční stolek 70302
43,6x40x58,8 cm

1.540,6.250,-

9.630,-

Zásuvný kontejner
s kolečky pod
postel 90x200 77805
99,5x90,4x23,3 cm

6.690,-

Postel 76703 180x200 cm
199,1x210,8x110 cm

1.770,-

Postel 76703 180x200 cm
199,1x210,8x110 cm

Postel 77801 90x200 cm
108,6x210,8x100 cm

7.780,-

4.280,-

Postel 77801 90x200 cm
108,6x210,8x100 cm

nový prvek skladem

11.990,-

Postel s přistýlkou a dvěma zásuvníma kontejnery
77803 (postel dodávaná s rošty)
216,2x93,7x82,8 cm

5.430,-

2.790,nový prvek skladem

4.990,-

Věšák 70308
102,6x34,3x40 cm

5.690,-

RTV stolek 77812
102,6x41,6x50,8 cm

Komoda 3D3Z 77824
143,7x46,1x91,7 cm

11.990,4.760,-

Regál 77813
125,4x41,6x119,9 cm

PC stůl 77821
130x61,6x73,9 cm

5.690,5.090,6.490,-

Policová skříň se zrcadlem
75356(4 police)
62,6x40x200,7 cm
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Botník 70309
77,8x27,5x127,7 cm

Konzolový stolek 75357
102,6x41,6x80,8 cm

Vysoká vitrína 77828
pouze na objednávku
143,7x41,6x169 cm

Vitrína s dvířky 79862
98,8x36,6x112,5 cm

Komoda 2D 79852
98,8x46,1x91,7 cm

Konferenční stolek 79872
135x75x52,5 cm

14.090,-

Jídelní rozkládací stůl
79850/10
pouze na objednávku
180-228-276x95x76 cm
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Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

novinka

extra vysoký lesk HG

5.220,-

3.770,-

4.760,-

3.440,-

závěsná vitrína E
118,8x29,7x70

430,-

vitrína levá A1

vitrína pravá A2

59,8x40x192,5
LED osvětlení
za příplatek 310,-Kč

59,8x40x192,5
LED osvětlení
za příplatek 310,-Kč

luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, dvířka MDF. Barevné provedení: dub wotan
+ extra vysoký lesk HG bílá. Možnost dokoupení LED osvětlení do skelných vitrín A1 a A2 v ceně 310,-Kč/1 ks. Všechny komponenty se
objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Výška spodního prostoru od podlahy je 2,8 cm.

KELEN

8.380,-

7.640,-

police D

6.370,-

100x21x22

5.820,-

RTV stolek s panelem B+C
232,8x41,6x66,9

vitrína LM 01
69x47x204

ověřená kvalita
doporučujeme
vitrína LM 11
69x47x204

8.380,-

7.640,-

zrcadlo LM28
160x4x88

3.450,-

3.150,-

systém tichého
dorazu zásuvek

systém tichého
zavírání dvířek

kovové úchytky

12.970,-

11.830,-

6.890,-

6.290,-

RTV stolek LM 60
140x45x60
5.090,-

4.650,-

konferenční stolek LM 97
110x58x55

14.090,-

skříň LM74
219x66x215

8.540,-

7.790,-

9.190,-

8.390,-

komoda LM 47
158x45x104

12.880,-

24.190,-

22.090,-

vitrína LM 12
118x47x204

postel LM16
172x207x87 plocha lôžka 160x200
postel LM18
192x207x87 plocha lôžka 180x200

10.890,-

9.960,-

10.990,-

10.090,-

rozkladací stôl LM 88
160-197-234x90x77

komoda LM40
158x83x45

komoda LM 46 12.290,11.240,196x45x83
9.360,-

8.540,-

3.530,-

3.220,-

noční stolek LM21
55x45x57

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:
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komoda LM45
103x45x85

999,-

590,-

CINKLA 3 NEW
46x54x82

LIONA

luxusní sektorová sestava vhodná na zařízení obývacích pokojů, ložnic a jídelen
v trendovém provensálském stylu, DTD laminovaná, použité soft closing kování, což zabezpečuje tlumené
zavírání dvířek a zásuvek, přední fronty MDF, kovové úchytky, barevné provedení: bílá/šedá. Všechny
komponenty jsou skladem - ihned k odběru. K posteli doporučujeme zakoupit rošt a matraci s rozměrem
160x200 nebo 180x200 ze strany 192 a 193.
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7.270,-

obývací stěna, materiál DTD laminovaná, přední plochy MDF frézovaná s extra

leskem high gloss, barevné provedení: bílá+čiré sklo, rozměry (ŠxHxV):
HENRI NEW vysokým
230x40x190cm, možnost dokoupení LED osvětlení/bílé podbarvení/v ceně 399,-Kč.

ARS

16.120,-

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany,
provedení: jasan/dub americký, (ŠxHxV): 370x51x199 cm.

patinované rámy

TIFFY

moderní sektorový systém v tradičním stylu, který vytváří příjemnou útulnou atmosféru. Model je dotvořen patinovanými rámy a stylovými úchytkami, vhodný na zařízení obývacích pokojů,
jídelen a ložnic, DTD laminovaná, ABS hrany, MDF dvířka, barevné provedení: woodline krem. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě, jsou skladem - ihned k odběru.
Postel je dodávána bez matrace. Možnost objednání matrace s rozměrem 160x200 cm ze strany 192 a 193. Ke skříni 2D2S lze dokoupit police v ceně 1.210,-Kč/3 ks v balení. Výška spodního
prostoru od podlahy je 8 cm.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

8.540,-

15.560,-

8.480,-

6.390,-

4.950,-

6.450,6.320,4.740,-

4.890,-

Typ 01
Skříň se zrcadlem 3d4s
a se zásuvkou
159x62x212 cm

Typ 02
Dvoudveřová skříň 2D2S
se zásuvkami
99x62x212 cm

6.870,-

Typ 03
Vitrína 2w2s
se zásuvkami
99x39,5x212 cm

2.170,-

Typ 04
Vitrína 1w2s
69x39,5x212 cm

Typ 05
Regál otevřený2s
69x39,5x212 cm

Typ 06
Regál 1d2s
69x39,5x212 cm

Typ 07 Komoda 2D1S
se zásuvkou
94x37x90 cm

Typ 08 Komoda 3D1S
se zásuvkou
139x37x90 cm

2.290,-

620,5.140,-

1.580,Typ 13 Polica visiaca 1w
130x23,5x40 cm

Typ 16 Police 90
90x21,5x26,5 cm

3.730,-

Typ 10
Postel 160 s roštem, bez matrace
171x209,5x93,5cm
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Typ 11
Noční stolek 1s
49x37x48 cm

Typ 12
Konferenční stolek110
110x60x50 cm

Typ 09
Komoda s barem 1d1w1s1b
a se zásuvkou
94x37x125 cm

Typ 14 RTV stolek2S
130x37x50,5 cm

770,-

Typ 15
Jídelní rozkládací stůl Olivia
130 - 175x80x75,5 cm

Typ 17 Police 130
130x21,5x26,5 cm
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dub lefkas

obě barevné provedení
skladem - ihned k odběru

novinka

VILAR

korpus o tloušťce až 30 mm

dub lefkas

sosna bílá

elegantní sektorový systém v jemně barokním stylu vhodný na
zařízení obývacích pokojů a jídelen s 3D efektem, úchytky kovové,
nožičky dřevěné v barvě sosna bílá nebo dub lefkas, materiál: DTD
laminovaná, ABS hrany, barevné provedení: sosna bílá nebo dub
lefkas. Komponenty ze sektorového systému v obou barevných
provedeních se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k
odběru. Výška spodního prostoru od podlahy na prvcích DA1,
DA3, DA7, DA6, DA14 je 15 cm a na prvcích DA4, DA5, DA10, DA12
je 25 cm.

sosna bílá

9.790,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

6.940,-

8.890,8.970,-

10.390,-

8.680,-

7.970,-

9.790,-

skříň věšáková
s policemi DA1
125x57x196

skříň věšáková DA3
75x57x196

9.990,-

komoda DA6
175x47x89
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vitrína DA4
75x42x196

4.270,-

závěsná skříňka DA16
145x37x50

komoda DA7
165x47x89

6.730,-

RTV stolek DA14
144x47x60

nástavec DA18
na komodu DA7
165x42x106

vitrína DA5
125x42x158

komoda DA10
105x47x125

komoda DA12
75x47x125

6.990,3.260,-

zrcadlo DA22
133x7x66

4.340,-

konferenční stolek
DA20
116x75x55

jídelní stůl DA19
146x76x76
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TEDY

rustikální sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen, ložnic nebo pracoven, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, lišty
dvířek MDF, korpus hrubý 32 mm, kovové úchytky, barevné provedení: dub lefkas. Manželská postel, rozměr plochy na spaní/160x200/
dodávaná s roštovým deskami a bez matrace. Matrace s rozměrem 160x200 lze dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193.

Rozměry jsou uváděny v pořadí(ŠxHxV):

6.340,-

Korpus – až 32 mm
Komponenty - skladem ihned k odběru:

5.890,-

7.860,-

4.490,-

7.290,-

Typ T7
věšáková skříň
90x57x190 cm

Typ T8
vitrína
90x44x190 cm

6.190,-

Typ T14
komoda
140x44x110 cm

Typ T10 P/L
vitrína
46x44x190 cm

Typ T6
komoda
140x44x90 cm

Typ T2
komoda
90x44x110 cm

Typ T13
konferenční stolek
120x60x59 cm

Typ T15
skříň věšáková s
policemi
135x57x190 cm

4.990,-

2.380,-

3.420,-

Typ T16
noční stolek
40x44x50 cm

Typ T25 P
rohová skříň
věšáková s policemi
110x95x190 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

Typ T22
komoda
100x44x90 cm

4.190,-

Typ T4
komoda
63x44x90 cm

4.090,-

Typ T19
PC stůl
118x60x78 cm

7.190,-

Typ T20 - lůžko160 x 200 cm
postel s roštovými deskami
170x205x80 cm

Typ 06
RTV stolek
133x47x51

3.890,-

6.190,-

4.390,-

3.440,-

Typ 02
policová
skříň 1D2S
50x41x200

PANAMA
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Typ T17
zrcadlo
120x70 cm

3.760,-

dub sonoma

Typ 10
PC stůl 1D1S
120x65x75

Typ 01
věšáková skříň 2D2S
83x56x200

2.260,-

Typ 14
konf. stolek 135
135x70x45

police
133x22x34

1.140,-

4.090,-

Typ T23
konferenční stolek
90x60x59 cm

3.190,Typ 09

6.690,-

Typ T11
RTV stolek
118x50x50 cm

Komponenty - na objednávku, dodací lhůta 6-8 týdnů:

6.960,10.390,-

3.230,-

3.290,-

Typ 03
vitrína 2D2S
83x41x200

Typ 04
vitrína 1D2S
50x41x200

Typ 05
komoda 4S
83x41x88

8.590,-

Typ 11
komoda 4D4S
220x41x88

4.080,-

Typ 12
skříňka s barem 3D
83x41x125

5.290,-

Typ 08
komoda 2D4S
133x41x88

moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů nebo jídelen, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany. Barevné provedení: dub sonoma.
Všechny komponenty jsou skladem - ihned k odběru. Komponenty ze sektorového systému se prodávají jednotlivě.

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

20.990,cena za komplet
(Skříň S3D + postel
+ 2x noční stolek)

ROYAL
6.120,-

Věšáková skříň
S2D s policí
97x49x187

elegantní sektorový systém v provensálském stylu vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen a ložnic, materiál: korpus DTD laminovaná + ozdobné lišty. Barevné provedení: bílá sosna
skandinávská v kombinaci s dubem divokým, kovové úchytky. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Postel je dodávána bez matrace s
roštem. Možnost objednání matrace s rozměrem 160x200 cm ze strany 192 a 193. Doporučujeme i širokou nabídku skříněk z kuchyňského sektoru Royal z naší nabídky na straně 162.

4.190,-

9.390,-

Vitrína W1D
57x39x187

Vitrína W2D
127x39x187

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

Saška je tiež pán
4.790,-

Komoda KS5
57x46x98

6.840,-

Komoda K1S
127x46x98

6.690,-

Komoda K2D
127x46x98

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

4.290,-

Skříň S1D
57x39x187

3.390,-

10.520,-

Regál RW
68x39x187

Skříň věšáková s policí S3D
157x60x197

1.690,-

7.090

Noční stolek SN
57x40x50

Postel L1 160x200
včetně roštu
171x212x74

3.690,-

RTV stolek RN
127x46x75

6.080,-

RTV stolek RS
127x46x75

5.290,-

Vitrína WS
87x39x187

5.390,-

Vitrína W4D
87x39x187

2.540,Zrcadlo LS
120x7x80

8.290,-

Jídelní stůl ST
rozkládací
160-203x90x82

2.420,-

Konferenční stolek LN2
125x65x50

2.220,-

Konferenční stolek LN
90x60x50
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Samoa king

Samoa king

KORA

rustikální sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen, ložnici
nebo pracoven, materiál: DTD laminovaná + ozdobné lišty MDF, kovové úchytky.
Barevné provedení: Samoa king. Komponenty ze sektorového systému se
objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Manželská postel je
dodávána s roštem bez matrace. Matrace s rozměrem 160x200 a 180x200 lze
dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193. Výška spodního prostoru od
podlahy je 10,5 cm.

Samoa king

4.490,-

komoda KK2
88x46x97

Všechny prvky v odstínu SAMOA KING máme skladem - ihned k odběru
3.390,-

6.840,-

3.830,-

komoda rohová KKN1
75x75x97

PC stůl KB
149x61x75

RTV stolek KRT
108x56x77

3.890,-

komoda KK1
88x46x97

6.360,-

komoda KK3
128x46x97

6.390,-

komoda KK4
168x46x97

8.490,-

postel KLS 160x200
s roštem bez matrace
171x212x68

6.440,-

skříň
dvoudveřová KS1
88x49x193
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Samoa king

7.470,-

7.970,-

komoda KK6, KK6P - plné dveře
158x46x117

komoda KK7
158x46x136

9.360,-

3.580,-

postel KLS2 180x200
s roštem bez matrace
191x212x68

6.740,-

4.890,-

vitrína KRW2
88x40x193

vitrína KRW1
58x40x193

nástavec KNN1
75x75x97

4.190,-

skříň KRD1
58x40x193

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) cm

3.990,-

2.080,-

RTV stolek rohový KRTN
86x61x77

4.350,-

barová skříňka KK5
88x39x136

konfer. stolek KL
120x80x53

1.980,-

5.030,-

zrcadlo KC2
126x6x84

nástavec KN4
128x40x97

2.580,-

konfer. stolek KL2
125x65x53

5.450,-

nástavec KN5
168x40x97

nový prvek
2.340,-

noční stolek KSN
58x40x68

6.320,-

RTV stolek KRT2
158x46x59

8.330,-

jídelní
rozkládací stůl ST
160-203x90x82

3.490,-

9.660,-

13.540,-

regál KR1
68x40x193

skříň KS2
věšáková s policemi
158x62x193

skříň KS3
věšáková s policemi
208x62x210

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

KORA
4.990,-

komoda KK2
88x46x97

rustikální sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen, ložnici nebo pracoven, materiál: DTD laminovaná + ozdobné lišty MDF, kovové úchytky. Barevné provedení: sosna andersen.
Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Manželská postel je dodávána s roštem bez matrace. Matrace s rozměrem 160x200 a 180x200 je možné
dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193. Výška spodního prostoru od podlahy je 10,5 cm.

4.780,-

komoda KK1
88x46x97

7.490,-

komoda KK3
128x46x97

7.660,-

7.950,-

7.890,-

3.790,-

4.890,-

PC stůl KB
149x61x75

komoda rohová KKN1
75x75x97

RTV stolek KRT
108x56x77

7.930,-

8.130,-

komoda KK4
168x46x97

komoda KK6, KK6P - plné dveře
158x46x117

5.780,-

5.270,-

3.950,-

8.990,-

komoda KK7
158x46x136

9.890,-

4.490,-

2.340,-

RTV stolek rohový KRTN
86x61x77

5.380,-

barová skříňka KK5
88x39x136

15.390,-

2.790,-

konfer. stolek KL
120x80x53

2.650,-

konfer. stolek KL2
125x65x53

5.670,-

zrcadlo KC2
126x6x84

nástavec KN4
128x40x97

4.290,-

nástavec KNN1
75x75x97

5.960,-

RTV stolek KRT2
158x46x59

6.320,-

nástavec KN5
168x40x97

2.480,-

noční stolek KSN
58x40x68

8.280,-

skříň
dvoudveřová KS1 vitrína KRW2 vitrína KRW1
88x49x193
88x40x193
58x40x193

skříň KRD1
58x40x193

regál KR1
68x40x193

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

skříň KS2
věšáková s policemi
158x62x193

skříň KS3
8.890,věšáková s policemi
208x62x210 postel KLS 160x200
s roštem bez matrace
171x212x68

9.690,postel KLS2 180x200
s roštem bez matrace
191x212x68

jídelní
rozkládací stůl ST
160-203x90x82
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o dřeva

deska z masivníh

o dřeva

deska z masivníh

o dřeva

deska z masivníh

jasan bílý

INFINITY

luxusní sektorový nábytek vysoké kvality v masivním designu s prvky surového malovaného dřeva a výraznou reliéfní kresbou, s efektním LED podsvícením, vhodný na zařízení obývacích
pokojů, ložnic a jídelen, korpus hrubý až 48 mm, úchytky kovové, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, barevné provedení: jasan světlý, jasan tmavý nebo jasan bílý. Možnost dokoupení LED
osvětlení. Komponenty ve všech třech barevných provedeních jsou skladem - ihned k odběru. Manželská postel (rozměr plochy na spaní 160x200 cm) dodávaná s roštem bez matrace.
Matrace s rozměrem 160x200 lze dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

5.290,-

9.690,-

7.860,-

6.340,-

6.340,-

5.890,-

2.380,-

12.990,-

Zrcadlo 12
120x80 cm

7.560,-

Rohová skříň 14 L
90/106x58/42x192 cm

Skříň 02
Vitrína 03
56x58x192 cm LED za příplatek 860,96x42x192 cm

šéf ten Roman
4.490,-

7.380,-

6.220,-

Vitrína 05
LED za příplatek 860,96x42x192 cm

Kombinovaná skříň 18
Vitrína 04
Skříň 01
178x58x214 cm
96x58x192 cm LED za příplatek 740,56x42x192 cm

3.540,3.360,-

komoda 06
Komoda s vitrínami 08
LED za příplatek 790,- LED za příplatek 1.040,76x42x127 cm
137x42x122 cm

Komoda 07
LED za příplatek 1.040,137x42x103,5 cm

Komoda 10
LED za příplatek 860,96x42x72,5 cm

2.750,-

1.220,-

Úložný prostor 25
pod postel
150x48x19,5 cm

Police 11
120x18x32 cm

RTV stolek 09
LED za příplatek 1.040,137x42x53 cm

3.390,-

Konf. stolek 13
120x60x60 cm

Rohová komoda 15 L
LED za příplatek 1.160,131/90x42x103,5 cm

9.080,-

1.830,-

Noční stolek 24
45x42x55 cm

Postel 19 s roštem 160x200
LED za příplatek 1.350,-Kč
210x170x100 cm

efektní LED osvětlení, podsvícená deska z masivního dřeva
korpus hrubý až 48 mm

jasan světlý

o dřeva

deska z masivníh

o dřeva

deska z masivníh

o dřeva

o dřeva
deska z masivníh

jasan bílý
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deska z masivníh

jasan tmavý
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TORONTA

sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů a jídelen, materiál: DTD laminovaná, dvířka MDF. Barevné provedení: dub wotan. Možnost dokoupení LED osvětlení (bílé
podbarvení) do skleněných vitrín A1, A2 a C v ceně 310, -Kč/1 ks. Komponenty se objednávají jednotlivě a všechny jsou skladem - ihned k odběru.

novinka

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

5.460,-

5.460,-

4.380,-

4.380,-

4.990,-

6.670,-

4.990,6.080,-

Vitrína levá A1
Vitrína pravá A2
Regál otevřený levý R1
63x39,7x197,2
63x39,7x197,2
63x39,7x197,2
LED za příplatek 310,- LED za příplatek 310,-

6.250,-

Policová skříň levá V1
63x39,7x197,2

3.220,-

Vitrína C
102,8x39,7x150,7
LED za príplatok 310,-

Policová skříň
praváV2
63x39,7x197,2

2.640,-

RTV stolek B
132,8x39,7x50,3

Komoda E
147,6x39,7x95,7

Věšáková skříň s policí F
102,8x56x197,2

4.340,-

Jídelní
rozkládací stůl S
135-184x86x77

Konferenční stolek KT
120x60x44,5

Komoda G
102,8x39,7x95,7

420,-

560,-

Police D
120x20x21

Police U
80x20x21

cm
výška až 240 cm

hĺbka až 47

Regál otevřený
pravý R2
63x39,7x197,2

4.380,-

6

1

7

15

14

13

3

8

9

4

DUNAJ

5

10
9

11

poskládej si podle vlastních představ

univerzální, praktický sektorový systém vhodný na zařízení
obývacích pokojů, který vytvoří maximálně prostorný úložný
prostor až do výšky 240 cm v každé místnosti, materiál: DTD laminovaná, barevné
provedení: dub sonoma, kovové úchytky. Komponenty ze sektorového systému se
objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Kvalitní slovenský výrobek.
Možnost dokoupení polic do věšákové skříně TYP 1 nebo do skříňky TYP 5 (v balení
4ks) s rozměrem (ŠxHxV): 86,6x43,5x1,6 cm v ceně 1.340,-Kč.

8

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

4.270,-

3.190,-

4.530,-

3.990,-

7.190,-

3.470,-

6.220,ověřená kvalita
doporučujeme

kvalitní
slovenský
výrobek

skříň věšákováTYP 1
90x47x190,8 cm

3.560,-

skříňka 2-dveřová
1 zásuvkováTYP 10
135x47x50,8 cm

skříň policová
TYP 3
45x47x190,8 cm

skříň policová
+ sklo TYP 4
45x47x190,8 cm

4.980,-

komoda
TYP 11
135x47x72,6 cm

skříňka na TV TYP 5
90x47x190,8 cm

2.050,-

regál nízký
TYP 12
135x32x48,6 cm

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

skříňka na TV sklo TYP 6
135x47x190,8 cm

2.220,-

skříňka nízká
2-dveřová TYP 7
90x47x50,8 cm

regál vysoký TYP 13
90x32x190,8 cm

2.670,-

skříňka nízká
2-zásuvky TYP 8
90x47x50,8 cm

skříň rohová TYP 15
79x79x190,8 cm

2.140,-

skříňka 2-zásuvky
úzká TYP 9
45x47x50,8 cm

kvalitní kovové
úchytky
2.990,-

skříňka pod rohovou
skříň TYP 14
79x79x50,8 cm

1.340,-

police TYP 2 do skříně
4 ks - 86,6x43,5x1,6 cm
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dub lefkas tmavý/smooth šedý

dub lefkas tmavý/smooth šedý

20.660,MONTANA

kompletní ložnice
(Skříň, postel 160x200
+ 2 noční stolky)

dub lefkas tmavý

moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen, ložnic nebo pracoven, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, lišty
MDF, barevné provedení: dub lefkas tmavý nebo dub lefkas tmavý / smooth šedý. Manželská postel 160 nebo 180 je dodávána s roštem
bez matrace. Matrace s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 cm je možné dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193. Komponenty ze
sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

3.280,-

2.540,-

ZrcadloLS
123x7x84,5

PC stůl B1
120x53x75

4.390,-

dub lefkas tmavý

8.450,-

smooth šedá

2.260,-

Konferenční stolek ST
120x60x53

Jídelní rozkládací stůl 16 STW
160-203x90x82

670,-

1.430,-

3.950,3.160,-

závěsná police W1
130x25x32
Komoda K3S
90x43x80

Komoda K3D
130x43x80

Police P1
130x19x20

3.830,-

6.320,(160x200)

4.030,Komoda KS3
50x46x103

RTV stolek 130
130x53x53

Komoda K4D
170x43x48

10.560,-

6.990,-

3.830,-

6.980,-

4.630,-

Postel
L1 lůžko 160x200 (170x206x100)
nebo L2 lůžko 180x200 (190x206x100)
dodávaná s roštem bez matrace.
Rozměr 180x200 v ceně 7.430,-

5.190,-

Skříň třídveřová S3D
věšáková s policemi
166x53x197
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Skříň dvoudveřová S2D
věšáková s policemi
90x53x197

Skříň S1D
50x43x197

Vitrína W2D
90x43x197

Vitrína W1D
50x43x197

Komoda K2D dvířka se sklem
komoda K2DP plné dveře
140x43x80

1.890,-

Noční stolek SN
50x43,3x45,5

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

8.660,-

KLARK

14.990,-

obývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: bílá+beton, rozměry (ŠxHxV): 270x38x200cm.

NOVIA

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, dřevěné úchytky. Barevné
provedení: dub Northland/dub sonoma trufel, rozměry (ŠxHxV): 320x56x195 cm.

7.410,-

7.170,do vyprodání zásob
Typ 92
postel s úložným prostorem (2 zásuvky)
166x206x75, rozměr lůžka 160x200

PELLO
luxusní moderní sektorová sestava, vhodná
na zařízení obývacích pokojů, kanceláří,
materiál: DTD laminovaná, provedení
sosna lareto. Obsahuje 12 prvků. Komponenty
ze sektorového systému se objednávají
jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru.
Postel typ 92 s úložným prostorem jen do
vyprodání zásob.

21.720,cena za vyobrazenou sestavu
4.190,-

Typ 01
vitrína se sklem
50x40x200

5.150,-

Typ 40
komoda
165x40x93

3.670,-

Typ 10
vitrína
50x40x200

4.190,-

Typ 42
komoda se sklem
135,3x40x93

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

3.150,-

Typ 11
vitrína s policemi
50x40x200

3.150,-

Typ 50
RTV stolek
165x45x51
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5.780,-

Typ 20
policová skříň
83x58x200

3.880,-

Typ 30
komoda
83x40x114

3.350,-

Typ 31
komoda
83x40x114

1.570,-

3.770,-

Typ 61 police
135,3x22x62

Typ 80 PC stůl
135,3x65x75

4.190,-

Typ 70
konferenční stolek
110x70x48
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Som tu uväznený,
pomoc

OSLO
5.250,-

8.990,-

4.580,-

retro sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů
nebo jídelen, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení:
dub sonoma/bílá. Komponenty ze sektorového systému se
objednávají jednotlivě a všechny jsou skladem - ihned k odběru.
Výška spodního prostoru od podlahy je 15 cm.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

5.650,Komoda 75454
195,7x39,1x81,7

Komoda 75456

Skleněná vitrína 75462

Skleněná vitrína 75461

98,7x39,1x200,1

50,2x39,1x200,1

2.890,-

3.530,-

98,7x39,1x100,9

3.420,-

4.390,-

3.290,-

2.570,-

Konf. stolek 75384

TV stolek 75391

Komoda 75381

Komoda 75387

98,6x60,1x42,6

117,1x39x56,9

147,1x39,1x81

98,1x39,1x81

Vitrína 75382
50,1x39,1x170,6

Regál
se zásuvkou
75385
55,1x18,4x170,6

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

NEVADA

moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, jídelen nebo pracoven, materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: dub lefkas, kovové úchytky. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k
odběru. Vitríny W1D, W2D, WSS a komoda K2S jsou dodávány s dřevěnými policemi. Výška spodního prostoru od podlahy je 6 cm.

11.290,-

9.790,-

7.790,-

8.130,-

11.710,-

10.640,-

7.730,-

Komoda K2D
164x44x85

5.840,-

PC stolek B1

5.840,-

167x62x80

2.220,-

Konferenční
stolek LN
120x60x50

4.370,-

Komoda K2S
160x44x145

Vitrína WSS
115x44x186
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Vitrína
třístranná W2D

Vitrína
třístranná W1D

Skříň věšáková
dvoudveřová S2D

100x44x186

70x44x186

100x55x186

Stolek RTV

Jídelní stůl ST 160

160x55x60

160x90x77

Lavice LW 160
160x40x45

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

12.990,-

13.940,-

MALEK

TOGO NEW

obývací stěna, materiál: DTD laminovaná, provedení:
dub riviera + grafit, rozměry (ŠxHxV): 310x53x196 cm

obývací stěna s LED osvětlením (bílé podbarvení), DTD
laminovaná, provedení: kaštan, rozměry (ŠxHxV): 304x48x194 cm

dub sonoma
elegantní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů, ložnic i pracoven, materiál: DTD laminovaná. Hrany jednotlivých komponentů jsou ukončeny vroubkovanou lištou. Barevné
provedení: dub sonoma. Manželská postel 160 je dodávána bez matrace a roštu. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě. Komponenty jsou skladem - ihned k odběru,
kromě 01,12,14,20,22 - na objednávku s dodací lhůtou 6-8 týdnů. Matrace a rošt s rozměrem 160x200 cm je možné dokoupit na základě nabídky ze strany 192 a 193.

1.060,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

hned k odběru

Typ 17
závěsná police 140
139x22x31

4.320,-

1.920,dub sonoma

10.590,-

11.040,-

dub sonoma

6.790,-

4.490,-

5.150,-

5.490,-

Typ 20
postel 160x200
181x205x71

6.970,-

hned k odběru

GRAND

Typ 21
noční stolek 1S
63x39x29

5.760,-

Typ 14
nástavec na skříň 3D
162x55x48

Typ 15
závěsná skříňka 2D
140x25x30

890,-

Typ 16
závěsná police 90
93x22x31

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

1.650,-

2.090,-

Typ 18
Typ 19
konferenční stolek 70 konferenční stolek 110
66,5x38x50
110x61x50

hned k odběru

hned k odběru
Typ 10
komoda 4D
93x39x96

4.190,-

5.130,-

5.150,hned k odběru

6.340,-

Typ 09
komoda 2D4S
140x39x96

Typ 22
PC stůl 1D3S
155x67x76

Typ 11
komoda 4S
93x39x96

hned k odběru

Typ 07
regál 1S/90
93x39x192

hned k odběru

ihned k odběru

hned k odběru

hned k odběru

Typ 06
regál 1S/60
63x39x192

Typ 08
komoda s barem 2W3S1B
140x39x118

hned k odběru

1.890,-

Typ 05
vitrína 1W1S
63x39x192

hned k odběru

Typ 03
věšáková
skříň s
1 policí
2D1S
93x55x192

hned k odběru

3.620,-

Typ 02
věšáková
skříň s
3 policemi a
3 zásuvkami se
zrcadlem 3D3S
161x55x192

hned k odběru

Typ 01
věšáková
skříň s
3 policemi a
3 zásuvkami bez
zrcadla 3D3S
161x55x192

hned k odběru

hned k odběru

3.490,-

Typ 12
jídelní rozkládací stůl
161x91x77
po rozložení 210x91x77

Typ 13
RTV stolek 2D1S
140x55x51
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ERIDAN
moderní sektorový systém vhodný na zařízení
obývacích pokojů, dětských pokojů, jídelen a
pracoven, materiál: DTD laminovaná/dvířka MDF,
ABS hrany, kovové úchytky. Barevné provedení:
dub artisan/šedý beton. Komponenty se
objednávají jednotlivě a všechny jsou skladem ihned k odběru.

novinka
Rozměry jsou uváděny
v pořadí (ŠxHxV) v cm:

4.930,-

3.740,-

4.490,-

3.410,-

4.730,-

7.540,-

4.310,-

8.510,-

6.880,-

7.760,-

10.280,-

9.380,-

6.100,-

5.560,-

Komoda E
134,4x40,8x80,5

Vitrína A
47,7x40,8x200,5

Regál otevřený R
47,7x40,8x200,5

Policová skříň V
47,7x40,8x200,5

Věšáková skříň
s policí Q
95x58,8x200,5

6.490,-

5.920,-

Vitrína I
140,9x40,8x160,5
5.670,-

4.860,-

4.440,-

2.940,4.160,-

3.790,-

Vitrína C
91,8x40,8x160,5

Vitrína H
94,3x40,8x200,5

Komoda G
88,7x40,8x80,5

RTV stolek B
138,1x40,8x44,9

2.690,-

PC stůl P2
130x49x77,5

1.970,-

1.790,-

Konferenční stolek T
63x90x41,5

1.220,-

1.120,-

1.140,-

5.180,-

1.040,-

Police D
134x20x20

Police U
86x20x20

Jídelní
rozkládací stůl S
155-204x86x78,7

novinka

LANZETTE
sektorový systém v provensálském
stylu vhodný na zařízení obývacích
pokojů a jídelen, materiál: DTD
laminovaná, ABS hrany. Barevné
provedení: bílá alba/dub craft zlatý.
Možnost dokoupení LED osvětlení do
skelných vitrín A a K v ceně 310,-Kč/1 ks.
Všechny komponenty se objednávají
jednotlivě a jsou skladem - ihned k
odběru. Výška spodního prostoru od
podlahy je 7,2 cm.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

2.330,-

640,5.490,-

4.290,-

6.610,-

4.540,6.540,-

Police D
115x21,6x16

5.250,3.990,-

Vitrína A
Policová skříň V
63,7x40,7x200
LED za příplatek 310,-Kč 63,7x40,7x200
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Otevřený regál R
63,7x40,7x200

Vitrína K
93,7x40,7x140
LED za příplatek 310,-Kč

Věšáková skříň
s policemi F
104,5x58,7x200

Vitrína C
93,7x40,7x140

RTV stolek B
163,8x45,7x53,9

Konferenční stolek T
110x70x40,5

5.690,-

Komoda E
150x40,7x89,9

4.080,-

Jídelní rozkládací stůl S
135-184x86x76,7

SEKTOROVÝ NÁBYTEK

NERITA

4.650,-

9.270,-

4.650,Typ 5 rtv stolek
120x52x50 cm

do vyprodání zásob

5.350,-

90x52x202 cm

Typ 3
policová skříň 1D
60x52x202 cm

3.920,-

Typ 12 vitrína 2D

Typ 1 vitrína 1D

Typ 2
komoda se sklem

120x42x202 cm,
6-bodové LED osvětlení
v ceně 1.660,-Kč

60x42x202 cm,
3-bodové LED osvětlení
v ceně 1.130,-Kč

100x42x130 cm
1-bodové LED osvětlení
v ceně 570,-Kč

Typ 8 konferenční stolek
110x68x55 cm

3.720,-

Typ 15
jídelní stůl 180
180x90x76 cm

5.190,-

8.690,do vyprodání zásob

Typ 4
věšáková skříň 2D

2.530,-

Typ 7 komoda 100
100x42x92 cm

Typ 6 komoda 160
160x42x92 cm

Typ 14 komoda 220
220x42x92 cm

18.990,-

11.570,-

cena za komplet
(skříň + postel a 2 noční stolky)

cena za obývací stěnu

VALERIA

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

univerzální sektorový systém vhodný pro zařízení obývacích místností, ložnic, dětských
a studentských pokojů, provedení: dub pískový/bílá, materiál: DTD fóliovaná. Obývací stěna dodávána v celku
(ŠxHxV): 300x41x200,9 cm. Možnost dokoupení LED osvětlení v ceně 750,-Kč. Postel je dodávána bez roštu a matrace.
Doporučujeme zakoupit matraci a rošt v pevném rámu s rozměrem 90x200 cm a 180x200 cm na základě nabídky
ze strany 192 a 193. Doporučujeme zakoupit police do věšákové skříně 82 v šedém barevném provedení s rozměrem
(ŠxHxV): 108x42x22 cm, v balení po 3 ks, v ceně 1.390,-Kč. Všechny komponenty jsou skladem - ihned k odběru.

2.140,4.740,-

do vyprodání zásob

5.590,-

3.360,-

do vyprodání zásob

moderní sektorový systém vhodný na zařízení obývacích pokojů nebo jídelen,
materiál: DTD laminovaná odolná vůči poškrábání, vysoké teplotě a vlhkosti, ABS hrany, kovové úchytky,
barevné provedení: dub Northland/dub sonoma troufel. Možnost dokoupení LED osvětlení (bílé
podbarvení). Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě, jsou skladem - ihned k
odběru. Typ 12, 8, 15, 14 pouze do vyprodání zásob. Výška spodního prostoru od podlahy je 3,5 cm.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

6.550,-

3.360,-

9.990,-

Regál 92

Věšáková skříň s policemi 93

50x35x200 cm

140x58x200 cm

4.420,-

10.820,-

Věšáková skříň 82
220x61x210 cm

999,-

820,-

4.980,-

2.570,-

Police 01
119x20x22 cm

(cena je za 2 ks)

5.600,-

Postel 09 lůžko - 90x200 cm
99x218x79 cm

Noční stolek 02 Závěsná skříňka 10
46x41x34 cm

40x30x108 cm

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

Komoda 35

Komoda 26

PC stůl 25

Postel 180x200 cm

153x41x100 cm

130x38x91 cm

145x60x76 cm

190x211x84 cm
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kvalitní
slovenský
výrobek

Cenový
trhák

NOKO-SINGA

univerzální systém vhodný na zařízení dětských pokojů, kanceláří, šatníků a obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení
dub sonoma nebo bílá. Všechny komponenty v obou barevných provedeních skladem - ihned k odběru.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

1.990,-

1.670,-

650,2.490,-

3.330,-

police SINGA 10
110x23x10

2.490,2.220,-

komoda
NOKO-SINGA 14
50x29x82

2.220,-

regál
NOKO-SINGA 70
50x29x181
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komoda
NOKO-SINGA 33
60x29x82

2.490,-

regál
NOKO-SINGA 71
50x29x181

komoda
NOKO-SINGA 34
90x29x82

komoda
NOKO-SINGA 35
110x29x82

3.790,-

skříň
NOKO-SINGA 80
82x53x184

PC stůl NOKO-SINGA 21
110x52x73

4.620,-

skříň NOKO-SINGA 81
82x53x184

RTV stolek NOKO-SINGA 12
110x41x40

6.560,-

skříň NOKO-SINGA 82
123x53x184

1.670,-

nástavec NOKO-SINGA 82N
82x53x43

2.490,-

nástavec NOKO-SINGA 83N
123x53x43

6.380,-

skříň NOKO-SINGA 84
123x53x184

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU

MATEL
sektorová sestava vhodná na zařízení dětských
a studentských pokojů, materiál: DTD laminovaná,
ABS hrany, barevné provedení: bílá/šedý grafit/
enigmata/žlutá. Postel je dodávána s úložným
prostorem a roštem, bez matrace, rozměr lůžka:
90x200 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
90x200 cm z naší nabídky na straně 192 a 193.
Komponenty se prodávají jednotlivě a všechny jsou
skladem - ihned k odběru.

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

5.890,1.490,Police B6
100x22x60 cm

5.880,-

4.610,-

Postel s úložným
prostorem B7
96x204x76 cm
(s roštem
bez matrace)

3.140,5.490,-

Věšáková skříň
s policemi B1
90x58x200 cm

Kombinovaná skříň B2
80x35x180 cm

Komoda B3
110x37x85 cm

1.440,3.030,-

2.870,-

Komoda B4
80x35x135 cm

Komoda B5
110x35x85 cm

PC stůl B8
120x58x100 cm

Regál B9
44x25x108 cm

DIAZ
moderní sektorový systém vhodný na
zařízení dětských nebo
studentských pokojů, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: dub
madura/wellington, postel je dodávána
s roštovou deskou, bez matrace.
Možnost dokoupit matraci s rozměrem
90x200 z naší nabídky na straně
192 a 193. Komponenty ze sektorového
systému se objednávají jednotlivě,
jsou skladem - ihned k odběru.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

4.380,-

5.190,-

7.570,-

7.680,-

990,-

Police 100
100x21,5x20 cm

6.630,2.330,-

Postel 2S/90 s roštovou deskou
a úložným prostorem
207x95x71,5 cm

Regál otevřený 1D1S
56x36x210,5 cm
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Regál 2D1S
56x36x210,5 cm

Věšáková skříň 2D2S
s policí a zásuvkami
86x59x210,5 cm

Kombinovaná skříň rohová 2D
100,5x100,5x210,5 cm

Kontejner 3S
46x36,5x57,5 cm

2.360,-

PC stůl
104x60x75,5 cm
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nové barevné provedení

10.260,-

8.990,-

FANY

kombinovaná víceúčelová postel, materiál: DTD laminovaná, provedení: san
remo nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 216x116x110 cm. Součástí kompletu je:
výsuvný PC stůl, schody, skříňka s policí a roštová deska. Možnost dokoupit
matraci s rozměrem 90x200 ze strany 192 a 193.

bílá

san remo

Komponenty - skladem ihned k odběru: v barevném provedení jasan/fialová nebo jasan/zelená

3.530,-

1.450,-

L 12

L 10 - PC stůl

noční stolek
45x35x51 cm

L 8 kombinovaná police
110x22x65 cm

120x55x87 cm

5.930,Rozměry jsou uváděny v pořadí ŠxHxV:

1.690,-

5.090,-

2.790,-

1.470,-

L 9 - police
96,2x22x40 cm

3.750,L6
komoda
80x40x99,5 cm

7.740,-

L 1 - věšáková skříň

L 7 - kombinovaná

s policemi
80x52x188 cm

skříň
80x40x188 cm

2.070,-

L 13 - postel
L3
84x198,5x61,5 cm
cena za komplet s lamelovým roštem,
vitrína
matrací a úložným prostorem
35x40x188 cm

jasan/fialová

12.220,-

Komponenty v barevném provedení jasan/fialová nebo jasan/zelená - na objednávku, dodací lhůta 6-8 týdnů:

3.750,-

L 16
L 15
regál
35x38x154,5 cm

4.680,2.690,-

dvoulůžko s přistýlkou.
86x203,5x55,5 cm. cena za
komplet dvoulůžko s 2 x lamelový
rošt, 2 x matraci a úložný prostor

3.280,-

EGO

4.150,-

sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a
studentských pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné
provedení: jasan/fialová nebo jasan zelená, ABS hrany,
postel dodávána s molitanovou matrací, lamelovým
roštem a úložným prostorem, rozměr lůžka 80x190 cm,
dvoulůžko s přistýlkou dodávána jako komplet s
molitanovými matracemi, lamelovými rošty
a úložným prostorem, rozměr horního lůžka:
80x200 cm, rozměr přistýlky: 80x195 cm.

L2
policová skříň
45x52x188 cm

L 14
věšáková rohová
skříň s policí
71x71x188 cm

L4

L5

L 11

skříňka
45x40x144 cm

skříňka
80x40x144 cm

rohový PC stůl
96,5x96,5x78 cm

jasan/zelená
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sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá craft, postele 200x90 cm, 200x160 a 200x180 se dodávají
bez matrace a roštu. Postel 90x200 je dodávána se zásuvkou pod postel, která slouží jako odkládací prostor nebo při vložení matrace může sloužit jako dodatečné lůžko pro hosta. Postel
160x200 a 180x200 je dodávána bez úložného prostoru. Možnost dokoupení matrace a roštu z naší nabídky na straně 192 a 193. Komponenty se prodávají jednotlivě a všechny
jsou skladem - ihned k odběru. Výška spodního prostoru od podlahy je 2,5 cm.

ANGEL
8.260,-

7.890,-

5.020,-

4.790,-

4.440,-

9.260,-

4.250,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

8.860,-

4.460,-

4.190,-

4.270,-

4.420,-

3.990,-

4.230,-

3.560,-

3.410,4.840,-

4.630,-

Komoda 1D-5S
typ 41
Skříň 2D-2S
typ 20
84x58,2x190,5cm
5.010,-

4.790,-

Skříň 1D3S
typ 10

Regál 3S
typ 11

56x40,2x190,5cm 56x40,2x190,5 cm
3.970,-

3.790,-

Rohová skříň 2D
typ 21

Komoda 3D-1S
typ 31

Komoda 3S
typ 32

96x96x190,5 cm

84x40,2x130,7 cm

84x40,2x130,7 cm

4.760,-

2.680,-

4.760,-

2.370,-

710,-

Komoda 4D-2S Komoda 1D-3S
typ 33
typ 35
84x40,2x116,3 cm

890,-

118,7x40,2x76,5 cm

56x40,2x116,3 cm
5.080,-

4.860,1.340,-

Komoda 2D-6S
typ 42

Komoda 5S
typ 43

Komoda 1S
typ 44

Police 3D
typ 60

Police 84
typ 62

Police 118
typ 61

PC stůl 3S
typ 80

118,7x40,2x76,5 cm

84x40,2x76,5 cm

84x40x76,5 cm

118,7x25,2x83,2 cm

84x25x21,6 cm

118x25x21,6 cm

118,7x60x76,5 cm

Noční stolek
1S typ 95
49,1x40,2x37,6 cm
6.240,-

5.970,-

13.110,-

12.540,-

Skříň 3D
typ 22
220,1x60x207,5 cm

6.960,-

6.660,Postel typ 92
160x200

2.340,-

2.240,-

166,4x218x91,5 cm
7.310,-

6.990,Postel typ 93
180x200

186,4x218x91,5 cm

Postel 90x200
Úložný prostor typ 96
pod postel typ 92 a 93
66,1x199,9x23 cm

s úložným prostorem

typ 90
95,8x206,1x80,5 cm
bez matrace a roštu

22.850,-

21.880,cena za komplet

(skříň 3D + postel 160x200
+ 2 noční stolky)

NÁBYTEK DO DĚTSKÉHO POKOJE A LOŽNICE
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EMIO
sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských
pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub
sonoma/bílá. Komponenty ze sektorové sestavy se objednávají
jednotlivě a všechny jsou skladem - ihned k odběru. K posteli
doporučujeme zakoupit rošt a matraci s rozměrem 90x200 ze
strany 192 a 193.

4.590,-

Postel Typ 04
lůžko 90 x 200 cm
(bez roštu a matrace)
204x96x64 cm
dub
dubsonoma/biela
sonoma/bílá
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

10.550,-

1.220,-

5.560,-

1.690,-

2.770,-

Noční stolek Typ 05
45x40x38 cm

2.270,-

Skříňka visící Typ 07
204x25x39 cm

PC stůl Typ 06

Skříň 3-dveřová Typ 01

Regál Typ 08

Skříň 2-dveřová Typ 02

104x50x76 cm

věšáková skříň s policemi
135x55x190 cm

59x25x175 cm

věšáková skříň s policemi
90x55x190 cm

sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany,
provedení: sosna andersen / šedý grafit, ozdobné lišty MDF v barvě šedý grafit slouží zároveň jako úchytky.
Postel dodávána s úložným prostorem, rozměr lůžka: 90x200 cm. Možnost dokoupení matrace a roštu v
pevném rámu s rozměrem 90x200 cm na základě nabídky na straně 192 a 193. Komponenty se prodávají
jednotlivě a všechny jsou skladem - ihned k odběru.
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Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

1.440,-

BEVERLY
Police
138x25,5x39,2 cm

3.250,-

5.690,-

3.590,-

PC stůl

Postel s úložným prostorem

Komoda 80

138x60x75 cm

205x94x59 cm, rozmer lôžka 90x200 cm

80x41x101 cm

7.690,-

5.990,-

4.490,-

Věšáková rohová
skříň s policemi

Věšáková skříň
2D se zásuvkami

Policová skříň
se zásuvkami

93x93x194 cm

80x54x194 cm

55x41x194 cm

3.970,-

Regál
55x41x194 cm

NÁBYTEK DO DĚTSKÉHO POKOJE

TOPTY

moderní sektorový systém vhodný na zařízení kanceláří, pracoven nebo obývacích prostor a předsíní, DTD
laminovaná, barevné provedení: bílá + dub sonoma. Komponenty ze sektorového systému se objednávají
jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

2.340,-

3.830,-

1.930,-

2.220,-

1.920,-

2.870,-

2.860,-

3.170,-

Typ 08 Komoda 2d5s
120x33x85 cm

Typ 07 Komoda 3d2s
120x33x85 cm
Typ 01
Dvoudveřová skříň
2d1s se zásuvkou
80x57x183 cm

2.190,-

Typ 02
Vitrína 2D1W1S/80
80x33x145 cm

1.690,-

Typ 03
Vitrína 1D1W1S
40x33x183 cm

Typ 04
Typ 05
Regál 1d1s
Regál 2d1s
se zásuvkou 40x33x183 cm
40x33x183 cm

2.550,-

1.470,-

Typ 11 Botník 2k
80x27x85 cm

Typ 12 Komoda 1d4s
80x33x85 cm

Typ 13 Komoda 2d
80x33x85 cm

Typ 09 PC stůl 1d1s
120x55x77 cm

1.190,-

Typ 06
Regál otevřený
vysoký 80
80x33x183 cm

Typ 18 Konferenční stolek 115
115x55x48 cm

1.870,1.760,-

Typ 10 Botník 3k
80x27x121 cm

1.990,-

Typ 14 Komoda 2d1s
80x33x85 cm

Typ 15 RTV stolek 2d
120x42x46 cm

1.050,-

950,-

Typ 16
Regál nízký otevřený 80
80x33x85 cm

Typ 17 Věšáková stěna
80x23x100 cm

3.690,Komoda

10.380,Sestava

Sestava
Komoda

MASIMO
sestava vhodná na zařízení dětských a
studentských pokojů, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení
antracit/bílá/žlutá, rozměry (ŠxHxV): regál
80x33x173 cm, PC stůl 100x50x75,5 cm,
police 100x22x50 cm, skříň 70x50x190 cm.
Možnost dokoupení komody v rozměrech
(ŠxHxV): 120x40,5x84 cm v ceně 3.690,-Kč.

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO CELÉHO BYTU
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novinka

SINDRA

moderní, praktický sektorový systém vhodný na zařízení dětských, studentských nebo
obývacích pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá/grafit/šedá/
dub lefkas, nohy plastové barva dub lefkas. Postel je dodávána s úložným prostorem a
roštem bez matrace. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 90x200 cm z naší nabídky
ze strany 192 a 193. Možnost poskládání si sestavy podle vlastních představ,
komponenty se prodávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Výška spodního
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):
prostoru od podlahy je 10 cm.

8.430,-

6.210,-

4.810,-

1.260,-

2.890,4.370,-

3.990,-

Typ 12 police
120x25x50 cm

3.990,-

Typ 1
kombinovaná skříň
120x55x190 cm

Typ 2
kombinovaná skříň
80x55x190 cm

4.440,-

Typ 3 regál
80x40x190 cm

Typ 4 regál
41x40x190 cm

Typ 6 komoda
80x40x140 cm

Typ 7 komoda
120x40x84 cm

2.730,-

1.790,-

Typ 15 postel 90x200 s úložným prostorem
95x204x96 cm (s roštom bez matraca)

Typ 5 komoda
80x40x140 cm

3.120,-

Typ 13 PC stůl
130x55x76 cm

4.150,-

3.260,-

Typ 8 komoda
120x40x84 cm

Typ 9 komoda
80x40x84 cm

2.370,-

Typ 11 noční stolek
41x40x58 cm

Typ 10 RTV stolek
120x40x43 cm

Typ 14 PC stůl
120x55x76 cm

novinka

RITA
sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a
studentských pokojů, šedé zásuvky s dotykovým
systémem PUSH UP, materiál: DTD laminovaná, ABS
hrany, čelo postele čalouněné šedou látkou Avra 16,
barevné provedení: dub jantar/bílá/šedá, úchytky
kožené. Postel dodávána s úložným prostorem, rozměr
lůžka 90x200 cm. Možnost dokoupení matrace a roštu v
pevném rámu s rozměrem 90x200 cm na základě naší
nabídky na straně 192 a 193. Komponenty ze
sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou
skladem - ihned k odběru.

5.190,-

7.190,-

5.030,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

4.990,-

postel 90x200 s úložným
prostorem
98,8x204,4x86 cm

5.490,5.060,-

věšáková skříň 2D2S
s 2 zásuvkami
90x53x190,4 cm
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policová skříň
se zásuvkami
50x40x190,4 cm

regál
50x40x190,4 cm

komoda 2D2S
90x40x130 cm

komoda 3S
90x40x91,8 cm

5.090,-

PC stůl
138,4x50x76,8

NÁBYTEK DO DĚTSKÉHO POKOJE

ORESTES

5.270,-

sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany,
provedení: dub san remo. Postel je s úložným prostorem dodávaná s roštovou deskou, bez matrace. Možnost
dokoupit matraci s rozměrem 90x200 z naší nabídky na straně 192 a 193. Komponenty ze sektorového systému se
objednávají jednotlivě, jsou skladem - ihned k odběru. Možnost kombinovat s předsíňovou sestavou
Orestes ze str. 233.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

2.870,-

670,-

570,-

Police 110

Police 80

108x25x10 cm

80x25x10 cm

4.790,-

1.690,-

1.890,-

950,-

Visící skříňka 110

108x23,5x33,5 cm

Komoda 3S

Pc stůl 110

Postel 90 95x205,5x81 cm

80x40x81 cm

s roštovou deskou, bez matrace, s úložným prostorem

108x55x74 cm

Kontejner 3S

Věšáková skříň
s policí 2D

40x40x58,5 cm

90x57,5x217,5 cm

novinka

14.690,-

13.390,-

1.990,KY
KY

CA

SUN

CI

věšáková skříň s policemi

ETENT
stan - teepee, provedení:
šedá/bílá/vzor, (ŠxHxV):
120x120x150 cm

420,-

laminovaná,
kombinovaná víceúčelová postel, materiál: DTD
biela/sivá
barevné provedení: bílá/šedá - skladem ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 204x95-112x160 cm. součástí kompletu
je: PC stůl, schody, regál, věšáková skříň s policemi
a roštová deska. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
90x200 cm ze strany 192 a 193.

GAZMEND
taburet s úložným
prostorem, (ŠxHxV):
37,5x37,5x38 cm.

15.990,-

str. 65

zvýhodněná
cena za komplet
(nástavec + postel
+ úložný prostor)

11.390,nástavec nad postel

postel 90x200
94x203,4x42,3 cm

2.590,-

304x53,5x203 cm

TIDY

úložný prostor

2.380,-

189,4x93x21,9 cm
sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD fóliovaná, barevné provedení: bílá/taupe
šedohnědá. Postel je dodávána bez roštu a bez matrace. K posteli doporučujeme zakoupit kovový rošt 7861 v pevném rámu
a matrace s rozměrem 90x200 z naší nabídky ze str. 192 a 193. Rozměry (ŠxHxV): nástavec nad postel: 304x53,5x203 cm,
postel: 90x200: 94x203,4x42,3 cm, úložný prostor: 189,4x93x21,9 cm. K posteli je možnost dokoupení úložného prostoru,
který může sloužit jako odkládací prostor nebo při vložení matrace může sloužit jako dodatečné lůžko pro hosta. Skladem
- ihned' k odběru. Vnitřní rozměr úložného prostoru (ŠxHxV): 195x90x13cm.

NÁBYTEK DO DĚTSKÉHO POKOJE
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novinka

1.390,nosnost do 50 kg

nosnost do 50 kg

880,-

ZILBO

novinka

dětský set 1 + 4 - stůl a 4 židle, materiál: plast, provedení: mix barev,
rozměry (ŠxHxV) stůl: 51x51x46 cm, židle: 30,5x27x44 cm, výška x
hloubka sedu: 27x27 cm. Na skladě od 30.07.2020.

BALTO
dětský set 1 + 2 - stůl a 2 židle, plát stolu s dětským motivem, materiál:
plast, provedení: růžová + nohy korálové barvy nebo modrá + zelená + bílé
nohy, rozměry (ŠxHxV) stůl: 51,5x51,5x44 cm, židle : 30x28x46 cm, výška x
hloubka sedu: 28x28 cm. Na skladě od 30.07.2020.

různé dekorativní nálepky
TYP 2 - fotbal

TYP 3 - formule

TYP 4 - sova

SVEND

moderní sektorový systém vhodný na zařízení dětských nebo studentských pokojů, ze kterého si můžete poskládat sestavu podle
svých představ, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, barevné provedení: bílá + úchytky v barvách červená, zelená, oranžová
(Dle vlastního výběru). Cena úchytky 90,-Kč/ks. Možnost dokoupit originální dekorativní sadu nálepek s motivy: formule, fotbal
a sovy. Cena za sadu je 1.970,-Kč. Postel je dodávána bez roštu a bez matrace. Možnost dokoupení matrace a roštu na základě
nabídky ze strany 192 a 193. Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě, jsou skladem - ihned k odběru.

2.850,-

Typ 2
komoda 4S

1.530,-

1.340,-

Typ 9
visící police

Typ 22
noční stolek

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

4.390,-

5.190,-

Cena za 1 ks úchytky je 90,-Kč

110x23x50 cm

55x44x51 cm

80x40x93 cm
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3.480,-

3.170,-

Typ 3
komoda 2S2D

Typ 8
PC stůl

Typ 5
kombinovaná skříň
80 3S1D

80x40x104 cm

110x50x76 cm

80x40x160 cm

2.350,-

Typ 6
věšáková skříň 2D s policemi

Typ 36
postel 90/200 bez matrace a roštu

80x50x193 cm

94x205x70 cm

NÁBYTEK DO DĚTSKÉHO POKOJE

nější
nejlev
model

bíla/dub sonoma

2.750,-

1.150,-

2.870,-

moderní sektorový systém vhodný na zařízení dětských nebo
studentských pokojů, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení:
dub sonoma nebo bílá/dub sonoma, postel je s úložným prostorem
dodávána bez roštu a bez matrace. Možnost dokoupit matraci a rošt s
rozměrem 90x200 z nabídky na straně 192 a 193. Komponenty se
objednávají jednotlivě a všechny jsou skladem - ihned k odběru.

TEYO

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

Všechny prvky skladem ihned k odběru v obou barevných provedeních:
dub sonoma nebo bílá/dub sonoma.

1.870,-

Visící skříňka 1D
120x23x55 cm

2.360,-

3.390,-

sivá/biela
3.560,-

2.320,-

830,Vitrína 2D1W1S/80
83x34x144cm

Komoda 3D2S
123x34x85 cm

1.830,-

Komoda 2D1S
83x34x85 cm

Postel 1S/90 s úložným prostorem
95,5x203x60 cm
Visící police 120
120x23x45,5 cm

1.690,-

PC stůl 1S se zásuvkou
120x54x77 cm

1.230,-

1.190,-

Konferenční stolek 120
120x59x55 cm

Regál otevřený 1S Vitrína 1D1W1S
50x34x195 cm
50x34x195 cm

Regál 2D1S
50x34x195 cm

Komoda 1D1S
83x34x42 cm

Věšáková skříň
4D s policemi
83x55x195 cm

1.790,-

RTV stolek 2D1S
123x38x42 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

1.990,950,-

Police 01
140x25x26

LOBETE
5.990,-

moderní sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD fóliovaná, provedení: šedá /
bílá / fialová, postel je dodávána bez roštu a bez matrace. Možnost dokoupit matraci a rošt Monna v pevném rámu
s rozměrem 90x200 cm z nabídky na straně 192 a 193. Komponenty se prodávají jednotlivě a všechny jsou ihned k odběru.
Výška spodního prostoru od podlahy je 5 cm.
Úložný prostor
pod postel
8.450,5.490,2.990,144x43x21

5.590,-

4.620,-

Noční stolek 02
50x41x37

4.090,1.820,4.270,-

Postel 09
95x210x77

3.160,-

Věšáková skříň S82
91x58x201

Rohová kombinovaná
skříň 89
97x97x197

Vitrína 81
52x41x197

NÁBYTEK DO DĚTSKÉ POKOJE

Policová skříň R82
90x41x197

Komoda 43
135x41x120

Komoda 40
90x41x120

Komoda 34
80x41x95

PC stůl 21
110x60x75
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postel je s úložným prostorem,
se záhlavím a schůdkem

kvalitní
slovenský
výrobek

novinka

1

šedá grafit

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

ALEXIA
moderní sektorová sestava vhodná na zařízení dětských a studentských pokojů, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: bílá nebo šedá grafit, postel je dodávána s úložným prostorem,
se záhlavím a schůdkem, bez roštu a matrace. Možnost dokoupení matrace a roštu v pevném
rámu s rozměrem 90x200 cm, na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Komponenty ze
sektorového systému se prodávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Kvalitní slovenský
výrobek.

bílá
1- postel s úložným prostorem
2- skříň věšáková s policemi
3- noční stolek
4- komoda

120x230x110 cm
75x50x175 cm
40x35x40 cm
80x45x68 cm

6.990,-Kč
3.670,-Kč
960,-Kč
2.790,-Kč

šedá grafit
7.370,-Kč
3.850,-Kč
990,-Kč
2.930,-Kč

1.770,-

bílá

790,-

690,-

550,-

novinka

borovica

bílá + černá

BAKI NEW TYP 1

1.560,1.160,-

VEVEY
víceúčelový regál využitelný zejména
jako knihovna, materiál: DTD,
barevné provedení: bílá + černá
nebo borovice, rozměry
(ŠxHxV): 59x21,6x150 cm.

YAN typ 2
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YAN typ 1

víceúčelový regál využitelný zejména jako knihovna, materiál: DTD,
provedení: bílá. Dostupný ve třech velikostech (ŠxHxV).
BAKI NEW TYP 1 - 43x20x143,5 cm
BAKI NEW TYP 2 - 43x20x115 cm (doplnění zásob 20.07.2020)
BAKI NEW TYP 3 - 43x20x86,5 cm (doplnění zásob 20.07.2020)

ERDEM NEW

praktický víceúčelový regál,
materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: bílá, rozměry:
(ŠxHxV) typ 1 60x30x108,7 cm,
typ 2 60x30x179,1 cm.

moderní víceúčelový regál, materiál: DTD,
provedení: borovice + bílá. dostupný
ve třech velikostech (ŠxHxV).
TYP1, TYP 2 skladem od 16.09.2019.

kvalitní
slovenský
výrobek

BAKI NEW TYP 3

BAKI NEW

YAN

novinka

BAKI NEW TYP 2

1.570,1.270,-

1.020,-

ERDEM NEW TYP 1 - 60x24x108 cm
ERDEM NEW TYP 2 - 60x24x145 cm
ERDEM NEW TYP 3 - 60x24x180 cm
ERDEM NEW TYP 1

ERDEM NEW TYP 2

ERDEM NEW TYP 3

SEKTOROVÝ NÁBYTEK DO DĚTSKÉHO POKOJE/REGÁLY

1.360,-

bílá

bílá/dvířka černá

dub sonoma/dvířka bílá

2.950,-

DEKATO
praktický regál s 5 policemi, materiál: DTD, barevné
provedení: bílá nebo černá. Rozměry (ŠxHxV): 54x38x186 cm.

ULIMI

černá

kvalitní
slovenský
výrobek

novinka

bílá/dvířka beton

moderní víceúčelový regál s dvířky, barevné provedení: dub sonoma/dvířka bílá, bílá/dvířka
černá nebo bílá / dvířka beton, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 80x30x180 cm.

1.640,-

1.030,-

1.590,-

HARUN

JENSEN

novinka

bílá/bílá

1.340,-

960,-

3.990,-

kvalitní
slovenský
výrobek

ASTA
moderní regál je dostupný ve 3
barevných provedeních bílá /
dub sonoma, bílá / bílá nebo bílá
/ černá. Regál lze zasunout nebo
přizpůsobit do rohu, materiál:
DTD laminovaná 22 mm,
rozměry (ŠxHxV): 74130x29x187,5 cm

kombinace tří kusů bílá/dub sonoma

GAPA typ 1

GAPA typ 2

GAPA typ 3

GAPA

víceúčelový regál, materiál: MDF+bambus
lakovaný. Barevné provedení: bílá + bambus. (ŠxHxV): typ 1:
43x24x97,5 cm, typ 2: 43x28x129 cm a typ 3: 43x32x160,5 cm.

bílá/černá

novinka
370,-

černá

1.650,-

víceúčelový regál v moderním designu,
barevné provedení: bílá a šedá s bambusovou
konstrukcí, (ŠxHxV): 60x33x86 cm, materiál:
MDF+bambusová konstrukce.

víceúčelový regál v moderním designu, barevné
provedení: šedá, bílá a zelená,
(ŠxHxV): 120x30x102 cm, materiál:
MDF+bambusová konstrukce.
Model pouze do vyprodání zásob.

1.560,-

bílá

TOFI-LEXO

úložný box, materiál: ekokůže
černá nebo bílá, (ŠxHxV):
32x30x32 cm, vhodné
kombinovat se systémem TOFI
new a regály SARAH a NORAH.

bílá

2.490,-

dub sonoma

3.370,SARAH
REGÁLY

KASILERO

dub sonoma
bílá

víceúčelové regály, provedení: dub sonoma nebo bílá, tloušťka 16 mm, materiál: DTD laminovaná,
rozměry (ŠxHxV): 139x33x144 cm. Regál doporučujeme kombinovat s boxy Tofi-Lexou.

NORAH

kvalitní
slovenský
výrobek

víceúčelový regál, materiál: MDF
+ borovicové masivní dřevo,
barevné provedení: bílá + přírodní,
rozměry (ŠxHxV): 40x40x184 cm.
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moderní regály vhodné i do prostoru
vertikální poloha regálu

horizontální poloha regálu

černá

černá

dub sonoma
dub sonoma

2.490,ADEN
moderní víceúčelový regál s mnohostranným využitím, materiál:
DTD laminovaná, provedení: dub sonoma, černá nebo bílá,
rozměry regálu uloženého vertikálně (ŠxHxV): 68,5x25x161,3 cm,
rozměry regálu uloženého horizontálně (ŠxHxV): 156,3x25x73,4 cm.
Regál je ohranění páskou i ze zadní strany, tím je vhodný i do prostoru.

bílá

bílá

KLOE III

KLOE rozkladací

2.390,-

73-125x24x83 cm

moderní víceúčelový regálový systém s mnohostranným využitím, materiál: DTD laminovaná,
provedení: dub sonoma, wenge nebo bílá.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV). Regál je
ohraněn páskou i ze zadní strany, tím je
vhodný i do prostoru.

KLOE II

3.590,-

73-125x24x138 cm

KLOE I

4.790,-

73-125x33x188 cm

KLOE II

KLOE II
wenge

KLOE III

dub sonoma

KLOE III

bílá

dub sonoma

KLOE III

wenge

KLOE I

bílá

KLOE I

wenge

2.560,CLETO
černá

americká třešeň

ALIS

dub

víceúčelový rohový regál,
provedení: bílá, korpus
hrubý 36 mm, rozměr:
(ŠxHxV): 39x39x186,4 cm.
Regál je ohraněním páskou
i ze zadní strany, tím je
vhodný i do prostoru.

3.690,-

víceúčelový regál, černá, bílá, dub nebo americká třešeň + chrom,
korpus hrubý 36 mm, (ŠxHxV): 110x29x191 cm. Regál je ohraněním
páskou i ze zadní strany, tím je vhodný i do prostoru.

bílá
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biela

REGÁLY

americká třešeň

2.890,2.290,ENZO
bíla

moderní víceúčelový
regál, korpus je hrubý
34 mm, provedení:
bílá (ŠxHxV):
90x30,5x162,6 cm.
Regál je ohraněn
páskou i ze zadní
strany, tím je vhodný
i do prostoru.

ODYN
bílá

moderní víceúčelový
regál, korpus je hrubý
34 mm, provedení:
americká třešeň
nebo bílá, (ŠxHxV):
89x29x179,8 cm.
Regál je ohraněn
páskou i ze zadní
strany, tím je
vhodný i do prostoru.

černá

BENITO

dub

1.990,-

víceúčelový regál, černá, bílá, dub nebo americká třešeň
+ chrom, korpus je hrubý 36 mm, (ŠxHxV) 110x29x97 cm. Regál je
ohraněn páskou i ze zadní strany, tím je vhodný i do prostoru.

americká třešeň

korpus je hrubý 35 mm

Tofi new box:
33x28,5x33 cm.
bílá

výběr až ze
4 barevných
provedení dvířek,
které jsou vhodné
do všech typů
TOFI regálů

450,-

bílá
Tofi new dvierka: 420,32,8x9x32,8 cm.

140,víceúčelový policový systém, který si poskládáte podle vašich představ, s možností
dokoupení zásuvek (box) nebo dvířek, provedení: černá, bílá, zelená, žlutá nebo
červená, korpus je hrubý až 35 mm. Regály jsou ohraněny páskou i ze zadní strany,
tím jsou vhodné i do prostoru.

370,Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

2.340,-

2.170,-

TOFI NEW
- systém
3.610,-

3.460,-

černá

1.820,-

1.770,-

bílá

TOFI-LEXO

úložný box, materiál: ekokůže černá nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 32x30x32 cm,
vhodné kombinovat se systémem TOFI NEW a regály SARAH a NORAH ze strany 133.

720,-

2.520,Tofi new 4

111x29x83 cm

Tofi new 3

76x29x153 cm
2.340,-

Tofi new 1

Tofi new RTV stolek

41x29x48 cm

150x39x51 cm

1.390,-

Tofi new 2
76x29x83 cm

2.390,-

2.170,-

Tofi new 6

146x29x153 cm
3.610,-

3.460,-

2.260,-

1.820,-

1.770,-

Tofi new 4

111x29x83 cm

Tofi new 5
111x29x118 cm

Tofi new 3
76x29x153 cm

Tofi new 6

146x29x153 cm

moderní regály vhodné i do prostoru

REGÁLY
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Stohovatelné

680,-

nosnost: 120 kg

zvýhodněná cena
při koupi 20 a více ks
v odstínu zelená

750,-

zvýhodněná cena
při koupi 20 a více ks
v odstínu
modrá a černá

béžová

zvýhodněná cena
při koupi 20 a více ks
v odstínu šedá a bordó

ZINA 2 NEW

650,-

zvýhodněná cena
při koupi 20 a
více ks
v odstínu béžová

nosnost: 120 kg

590,-

černá

modrá

JEFF 2 NEW

židle - stohovatelná, v barevném provedení: zelená látka + matný zlatý rám,
šedá látka + rám v odstínu šampaňské a látka bordó + rám v odstínu šampaňské,
(ŠxHxV): 44x50x93 cm, výška sedu: 46,5 cm. Cena při koupi 1 ks zelená: 630,-Kč šedá a bordó: 780,-Kč.

židle - stohovatelná, provedení: tmavomodrá látka, světle béžová látka,
černá látka + šedý kladívkový rám, (ŠxHxV): 44x50x91 cm, výška sedu: 46,5 cm.
Cena při koupi 1 ks modrá a černá: 690,-Kč. Cena při koupi 1 ks béžová: 720,-Kč.

699,-

699,-

zvýhodnená cena
pri kúpe 20 a viac ks

nosnost: 120 kg

zvýhodněná cena
při koupi 20 a
více ks

černá

modrá

920,-

modrá+šedá

ISO CHROM
hnědá

bordó

ISO - NEW

červená

sžidle - stohovatelná, provedení: černá, bordó, modrá, hnědá, šedá, červená,
rozměr (ŠxHxV): 53x58x83 cm, výška sedu: 47 cm. Cena při koupi 1 ks: 730,-Kč.

690,-

novinka

940,-

červená+zlatý
nátěr

JEFF 3 NEW

stohovatelná židle, provedení: látka + kovové nohy, provedení:
červená+zlatý nátěr nebo modrá+šedá, rozměry
(ŠxHxV): 45,5x56,5x93 cm, výška x hloubka sedu:
44,5x40,5 cm. Na skladě od 30.06.2020. Cena při koupi 1 ks: 720,-Kč.

novinka

680,-

hnědá ekokůže

nosnost: 110 kg

nosnost: 120 kg

novinka

židle - stohovatelná,
materiál chromový rám, provedení
hnědý, (ŠxHxV): 53x58x83 cm,
výška sedu: 47 cm.

síťovina šedá

750,-

síťovina
šedá

nosnost: 120 kg

šedá

nosnost: 110 kg

novinka

černá ekokůže
béžový vzor+chrom

ZINA 3 NEW
stohovateľná stolička, prevedenie: látka béžový
vzor+ chrómovénohy alebo zelená látka+zlatý náter,
rozmery (ŠxHxV): 44x60x95 cm, výška x hĺbka
sedu: 44,5x40 cm. Na sklade od 30.06.2020.

novinka

799,-

černá

999,-

červená

890,-

nosnost: 90 kg

nosnost: 110 kg

hnědá
ekokůže

stohovatelná židle, provedení: síťovina
šedá + chromové nohy nebo ekokůže černá nebo hnědá
+ chromové nohy, rozměry (ŠxHxV): 45x58x82 cm,
výška x hloubka sedu: 44x41 cm. Na skladě od 30.06.2020.

novinka

830,-

hnědá

zelená

DERYA
stohovatelná zasedací židle s černými plastovými opěrkami
na ruce, provedení: síťovina černá + chromové nohy nebo
ekokůže hnědá + chromové nohy, rozměry (ŠxHxV): 53x57x79 cm,
výška x hloubka sedu: 43x42 cm. Na skladě od 30.06.2020.
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bílá

MABEL 3 NEW

hnědá
ekokůže

ZEKI

BULUT
stohovatelná zasedací židle, provedení: síťovina šedá nebo zelená+černá
+ chromové nohy, ekokůže hnědá nebo černá+chromové nohy,
rozměry (ŠxHxV): 50x56x76 cm, výška x hloubka sedu: 43x41 cm. Na skladě od 30.06.2020.

stříbrná

černá
síťovina

černá ekokůže

síťovina
zelená+černá

nosnost: 110 kg

zelená+zlatý nátěr

modrá

židle - taburet na kolečkách s nastavitelnou výškou, materiál: chrom+plast
- modrá, červená, stříbrná, bílá nebo černá, (ŠxHxV): 35x35x43-55 cm.
V provedeních stříbrná, černá, bílá, modrá doplnění zásob 30.06.2020.
V provedení červená doplnění zásob 30.07.2020.

modrá

černá

ALTAN
stohovatelná zasedací židle, materiál: síťovina + chromové nohy,
provedení: zelená + černá, modrá + černá, hnědá nebo černá, rozměry
(ŠxHxV): 46x56x82 cm, výška x hloubka sedu: 47x46 cm.
Na skladě od 30.06.2020.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/KŘESLA

novinka

novinka

1.060,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 100 kg

1.090,-

hnědá

1.150,-

hnědá + černá

šedá s černým
páskem + černá

černá

nosnost: 110 kg

novinka

zelená s černým
páskem + černá

ILHAM
stohovatelná zasedací židle s čalouněnými opěrkami
na ruce, provedení: ekokůže černá nebo hnědá
+ chromové nohy, rozměr (ŠxHxV): 52x55x85 cm,
výška x hloubka sedu: 41x46 cm. Možnost kombinovat
s lavicí ILKIN. Na skladě od 30.06.2020.

černá

ESIN

stohovatelná zasedací židle s černými plastovými
područkami, materiál: síťovina + chromové nohy,
provedení: černá nebo zelená+černá, rozměry (ŠxHxV):
54x56x82 cm, výška x hloubka sedu: 47x46 cm. Na skladě od 30.06.2020.

moderní zasedací židle s plastovými područkami, materiál: síťovina+ chromová
podstava, provedení: černá, hnědá+černá, šedá s černým páskem +černá,
zelená s černým páskem +černá, (ŠxHxV): 55x64x93 cm, výška x hloubka sedu: 45x48 cm.

novinka

novinka

1.330,-

nosnost: 120 kg

nosnost: 100 kg

2.870,-

hnědá

novinka

1.190,-

1.390,-

nosnost: 100 kg

novinka

zelená + černá

UMUT

černá

nosnost: 200 kg
skládací zasedací židle s deskou na psaní, vhodná
i do konferenčních místností a učeben, provedení:
lavice s čalouněnými područkami vhodná do čekáren - 2 místa, provedení:
ekokůže černá nebo hnědá + chromové nohy, rozměr (ŠxHxV): 101x62x84 cm, výška ekokůže černá+ dřevo + chromová podstava, rozměr
(ŠxHxV): 49x77x82 cm, výška x hloubka sedu: 40x38cm.
x hloubka sedu: 42x50 cm. Možnost kombinovat se židlemi ILHAM.
Na skladě od 30.06.2020.

Na skladě od 30.06.2020.

novinka

2.790,-

RIMALA

SONER

moderní zasedací židle s plastovými
područkami, provedení: síťovina
šedá + černá + chromová podstava,
rozměr (ŠxHxV): 51x54x93 cm,
výška x hloubka sedu: 44x49 cm.

skládací zasedací židle s deskou na psaní,
vhodná i do konferenčních místností a učeben,
provedení: ekokůže černá+ dřevo + chromová
podstava, rozměr (ŠxHxV): 51x85x84 cm, výška
x hloubka sedu: 42x40 cm. Na skladě od 30.06.2020.

TEKER

černá

ILKIN

novinka

novinka

3.940,-

2.380,-

1.750,-

nosnost:

EMALA

KULIA

odolná celokovová lavice do čekáren, materiál:
kov + sedadlo z perforovaného plechu, barva:
stříbrná, rozměry: (ŠxHxV): 160x50x40 cm,
šířka sedáku: 48 cm,
výška x hloubka sedu: 40x44cm, 3 místa.

novinka

500 kg

odolná celokovová lavice do čekáren, materiál:
kov + sedadlo z perforovaného plechu, barva:
stříbrná, rozměry: (ŠxHxV): 175x70x78 cm,
šířka sedáku: 48 cm, výška x hloubka
sedu: 40x44cm, 3 místa.

990,-

šedá

RUFUS

šedohnědá taupe

ergonomický klekosed k PC stolům s opěrkou
zad, na kolečkách, provedení: látka šedá nebo
šedohnědá taupe + kovová podstava s černým
nátěrem, rozměry (ŠxHxV): 45/67x75x80-90 cm, výška x hloubka
sedu 34-45x30 cm. Pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné
a plovoucí podlahy. Na skladě od 10.06.2020.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/KŘESLA

novinka

buk + bordó

TEMPO Kľakosed

ergonomický klekosed k PC stolům na kolečkách,
mechanické výškové nastavení sedu,
materiál: masivní dřevo, buk + bordó, (ŠxHxV):
44x66,5 / 63,5x51 / 61 cm, dodáván v demontu.
Model pouze do vyprodání zásob.

oranžová

MESH

1.120,-

1.050,-

nosnost: 90 kg

šedá

KILIAN

ergonomický klekosed k PC stolům, na kolečkách,
provedení: látka světle šedá nebo šedohnědá taupe + kovová
podstava s černým nátěrem, rozměry (ŠxHxV):
45x62x52-62 cm, výška x hloubka sedu 30-45x30 cm.
Pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné
a plovoucí podlahy. Na skladě od 10.06.2020.

nosnost: 70 kg

nosnost: 110 kg

2.060,-

šedohnědá taupe

nosnost: 70 kg

500 kg

nosnost: 90 kg

nosnost:

nosnost: 110 kg

světlešedá

modrá
zelená

otočná židle, provedení: síťovina černá+oranžová, černá+šedá
nebo černá+zelená+ plastová černá podstava, rozměry (ŠxHxV):
39x49x78-90 cm, výška sedu: 40-52 cm.

PERCY

růžová

otočná židle, provedení: síťovina modrá+vzor
nebo růžová+vzor + černá plastová podstava, rozměry
(ŠxHxV): 43x50x71-83 cm, výška x hloubka
sedu: 40-52x42 cm.

BLUES
otočná židle, provedení: látka
mentolová+vzor + plastová černá
podstava, rozměry (ŠxHxV):
39x49x78-90 cm, výška sedu:
40-52 cm.
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novinka

1.150,-

novinka

1.250,-

1.330,-

nosnost: 100 kg

nosnost: 100 kg

nosnost: 70 kg

nosnost: 70 kg

990,-

nosnost: 90 kg

899,-

modrá

šedá

oranžová

šedá

KIDS

otočná židle, provední: látka šedá,
oranžová+ plastová černá podstava (ŠxHxV):
39x43x74-86 cm, výška sedu: 39-51 cm.

otočná židle, provedení: látka vzor
+ plastová černá podstava, rozměry
(ŠxHxV): 39x46x72-84 cm, výška
sedu: 38-50 cm.

1.250,-

otočná židle, provedení: síťovina modrá+vzor
nebo růžová+ vzor + černá plastová podstava,
rozměry (ŠxHxV): 55x55x88-100 cm,
výška x hloubka sedu: 40-52x43 cm.

kancelářská židle s područkami,
provedení: síťovina černá nebo šedá +
plastová podstava a opěrky na ruce, (ŠxHxV):
53x57x83-95cm, výška sedu: 40,5-52,5cm.

novinka

1.170,-

oranžová
modrá
šedá

nosnost: 80 kg

nosnost: 80 kg

zelená

černá

šedá

modrá

růžová

hnědá

šedá

TAMSON

1.320,-

1.350,-

zelená

oranžová

modrá

kancelářská židle, podstava + područky: plast, barva látky: zelená, oranžová,
modrá nebo šedá, (ŠxHxV): 55x48x82-94 cm, výška sedu: 40 - 52 cm.
V provedení zelená pouze do vyprodání zásob.

AYLA

SELVA

kancelářské křeslo, provedení: ekokůže černá nebo hnědá
+ plastová podstava a opěrky na ruce, (ŠxHxV): 55x50x85-97cm,
výška sedu: 36,5-48,5cm.

otočná židle, provedení: ekokůže+plast modrá, růžová nebo
šedá + chromová podstava, rozměry (ŠxHxV): 40x40x74,5-86,5 cm,
výška sedu: 43-55 cm. V prevedení ružová skladom od 31.07.2020.

nové barevné provedení

nové farebné prevedenia
1.560,-

1.430,-

černá

taupe

1.560,-

taupe, oranžová,
zelená

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg

1.320,-

šedá

zelená

oranžová

Možnost koupě
v balení po 2ks
jen

1.360,za kus

zelená

spolu 2.720,taupe

DEX 2 NEW
kancelářské křeslo, provedení: barva: černá, zelená nebo taupe látka+síťovina,
kovová podstava- chrom+plastové područky, (ŠxHxV): 51x59x88,5-95,5 cm,
výška sedu: 43-51 cm. V provedení taupe skladem od 30.07.2020.

šedá

taupe

APOLO

kancelářské křeslo, provedení: síťovina zelená + černá + černý plast, síťovina šedá + černá + bílý plast, síťovina taupe + černá + černý
plast nebo síťovina oranžová + černá + černý plast, chromová podstava, pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy,
rozměry (ŠxHxV): 60,5x 54x 87-95 cm, výška sedu: 41-49 cm. V provedení taupe + černá skladem od 25.06.2020.

nové barevné provedení

1.460,-

1.350,-

1.560,-

nosnost: 100 kg

nosnost: 100 kg

1.390,-

nosnost: 90 kg

růžová

GOFY

ADRA

moderní otočná židle, provedení:
plast +ekokůže + chromová podstava,
barva: bílá, (ŠxHxV): 48x50x82-87cm,
výška x hloubka sedu: 45-45x43 cm.
Na skladě od 20.06.2020

nosnost: 80 kg

SALIM

černá

DARISA NEW

šedá
zelená

oranžová

mentolová

červená

bílá + šedá

CRAIG
kancelářská židle, provedení: látka červená, mentolová nebo šedá
+ kovová podstava, (ŠxHxV): 41x48x76-88cm, výška sedu: 46-58 cm.
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zelená

šedá

DARISA

moderní otočná židle, provedení: plast + ekokůže + chromová podstava,
barva bílá + šedá, černá + tmavěšedá, zelená nebo oranžová,
rozměry (ŠxHxV): 48x54x87,5-100 cm, výška sedu: 52-63 cm.
V provedení černá + tmavěšedá doplnění zásob 30.06.2020.

černá + tmavěšedá

BST 2010 NEW
kancelářské křeslo, spodní podstava - plastová + plastové opěrky
na ruce, materiál: síťovina, barevné provedení: sedadlo černé,
opěrka - zelená nebo šedá, (ŠxHxV): 57x53x86,5 / 96,5 cm,
výška sedu: 42-51 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/KŘESLA

1.480,-

1.610,-

1.460,-

novinka

COLBY NEW

nosnost: 110 kg

nosnost: 100 kg

nové barevné
provedení

REMO 2 NEW

žlutá

1.590,-

kancelářské křeslo, materiál: síťovina + ekokůže + chromová podstava,
provedení: bílá + černá nebo černá, rozměry (ŠxHxV): 43X59X90-100 cm,
výška sedu: 43-53 cm, hloubka sedu: 42 cm.

1.530,-

1.690,-

1.870,-

1.670,-

šedá

šedá
kancelářské křeslo, provedení: černá síťovina
+ ekokůže + plast (černá), (ŠxHxV): 56x54x90-102 cm,
výška sedu: 42,5-54,5 cm.

kancelářská židle s područkami, provedení: látka modrá nebo šedá +
plastová podstava a opěrky, (ŠxHxV): 60x62x97-107cm, výška sedu: 41-51cm.
V provedení modrá pouze do vyprodání zásob.

novinka

bílá

šedá

kancelářské křeslo, provedení: ekokůže bílá nebo světle šedá
+ chromová podstava, pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné
a plovoucí podlahy, rozměry (ŠxHxV): 50x55x76-88cm,
výška x hloubka sedu: 44-56x38cm. Na skladě od 10.06.2020.

novinka

1.750,-

koňaková
ekokůže

BADAR

ARGUS

novinka

1.790,-

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg

1.690,-

kancelářská židle s plastovými
područkami, provedení: síťovina
oranžová + černá + chromová podstava,
rozměry (ŠxHxV): 65x51x89-97cm,
výška sedu: 41-49 cm.

otočná židle s plastovými opěrkami
na ruce, provedení: látka černá + vzor
+ chromová podstava, rozměry (ŠxHxV):
53x59x88-98 cm, výška sedu: 44-54 cm.

nosnost: 110 kg

novinka

LIZBON

STREET

OBALA

DEVRI

1.790,-

nosnost: 110 kg

modrá

nosnost: 90 kg

nosnost: 100 kg

nosnost: 100 kg

modrá

IDOR NEW

kancelářské křeslo s černými plastovými opěrkami
na ruce, provedení: síťovina černá + černá
plastová podstava, rozměry (ŠxHxV): 54x35x87-99 cm,
výška x hloubka sedu: 40-52x42 cm.

kancelářská židle s područkami, provedení: látka černá nebo žlutá
+ plastová podstava a opěrky, (ŠxHxV): 60x52x90-100cm, výška
sedu: 44-56cm. V provedení žlutá pouze do vyprodání zásob,
černá doplnění zásob 30.07.2020.

nosnost: 90 kg

černá

1.590,-

1.490,-

žlutá

nosnost: 110 kg

černá

šedá látka

EDIZ
kancelářské křeslo, provedení: ekokůže bílá + látka
kancelářské křeslo, provedení: látka šedá nebo ekokůže
šedá + chromová podstava, pogumovaná kolečka
vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy, rozměry (ŠxHxV): koňaková + chromová podstava, (ŠxHxV): 48x57x78-88 cm,
výška x hloubka sedu: 44-54x44,5 cm.
46x55x90-102 cm, výška x hloubka sedu: 35-50x40 cm.
V provedení šeda skladem od 29.07.2020.
Na skladě od 10.06.2020.

MIGUEL
kancelářské křeslo s černými plastovými opěrkami
na ruce provedení: látka šedá nebo ekokůže koňaková
+ černá plastová podstava, (ŠxHxV): 59x54x88-100 cm,
výška x hloubka sedu: 39-51x44 cm.

nové barevné provedení

1.780,-

1.940,-

1.890,-

1.780,-

nosnost: 90 kg

nosnost: 80 kg
černá + červená
56x55x75-85 cm
výška sedu: 44-55 cm

nosnost: 110 kg

novinka

MALIK NEW

černá + červená + béžová
59x59x93-105 cm,
výška sedu: 43-53 cm.

kancelářské křeslo s černými plastovými područkami, provedení: ekokůže
černá + červená + béžová nebo černá + červená + plastová podstava. Rozměry
uváděny v pořadí (ŠxHxV). V provedení černá + červená pouze do vyprodání zásob.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/KŘESLA

šedá + černá

MADAN
moderní kancelářské křeslo s područkami,
provedení: ekokůže černá a oranžová + plastová
podstava a opěrky na ruce, rozměry (ŠxHxV):
56x55x75-85 cm, výška sedu: 44-55 cm.

modrá

IZOLDA
kancelářské křeslo s bílými plastovými područkami,
provedení: síťovina modrá nebo šedá + černá + chromová podstava,
pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy, rozměry
(ŠxHxV): 52X57X90-100 cm, výška x hloubka sedu: 44-45x49 cm.
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2.050,-

1.960,-

2.190,-

1.960,-

nové barevné
provedení

nosnost: 110 kg

2.050,-

šedá

GRISEL

BADER

černá

TC3-973M 2 NEW

černá

modrá

TC3-7741 NEW
kancelářské křeslo, podstava + područky: plast,
barva: černá nebo béžová látka, (ŠxHxV): 59x62x99-109cm,
výška sedu: 45 - 55 cm.

kancelářské křeslo, podstava + područky - chrom, opěrky - plast,
barva černá nebo modrá, ekokůže + síťovina, (ŠxHxV):
58x60x105-115 cm, výška sedu: 35-45 cm.
V provedení černá doplnění zásob 10.07.2020.

novinka

2.040,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 110 kg

1.999,-

novinka

2.390,-

červená

černá

šedá

moderní kancelářské křeslo s opěrkou hlavy,
provedení: černá látka + šedá síťovina,
kovová podstava- chrom + plastové opěrky
na ruce, pogumovaná kolečka vhodná
na plovoucí a dřevěné podlahy, (ŠxHxV):
60x56x116-126 cm, výška sedu: 48,5 - 58,5 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

béžová

nosnost: 110 kg

kancelářské křeslo s područkami,
provedení: látka mentolová + černá plastová
podstava a opěrky na ruce, rozměry
(ŠxHxV): 61x65x93-103 cm, výška sedu:
46-56 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

zelená

2.350,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg

1.990,-

DAKIN
kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a s černými
plastovými područkami, provedení:
síťovina světlešedá + černá + chromová podstava,
rozměry (ŠxHxV): 58x60x116-126 cm,
výška x hloubka sedu: 45-55x50 cm.

AEX
kancelářské křeslo, síťovina + chrom, barva: sedadlo černé, opěrka:
černá/zelená/červená/šedá, (ŠxHxV): 59x63x102 cm, výška sedu: 43-53 cm.

FABRY NEW
kancelářské křeslo s područkami,
provedení: látka šedá + černá síťovina
+ chromová podstava, (ŠxHxV):
63x60x118-128 cm, výška x hloubka sedu:
46-56x51 cm.

novinka

IMELA TYP 2
kancelářské křeslo s černými plastovými područkami, materiál: síťovina
+ chromová podstava, provedení: oranžová + černá, zelená + černá nebo černá,
pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy, rozměry (ŠxHxV):
52x60x95-105 cm, výška x hloubka sedu: 44-45x52 cm.

novinka

pohodlné kancelářské křeslo s čalouněnými
područkami, provedení: šedá látka
+ chromová podstava a opěrky na ruce, rozměry
(ŠxHxV): 61x65x94-102,5 cm, výška sedu:
38-46,5 cm.

oranžová

šedá

LANCELOT
kancelářské křeslo - látka (sedadlo + opěrka) plast (opěrky na ruce), chrom
(podstava), provedení oranžová + černá nebo šedá + černá, (ŠxHxV):
59x46x90-99 cm, výška sedu: 45-55 cm, pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí
a dřevěné podlahy. V provedení oranžová + černá pouze do vyprodání zásob.

2.290,-

2.290,-

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg

2.320,-

nosnost: 110 kg
DARLOS

šedá

IMELA TYP 1
kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a s černými plastovými područkami, materiál: síťovina + chromová
podstava, provedení: oranžová + černá, zelená + černá nebo černá, pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné
a plovoucí podlahy, rozměry (ŠxHxV): 52x60x112-122 cm, výška x hloubka sedu 44-45x52 cm.
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2.190,-

2.230,-

nosnost: 90 kg

nosnost: 110 kg

2.040,-

azurová zelená

červená

MORGEN
kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, provedení: látka šedá, červená nebo azurová
zelená, chromová podstava a opěrky na ruce, pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí
a dřevěné podlahy, rozměry (ŠxHxV): 50,5x64x92,5-102,5 cm, výška sedu: 45,5-55,5 cm.
V provedení azurová zelená a šedá doplnění zásob 10.06.2020.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/KŘESLA

kancelářské křeslo s područkami,
provedení: ekokůže černá + šedá
síťovina + plast, (ŠxHxV):
60x62x98-108 cm, výška sedu:
45-55 cm. Model do vyprodání zásob.

nosnost: 110 kg
oranžová

RULIS

DARIUS

kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami
kancelářská židle s područkami,
na ruce, provedení: ekokůže růžová
provedení: látka hnědá + šedá plastová + chromová podstava, pogumovaná kolečka
podstava a opěrky na ruce, (ŠxHxV):
vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy,
62x55x86,5-96,5 cm, výška sedu:
rozměry (ŠxHxV): 60x61x96-106 cm, výška
50-60 cm. Model do vyprodání zásob.
sedu: 44-54 cm. Na skladě od 10.06.2020.

novinka

2.330,-

2.270,-

2.220,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 90 kg

nosnost: 110 kg
LANDON

novinka

nosnost: 110 kg

2.190,-

2.290,-

šedá

CAGE

TC3-867F

kancelářské křeslo, provedení: bílý plast +
síťovina šedá nebo síťovina oranžová, chromová
podstava, pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí
a dřevěné podlahy, rozměry (ŠxHxV):
56x57,5x97,5-103 cm, výška sedu: 40-50 cm.

kancelářské křeslo, podstava + opěrky
-plast, područky - čalouněné,
barva: šedočerná látka, rozměry
(ŠxHxV): 62x66x95-105 cm,
výška sedu: 49 - 59 cm.

novinka

2.240,-

1.940,-

2.290,-

1.790,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 110 kg

nosnost: 110 kg

2.140,-

OZELA

60x50x112-124 cm

60x50x91-103 cm

SANAZ typ 1

kancelářské křeslo s bílými plastovými opěrkami
na ruce, provedení: síťovina zelená + černá
+ chromová podstava, pogumovaná kolečka
vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy, (ŠxHxV):
53x60x91-101 cm, výška x hloubka sedu: 44-45x49 cm.

černá

červená

60x50x95 cm

SANAZ typ 2

SANAZ typ 3

QUIRIN NEW

kancelářské křeslo s bílými plastovými područkami s opěrkou hlavy (typ 1), provedení:
síťovina + látka šedá + chromová podstava, pogumovaná kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí
podlahy (typ 1, typ 2), rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV), výška sedu (typ 1 a typ 2): 49-60 cm,
(Typ 3): 51,5 cm.

kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, provedení:
ekokůže černá nebo červená + chromová podstava + opěrky
na ruce, (ŠxHxV): 55x57x90-97 cm, výška sedu: 44,5-52,5 cm.

novinka

2.360,-

modrá + černá

růžová

ELMAS

TABAREZ 1513

petrolejová

šedá + černá

2.190,-

nosnost: 110 kg

šedohnědá

bílá

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg

2.080,-

LENER

kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a s černými plastovými područkami, provedení: síťovina růžová,
petrolejová, šedá + černá nebo modrá + černá + chromová podstava, pogumovaná kolečka vhodná
na dřevěné a plovoucí podlahy, rozměry (ŠxHxV): 61x50x103,5-115,5 cm, výška sedu: 41-53 cm.

designové kancelářské křeslo s výškově nastavitelným otočným
sedadlem, provedení: bílá ekokůže + chrom, šedohnědá látka + chrom,
rozměry (ŠxHxV): 62x63x76-86 cm, výška sedu: 43-53 cm.

kancelářské křeslo provedení:
síťovina žlutozelená + černá, podstava
(chrom), područky (chrom + plast),
(ŠxHxV): 61x61x85-95cm,
výška sedu: 35 - 45 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

novinka

2.390,-

2.490,-

taupe

FARAN
moderní kancelářské křeslo s plastovými područkami,
provedení: ekokůže černá nebo šedohnědá taupe + chromová podstava
a opěrky, rozměry (ŠxHxV): 54x62,5x102-110 cm, výška sedu: 45-53 cm.
Pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a dřevěná podlahy.
V provedení taupe doplnění zásob 10.06.2020.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/KŘESLA

černá

ZARGO

růžová

kancelářské křeslo s polohovacími opěrkami na ruce, provedení: ekokůže
růžová nebo černá, bílá plastová podstava a opěrky na ruce,
pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy, rozměry
(ŠxHxV): 61x61x96-108 cm, výška sedu: 43-55 cm.
V provedení černá pouze do vyprodání zásob.

nosnost: 120 kg

nosnost: 130 kg

růžová

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg
černá

2.690,-

2.780,-

2.660,-

černá

ALTAZ
kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami
na ruce, provedení: černá ekokůže, chromová
podstava a opěrky, pogumovaná kolečka
vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy,
rozměry (ŠxHxV): 55x71x 97,5-103 cm,
výška sedu: 41-51 cm.

GOTHEL

pohodlné kancelářské křeslo s
černými plastovými područkami,
provedení: ekokůže černá + černá
plastová podstava, (ŠxHxV):
65x59x107-117 cm, výška
x hloubka x šířka sedu: 44-54x54x44 cm.
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novinka

2.660,-

2.390,-

2.899,-

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg

zelená, šedá

nosnost: 110 kg

oranžová, černá

2.999,-

2.690,-

černá + černá
oranžová + černá

šedá + černá

hnědá-camel

zelená

TAXIS

bílá

TWIST

SORIA

kancelářské křeslo, provedení: ekokůže bílá nebo
kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami
hnědá - camel s černým prošíváním, chromová podstava,
na ruce, provedení: hnědá camel ekokůže,
pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí
chromové područky a podstava, rozměry
a dřevěné podlahy, rozměr (ŠxHxV) 58x63,5x84,5-96,5 cm,
(ŠxHxV): 71 x54x111-119 cm, výška sedu:
výška sedu: 46-58,5 cm.
45,5-53,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a s plastovými područkami, provedení: síťovina
černá nebo oranžová + černá + opěrky na ruce a podstava z černého plastu,
zelená nebo šedá + černá + chromová podstava + bílé opěrky na ruce, rozměry (ŠxHxV):
64x63x118-126 cm, výška sedu: 45-53 cm. Barevná provedení s chromovou podstavou
jsou dodávány s pogumovanými kolečky, které jsou vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy.

novinka

nastavitelná
výška a hloubka
opěrky zad.

nosnost: 130 kg

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg

2.290,-

2.420,-

2.340,-

2.590,-

černá

DRUGI typ 2

DRUGI typ 1

zasedací židle s kovovými
kancelářské křeslo s kovovými čalouněnými
čalouněnými područkami,
područkami, provedení: ekokůže
provedení: ekokůže béžová + černá
béžová + černá + chromová podstava, pogumovaná
+ chromová podstava, (ŠxHxV):
kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy,
60x57,5x105 cm, výška sedu: 51 cm.
(ŠxHxV): 57x60x105-112,5 cm, výška sedu: 45-53 cm.

2.420,-

modrá + šedá

RANDAL

LESTER NEW

červená + oranžová

2.490,-

2.430,světlešedá

nosnost: 110 kg

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg

NELSON

DELANO
moderní kancelářské křeslo s područkami, provedení: látka zelená + bílá (plast) nebo látka světle šedá
+ černá (plast), plastová podstava a opěrky na ruce, pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy,
rozměry (ŠxHxV): 59x58x91-101 cm, výška sedu: 48,5-58,5 cm.

3.110,-

červená

SIDRO

kancelářské křeslo s područkami,
kancelářské křeslo s opěrkou hlavy
moderní kancelářské křeslo s výškově nastavitelnou
provedení: síťovina šedá + bílá podstava a bílé
a s čalouněnými područkami,
opěrkou hlavy a výsuvnou podnožkou,
provedení: ekokůže černá + kovová plastové opěrky, pogumovaná kolečka vhodná provedení: černá látka + síťovina, kovová podstava na plovoucí a dřevěné podlahy, rozměry (ŠxHxV):
podstava + opěrky, (ŠxHxV):
černá barva + plastové područky, (ŠxHxV):
63x66x120-130 cm, výška sedu: 47-57cm. 57x65x90-100cm, výška sedu: 44-54 cm.
60x58x113-121 cm, výška sedu: 48 - 56 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.
Model pouze do vyprodání zásob.
Doplnění zásob 25.06.2020.
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3.460,-

šedá

nosnost: 110 kg

nosnost: 110 kg

nosnost: 100 kg
GLAM

kancelářské křeslo - materiál: síťovina
(sedadlo + opěrka), plast (opěrky na ruce),
chrom (podstava), pogumovaná kolečka
vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy,
barevné provedení: černá, (ŠxHxV):
62,5x65x112,5-122 cm, výška sedu: 41,5-51 cm.

2.750,-

2.670,-

2.660,-

2.460,nosnost: 110 kg

nosnost: 120 kg
IZIDOR NEW

černá

ARIO

zelená

kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, materiál: ekokůže
černá + oranžová nebo černá + šedá, plastová podstava + opěrky,
(ŠxHxV): 62x71x102-112cm, výška sedu: 47,5-57,5cm.

2.890,-

2.580,-

zelená

světlešedá

2.730,-

zelená

kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, provedení:
ekokůže černá + šedá nebo černá + zelená + plastová podstava
a opěrky na ruce, pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí
a dřevěné podlahy, (ŠxHxV): 61x72x108-118cm, výška sedu:
45-55cm. Model pouze do vyprodání zásob.

otočná rostoucí židle s nastavitelnou výškou a hloubkou
opěrky zad, provedení: síťovina + ekokůže červená
+ oranžová nebo modrá + šedá + plastová podstava, rozměry
(ŠxHxV): 50x58x82-107 cm, výška sedu: 48-58 cm.

červená

VAN

šedá

kancelářské křeslo s nastavitelnými opěrkami
na ruce, podstava chrom + plastové opěrky na
ruce, barva: červená nebo šedá látka, (ŠxHxV):
62,5x61x116-126 cm, výška sedu: 48-58 cm.

KOLO
manažerské křeslo, materiál: podstava +
područky - plast, ekokůže
bílá / hnědá, (ŠxHxV): 66x77x112-120 cm,
výška sedu: 48 - 58 cm.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/KŘESLA

novinka

3.070,-

2.270,-

2.640,šedá

2.790,-

černá

bílá cappucino

nosnost: 110 kg

nosnost: 110 kg

3.070,-

2.790,-

bílá

cappuccino
šedá

cappuccino

černá

bílá

AZURE 2 NEW typ 2

AZURE 2 NEW

zasedací židle s kovovými čalouněnými područkami,
provedení: ekokůže cappuccino nebo bílá + chromová podstava,
(ŠxHxV): 54,5x62,5x90,5 cm, výška x hloubka sedu: 45x47,5 cm.

moderní kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, provedení: ekokůže černá, cappuccino, bílá nebo šedá + chromová podstava
a opěrky, (ŠxHxV): 54,5x63x106-114 cm, výška sedu: 45-53 cm. Pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy.
Model v provedení ekokůže šedá pouze do vyprodání zásob. V provedení černá doplnění zásob 10.06.2020.

2.699,-

od

smaragdová
+ gold-chrom-zlatá
kancelářské křeslo, provedení: Velvet látka smaragdová
+ gold-chrom-zlatá, modrá + chromová podstava nebo světlešedá + černá
podstava, rozměry (ŠxHxV): 59x62x82-92 cm, výška sedu: 45-54 cm,
hloubka sedu: 46,5cm. Doplnění zásob 29.07.2020.
V provedení smaragdová cena 2.860,- Kč.

3.190,-

2.960,-

moderní kancelářské křeslo s područkami, provedení: látka
šedá + chromová podstava nebo látka modrá + plastová podstava, plastové opěrky
na ruce, rozměry (ŠxHxV): 63x63x117-127 cm, výška sedu: 48,5 - 58,5 cm.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/KŘESLA

novinka

3.060,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 120 kg

kancelářské křeslo s čalouněnými
opěrkami, materiál: ekokůže hnědá + černá,
plastová podstava + opěrky, (ŠxHxV):
70x68x109-119cm, výška sedu: 45-55cm.
Doplnění zásob 28.06.2020.

SAFIN
kancelářské křeslo s čalouněnými
područkami, provedení:
světlešedá ekokůže + chrom, (ŠxHxV):
64x70x113-123, výška sedu: 45-55 cm.
Doplnění zásob 10.06.2020.

3.160,-

ELINOR
stylové kancelářské křeslo vhodné i do domácích
kanceláří, materiál: ekokůže šedobéžová + chromová
podstava, rozměry (ŠxHxV): 57x55x78-89 cm,
výška sedu: 45-57 cm, hloubka sedu: 43 cm.

3.270,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 150 kg
BAKARI

kancelářské křeslo - ekokůže světlehnědá nebo bílá, podstava
(chrom), područky (chrom + ekokůže); rozměry (ŠxHxV):
61,5x67x100,5-110cm, výška sedu: 40,5-50 cm.
V provedení světlehnědá pouze do vyprodání zásob.

3.190,-

šedá

šedá

modrá

LIONEL 1658LC

ICARUS

kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami
na ruce, materiál: ekokůže černá s červeným
lemováním, plastová podstava + opěrky, (ŠxHxV):
61,5x70x114-122 cm, výška sedu: 43-53cm.

3.160,-

nosnost: 110 kg

modrá

bílá

světlehnědá

3.290,-

2.990,-

PORSHE NEW

moderní kancelářské křeslo s opěrkou
hlavy a s čalouněnými područkami,
provedení: ekokůže černá + chromová
podstava a dřevěné područky,
rozměry (ŠxHxV): 72x64x104-112 cm,
výška sedu: 41-49 cm.

3.080,-

nosnost: 110 kg

světlešedá
+ černá

nosnost: 110 kg

nosnost: 150 kg

novinka

ZAKAR

MADOX
kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami
na ruce, provedení: černá ekokůže, plastové
opěrky a chromová podstava, (ŠxHxV):
66x73x112-122, výška sedu: 45-55 cm.
Doplnění zásob 10.06.2020.

bílá

3.470,-

nosnost: 110 kg

OLBA
pohodlné kancelářské křeslo s čalouněnými područkami,
provedení: šedá nebo béžová látka + plast (černá), (ŠxHxV):
62,5x63x102-112 cm, výška sedu: 44-54 cm. Doplnění zásob 15.06.2020.

2.870,-

hnědá

EROL

béžová

2.960,-

2.690,-

modrá
a světlešedá

nosnost: 110 kg

šedá

2.390,modrá
+chrom

nosnost: 110 kg

nosnost: 110 kg

nové
barevné
provedení

MARVIN NEW
kancelářské křeslo s čalouněnými polohovacími opěrkami na
ruce, materiál: ekokůže černá + červená + bílá nebo černá +
béžová + bílá, chromová podstava, plastové opěrky, (ŠxHxV):
71x52x111-119 cm, výška sedu: 45-53 cm.

SARAKA
pohodlné kancelářské křeslo s čalouněnými
polohovacími opěrkami na ruce, provedení:
bílá ekokůže + plast (stříbrná), (ŠxHxV):
66,5x72,5x109-119 cm, výška sedu:
47,5-57,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
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3.520,-

3.280,-

AFRA

kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami
na ruce, materiál: ekokůže černá + bílá,
plastová podstava + područky, (ŠxHxV):
67x78x114-124cm, výška sedu: 47-57cm.

novinka

kancelářské křeslo, materiál: podstava +
područky - plast, ekokůže bílo černá, (ŠxHxV): 65x71x107-117 cm,
výška sedu: 46-56 cm.

světlešedá

nosnost: 110 kg

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg

nosnost: 110 kg

VISAR

LOTAR

3.390,-

3.330,-

3.280,-

modrošedá

moderní kancelářské křeslo s područkami
na ruce, provedení: látka světle šedá + bílá
podstava a opěrky na ruce nebo látka modrošedá
a šedá podstava a opěrky na ruce, pogumovaná kolečka
vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy, rozměry (ŠxHxV):
62x62,5x117,5-127,5 cm, výška sedu: 48-58 cm.

SIEMO NEW
kancelářské křeslo - ekokůže hnědá / černá nebo ekokůže
černá / černá, podstava (plast), opěrky na ruce (plast);
(ŠxHxV): 64x72x112-122 cm, výška sedu: 45-55 cm.

novinka

3.580,-

stylové prošívané kancelářské křeslo,
provedení: látka béžová + dřevěná podstava
- barva ořech, (ŠxHxV): 56x67x89-97 cm,
výška x hloubka sedu: 45-53x47 cm.

kancelářské otočné křeslo, materiál: látka
velvet + kov, provedení: smaragdová + černé
nohy, (ŠxHxV): 60x62,5x85-95 cm,
výška x hloubka sedu: 49-59x43 cm.

pohodlné kancelářské křeslo s čalouněnými
područkami, provedení: ekokůže
černá + chromová podstava a opěrky
na ruce, (ŠxHxV): 64x70x114-124cm,
výška sedu: 45-55 cm.

nosnost: 150 kg

nosnost: 110 kg

GILBERT

HAGRID

ARZU

DENZEL NEW
moderní kancelářské křeslo s opěrkou hlavy,
provedení: šedá látka + bílá ekokůže, chromová
podstava a opěrky na ruce, (ŠxHxV): 75x58x113-123 cm,
výška sedu: 44-52 cm.

novinka

3.630,-

HEVYR
designové kancelářské křeslo,
provedení: černá, materiál: ekokůže
+ plast, (ŠxHxV): 66x70x118-128cm,
výška sedu 45 -57 cm.

3.910,-

3.650,-

3.590,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 110 kg

nosnost: 100 kg

3.499,-

hnědá + černá

3.590,-

3.580,-

nosnost: 110 kg

3.440,-

nosnost: 120 kg

nosnost: 110 kg

3.890,-

šedá + černá

TANER NEW

IZAURA

kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, provedení: šedá
nebo hnědá + černá ekokůže + chrom, pogumovaná kolečka vhodná
na plovoucí a dřevěné podlahy. (ŠxHxV): 62x73x113-123, výška
sedu: 45-55 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

kancelářské křeslo s opěrkou hlavy a s područkami,
provedení: síťovina černá + chromová podstava, pogumovaná
kolečka vhodná na dřevěné a plovoucí podlahy, (ŠxHxV):
52x64x119-129 cm, výška x hloubka sedu: 44-54x52 cm.

TIMUR NEW
kancelářské křeslo s čalouněnými područkami,
provedení: šedá látka + černá ekokůže, plastové
opěrky na ruce a podstava, (ŠxHxV):
71x84x108-116 cm, výška sedu: 41-49 cm.

novinka

IMELDA

kancelářské křeslo vhodné i do domácích kanceláří,
PAULOS
materiál: ekokůže + látka + bílá kovová podstava,
moderní kancelářské křeslo s čalouněnými
provedení: bílá + šedá, pohodlné měkké sedadlo
područkami, provedení: ekokůže černá
a opěrka zad, pogumovaná kolečka vhodná na
+ dřevěná podstava a područky, rozměry
dřevěné a plovoucí podlahy, (ŠxHxV): 67x71x90-100 cm,
(ŠxHxV): 72x64x104-112 cm, výška
výška x hloubka sedu: 46-56x45 cm.
sedu: 41-49 cm.
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4.090,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 110 kg

3.890,-

ROTAR

4.190,nosnost: 100 kg

3.770,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 110 kg

3.690,-

MERSIN

DELIZ

kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami na
designové kancelářské křeslo,
ruce, provedení: červená látka + plastové
provedení: černá, materiál: ekokůže
opěrky na ruce a podstava, rozměry
+ plast, (ŠxHxV): 64x74x115-126cm,
(ŠxHxV): 70x63x119-127 cm,
výška sedu: 43-51 cm.
výška sedu 49 -59 cm.

moderní kancelářské křeslo s opěrkami na
ruce, provedení: látka bílá + chromová
podstava černý plast, pogumovaná kolečka
vhodná na plovoucí a dřevěné podlahy,
rozměry (ŠxHxV): 64x69x118-128 cm,
výška sedu: 47,5 - 57,5 cm.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/KŘESLA

nosnost: 150 kg

EMRE

červená

AGENA

4.390,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 120 kg

nosnost: 130 kg
modrá

3.860,-

4.050,-

3.040,-

novinka

novinka

novinka

novinka

kancelářské/herní křeslo s opěrkou hlavy a polštářkem,
čalouněné područky, provedení: ekokůže černá + modrá
nebo černá + červená + plastová podstava, rozměry
(ŠxHxV): 63x72x114-124 cm, výška x hloubka
sedu 45-55x51 cm. Skladem od 10.06.2020.

KRISTOF

kancelářské/herní křeslo s černými plastovými
područkami, provedení: ekokůže černá
+ bílá + černá plastová podstava, pohodlné
sezení zajistí polštářky v oblasti zad a
opěrky hlavy, (ŠxHxV): 58x68x120-130 cm,
výška x hloubka sedu: 43-53x49 cm.

kancelářské/herní křeslo s opěrkou hlavy, nastavitelné
područky(výška) a polohovací opěrka zad,
provedení: ekokůže černá + army vzor + plastová podstava
a opěrky na ruce, pohodlné sezení zajistí polštářky
v oblasti zad a opěrky hlavy, rozmery (ŠxHxV):
62x78x120-130 cm, výška x hloubka sedu: 45-55x50 cm.
Skladem od 10.06.2020.

OZGE
kancelářské/herní křeslo, provedení: ekokůže černá + červená + bílá a plastová
podstava + područky, polohovací opěrka zad a výsuvná podnožka,
pohodlné sezení zajistí polštářky v oblasti zad a opěrky hlavy,
(ŠxHxV): 67x75x112-120cm, výška x hloubka sedu: 47-55x50 cm

novinka

novinka

3.740,-

4.280,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 150 kg

4.480,-

BILGI
kancelářské/herní křeslo s opěrkou hlavy,
nastavitelné opěrky na ruce (výška) a polohovací opěrka zad,
provedení: ekokůže černá + zelená + plastová podstava
a opěrky na ruce, pohodlné sezení zajistí polštářky
v oblasti zad a opěrky hlavy, (ŠxHxV): 62x78x120-130 cm,
výška x hloubka sedu: 45-55x50 cm. Skladem od 10.06.2020.

ARNAUD NEW

JADIS

kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, polohovací
opěrkou zad a výsuvnou podnožkou, provedení: černá ekokůže
+ chromová podstava, pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí
a dřevěné podlahy, (ŠxHxV): 68x77x105-113 cm, výška sedu: 48-56 cm.

moderní PC stůl, barevné provedení: černá, materiál: kovový rám s černým nátěrem + plát
stolu z MDF s karbonovou fólií. Rozměry (ŠxHxV): 120x60x75 cm. Na skladě od 29.07.2020.

5.390,-

590,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 110 kg

4.690,-

Pravá kůže

DRAKE

4.070,-

kancelářské křeslo, materiál: kůže/ekokůže, provedení:
černá, růžice + opěrky: plast, (ŠxHxV):
66x75x115-124,5 cm, výška sedu: 49 - 59 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

4.550,-

640,-

přenosný, skládací, příruční stolek na notebook s
nastavitelnou výškou a s polohovací částí vrchní
desky do tří poloh, materiál: MDF + kov, provedení:
bílá nebo černá, rozměry (ŠxHxV): 60x35x20 cm.

680,-

1.140,-

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg

3.980,-

EVALD

LUMIR

pohodlné kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, polohovací opěrkou zad a výsuvnou podnožkou,
provedení: bordó nebo hnědá ekokůže, chromová podstava, pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a
dřevěné podlahy, rozměry (ŠxHxV): 72x 85x 111-128 cm, výška sedu: 56-64 cm

TICHON NEW
kancelářské křeslo s čalouněnými područkami, polohovací
opěrkou zad a výsuvnou podnožkou, provedení: ekokůže
černá, chromová podstava, plastové opěrky ruky,
pogumovaná kolečka vhodná na plovoucí a dřevěné
podlahy, rozměry (ŠxHxV): 68x 57-122 x 110-116 cm , výška
sedu: 45-50 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

TYLER
kancelářské křeslo s čalouněnými opěrkami
na ruce a funkcí masáže, provedení: ekokůže
černá + plastová podstava + opěrky, (ŠxHxV):
64x70x113-123cm, výška sedu: 45-55cm.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/KŘESLA/PC STOLY

LYON

NOVA

stolek na notebook
stolek na notebook s nastavitelnou s nastavitelnou výškou na kolečkách (2 kolečka
výškou, materál: MDF buk + kov
s brzdami), materiál: MDF černá + kov stříbrná,
stříbrná, (ŠxHxV): 53,5x41x46,5 / 75 cm.
(ŠxHxV): 65x42,5x47 / 67 cm.

JOFRY
PC stůl s výsuvem na klávesnici,
materiál: kov + MDF, provedení:
černá + stříbrná, rozměry: (ŠxHxV):
60x53,5x75 cm.
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plát stolu hrubý až 22 mm

EGON

kvalitný
kvalitní
slovenský
výrobok
výrobek

bílá

bílá

dub sonoma/bílá

dub sonoma/bílá

buk

buk

plát stolu hrubý až 22 mm

2.680,-

EUSTACH

kvalitný
kvalitní
slovenský
výrobok
výrobek

PC stůl, provedení: dub sonoma/bílá, buk
nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, plát
stolu hrubý až 22 mm, (ŠxHxV): 137x60x76,3 cm

3.590,-

PC stůl, provedení: dub sonoma / bílá, buk nebo bílá
materiál: DTD laminovaná, plát
stolu hrubý až 22 mm, (ŠxHxV): 137x60x76,3 cm

nové barevné provedení
2.630,-

novinka

2.630,-

2.230,-

2.230,2.450,-

IMAN
bílá

PC stůl se zásuvkou
a magnetickou tabulí,
provedení: bílá / černá,
materiál: DTD laminovaná,
(ŠxHxV): 110x50x103 cm.

dub sonoma

KORNER NEW
praktický univerzální rohový PC stůl s poličkami, barevné
provedení: bílá nebo dub sonoma, materiál:
DTD laminovaná, (ŠxHxV): 120 - 100 / 50-29 / 76 cm.

2.370,-

3.590,-

kvalitní
slovenský
výrobek

bílá

dub sonoma/bílá

buk
kvalitní
slovenský
výrobek

dub sonoma/bílá

BANY

Versal NEW rozkladací
PC stůl se zásuvkami, provedení: dub sonoma / bílá nebo bílá,
materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 120x50x75 cm.

PC stůl se zásuvkami, provedení: dub sonoma, bílá, buk nebo
wenge, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 140x60x76 cm.dub sonoma

bílá

wenge

4.490,-

2.130,-

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

3.390,dub sonoma

VISTA

bílá
dub sonoma
RONY NEW
rohový PC stůl, barevné provedení: bílá nebo dub
sonoma, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 84x84x74 cm.

rohový univerzální (L/P) PC stůl s poličkami
a se zásuvkami v barevném
provedení: dub sonoma, materiál: DTD laminovaná,
rozměry (ŠxHxV): 121x107,6x90,1 cm

HANY

biela

dub sonoma

PC stůl se zásuvkami, provedení: dub sonoma nebo bílá,
materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 118x60x75 cm.

4.190,kvalitní
český
výrobek

2.380,-

švestka/bílá
kvalitní
slovenský
výrobek

SAMSON NEW
PC stůl, barevné provedení: švestka/bílá nebo dub sonoma/bílá, materiál: DTD laminovaná,
rozměry (ŠxHxV): 110x55x76,1 cm. Kvalitní slovenský výrobek.

146

2.290,BENTOS

dub sonoma/bílá

PC stůl rohový s policí, materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: bílá / beton, rozměry (ŠxHxV): 156,9x138x74,4 cm.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/PC STOLY

nové barevné provedení
kvalitný
kvalitní
slovenský
výrobok
výrobek

bílá/šedá grafit

bílá/dub wotan

3.950,-

DALTON 2 NEW

kvalitní kovové úchytky

dub sonoma/bílá

luxusní univerzální PC stůl, provedení: dub
sonoma/bílá, bílá/dub wotan nebo bílá/grafit
materiál: DTD laminovaná, rozměry stolu (ŠxHxV):
138x67,5x75 cm, rozměry skříňky (ŠxHxV):
138x40x62 cm, rozměry (ŠxHxV): 167,5x138x75 cm.
Pláty stolu hrubé až 22mm.

3.130,-

dub sonoma/bílá

2.460,-

kvalitný
kvalitní
Slovenský
slovenský
výrobok
výrobek

dub wotan

VENDI

dub sonoma

bílá

JASMIN
kvalitný
kvalitní
Slovenský
slovenský
výrobok
výrobek

PC stůl univerzální L/P
se zásuvkou a 4 policemi,
(možnost montování z obou stran),
materiál: DTD laminovaná, barevné provedení:
bílá, dub sonoma nebo dub wotan,
rozměry (ŠxHxV): 120x60x75 cm.
V provedení dub Wotan jen do
vyprodání zásob.

víceúčelový praktický psací nebo
barový stůl, barevné provedení: bílá, dub sonoma
nebo beton, materiál: DTD laminovaná, rozměry
(ŠxHxV): 125x50x79,2 / 183 cm.

BILI
PC stůl, materiál: DTD laminovaná. Barevné provedení:
tmavě šedá-grafit/bílá. Rozměry (ŠxHxV): 120x53x75,5 cm.

FLOKI NEW

2.790,-

praktický PC stůl s regálem,
materiál: DTD, provedení,
bílá. (ŠxHxV): 120x60x150 cm.

v provedení
beton

2.660,-

2.390,-

od 2.730,v provedení bílá,
dub sonoma

beton

novinka
dub sonoma

bílá

novinka
od

4.390,v provedení

4.290,-

beton

kvalitný
kvalitní
Slovenský
slovenský
výrobok
výrobek

kvalitný
kvalitní
Slovenský
slovenský
výrobok
výrobek

bílá

beton

dub grafit

TERINO

MINESON
víceúčelový praktický rohový psací stůl, barevné provedení:
bílá, bílá/beton nebo dub sonoma, materiál: DTD
laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 124x42,4 / 90x75,5 / 145 cm.

dub artisan

4.470,-

praktický univerzální (L/P) rohový PC stůl s policí a 3 zásuvkami,
materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá, grafit nebo
dub artisan, rozměry (ŠxHxV): 138x50 / 110x75,4 cm. Vhodný i do prostoru.

novinka

dub sonoma

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/PC STOLY

bílá
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2.990,novinka

3.730,-

dub wotan/bílá

dub san remo/bílá

bílá/beton

bílá/černá

kvalitný
kvalitní
slovenský
výrobok
výrobek

NOE NEW

kvalitní
slovenský
výrobek

plát stolu hrubý až 22 mm

dub sonoma/bílá

PC stůl rohový, univerzální L/P, vhodný
na umístění do prostoru, materiál:
DTD laminovaná, provedení dub sonoma / bílá,
dub wotan/bílá, bílá/beton, bílá/černá nebo
dub san remo/bílá, rozměry (ŠxHxV): 135x135x74 cm.

KALIMERO

bílá

praktický rohový PC stůl, provedení bílá, materiál:
DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 120x90 / 45x75,6 cm

2.990,kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitný
kvalitní
slovenský
výrobok
výrobek

buk

3.990,B9 NEW

dub sonoma

PC stůl s uzamykací
skříňkou, dodáváme v
provedení buk, bílá
nebo dub sonoma, materiál:
DTD laminovaná, rozměry
(ŠxHxV): 123,5x55x75,5 cm.

buk

dub sonoma

KALIMERO
bílá

1.820,-

1.250,-

bílá

dub sonoma

1.170,-

kvalitní
český
výrobek

švestka

kvalitní
slovenský
výrobek

novinka

praktický rohový PC stůl, provedení
dub sonoma, materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 120x90 / 45x75,6 cm

SIRISS

MELICHAR

VERNER NEW
PC stůl, provedení: švestka, dub sonoma nebo bílá, materiál:
DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 82x50x74,6 cm.

PC stůl, s jednou zásuvkou,
provedení: bílá, materiál: DTD fóliovaná,
rozměry (ŠxHxV): 108,5x50x75 cm.

PC stůl, provedení: bílá, dub sonoma, materiál: DTD laminovaná,
rozměry (ŠxHxV): 79,5x50,5x71,8 cm.

4.990,-

bílá/dub sonoma

TALE

dub sonoma/bílá

PC stůl univerzální L/P rohový se třemi zásuvkami v 2 provedeních: bílá / tmavý dub truflový nebo
bílá/dub sonoma, materiál: DTD fóliovaná, rozměry (ŠxHxV): 128,8x56,5 / 105,7x83,2cm.

RAFAEL NEW

švestka/bílá

PC stůl s policí, provedení: dub sonoma/bílá nebo švestka/bílá, materiál: DTD laminovaná,
rozměry (ŠxHxV): 138,4x138x76,2 cm.

1.990,-

2.990,-

2.250,-

4.690,-

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
český
výrobek

dub sonoma/bílá
švestka/bílá

dub sonoma/bílá

LARISTOTE
Pásuvkami, univerzální L/P, materiál: DTD fóliovaná, dodáváme v provedeních:
švestka/bílá nebo dub sonoma/bílá, rozměry (ŠxHxV): 123x50x76,5 cm.
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UMAG

KARLIS

rohový PC stůl s poličkou, výsuvem na klávesnici a
zásuvkou, provedení: dub sonoma / černý lesk, materiál:
DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV): 115x90x74 cm

PC stůl se zásuvkou a odkládacím prostorem, provedení:
dub sonoma / bílá, materiál: DTD laminovaná,
rozměry (ŠxHxV): 110x50x76,8 cm.

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK/PC STOLY

Široká nabídka tištěných obrazů - skladem ihned k odběru.
630,-

599,-

Obraz DX Typ 2 sada 6 ks (ŠxHxV): 2ks:
20,5x2,55x40,5 cm, 4ks: 20,5x2,55x20,5 cm

Obraz DX Typ 3 sada 6 ks (ŠxHxV): 2ks:
20,5x2,55x40,5 cm, 4ks: 20,5x2,55x20,5 cm

899,-

630,Obraz DX Typ 4 sada 6 ks (ŠxHxV): 1ks: 61x2,55x20,5 cm,
5ks: 20,5x2,55x20,5 cm

870,-

870,-

Obraz DX Typ 7 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm, Obraz DX Typ 8 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm,
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm

novinka

840,-

novinka

840,-

Obraz DX Typ 6 sada 5 ks(ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm,
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm

1.240,-

870,-

Obraz DX Typ 9 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm,
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm

novinka

840,-

Obraz DX Typ 10 sada 6 ks (ŠxHxV):
6ks: 25,5x2,8x25,5 cm

novinka

840,-

€

45
Obraz DX Typ 21 sada 5 ks (ŠxHxV): 3ks:
15x2,4x20, 2ks: 15x2,4x15 cm

Obraz DX Typ 20 sada 5 ks, (ŠxHxV): 3ks: 15x3,5x20,
2ks: 15x3,5x15 cm

novinka

1.090,-

Obraz DX Typ 24 sada 3 ks (ŠxHxV):
3ks: 38x3,2x38 cm

novinka

1.190,-

novinka

Obraz DX Typ 25 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks:30x2,5x80 cm,
2ks: 30x2,5x60 cm a 2ks 30x2,5x40 cm.

novinka

Obraz DX Typ 28 sada 3 ks (ŠxHxV):
3ks: 30,48x5x45,72 cm

novinka

920,-

560,-

Obraz DX Typ 29 sada 3 ks (ŠxHxV):
3ks: 30,48x2,5x45,72 cm

899,-

novinka

1.040,-

Obraz DX Typ 22 sada 5 ks (ŠxHxV): 3ks: 15x3,5x20,
2ks: 15x3,5x15 cm

novinka

920,-

Obraz DX Typ 26 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,5x80 cm;
2ks: 30x2,5x60 cm a 2ks: 30x2,5x40 cm

novinka

1.320,-

Obraz DX Typ 30 sada 3 ks (ŠxHxV):
3ks: 20x5x40,6 cm cm

Obraz DX Typ 23 sada 5 ks (ŠxHxV): 3ks: 15x3,5x20,
2ks: 15x3,5x15 cm

novinka

920,-

Obraz DX+yp 27 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,5x80 cm,
2ks: 30x2,5x60 cm a 2ks: 30x2,5x40 cm.

novinka

1.020,-

Obraz DX Typ 31 sada 11 ks (ŠxHxV): 8ks:
12,7x3,5x17,78 cm; 3ks: 20,32x3,5x25,4 cm

Obraz DX Typ 33 sada 7 ks ks (ŠxHxV):
1ks: 30,48x3,5x40,64 cm;
2ks: 25,4x3,5x30,48 cm;
2ks: 20,32x3,5x30,48 cm;
2ks: 15,24x3,5x15,24 cm

KATALOG
KOBERCŮ

Obraz DX Typ 32 sada 3 ks (ŠxHxV): 2ks:
20,32x2,4x40,64 cm; 1ks: 40,64x2,4x50,8 cm

novinka

3.820,-

široký výběr koberců, polštářů,
kožešin či dek najdete u nás,
katalog žádejte na prodejně.

ž
rce u
Kobe
s
/ ku
,
9
od 9

ENRIK
moderní konzolový stůl vhodný i jako PC stůl, materiál: MDF + tvrzené sklo, provedení: dub + sklo,
rozměry (ŠxHxV): 120x50x75 cm. Na skladě od 03.07.2020.

OBRAZY/KOBERCE/PC STOLY

Katalog k nahlédnutí najdete
na každé naší prodejně nebo na:
www.tempo-kondela.sk/letaky/Katalog_Kobercov_CZ
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provedení bílá

12.960,-

12.490,-

cena za vyobrazený komplet
v provedení švestka/bílá

cena za vyobrazený komplet
v provedení dub sonoma/bílá

provedení švestka/bílá

provedení dub sonoma/bílá
univerzální sektorová kancelářská sestava, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: švestka/bílá, dub sonoma/bílá
nebo bílá. Všechny komponenty se objednávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru. Kvalitní slovenský výrobek.

JOHAN NEW - kancelářský sektor
2.860,-

2.990,-

2.890,-

2.090,-

2.200,-

2.090,-

3.940-

4.130,-

3.940,-

960,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

A

960,-

970,-

Johan 06
PC stůl rohový

Johan 05 skříň 5 policová

Johan 04 regál vysoký

Johan 09 rohový regál

72,5x33,8x186 cm, dub sonoma/bílá, švestka/bílá nebo bílá

72,5x33,8x186 cm, dub sonoma, švestka nebo bílá

62,7x62,7x186 cm, dub sonoma, švestka nebo bílá

2.930,-

3.080,-

2.930,-

1.540,-

1.470,-

1.470,-

2.190,-

2.290,-

2.190,-

67,5x67,5x73,5 cm,
dub sonoma, bílá
nebo švestka

1.440,-

1.440,Johan 03 regál nízký

Johan 13 skříňka

72,5x33,8x115,4 cm, dub sonoma, švestka nebo bílá

72,5x33,8x115,5 cm, dub sonoma/bílá, švestka/bílá nebo bílá

2.090,-

2.120,-

1.440,-

Johan 07
kontajner
39x40,5x56,6 cm,
dub sonoma/bílá
švestka/bílá
nebo bílá

2.090,-

Johan 10 regál se skříňkou
72,5x33,8x186 cm, dub sonoma/bílá, švestka/bílá nebo bílá
Skříňka je se zámkem.

1.930,-

150

1.990,-

1.740,-

1.830,-

kvalitní
slovenský
výrobek

1.740,-

Johan 12 kontajner

Johan 02 PC stůl

39x40,5x62,7 cm,dub sonoma/bílá, švestka/bílá nebo bílá.
Vrchní zásuvka je se zámkem.

100x67,5x73,5 cm s výsuvem na klávesnici, dub sonoma, švestka nebo bílá

1.930,-

2.090,-

2.190,-

Johan 01 psací stůl

Johan 08 zasedací stůl

150x67,5x73,5 cm, dub sonoma, švestka nebo bílá

147,8x67,5x73,5 cm, dub sonoma, švestka nebo bílá

2.090,-

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

Hrany ABS, DTD laminovaná

buk

TEMPO ASISTENT
NEW - PRACOVNY,
KANCELÁŘE

kvalitní
slovenský
výrobek

sektorová sestava vhodná na zařízení kanceláří,
pracoven, školních učeben nebo zasedacích místností,
materiál: DTD laminovaná, ABS hrany jsou na plátech
stolů AS-020, 021, 022, 023, 024, barevné provedení:
buk, dub sonoma nebo třešeň, možnost
poskládání si sestavy podle vlastních představ,
komponenty se prodávají jednotlivě a jsou dostupné
skladem - ihned k odběru ve všech uvedených
barevných provedeních. Kvalitní slovenský výrobek.

dub sonoma

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

3.990,-

2.120,-

2.870,-

3.090,-

4.710,-

3.250,-

3.430,-

1.660,- 1.150,-

320,-

2.040,-

1.980,-

typ AS 032
sokl ke skříňce 005

nebo TYP AS 021ZA
(zasedací)
stůl 120, 120x70x76 cm

typ AS 005

typ AS 001

skříň věšáková
+ zámek
57x55x175 cm

policový regál
57x34x175 cm

1.320,-

typ AS 002

typ AS 003

typ AS 004

skříňka dole nahoru dvířka + dolů skříňka-nahoru sklo
dvířka + zámek dvířka + 2x zámek
+ dole dvířka
57x34x175 cm
57x34x175 cm
57x34x175 cm

1.980,-

1.150,-

1.080,-

typ AS 006

typ AS 007 typ AS 009 typ AS 030

skříň věšáková
+ zámek
57x34x175 cm

skriňa policová + 4-policový regál věšákový panel
zámok
30x34x175 cm 50x1,6x175 cm
57x34x175 cm

3.980,-

2.910,-

typ 031
sokl ke skříňce 001,002,003,004,
006,007,013,011,010,034,035
57x30x5 cm

240,-

2.870,typ AS 022

typ AS 033
sokl ke skříňce AS009
30x30x5 cm

stůl 150 zasedací s obloukem
150x70x76 cm

2.290,-

280,-

57x51x5 cm

typ AS 021PI (psací),

1.460,-

1.150,-

2.290,typ AS 013

typ AS 011

typ AS 010

skříňka nízká
57x34x71 cm

skříňka nízká + zámek
57x34x71 cm

skříňka nízká
57x34x71 cm

typ AS 015

typ AS 014
kontejner 4skříňka rohová okrajová zásuvkový + zámek
34x34x76 cm
43x60x61 cm

typ AS 016
kontejner
3-zásuvkový
43x56x48 cm

typ AS 023

typ AS 026

stůl psací s výsuvem
70x70x76 cm

konferenční stolek
63x63x45 cm

1.520,720,-

970,-

typ AS 037

typ AS 036

sada polic
4ks do skříní
(do všech skříní kromě
typ AS 005 a typ AS 009)
54x29,6x1,6 cm

sada polic
4ks do skříně typ AS 005
54x51x1,6 cm

třešeň

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

typ AS 020PI(psací), nebo
AS 020ZA (zasedací)
stůl150, 150x70x76 cm

typ AS 024
stůl rohový obloukový
70x70x76 cm

2.570,-

990,-

všechny prvky až ve třech barevných
provedeních na skladě - ihned k odběru

typ AS 029
nástěnná polička
120x25x25 cm

typ AS 035

typ AS 034

skříňka otevřená
policová-2 police
57,2x33,6x105,9 cm

skříň 2dv,
policová + zámek
57,2x33,6x105,9 cm

kvalitní
slovenský
výrobek
PRO TEMPO KONDELA

buk

151

Hrany stolů - až 36 mm, DTD/MDF - 18 mm
10

1

OSCAR - PRACOVNY, KANCELÁŘE

Tloušťka DTD 15 mm (horní desky komod a nočního stolku 30 mm)

7

sektorová sestava Oscar je vhodná na zařízení kanceláří, pracoven, studentských
pokojů, obývacích prostorů, jakož i školních učeben a zasedacích místností. Sektor
je vyroben z kvalitního povrchově upraveného materiálu DTD/MDF (tloušťka: 18
mm), v provedení třešeň - americká, nožičky a úchytky: povrchová úprava imitace
matného chromu. Kontejner je na kolečkách s centrálním zamykáním, zásuvky jsou
na kovových kolejničkách. Lamelová hranovací páska stolových desek a bočních
částí je 18 + 18mm. Možnost poskládání si sestavy podle vlastních představ.
Všechny prvky jsou dodávány v demontu. Komponenty ze sestav se prodávají
jednotlivě.

T01 - psací stůl,
150,4x76x70,4 cm

2.590,-

11

C02 - knihovna,
57,5x34x179,2 cm.

1.650,-

T02 - psací stůl,
120,2x45,2x76 cm

3.190,-

C03 - skříňka malá dolu dvířka,
79,2x38,1x160,6 cm

11

8

4
9

1

2.840,-

9

T04 - stůl 70 psací,
70,4x70,4x76 cm.

T03 - stůl s obloukem zasedací,
150,4x70,4x76 cm

3.070,-

C04 - skříňka nízká otevřená 3 dvířka,
120,4x38,1x85,2 cm

2.270-

8

2.020-

T05 - stůl rohový obloukový,
70,4x70,4x76 cm.
Doplnění zásob 30.08.2020.

460,-

3.830-

10

Pc1 stůl, výsuv na klávesnici, 2 zásuvky,
1 police, až 150,4x60,2x76 cm.
Doplnění zásob 30.08.2020.

920,-

C08 - nástěnná police,
120x25,2x25,2 cm.
Doplnění zásob 30.08.2020.

C09 - závěsná police
96x19x24,5 cm.

5.590,-

2.490,-

C07 - 3-zásuvkový kontejner
s centrálním zamykáním,
39,2x47,2x59,8 cm

4.090,-

kvalitní
slovenský
výrobek

Skříň
Maurus MA50

Skříň
Maurus MA52

181,2x33,5x181,2 cm

110,9x33,5x181,2 cm

4.350,-

2.850,-

MAURUS NEW - PRACOVNY, KANCELÁŘE

PC stůl
Maurus MA11

Skříňka
Maurus MA32

203,4x176x70,7 cm

110,9x33,5x107,6 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

2.290,-

11

kancelářská sestava, provedení: dub sonoma světlá/bílá,
materiál: DTD laminovaná (16mm)

152

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

tloušťka lamina až 22 mm

kvalitní
slovenský
výrobek
PRO TEMPO KONDELA

RIOMA

kovové úchytky

moderní kancelářský sektorový systém vhodný na zařízení kanceláří, pracoven
nebo zasedacích místností, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení:
grafit /bílá, san remo/bílá, bílá nebo grafit/artisan tloušťka lamina 22mm,
elegantní kovové úchytky. Možnost poskládat si sestavy podle vlastních
představ, komponenty se prodávají jednotlivě a všechny barevné provedení
skladem - ihned k odběru. Kvalitní slovenský výrobek.

nové barevné provedení
san remo/bílá

grafit/artisan

nové barevné provedení

grafit/bílá

3.730,-

3.470,-

1.490,3.470,-

5.490,-

4.620,-

bílá

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV).

4.890,-

roh TYP 13 ke PC stolu
TYP 11, 12
80x2,2x80 cm

výška až 217,8 cm

výška až 217,8 cm

výška až 217,8 cm

výška až 217,8 cm

2.670,-

sestava
kontejner TYP 14 + PC stůl 12 +
PC stůl 11 + roh TYP 13

vysoký regál
TYP 01
75x38x217,8 cm

vysoký regál
TYP 02
50x38x217,8 cm

regál
TYP 03
75x38x182,6 cm

regál
TYP 04
75x38x112,2 cm

3.220,-

2.390,-

2.850,-

psací stůl
TYP 16
160x80x76 cm

4.490,-

vysoká skříň
s policemi
TYP 05
75x38x217,8 cm

psací stůl
TYP 11
140x80x76 cm

4.820,-

psací stůl
TYP 12
100x80x76 cm

4.180,3.640,-

vysoká skříň policová
TYP 06
50x38x217,8 cm

2.290,-

psací stůl
TYP 17
80x80x76 cm

všechny 4 barevná provedení jsou
skladem - ihned k odběru

skříň policová
TYP 07
75x38x182,6 cm

2.540,-

konferenční stolek
TYP 32
90x60x45,2 cm

2.880,-

3.190,-

sestava
kontejner TYP 14 + PC stůl 12 +
PC stůl 11 + roh TYP 13 + TYP 04 regál +
TYP 05 skříň + TYP 01 regál

5.420,4.150,-

skříň věšáková
TYP 20
50x55x182,6 cm

skříň se zámkem
TYP 31
75x38x182,6 cm

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

skříň policová
TYP 08
50x38x182,6 cm

skříňka
TYP 09
75x38x112,2 cm

skříňka
TYP 10
50x38x112,2 cm

komoda 4 - zásuvková
TYP 22
75x38x112,2 cm

věšákový panel
TYP 19
50x24,6x180,6 cm

kontejner se zámkem
TYP 30
43x48x66,7 cm

3.560,-

kontejner
TYP 14
43x48x66,7 cm
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860,-

novinka

2.030,-

novinka

1.350,-

novinka

1.690,-

VINER

PAREM

GROBY

ATRES

stojan na víno, provedení: chrom,
(ŠxHxV): 30x24x76 cm. Model jen do
vyprodání zásob.

regál na víno, provedení:
MDF-plát-hnědá + kov-chrom, rozměry
(ŠxHxV): 90x35x90 cm. Skladem od 10.08.2020.

pojízdný regál na víno s držáky na sklenice,
provedení: MDF-plát-přírodní + kov-stříbrná, rozměry
(ŠxHxV): 75x35x85 cm. Skladem od 10.08.2020.

víceúčelový regál na kolečkách obsahující 3
kovové košíky a 3 police, provedení: MDF-bílá + kov-stříbrná,
rozměry (ŠxHxV): 88x30x96 cm. Skladem od 10.08.2020.
Dolní a horní skříňky jsou dodávány
se systémem Push Open a zároveň
i s úchytkou.

novinka

PUSH OPEN

černé úchytky

V případě zvolení si dvířek
s úchytkami, mají zásuvek a dvířka
SYSTEM TICHÉHO DORAZU.

detail dvířek - panty

systém tichého zavírání dvířek

detail zásuvek- zavírání

systém tichého zavírání dvířek

pracovní desky

LANGEN

240,-

240,- 190,-

59,6x71,3 44,6x71,3

59,6x57 44,6x57

DVÍŘKA
MYČKY
59,6x71,3/44,6x71,3

DVÍŘKA
MYČKY
59,6x57/44,6x57

1.880,-

1.090,- 1.190,-

G30
30x32x72

1.180,-

G60N
60x60x72

G60KN
60x32x36

3.980,-

D60PM
60x58x212
vnitřní rozměr na troubu
(ŠxHxV): 59x56x59,5
vnitřní rozměr na mikrovlnnou
troubu (ŠxHxV): 59x56x38
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dub artisan

moderní sektorová kuchyňská sestava, materiál: DTD laminovaná, provedení: korpus dub artisan/dvířka dub artisan nebo korpus dub artisan/dvířka šedý mat. Cena sektorových skříněk je
bez pracovní desky a spodní lišty. Cena za pracovní desku dub artisan je 1.190,-Kč/ bm - tloušťka 38 mm, cena za pracovní desku černý vulkan je 1.450,-Kč/bm - tloušťka 38 mm. Možnost
dokoupení spodní lišty dub artisan v rozměru 1 m za cenu 190,-Kč nebo v rozměru 2 m za cenu 290,-Kč. Ke každé dolní skříňce je třeba doobjednat 2 ks úchytů na sokl - cena 40,-Kč/2 ks.

Rozměry jsou uvedeny
v pořadí (ŠxHxV) v cm:

290,-

černý vulkán

3.480,-

D40SP
potravinová skříň
40x58x212

G40
40x32x72

1.290,-

1.480,-

1.820,-

1.480,-

G40G
40x45x72

G60G
60x45x72

G60
60x32x72

4.130,-

G80K
80x32x36

N40
40x58x36

3.290,-

D60ZL
skříň na vestavěnou lednici
60x58x212

1.250,-

N60
60x58x36

4.130,-

D60R
potravinová skříň
60x58x212

1.430,-

3.620,-

1.520,-

D40
40x47x82

D60S3
60x47x82

D60Z
60x47x82

2.870,-

D90N
79x79x82

1.720,-

D60
60x47x82

3.190,-

D40S3
40x47x82

JÍDELNÍ NÁBYTEK/KUCHYNĚ

novinka

LAYLA

stylová sektorová kuchyňská sestava v provensálském stylu s kovovými ozdobnými úchytkami,
materiál: DTD laminovaná + dvířka MDF, provedení: korpus bílá/dvířka šedý mat. Cena sektorových skříněk je uváděna bez
pracovní desky a spodní lišty. Cena za pracovní desku Porterhause tmavý je 1.190,- Kč/bm - tloušťka 38 mm. Možnost
dokoupení spodní lišty bílá v rozměru 1 m za cenu 190,- Kč nebo v rozměru 2 m za cenu 290,- Kč. Ke každé dolní skříňce je
třeba doobjednat 2 ks úchytů na sokl - cena 40,- Kč/2 ks. Možnost dokoupení univerzálního P/Ľ dřezu v ceně 1.980,- Kč.

detaily úchytek a pracovní desky

6.320,-

6.630,-

8.360,-

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

7.390,1.450,5.460,-

1.190,44,6x57

44,6x71,3

1.880,59,6x71,3

D40SP
potravinová skříň
40x58x212

G60S G80S -

D60P
60x58x212
vnitřní rozměr na troubu
(ŠxHxV): 57x56x59,5

D60R
potravinová skříň
60x58x212

3.570,4.450,-

D60ZL
skříň na ledničku
60x58x212

K120
120x32x126

620,-

1.570,-

G30 - 1.750,-

G30S - 2.040,-

G60 - 2.990,-

G40 - 2.080,-

G40S - 2.490,-

G80 - 3.660,-

59,6x57

DVÍŘKA
MYČKY
59,6x71,3/44,6x71,3

DVÍŘKA
MYČKY
59,6x57/44,6x57

G25PZ
25x30x72

G30
30x32x72
G40
40x32x72

G60
60x32x72
G80
80x32x72

3.860,2.760,-

760,-

2.540,-

3.340,-

3.690,-

1.630,detail dvířek - panty

2.380,G60S
60x32x72
G80S
80x32x72

G30S
30x32x72
G40S
40x32x72

G601F
60x32x72

G60N
60x60x72

W40S
40x32x126

W200
20x30x72

systém tichého zavírání dvířek

D90N
79x79x82

G80KS
80x32x36

D80Z
80x47x82

D60ZK
60x52x82
detail zásuvek - zavírání

systém tichého dorazu zásuvek
D60S3 - 4.920,-

D60 - 3.250,-

D80S3 - 5.570,-

D80 - 3.950,-

2.990,-

D60
60x47x82
D80
80x47x82

D601F
60x47x82

D60S3
60x47x82
D80S3
80x47x82

JÍDELNÍ NÁBYTEK/KUCHYNĚ

4.670,-

2.830,-

D40S4
40x47x82

D40S1
40x47x82

D30 -

1.970,-

D40 -

2.330,-

D30
30x47x82
D40
40x47x82

1.190,-

690,-

1.030,-

D20W
20x45x82

D25PZ
25x45x82

D20P
20x45x82

G50K - 1.570,G80K - 1.990,-

G50K
50x32x40
G80K
80x32x36

1.640,-

G60KN
60x32x36
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kuchyně
10.280,-

12.090,-

základní sestava v provedení: dvířka dub sonoma trufel/korpus dub sonoma trufel, DTD
laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr s digestořovou skříňkou 2,6 m,
spodní rozměr 2 m, skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky a dolní lišty, dřezová
skříňka dodávána bez pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.980,-Kč.

KALEN

základní sestava v provedení dvířka: dub světle šedý + dub tmavý/korpus dub světle šedý, DTD
laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr s digestořovou skříňkou 2,4m,
spodní rozměr 1,8 m, spodní skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky a dolní lišty, dřezová
skříňka dodávána bez pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.980,-Kč.

KLANTON

15.960,zvýhodněná cena za
základní sestavu 2,6m
v provedení dub sonoma

19.330,zvýhodněná cena za
základní sestavu 2,6m
v provedení bílá vysoký lesk
high gloss

dub sonoma

základní sestava 2,6m

extra vysoký bílý lesk high gloss/dub sonoma

extra vysoký lesk HG

tloušťka pracovní desky až 38 mm

kuchyňská základní sestava v provedení: korpus DTD laminovaná dub sonoma, dvířka - vysoký bílý lesk HG nebo korpus DTD laminovaná bílá/dvířka dub sonoma. Horní rozměr
s digestorovou skříňkou: 2,6 m, spodní rozměr: 2,6 m, tloušťka pracovní desky 38 mm, všechny spodní skříňky jsou dodávány s pracovní deskou (kromě skříňky D80ZL) a dolní lištou.
Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.980,-Kč. Možnost dokoupení pracovní desky navíc 38 mm za 1.330,-Kč/bm.

LINE

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):
580,dub sonoma
1.590,- 2.120,580,dub
vysoký
1.160,- 1.430,- vysoký bílý lesk
sonoma
bílý lesk
dub
sonoma

2.270,-

dub sonoma

2.650,-

vysoký bílý lesk

1.220,-

dub sonoma

1.560,-

vysoký bílý lesk

1.920,-

2.190,-

dub sonoma

1.090,-

dub sonoma

2.630,-

2.890,-

vysoký bílý lesk

vysoký bílý lesk

systém tichého dorazu zásuvek

dub sonoma

1.390,-

vysoký bílý lesk

vysoký
bílý lesk

detail zásuvek - zavírání

systém tichého zavírání dvířek
G 60 U
60x32x60 cm

G 60 OK
60x32x30 cm

GR
G 20 otv
20x30x60 cm 52,5x52,5x60 cm

G 40
40x32x60 cm

G 80
80x32x60 cm

G 80 U
80x32x60 cm

G 30
30x32x60 cm

5.060,- 6.720,dub
sonoma

vysoký
bílý lesk

5.270,dub
sonoma

5.850,vysoký
bílý lesk

D60 potravinová skříň
60x54,5x202 cm

156

DR L
72,5x72,5x82 cm

1.820,dub
sonoma

1.820,vysoký
bílý lesk

2.290,dub
sonoma

2.760,vysoký
bílý lesk

D 40
D 20 otv
20x52,5x82 cm 40x54,5x82 cm

4.250,dub
sonoma

4.930,vysoký
bílý lesk

D 60 3 zas
60x54,5x82 cm

2.490,dub
sonoma

2.590,vysoký
bílý lesk

D 60 ku
60x55x82 cm

4.930,dub
sonoma

5.790,vysoký
bílý lesk

D 80 3 zas
80x54,5x82 cm

detail dvířek - panty

2.160,- 2.890,dub
sonoma

vysoký
bílý lesk

D 80 zl
80x54,5x82 cm

3.550,- 4.290,dub
sonoma

vysoký
bílý lesk

D 80
80x54,5x82 cm

JÍDELNÍ NÁBYTEK/KUCHYNĚ

7.240,-

5.940,SARITA
základní sestava v provedení: dub sonoma/korpus bílá, DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm,
horní rozměr s digestořovou skříňkou 1,8 m, spodní rozměr 1,2 m, spodní skříňky jsou dodávány včetně
pracovní desky a dolní lišty, dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky.
Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně: 1.980,-Kč.

LIBIA
základní sestava v provedení: bílá, DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr 1,2 m,
spodní rozměr 1,2 m, spodní skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky a dolní lišty, dřezová
skříňka dodávána bez pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.980,-Kč.

moderní sektorová kuchyňská sestava v trendovém venkovském stylu, kovové úchytky, materiál: DTD laminovaná+lišty MDF, provedení: korpus bílá, dvířka sosna andersen. Cena
sektorových skříněk je bez pracovní desky a spodní lišty. Cena za pracovní desku dub lancelot je 1.270,-Kč za bm - tloušťka 38 mm, cena za spodní lištu je 290,-Kč za bm. Ke každé
dolní skříňce, kromě D25PZ, je třeba doobjednat 2ks úchytů na sokl - cena 40,-Kč / 2Ks. Možnost dokoupení halogenového osvětlení: 1-bodového 790,-Kč, 2-bodového
1.160, -Kč, 3-bodového 1.420, -Kč. Možnost kombinovat s odvětvím Provance ze strany 104.

840,-

DVÍŘKA
MYČKY
44,6x71,3 cm,
59,6x71,3 cm
v ceně 970,-Kč.

690,-

DVÍŘKA
MYČKY
44,6x57 cm,
59,6x57 cm
v ceně 820,-Kč.

2.270,-

610,-

2.590,-

2.220,-

G60N
60x60x72 cm

G25PZ
25x30x72 cm

G80S
80x32x72 cm

G60S
60x32x72 cm

G30S G40S -

G30S
30x32x72 cm
G40S
40x32x72 cm

3.940,-

2.270,-

1.230,-

760,-

1.030,-

2.480,-

D30 - 1.650,-

3.520,-

1.380,1.590,-

D40 - 1.860,-

670,-

PROVANCE

2.690,-

2.270,-

G80
80x32x72 cm

G60
60x32x72 cm

1.230,-

W200
20x30x72 cm

4.350,-

D80S3
80x47x82 cm

W40S
40x32x126 cm

2.690,-

D80
80x47x82 cm

K120
120x32x126 cm

D20W
20x45x82cm

2.480,-

D60
60x47x82 cm

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV):

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

D20P
20x45x82 cm

2.480,-

D80Z
80x47x82 cm

D40S1
40x47x82 cm

3.310,-

D90N
79x79x82 cm

D40S4
40x47x82 cm

D30
30x47x82 cm
D40
40x47x82 cm

4.140,-

D60S3
60x47x82 cm

G30
30x32x72 cm
G40
40x32x72 cm

1.350,-

G50K
50x32x40 cm

4.770,-

G30 - 1.440,-

G40 - 1.650,-

5.190,-

G60KN
60x32x36 cm

6.040,-

D25PZ
25x45x72 cm

3.110,-

D60ZK
60x52x82 cm

D60ZL
skříň na vestavěnou
ledničku
60x58x212 cm

D60R
D60P
potravinová skříň
60x58x212 cm
vnitřní rozměr na troubu 60x58x212 cm
(ŠxHxV): 57x56x59,5 cm
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kuchyně
20.520,-

18.730,-

cena za
základní sestavu 2,6m

krémová/šedá

detail dvířek - panty

extra vysoký lesk HG

systém tichého
zavírání dvířek

bílá/bílá

základní sestava v provedení dvířka: MDF krémová extra vysoký lesk high gloss, korpus: šedá, dvířka MDF krémová extra
vysoký lesk high gloss/MDF šedý extra vysoká lesk high gloss, korpus: šedá nebo dvířka MDF bílá extra vysoký lesk high gloss,
korpus šedá, DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm, horní i dolní rozměr 2,6 m, dolní skříňky ZZ jsou dodávány včetně
pracovní desky a dolní lišty. Sektorové skříňky jsou dodávány bez pracovní desky včetně spodní lišty. (Možnost dokoupení
PD travertyn v ceně 1.150,-Kč/1 m). Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.980,-Kč.

PRADO

2.470,-

2.340,-

2.260,-

1.490,-

2.130,-

1.370,-

1.570,-

3.350,-

1.440,-

1.780,-

3.060,-

krémová/krémová
základní sestava

systém tichého
dorazu zásuvek

horní skříňky jsou v barvách dvířek: MDF krémová extra vysoký lesk HG
nebo MDF červená extra vysoký lesk HG nebo MDF bílý extra vysoký lesk HG

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

detail zásuvek- zavírání

1.190,-

1.630,-

1.090,-

kovové úchytky

80 GU-72
80x31x71,5 cm
krémová, červená,
bílá

60 GU-72
60x31x71,5 cm
krémová, červená,
bílá

60 GU-36 1 F
60x31x35 cm
krémová, červená,
40 G-72
bílá
40x31x71,5 cm
krémová, červená,
bílá

60/60 N G-72
59/59x31x71,5 cm
krémová, červená,
bílá

30 G-72
30x31x71,5 cm
krémová, červená,
bílá

30 G ZAK-72
30x30x71,5 cm
šedá

5.720,-

5.220,-

dolní skříňky jsou v barvách dvířek: MDF krémová extra vysoký lesk HG, MDF šedá extra vysoký lesk HG nebo MDF bílá
extra vysoký lesk HG, potravinová skříňka 40DK-2102F i v červeném extra vysokém lesku high gloss

2.340,-

2.640,-

2.130,-

40 DK-210 2 F
40x57x210 cm
krémová, šedá,
bílá, červená

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm
krémová, šedá,
bílá

2.390,-

80 D 2F BB
80x60x82 cm
krémová, šedá,
bílá

2.070,-

2.790,-

60 D 1F BB
60x60x82 cm
krémová, bílá,
šedá

40 D 4S BB
40x60x82 cm
krémová, šedá,
bílá

1.890,-

2.550,-

1.730,-

1.580,-

60 DG BB
60x52x82 cm
krémová, šedá,
bílá

11.440,-

5.890,-

1.440,-

5.380,-

1.290,-

90/90 DN BB
83/83x60x82 cm
krémová, šedá,
bílá

30 D ZAK BB
30x55x72 cm
šedá

4.150,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

690,-

OG-60

1.890,-

GN-58*58

60x30x29 cm 58x58x64,8 cm

2.080,- 1.330,-

ZK-60

DO-20

830,-

GO-20/GO 30

830,-

G-40

1.830,-

GW1-80
S-40

20x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

40x30x64,8 cm 80x30x64,8 cm

4.270,-

1.890,-

1.450,-

4.060,-

DN-88*88

D-40 S1

DZ-80

D-80 S3

40x56x211 cm

60x60x85 cm 20x45/60x85 cm 88x88x85 cm 40x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm

JURA NEW B
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základní sestava v provedení: bílá-wenge/korpus wenge, DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr s digestořovou skříňkou
2,6m, spodní rozměr 2m, skříňky jsou dodávány včetně pracovní desky, dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky. Sektorové skříňky jsou dodávány
včetně pracovní desky a spodní lišty. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.980,-Kč.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/KUCHYNĚ

detail dvířek - panty

systém tichého zavírání dvířek

detail zásuvek- zavírání

systém tichého dorazu zásuvek

extra vysoký lesk HG

VEGA

MDF bílý extra vysoký lesk HG/dub lancelot

pracovní deska
dub lancelot

moderní sektorový kuchyňský systém v provedení dvířka: MDF bílý extra vysoký lesk HG/dub lancelot, korpus: dub lancelot nebo šedý mat, korpus: dub lancelot, DTD laminovaná, všechny sektorové skříňky v obou
barevných provedeních skladem - ihned k odběru, tloušťka pracovní desky 28 mm. Sektorové skříňky jsou dodávány včetně dolní lišty bez pracovní desky. Možnost dokoupení pracovní desky dub lancelot v ceně:
1.150,-Kč/m. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.980,-Kč.
2.470,-

2.820,-

6.910,-

všechny skříňky jsou na skladě - ihned k odběru i v provedení šedý mat/dub lancelot

6.430,-

3.180,-

2.210,-

2.070,-

3.500,-

2.260,- 1.890,- 2.570,- 2.150,- 6.290,- 5.590,- 5.870,- 5.280,- 2.890,- 2.640,- 2.020,-1.750,- 1.890,- 1.560,- 3.190,bílý HG

šedý mat

bílý HG

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

990,-

890,dub lancelot

40 G-13 1S
40x31x13 cm

1.290,-

šedý mat

bílý HG

80 D 2F BB
80x52x82 cm

bílý HG

šedý mat

80 GU-72 2F
80x31x71,5 cm

1.270,-

bílý HG šedý mat

80 D 3S BB
80x52x82 cm
zásuvky Metabox

2.530,-

2.290,- 1.950,-

šedý mat

1.730,-

1.580,- 1.320,bílý HG

2.010,-

bílý HG

80 GU-36 1F
80x31x36 cm

1.270,-

1.530,-

1.170,-

1.160,-

1.160,-

1.390,-

dub lancelot

dub lancelot

dub lancelot

15 G-72 OTW
15x29x71,5 cm

30 G-72 ZAK
30x29x71,5 cm

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

bílý HG šedý mat

40 D 3S BB
40x52x82 cm

60 D 1F BB
60x52x82 cm

šedý mat

bílý HG šedý mat

40 D 1F BB
40x52x82 cm

2.400,-

2.190,- 1.760,bílý HG

80 NAGU-36 1F
80x57x36 cm

dub lancelot

30 G-72 OTW
30x29x71,5 cm

60 D 3S BB
60x52x82 cm
zásuvky Metabox

1.840,- 1.640,-

šedý mat

bílý HG šedý mat

1.500,-

1.370,- 960,-

5.970,-

dub lancelot

1.740,-

5.450,- 4.680,-

1.590,- 1.430,-

bílý HG šedý mat

bílý HG šedý mat

60 D GAZ BB
60x52x82 cm

90x90 DN 1F BB
30 D CARGO BB
15 D CARGO BB
83/83x52x82 cm
30x52x82 cm
15x52x82 cm
skrinka s výsuvným skrinka s výsuvným
1.900,košem
košem

1.610,-

1.840,-

bílý HG šedý mat

bílý HG šedý mat

šedý mat

dub lancelot

2.740,-

2.490,-

1.610,-

1.590,-

1.690,-

1.530,-

1.540,-

1.390,-

dub lancelot

30 D OTW BB
30x50x82 cm

1.250,-

60 GU-36 1F
60x31x36 cm

1.230,-

1.140,- 760,- 1.120,- 830,-

60 NAGU-36 1F
60x57x36 cm

1.040,-

bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat

ZM 713x596
59,6x1,6x71,3 cm
dvířka na
myčku

ZM 570x596
59,6x1,6x57 cm
dvířka na
myčku

ZM 713x446
44,6x1,6x71,3 cm
dvířka na
myčku

bílý HG šedý mat

bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat

50 GU-36 1F
50x31x36 cm

5.890,-

40 NAGU-36 1F
40x57x36 cm

60 G-72 1F
60x31x71,5 cm

7.390,-

40 G-72 1F
30 G-72 1F
40x31x71,5 cm 30x31x71,5 cm

10.750,-

950,- 650,- 5.380,-3.890,- 6.740,-4.680,- 9.790,-8.290,-

bílý HG šedý mat

15 D OTW BB
15x50x82 cm

1.550,1.840,3.450,1.730,- 1.430,- 1.420,- 1.190,- 1.680,- 1.380,- 3.150,- 2.660,-

bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat bílý HG šedý mat

1.470,- 1.190,- 1.680,- 1.490,- 1.470,- 1.190,- 1.450,- 1.340,-

60 GU-72 2F
60x31x71,5 cm

dub lancelot

bílý HG šedý mat

bílý HG šedý mat

bílý HG šedý mat

7.190,-

58x58 GN-72 1F
59/59x31x71,5 cm

10.350,-

6.560,-4.490,- 9.440,-8.160,bílý HG šedý mat

bílý HG šedý mat

ZM 570x446
44,6x1,6x57 cm
dvířka na
myčku

Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV).
40 DK-210 2F
40x57x210 cm

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

60 DKS-210 3S 1F
60x57x210 cm

60 DP-210 2F
60 DPS-210 3S 1F
60x57x210 cm
60x57x210 cm
vnitřní rozměr na vnitřní rozměr na troubu
troubu VxH: 58,5x56,8 cm VxH: 58,5x56,8 cm

šedý mat/dub lancelot
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kuchyně
lakovaný extra vysoký lesk

bílá/bílý extra
vysoký lesk HG

AURORA
moderní sektorová kuchyňská sestava ve skandinávském stylu s bezúchytovým otevíráním,
provedení: korpus bílá, dvířka bílá lakovaný extra vysoký lesk HG nebo korpus bílá, dvířka
šedá lakovaná extra vysoký lesk HG, materiál: DTD laminovaná, kvalitní MDF. Sektorové
skříňky jsou dodávány včetně spodní lišty, kterou je ale nutno objednat zvlášť. Ke každé
dolní skříňce, kromě D25PZ, je třeba doobjednat 2ks úchytů na sokl - cena 40,-Kč/ 2ks.
Pracovní deska není součástí skříněk. Cena za pracovní desku dub lefkas tmavý je 1.270,- Kč
za bm - tloušťka 38 mm. Možnost dokoupení univerzálního P/L dřezu v ceně 1980,-Kč.

bílá/šedý extra
vysoký lesk HG

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

820,-

1.030,-

1.090,-

1.370,-

590,-

1.570,-

44,6x57

44,6x71,3

59,6x57

59,6x71,3

G25PZ
25x30x72

G30
30x32x72

2.350,-

G60N
60x60x72

1.440,-

G60KN
60x32x36

3.120,-

G80
80x32x72

760,-

1.030,-

W200
20x30x72

D20P
20x45x82

1.860,-

G40
40x32x72

690,-

D25PZ
25x45x72

1.520,-

1.390,-

G60K
60x32x40

1.290,-

D20W
20x45x82

G50K
50x32x40

1.820,-

2.090,-

D30
30x47x82

D40
40x47x82

3.650,-

1.560,-

D602F
60x47x82

D60S3
60x47x82

D60ZK
60x52x82
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3.460,-

D80
80x47x82

4.350,-

D80S3
80x47x82

3.180,-

D80Z
80x47x82

2690,-

G602F
60x32x72

G601F
60x32x72

1.730,-

G80K
80x32x36

2.480,-

3.280,-

2.690,-

D40S1
40x47x82

D40S4
40x47x82

D601F
60x47x82

6.070,-

6.450,2.860,-

2.560,-

5.790,-

7.490,-

3.350,-

D90N
79x79x82

D60ZL
skříň na
ledničku
60x58x212

D60P
60x58x212
vnitřní rozměr na troubu
(ŠxHxV): 57x56x59,5 cm

D40SP
potravinová
skříň
40x58x212

D60R
potravinová
skříň
60x58x212
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dub sonoma/bílá

kvalitní
slovenské
výrobky

dub sonoma

kuchyňská sestava 2,4m
moderní sektorová kuchyňská sestava, ABS hrany, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma nebo dub sonoma/bílá. Cena sektorových skříněk je bez

15.990,-

desky, kvalitní kovové úchytky. Cena za pracovní desku je 1.250,- Kč za bm - tloušťka 38 mm. Horní rozměr kuchyňské sestavy je 2,4 m, spodní rozměr je 1,8
NOVA PLUS m.pracovní
Základní kuchyňská sestava a všechny spodní skříňky jsou dodávány bez pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu LAY ON v ceně 1.980,-Kč.

cena za základní sestavu

NOPL-001-0H
skříňka horní
otevřená
30x30,4x70 cm

NOPL-002-0H
skříňka horní 30
1DV
30x32x70 cm

NOPL-003-0H
skříňka horní
koncová
30x30x70 cm

NOPL-005-0H
skříňka horní 40
1DV
40x32x70 cm

NOPL-024-0H
skříňka horní 45
1DV
45x32x70 cm

NOPL-007-0H
skříňka horní 2DV
60x32x70 cm

NOPL-008-VH
skříňka horní výklopní
2DV
60x32x70 cm

3.320,-

NOPL-009-VH
skříňka horní
výkl+sklo 2DV
60x32x70 cm

3.660,-

i v provedení dub sonoma

2.790,-

i v provedení dub sonoma

2.160,-

i v provedení dub sonoma

1.640,-

i v provedení dub sonoma

1.470,-

i v provedení dub sonoma

930,-

1.290,-

i v provedení dub sonoma

i v provedení dub sonoma

890,-

i v provedení dub sonoma

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) cm:

NOPL-015-VH
skříňka horní 80
výklopní 2DV
80x32x70 cm

4.270,-

NOPL-016-VH
skříňka horní 80 výklopní
2DV+SK
80x32x70 cm

NOPL-052-0S
skříňka spodní
koncová
30x56x73 cm

NOPL-013-RH
skříňka horní roh 1DV
60x60x70 cm

1.950,-

1.190,-

2.790,-

NOPL-054-0S
skříňka spodní 40
1DV
40x51x83 cm

5.540,-

NOPL-065-RS
skříňka spodní
rohová
82,4x82,4x83 cm

i v provedení dub sonoma

i v provedení dub sonoma

NOPL-014-0H
skříňka horní 2DV
80x32x70 cm

i v provedení dub sonoma

270,2.430,-

1.880,-

spoj.lišta DO-022-38
k PD k roh.skr. 061

2.390,-

NOPL-055-0S
skříňka spodní
4-zásuvková
40x51x83 cm

NOPL-057-0S
skříňka spodní 60
2DV
60x51x83 cm

4.440,-

2.160,-

3.990,-

NOPL-058-0S
skříňka spodní 60
3-zásuvková
60x51x83 cm

4.990,-

NOPL-063-0S
skříňka spodní
45 1DV
45x51x83 cm

NOPL-064-0S
skříňka spodní 800
3 zásuvková
80x51x83 cm

240,NOPL-062-01
koncový boční sokl na vysoké skříňky
52,3x1,6x10 cm
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spoj.lišta DO-021-38
k PD k roh.skr.065

290,-

3.560,-

160,-

4.750,-

DETAIL PRACOVNEJ DOSKY

NOPL-011-VH
skříňka horní 1DV digestořová pracovní deska, hloubka 60 cm
dekor GRANIT ATRACIT
60x32x35 cm

NOPL-061-RS
skříňka spodní
rohová
82,8x82,8x83 cm

NOPL-062-00
koncový boční sokl na nízké skříňky
44,7x1,6x10 cm

1.250,- /1bm - 38 mm

5.230,-

1.790,-

NOPL-059-0S
skříňka spodní 60
trouba
60x51x83 cm
vnútorný rozmer na rúru:
56,8x55x59 cm,

760,-

NOPL-066-VK
skříňka s výsuvným košem 1DV
15x51x83 cm

2.740,-

NOPL-060-0S
skříňka spodní 80 2DV
80x51x83 cm

NOPL-088-00
dveře na myčku 60
59,6x1,6x72,2 cm

620,-

6.390,-

NOPL-085-00
koncová deska
1,6x59x83 cm

410,NOPL-062-03
sokl na myčku 45
45x1,6x9 cm

koncová lišta k PD
DO-020-38L ľavá
DO-020-38P pravá

4.790,790,-

NOPL-086-00
dveře na myčku 45
44,6x1,6x72,2 cm

330,NOPL-062-02
sokl na myčku 60
60x1,6x9 cm

250,-

DO-001-38
nástavec k rohové skříňce 065
90x90/66,5x66,5 cm

NOPL-081-60
skříň potravinová
60
60x58,2x206 cm

NOPL-084-00
skříň vestavná 60
60x58,2x206 cm
vnitřní rozměr
na troubu: 56,8x55x59 cm,
vnitřní rozměr na
mikrovlnku: 56,8x55x38 cm

PRO TEMPO KONDELA
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1.530,-

1.710,-

2.870,-

1.190,-

2.150,-

1.120,-

10.830,-

cena za základní sestavu
včetně prac. desky

S-40
40x46x82 cm

W-80 K2S
80x30x72 cm

2.420,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

1.880,-

W-80
80x30x72 cm

W-60
60x30x72 cm

1.950,-

W-30
30x30x72 cm

W-60OK
60x30x36 cm

1.360,5.260,-

W-60N
60x60x72 cm

S-60
60x46x82 cm

3.460,-

S-80ZL
80x46x82 cm

1.660,-

2.030,-

2.090,-

S-60 KU
60x52,6x82 cm

S-90N
79,1x79,1x82 cm

W-40
40x30x72 cm

S-40 SZ2
40x46x82 cm

S-60/210
60x58,6x210 cm

S-80
80x46x82 cm

kuchyňská základní sestava, materiál: DTD laminovaná, v provedení dub sonoma / bílá- korpus bílý, dvířka dub
sonoma, horní rozměr s digestořovou skříňkou 2,4 m a spodní rozměr 1,8 m, tloušťka pracovní desky 28 mm,
skříňky základní sestavy jsou dodávány včetně pracovní desky, dřezová skříňka je dodávána bez pracovní
desky, sektorové skříňky jsou dodávány bez pracovní desky. Cena pracovní desky je: 1bm: 1040,-Kč. Možnost
dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1980,-Kč.

FABIANA

provedení dub sonoma/bílá

detail dvířek
elegantní sektorová kuchyňská sestava v provensálském stylu, provedení: korpus DTD laminovaná bílá, sosna skandinávská, cena sektorových skříněk je bez pracovní desky, dřezu a
spodní lišty. Cena za pracovní desku 38 mm 1.270,-Kč bm, ke každé dolní skříňce (kromě D25PZ) je nutno objednat 2ks úchytů na sokl - cena 40,-Kč/2ks, sokl (1 m) 230,-Kč/bm. Možnost
dokoupení halogenového osvětlení: 1-bodového 790,-Kč, 2-bodového 1.160,-Kč, 3-bodového 1.420,-Kč. Kuchyňské skříňky doporučujeme kombinovat se systémem Royal ze strany 111.

590,-

530,-

DVÍŘKA
DVÍŘKA
MYČKY
MYČKY
44,6x71,3 cm, 44,6x57 cm,
rozmer:
rozměr
59,6x71,3 cm 59,6x57 cm
v ceně
v ceně 690,-Kč
590,-Kč

1.890,-

4.840,-

D80S3
W40S
40x32x126 cm 80x47/60x
82 cm
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Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV):

1.370,-

1.520,-

G60KN
60x32x36 cm

G60KSN
60x32x36 cm

590,-

2.630,-

D25PZ
25x45/60x
72 cm

D80
80x47/60x
82xcm

2.030,-

G60N
60x60x72 cm

2.330,-

D60
60x47/60x
82 cm

2.240,-

590,-

G25PZ
25x30x72 cm

2.370,-

D80Z
80x47x82 cm

G80S
80x32x72 cm

3.790,-

D90N
79x79x82 cm

1.990,-

G60S
60x32x72 cm

4.070,-

D60S3
60x47/60x
82 cm

G30S - 1.370,G40S - 1.490,-

2.330,-

G30S
G80
30x32x72 cm 80x32x72 cm
G40S
40x32x72 cm

1.880,-

D30 -1.560,D40 -1.690,-

D60ZK
60x52/60x
82 cm

2.080,-

G60
60x32x72 cm

ROYAL

G30 -1.380,G40 -1.520,-

G30
30x32x72 cm
G40
40x32x72 cm

3.290,-

K120
120x32x126 cm

4.690,-

7.960,-

4.090,- 1.440,- 790,-

D30
D40S4
D20W
D20P
potravin. skříň
30x47/60x82 cm 40x47/60x 20x45/60x 20x45/60x
D60R
D60P
D40
82 cm
82 cm
82 cm
60x58x212 cm 60x58x212 cm
40x47/60x82 cm
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9.590,-

super cena za základní
sestavu 2,6 m

1.980,-

Lay ON
univerzální nerezový dřez,
rozměry 80x60 cm, v ceně úchytky a sifon.
Hmotnost dřezu: 4 kg.

PROMO
základní kuchyňská sestava, materiál: DTD laminovaná, barevné
provedení: dub sonoma, korpus je bílý. Horní rozměr s digestorovou
skříňkou 260 cm, dolní rozměr je 200 cm, základní sestava je dodávána
s pracovní deskou, dřezová skříňka je dodávána bez pracovní desky.
Možnost dokoupení univerzálního P/L dřezu v ceně 1980,-Kč.

pracovní desky

pískovec

elegantní rustikální sektorová kuchyňská sestava s 3D efektem a ozdobnými úchytkami, materiál: DTD laminovaná + lišty MDF, provedení: korpus a dvířka: ořech Milano
nebo korpus: bílá, dvířka: sosna andersen. Cena sektorových skříněk je uváděna bez pracovní desky, spodní lišta je v ceně. Cena za pracovní desku pískovec k provedení
ořech Milano je 1.030,-Kč/bm - tloušťka 28 mm. Cena za pracovní desku dub Lancelot k provedení sosna andersen je 1.270,-Kč/bm - tloušťka 38 mm.

1.270,-

DVÍŘKA
MYČKY
44,6x71,3 cm,
59,6x71,3 cm
v ceně 1.670,-Kč.

690,-

1.030,-

DVÍŘKA
MYČKY
44,6x57 cm,
59,6x57 cm
v ceně 1.370,-Kč.

990,-

2.090,-

690,-

G60N
60x60x72 cm

2.290,-

G25PZ
25x30x72 cm

670,-

1.790,-

G80S
80x32x72 cm

2.690,-

D30 -1.380,D40 -1.560,-

2.250,-

G60S
60x32x72 cm

G30S -

1.250,-

G40S -

1.180,-

G50K
50x32x40 cm

rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV).

W200
20x30x72 cm

D20P
20x45x82 cm

2.370,-

D80
80x47x82 cm

D40S1
40x47x82 cm

D25PZ
25x45x82 cm

2.120,-

D60
60x47x82 cm
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D40S4
40x47x82 cm

1.890,-

D80Z
80x47x82 cm

1.890,-

G30S
30x32x72 cm
G40S
40x32x72 cm

970,-

SICILIA

G80
80x32x72 cm

1.230,-

G60KN
60x32x36 cm

D30
30x47x82 cm
D40
40x47x82 cm

4.450,-

D90N
79x79x82 cm

2.670,-

D60S3
60x47x82 cm

dub lancelot

1.820,-

G60
60x32x72 cm

1.230,-

G80K
80x32x36 cm

G30 - 1.090,G40 - 1.250,-

G30
30x32x72 cm
G40
40x32x72 cm

1.440,-

G80KS
80x32x36 cm

3.650,-

3.620,-

D40SP
40x58x212 cm

D60ZL
60x58x212 cm

1.630,-

D60ZK
60x52x82 cm
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17.370,cena za základní sestavu

1.980,-

Lay ON
univerzální nerezový dřez,
rozměry 80x60 cm, v ceně úchytky a sifon.
Hmotnost dřezu: 4 kg.

základní sestava

LORA MDF NEW klasik - olše

kuchyňská sestava, v provedení olše, materiál: korpus DTD laminovaná, dvířka MDF, horní rozměr s digestořovou skříňkou 2,4 m, spodní rozměr 1,8 m,
dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky, možnost dokoupení různých sektorových skříněk, koruny a univerzálního L/P dřezu: LAY ON v ceně 1980,-Kč.

SKŘÍŇKY, Z NICHŽ JE MOŽNÉ OBJEDNÁVAT SEKTOROVOU KUCHYŇ LORA MDF:
- rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) a v centimetrech.
- cena za 1 bm koruny je 180,-Kč, koruny na W60/60 je 180,-Kč
- ceny spodních skříněk jsou bez pracovní desky
- cena za 1 bm pracovní desky ke LORA MDF klasik olše je 1.040,-Kč

* hloubka horních a dolních skříněk je uvedena: hloubka skříněk + dvířka,
* výška dolních skříněk: výška dolních skříněk
* hloubka dolních skříněk: hloubka dolních skříněk bez pracovní desky.

1.530,820,-

1.720,-

5.620,-

5.770,-

S40/210/57 P/L
(40x58,6x210)

S60L0 P/L
(60x57x210)

2.310,-

3.630,-

2.890,-

W500K
(50x30,1x37,5)

W60
(60x30,1x73,5)

W80S
(80x30,1x73,5)

W80
(80x30,1x73,5)

2.710,-

2.520,-

1.860,-

1.630,-

1.090,-

2.720,-

4.120,-

S40SZ4
(40x46x82)

S60
(60x46x82)

S40 P/L
(40x46x82)

S30 P/L
(30x46x82)

S 30N P/L
(57x28x82)

S80ZL
(80x46x82)

S90/90 P/L
(79,1x79+x82)

W600K
(60x30,1x37,5)

2.890,-

1.270,Koruna

W30N P/L
(29x28,5/30,1x73,5)

1.430,-

2.140,-

W30 P/L
(30x30,1x73,5)

W40S P/L
(40x30,1x73,5)

1.530,-

W-80 K2S
80x30x72 cm

1.880,-

1.690,-

S60KU
(60x52,6x82)

1.710,-

2.870,-

S-40
40x46x82 cm

W40 P/L
(40x30,1x73,5)

W-80
80x30x72 cm

W-60
60x30x72 cm

2.420,-

1.190,-

2.150,-

1.950,-

W-30
30x30x72 cm

1.120,-

W60/60 P/L
(60x60,1x73,5)

10.830,-

cena za vyobrazenou
základní sestavu
včetně prac. desky

W-60OK
60x30x36 cm

1.360,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

5.260,-

S-60
60x46x82 cm

3.460,-

S-90N
79,1x79,1x82 cm

W-60N
60x60x72 cm

1.660,-

S-60 KU
60x52,6x82 cm

S-80ZL
80x46x82 cm

2.090,-

S-40 SZ2
40x46x82 cm

W-40
40x30x72 cm

2.030,-

S-80
80x46x82 cm

S-60/210
60x58,6x210 cm

kuchyňská základní sestava, materiál: DTD laminovaná, v provedení bílá, horní rozměr s digestořovou
skříňkou 2,4 m a spodní rozměr 1,8 m, tloušťka pracovní desky 28 mm, skříňky základní sestavy jsou dodávány
vrátanepracovnej desky, dřezová skříňka je dodávána bez pracovní desky, sektorové skříňky jsou dodávány bez
pracovní desky. Cena pracovní desky je: 1bm: 1040,-Kč. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1980,-Kč.
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FABIANA

provedení bílá

JÍDELNÍ NÁBYTEK/KUCHYNĚ

kuchyně
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

10.170,-

1.440,-

1.440,-

920,-

1.090,1.330,-

940,- 2.490,-

G O - 50
50x30x40 cm
G - 80
80x30x57 cm

G - 80 O
80x30x57 cm

2.490,-

1.790,-

D - 80
80x47/60x84 cm

CYRA - NEW
10.440,-

G - 30
G - 60
G - 40
30x30x57 cm 60x30x57 cm 40x30x57 cm

4.120,-

2.350,- 2.330,- 2.170,-5.140,-

D - 60
60x47/60x84 cm

DZ - 80
dřezová
80x47/60x82 cm

GN - 60
58x58/57

D1S - 40
40x47/
60x84 cm

D - 30
30x47/
60x84 cm

DN - 90
S - 50
88x88x84 cm 50x56x200 cm

základní kuchyňská sestava, DTD laminovaná, provedení dvířek je dub sonoma a korpus je bílý, horní
rozměr je 2,5 m is digestorovou skříňkou, dolní rozměr je 2 m, dřezová skříňka je dodávána bez
pracovní desky. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.980,-Kč.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

1.890,-

690,-

OG-60

GN-58*58

60x30x29 cm

830,-

GO-20/GO 30

4.150,830,-

1.830,-

G-40

GW1-80

58x58x64,8 cm 20x30x64,8 cm 40x30x64,8 cm 80x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

S-40
40x56x211 cm

2.080,-

JURA NEW IA
10.440,-

1.330,-

ZK-60

DO-20

60x60x85 cm

20x45/60x85 cm

4.270,-

DN-88*88

1.890,-

D-40 S1

3.070,-

1.450,-

D-80 S1

DZ-80

88x88x85 cm 40x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm

základní sestava, v provedení dvířka rigolletto light + dark / korpus wenge, DTD laminovaná, tloušťka pracovní
desky 28 mm, horní rozměr s digestoří skříňkou 2,6 m, spodní rozměr 2 m, skříňky jsou dodávány včetně
pracovní desky a dolní lišty, dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky. Sektorové skříňky jsou dodávány
včetně pracovní desky a spodní lišty. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.980,-Kč.

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

690,-

OG-60
60x30x29 cm

1.890,-

GN-58*58

830,-

GO-20/GO 30

4.150,830,-

1.830,-

G-40

GW1-80

58x58x64,8 cm 20x30x64,8 cm 40x30x64,8 cm 80x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

S-40
40x56x211 cm

2.080,-

ZK-60

1.330,-

DO-20

60x60x85 cm 20x45/60x85 cm

JURA NEW I
JÍDELNÍ NÁBYTEK/KUCHYNĚ

4.270,-

DN-88*88

1.890,-

D-40 S1

3.070,-

1.450,-

D-80 S1

DZ-80

88x88x85 cm 40x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm

základní sestava, v provedení dvířka rigolletto dark + light / korpus wenge, DTD laminovaná, tloušťka pracovní desky 28 mm, horní rozměr s digestoří skříňkou 2,6 m, spodní rozměr 2 m, skříňky jsou dodávány
včetně pracovní desky a dolní lišty, dřezová skříňka dodávána bez pracovní desky. Sektorové skříňky jsou
dodávány včetně pracovní desky a spodní lišty. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.980,-Kč.
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NÁŠ

TIP!

pracovní deska
dub lancelot
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

1.730,-

2.090,-

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

80 D 2F BB
80x52x82 cm

3.240,-

1.730,-

80 GS-72 2F
80x31x71,5 cm

80 G-72 2F
80x31x71,5 cm

SPLIT

1.790,-

60 D 2F BB
60x52x82 cm

1.490,-

60 G-72 2F
60x31x71,5 cm

2.190,-

1.570,-

40 D 4S BB
40x52x82 cm

60 DG BB
60x52x82 cm

1.090,-

1.150,-

50 OK-40
50x31x40 cm

40 G-72 1F
40x31x71,5 cm

1.290,-

1.190,-

4.790,-

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm

30 G ZAK-72
30x30x71,5 cm

89x89 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

1.150,-

1.440,-

2.680,-

60 OK-40
60x31x40 cm

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

58x58 GN-72 1F
58,5/58,5x31x71,5 cm

3.890,-

40 DK-210 2F
40x57x210 cm

4.690,-

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

moderní sektorový kuchyňský systém v provedení: dvířka: bílý mat, korpus: bílá, DTD laminovaná, všechny sektorové skříňky skladem - ihned k odběru, tloušťka pracovní desky 28 mm. Sektorové
skříňky jsou dodávány včetně dolní lišty bez pracovní desky. Možnost dokoupení pracovní desky dub lancelot v ceně: 1.150,-Kč/m. Možnost dokoupení univerzálního L/P dřezu v ceně 1.980,-Kč.

L provedení
ekokůže cappuccino
dub sonoma/
světlehnědá látka

9.590,-

L provedení
ekokůže bílá

stůl+lavice+2 taburety

ekokůže černá

5.990,rohová lavice
(ŠxHxV):
168x130x86 cm

MODERN
166

2.290,stůl (ŠxHxV):
120x80x74 cm

2.890,lavice(ŠxHxV):
112x48x48 cm

moderní jídelní set - rohová lavice, stůl a lavice, barevné provedení:
ekokůže černá, ekokůže capucino a ekokůže bílá, stůl materiál: DTD
laminovaná - dub sonoma.

wenge/světlezelená látka

olše/světlehnědá látka

CORNER

univerzální rohová lavice + stůl a 2x taburet, lavice je s úložným prostorem, provedení: wenge +
světlezelená látka, olše + světlehnědá látka nebo dub sonoma + světlehnědá látka, materiál:
DTD laminovaná. Rozměry (ŠxHxV): lavice: 170x120x85 cm, stůl: 105x61x77cm, taburet: 35x30x44 cm.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/KUCHYNĚ/JÍDELNÍ SETY

1.590,-

1.890,-

1.770,-

novinka

1.830,-

1.850,-

Možnost kombinovat se stolem GAMIN NEW nebo se stolem Didier New ze strany 173.

DAREL 2 NEW
moderní designové křeslo,
provedení: světlešedá
látka + dřevo-buk, rozměry
(ŠxHxV): 61x62x81 cm,
výška x hloubka sedu: 45x45 cm.

DAREL TYP 3
moderní křeslo, provedení: šedohnědá taupe
velvet látka + dřevo-buk, rozměry (ŠxHxV):
61x62x81cm, výška x hloubka sedu: 45x45 cm.
Skladem od 20.06.2020.

KUBIS NEW

TOBO 3 NEW

AMPER NEW

designové křeslo, materiál:
masivní dřevo + ocel, sedák:
látka, provedení: látka vzor +
buk, (ŠxHxV): 64x60x83 cm,
výška x hloubka sedu 46x44 cm.

moderní křeslo ve stylu
patchwork, materiál:
dřevo buk + ocel + látka, barva:
látka patchwork vzor kostka,
(ŠxHxV): 64x60x83 cm,
výška x hloubka sedu: 46x44 cm.

designové křeslo, materiál:
masivní dřevo + ocel, sedák:
látka, provedení: černobílá
látka vzor + černé nohy,
(ŠxHxV): 64x60x83 cm,
výška x hloubka sedu 46x44 cm.

nové barevné provedení

1.040,-

2.440,-

typ 1

DARELA NEW
jídelní židle, materiál: dřevo + kov + látka,
barevné provedení: světlešedá látka + buk;
(ŠxHxV): 44,5x51x83 cm, výška sedu: 44 cm.

typ 4

typ 5

1.490,-

novinka

novinka

designová jídelní židle, materiál: látka + dřevo- buk,
barevné provedení: patchwork barevný nebo patchwork mentol + hnědá, rozměry
(ŠxHxV): 48x56x82 cm, výška x hloubka sedu 46x43 cm. Skladem od 10.07.2020.
1.780,-

2.290,-

typ 3

designové křeslo, materiál: MDF + vzor, provedení: vzor
pepito hnědo černý + dřevo buk nebo béžová
+ dřevo buk, rozměry: (ŠxHxV): 62x60x83 cm. Výška sedu: 45 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

1.890,-

2.360,-

novinka

LAMIS NEW

SALEVA

TERST

jídelní židle, provedení:
plast + ekokůže patchwork + buk -nohy,
rozměry (ŠxHxV): 46,5x52x82 cm,
výška x hloubka sedu: 45x42 cm.
Skladem od 10.07.2020.

designové křeslo, provedení:
plast + ekokůže patchwork + dřevo-buk,
rozměry (ŠxHxV): 64x60x83 cm,
výška x hloubka sedu: 46x44 cm.
Skladem od 10.07.2020.

moderní křeslo, materiál: dřevo
- buk + látka, barva: černo-bílá látka vzor,
(ŠxHxV): 62x47x83 cm, výška sedu: 45 cm.
Možnost kombinovat se stolem
GAMIN NEW nebo DIDIER.

nové barevné provedení

2.350,-

2.220,-

1.280,-

látka vzor pepito
hnědá/černý
patchwork + buk

TYP 3

CANDIE 2 NEW
designové židle ve stylu patchwork, materiál: dřevo buk + látka, barva: látka vzor, (ŠxHxV): 47x41x75cm, výška
sedu je 45 cm. Doplnění zásob 03.07.2020.

LANDOR
designové křeslo, materiál: dřevo + kov + látka,
provedení: látka vzor pepito hnědá / černý
patchwork + buk, (ŠxHxV): 58x60x92 cm,
výška x hloubka sedu: 51x46 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/ŽIDLE/KŘESLA

2.440,-

KADIR

1.640,-

typ 2

2.440,-

typ 2

KADIR NEW

GLORIA

TYP 2

1.990,-

designové křeslo, materiál: MDF + vzor, provedení: vzor látky patchwork barevná, vzor látky
patchwork mentol + hnědá nebo šedá + dřevo buk, rozměry: (ŠxHxV): 64x60x84 cm. Výška x hloubka
sedu: 47x44 cm. V provedení šedá a patchwork mentol + hnědá skladem od 10.07.2020.

typ 1

1.280,-

1.990,-

2.270,-

světlešedá/kov

2.270,-

hořčicová/kov

2.360,-

hnědozlatá/dub

ZERON
designové prošívané křeslo, materiál: velvet látka + kov, provedení: hořčicová velvet
látka + černé kovové nohy, světlešedá velvet látka + černé kovové nohy nebo hnědozlatá velvet
látka + dub, rozměry (ŠxHxV): 57x64x84,5 cm, výška x hloubka sedu: 50x44 cm.
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novinka

1.590,-

2.160,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 100 kg

novinka

tmavěsedá

žlutá

taupe šedohnědá

světlešedá

camel

DARAY

zelená

moderní jídelní židle s ozdobným
šitím, provedení: ekokůže hnědá + černé
kovové nohy, (ŠxHxV): 55x63x85 cm,
výška x hloubka sedu: 45x45 cm.

HAZAL
designová jídelní židle s pohodlným sedadlem a efektním prošitím, materiál: ekokůže + černé kovové nohy, barva: světle šedá, camel (hnědá), šedohnědá taupe,
tmavě šedá, zelená nebo žlutá, rozměry (ŠxHxV): 49x57x85 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 41 cm. Skladem od 10.06.2020.

novinka

novinka

novinka

2.230,-

1.980,-

1.790,-

2.280,-

nosnost: 110 kg

2.390,-

FEDRIS
designové prošívané křeslo, materiál: látka
+ kovové nohy s černým nátěrem, barevné
provedení: šedá, (ŠxHxV): 58x68x82 cm,
výška x hloubka sedu: 47x44 cm.
Doplnění zásob 30.08.2020.

růžová

BERILIO

EKIN

designové křeslo s prošívaným opěradlem,
křeslo s prošitou opěrkou zad, provedení:
provedení: Velvet látka hnědá + černé kovové
látka béžová + dřevěné bukové nohy, (ŠxHxV):
nohy, rozměry křesla (ŠxHxV): 60x60x83 cm,
62x58x82 cm, výška x hloubka sedu: 44x41 cm.
výška x hloubka sedu: 45x43,5 cm.
Skladem od 29.07.2020.

novinka

1.490,-

nosnost: 110 kg

nosnost: 130 kg

nosnost: 110 kg

novinka

2.390,-

taupe
hnědá

šedá

DALIO

KARAT

FIORA

otočné křeslo, provedení: látka světlešedá nebo béžová
+ dřevěné bukové nohy, (ŠxHxV): 58x61,5x82,5 cm,
výška x hloubka sedu: 48x45 cm. Skladem od 10.06.2020.

designové křeslo, materiál: ekokůže + kovové nohy s černým nátěrem (spodní
část nohou se zlatým nátěrem), barevné provedení: šedá nebo taupe hnědá,
(ŠxHxV): 55x58x82 cm, výška x hloubka sedu: 47x42 cm. Doplnění zásob 30.08.2020.

moderní prošívané křeslo, provedení: ekokůže červená
nebo olivově zelená + černé kovové nohy, rozměry
(ŠxHxV): 58x56x76cm, výška x hloubka sedu: 47x40 cm.

novinka

novinka

2.120,-

smaragdová

šedohnědá
taupe

novinka

1.950,-

1.590,-

růžovohnědá

ZIRKON
designové prošívané křeslo s měkkým sedátkem, materiál: látka velvet + kovové nohy s černým
nátěrem, barevné provedení: smaragdová, šedohnědá taupe nebo růžovohnědá,
rozměry (ŠxHxV): 57x59x87 cm, výška x hloubka sedu: 50x45 cm.
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designové křeslo v příjemné látce velvet, materiál:
velvet látka + kov, provedení: růžová velvet látka + černé
nohy nebo šedá velvet látka + černé nohy, (ŠxHxV):
59x65x92 cm, výška sedu je 45 cm a hloubka sedu je 45 cm.

designové křeslo, provedení:
šedá ekokůže + černý kov,
(ŠxHxV) 47x47x80 cm, výška sedu
je 46 cm a hloubka sedu je 43,5 cm.

novinka

2.890,-

šedá

VETAR

KOMBO

DIVAL
designové křeslo, provedení: šedá
velvet látka + kovové nohy s černým
nátěrem, (ŠxHxV): 53x51x80 cm,
výška x hloubka sedu: 49x39 cm.
Skladem od 05.08.2020.

hnědá +
světlehnědá

TASMAN

šedá + tmavěšedá

moderní prošívané křeslo, materiál: látka + ekokůže + kov, provedení: šedá
látka + tmavěšedá ekokůže + černé kovové nohy nebo hnědá látka + světlehnědá
ekokůže + černé kovové nohy, (ŠxHxV): 58x64x91 cm,
výška x hloubka sedu: 47x50 cm. Skladem od 27.07.2020.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/ŽIDLE/KŘESLA

2.520,-

2.060,-

světlešedá + buk

CLORIN NEW

látka černo/bílý
patchwork + buk

látka barevný patchwork
kostka + buk

tmavěšedá + buk

hnědá + buk

nové barevné provedení

látka modrá/béžová
vzor patchwork + buk

LANDOR NEW

designové křeslo, materiál: hnědá + buk, světle šedá + buk nebo tmavě šedá + buk
rozměry (ŠxHxV): 56x60x82 cm, výška x hloubka sedu: 46x46 cm.
Skladem od 10.07.2020.

designové křeslo, materiál: dřevo + kov + látka, barevné provedení: látka barevný
patchwork kostka + buk, látka černo / bílý patchwork + buk nebo modrá / béžová vzor
patchwork + buk; (ŠxHxV): 58x60x92 cm, výška x hloubka sedu: 51x46 cm.

2.240,-

2.180,-

cena za smaragdové
provedení
smaragdová látka + černé nohy

šedohnědá - taupe látka + černé nohy

šedá látka + buk

tmavohnědá látka + buk

DABIR

hnědošedá látka + černé nohy
s efektem broušené kůže

béžová látka + buk

designové křeslo, materiál: dřevo + kov + látka, barevné provedení: smaragdová + černé nohy, šedohnědá - taupe + černé nohy, šedá + buk, tmavohnědá + buk,
hnědošedá látka s efektem broušené kůže + černé nohy nebo béžová + buk; (ŠxHxV): 58x60x92 cm, výška x hloubka sedu: 49x41 cm.

2.030,-

2.080,-

čierne nohy

béžová
látka + černé
nohy

ODOVEL

2.680,-

nohy buk

cihlová
látka + černé
nohy

šedohnědá
- taupe látka + buk

mentolová
látka + buk

designové křeslo, provedení: černá
ekokůže DELUXE + kovové nohy s černým
designové křeslo, materiál: Velvet látka + kovové nohy, provedení: béžová látka + černé nohy, mentolová
nátěrem, rozměry (ŠxHxV):
látka + nohy s povrchovou úpravou buk, šedohnědá - taupe látka + nohy s povrchovou úpravou buk nebo
cihlová látka + černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 56x63x78 cm, výška x hloubka sedu: 47,5x46 cm. Doplnění zásob 30.06.2020. 56x 53,5x79 cm, výška sedu: 47 cm.

černé nohy

světlešedá
látka + černé
nohy

designové křeslo, materiál:
velvet látka + kov, provedení:
šedohnědá taupe látka + černé kovové
nohy, rozměry (ŠxHxV): 55x61x82 cm,
výška x hloubka sedu: 46x44 cm.
Skladem od 23.06.2020.

2.180,-

1.790,-

nohy buk

smaragdová
látka + buk

modrá
látka + černé
nohy

2.120,-

GREDAN

TOPAZ

1.990,-

novinka

hnědá
látka + buk

tmavohnědá
látka
bukové nohy

tmavěšedá
látka
černé nohy

TANDEL

GODRIC

designové křeslo, materiál: látka + kovové nohy, provedení: hnědá látka + nohy s povrchovou úpravou buk,
modrá látka + černé nohy, smaragdová látka + nohy s povrchovou úpravou buk nebo světle šedá látka + černé nohy,
rozměry: (ŠxHxV): 50,5x58x85 cm, výška x hloubka sedu: 47x43 cm.

designové křeslo, materiál: látka + dřevo, barevné provedení:
tmavěšedá + černé nohy a tmavohnědá + bukové nohy,
(ŠxHxV): 56x57x78 cm, výška sedu: 51 cm.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/ŽIDLE/KŘESLA
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1.060,-

1.120,-

ekokůže
mentolová

ekokůže bílá

850,-

ekokůže světlešedá

ekokůže olivová

látka velvet
terakota

SEMER NEW

látka velvet
mentolová

designová židle s extra měkkým sedadlem, materiál: dřevo - buk + plast + ekokůže, barva: bílá, mentolová, olivová, světle šedá nebo bílý
plast + látka velvet terakota, mentolová nebo šedohnědá - taupe (ŠxHxV): 48x56x80 cm, výška sedu: 47 cm. V provedeních s látkou velvet pouze do vyprodání zásob.

880,-

880,-

bílá

šedá

látka velvet
šedohnědá - taupe

SEMER NEW

980,-

830,-

tmavěhnědá

cappuccino

tmavěšedá

KALISA

světlešedá

krémová

LEGA

designová jídelní židle, materiál: nohy dřevo + plast, barevné provedení: bílá, šedá
nebo cappuccino, rozměry: (ŠxHxV): 53x47x82 cm, výška sedu: 43 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

jídelní židle, materiál: látka + nohy kov s povrchovou úpravou v provedení buk, barevné provedení:
tmavěhnědá, světlešedá, tmavěšedá nebo krémová látka, rozměry (ŠxHxV): 45x52x81cm, výška sedu je 45 cm.

novinka

1690,-

1750,-

šedá
látka

šedohnědá
látka

tmavěšedá látka
+ černé nohy

LORITA

látka šedá

látka hnědá

moderní jídelní židle s měkkým sedadlem, provedení: látka šedá nebo hnědá + dřevěné bukové
nohy nebo ekokůže béžová + bukové nohy, rozměry (ŠxHxV): 53x54x83,5 cm, výška x hloubka
sedu: 47x40 cm. V provedení látka hnědá a ekokůže béžová skladem od 30.06.2020, šedá od 10.07.2020.

jídelní židle s extra měkkým sedadlem, materiál: látka + dřevo, barevné provedení: šedohnědá,
šedá + bukové nohy a tmavě šedá + černé nohy, (ŠxHxV): 48x57x81 cm, výška sedu: 44 cm.

novinka

1.770,-

šedá

mentolová

béžová

šedohnědá

šedá

1.320,-

hnědá

NIRO

SABRA

designová jídelní židle, materiál ekokůže + kovové nohy s černým nátěrem,
barevné provedení: hnědá nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 54x55x90 cm,
výška x hloubka sedu: 44x43 cm. Skladem od 05.08.2020.

jídelní židle s extra měkkým sedadlem, materiál: látka + dřevo-buk, barevné provedení: béžová,
mentolová, šedá nebo šedohnědá látka; rozměry (ŠxHxV): 50x48x82cm, výška sedu je 46 cm.

novinka

ekokůže béžová

TEZA

1.070,-

1.420,nosnost: 100 kg

novinka

zelená

světlešedá

taupe
hnědá

FLUFFY
designová jídelní židle, materiál: látka velvet + kov s povrchovou úpravou v provedení dřevo přírodní, barevné provedení:
zelená, světlešedá nebo taupe hnědá, rozměry (ŠxHxV): 48x51x80 cm. Výška x hloubka sedu: 45x43 cm. Skladem od 05.08.2020.
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hnědá

IMPERIA

camel

jídelní židle, materiál: ekokůže + kov s povrchovou úpravou v provedení buk
nebo hnědá, barevné provedení: camel + bukové nohy, hnědá + hnědé nohy,
(ŠxHxV): 48x54x86 cm, výška x hloubka sedu: 45x43 cm.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/ŽIDLE

1.180,-

1.090,-

1.260,-

cena za provedení
červená, zelená, fialová
a petrolejovášedá

červená

cena za ostatní
provedení

šedá

petrolejovášedá

verzo hnědá

zelená

Možnost koupě
v balení po 2ks

DAMARA

fialová

šedobéžová

čokoládová

jen990,-za kus
cena za 2ks je

verzo šedá

1.980,-

designová židle s extra měkkým sedadlem, materiál: dřevo - buk + plast + látka, barva: bílý plast + šedá látka, šedobéžová, petrolejovosivá, čokoládová, fialová, červená, zelená, verzo šedá, verzo hnědá,
rozměry (ŠxHxV): 48x57x80cm, výška sedu: 46cm. Možnost kombinovat se stolem DEJAN 2 NEW nebo se stolem CYRUS NEW. V provedení červená, fialová, zelená a petrolejovošedá pouze do vyprodání zásob.

2.640,-

zelená, petrolejová,
hnědá, fialová

3.200,-

2.470,-

3.090,-

bílá

černá

BALI 2 NEW židle + DIDIER 3 NEW stůl ze strany 175.

bílá

DEJAN 2 NEW

CYRUS 2 NEW

jídelní stůl, materiál: MDF-plát + masivní dřevo-nohy,
barevné provedení: bílá-plát + přírodní - nohy, rozměry:
(ŠxHxV): 80x80x75 cm. Doporučujeme kombinovat se židlemi
BALI 2 NEW, LEVIN, DAMARA, LORITA, LODEN.

jídelní stůl, materiál: MDF-plát + masivní dřevo-nohy,
barevné provedení: bílá-plát + přírodní - nohy, rozměry:
(ŠxHxV): 120x80x75 cm. Doporučujeme kombinovat se židlemi
BALI 2 NEW, LEVIN, DAMARA, LORITA, LODEN.

1.390,-

1.090,-

mentol

cappuccino - vanilková

petrolej

koňaková

šedá

tmavěhnědá

černá

bílá

BALI 2 NEW
designová židle s extra měkkým sedadlem - ekokůže, materiál: plast + dřevo - buk, barva: černá, bílá, tmavěhnědá, petrolej, koňaková, mentol, capuccino-vanilková nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 48x56x81 cm,
výška sedu: 45 cm. V provedení koňaková pouze do vyprodání zásob.

1.090,-

1.030,-

870,-

bílá + buk,
tmavě šedá + buk

černá + černé nohy

bílá

tmavěšedá

KEMAL NEW
designová židle s extra měkkým sedadlem, materiál: dřevo + ekokůže + plast, barva: bílá + buk,
tmavě šedá + buk nebo černá + černé nohy, rozměry (ŠxHxV): 48x56x82 cm, výška sedu: 47 cm.
Možnost kombinovat se stolem Gamin NEW nebo se stolem Didier 3 New ze strany 173
nebo se stolem Monty.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/ŽIDLE/STOLY

novinka

AYNA
jídelní židle, provedení: bílý plast + buk,
rozměry (ŠxHxV): 46x51x85 cm,
výška x hloubka sedu: 44x40 cm.
Na skladě od 20.06.2020.

2.690,-

MONTY
kulatý jídelní stůl, materiál: MDF + dřevo, barevné
provedení: černý + černé nohy, rozměry (ŠxHxV):
60x60x75 cm. Doporučujeme kombinovat se židlemi
Kemal NEW. Model pouze do vyprodání zásob.
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1.390,-

1.330,-

1.170,-

1.330,-

1.090,-

čierna
černá

bílá

černá

FEMAN 3 NEW

1.230,-

METAL 2 NEW

bílá

bílá

designová židle s extra měkkým sedadlem - ekokůže, materiál: kov + plast
+ ekokůže, barva: černá nebo bílá (chrom), (ŠxHxV): 48x56x83, výška sedu:
48 cm. V provedení černá pouze do vyprodání zásob.

jídelní židle, materiál a barevné provedení: plast/bílá nebo černá
+ chromované nohy, (ŠxHxV): 62x63x80 cm, výška sedu 48 cm.

1.180,-

1.090,-

černá

TAMORA

designová židle s extra měkkým sedadlem, materiál:
kov + plast + ekokůže, barva: chrom + bílá nebo černá + černá,
rozměry (ŠxHxV): 48x57x80cm, výška sedu: 46 cm.

extra vysoký lesk HG

1.070,-

960,-

2.590,-

3.490,-

mentol

extra vysoký lesk HG

bílá
šedá

RONDY

ARTEM

ANISA 2 NEW

jídelní stůl, materiál: MDF + chrom, provedení: bílá extra
vysoký lesk HG, rozměry (průměr x V): 80x72 cm. Možnost kombinovat
se židlemi METAL 2 NEW, FEMAN 3 NEW a ANISA 2 NEW.

jídelní stůl, materiál: MDF + chrom, provedení: bílá extra
vysoký lesk HG, rozměry: (ŠxHxV): 120x80x72 cm. Možnost kombinovat
se židlemi METAL 2 NEW, FEMAN 3 NEW a ANISA 2 NEW.

jídelní židle, materiál a barevné provedení: plast - bílá, šedá nebo mentol
+ Chromované nohy, (ŠxHxV): 46x53x80 cm, výška sedu: 43 cm.

890,-

890,-

novinka

890,-

novinka

1.460,-

novinka

bílá

novinka

černá

SINTIA

LITIA

MENTA

HERDA

jídelní židle, provedení: bílý plast
+ Kov s povrchovou úpravou v provedení
dřevo přírodní, rozměry (ŠxHxV):
46x53x84,5 cm, výška x hloubka
sedu: 46x41 cm

jídelní židle, provedení: bílý plast
+ Kovové nohy s bílým nátěrem,
rozměry (ŠxHxV): 46x53x84,5 cm,
výška x hloubka sedu: 44x41 cm

jídelní židle, provedení: bílý nebo černý
plast + kovové nohy s černým nátěrem, rozměry
(ŠxHxV): 46x58,5x84,5 cm, výška x hloubka sedu: 47x51 cm.
Na skladě od 10.07.2020.

designová jídelní židle, materiál: látka
s efektem broušené kůže + kov, provedení:
šedá + černé kovové nohy, rozměry (ŠxHxV):
43x51x88 cm, výška x hloubka sedu: 47x44 cm.
Na skladě od 03.07.2020.

černá

šedá

830,-

2.190,-

novinka

novinka

zelená

TEGRA
jídelní židle, materiál: plast + kovové nohy s černým nátěrem, barevné provedení: černá, šedá
nebo zelená, rozměry (ŠxHxV): 37x53x86 cm, výška x hloubka sedu: 45,5x43 cm.
Na skladě od 10.07.2020.
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šedohnědá taupe

modrá

zelená

PORTIA
designová jídelní židle, materiál: látka Velvet + nohy - gold chrom - zlatá, barevné provedení: modrá,
zelená nebo šedohnědá taupe, rozměry (ŠxHxV): 48,5x59x86 cm, výška x hloubka sedu: 49x51 cm. Na skladě od 10.07.2020.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/ŽIDLE/STOLY

999,-

nejlepší cena na trhu!

zelená

bílá

590,-

oranžová

černá

cappuccino-vanilková

tmavěhnědá

teplá šedá

CINKLA 3 NEW
designová stolička, materiál: dřevo-buk + plast, barva: bílá, černá, zelená, oranžová, tmavěhnědá, teplá šedá nebo cappuccino vanilková, rozměry (ŠxHxV): 46x54x81 cm,
výška sedu: 45 cm. Možnost kombinovat se stolem DIDIER NEW nebo GAMIN NEW.

bílá

modrá

cappuccino

šedá

1.280,-

880,-

DAMEN NEW

černá

červená

DIDIER 4 NEW

mentol

designové křeslo, materiál: nohy: masivní dřevo + ocel,
sedadlo: plast, barva: buk + bílá, červená, modrá, šedá,
cappuccino, mentol nebo černá, rozměry: (ŠxHxV):
64x47x83,5 cm, výška x hloubka sedu 45x45 cm. možnost
kombinovat se stolem DIDIER NEW nebo GAMIN NEW.

DIDIER 3 NEW

3.260,-

2.680,-

1.950,70x70x75 cm

120x80x75 cm

novat
Vhodné kombi
la 3 NEW,
se židlemi Cínk
Kemal NEW
NE
Damen W a
jídelní stůl, materiál: MDF + dřevěné nohy (buk), rozměry (ŠxHxV): 120x80x75cm nebo 70x70x75cm.

novinka

1.590,- 2.090,priemer 60 cm

priemer 80 cm

1.650,priemer 60 cm

novinka

2.510,-

2.390,- 2.960,-

priemer 80 cm

priemer 90 cm

2.990,-

vat
Vhodné kombino
3 NEW,
se židlemi Cinka
Kemal NEW
Damen NEW a

ELCAN
jídelní stůl, materiál: MDF-plát + dřevo-nohy, barevné
provedení: bílá matná-plát + buk-nohy; rozměry
(Průměr x V): 60x75 cm nebo 80x75 cm
Na skladě od 20.06.2020.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/STOLY/ŽIDLE

GAMIN NEW

jídelní stůl, materiál: MDF-plát + dřevo-nohy,
barevné provedení: bílá-plát + buk - nohy,
(Průměr x V): 80x74 cm, 90x74 cm nebo 60x74 cm.

DEMIN
jídelní stůl, materiál: MDF -plát + dřevo-nohy, barevné
provedení: bílá matná-plát + buk-nohy; rozměry
(Průměr x V): 120x74,5 cm. Skladem od 20.06.2020.
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1.130,-

960,-

960,-

cena v látce

hnědošedá

béžový melír

2.090,-

1.130,-

cena v ekokůži

azurová

petrolejová modrá

béžová

OLIVA NEW

jídelní židle, provedení: chrom + látka s efektem
broušené kůže, provedení: béžová nebo hnědá, rozměry:
(ŠxHxV): 54x60x89 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu: 54 cm.

jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže nebo látka, barevné provedení: ekokůže petrolejová modrá, látka
azurová, béžový melír nebo hnědošedá, rozměry: (ŠxHxV): 42x52x97 cm, výška sedu: 46 cm, hloubka sedu: 40 cm.

1.590,-

1.490,-

béžová + béžová

mentolová + šedá

1.890,-

světlešedá
+ tmavěšedá

hnědá + béžová

GERDA NEW

tmavěšedá
+ bílá

hnědá

NADINA

Možnost koupě
v balení po 2ks
jen

1.830,-

šedá

1.390,-za kus

hnědá

MADORA

jídelní židle, provedení: chrom + látka s efektem broušené
kůže - šedá nebo hnědá, rozměry: (ŠxHxV): 54x60x87 cm, výška x hloubka
2.780,sedu:
48x54
cm. V barevném provedení hnědá pouze do vyprodání zásob.
tmavěšedá + bílá

cena za 2ks je

jídelní židle, materiál: látka/ekokůže + chrom, barevné provedení: béžová + béžová, hnědá + béžová, mentolová + šedá,
světle + tmavěšedá nebo tmavěšedá + bílá, rozměry: (ŠxHxV): 42x58x103cm, výška sedu je 45 cm, hloubka sedu: 43 cm.

1.590,-

1.520,-

béžová + béžová

1.450,-

mentolová + šedá

tmavěšedá + bílá

hnědá + béžová

světlešedá + tmavěšedá

fialová + černá

SALOMA NEW
jídelní židle, materiál: látka/ekokůže + chrom, barevné provedení: béžová + béžová, hnědá + béžová, mentolová + šedá, tmavěšedá + bílá, světlešedá + tmavěšedá nebo fialová + černá
rozměry: (ŠxHxV): 42x56,5x105 cm, výška sedu je 45 cm, hloubka sedu: 43 cm. V barevném provedení fialová + černá pouze do vyprodání zásob.

1.190,-

1.170,-

novinka

bílá
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černá

hořčicová

šedá

hnědá

černá

VATENA

ADORA NEW

jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, provedení:
bílá, černá nebo hořčicová, rozměry (ŠxHxV): 42x56x99 cm,
výška x hloubka sedu: 47,5x42,5 cm. Skladem od 17.07.2020.

jídelní židle, materiál: látka + chrom, barevné provedení: šedá, hnědá nebo černá,
rozměry (ŠxHxV): 42x50,5x99 cm, výška sedu je 46 cm, hloubka sedu: 40 cm.
V barevném provedení šedá skladem od 27.07.2020.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/ŽIDLE

v provedení
zelená-mentolová

790,-

možnost koupě
v balení po 2 ks

jen

590,-

590,-za kus

cena za provedení
v ekokůži
s rámem bílá,
šedá, černá

spolu

1.180,-

světlešedá látka
+ bílý rám

ekokůže
černá + černý rám

zelená-mentolová
látka + bílý rám

ekokůže
šedá + šedý rám

ekokůže
bílá + bílý rám

ekokůže
béžová + šedý rám

ekokůže
karamel + šedý rám

ekokůže
pudrová růžová + šedý rám

790,-

690,-

630,-

cena za provedení
v látce
rám s povrchovou
úpravou buk

cena za provedení
v látce
rám bílý nebo
černý

béžová
béžová látka
látka
++biely
bílý rám
rám

smaragdová
látka + černý rám

tmavěšedá látka
+ černý rám

ekokůže
zelená + bílý rám

790,-

světlešedá látka
+ bukový rám

béžová látka
+ bukový rám

hnědá látka
+ černý rám

zelená látka
+ bukový rám

tmavohnědá látka
+ bukový rám

COLETA NOVA

jídelní židle s prošitím, materiál: ekokůže nebo látka + kov, barevné provedení: bílá PU + bílý rám, černá PU + černý rám, šedá PU + šedý rám, béžová PU + šedý rám, zelená PU + bílý rám, karamel PU + šedý rám, pudrová růžová
PU + šedý rám, zelená-mentolová látka + bílý rám, hnědá látka + černý rám, béžová látka + bílý rám, smaragdová látka + černý rám, světlešedá látka + bílý rám, tmavěšedá látka + černý rám nebo tmavěhnědá látka, béžová látka, zelená látka,
světlešedá látka + rám s povrchovou úpravou buk, rozměry (ŠxHxV): 41x49x96 cm, výška sedu: 45 cm. V barevném provedení zelená-mentolová látka + bílý rám a ekokůže zelená + bílý rám pouze do vyprodání zásob.

1.160,-

zelená

DELA

920,-

hnědá

černá

béžová

tmavěhnědá

ERVINA

jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže,
provedení: zelená nebo hnědá ekokůže, rozměry
(ŠxHxV): 44x48,5x97,5 cm, výška sedu: 44 cm.

novinka

bílá

šedá

990,-

stolička, materiál: chrom + ekokůže, provedení:
béžová nebo tmavěhnědá, rozměry (ŠxHxV):
41x34,5x85 cm, výška sedu: 45 cm.

jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, barevné provedení: bílá, béžová, šedá nebo černá,
rozměry (ŠxHxV): 42x43x99cm, výška sedu je 47cm.

1.390,-

690,-

890,-

199,-

nosnost: 80 kg

1.090,-

béžová

ZAIRA

světlehnědá

světlešedá

tmavěšedá

tmavěhnědá

ENRA
jídelní židle, materiál: látka + kovové nohy černé barvy, provedení: světlehnědá,
světle šedá, tmavohnědá nebo tmavěšedá látka, rozměry (ŠxHxV): 41x46x98 cm,
výška x hloubka sedu: 45,5 x 40 cm. Na skladě od 27.07.2020.

DOTS
jídelní židle, materiál: látka
+ Kov, barevné provedení: béžová
+ Hnědá + černé nohy, (ŠxHxV):
47x57x82 cm, výška sedu: 44 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

IRENA

IRMA

taburet, kov - chrom + ekokůže
černá a bílá, (ŠxHxV):
40x40x43 cm.

skládací taburet-kov-stříbrná+
ekokůže - modrá nebo černá
(Priem.xV): 30x45 cm.

950,-

černá + bílá

bílá + béžová

béžová + bílá

SIGNA
jídelní židle s prošitím, materiál: ekokůže + chrom, barevné provedení: bílá + béžová,
béžová + bílá nebo černá + bílá, rozměry (ŠxHxV): 41x44x97cm, výška sedu je 46 cm.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/ŽIDLE

1.220,-

černá

tmavěhnědá

FINA

bílá

jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže, provedení: černá, tmavohnědá nebo bílá,
rozměry (ŠxHxV): 41x44x97 cm, výška sedu: 46 cm.
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1.350,-

1.660,-

tmavěšedá

světlešedá

1.220,-

béžová

béžová

bílá

AMINA

OTILA

jídelní židle, materiál: látka + chrom, barevné provedení: světlešedá, tmavěšedá nebo béžová
látka, rozměry (ŠxHxV): 44x46x110cm, výška sedu je 48 cm, hloubka sedu 42 cm.

jídelní židle s prošitím, materiál: ekokůže + chrom, barevné provedení: béžová nebo bílá,
rozměry (ŠxHxV): 45x44x99cm, výška sedu je 48 cm, hloubka sedu 41 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
tmavěšedá + černá
možnost koupě
Mož
nosťníkúpi
v bale
po 2ť 2ks
ks
jen

2.090,-

1.440,-

1.360,za kus
spolu

2.720,-

béžová

hnědá

NADINA

hnědá + hnědá

béžová + béžová

jídelní židle, provedení: chrom + látka s efektem
broušené kůže, barva: béžová nebo hnědá, rozměry
(ŠxHxV): 54x60x89 cm, výška sedu: 48 cm, hloubka sedu 54 cm.

1.170,-

tmavěšedá + černá

2.190,-

tmavěšedá + bílá

hnědá

DENTA

tmavěšedá

DEKOMA
jídelní židle, materiál: ekokůže + kov, provedení: bílá + šedý kov,
hnědá + šedý kov nebo tmavěšedá + šedý kov, rozměry (ŠxHxV):
42x56x99 cm, výška x hloubka sedu: 47,5x42,5 cm. Na skladě od 17.07.2020.

1.340,-

1.770,-

novinka

novinka

bílá

IZMA

jídelní židle s prošitím, materiál: sedací část a opěradlo látka/boky ekokůže + chrom, barevné provedení: tmavěšedá + černá,
béžová + béžová, hnědá + hnědá nebo tmavěšedá + bílá, rozměry (ŠxHxV): 41x43x99cm, výška sedu je 47cm, hloubka sedu 44 cm.
V barevném provedení tmavěšedá + černá pouze do vyprodání zásob.

designová jídelní židle, provedení:
světlehnědá látka s efektem broušené kůže
+ kovové nohy s černým nátěrem, rozměry
(ŠxHxV): 54x60x87 cm, výška x hloubka
sedu: 48x44 cm. Na skladě od 03.07.2020.

černá

DULCIA

bílá

jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže, barevné
provedení: bílá nebo černá, rozměry (ŠxHxV): 40x58x103cm,
výška sedu: 48 cm.

1.490,-

novinka

hnědá

světlešedá

světlehnědá

TOSENA
jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, provedení: hnědá,
světlešedá nebo světlehnědá, rozměry (ŠxHxV): 44x60,5x98 cm,
výška x hloubka sedu: 46x40,5 cm. Na skladě od 17.07.2020.
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bílá + černá

NEANA

černá + bílá

jídelní židle, materiál: ekokůže + chrom, barevné
provedení: bílá + černá nebo černá + bílá, rozměry (ŠxHxV):
42x42x98cm, výška sedu je 47 cm, hloubka sedu 41 cm.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/ŽIDLE

1.330,-

1.390,-

1.230,-

světlešedá
látka zelená

látka béžová

ABIRA NEW

1.460,-

novinka

MEKTONA

černá

světlehnědá

jídelní židle, materiál: ekokůže + kov, provedení: světlehnědá
ekokůže + černé kovové nohy nebo světlešedá ekokůže + černé kovové
nohy, rozměry (ŠxHxV): 44x60,5x98 cm, výška x hloubka sedu: 46x42,5 cm.
Skladem od 17.07.2020.

1.540,-

bílá

BARNA NEW

světlehnědá

jídelní židle s kovovým úchytem, materiál: ekokůže
+ chrom, barevné provedení: černá, bílá nebo světlehnědá,
rozměry (ŠxHxV): 43x46x100cm, výška sedu: 47cm, hloubka sedu: 42cm.
V barevném provedení černá ekokůže pouze do vyprodání zásob.

1.390,-

ekokůže černá

ekokůže bílá

ekokůže tmavěšedá

ekokůže světlešedá

ekokůže hnědá

ekokůže capuccino

ABIRA NEW
jídelní židle, materiál: chrom + ekokůže nebo látka, barevné provedení: ekokůže bílá, černá, tmavěšedá, světlešedá, capuccino, hnědá nebo látka
béžová a látka zelená, rozměry (ŠxHxV): 43x44x96cm, výška sedu: 47 cm, hloubka sedu: 43cm. V barevném provedení zelená látka pouze do vyprodání zásob.

1.080,novinka

hnědošedá taupe

světlešedá

1.420,-

1.490,-

smaragdová

smaragdová
látka +
černá ekokůže

olivovězelená

NOBATA

šedohnědá-taupe
látka +
šedá ekokůže

FARULA

jídelní židle, materiál: látka + ekokůže + chrom, barevné provedení: smaragdová látka
+ černá ekokůže + chrom, šedohnědá-taupe látka + šedá ekokůže + chrom nebo cihlová látka + hnědá
ekokůže + chrom, rozměry: (ŠxHxV): 43x62x91 cm, výška sedu je 47 cm a hloubka sedu je 44 cm.
V barevném provedení smaragdová látka + černá ekokůže pouze do vyprodání zásob.

jídelní židle, materiál: ekokůže + kov, provedení: hnědošedá taupe
+ šedý kov, olivovězelená + šedý kov nebo světlešedá + šedý kov, rozměry
(ŠxHxV): 42x56x99 cm, výška x hloubka sedu: 47,5x42,5 cm. Skladem od 17.07.2020.

9.780,-

3.940,-

8.990,-

VESATA typ 1
designová rohová lavice, L/P provedení, materiál: ekokůže + chrom,
provedení: ekokůže bílá, rozměry (ŠxHxV): 210x156/59x87 cm, výška x hloubka
sedu: 51x43 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/ŽIDLE/STOLY

cihlová
látka +
hnědá ekokůže

3.640,-

VESATA typ 2
designová lavice, materiál: ekokůže + chrom, provedení: ekokůže bílá,
rozměry (ŠxHxV): 156x59x87 cm, výška x hloubka sedu: 51x43 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.
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1.780,-

1.520,-

1.480,-

1.890,-

krémová

bílá s
černými květy

krémová

JUDY 2 NEW

JANIRA NEW

REFINA NEW

ARDON

jídelní židle, provedení: látka krémová + dřevěné nohy natural nebo
látka bílá s černými květy + dřevěné nohy tmavý ořech,
(ŠxHxV): 46x63x104 cm, výška sedu: 48 cm. Cena v provedení
bílá s květy: 2.050, -Kč. Model pouze do vyprodání zásob.

jídelní židle, provedení:
šedá látka + dřevěné bukové
nohy, (ŠxHxV): 44x61x99 cm,
výška x hloubka sedu: 48x44 cm.

jídelní židle, provedení:
hnědá látka + dřevěné černé nohy,
(ŠxHxV): 44x61x99 cm,
výška x hloubka sedu: 48x44 cm.

jídelní židle, materiál: ekokůže + látka + dřevo - natural,
barva: bílá nebo černá ekokůže + látka melír, (ŠxHxV):
47x47x105cm, výška sedu: 48 cm. Model jen
do vyprodání zásob.

1.680,-

Mož
Mož
nost
nosť
koup
kúpi
ě ťpo
2ks2ks
jen

1.990,-

1.370,-

1.480,-

světlešedá

béžová

1.370,-

1.570,-za kus
spolu

3.140,-

1.680,za 1 ks

tmavěhnědá

RORY 3 NEW

bílá

MERIKA NEW

RORY 2 NEW

jídelní židle, provedení: textilní kůže bílá (bílé šití), tmavěhnědá (bílé šití)
+ dřevěné nohy-barvy: tmavý ořech, (ŠxHxV): 46x61x100 cm, výška sedu: 48 cm.
RORY 2 NEW pouze do vyprodání zásob.

1.560,-

1.270,-

2.140,-

SELUNA NEW

nové barevné provedení

jídelní židle, provedení:
mentolová látka + dřevěné nohy
natural, (ŠxHxV): 48x61x99 cm,
výška x hloubka sedu: 48x44 cm.

šedá

jídelní židle, provedení: šedá látka + dřevěné černé
nohy, světlešedá látka + dřevěné černé nohy nebo béžová látka + nohy buk,
(ŠxHxV): 44x57x88 cm, výška x hloubka sedu: 48x42,5 cm.

2.170,-

novinka

novinka

modrá

smaragdovězelená

VIVA NEW

PERLOS

jídelna židle, provedení:
tmavohnědá ekokůže + dřevěné nohy
barva: tmavý ořech, (ŠxHxV):
42x40x89 cm, výška sedu: 46 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

designová jídelní židle s pohodlným sedadlem a efektním
prošitím, materiál: látka Velvet smaragdovězelená nebo
modrá + nohy gold chrom - zlatý, (ŠxHxV): 51,5x60,5x80,5 cm,
výška sedu: 45 cm, hloubka sedu: 41,5 cm. Na skladě od 10.06.2020

novinka

šedá

zelená

hnědá

SIRENA
designová jídelní židle, materiál: ekokůže + kovové nohy s černým nátěrem, barevné
provedení: hnědá, zelená nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 48x60x87 cm, výška x hloubka sedu: 46x44 cm.

1.790,-

1.590,novinka

šedohnědá taupe

zelená

modrá

béžová

SARIN
designová jídelní židle s pohodlným sedadlem a efektním prošitím, látka Velvet + kovové nohy s černým nátěrem,
barevné provedení: béžová, šedohnědá taupe, modrá, zelená nebo šedá, rozměry (ŠxHxV): 54x62x85 cm, výška x hloubka sedu: 49x42 cm,
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šedá

DIVAL

designové křeslo, provedení: šedá velvet látka
+ kovové nohy s černým nátěrem, (ŠxHxV):
50x53x80 cm, výška x hloubka sedu: 49x39 cm.
Na skladě od 05.08.2020.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/ŽIDLE

luxusní jídelní nábytek z bukového dřeva, moderní design za nejlepší ceny na trhu
novinka

1.040,-

1.040,-

OLEG NEW

1.390,-

GRID NEW

jídelní židle, provedení: ořech
+ látka béžová, (ŠxHxV): 45x48x95 cm,
výška sedu: 43 cm.
Doplnění zásob 29.06.2020.

jídelní židle, provedení: bílá + hnědá látka
nebo ořech + světlehnědá melírovaná látka,
(ŠxHxV): 44x49x95 cm, výška sedu: 43 cm.

1.190,-

1.250,-

FARNA
VENIS NEW
jídelní židle, provedení:
wenge + ekokůže bílá, (ŠxHxV):
44x48x90 cm, výška sedu: 45 cm.

jídelní židle, materiál: dřevo + látka,
provedení: dub medový + světlehnědá
látka, rozměry (ŠxHxV): 45x51,5x96,5 cm,
výška sedu: 48 cm. Skladem
od 29.07.2020.

masiv + přírodní dýha

1.490,-

6.510,-

třešeň

ořech

tmavý dub + látka šedobéžová

dub sonoma + látka krémová

wenge

1.190,-

1.250,-

ořech + světlehnědá
melírovaná látka

ASTRO NEW

bílá + hnědá látka

jídelní židle, provedení: třešeň +
látka béžová, (ŠxHxV): 44x48x90 cm,
výška sedu: 43 cm.

1.290,-

ABRIL

SILAS

jídelní židle, materiál: dřevo + látka, provedení: dub sonoma + krémová látka,
tmavý dub + látka šedobéžová, rozměry (ŠxHxV): 41x50x90 cm, výška x hloubka sedu:
44x41 cm. V provedení dub sonoma + krémová látka, doplnění zásob 30.09.2020.

jídelní židle z masivního bukového dřeva,
v barevném provedení: ořech/ekokůže béžová,
(ŠxHxV): 46x51x92,5 cm, výška sedu: 48,5 cm.

funkce rozklad

FARO

jídelní masivní rozkládací stůl v dýze buk mořené na barevné provedení: ořech, třešeň, wenge,
plocha stolu před rozložením 120x90 cm, je vhodný pro 4 - 6 osob, po rozložení s rozměrem
240x90 cm je vhodná pro 8 - 12 osob, rozměry (ŠxHxV): 120/240x90x75,5 cm.

3.440,URAN
moderní jídelní stůl,
materiál a barevné provedení:
masiv + MDF wenge, rozměry
(ŠxHxV): 150x90x75 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

wenge

5.790,třešeň/látka hnědá

1.730,-

1.470,-

ALTON
jídelní masivní rozkládací stůl,
materiál: masiv + MDF, barevné
provedení: buk merlot, rozměry: (průměr x V):
120x75cm, délka stolu po rozložení: 150 cm.
Doplnění zásob 29.07.2020.

DUNA
lavice z masivního bukového dřeva, vhodné
kombinovat s jídelními stoly, v barevném provedení:
třešeň/látka hnědá, rozměry (ŠxHxV): 100x38x48 cm.

1.470,-

1.470,-

1.340,-

1.690,-

DESI
vysoká jídelní židle z masivního bukového dřeva, v barevném provedení: ořech/ekokůže béžová, třešeň/látka hnědá, wenge/látka
béžová nebo buk merlot/látka hnědá, (ŠxHxV): 44,5x50x103 cm, výška sedu: 48 cm. V provedení wenge + béžová doplnění zásob 29.07.2020.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/STOLY/ŽIDLE/LAVICE

třešeň/látka béžová

buk merlot/látka hnědá

wenge/látka béžová

třešeň/látka hnědá

ořech/ekokůže béžová

FARO stůl/BONA židle - třešeň

BONA
vysoká jídelní židle z masivního bukového
dřeva, v barevném provedení: třešeň/látka
béžová, (ŠxHxV): 44,5x50x103 cm, výška sedu: 48 cm.

FARO stůl/ABRIL židle
ořech

179

4.840,-

6.990,-

4.730,-

6.690,-

jídelní set 1 + 2, rozkládací stůl (ŠxHxV): 75/100x75x76 cm, židle: 41x50x90 cm,
výška sedu: 44 cm, provedení: dřevo dub tmavý + látka šedobéžová. Možnost
dokoupení židlí ke setu 1ks za 1.190,-Kč.

SILAS

komplet za super cenu !

3.290,-

MALABO

jídelní set 1 + 4, materiál: MDF + kov, provedení: vzor dřevo + nohy - bílý kov,
rozměry (ŠxHxV): stůl: 110x70x75cm; židle: 44x46x86cm. Výška sedu: 45 cm.

4.570,-

LESLIE

jídelní komplet 1 + 4, materiál: dřevo + látka, barva: wenge + světlehnědá,
rozměry (ŠxHxV): stůl: 110x70x74 cm, židle: 43x50,3x94cm, výška sedu: 46,2 cm.

3.560,-

jídelní set 1 + 4, materiál: MDF + kov, provedení: vzor dřevo + nohy - černý kov,
rozměry (ŠxHxV): stůl: 110x70x75cm; židle: 39x48x90cm. Výška sedu: 45 cm.

RAMET

4.180,-

4.480,-

nové barevné
provedení

až 100 cm
dub artisan/černá
kulatý jídelní stůl, provedení: MDF bílá s extra vysokým leskem HG
+ chrom, rozměry (průměr x V): 100x75 cm.

PAULIN

3.830,-

UNITA
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jídelní stůl, provedení: MDF + kov, vrchní deska bílá s extra vysokým leskem HG,
nohy - bílé; rozměry (ŠxHxV): 120x80x76 cm.

AMANDA

4.180,-

KIMBY

dub sonoma /střibrná

jídelní set 1 + 4, materiál: kov (stříbrná neb očerná) + MDF - odstín dub sonoma/střibrná
nebo dub artisan černá, rozměry (ŠxHxV): stůl: 110x70x76 cm, židle: 40,5x51x83,5 cm,
výška x hloubka sedu: 45x50 cm. V provedení dub artisan/černá skladem od 30.08.2020.

novinka

jídelní set 1 + 4, materiál: béžový kov + MDF - odstín dub canyon, rozměry
(ŠxHxV): stůl: 110x70x75 cm, židle: 44x59x81,5 cm, výška x hloubka sedu: 43x58,5 cm.
Na skladě od 30.08.2020.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/JÍDELNÍ SETY

7.930,-

5.950,6.210,ořech + béžová
bílá + šedá

cena za set 1+4

BRISBO

BJORK NEW

jídelní set 1 + 4, materiál: dřevo-bílá + látka-šedá nebo dřevo ořech + látka béžová, plát
stolu - MDF, rozměry (ŠxHxV): stůl: 110x70x76 cm, židle: 42x45,5x93,5 cm. Výška sedu: 46,5 cm.

jídelní set 1 + 4, rozkládací stůl, provedení: dřevo - bílá + šedá látka
rozměry (ŠxHxV): 75 -115x75x75cm, židle (ŠxHxV): 43,8x56x90,4 cm, výška sedu: 49 cm.

8.530,-

7.270,-

cena za
komplet 1+6

OLEG NEW

cena za
komplet 1+4

jídelní komplet 1 + 6, materiál: dřevo - ořech + látka - béžová, plát stolu - dýhovaná MDF, rozměry (ŠxHxV): stůl:
80x135x74 cm, židle (ŠxHxV): 45x48x95 cm, výška sedu: 43 cm. Možnost dokoupení židle v ceně 1.040,-Kč.

VENIS NEW

jídelní komplet 1 + 4, materiál: dřevo + ekokůže, barevné provedení: wenge + bílá, rozměry (ŠxHxV): stůl:
70x110x74 cm, židle (ŠxHxV): 44x48x90 cm, výška sedu: 45 cm. Možnost dokoupení židle v ceně 1.250,-Kč.

1.290,-

8.570,-

židle (ořech) provedení
bílá v ceně 1.390,-Kč
44x49x95 cm

cena za
komplet 1+6

bílá + hnědá látka

2.480,-

GRID NEW
jídelní komplet 1 + 6, materiál: dřevo - třešeň + látka - béžová, plát stolu dýhovaná MDF, rozměry (ŠxHxV): stůl: 135x80x74 cm, židle (ŠxHxV):
44x48x90 cm, výška sedu: 43 cm. Možnost dokoupení židle v ceně 1.040,-Kč.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/KUCHYNĚ/JÍDELNÍ SETY

stůl (ořech) provedení
bílá v ceně 2.760,-Kč
135x80x74 cm

2.080,-

stůl (ořech) provedení
bílá v ceně 2.290,-Kč
110x70x74 cm

ASTRO
NEW
židle a jídelní stoly, židle - provedení bílá + hnědá látka nebo ořech + světlehnědé látka

ořech + světlehnědá látka melírovaná

melírování (ŠxHxV): 44x49x95 cm, jídelní stůl - materiál: MDF dýhovaná, provedení ořech nebo bílá,
rozměry (ŠxHxV): 110x70x74 cm nebo 135x80x74 cm.
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6.540,5.990,-

5.990,bílá s extra
vysokým lesk HG +
nohy v barvě
bílá s extra
vysokým leskem HG

bílá s extra
vysokým
leskem HG +
nohy v barvě
dub sonoma

bílá s extra
vysokým
leskem HG +
nohy v barvě beton

FARNEL
jídelní stůl, materiál: MDF + ocel, barevné provedení: bílá s extra vysokým leskem HG +
nohy v barvě beton, bílá s extra vysokým lesk HG + nohy v barvě bílá s extra vysokým leskem HG
nebo bílá s extra vysokým leskem HG + nohy dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 160x90x76 cm.

nové barevné provedení

7.360,-

9.960,-

AMAR

BONET NEW typ 2

designový jídelní stůl, barevné provedení: dub sonoma, materiál: MDF, rozměry (ŠxHxV): 180x90x76 cm.

luxusní rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: dub materiál: MDF+ocel, rozměry (ŠxHxV): 160-200x90x75 cm.

novinka

4.420,-

novinka

4.240,-

beton + bílá
dub wotan

BOLAST

KAZMA

moderní jídelní stůl, materiál: MDF, barevné provedení: beton + bílá s extra vysokým leskem HG
nebo dub Wotan, rozměry (ŠxHxV): 138x90x76 cm. Na skladě od 22.07.2020

moderní jídelní stůl, materiál: MDF, barevné provedení: beton + bílá s extra
vysokým leskem HG, rozměry (ŠxHxV): 138x90x76 cm. Na skladě od 22.07.2020.

novinka

7.230,-

novinka

8.620,-

KORINTOS

IRAKOL
jídelní rozkládací stůl, materiál: MDF + nerezavějící ocel, barevné provedení: bílá s extra
vysokým leskem HG; rozměry (ŠxHxV): 120 - 160x80x76 cm. Doplnění zásob 08.07.2020.

jídelní rozkládací stůl, materiál: MDF + nerezavějící ocel, barevné
provedení: bílá s extra vysokým leskem HG; rozměry (ŠxHxV): 160 - 200x90x76 cm.

9.990,-

182

7.190,-

ZAMON

ZARNI

kulatý rozkládací jídelní stůl, materiál: MDF + ocel + (mléčné) sklo, barevné provedení: bílá
s extra vysokým leskem HG; rozměry (ŠxHxV): 120 - 160x120x75 cm.

jídelní stůl, materiál: MDF + nerezová ocel, barevné provedení:
bílá s extra vysokým leskem HG; rozměry (ŠxHxV): 150x80x75 cm.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/STOLY

10.270,-

9.390,-

VIRAT

MEDAN

designový rozkládací stůl v moderním provedení: capuccino s extra vysokým leskem HG, materiál: MDF +
tvrzené sklo, (ŠxHxV): 120 - 160x80x76 cm. Na obrázku je vyobrazen stůl VIRAT se židlemi
ABIRA NEW ze strany 177.

luxusní rozkládací jídelní stůl v moderním provedení: bílá s extra vysokým
leskem HG, materiál: MDF, rozměry (ŠxHxV): 140 - 180x90x76 cm.

11.480,-

11.330,-

PERAK

KROS

luxusní a designový rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: bílá s extra vysokým leskem HG,
materiál: MDF + ocel, rozměry (ŠxHxV): 160 - 220x90x76 cm. Na obrázku je vyobrazen stůl PERAK
se židlemi ABIRA NEW ze strany 177.

luxusní rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: bílá s extra vysokým leskem HG,
materiál: MDF + kov, rozměry (ŠxHxV): 160-220x90x76 cm. Na obrázku je vyobrazen stůl KROS
se židlemi ABIRA NEW ze strany 177.

12.680,-

11.790,-

BONET

DURMAN
designový rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: bílá s extra
vysokým leskem HG + dub sonoma, materiál: MDF + ocel, rozměry (ŠxHxV): 160 - 220x90x75cm.

8.320,-

designový rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: dub sonoma, materiál: MDF + ocel, rozměry
(ŠxHxV): 160 - 220x90x75cm nebo BONET NEW TYP 2 (ŠxHxV): 160 - 200x90x75 cm v ceně 9.960,-Kč.

9.650,-

MADOS
jídelní stůl, barevné provedení: bílá s extra vysokým
leskem HG + dub sonoma, materiál: MDF, rozměry (ŠxHxV): 180x90x76 cm.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/STOLY

TUBAL
rozkládací jídelní stůl, materiál: MDF, barevné provedení: bílá s extra vysokým leskem HG + černá;
rozměry (ŠxHxV): 160 - 200x90x76 cm.
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novinka

3.760,-

1.690,-

kvalitní
slovenský
výrobek

ADMIRAL

bílá

dub sonoma

rozkládací jídelní stůl, materiál: DTD laminovaná (plát stolu),
provedení: dub sonoma, plocha stolu před rozložením 140x80 cm
je vhodná pro 6 osob, po rozložení s rozměrem 180x80 cm je vhodná
pro 8 osob. (ŠxHxV): 140 - 180x80x76 cm.

TARINIO
jídelní stůl, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 86x60x75cm.

3.090,-

2.690,-

2.990,- 3.290,-

140x80 cm

160x90cm

140x80 cm

RADIM NEW

TOMY NEW

jídelní stůl, materiál: DTD laminovaná,
provedení: bílá + dub sonoma, plocha stolu
140x80 cm je vhodná pro 4-6 osob
Rozměr: (ŠxDxV): 140x80x75 cm.

GENERAL
jídelní stůl, materiál: DTD laminovaná (plát stolu),
provedení: dub sonoma, je vhodný pro 6 osob,
(ŠxHxV): 140x80x75 cm.

jídelní stůl, materiál: DTD laminovaná, provedení: bílá,
plocha stolu 140x80 cm je vhodná pro 4-6 osob nebo plocha
stolu 160x90 cm je vhodná pro 6 - 8 osob. Rozměr: (ŠxDxV):
140x80x75 cm nebo 160x90x75 cm.

2.290,-

2.490,-

2.060,-

(120x80x75)

bílá/černá
120x80x75

dub sonoma
+ bílá

MAURO

(80x80x75)

bílá/černá
80x80x75

bílá

jídelní rozkládací stůl, materiál: MDF foliovaná-plát + kov-nohy, barevné
provedení: bílá nebo dub sonoma + bílá, (ŠxHxV): 60-120x60x75 cm.
V provedení bílá doplnění zásob 30.06.2020

KRAZ
jídelní stůl, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, provedení: bílá/černá nebo dub sonoma,
rozměry: (ŠxHxV): 120x80x75 cm nebo 80x80x75 cm, vhodný pro 4 osoby.

1.980,cena za stůl

dub sonoma
80x80x75

4.290,-

ESTER
jídelní stůl, materiál: ocel + tvrzené sklo
čiré/černé; (ŠxHxV): 120x70x75 cm.
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PEDRO

jídelní stůl, materiál: MDF + chrom, provedení: bílá s extra vysokým leskem HG
+ chrom, rozměry: (ŠxHxV): 120x70x76 cm.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/STOLY

3.990,-

3.790,4.990,-

GORDAN

TALOS

jídelní stůl, materiál: MDF + kov, provedení: vzor dřevo světlý buk + černé nohy,
rozměry (ŠxHxV): 120x75x76cm. Model pouze do vyprodání zásob.

moderní a designový jídelní stůl, barevné provedení: bílá s extra vysokým leskem HG,
materiál: MDF + chrom, rozměry (ŠxHxV): 130x80x75 cm.

8.980,-

2.190,novinka

DARO

REVENTON
jídelní stůl, materiál: MDF - plát s kovovou podstavou, barevné provedení:
bílá matná; rozměry (prům. x V): 80x75 cm. Na skladě od 20.06.2020.

moderní rozkládací jídelní stůl, barevné provedení: bílá s extra vysokým leskem HG + stříbrné nohy a okraj
stolu, materiál: MDF + kov s povrchovou úpravou v provedení stříbrná, rozměry (ŠxHxV): 150 - 190 - 230x90x76 cm.

4.550,-

5.290,-

novinka

novinka

MEDITER

PEDAL

moderní jídelní stůl, materiál: MDF + kov, provedení: dub + černé
kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 160x90x75 cm. Na skladě od 03.07.2020.

moderní jídelní stůl, materiál: MDF + kov, provedení: dub + černé
kovové nohy, rozměry (ŠxHxV): 140x80x76 cm. Na skladě od 03.07.2020.

6.930,ASPER NEW 1
rozkládací

4.240,-

3.460,-

4.340,-

5.620,-

3.530,-

2.990,-

ASPER NEW 2 ASPER NEW 3 ASPER NEW 4 ASPER NEW 5

ASPER NEW 4
ASPER NEW
moderní rozkládací jídelní stůl,
barevné provedení: bílá s extra
vysokým leskem HG, materiál: MDF,
rozměry (ŠxHxV):

ASPER NEW 5

JÍDELNÍ NÁBYTEK/STOLY/LAVICE

6.930,-Kč
ASPER NEW 1 - rozkládací: 140-180x80x76cm,
ASPER NEW 2: 120x80x76 cm,
4.240,-Kč 3.460,-Kč
4.340,-Kč
ASPER NEW 3: 140x80x76 cm,
ASPER NEW 4: 160x80x76 cm,
5.620,-Kč
ASPER NEW 5: 80x80x76 cm,
3.530,-Kč 2.990,-Kč

extra vysoký lesk HG
185

1.250,-

látka
+ černý kov

nosnost: 100 kg

nosnost: 90 kg

nosnost: 90 kg

látka+ kov s
povrchovou
úpravou buk

novinka

1.330,-

1.120,-

990,-

nosnost: 110 kg

1.160,-

TORANA
moderní prošívaná barová židle, materiál: látka + kov, provedení:
světlehnědá látka + hnědá látka + nohy s povrchovou úpravou buk nebo
světlešedá látka + šedá látka + černé nohy, rozměry (ŠxHxV):
43,5x52x106 cm, výška x hloubka sedu: 72x42 cm. V barevném provedení
světlešedá látka + šedá látka + černé nohy skladem 06.08.2020
a v barevném provedení světlehnědá látka + hnědá látka + nohy
s povrchovou úpravou buk pouze do vyprodání zásob.

tmavěšedá

světlešedá

barová židle, materiál: látka + černý kov, barevné
provedení: světlešedá nebo tmavěšedá látka, rozměry
(ŠxHxV): 41x50x105 cm, výška sedu je 78 cm. v barevném
provedení světlešedá látka pouze do vyprodání zásob.

novinka

PONGO

barová židle s otočným výškově
barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, provedení:
nastavitelným sedadlem, provedení:
látka s efektem broušené kůže: šedohnědá
ekokůže černá + černá podstava,
+ chrom, (ŠxHxV): 35x35x63,5- 82,5 cm,
rozměry (ŠxHxV): 35x38x63-84 cm,
výška sedu: 63,5 - 82,5 cm.
výška sedu: 63-84 cm, hloubka sedu: 35 cm.

1.340,-

1.390,-

1.170,-

1.260,-

nosnost: 100 kg

1.460,-

nosnost: 100 kg

1.270,-

nosnost: 100 kg

nosnost: 110 kg

GALVIN

MARIOLA NEW

možnost koupě
Mož
nosťníkúpi
v bale
po 6ť 2ks
ks
jen

1.190,-za kus
spolu

EVANS
barová židle, provedení: bílý plast
+ extra měkké sedadlo - ekokůže + dřevěné
bukové nohy, kovové části jsou černé barvy,
rozměry (ŠxHxV): 38x45x91 cm,
výška sedu: 68 cm, hloubka sedu: 32 cm.
Na skladě od 10.06.2020.

HILDA
barová židle s otočným výškově nastavitelným sedadlem,
provedení: chrom + látka šedá nebo hnědá, rozměry (ŠxHxV):
39,5x46x87,5 - 108,5 cm, výška sedu: 61-83 cm.

černá ekokůže

červená ekokůže
taupe látka

MARID

barová židle s výškově nastavitelným otočným sedadlem, provedení: bílá, černá, červená
ekokůže + chromová podstava nebo látka taupe + chromová podstava, rozměry (ŠxHxV):
45x48x84-105 cm, výška sedu: 60-81 cm. V provedení černá a látka taupe doplnění zásob 30.06.2020.

1.790,-

1.970,-

barová židle s otočným výškově nastavitelným sedadlem,
materiál: látka s efektem broušené kůže + kov, provedení: černá
látka + kov nebo hnědá látka + kov, rozměry (ŠxHxV): 46x48x84-105 cm,
výška x hloubka sedu: 60-81x40 cm. Doplnění zásob 23.06.2020.

DUENA
barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, materiál:
chrom + ekokůže, barevné provedení:
černá, (ŠxHxV): 45,5x38x90 - 111 cm,
výška sedu: 60-81 cm.

2.290,-

2.190,-

nosnost: 90 kg

nosnost: 100 kg
LORASA

1.570,-

nosnost: 100 kg

nosnost: 100 kg

nosnost: 100 kg

nosnost: 90 kg

1.540,-

nová barevná
provedení

bílá ekokůže

barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, provedení:
ekokůže tmavohnědá + chromová
podstava rozměry (ŠxHxV): 41x47x79cm
/99cm, výška sedu: 79-99 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

1.730,-
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CARBRY 2 NEW
barová židle, dodávaná v balení po 6 ks,
materiál: plast + dřevo, barva: bílá + buk,
rozměry (ŠxHxV): 54x54x108cm,
výška sedu 70 cm, hloubka sedu 40 cm.

1.270,-

EBRO

FALUN
barová židle, provedení:
ekokůže tmavohnědá + černý kov,
rozměry (ŠxHxV): 42x48x86,5 cm,
výška sedu: 65 cm.

CARBRY NEW
barová židle, materiál: dřevo - plast, barva:
černá + buk nebo černá + černé nohy, rozměry
(ŠxHxV): 46x54x106 cm, výška sedu: 70 cm.
V provedení černá + buk pouze do vyprodání zásob.

1.590,-

1.490,-

nosnost: 100 kg

7.140,-

šedohnědá - taupe
+ černá

béžová+buk

TERKAN

TAHIRA

barová židle s otočným výškově nastavitelným sedadlem, provedení:
černá, šedá látka nebo koňaková ekokůže + kovová podstava černé barvy,
(ŠxHxV): 47,5x51x84 - 105 cm, výška sedu: 60-81 cm.

barová židle, materiál: látka + dřevo,
provedení: béžová + buk nebo šedohnědá - taupe + černá,
(ŠxHxV): 53x54x116 cm, výška sedu: 80 cm.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/BAROVÉ ŽIDLE

novinka

novinka

1.240,-

nosnost: 100 kg

1.390,-

nosnost: 100 kg

nosnost: 100 kg

930,-

PINAR

BRAGA

barová židle s otočným výškově nastavitelným
sedadlem, provedení: látka šedá + chrom,
rozměry (ŠxHxV): 41x47,5x89,5-110,5 cm,
výška sedu: 58-79 cm, hloubka sedu: 36 cm.
Doplnění zásob 10.07.2020.

LARIA NEW
barová židle s otočným výškově nastavitelným sedákem, materiál:
chrom + ekokůže hnědá, černá, bílá nebo zelená, (ŠxHxV): 37x38,5x64 - 85 cm,
výška sedu: 64/85 cm. V provedení bílá doplnění zásob 15.07.2020.

barová židle, provedení: plast + kov s povrchovou úpravou
v provedení dřevo přírodní, barevné provedení: bílá nebo
šedá, rozměry (ŠxHxV): 47x52x86 cm, výška x hloubka sedu:
75x36 cm. Na skladě od 10.07.2020.

1.330,-

1.060,-

nosnost: 100 kg

nosnost: 100 kg

1.140,-

sleva

-14%

ALBA NOVA

DONGO NOVE

barová židle s otočným výškově nastavitelným sedadlem, luxusní pohodlné výšši opěradlo, materiál:
chrom + plast - bílá, černá, zelená nebo červená, (ŠxHxV): 45x43x79 - 100 cm, výška sedu 56 - 77 cm.

barová otočná židle s výškově nastavitelným sedákem, materiál: chrom + plast-bílá,
béžová, šedá nebo černá, (ŠxHxV): 46x45x76 - 97 cm, výška sedu 60 - 81 cm.

látka
šedohnědá-taupe

cena za 2ks je

novinka

novinka

1.830,-

nosnost: 90 kg

nosnost: 110 kg

novinka

2.920,-

2.140,nosnost: 110 kg

1.130,-

1.190,nosnost: 100 kg

ekokůže bílá

nosnost: 100 kg

látka
šedohnědá-taupe

černá
ekokůže

šedá
ekokůže

bílá
ekokůže

béžová
ekokůže

nosnost: 100 kg

1.460,-za kus

látka taupe
barová židle s otočným výškově nastavitelným sedákem a opěrkami
na ruce, provedení: bílá nebo černá ekokůže + chrom nebo látka
šedohnědá-taupe, rozměry (ŠxHxV): 52x55x89-100 cm, výška sedu: 62- 83 cm.

barová židle s otočným výškově nastavitelným sedákem, materiál:
chrom + ekokůže černá, bílá, šedá, béžová nebo látka šedohnědá-taupe (ŠxHxV):
40x41x87 - 107 cm, výška sedu: 61 - 82 cm.

nosnost: 100 kg

možnost koupě
v balení po 2ks
jen

LEORA 2 NEW

KANDY NEW

1.370,-

ekokůže černá

1.540,-

1.290,-

DOBBY

ILANA NEW

barová židle s otočným
výškově nastavitelným sedadlem,
materiál: chrom + ekokůže - bílá,
(ŠxHxV): 36x46,5x68 - 89 cm,
výška sedu: 59 - 80 cm.

barová židle s otočným výškově
SOFALA
nastavitelným sedadlem, provedení:
barová židle s otočným výškově
FUEGO
černý
plast + extra měkké sedadlo
barová židle s otočným výškově
nastavitelným sedadlem, provedení:
- ekokůže + černá podstava, rozměry
nastavitelným sedadlem, provedení:
hnědá látka + chrom, rozměry (ŠxHxV):
(ŠxHxV): 38x38,5x83,5-103,5 cm,
látka šedá + chrom, rozměry
47x53x89-110 cm, výška x hloubka
(ŠxHxV): 38x38,5x63,5-83,5 cm, výška sedu: 60-80 cm, hloubka sedu: 32 cm.
sedu: 58,5-79,5x39,5cm.
Na skladě od 10.06.2020.
výška sedu: 63,5-83,5 cm
Na skladě od 23.06.2020.

JÍDELNÍ NÁBYTEK/BAROVÉ ŽIDLE

CHIRO

designová barová židle s pohodlným sedadlem,
vysokou opěrkou zad a efektním prošitím,
materiál: látka Velvet tmavězelená nebo
hnědá + černá podstava, rozměry (ŠxHxV):
51,5x60x100-120 cm, výška sedu: 63-83 cm,
hloubka sedu: 40 cm. Na skladě od 29.07.2020.
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oba komponenty s funkcí sklápění

2.250,-

3.090,-

komplet
se židlemi

290,-

1.480,komplet
se 2 židlemi

550,-

AMADEO

BOXER

jídelní set 1 + 2, materiál: MDF + kov, provedení: bílá,
rozměry stůl (ŠxHxV): 60x80x75 cm, židle (ŠxV): 30x50 cm.
Možnost dokoupení samostatné židle v ceně 290,-Kč.

barový pult se 2 židlemi, buk, rozměry stolu (ŠxHxV): 120x40x88 cm,
výška sedu: 59,9 cm. Možnost dokoupit židli v ceně 550,-Kč, doplnění
zásob 30.06.2020.

HOMER
barový set 1 + 2 s rozkládacím stolem, materiál: kov +
MDF, provedení: stříbrná + bílá, rozměry stůl (ŠxHxV):
80x40x78 cm, rozměr po rozložení (ŠxHxV): 80x80x76 cm,
židle: 32x28x49 cm.

novinka

1.880,-

1.820,-

nosnost: 100 kg

nové barevné
provedení

1.640,-

nosnost: 100 kg

nosnost: 100 kg

1.780,-

židle

dub

černá
bílá

černá
bílá

IMAM

BRANY NEW
výškově nastavitelný barový stůl,
provedení: MDF - černá nebo bílá
+ chrom, (ŠxHxV): 60x60x68,5-93 cm.

FLORIAN
výškově nastavitelný barový stůl,
provedení: MDF - černá + chrom,
(ŠxHxV): 57x57x68 - 90 cm.

kvalitní
slovenský
výrobek

FLORIAN 2 NEW

barový stůl, materiál: MDF + kov, s povrchovou
úpravou dub, provedení: černá + nohy dub, bílá + nohy dub
nebo dub + nohy dub, rozměry (průměr x V): 60x105 cm.
Skladem od 03.07.2020.

výškově nastavitelný barový stůl, provedení:
MDF - bílá + chrom, (ŠxHxV): 60x60x70 - 91 cm.
Doplnění zásob 10.07.2020.

2.990,-

dub sonoma

4.990,cena za
komplet 1+4

bílá

novinka

DAMAN

jídelní set barového stolu a 4 barových židlí, materiál stolu: sklo + dřevo buk
+ ocel, materiál židlí: látka + dřevo buk + ocel, barevné provedení: světlešedá látka;
(ŠxHxV) stůl: 54x46,5x83 cm; židle: 48x48x90 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

AUSTEN
bílá/beton

víceúčelový praktický barový stůl s policemi, barevné provedení: bílá, dub sonoma
nebo bílá/beton, materiál: DTD laminovaná, v rozměrech (ŠxHxV): 117x57x106,5 cm.

od

4.630,-

kvalitní
slovenský
výrobek

novinka

2.730,-

2.790,-

v provedení beton

v provedení bílá,
dub sonoma

beton

JASMIN
BILBAO
barový pult, materiál: MDF + ocel, provedení:
bílá s extra vysokým leskem HG; rozměry (ŠxHxV): 80x80x108 cm.
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bílá

víceúčelový praktický psací nebo barový stůl, barevné
provedení: bílá, dub sonoma nebo beton, materiál: DTD laminovaná,
v rozměrech: (ŠxHxV): 125x50x79,2/183 cm.

dub sonoma

JÍDELNÍ NÁBYTEK/SETY/BAROVÉ ŽIDLE A PULTY

5.250,-

(140x200)

BRITA

BURZUM

kovová postel s lamelovým roštem, materiál: kov (bílá); výška rámu: 30,4cm,
vnější rozměry (ŠxHxV): 146,3x208x130 cm; plocha na spaní: 140x200 cm;
nebo 166,3x208x130 cm, plocha na spaní: 160x200 cm. Možnost dokoupení
bonelové matrace s rozměrem 140x200 nebo 160x200 na základě nabídky
ze strany 192 a 193.

1.690,-

noční stolek, provedení: ekokůže
bílá nebo černá, rozměry:
(ŠxHxV) 47x37x44 cm.

(90x200)

(160x200)

BEHEMOTH

kovová postel s lamelovým roštem, materiál: kov (bílá), (ŠxHxV): 180x209x93 cm,
plocha na spaní (180x200), výška po rošt: 34 cm. Možnost dokoupit bonelovou matraci
s rozměrem 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

BOLTON

2.960,-

4.190,- 5.090,-

(180x200)

kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry
(ŠxHxV): 104,8x208x101,5 cm; plocha na spaní: 90x200cm,
materiál: kov (bílá), výška rámu: 29 cm. Možnost dokoupit
bonelové matrace s rozměrem 90x200 na základě nabídky
ze strany 192 a 193.

1.870,-

WILSON

1.950,-

noční stolek, provedení:
ekokůže bílá nebo černá,
rozměry: (ŠxHxV) 50x38x37 cm.

CASTEL

noční stolek, provedení:
ekokůže bílá nebo černá,
rozměry: (ŠxHxV) 48x42x53 cm.

ověřená kvalita
doporučujeme

kovové úchytky

systém tichého zavírání
dvířek

LIONA

luxusní sestava ložnicového nábytku v trendovém provensálském stylu, DTD laminovaná, použité originál soft closing kování, což
zabezpečuje tlumené dovírání dveří a zásuvek, přední fronty MDF, kovové úchytky, barevné provedení: bílá/šedá. K posteli doporučujeme
zakúpiťrošt a matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 ze strany 192 a 193. Všechny komponenty jsou skladem - ihned k odběru.

systém tichého dorazu zásuvek

24.190,-

22.090.-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

9.190,3.450,-

3.150,-

LIONA - LM28 zrcadlo
160x4x88

9.360,-

8.540,-

3.530,-

LIONA - LM45 komoda
103x45x85

3.220,-

LIONA - LM21
noční stolek
55x45x57

10.990,-

10.090,-

LIONA - LM40 komoda
158x45x83

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/NOČNÍ STOLKY/POSTELE

8.390,-

LIONA - LM18 postel
192x207x87
plocha lůžka 180x200

8.540,-

7.790,-

LIONA - LM16 postel
172x207x87
plocha lůžka 160x200

LIONA - LM74 skříň
219x66x215
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novinka

4.990,-

3.440,-

90x200 cm

90x200 cm

novinka

bílá

ZAROLA

černá

DAINA

kovová pohovka - jednolůžko, materiál: kov, barevné provedení: bílá nebo černá. pohovka
je dodávána s kovovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 207x96x90,5 cm, plocha lůžka: 90x200 cm.
Výška po rošt je 30 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 90x200 cm
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

4.480,-

kovová pohovka s přistýlkou a lamelovými rošty. Přistýlka je na kolečkách a má skládací nohy.
Materiál: kov, barevné provedení: bílá. Rozměry (ŠxHxV): 95x205x90 cm, plocha lůžka: 90x200 cm,
po přiložení přistýlky vznikne plocha na spaní 180x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K posteli doporučujeme
dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na přistýlku s max. výškou 25 cm) na základě naší nabídky ze
strany 192 a 193. Na skladě od 30.07.2020.

3.250,- 3.590,-

160x200 cm

90x200 cm

novinka

novinka

160x200 cm

3.490,- 3.780,140x200 cm

180x200 cm

TAJGI
RAJANA

kovová postel s kovovým roštem, materiál: kov, barevné provedení: černá.
Rozměry (ŠxHxV): 165x205x120 cm, plocha lůžka: 160x200 cm. Výška po rošt je 32 cm.
K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 160x200 cm na základě
naší nabídky ze strany 192 a 193. Na skladě od 30.07.2020.

kovová postel s lamelovým roštem, materiál: kov, barevné provedení: černá. Rozměry
(ŠxHxV): 95x205x76 cm, plocha lůžka: 90x200 cm, 145x205x76 cm, plocha lůžka: 140x200 cm,
165x205x76 cm, plocha lůžka: 160x200 cm nebo 185x205x76 cm, plocha lůžka: 180x200 cm.
Výška po rošt je 32 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na skladě od 30.07.2020.

5.350,-

3.680,-

novinka

novinka

90x200 cm

160x200 cm

ABENA

kovová postel s nebesy, materiál: kov, barevné provedení: černá. Postel je dodávána
s lamelovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 166,3x207,6x185 cm, plocha lůžka: 160x200 cm.
Výška po rošt je 29 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 160x200 cm
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

5.790,-

novinka

ADELISA
4.740,-

kovová postel s nebesy, materiál: kov, barevné provedení: bílá.
Postel je dodávána s kovovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 206,4x93,2x180cm,
plocha lůžka: 90x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K posteli doporučujeme dokoupit
matac o rozměrech 90x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

novinka

160x200 cm

160x200 cm

3.990,90x200 cm

TAKARA
190

kovová postel s nebesy, materiál: kov, barevné provedení: zlatý nátěr. Postel je dodávána
s kovovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 170x210x180 cm, plocha lůžka: 160x200 cm.
Výška po rošt je 32 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech
160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na skladě od 30.07.2020

ZAHARA

kovová postel s kovovým roštem, materiál: kov, barevné provedení: zlatý
nátěr. Rozměry (ŠxHxV): 95x205x100 cm, plocha lůžka: 90x200 cm nebo
165x205x100 cm, plocha lůžka: 160x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K posteli
doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 90x200 cm 160x200 cm
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na skladě od 30.07.2020.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

3.440,- 4.370,- 4.570,(90x200)

(140x200)

(160x200)

NIEVES NEW

5.180,-

4.850,-

(180x200 cm)

(160x200 cm)

4.590,(140x200 cm)

DOLORES

kovová postel s lamelovým roštem, materiál: kov (bílá), vnější rozměry (ŠxHxV): 98,6x208x116,3 cm,
plocha na spaní: 90x200 cm, 148,6x208x116,3 cm, plocha na spaní: 140x200 cm nebo 168,6x208x116,3 cm,
plocha na spaní 160x200 cm, výška po rošt: 35 cm. Možnost dokoupení bonelové matrace s rozměrem
90x200cm, 140x200cm nebo 160x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

1.660,-

kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry (ŠxHxV): 142,6x210,6x96 cm, plocha na spaní: 140x200 cm, 162,8x210,
6x96 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 182,6x210,6x96 cm, plocha na spaní: 180x200 cm; materiál: kov (černá) +
dřevo třešeň. Možnost dokoupení bonelové matrace s rozměrem 140x200cm, 160x200 cm a 180x200 cm na základě
nabídky ze strany 192 a 193.

4.290,-

3.590,-

140x200 cm

90x200 cm

CELESTA 2 NEW
noční stolek v rustikálním stylu,
provedení: kov + dřevo: tmavý
dub, noční stolek (ŠxHxV):
46x38x51 cm

MAGENTA posteľ

kovová postel s lamelovým roštem. Vnější rozměry (ŠxHxV): 92x211x86 cm, plocha na spaní 90x200 cm nebo 141x211x96 cm, plocha na spaní 140x200 cm.
Materiál kov + dřevo (tmavý dub). Možnost dokoupení bonelové matrace s rozměrem 90x200cm; nebo 140x200cm na základě nabídky ze strany 192 a 193.

4.390,-

4.470,-

140x200 cm

4.970,160x200 cm

(140x200)

4.790,-

PAULA

(160x200)

kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry: (ŠxHxV): 147x211,6x89 cm, plocha na spaní: 140x200 cm,
nebo 167,5x211,5x89 cm, 160x200 cm, materiál: kov (černá) + dřevo (ořech). Možnost dokoupení bonelové
matrace 140x200 cm, 160x200 cm na základě nabídky ze strany 192 a 193.

3.690,(90x200 cm)

4.990,-

MIRELA

180x200 cm

kovová postel s lamelovým roštem, vnější rozměry (ŠxHxV): 143,5x212x108 cm, plocha na spaní: 140x200 cm, 163,5x212x108 cm,
plocha na spaní: 160x200 cm; 183,5x212x108 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, materiál: kov (stříbrná) + dřevo (přírodní - olše).
Možnost dokoupení bonelové matrace s rozměrem 140x200 cm, 160x200 cm a 180x200 cm na základě nabídky ze strany 192 a 193.

4.790,-

4.690,-

(160x200 cm)

(160x200 cm)

2.690,-

4.990,-

(180x200 cm)

(90x200 cm)

MORENA

kovová postel s lamelovým roštem. Vnější rozměry (ŠxHxV): 96,5x208x98 cm,
plocha na spaní 90x200 cm; nebo 165,5x208x98 cm plocha na spaní 160x200 cm.
Materiál kov + dřevo (třešeň). Možnost dokoupení bonelové matrace s rozměrem 160x200cm na základě
nabídky ze strany 192 a 193. V rozměru 90x 200 cm doplnění zásob 18.06.2020.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

DORADO

kovová postel s lamelovým roštem. Vnější rozměry (ŠxHxV): 98x208x100 cm, plocha
na spaní 90x200 cm, 167x208x100 cm plocha na spaní 160x200 cm nebo (ŠxHxV):
187x208x100 cm, plocha spaní 180x200 cm. Materiál: kov. Možnost dokoupení bonelové matrace s
rozměrem 60x200 cm nebo 180x200 cm na základě nabídky ze strany 192 a 193.
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Polyuretanová pěna má hygiencké atest
Institutu mořské a tropické medicíny
Eko - tex Standard 100 na:
- čalounické látky
- latex, termoelastické pěnu
- latexované kokosové vlákno
- joko, nitě

BE KATARÍNA 10 NEW

bez
freonu
termoelastická
pěna

100
kg

froté
potah

letní/zimní polyuretanová
pěna
strana

110
kg

taštičkové
pružiny

zateplené
jokem

latex

bonelové
pružiny

HR
pěna

80 g

HR pěna

60°C
výtěžek

pro použití
stlačená
s regulovatelným
plst
roštem

nosnost

PUR

BE SILVERHARD

60°C

ovčí
vlna

200 g

teplota
praní

kokosová
deska

ortopedický
matrace

antialergický měkká a tvrdá
strana

zip

matrace za super cenu!

kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

bavlna

MONTANA

60°C

pěna

čalounická
síťka

2.040,(80x200 cm)

3.260,(80x200 cm)

od

90x200 cm 3.450,140x200 cm 5.180,160x200 cm 6.520,180x200 cm

BE KELLEN novinka

od 4.580,-

130
kg

kvalitní sedm zónová matrace sendvičového typu s hrubou RE deskou. Vnější
vrstvy jsou z kvalitní PUR pěny a má výrazné středové zpevnění jádra. Má
vysokou odolnost, zvýšenou nosnost a anatomické profilování. Potah - chloe
activ, se zipem, oboustranně prošitý. Výška matrace: 14cm, tvrdost matrace:
Středně tvrdý 4, doporučený rošt pevný nebo polohovací. Nosnost 110kg.

(80x200 cm)

PUR

PUR

BE TEMPO VISCO

pěna

80x200 cm 3.480,90x200 cm 3.630,160x200 cm 7.260,180x200 cm 7.260,-

sendvičová matrace s oboustrannou 7 zónovou různé tuhou profilací kvalitní PUR pěny v
kombinaci s kvalitním jádrem PUR pěny pro lepší vyztužení matrace. Oboustranně
použitelný, zdravotní matrace, povrch matrace tvarovaný oboustranně: 1.strana do nopů,
2. strana antidekubitní průřez. Tvarování zlepšuje prokrvení pokožky, uvolňuje svalstvo
během spánku, a zvyšuje odvětrávání. doporučený rošt lamelový, standardní provedení v
potahu - CHLOE AKTIV, PUR 28 kg / mł, jádro PUR 28 kg / mł, PUR 30 kg / mł. Výška
matrace: 16cm, Tvrdost: Středně tvrdý 4 / Střední 3, Nosnost 110kg, Praní 60 ° C, Fyzio
systém 7 zón, Zip.

pěna

9.160,9.630,-

od

kvalitní
slovenský
výrobek

80x200 cm
90x200 cm
120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

4.730,-

(80x200 cm)

80
kg

80x190 - 2.040,90x200 - 2.190,-

jádro matrace tvoří polyuretanová pěna T-25-90 mm se zvýšenou
pružností. Potah je vyroben z čalounické látky na jedné straně je prošívaná
ovčím rounem 80 g / m2. Výška matrace je 9 cm. K matraci doporučujeme
zakoupit rošt Twinpack nebo Twinflex. Nosnost 80kg.

PUR

BE TEMPO 30 NEW

60°C

120
kg

kvalitní
slovenský
výrobek

(80x200 cm)

4.580,4.820,6.320,9.160,-

komfortní ortopedický partnerská matrace z vysoce kvalitní pěny s profilací. Matrace je tvořena kombinací
kvalitních PUR pěn se 7 zónovou profilací ve tvaru vln, jádro vyztužené přírodní kokosovou vrstvou. Průřez
vrchních pěn zajišťuje dokonalé provzdušnění, optimální regeneraci organismu a zajišťuje uvolnění svalstva
během spánku, dobrá elasticita a tvarová stálost matrace, matrace dvojí tuhosti (doporučený pro páry s
váhovým rozdílem), doporučený rošt lamelový, pevný, standardní provedení v potahu - ALOE VERA. Výška
matrace: 20cm, Tvrdost: Tvrdý 5 / Střední 3, Nosnost 130kg, Praní 60 ° C, Fyzio systém 7 zón, Zip.

110
kg

od 3.480,-

80x200cm 90x200cm 120x200cm 140x200cm 160x200cm 180x200cm -

pěna

60°C

120
kg

kvalitní
slovenský
výrobek

80x200 cm 3.560,90x200 cm 3.790,4.730,120x200 cm 4.980,4.850,140x200 cm 7.110,6.670,160x200 cm 7.110,9.450,180x200 cm 7.580,9.450,183x200 cm 7.580,(80x200 cm)
9.690,- sendvičová matrace s oboustrannou 7 zónovou různé tuhou profilací kvalitní PUR pěny v

od 3.560,-

velmi oblíbený zdravotní sendvičová matrace z Visco elastické paměťové pěny se 7
zónovou anatomickou profilací v kombinaci s jádrem PUR pěny. Visco pěna s
paměťovým efektem reaguje na teplo a tlak a optimálně se přizpůsobí křivkám vašeho
těla a tím uvolňuje svalstvo a klouby. Matrace je oboustranně použitelný, profilovaný s
povrchem tvarovaným oboustranně masážní profilací. Doporučujeme rošt lamelový
nebo pevný. Výška matrace 18 cm, tvrdost: stredný3 / středně tvrdý4, Nosnost 120kg.

kombinaci s kvalitním jádrem PUR pěny pro lepší vyztužení matrace. Oboustranně
použitelný a cenově výhodný zdravotní matrace, povrch matrace tvarovaný oboustranně
do nopů, které zlepšují prokrvení pokožky a uvolňují svalstvo během spánku, doporučený
rošt lamelový, standardní provedení v potahu - Chloe Aktiv. Potah - Chloe Activ,
odnímatelný, obostranne prošitý. Výška matrace: 18cm, Tvrdost: Středně tvrdý 4 / Střední
3, Nosnost 120kg, Praní 60 ° C, fyziologické systém 7 zón, Zip.

KOKOS MEDIUM

FUTON ARONA

80 g

bez
freonu

Jednostranný

80x200cm - 3.170,80x195cm - 3.170,90x210cm - 3.750,90x200cm - 3.410,163x200cm - 6.640,183x200cm- 7.970,na objednávku:
140x200cm - 4.940,160x200cm - 5.820,180x200cm - 6.640,-

2.470,(80x200x14,5 cm)

80x200cm - 2.470,-

3.170,-

za matrace s jednostrannou
kokosovou deskou
(80x200x16, 80x195x16 cm)

80
kg
Na molitanový
straně

100
kg
Na kokosové
straně

jednostranná

90x200cm - 2.650,-

Dvoustranný

90x203cm - 2.650,-

80x200cm - 3.490,80x195cm - 3.490,90x200cm - 3.750,dvoustranná
na objednávku:
za matrace s oboustrannou
100
140x200cm - 5.460,kokosovou deskou
kg
160x200cm - 6.440,(80x200x16, 80x195x16 cm)
180x200cm - 7.320,jádro matrace tvoří bonelové pružiny, pružinové jádro v matraci: - jednostranném - je obložené z jedné strany
latexovaným kokosovou deskou, polyuretanovou pěnou T25 - 15 mm a stlačenou plstí, z druhé strany
vrstvou stlačené plsti a polyuretanovou pěnou T25-20 mm se zvýšenou pružností, - oboustranném - je obložené z
obou stran latexovaným kokosovou deskou, polyuretanovou pěnou T 25 - 15 mm a stlačenou plstí. Potah je
vyroben z čalounické látky, oboustranně prošívaný protialergickým jokem 80g / m2, matrace je tvrdý díky použití

3.490,-

120x200cm - 3.470,140x200cm - 3.750,160x200cm - 4.430,180x200cm - 5.340,-

80
ekonomický jednostranný pružinová matrace, kvalitní pružiny
kg
s průměrem 2,2 cm, bavlněný potah - mix barevných potahů.
K matraci doporučujeme zakoupit rošt Flex 3-zónové, Basic Flex nebo Monna.

BE TEXEL ALERGIK NEW

5.340,(180x200x15,5 cm)
mix poťahov
60°C

BE PALMEA NEW

520 g

200 g

80x200cm - 3.630,90x200cm - 3.870,140x200cm - 5.790,160x200cm - 7.260,180x200cm - 7.740,-

3.630,-

kvalitní
slovenský
výrobek

110
kg

kvalitní
slovenský
výrobek

80x200cm - 4.110,90x200cm - 4.420,140x200cm - 6.630,180x200cm - 8.840,-

110
kg

jádro matrace tvoří taštičkové pružiny, vyrobené z vysoce kvalitního drátu, které se nacházejí v oddělených taštičkách, což
zvyšuje elasticitu a přizpůsobivost matrace, (efekt "vodní postele"). Páteř se díky tomu uloží do přirozeného tvaru písmene "S",
což zajišťuje vysoký komfort spánku. Pružinové jádro je oboustranně obložené stlačenou plstí a polyuretanovou pěnou T25-25
mm se zvýšenou pružností. Výška matrace: 18cm, tvrdost: střední 3, doporučený rošt: pevný, nosnost 110 kg. praní 60 ° C, Zip,
taštičkové pružiny, Polyuretanová pěna, stlačená plsť, antialergický, ortopedická matrace-fyzio systém 7 zón, zateplene PES
dutým vláknem 200 gr / m2. Matrace má potah vyrobený ve verzi Chloe Activ, se zipem, antialergický. Nosnost 110kg.
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4.110,-

(80x200x18 cm)

(80x200x18 cm)

efekt
vodní postele

od

ROMAN JE PÁN
ortopedická matrace, jádro taštičkové (pružinové), 7-zónové, jádro: oboustranně stlačená plsť a polyuretanová pěna se
zvýšenou pružností, latexovaná kokosová deska, jednostranné použití přírodního ovčího rouna (letní - zimní strana).
Potah je vyroben ve verzi Chloe Activ, se zipem, zip umožňuje složení potahu a praní při teplotě do 60 ° C. Výška
matrace: 18cm, matrace dvojí tvrdosti: střední 3 / Středně tvrdý 4, doporučený rošt pevný. Nosnost 110kg.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/MATRACE

sleva

120
kg

-25%
0
st: 11

nosno

kg

3.360,-

MONIKA

6.620,-

80x200 cm
90x200 cm

ERIN

5.060,5.290,-

2.570,-

2.990,- 4.920,-matrace sendvičového typu s výškou 18 cm. Unikátní 5-zónová

80x200 cm

90x200 cm

konstrukce matrace s použitím vysoce pružné HR pěny (studené)
vytváří podporu celého těla a jeho prokrvení během spánku.
Použitá pěna má 2 tvrdosti. Součástí matrace je příjemný
potah ALOE Proactive se čtyřstranným zipem a možností
praní až na 60 ° C.

160x200 cm

Matrace je tvořena kombinací dvou PUR pěn a RE pěn, profilace na obou
PUR pěnách zajišťuje dokonalé prokrvení pokožky, je zónování a vyznačuje
se vysokou odolností vůči proležení díky použití velké vrstvy RE pěny, je
dodáván v kvalitním prošívaném potahu, který lze sundat a vyprat při
teplotě 60 ° C. Výška je cca 14 cm.

870,-

140x200+ 1 x polštář

1.620,-

110
kg

120
kg

220x200+ 2 x polštář

80x200 cm
90x200 cm
163x200 cm
183x200 cm

80x200 cm 3.320,90x200 cm 4.090,-

2.890,3.160,5.690,6.080,-

CATANIA ECO

CATI
sendvičová matrace v kombinaci PUR pěny a RE pěny, 5 anatomických zón, maximální
prodyšnost pěny a odvod vlhkosti, použití oboustranné, možné použití
na pevnou podložku a polohovací rošt, potah SILVER /100% polyester/,
snadno snímatelný, zip po celém obvodu matrace, pratelný na 60 ° C. možnost
objednat i v potahu Aloe Vera Proactive. Výška matrace cca 16 cm.

od

sendvičová matrace v kombinaci PUR pěny a RE pěny, masážní
n o p k y z a j i š ť u j í o p t i m á l n í p r o k r v e n í p o ko ž k y, p o u ž i t í
oboustranné, možné použití na pevnou podložku i polohovací rošt,
potah SILVER / 100% polyester /, lehce snímatelný, zip po celém obvodu,
pratelný na 60 ° C. Možnost objednat i v potahu Aloe Vera Proactive.
Výška matrace cca 13 cm.

SWEET PAPLÓN + VANKÚŠ
antialergický přikrývka a polštář jsou vyrobeny ze 100% polyesterového potahu z
mikrovláken a vnitřek tvoří izolační náplň ze silikonizovaných vláken. To zajišťuje
izolační vlastnosti a schopnost odvádět vlhkost od těla a tedy lepší komfort při
spaní. Na dotek je přikrývka měkký a vhodný pro celoroční použití. Materiál:
mikrovlákno, barva: bílá, rozměry: přikrývka 220x200cm, 140x200cm, polštář:
70x90cm, hmotnost: přikrývka 220x200cm - 2500g, přikrývka 140x200cm - 1500g,
polštář 70x90cm - 1200g, balení: úložná taška. Nebělit, nežehlit, chemicky nečistit!
Praní: 60 ° C při maximálních otáčkách 600ot./min.

ROŠTY za super ceny

mechanická
regulace

420,-

(80x200 cm)

90x200cm

470,-

120x200cm

660,-

140x200cm

760,-

160x200cm

840,-

180x200cm

950,-

80x200cm
90x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

2.160,(80x200, 90x200 cm)

Rošt TWINFLEX K
polohovací rošt, březové dřevo 28 lamel upevněných po
dvě v gumových pouzdrech na rámu roštu, posíleny pásem
pro lepší rozložení váhy těla, na roštu se dá nastavovat
tvrdost ve střední části a mechanicky regulovat výška
záhlaví, tento rošt doporučujeme kombinovat s matracemi:
Texel Alergik a pěnovými matracemi. *

Rošt rolovaný
lamely spojené páskou,
tloušťka lamel: 2 cm, šířka: 6,5 cm,

1.240,1.240,1.990,2.160,2.320,-

1.240,-

Monna
80x200 cm
90x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

1.240,1.240,2.160,2.320,-

(80x200, 90x200 cm)

1.240,(80x200 cm,
90x200 cm)

Rošt FLEX 3-zónový

Rošty Monna

ohýbané lamely, březové dřevo, osazené v plastových
pouzdrech na rámu roštu, ideálně se přizpůsobuje tvaru
a hmotnosti těla, se třemi stupni tvrdosti, počet
lamel 16. Doporučujeme kombinovat s pružinovými
matracemi. Rošty s rozměry 140x200,160x200,180x200
jsou dodávány ve dvou kusech.

rošt Monna v pevném rámu, počet lamel 16.
Rozměr roštu (ŠxDxV): 90x200x5 cm. rošt tvoří
ohýbané lamely vyrobené z březového dřeva,
osazené v plastových pouzdrech na rámu roštu.
Doporučujeme kombinovat s pružinovými matracemi.

00

0x2

(16

m)

00 c

0x2

18
cm,

2.270,-

(90x200 cm)

140x200 cm 2.990,160x200 cm 3.480,-

od

160x200cm 2.320,180x200cm 2.460,-

(80x200, 90x200 cm)

od 2.320,-

Rošt kovový

STELAR

Kovový rošt v pevném rámu, rozměry ŠxD: rošt kovový 7867: 140x200 cm,
rošt kovový 7866: 160x200 cm nebo rošt kovový 7861: 90x200 cm,
počet lamel: 140x200 a 160x200 - 2x13 lamel, 90x200 - 13 lamel.
Doporučujeme k postelím Roket a Michigan, Sirius, Graphic a Tidy.

ohýbané lamely, březové dřevo osazené v plastových pouzdrech na
rámu roštu, ideálně se přizpůsobuje tvaru a hmotnosti těla, což
poskytuje plný komfort spánku a garantuje zdravý odpočinek, počet
lamel 16.

(160x200, 180x200 cm)

0x200

m, 18

00 c
160x2

od 4.330,-

1.660,-

Rošt TWINPACK

80x200cm

1.660,-

90x200cm

1.660,-

140x200cm 2.650,160x200cm 2.810,180x200cm 2.990,-

ohýbané lamely, březové dřevo, osazené v plastových pouzdrech na rámu roštu,
ideálně se přizpůsobuje tvaru a hmotnosti těla, což poskytuje plný komfort spánku
a garantuje zdravý odpočinek. Doporučujeme do dvojlůžek se středovou dělící lištou,
počet lamel: 28, rošty 80x200, 90x200, doporučujeme kombinovat s pěnovými matracemi.*

cm)

(

(160x200 cm)

180x200 cm

5.140,-

od 1.990,160x200 cm

Rošt BASIC FLEX

Rošt BASIC FLEX

(80x200 cm)

180x200 cm

Rošt BASIC FLEX FRONT

80x200cm

1.990,-

90x200cm

2.060,-

120x200cm 2.890,160x200cm

3.130,-

180x200cm

3.850,-

ohýbané lamely, březové dřevo, osazené v plastových pouzdrech na rámu roštu, ideálně se přizpůsobuje tvaru a hmotnosti těla, mechanická regulace, rošt Basic flex je dodáván se spodní sololitové deskou /tím se vytvoří
úložný prostor/ a rošt Basic flex front bez spodní desky, počet lamel 16. Rošt s rozměrem 160x200 a 180x200 je možné koupit pouze k posteli se středovou dělící lištou a je nutné si k němu koupit 2 ks matrace s rozměrem 90x200 cm.
Doporučujeme kombinovat s pružinovými matracemi. Rošt s rozměrem 180x200 cm je dodáván ve dvou kusech s rozměrem 90x200 cm.

* Každý rošt je o 1 cm užší a 4 cm kratší od udaného rozměru, např. 90x200 = 89x196 cm

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/MATRACE/ROŠTY
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novinka

21.640,cena za komplet
(skříň 2D + postel 160x200 + 2x noční stolek)
všechny komponenty je možné
zakoupit i jednotlivě.

skříň 2D: 12.780,komoda 4S: 4.130,zrcadlo: 1.290,postel 160x200: 5.560,noční stolek: 1.650,-

moderní ložnicová sestava, barevné provedení: dub artisan / černá borovice norská, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany. Postel 160x200 je dodávána bez matrace a roštu.
Možnost dokoupit matraci a rošt s rozměrem 160x200 ze strany 192 a 193. Rozměry skříň 2D (ŠxHxV): 200x65x203 cm, rozměry postel (ŠxHxV): 170x205x100 cm, plocha na spaní
(ŠxD): 160x200, rozměry noční stolek (ŠxHxV): 54x40x40 cm, rozměry komoda 4S (ŠxHxV): 100x40x90 cm, rozměry zrcadlo (ŠxHxV): 80x3x70 cm.

BAFRA

31.880,cena za komplet
(skříň 2D - 200 + postel 160x200 cm bez
úložného prostoru + 2 noční stolky)
všechny komponenty je možné
zakoupit i jednotlivě.

skříň 2D-200: 20.970,skříň 2D-250: 22.740,komoda:

8.090,-

postel 160x200 cm:

7.420,-

postel 180x200 cm:

8.090,-

postel s úložným
prostorem
(s roštem) 160x200 cm:

14.090,-

postel s úložným
prostorem (s roštem)
180x200 cm:
noční stolek 2ks:

14.590,3.490,-

VODENA

moderní ložnicová sestava, provedení: dub Wotan/bílá, materiál: DTD laminovaná, elementy z MDF s efektem dřeva, ABS hrany, masivní dřevěné úchytky. Postele jsou dodávány s
LED osvětlením (bílé podbarvení), bez roštu a matrace. Rozměry (ŠxHxV): skříň 2D-200 s posuvnými dveřmi: 200x66,5x218 cm, skříň 2D-250 s posuvnými dveřmi: 250x66,5x218 cm,
komoda: 130x45x82 cm, postel 160x200 cm bez úložného prostoru nebo s úložným prostorem: 167x206x102 cm, postel 180x200 cm bez úložného prostoru nebo s úložným
prostorem: 187x206x102 cm, noční stolek: 46,4x41x35 cm. K postelím bez úložného prostoru doporučujeme zakoupit rošt Stelar v pevném rámu 160x200 cm nebo 180x200 cm a
matraci s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 cm z naší nabídky ze str. 192 a 193.

18.990,cena za komplet
(skříň + postel + 2 noční stolky)
všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

4.420,komoda:

skriňa 82: 10.820,5.600,2.570,nočný stolík 02 (2ks):
komoda 26: 4.420,2.140,závesná skrinka 10:
820,polica 01:
posteľ 180x200:

VALERIA
194

ložnice, provedení: dub pískový / bílá, materiál: DTD fóliovaná, postel dodávána bez roštu a matrace, rozměry (ŠxHxV): 211x190x84, plocha na spaní: 180x200 cm,
věšáková skříň s posuvnými dveřmi, rozměry (ŠxHxV): 220x61x210 cm. Možnost dokoupit police v šedém barevném provedení (ŠxHxV): 108x42x2,2 cm v balení 3 ks v ceně
1.390,- Kč. Noční stolek (ŠxHxV): 46x41x34 cm, komoda (ŠxHxV): 130x38x91, police (ŠxHxV): 119x20x22 cm, závěsná skříňka: (ŠxHxV): 40x30x108 cm. K posteli doporučujeme
zakoupit rošt a matraci s rozměrem 180x200 cm z naší nabídky ze strany 192 a 193.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK

Cenový

dub wotan / bílá

12.790,-

trhák

kvalitní
slovenský
výrobek

zvýhodněná cena za komplet
(skříň + postel 160x200 + 2x noční stolek)

všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

skříň:

8.290,-

police 3 ks:

1.290,2.960,3.240,2.990,1.850,-

komoda:
postel 180x200:
postel 160x200:
noční stolek 2ks:

iba 2.990,posteľ 160x200 cm

dub sonoma / bílá

GABRIELA
ložnicový komplet, provedení: dub sonoma/bílá nebo dub Wotan/bílá,
materiál: DTD laminovaná, postel dodávána bez roštu a matrace.
K posteli doporučujeme zakoupit rošt Monna v pevném rámu a matrace s
rozměrům 180x200 cm nebo 160x200 cm z naší nabídky ze strany 192 a
193, rozměry (ŠxHxV), skříň: 201,6x62x200 cm, komoda: 120x38x80 cm,
postel (180x200): 183,6x203,2x90 cm, postel (160x200):
163,6x203,2x90 cm, noční stolek: 41,8x38x40 cm. Možnost dokoupit 3ks
police do skříně v bílém provedení (ŠxHxV): 98,4x42x2,2 cm v ceně 1.290,-Kč.
Možnost objednat za zvýhodněnou cenu komplet (skříň + postel 180x200
+ 2x noční stolek) v obou barevných provedeních v ceně 12.990,-Kč.

19.520,cena za komplet
(skříň, postel, 2 noční stolky)
všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě
Mediolan New skříň: 13.390,4.190,Mediolan 2 New postel 160x200 cm:
970,Mediolan New noční stolek / 1 ks:
Mediolan New komoda: 3.450,1.820,Mediolan New rošt:
ložnice DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma +
bílá. Postel 160x200 se dodává bez roštu a matrace. K posteli
doporučujeme zakoupit rošt Mediolan v ceně 1.820,-Kč, nebo rošt v
pevném rámu a matrace z naší nabídky ze strany 192 a 193. Rozměry:
postel (ŠxHxV): 169x207x90 cm, noční stolek (ŠxHxV): 42x36x41 cm,
skříň 5 - dveřová se zrcadlem (ŠxHxV): 231x57x210 cm.
Možnost dokoupit komodu (ŠxHxV): 90x43x90 cm v ceně 3.450,-Kč.

MEDIOLAN 2 NEW

14.760,1

cena za komplet
(skříň TYP 1 + postel TYP 3 + 2x noční stolek TYP 5)

všechny komponenty lze zakoupit
i jednotlivě

1. skříň 3-dveřová se zrcadlem:
3. postel 160x200:

4

6

4. policové záhlaví:
5. noční stolek se zásuvkou:
6. komoda 4-zásuvková:
7. komoda 5-zásuvková:

8.930,3.690,4.840,1.070,3.190,2.690,3

7
5

GRAPHIC

moderní ložnice, provedení: dub arizona / šedá, materiál: DTD fóliovaná. Postel 160x200 cm rozměry (ŠxHxV): 164,5x203,5x71,8 cm, plocha na spaní: 160x200cm. Postel je dodávána
bez roštu a matrace. Skříň 3-dveřová se zrcadlem (ŠxHxV): 138,9x54,8x192,7 cm, skříň s posuvnými dveřmi (ŠxHxV): 170x60x203 cm, noční stolek se zásuvkou (ŠxHxV):
40x35,9x30,3 cm, komoda 5-zásuvková (ŠxHxV): 42,5x41,6x100 cm, komoda 4-zásuvková (ŠxHxV): 86,6x41,9x80,8 cm. K posteli doporučujeme zakoupit kovový rošt 7866 s rozměrem
160x200 cm a matrace s rozměrem: 160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. K posteli je možné zakoupit policové záhlaví, rozměry: (ŠxHxV): 194x30x96cm v ceně 4.840,-Kč.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK
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23.340,(skříň 4-dveřová + postel 160x200 + 2x noční stolek)
všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

MEXIM
ložnicový komplet, provedení: dub sonoma, materiál:
DTD laminovaná. Čelo postele je čalouněné tmavě šedou
látkou Inari 96. Postel je dodávána bez roštu a matrace.
Rozměry (ŠxHxV): skříň 4-dveřová: 200x59x212cm,
skříň 3-dveřová: 150x59x212cm, skříň 2-dveřová:
100x59x212cm, skříň 1-dveřová: 50x59x212cm,
skříň rohová 1-dveřová: 94x94x212cm, komoda:
110x45x90cm, postel 160x200: 176x204x85cm,
postel 180x200: 196x204x85cm, noční stolek:
46x40x42cm. Možnost dokoupit zásuvný kontejner,
s rozměrem: 120x67x20cm v ceně 1.660,-Kč. K posteli odporučujeme zakoupit rošt Stelar v pevném rámu s rozměrem
160x200 cm nebo 180x200 cm a matrace s rozměrem
160x200 cm nebo 180x200 cm z naší nabídky
ze str. 192 a 193.

1.660,-

zásuvný kontejner

7.790,postel 160x200

8.090,postel 180x200

12.260,3.290,-

3.380,-

noční stolek 2 ks

komoda

skříň 4 - dveřová

8.890,-

skříň 3 - dveřová

6.440,-

skříň 2 - dveřová

3.790,-

skříň 1 - dveřová

6.130,-

skříň rohová

Čelo čalouněné tmavěšedou látkou Inari 96.

21.330,(skříň + postel 160x200 + 2x noční stolek)
všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě

skříň 3 - dveřní:
komoda:
postel 160x200:
noční stolek 2ks:

13.790,2.890,4.720,2.820,-

RUBLIN
ložnicový komplet,
provedení: bílá/černá, materiál: DTD laminovaná.
Postel je dodávána bez roštu a matrace. Rozměry
(ŠxHxV): skříň 3-dveřová s posuvnými dveřmi:
221x77x210cm, komoda: 83x43x85cm, postel 160x200:
180x205x82cm, noční stolek: 43x40x36cm. K posteli
doporučujeme zakoupit rošt Stelar v pevném rámu
160x200 cm a matrace s rozměrem: 160x200 cm
z naší nabídky ze str. 192 a 193.

bílá/černá

16.290,-

cena za komplet
+ postel s 2 nočními stolky
všechny komponenty lze zakoupit
i jednotlivě

4-dveřová zrcadlová skříň:

11.150,-

postel 180x200 cm + 2 noční stolky: 5.140,-

MARTINA
ložnice, DTD fóliovaná,
barevné provedení: dub sonoma/bílá,
(ŠxHxV): postel: 188x215x80 cm, plocha lůžka:
180x200 cm, noční stolek: 57x42x39 cm,
4-dveřová zrcadlová skříň: 228x60x213 cm.
K posteli doporučujeme zakoupit rošt a
matrace s rozměrem 180x200 cm z
naší nabídky ze strany 192 a 193.
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LOŽNICOVÝ NÁBYTEK

Šířka až 270cm

extra vysoký lesk HG

35.280,Výška až 237 cm

Cena za komplet
(skříň + postel 160x200 + 2x noční stolek)
všechny komponenty je možné
zakoupit i jednotlivě

skříň 6-dveřová IT-29: 24.490,kontejner do skříně IT-79: 2.090,komoda IT-27: 6.320,postel 160x200 T-M31: 7.050,2ks noční stolek IT-23: 3.740,-

kontejner do skříně
(ŠxHxV) 40x50x52 cm

ITALIA NEW

moderní ložnicový komplet, provedení bílá/extra vysoký bílý lesk HG, materiál: DTD laminovaná, v ceně postele není rošt ani matraci. K posteli doporučujeme zakoupit rošt Stelar v pevném
rámu 160x200 cm a matraci s rozměrem 160x200 cm z naší nabídky ze str. 192 a 193. Rozměry (ŠxHxV): skříň: 270x59x237 cm, komoda: 110x46x82 cm, postel 160x200: 171,5x223x95 cm,
noční stolek: 47x41x35 cm. Možnost dokoupit police do skříně (3ks v balení v bílém provedení), rozměr: 88x55x2 cm v ceně 1.230,-Kč a kontejner do skříně v bílém provedení,
rozměr: 40x50x52 cm v ceně 2.090,-Kč.

33.590,Cena za komplet
(skříň 200 + postel + 2x noční stolek)
všechny komponenty je možné
zakoupit i jednotlivě

skříň se zrcadlem
200 RN-11: 19.060,skříň se zrcadlem
250 RN-12: 20.990,komoda RN-27: 3.680,postel 160x200 a 2ks
nočních stolků RN-31/23: 14.530,-

REKATO

moderní ložnice, provedení: ořech/tmavěšedá-grafit, materiál DTD laminovaná. Postel 160x200 s 2 nočními stolky s LED osvětlením (bílé podbarvení) a polohovacími opěrkami hlavy
(ekokůže). Rozměry (ŠxHxV): vnější rozměry postele, 271x236x73 / 90 cm. Postel je dodávána bez roštu a matrace, skříň se zrcadlem a s posuvnými dveřmi (200 RN-11): 200x67x219 cm
nebo (250 RN-12) 250x67x219 cm. Ke skříni je možné dokoupit LED osvětlení v ceně 1.290,-Kč. Komoda: 93x42x81 cm. Doporučujeme zakoupit rošt Stelar v pevném rámu 160x200 cm a matrace
s rozměrem 160x200 cm z naší nabídky ze stran 192 a 193.

26.480,Cena za komplet
(skříň 208 + postel + 2x noční stolek)

všechny komponenty je možné
zakoupit i jednotlivě

skříň 208 S1-11: 16.860,skříň 258 S1-12: 19.920,komoda S1-27: 3.990,postel 160x200 S1-31: 6.130,2 ks noční stolek S1-23: 3.490,-

extra vysoký lesk HG
ASIENA
LOŽNICOVÝ NÁBYTEK

208 S1-11

258 S1-12

moderní ložnicová sestava, provedení: bílá/extra vysoký bílý lesk HG, materiál: DTD laminovaná. Rozměry (ŠxHxV): Postel 160x200 cm s LED osvětlením/bílé podbarvení,
vnější rozměr 168x205x101 cm. Postel je dodávána bez roštu a matrace. Skříň 3-dveřová se zrcadlem a LED osvětlením /bílé podbarvení/ s posuvnými dveřmi (208 S1-11):
208x67x213 cm nebo (258 S1-12) 258x67x213 cm. Noční stolek: 47x41x35 cm. Komoda 3-zásuvková (ŠxHxV): 93x42x81 cm. Doporučujeme zakoupit rošt Stelar v pevném rámu
160x200 cm a matrace s rozměrem 160x200 cm z naší nabídky ze stran 192 a 193.
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29.680,Cena za komplet
(skříň + postel + 2x noční stolek)
všechny komponenty je možné
zakoupit i jednotlivě

skříň se zrcadlem: 18.330,komoda: 8.590,postel 180x200
s úložným prostorem +
2ks noční stolek:

LUMERA

11.350,-

ložnicová sestava v provensálském stylu, materiál DTD fóliovaná, barevné provedení: pinie bílá/dub sonoma truflový. Postel je dodávána s úložným prostorem (2 zásuvky)
a se dvěma nočními stolky, vnější rozměry (ŠxHxV): 186x205x91cm, plocha na spaní: 180x200cm, postel dodávána bez roštu a matrace, noční stolek (ŠxHxV):
60x42x49cm. 5-dveřová skříň (3 dveře se zrcadlem), (ŠxHxV): 241x62x212 cm, komoda (ŠxHxV): 150x42x90cm. K posteli doporučujeme zakoupit rošt a matraci 180x200 cm
z naší nabídky na straně 192 a 193.

24.440,Cena za komplet
(skříň + postel 160x200 s úložným prostorem + 2x noční stolek)
všechny komponenty je možné
zakoupit i jednotlivě

skříň 8X6GUE02: 12.950,1.730,organizér do skříně POTSSZK1: 2.140,komoda 8X6GUE46: 4.930,-

police do skříně 3 ks POTSSZK2:

postel 8X6GUE16 160x200
s úložným prostorem:
noční stolek 8X6GUE22:

7.790,1.850,-

UTAH

organizér
POTSSZK1

police
POTSSZK2

moderní ložnice, materiál: DTD laminovaná, barevné
provedení: dub zlatý grandson/uni šedá, rozměry: (ŠxHxV):
skříň se zrcadlem 8X6GUE02: 219x67x218 cm, postel
160x200 cm 8X6GUE16 s úložným prostorem (2 x zásuvka):
167x209x80 cm, noční stolek 8X6GUE22: 50x35x39 cm,
komoda 8X6GUE46: 120x40x78 , 5 cm. Možnost dokoupit
police P0TSSZK2 do skříně (v balení 3 ks bílé) (ŠxHxV):
107x47x2 cm, v ceně: 1.730,-Kč nebo organizér P0TSSZK1
do skříně bílý (ŠxHxV): 107x48x159 cm v ceně: 2.140,-Kč. K
posteli doporučujeme zakoupit rošt a matraci s rozměrem
160x200 cm ze strany 192 a 193.

27.880,-

25.460,-

Cena za komplet
(skříň + postel s úložným prostorem
+ 2x noční stolek)
všechny komponenty lze zakoupit i jednotlivě.

skříň BX 72: 15.990,- 14.590,4.270,- 3.890,-

komoda DA 44:
postel DA 26s úložným
prostorem včetně
bočních zásuvek:
noční stolek DA 22:

BETINO
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8.190,- 7.490,1.690,- 1.690,-

moderní ložnice, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma tmavý. Skříň se zrcadlem BX 72 (ŠxHxV): 219x66x218 cm, komoda DA 44 (ŠxHxV):
90x42x96 cm, Postel DA 26 s úložným prostorem (ŠxHxV): 165x213x90 cm, noční stolek (ŠxHxV): 50x35x39 cm. K posteli Betina DA 26 doporučujeme
zakoupit rošt a matraci s rozměrem 160x200 ze strany 192 a 193.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK

novinka

7.090,-

6.990,140x200cm

7.490,160x200cm

šedohnědá taupe + gold chrom zlatý - matný

KAISA

moderní postel s prošívanými čely a lamelovým roštem. Provedení: růžová nebo šedohnědá
taupe velvet látka + kovové nohy - gold chrom zlatý - matný, rozměry (ŠxHxV): 150x210x110
cm, plocha na spaní: 140x200 cm nebo 170x210x110 cm, plocha na spaní: 160x200 cm, výška
po rošt: 28 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 140x200 cm nebo 160x200 cm na
základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Skladem od 30.07.2020

růžová + gold chrom zlatý - matný

8.890,-

novinka

140x200cm

8.990,160x200cm

9.890,180x200cm

béžová+gold chróm zlatý - matný

KADOSA

petrolejová+gold chróm zlatý - matný

moderní postel s prošívaným čelem a lamelovým roštem. Provedení: petrolejová nebo béžová velvet látka + kovové nohy - gold chrom zlatý - matný, rozměry (ŠxHxV): 150x210x110 cm, plocha na
spaní: 140x200 cm, 170x210x110 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 190x210x110 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 28 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 140x200
cm, 160x200 cm nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Skladem od 30.07.2020

novinka

7.280,140x200cm

5.480,novinka

7.590,160x200cm
7.990,180x200cm

šedá + stříbrná

TAGART

moderní postel s vysokým čelem a lamelovým roštem. Provedení: šedá velvet látka +
kovové nohy a rám postele se stříbrným nátěrem, rozměry (ŠxHxV): 150x210x110 cm,
plocha na spaní: 140x200 cm, 170x210x110 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo
190x210x110 cm, plocha na spaní: 180x200 cm. Výška po rošt: 28 cm. Možnost
dokoupení matrace s rozměrem 140x200 cm, 160x200 cm nebo 180x200 cm na
základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Výška spodního prostoru od podlahy je 11
cm. Skladem od 30.07.2020

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

MINAR

postel s rolovaným roštem. Materiál: masivní borovicové dřevo + MDF. Barevné
provedení: šedá. Rozměry (ŠxHxV): 168x208x112 cm, plocha na spaní: 160x200 cm.
Výška po rošt: 33,5 cm. Možnost dokoupit pružinovou matraci s rozměrem 160x200
cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Skladem od 30.06.2020.
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12.890,160x200 cm

14.290,180x200 cm

NÁŠ

TIP!

OREA

luxusní moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným prostorem
- 4 zásuvky, součástí postele je i rolovaný rošt, provedení: látka šedohnědá + dřevěné nohy v barvě wenge,
rozměry (ŠxHxV): 165x216,5x122,2 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 185x216,5x122,2 cm, plocha na
spaní: 180x200cm, výška ložné plochy: 35,5 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo
180x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

12.590,160x200 cm

12.990,180x200 cm

XADRA

luxusní moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným prostorem
- 4 zásuvky, součástí postele je i rolovaný rošt, provedení: látka šedá melír + dřevěné nohy v barvě wenge,
rozměry (ŠxHxV): 165x216,5x122,2 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 185x216,5x122,2 cm, plocha
na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 30,6 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

€

Xxx
8.990,-

13.480,-

9.890,-

14.930,-

160x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

180x200 cm

hnědá velvet látka

novinka

SUZI

novinka
moderní postel s úložným prostorem (1 zásuvka) a lamelovým roštem, provedení:
látka šedohnědá, rozměry (ŠxHxV): 170x217x115 cm, plocha na spaní: 160x200 cm
nebo 190x217x115 cm, plocha na spaní: 180x200 cm výška po rošt: 28 cm. Možnost
dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na základě naší nabídky ze
strany 192 a 193. Skladem, od 09.07.2020.

10.440,-

ANGALA

luxusní postel s vysokým prošívaným čelem a předním čelem, které tvoří prošívaná
lavice s úložným prostorem, čelo je zdobené dekorativními křišťály čiré barvy, včetně
úložného prostoru a lamelového roštu. Provedení: šedá velvet látka + průhledné akrylové nohy nebo hnědá
velvet látka + průhledné akrylové nohy, rozměry (ŠxHxV): 168x256x121 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo
188x256x121 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 27 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem
160x200 cm nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Skladem od 20.07.2020.

novinka

novinka

160x200 cm

8.590,180x200 cm

180x200 cm

EMERI
200

7.990,160x200 cm

11.290,-

moderní postel s úložným prostorem (1 zásuvka) a lamelovým roštem,
provedení: látka světle šedá, rozměry (ŠxHxV): 174x218x120 cm, plocha na spaní:
160x200 cm nebo 194x218x120 cm, plocha na spaní: 180x200 cm výška po
rošt: 33 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na
základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Skladem od 19.07.2020.

šedá velvet látka

KERALA

postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, provedení: ekokůže
bílá. Rozměry (ŠxHxV): 169x215x92 cm, plocha na spaní 160x200 cm nebo
189x215x92 cm, plocha na spaní 180x200 cm. Výška po rošt je 25,5 cm. K posteli
doporučujeme dokoupit matraci s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 na základě
naší nabídky ze strany 192 a 193.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

5.590,-

5.990,- 6.680,160x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

BALDER NEW

postel s prošitým čelem a s laťkovým roštem, provedení: látka šedá
+ Dřevěné nohy v barvě natural, rozměry (ŠxHxV): 167,5x214x110 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo
187,5x214x110 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 27 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
160x200 nebo 180x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

3.690,-

COLON NEW

postel s laťkovým roštem, provedení: látka tmavě šedá + dřevěné
nohy v barvě natural, rozměry (ŠxHxV): 165x215x117,2 cm, plocha na spaní: 160x200cm, výška po
rošt: 26 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
Model pouze do vyprodání zásob.

8.990,- 9.980,160x200 cm

180x200 cm

bílá ekokůže

tmavěhnědá

ARKONA

postel s roštovou deskou, provedení: tmavěhnědá, bílá ekokůže, vnější
rozměry (ŠxHxV): 95,5x204x91cm, výška po rošt: 30cm, plocha lůžka: 90x200cm, nohy - dřevo. K posteli je
možnost dokoupit matraci na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

Při koupi postele získáváte ZDARMA masážní přístroj - neurostimulátor TEMPO.

sleva

-47%
za postel

23.180,-

12.120,-

moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným
SANTOLA luxusní
prostorem - 1 velká zásuvka, součástí postele je i rolovaný rošt, provedení:
látka šedá + dřevěné nohy v barvě wenge, (ŠxHxV): 165x217x118 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo
185x217x118 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 33,4 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

Při koupi postele získáváte ZDARMA masážní přístroj - neurostimulátor TEMPO.

DÁREK

sleva

přístroj
masážní
ě
v hodnot

-46%

760,-

21.510,-

za postel

11.490,-

NAZUKA
luxusní moderní postel s lamelovým roštem + 4 šuplíky, provedení: černá + bílá ekokůže, vnější
rozměry (ŠxHxV): 166,5x215x98,5 cm, výška postele po rošt: 27 cm, což podle výšky vámi zvoleného
matrace vytváří vysokou plochu na spaní, plocha lůžka: 160x200 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Model pouze do vyprodání zásob.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

TORENZO
luxusní moderní postel s lamelovým roštem, provedení: černá + bílá ekokůže, vnější
rozměry (ŠxHxV): 172,5x237,5x92,7 cm, výška postele po rošt: 28,5 cm, což podle výšky vámi
zvoleného matrace vytváří vysokou plochu na spaní, plocha lůžka: 160x200 cm. Možnost
dokoupit matraci s rozměrem 160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
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novinka

14.690,- 15.990,-

16.390,- 17.690,160x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

NADIA

180x200 cm

AKANA

moderní postel s vysokým prošívaným čelem, úložným prostorem a lamelovým roštem. Kolem čela je
dekorativní rám z nerezové oceli. Provedení: látka tmavě šedá, rozměry (ŠxHxV): 170x217x130 cm, plocha na
spaní: 160x200 cm nebo 190x217x130 cm, plocha na spaní: 180x200 cm výška po rošt: 23 cm. Možnost
dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na základě naší nabídky ze strany 192 a 193 Na skladě
od 09.07.2020.

luxusní moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným prostorem - 4 zásuvky, součástí
postele je i laťkový rošt, provedení: látka krémová, rozměry (ŠxHxV): 174x219,5x126,7 cm, plocha na spaní:
160x200 cm; nebo 194x219,5x126,7 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 28,8 cm. Možnost
dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

novinka

10.950,11.840,160x200 cm

180x200 cm

9.290,160x200 cm

GIOVANA
postel s vysokým prošívaným čelem a lamelovým roštem, provedení: šedá látka + dřevěné nohy v
barvě dub, rozměry (ŠxHxV): 174x215,5x117 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 194x215,5x117 cm,
plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 25,3 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200
nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

10.240,- 10.820,160x200 cm

180x200 cm

OLINA NEW
luxusní moderní postel s prošívaným vysokým čelem a praktickým úložným prostorem - 2 zásuvky,
součástí postele je i laťkový rošt, provedení: látka šedá, rozměry (ŠxHxV): 166x212x120 cm, plocha na spaní:
160x200 cm; nebo 186x212x120 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 27,5 cm. možnost dokoupení
matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Postel v rozměru
180x200 cm doplnění zásob 29.06.2020.

180x200 cm

moderní postel s prošívaným čelem, úložným prostorem a lamelovým roštem, provedení: látka šedá, rozměry
(ŠxHxV): 170x219x90 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 190x219x90 cm, plocha na spaní: 180x200 cm
výška po rošt: 23 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na základě naší nabídky
ze strany 192 a 193. Na skladě od 09.07.2020.

novinka

14.560,- 15.590,160x200 cm
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10.180,-

ELSIE

180x200 cm

JOSIE
moderní postel s vysokým prošívaným čelem, úložným prostorem a lamelovým roštem, provedení: látka světle
šedá, rozměry (ŠxHxV): 182x219x142 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 202x219x142 cm, plocha na
spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 35 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na
základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na skladě od 09.07.2020.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

14.860,-

16.590,-

16.590,180x200 cm

výška čela až 167 cm

180x200 cm

výška čela až 167 cm

160x200 cm

nové barevné provedení světlehnědá

ALESIA

luxusní postel s vysokým prošívaným čelem a lamelovým roštem, provedení: šedá látka+dřevěné nohy v černé barvě nebo světlehnědé látka (180x200)+dřevěné nohy v černé barvě,
rozměry (ŠxHxV): 214x220x167 cm, plocha na spaní: 160x200 cm nebo 234x220x167 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 28,8 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem
160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Provedení světlehnědá skladem od 15.07.2020.

10.390,- 11.590,160x200 cm

7.660,-

180x200 cm

160x200 cm

8.690,výška čela až 160 cm

180x200 cm

novinka

REINA

luxusní postel s vysokým prošívaným čelem a lamelovým roštem. Čelo je zdobené
dekorativními křišťály čiré barvy. Provedení: zlatá velvet látka + dřevěné nohy
v černé barvě, rozměry (ŠxHxV): 196,8x213x160 cm, plocha na spaní: 160x200 cm
nebo 216,8x213x160 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 30,6 cm.
Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 cm na základě
naší nabídky ze strany 192 a 193. Na skladě od 15.07.2020

9.830,- 10.480,163x200 cm

GULIA 2
NEW

183x200 cm

moderní postel s úložným prostorem a lamelovým roštem, provedení: látka
šedá, rozměry (ŠxHxV): 173,5x223,5x106 cm, plocha na spaní: 163x200 cm;
nebo 193,5x223,5x106 cm, plocha na spaní: 183x200 cm, výška po rošt:
32,5 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 163x200 nebo 183x200
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

postel s prošívaným čelem a laťkovým roštem, provedení: šedá látka + dřevěné

nohy v barvě tmavý ořech, rozměry (ŠxHxV): 165,5x217x100 cm, plocha na spaní:
KAROLA 160x200
cm; nebo 185,5x217x100 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt:
21 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na
NEW základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

6.990,- 7.790,160x200 cm

ELENA
NEW

180x200 cm

postel s prošívaným čelem a laťkovým roštem, provedení: písková látka
+ Dřevěné nohy v barvě tmavý ořech, rozměry (ŠxHxV): 165,5x217x100 cm, plocha
na spaní: 160x200 cm; nebo 185,5x217x100 cm, plocha na spaní: 180x200 cm,
výška po rošt: 21 cm. Možnost dokoupení matrace s rozměrem 160x200 nebo
180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
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4.390,-

4.740,-

160x200 cm

4.290,-

180x200 cm

160x200 cm

4.980,180x200 cm

NADIRA

postel s lamelovým roštem, provedení: ekokůže černá, (ŠxHxV): 168x210x78cm,
plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 188x210x78 cm, plocha na spaní:
180x200 cm, výška po rošt: 20 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

DANETA

postel s lamelovým roštem, provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV): 167x209x77,5 cm,
plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 187x209x77,5 cm, plocha na spaní:
180x200 cm, výška po rošt: 20 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200
nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

sleva

7.015,-

5.690,-

-18%
za postel

MIKEL

černá

postel s lamelovým roštem, provedení: bílá nebo černá ekokůže, vnější rozměry (ŠxHxV):
168,8x215x87,5 cm, plocha lůžka: 160x200cm, nohy - černé. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

bílá

4.930,-

7.360,-

160x200 cm

cena za postel
bez matrace

5.450,180x200 cm

2.350,-

2.290,cena za
noční stolek

CARISA

FANTASY
NEW

postel s roštovými deskami, vnější rozměry (ŠxHxV): 165x216x91 cm nebo 185x216x91 cm, plocha na
spaní: 160x200 nebo 180x200, provedení: černá ekokůže, rozměr 180x200 cm. Možnost dokoupit
matrace s rozměrem 160x200 cm / 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

postel s laťkovým roštem, provedení: bílá ekokůže, vnější rozměry postele:
(ŠxHxV): 165x215x106 cm, plocha lůžka 160x200cm, noční stolek: 48x43x48 cm.
Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 cm z naší nabídky
na stranách 192 a 193. Model pouze do vyprodání zásob.

9.250,- 9.790,163x200 cm

183x200 cm

9.490,- 10.090,163x200 cm

183x200 cm

JADA NEW

DORLEN 2 NEW

postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, včetně RGB LED osvětlení
(v čele postele), provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV): 169x208x82 cm, plocha na spaní: 163x200 cm; nebo
189x208x82 cm, plocha na spaní: 183x200, výška po rošt: 31 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem
163x200 nebo 183x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

moderní postel s prošívaným čelem, s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, provedení: ekokůže
bílá, (ŠxHxV): 175x223x100 cm, plocha na spaní: 163x200 cm; nebo 195x223x100 cm, plocha na spaní:
183x200 cm, výška po rošt: 33 cm.Možnosť dokoupit matraci s rozměrem 163x200
nebo 183x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
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LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

12.590,- 13.160,163x200 cm

183x200 cm

8.940,160x200 cm

9.380,180x200 cm

MANILA
NEW

moderní postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, včetně RGB
LED osvětlení (v čele postele), provedení: ekokůže bílá + černá, (ŠxHxV):
182x226x83,5 cm, plocha na spaní: 163x200 cm; nebo 202x226x83,5 cm, plocha
na spaní: 183x200 cm, výška po rošt: 31 cm. Možnost dokoupit matraci
s rozměrem 163x200 nebo 183x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

9.750,160x200 cm

9.930,180x200 cm

FILIDA

moderní postel s lamelovým roštem a RGB LED osvětlením (v čele postele),
provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV): 182x224x68 cm, plocha na spaní:
160x200 cm; nebo 202x224x68 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt:
13,5 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

novinka

7.790,160x200 cm

8.490,180x200 cm

CLARETA

moderní postel s praktickým úložným prostorem - 4 zásuvky včetně lamelového
roštu a RGB LED osvětlení (v čele postele), provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV):
168x214x85,5 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 188x214x85,5 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška
po rošt: 33,5cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky
ze strany 192 a 193. V rozměru 160x200 cm doplnění zásob 05.06.2020

9.690,160x200 cm

FELINA

moderní postel s lamelovým roštem a RGB LED osvětlením (v čele postele),
provedení: ekokůže černá. Rozměry (ŠxHxV): 175x220x88 cm, plocha
na spaní 160x200 cm nebo 195x220x88 cm, plocha na spaní: 180x200 cm.
Výška po rošt je 21,5 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci s rozměrem
160x200 cm nebo 180x200 cm ze strany 192 a 193.

11.290,-

10.750,-

163x200 cm

180x200 cm

12.090,183x200 cm

PASCALE

moderní postel s lamelovým roštem a RGB LED osvětlením (pod rámem postele),
provedení: ekokůže bílá, (ŠxHxV): 170x236x68 cm, plocha na spaní: 160x200 cm;
nebo 190x236x68 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 24,5 cm. možnost dokoupit matrace s
rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. V rozměru 180x200 cm
doplnění zásob 05.06.2020.

BIRGET
NEW moderní postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem,
včetně LED osvětlení (okolo rámu postele - bílé podbarvení), provedení: ekokůže černá, (ŠxHxV):
171x213x90,5 cm, plocha na spaní: 163x200 cm; nebo 191x213x90,5 cm, plocha na spaní:
183x200 cm výška po rošt: 32 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 163x200 nebo 183x200 cm
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

8.330,-

8.930,-

160x200 cm

160x200 cm

9.150,-

9.560,-

180x200 cm

180x200 cm

LUXOR

moderní postel s lamelovým roštem, provedení: ekokůže bílá + černá, rozměry
(ŠxHxV): 168x240,5x86 cm, plocha na spaní: 160x200 cm; nebo 188x240,5x86 cm,
plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 30,5 cm. Možnost dokoupení matrace
s rozměrem 160x200 nebo 180x200 na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

DULCEA

moderní postel s lamelovým roštem a RGB LED osvětlením (v čele postele),
provedení: ekokůže šedá, (ŠxHxV): 169x217x74 cm, plocha na spaní:
160x200 cm; nebo 189x217x74 cm, plocha na spaní: 180x200 cm, výška po rošt: 21,5 cm. Možnost
dokoupit matraci s rozměrem 160x200 nebo 180x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. V
rozměru 180x200 cm doplnění zásob 28.08.2020. V rozměry 180x200 cm doplnění zásob 28.08.2020.
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BOXSPRINGOVÉ POSTELE
novinka

21.490,- 22.250,-

výška až 65cm

látka Tatum 280
světlešedá

23.140,-

24.340,-

160x200 cm

180x200 cm

180x200 cm

výška až 65cm

160x200 cm

novinka

vzorník látky Tatum

273
hnědá

275
hořčicová

moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem
MARTINI
s jednou vrstvou bonelových pružin a Toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné
provedení: látka Tatum 280 světlešedá, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm
- všechny provedení skladem - ihned k odběru, výška spaní až 65 cm. Možnost objednání i v jiných barevných
provedeních v látce Tatum v ceně: 160x200 - 22.660,-Kč a 180x200 - 23.420,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Možnost
objednání postele i v rozměru: 90x200 v ceně: 13.550,-Kč nebo 140x200 v ceně: 21.290,-Kč, dodání 6-8 týdnů.

278
mentolová

283
tmavěšedá

látka Tatum 279 šedá

ORA

moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem s jednou
vrstvou bonelových pružin a Toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné provedení:
látka Tatum 279 šedá, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm - všechny
provedení skladem - ihned k odběru, výška spaní až 65 cm. Možnost objednání i v jiných barevných
provedeních v látce Tatum v ceně: 160x200 - 24.350,-Kč a 180x200 - 25.620,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Možnost
objednání postele i v rozměru: 90x200 v ceně: 14.820,-Kč nebo 140x200 v ceně: 23.290,-Kč, dodání 6-8 týdnů.

novinka

novinka

26.990,- 27.990,- 21.650,- 22.330,180x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

výška až 65cm

výška až 65cm

160x200 cm

vzorník látky Mono
látka Mono 244 světlešedá

látka Mono 232 béžová
242
modrá

234
hnědá

FONDA

moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem
s jednou vrstvou bonelových pružin a Toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné
provedení: látka Mono 244 světle šedá, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm
- všechny provedení skladem - ihned k odběru, výška spaní až 65 cm. Možnost objednání i v jiných barevných
provedeních v látce Mono v ceně: 160x200 - 28.590,-Kč a 180x200 - 29.650,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Možnost
objednání postele i v rozměru: 90x200 v ceně: 17.990,-Kč nebo 140x200 v ceně: 27.530,-, dodání 6-8 týdnů.

novinka

233 taupe
šedobéžová

247
šedá

ESHLY

moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem
s jednou vrstvou bonelových pružin a Toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné
provedení: látka Mono 232 béžová, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm
- všechny provedení skladem - ihned k odběru, výška spaní až 65 cm. Možnost objednání i v jiných barevných
provedeních v látce Mono v ceně: 160x200 - 22.780,-Kč a 180x200 - 23.490,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Možnost
objednání postele i v rozměru: 90x200 v ceně: 13.120,-Kč nebo 140x200 v ceně: 21.410,-Kč, dodání 6-8 týdnů.

20.990,- 21.750,- 24.990,- 25.990,180x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

výška až 65cm

výška až 65cm

160x200 cm

vzorník látky Tatum

vzorník látky Mono

látka Tatum 282 šedá

látka Mono 231 krémová
273
hnědá

MEGAN

275
hořčicová

280
světlešedá

283
tmavěšedá

moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem
s jednou vrstvou bonelových pružin a Toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné
provedení: látka Tatum 282 šedá, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm
- všechny provedení skladem - ihned k odběru, výška spaní až 65 cm. Možnost objednání iv jiných barevných
provedeních v látce Tatum v ceně: 160x200 - 22.150,-Kč a 180x200 - 22.890,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. Možnost
objednání postele i v rozměru: 90x200 v ceně: 13.760,-Kč nebo 140x200 v ceně: 21.170,-Kč, dodání 6-8 týdnů.
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novinka

242
modrá

234
hnědá

244
světlešedá

247
šedá

moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem
DORMAN
s jednou vrstvou bonelových pružin a Toper s výškou 5 cm, což vytváří pohodlný komfortní spánek, barevné
provedení: látka Mono 231 krémová, rozměry: (ŠxHxV): 160x200 - 160x211x118 cm, 180x200 - 180x211x118 cm
- všechny provedení skladem - ihned k odběru, výška spaní až 65 cm. Možnost objednání iv jiných barevných
provedeních v látce Mono v ceně: 160x200 - 26.470,-Kč a 180x200 - 27.530,-Kč. Dodací lhůta 6-8 týdnů. možnost
objednání postele iv rozměru: 90x200 v ceně: 17.150,-Kč nebo 140x200 v ceně: 25.410,-Kč, dodání 6-8 týdnů.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

BOXSPRINGOVÉ POSTELE
11.990,- 12.790,- 13.890,- 14.990,-

novinka

rozměr 120x200 cm

FERATA

látka Colet světlešedá 04

rozměr 160x200 cm

rozměr 180x200 cm

látka Colet světlešedá 04

luxusní moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem. komfortní
dvoulůžko typu BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný komfortní spánek.
Spodní dřevěná konstrukce je čalouněna látkou. Postel je bez přídavné krycí podložky. Barevné provedení: látka
Colet 04 světlešedá, rozměry: 120x200, 140x200, 160x200 nebo 180x200 -všechny rozměry skladem ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 120x204x85, 140x204x85, 160x204x85, 180x204x85 cm, výška spaní 41 cm, plocha spaní podle
rozměru postele. Možnost objednání i v jiných barevných provedeních v látce Colet. Dodací lhůta 6 - 8 týdnů.

13.890,- 14.990,-

Vzorník látky COLET

šedohněda
taupe 35

šedá
17

smaragdová
86

hořčicová
65

červená
59

hnědá
38

11.990,- 12.790,-

rozměr 160x200 cm
rozměr 180x200 cm
látka COLET světlešedá 04

RIANA

rozměr 140x200 cm

rozměr 120x200 cm
rozměr 140x200 cm
látka COLET mentolová 83

látka Colet světlešedá 04

látka Colet mentolová 83

luxusní moderní postel typu BOXSPRING s vysokým čelem a praktickým úložným prostorem. Komfortní dvoulůžko typu
BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný komfortní spánek. Spodní dřevěná konstrukce je
čalouněna látkou. Postel je bez přídavné krycí podložky. Barevné provedení: látka Colet 04 světle šedá, rozměr 160x200
a 180x200 nebo látka Colet 83 mentolová rozměr 120x200 a 140x200 -všechny rozměry a provedení skladem ihned
k odběru, rozměry (ŠxHxV): 120x204x85, 140x204x85, 160x204x85, 180x204x85 cm, plocha spaní podle rozměru postele.
Výška spaní 41 cm. Možnost objednání i v jiných barevných provedeních v látce Colet. Dodací lhůta 6 - 8 týdnů.

Vzorník látky COLET

šedohněda
taupe 35

šedá
17

smaragdová
86

hořčicová
65

červená
59

hnědá
38

15.870,- 16.790,160x200cm

180x200cm

Komfort

16.420,- 17.520,160x200cm

180x200cm

Megakomfort

17.990,- 18.990,160x200cm

180x200cm

výška až 57cm

Megakomfort VISCO

NOVARA

ekokůže bílá/Inari 91 šedá

vyobrazený model skladem ihned k odběru

ekokůže bílá/Inari 100 černá

Typ KOMFORT: komfortní dvoulůžko typu BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný komfortní spánek. Spodní dřevěná konstrukce je očaluenená látkou. Postel je včetně přídavné krycí podložky (z měkké
polyuretanové pěny, výška cca 4cm, snímatelný potah na zip, který lze prát do 60 ° C), rozměr (ŠxHxV): 180x208x105 cm, plocha na spaní 160x200cm nebo 200x208x105 cm, plocha na spaní 180x200,
výška lůžka až 57 cm.
Typ MEGAKOMFORT: megakomfortná dvoulůžko typu BOXSPRING s pružinovou vrstvou, což vytváří pohodlný komfortní spánek. Spodní dřevěná konstrukce je čalouněna potahovou látkou. Střed matrace tvoří pružiny v taštičkách obalených
vrstvou proti otlačení. Výhodou těchto matrací je výrazná pružnost a vzdušnost. Postel je včetně přídavné krycí podložky (z měkké polyuretanové pěny, výška cca 4 cm, snímatelný potah na zip, který lze prát do 60 ° C), rozměr (ŠxHxV):
180x208x105cm, plocha na spaní 160x200 cm nebo 200x208x105 cm, plocha na spaní 180x200, výška lůžka až 57 cm.
Typ MEGAKOMFORT VISCO: megakomfortná dvoulůžko typu BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružin, což vytváří pohodlný komfortní spánek. Spodní dřevěná konstrukce je čalouněna potahovou látkou. Střed matrace tvoří pružiny
v taštičkách obalených vrstvou proti otlačení. Výhodou těchto matrací je výrazná pružnost a vzdušnost. Postel je včetně přídavné krycí podložky z paměťové pěny, výška cca 4 cm, snímatelný potah na zip, který lze prát do 60 ° C, rozměr
(ŠxHxV): 180x208x105 cm, plocha na spaní 160x200cm nebo 200x208x105 cm, plocha na spaní 180x200, výška lůžka až 57 cm.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

207

6.690,-

novinka

160x200 cm

8.580,- 9.750,160x200 cm

180x200 cm

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):
SATURN 1 postel 160: 165,3x208x101,6 cm
SATURN 2 postel 180: 187,8x208x101,6 cm
SATURN 3 noční stolek: 40x45x50 cm
SATURN 4 komoda 3Z: 90x45x75 cm
SATURN 5 zrcadlo: 72x6,8x110 cm

SIRUS

Moderní postel se 3 zásuvkami, materiál: masivní dřevo + MDF, barevné provedení:
dub. Postel je dodávána s laťkovým roštem. Rozměry (ŠxHxV), postel: 164,7x204,4x33 cm,
plocha lůžka: 160x200 cm. Výška po rošt 30,4 cm. K posteli doporučujeme dokoupit
matraci s rozměrem 160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
Na skladě od 15.07.2020

8.580,-Kč
9.750,-Kč
2.380,-Kč
5.930,-Kč
2.580,-Kč

ložnicová sestava v rustikálním stylu, materiál: masivní dřevo + MDF,
barevné provedení: dub tmavý. Postel je dodávána s laťkovým roštem.
Výška po rošt 25,7 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci s rozměrem
160x200 cm nebo 180x200 cm ze strany 192 a 193.

SATURN

7.990,160x200 cm

9.770,183x200 cm

7.390,160x200 cm

NOLAS

8.740,-

2.170,noční stolek

183x200 cm

postel s čalouněným čelem, materiál: masivní dřevo + MDF + látka, barevné provedení: ořech
+ tmavozelená. Postel je dodávána s laťkovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 165,5x207x100 cm,
plocha lůžka: 160x200 cm nebo 188x207x100 cm, plocha lůžka: 183x200 cm. Výška po rošt
31,5 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 160x200 cm nebo 183x200
cm ze strany 192 a 193. Možnost dokoupit noční stolek BETRA v barevném provedení ořech v
ceně 2.340,-Kč. Model pouze do vyprodání zásob.

KABOTO

postel s laťkovým roštem, materiál masivní dřevo, barevné provedení:
dub. Rozměry (ŠxHxV), postel: 168x207,6x89 cm, plocha lůžka: 160x200 cm
nebo 190,6x207,6x89 cm, plocha lůžka: 183x200 cm, noční stolek: 45x40x51,6 cm,
masivní dřevo + MDF. Výška po rošt 31,5 cm. K posteli doporučujeme dokoupit
matrace s rozměry 160x200 cm nebo 183x200 cm ze strany 192 a 193.

11.990,-

11.730,-

14.440,-

13.990,-

2.340,-

2.190,-

BETRA

IRISUN

160x200 cm

183x200 cm

noční stolek

postel s vysokým čalouněným čelem a 6 zásuvkami, materiál: masivní dřevo + MDF + látka, barevné provedení: postel:
ořech + látka béžová, noční stolek se zásuvkou: ořech. Postel je dodávána s laťkovým roštem. Rozměry (ŠxHxV), postel:
166x210x119,3 cm, plocha lůžka: 160x200 cm nebo 188,6x210x119,3 cm, plocha lůžka: 183x200 cm, noční stolek:
50,4x40x50 cm. Výška po rošt 31,5 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o rozměrech 160x200 cm nebo
183x200 cm ze strany 192 a 193.

208

160x200 cm

183x200 cm

noční stolek

postel s vysokým čalouněným čelem a 6 zásuvkami, materiál: masivní dřevo + MDF + látka, barevné provedení:
postel: dub + látka mentolová, noční stolek se zásuvkou: dub. Postel je dodávána s laťkovým roštem. Rozměry
(ŠxHxV), postel: 166x210x119,3 cm, plocha lůžka: 160x200 cm nebo 188,6x210x119,3 cm, plocha lůžka:
183x200 cm, noční stolek: 50,4x40x50 cm. Výška po rošt 31,5 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matraci o
rozměrech 160x200 cm nebo 183x200 cm ze strany 192 a 193. Model pouze do vyprodání zásob.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/NOČNÍ STOLKY/POSTELE

8.990,-

8.690,JAVA 1 postel 160:
165x211x120 cm

JAVA 6
komoda 6Z
se zrcadlem:
komoda:

9.850,JAVA 2 postel 180:

6.240,6.240,-

JAVA 4
noční stolek 3Z:

120x45x78,5 cm,
zrkadlo:
79x2x108 cm

185x211x120 cm

45x40x59,5 cm

2.250,JAVA 3
noční stolek 2Z:
45x43x49,5 cm

JAVA 5
komoda 4Z:
90x45x95,5 cm

JAVA

2.650,-

masivní dřevo/MDF

ložnicová sestava v klasickém stylu, materiál: masivní dřevo + MDF, barevné provedení: bílá. Postel je dodávána s laťkovým roštem. Výška po rošt 24,5 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matrace s
rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 cm ze strany 192 a 193. Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV). Prvky Java 1, 2 a 6 pouze do vyprodání zásob.

11.640,- 13.250,160x200 cm

180x200 cm

14.770,160x200 cm

postel s úložným prostorem a vyklápěcím lamelovým roštem, materiál: masivní dřevo +
MDF + ekokůže, barevné provedení: bílá + černá, rozměry (ŠxHxV): 166,9x208,6x103,6 cm,
plocha na spaní 160x200 cm. Výška po rošt 25,7 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matrace s rozměrem
160x200 cm ze strany 192 a 193. Model pouze do vyprodání zásob.

MOET

postel s praktickým úložným prostorem - 4 zásuvky, součástí postele je i laťkový
rošt, materiál: masivní dřevo+MDF, barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV):
169,9x208,3x103,6 cm, plocha na spaní 160x200 cm; nebo 189,9x208,3x103,6 cm, plocha na
spaní 180x200 cm. Výška po rošt 25,7 cm. K posteli doporučujeme zakoupit matrace s rozměrem
160x200 cm nebo 180x200 cm ze strany 192 a 193.

MACRO

5.990,- 6.340,(160x200)

(180x200)

5.890,-

6.360,-

6.170,-

PROVO

LUCAS NEW

postel s rolovaným roštem, materiál: masivní borovicové dřevo, barevné provedení: dub, rozměry (ŠxHxV):
170x213x82 cm nebo 190x213x82 cm. Plocha na spaní 160x200 cm nebo 180x200 cm. Možnost dokoupit
pružinové matrace s rozměrem 160x200 cm nebo 180x200 na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

postel s rolovaným roštem, barva: bílá, materiál: masivní borovicové dřevo + MDF, rozměry (ŠxHxV): 170x210x94
cm, plocha na spaní 160x200 cm; nebo (ŠxHxV): 190x210x94 cm, plocha na spaní 180x200cm. Možnost dokoupit
pružinové matrace s rozměrem 160x200 nebo 180x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

(160x200)

(180x200)

7.250,160x200 cm

8.660,183x200 cm

BEROTO

bílá

přírodní

FOSIL
od 780,přírodní

noční stolek z borovicového
masivního dřeva, barevné
provedení: bílá nebo přírodní,
rozměry (ŠxHxV): 38x32x47 cm.
Bílé provedení v ceně 880,-Kč.

postel s USB portem, materiál: masivní
dřevo + MDF, barevné provedení: ořech.
Postel je dodávána s laťkovým roštem.
Rozměry (ŠxHxV), postele: 171x216,3x
88,8 cm, plocha lůžka: 160x200 cm
nebo 193,5x216,3x88,8 cm, plocha
lůžka: 183x200 cm, noční stolek: 45x
40x51,6 cm, masivní dřevo + MDF.
Výška po rošt 31,5 cm. K posteli odporučujeme dokoupit matraci o rozměrech
160x200 cm nebo 183x200 cm
ze strany 192 a 193. Model pouze do
vyprodání zásob.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

1.990,noční stolek
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9.990,-

9.990,-

8.270,- 9.700,šedá nebo dub

bílá

šedá

AUSTIN NEW

AUSTIN

dub

postel s přistýlkou a 3 zásuvkami, materiál: masivní dřevo + MDF, barevné provedení: šedá nebo dub.
Postel je dodávána s laťkovým roštem. Rozměry (ŠxHxV): 206,8x99,6x93,5 cm. K posteli doporučujeme
dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na přistýlku s maximální výškou 12 cm) na základě naší nabídky,
ze strany 192 a 193.

postel s přistýlkou a úložným prostorem z borovicového masivního dřeva + MDF, barevné provedení: bílá.
Dodávaná s rolovánými rošty. Rozměry (ŠxHxV): 221x100x92 cm. Rozměry horního lůžka 90x210 cm,
rozměr přistýlky 90x200 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 90x200 cm (přistýlka) s maximální
výškou 20 cm a 90x210 cm (horní lůžko) na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

8.590,-

8.590,-

šedá

BAROBA

dub antický

postel s přistýlkou, materiál: masivní dřevo + MDF, barevné provedení: šedá nebo antický dub. Postel je dodávána s laťkovými rošty. Rozměry (ŠxHxV):
209x96,3x107,2 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na přistýlku s max. výškou 25 cm) na základě naší nabídky, ze strany 192 a
193. V provedení šedá doplnění zásob 15.07.2020, dub antický 10.08.2020

nová barevná
provedení

šedá

dub

GORETA

10.560,-

bílá

rozkládací postel se 3 zásuvkami, materiál: masivní dřevo + MDF, barevné provedení: dub, bílá nebo šedá. Postel je dodávána
s laťkovými rošty. Rozměry (ŠxHxV): 209x103x72 cm, plocha lůžka: 180x200 cm. Výška po rošt 36 cm. K posteli doporučujeme
dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm na základě naší nabídky, ze strany 192 a 193.
V provedení dub a bílá doplnění zásob 15.07.2020

novinka

novinka

7.990,-

9.790,-

EMIRA
postel s přistýlkou a 3 zásuvkami, materiál: masivní dřevo+MDF, barevné provedení: bílá. Postel je dodávána
s laťkovými rošty. Rozměry (ŠxHxV): 207,5x98,6x93,6 cm. Výška po rošt horního lůžka je 44 cm. K posteli
doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na přistýlku s max. výškou 15 cm) na základě naší nabídky,
ze strany 192 a 193.
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ANTIKO
postel s přistýlkou a 3 zásuvkami, materiál: masivní dřevo+MDF, barevné provedení: antická bílá.
Postel je dodávána s laťkovými rošty. Rozměry (ŠxHxV): 218x96,3x91,5 cm, výška po rošt horního
lůžka je 41,8 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na přistýlku s max.
výškou 12 cm) na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Skladem od 15. 07. 2020.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

4.240,-

6.890,-

MAXI

přírodní

víceúčelová postel, 4 malé a 1 velká zásuvka, 1 box na kolečkách, lakovaný borovicový masiv, barevné
provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV): 205x99,5x69,5 cm, lůžko (ŠxD) 90x200 cm, cena včetně roštu
bez matrace. Možnost dokoupit matraci 90x200 cm ze široké nabídky na straně 192 a 193.

6.570,-

LAURA

postel s výsuvnou přistýlkou, lakovaný borovicový masiv, barevné provedení: přírodní, rozměry (ŠxHxV):
208,5x96,5x66 cm, lůžko (ŠxD) 90x203 cm, přistýlka 90x200 cm, 2 dřevěné rolované rošty, bez matrací.
Na vrchní lůžko možnost dokoupit matraci Futon Arona, rozměr 90x203 cm a na přistýlku možnost dokoupit
matraci 90x200 cm s max. výškou 10 cm ze široké nabídky na straně 192 a 193.

5.990,-

bílá s viditelnou
kresbou dřeva

MARINELLA

přírodní

postel s výsuvnou přistýlkou (spodní na kolečkách) + 3 malé zásuvky, roštové desky na vrchní posteli; střední část a spodní postel z překližky, materiál: lakovaný borovicový masiv;
Barva dřeva: přírodní nebo bílá s viditelnou kresbou dřeva; rozměry (ŠxHxV): 208x98x63 cm - postel, 200x90 cm, přistýlka 194x90 cm s maximální výškou 10 cm. Maximální nosnost
jednotlivých lůžek je 120kg. Cena je bez matrace. K posteli je možnost dokoupit matraci na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

5.990,-

8.640,-

GLAMIS

INTRO
postel s přistýlkou z borovicového masivního dřeva + MDF, barevné provedení: bílá. Dodávaná s rolovanými
rošty. Rozměry (ŠxHxV): 206x96x66 cm. Možnost dokoupit matrace s rozměrem 90x200 cm na základě
naší nabídky ze strany 192 a 193. Do přistýlky doporučujeme matraci s maximální výškou 14 cm.

postel s přistýlkou z borovicového masivního dřeva + MDF, barevné provedení: bílá, postel dodávaná
s rolovanými rošty. Rozměry (ŠxHxV): 212x97x92 cm. Možnost dokoupit matrace s rozměrem
90x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Do přistýlky s maximální výškou 20 cm.

€

269

novinka

RIKY

přírodní

látka Zetta
298
smaragdová
látka
Zetta
298 smaragdová

7.990,-

novinka

látka Zetta 302 světlešedá
BONEL

moderní celočalouněná válenda s polštářem a úložným prostorem, materiál: látka Zetta 298 smaragdová nebo Zetta 302 světlešedá - obě
barevné provedení skladem - ihned k odběru, rozměry (ŠxHxV): 83x202x69 cm, plocha na spaní: (ŠxD): 80x200, výška spaní: 46 cm.

POSTELE/NÁBYTEK Z MASIVNÍHO DŘEVA
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3.470,-

novinka

90x200 cm
cena za postel

2.150,cena za set
2ks kontejnerů

bílá
postel s laťkovým roštem, materiál: masivní dřevo+MDF, barevné provedení: bílá nebo dub.
Rozměry (ŠxHxV): 98,8x209,4x92,2 cm, plocha na spaní: 90x200 cm. Výška po rošt je 31,5 cm. Možnost
dokoupit zásuvný kontejner pod postel v ceně 2.150,-Kč (cena za 2kusy), rozměry kontejneru (ŠxHxV): 97,5x41,6x32,2 cm.
Možnost dokoupit pružinové matrace s rozměrem 90x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

MIDEA

novinka za skvělou
zaváděcí cenu

2.460,přírodní
90x200 cm

dub

4.960,novinka

2.690,-

LIVIO

bílá, 90x200 cm

masivní postel vhodná do dětských pokojů, ložnic nebo ubytovacích zařízení. Materiál: masivní borovicové
dřevo, lakované, barevné provedení: přírodní nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 98x205x53 cm, plocha na spaní
90x200 cm, výška po rošt je 22 cm. Postel je dodávána bez matrace a roštu. Možnost dokoupit matraci a rošt s
rozměrem 90x200 cm na základě naší nabídky.

JAMILA
kovová patrová postel, materiál: kov, barevné provedení: bílá. Postel je dodávána s kovovým roštem, je
možné rozložit ji na 2 samostatná lůžka. Rozměry (ŠxHxV): 210x97x153 cm, plocha lůžka: 90x200 cm. K
posteli doporučujeme dokoupit matrace s rozměry 90x200 cm, (na horní lůžko s max. Výškou 16 cm) na
základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

3.930,přírodní

novinka

přírodná

nast
avit
elná

délk
a 12

5-2

EUNIKA

šedá

05 c

m

dřevěná postel s nastavitelnou délkou, včetně rolovaného roštu. Materiál: masivní borovicové dřevo+MDF. Barevné
provedení: bílá, šedá nebo přírodní. Rozměry (ŠxHxV): 125/205x100x62 cm, plocha na spaní: min.-max. 90x120 90x200 cm. Výška po rošt: 32 cm. Možnost dokoupit pružinová matrace s rozměrem dle vámi nastavené délky postele
na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na skladě od 15.07.2020. Cena v provedení šedá a bílá 4.090,-Kč.

bílá

2.990,- 4.690,90x200 cm

160x200 cm

4.990,-

MANGE

novinka

dřevěná postel s rolovaným roštem. Materiál: masivní borovicové dřevo. Barevné provedení: šedá. Rozměry
(ŠxHxV): 98x210x94 cm, plocha na spaní: 90x200 cm nebo 168x210x94 cm, plocha na spaní: 160x200 cm. Výška
po rošt: 29,5 cm. Možnost dokoupit pružinové matrace s rozměrem 90x200 cm nebo 160x200 cm na základě naší
nabídky ze strany 192 a 193.
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ALPERA

novinka

postel s rolovaným roštem. Materiál: masivní borovicové dřevo. Barevné provedení: přírodní. Rozměry
(ŠxHxV): 164x208x67 cm, plocha na spaní: 160x200 cm. Výška po rošt: 25 cm. Možnost dokoupit
pružinová matrace s rozměrem 160x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
Na skladě od 30.06.2020.

PATROVÉ POSTELE/POSTELE

MAKIRA

2.680,zásuvný kontejner

7.760,-

patrová postel, materiál: masivní dřevo + MDF, barevné provedení: dub. Postel je dodávána s laťkovými rošty.
Rozměry (ŠxHxV): 207x95,6x164,2 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na
horní lůžko s max. výškou 15 cm) ze strany 192 a 193. Možnost dokoupit zásuvný kontejner pod postel v ceně
2.680,-Kč v barvě dub. Kontejner je možné využít jako úložný prostor nebo přistýlku (po dokoupení matrace s
rozměrem 90x195 cm). Rozměry zásuvného kontejneru (ŠxHxV): 94x198x23,6 cm.

FORKOLA

6.740,-

6.390,-

10.430,NEVIL
patrová postel, materiál:
masivní dřevo + MDF,
barevné provedení: šedá.
Postel je dodávána s
laťkovými rošty. Rozměry
(ŠxHxV): 209x143,6x168,2
cm, plocha na spaní na
spodním lůžku: 140x200 cm,
na horním lůžku: 90x200 cm.
Možnost upevnění žebříku na
pravou nebo levou stranu.
Postel lze rozložit na 2
samostatná lůžka. K posteli
doporučujeme dokoupit
matrace s rozměry 140x200
cm a 90x200 cm (na horní
lůžko s max. výškou 12 cm)
na základě naší nabídky ze
strany 192 a 193. Na skladě
od 15.07.2020.

VERSO
patrová postel s rolováním rošty,
provedení: masivní borovicové dřevo,
barva: světle. Rozměry (ŠxHxV):
208x98x149 cm. Plocha na spaní obou
lůžek: 90x200 cm. Možnost upevnění
žebříku na pravé nebo na levé straně
postele. K posteli doporučujeme
zakoupit matrace s rozměrem 90x200
cm na základě naší nabídky ze strany
192 a 193, na horním lůžku matrace s
max. výškou 14 cm. Model pouze do
vyprodání zásob.

9.250,-

patrová rozložitelná postel s rolovanými rošty, provedení: masivní borovicové dřevo bílé barvy, vrchní lišty
postele v světlehnědém provedení. Rozměry (ŠxHxV): 210x100x159 cm. Plocha na spaní 90x200 cm. Možnost
upevnění žebříku na pravé nebo levé straně. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 90x200 cm na základě naší
nabídky ze strany 192 a 193. Na horním lůžku matrace s max. výškou 14cm. V případě pozdější potřeby možnost
rozdělit na 2 samostatné postele.

7.540,-

patrová postel, materiál: masivní dřevo+MDF, barevné provedení: šedá. Postel je dodávána s laťkovými rošty.
Rozměry (ŠxHxV): 210,8x98,2x169 cm. K posteli doporučujeme dokoupit matrace o rozměrech 90x200 cm (na
horní lůžko s max. výškou 15 cm) ze strany 192 a 193. Možnost dokoupit zásuvný kontejner pod postel v ceně
2.590,-Kč v barvě šedá. Kontejner je možné využít jako úložný prostor nebo přistýlku (po dokoupení matrace s
rozměrem 90x195 cm). Rozměry zásuvného kontejneru (ŠxHxV): 94x198x23,6 cm.

novinka

ROWAN NEW

2.590,zásuvný kontejner

9.690,-

LUINI
dřevěná patrová rozložitelná postel s rolovanými rošty. Provedení: masivní borovicové dřevo přírodní
barvy. Rozměry (ŠxHxV): 208x156x152 cm, plocha na spaní dolního lůžka 140x200 cm, plocha na spaní horního
lůžka 90x200 cm. Možnost upevnění žebříku na pravé nebo levé straně. Možnost dokoupit matrace s rozměrem
140x200 a 90x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na horním lůžku matrace s max. výškou 14 cm.
V případě pozdější potřeby, možnost rozdělit na 2 samostatné postele.

8.330,10.460,BAGIRA
patrová rozložitelná postel s rolovanými rošty, provedení: masivní borovicové dřevo bílé barvy. Rozměry (ŠxHxV):
211x151x150 cm. Plocha na spaní dolního lůžka 140x200 cm. Plocha na spaní horního lůžka 90x200 cm. Možnost
upevnění žebříku na pravé nebo levé straně. Možnost dokoupit matrace s rozměrem 140x200 a 90x200 cm na
základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na horním lůžku matrace s max. výškou 14cm. V případě pozdější potřeby
možnost rozdělit na 2 samostatné postele.

PATROVÉ POSTELE/POSTELE

RAVELO
patrová rozložitelná postel s rolovanými rošty, provedení: masivní borovicové dřevo bílé barvy.
Rozměry (ŠxHxV): 208x98x156 cm. Plocha na spaní 90x200 cm. Možnost upevnění žebříku na pravé
nebo na levé straně postele. Možnost dokoupit matrace s rozměrem 90x200 cm na základě naší
nabídky ze strany 192 a 193. Na horním lůžku matrace s max. výškou 14cm. V případě pozdější
potřeby možnost rozdělit na 2 samostatné postele. Model pouze do vyprodání zásob.
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7.660,-

11.990,-

novinka

novinka

BIBIANA

ELISIA

dřevěná postel ve tvaru domečku s rolovaným roštem. Materiál: masivní borovicové dřevo+MDF. Barevné
provedení: bílá + růžová (závěs). Rozměry (ŠxHxV): 208x97 / 109x190 cm. Výška po rošt: 35,5 cm. Plocha na
spaní: 90x200 cm. Možnost dokoupit pružinovou matraci s rozměrem 90x200 cm na základě naší nabídky ze
strany 192 a 193. Dodávaná i se závěsem (1ks). Na skladě od 30.06.2020.

moderní dřevěná postel se 2 zásuvnými kontejnery a s rolovaným roštem. Materiál: masivní borovicové dřevo.
Barevné provedení: bílá. Rozměry (ŠxHxV): postel: 208x96x148 cm, kontejner: 99x92x22 cm. Výška po rošt:
27,5 cm. Plocha na spaní: 90x200 cm. Možnost dokoupit pružinovou matraci s rozměrem 90x200 cm na
základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na skladě od 30.06.2020.

3.590,5.790,-

sivá

INDIGO

ATIMAD

dřevěná postel se zvýšeným lůžkem s rolovaným roštem. Postel lze zakoupit s růžovým nebo modrým závěsem a
tunelem, provedení: masivní borovicové dřevo přírodní barvy + bavlna. Možnost upevnění žebříku na pravé nebo na
levé straně. Rozměry (ŠxHxV): 208x98/128x110 cm. Plocha na spaní 90x200 cm. Možnost dokoupit matraci s
rozměrem 90x200 cm s max. výškou 14 cm, na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

novinka

dřevěná postel s rolovaným roštem. Materiál: masivní borovicové dřevo. Barevné provedení: přírodní.
Rozměry (ŠxHxV): 208x96x185 cm. Plocha na spaní: 90x200 cm. Výška po rošt: 28,5 cm. Možnost dokoupit
pružinovou matraci s rozměrem 90x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.

6.990,-

7.190,-

6.780,-

dub

ALZENA

VERDI

dřevěná postel se zvýšeným lůžkem s zarolovaným roštem, výsuvným stolem a regálem na kolečkách. Postel
lze zakoupit s růžovým nebo modrým závěsem. Možnost upevnění žebříku na pravou nebo levou stranu.
Provedení: masivní borovicové dřevo přírodní barvy + bavlna. Rozměry (ŠxHxV): 198x98x110 cm. Plocha
na spaní 90x200 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 90x200 cm s max. výškou 14 cm, na základě
naší nabídky ze strany 192 a 193.

dřevěná postel se zvýšeným lůžkem s dřevěným roštem a skluzavkou. Žebřík i skluzavku je možné namontovat
libovolně na pravou i levou boční stranu podle prostorových dispozic. Provedení: masivní borovicové dřevo
bílé barvy + bavlna. Rozměry (ŠxHxV): 208x128 / 220x110 cm. Plocha na spaní 90x200 cm. Možnost dokoupit
matrace s rozměrem 90x200 cm s max. výškou 14 cm, na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Model jen
do vyprodání zásob.
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PATROVÉ POSTELE/POSTELE

novinka

novinka

8.990,-

10.990,-

ZEFIRE

dřevěná patrová postel s rolovanými
rošty. Materiál: masivní borovicové
dřevo. Barevné provedení: bílá s
viditelnou kresbou dřeva. Rozměry
(ŠxHxV): 215x98x207 cm. Plocha na
spaní: 90x200 cm. Možnost dokoupit
pružinové matrace o rozměrech 90x200
cm (na horní lůžko s max. výškou 16 cm)
na základě naší nabídky ze strany 192 a
193. Možnost dokoupit Zefiro ZÁVĚS v
ceně: 2.890,-Kč.

ATRISA
dřevěná patrová
postel s rolovanými
rošty, materiál: masivní
borovicové dřevo. Barevné
provedení: bílá. Rozměry
(ŠxHxV): 208x98x228 cm.
Plocha na spaní: 90x200 cm.
Možnost dokoupit pružinové
matrace s rozměrem 90x200
cm na horní lůžko s max.
výškou 14 cm na základě naší
nabídky ze strany 192 a 193.

novinka
novinka

€

Xxx

10.540,-

12.840,-

FREYA

EVALIA

90x200 cm

dřevěná patrová postel s
rolovanými rošty. Materiál:
masivní borovicové dřevo.
Barevné provedení: přírodní.
Rozměry (ŠxHxV):
208x98x215 cm. Plocha na
spaní: 90x200 cm. Možnost
dokoupit pružinové matrace
o rozměrech 90x200 cm (na
horní lůžko s max. výškou 12
cm) na základě naší nabídky
ze strany 192 a 193. Na
skladě od 30.06.2020.

dřevěná patrová postel s úložným
kontejnerem a s rolovanými rošty.
Materiál: masivní borovicové
dřevo. Barevné provedení: bílá s
viditelnou kresbou dřeva. Rozměry
(ŠxHxV): postel: 208 / 268x98x235
cm, kontejner: 198x64x21 cm.
Plocha na spaní: 90x200 cm.
Možnost dokoupit pružinové
matrace o rozměrech 90x200 cm
(na horní lůžko s max. výškou 14 cm)
na základě naší nabídky ze strany
192 a 193. Na skladě od 30.06.2020.

4.660,-

3.970,modrá
81

IMPRES

GROSI

moderní postel s rolovaným
roštem. Materiál: masivní
borovicové dřevo+MDF.
Barevné provedení: bílá.
Rozměry (ŠxHxV):
207x97x165 cm. Plocha na
spaní 90x200 cm. Možnost
dokoupit matraci s rozměrem
90x200 cm na základě naší
nabídky ze strany 192 a 193.

moderní postel s rolovaným
roštem. Materiál: masivní
borovicové dřevo. Barevné
provedení: šedá. Rozměry
(ŠxHxV): 212x107x140 cm. Plocha
na spaní 90x200 cm. Možnost
dokoupit matraci s rozměrem
90x200 cm na základě naší
nabídky ze strany 192 a 193.

novinka

6.990,prírodná
N10

modrá
81

PEDREZA

dřevěná pohovka s přistýlkou a s rolovanými rošty. Přistýlka je na kolečkách a má sklápěcí nohy. Materiál: masivní borovicové dřevo. Barevné provedení: bílá. Rozměry
(ŠxHxV): 212x96x94 cm. Plocha na spaní: 90x200 cm, nebo po přiložení přistýlky vznikne plocha na spaní až 180x200cm. Možnost dokoupit pružinové matrace s
rozměrem 90x200 cm (na přistýlku s max. výškou 16 cm) na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. Na skladě od 30.06.2020.

PATROVÉ POSTELE/POSTELE
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sleva

3.800,-

3.490,-

-8%
bílá

dub sonoma/bílá

dub sonoma

MATIASI
kvalitní
slovenský
výrobek

postel univerzální, 90x200, úložný prostor ve třech prostorných zásuvkách, materiál: DTD laminovaná v provedení buk, dub sonoma, dub
sonoma/bílá nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 93,4x203,2x40,1 cm. Dodávána bez roštu a matrace, možnost dokoupit na základě nabídky ze strany
192 a 193.

3.690,90x200 cm
bílá nebo dub sonoma

4.180,-

5.210,-

140x200 cm
bílá nebo dub sonoma

buk

postel je zkombinovaná s organizérem
MIKADO ze strany 219.

160x200 cm
dub sonoma

4.920,160x200 cm
bílá

MICHIGAN
bílá

bílá

postel s 2 zásuvkami a s odkládacím prostorem, zásuvky můžete vkládat do prostoru pod postelí z pravé
nebo levé strany podle potřeby, materiál: DTD fóliovaná, provedení bílá nebo dub sonoma, rozměry
(ŠxHxV): 144,5x204,3x74,2 cm, plocha na spaní: 140x200cm nebo 164,5x204,3x74,2 cm, plocha na spaní:
160x200cm nebo 94,5x204,3x74,2 cm, plocha na spaní: 90x200 cm. Možnost dokoupení matrací
s rozměrem: 140x200cm nebo 160x200cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193. K posteli s rozměrem
140x200 cm doporučujeme zakoupit kovový rošt 7867 140x200, k posteli s rozměrem 160x200 cm kovový rošt
7866 s rozměrem 160x200 cm a k posteli 90x200 cm kovový rošt 7861 s rozměrem 90x200 cm.

a

dub sonom

7.670,-

buk

90x200 cm

4.190,výška spaní
až 66 cm

90x200 cm

buk

OTO

javor

univerzální postel s úložným prostorem,
materiál: DTD laminovaná, rozměry (ŠxHxV):
97x205,6x100 cm, barevné provedení:
buk, součástí postele je výsuvný noční stolek. možnost
dokoupit matraci a rošt v pevném rámu s rozměrem 90x200 cm
z naší nabídky ze str. 192 a 193.

DUET

8.990,-

ROKET

dub sonoma

m

0c

14
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univerzální lůžko se třemi zásuvkami, materiál:
DTD laminovaná, provedení: buk nebo javor,
rozměry (ŠxHxV): 90x200 cm - 95x204x67 cm.
Možnost dokoupit rošt a matraci s rozměrem
90x200 cm na základě nabídky ze strany 192 a 193.
Možnost vložení zásuvek na levou nebo pravou stranu.

bílá

postel se zásuvkami, které se nacházejí na obou stranách, s odkládacím prostorem, materiál:
DTD fóliovaná, provedení: dub sonoma nebo bílá 159574, rozměry (ŠxHxV): 150x227,5x74,5 cm, plocha
na spaní 140x200 cm. Možnost dokoupit matraci s rozměrem 140x200 cm na základě nabídky ze strany
192 a 193. Doporučujeme zakoupit kovový rošt 7867 140x200 cm v ceně 3.020,-Kč.

LOŽNICOVÝ NÁBYTEK/POSTELE

6.960,-

6.460,-

P provedení
ekokůže hnědá/látka vzor Vegas 3

JUDIT

BONEL

VISKA NEW

moderní válenda s úložným prostorem, L / P provedení,
kvalitní bonelová výplň, materiál: ekokůže hnědá / látka
vzor Vegas 3 nebo látka Mura 100 černá / látka vzor M35
obě barevná provedení - skladem ihned k odběru,
rozměry (ŠxHxV): 205x84x63 cm, plocha na spaní:
(ŠxD): 80x200 cm, výška x hloubka sedu: 40x80 cm.

moderní postel s vysokým prošívaným čelem a praktickým úložným
prostorem - 2 zásuvky, včetně lamelového roštu, provedení: látka šedá
nebo hnědá, rozměry (ŠxHxV): 96x214,5x103 cm, plocha na spaní:
90x200 cm, výška po rošt: 35,2 cm. Možnost dokoupení matrace
s rozměrem 90x200 cm na základě naší nabídky ze strany 192 a 193.
V provedení šedá, doplnění zásob od 15.07.2020.
látka Mura 100 černá/látka vzor M35

novinka

16.580,(ŠxHxV): 120x55x200 cm

18.630,(ŠxHxV): 150x55x200 cm

21.550,(ŠxHxV): 180x55x200 cm

BRYS
bílá

dub sonoma

moderní věšáková skříň s posuvnými
dveřmi a policí, materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: bílá nebo dub sonoma.
Možnost dokoupení polic v ceně 2.920,-Kč/3 ks.

novinka

10.340,140
(ŠxHxV): 140x65x216 cm

šedá/černá

bílá/bílá

13.290,180
(ŠxHxV): 180x65x216 cm

šedá/černá

ROMUALDA 140

(ŠxHxV): 140x65x216 cm

vnitřní
vybavení skříně

dub lefkas/černá

dub lefkas/černá

ROMUALDA
moderní elegantní kombinovaná
skříň se zrcadlem s posuvnými
dveřmi včetně vybavení:
bílá/bílá zásuvky, police a věšákové tyče,
materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: bílá/bílá,
dub lefkas/černá nebo šedá/černá.

ROMUALDA 180

(ŠxHxV): 180x65x216 cm

vnitřní
vybavení skříně

8.790,120
(ŠxHxV): 120x64x216 cm

10.490,150
(ŠxHxV): 150x64x216 cm

novinka

ROZINE

ROZINE 120

(ŠxHxV): 120x64x216 cm

POSTELE/SKŘÍNĚ

ROZINE 150

(ŠxHxV): 150x64x216 cm

moderní 2 - dveřová skříň
se zrcadlem s posuvnými
dveřmi s věšákovou tyčí
a policemi, materiál:
DTD laminovaná, barevné
provedení: šedá / šedá.

2177

1.130,-

kvalitný
kvalitní
slovenský
výrobok
výrobek

bílá + dub sonoma
zrcadlo

3.290,od
biela

2.880,-

toaletní stolek
bílá

dub sonoma

VIOLET

dub sonoma/bílá

praktický pracovní stůl, který
BELINA
lze snadno přeměnit na toaletní stolek se
zrcadlem (v ceně), provedení: dub sonoma/bílá,
dub sonoma nebo bílá, materiál: DTD laminovaná,
rozměry (ŠxHxV): 90x42x83 cm

dub sonoma

bílá

moderní toaletní stolek a zrcadlo, DTD laminovaná,
barevné provedení: bílá nebo dub sonoma, rozměry
(ŠxHxV) toaletní stolek: 115x40x78 cm, zrcadlo:
54,4x2x84,4 cm, stolek je možné využít i jako psací
stůl, barevné provedení dub sonoma v ceně 3.120,-Kč
(toaletní stolek).

620,BETTY 2 BE02-013-00
41,8x51,8x1,6 cm
4 ks - police do skříně
BE02-005 a 006

kvalitní
slovenské
výrobky

760,BETTY 2 BE02-012-00
56,8x51,8x1,6 cm
4 ks - police do skříně
BE02-004

1.090,BETTY 2 BE02-011-00
86,8x51,8x1,6 cm
4 ks - police do skříně
BE02-001 a 002

univerzální sektorová sestava vhodná na zařízení ložnic, dětských a studentských
pokojů, šatníků, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma nebo buk.
Všechny komponenty v obou barevných provedeních na skladě - ihned k odběru.

BETTY 2
provedení dub sonoma

3.940,-

4.930,-

3.520,-

3.520,-

2.740,-

6.730,Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

5.590,-

BETTY 2 BE02-001-00
90x56,6x220 cm
skříň 2-dveřová
se 3 zásuvkami

2.130,-

BETTY 2 BE02-002-00
90x56,6x220 cm
skříň 2-dveřová
věšáková

3.390,-

BETTY 2 BE02-003-00
90x56,6x220 cm
skříň 2-dveřová
věšák + police

2.220,-

BETTY 2
BE02-004-00
60x56,6x220 cm
skříň 2-dveřová
věšáková

BETTY 2
BE02-005-00
45x56,6x220 cm
skříň 1dv věšák
+ zrcadlo

BETTY 2
BE02-006-00
45x56,6x220 cm
skříň 1dv věšák

BETTY 2
BE02-016-00
90,4x90,4x220, šířka dveří: 48,3 cm
skříň rohová 1dv věšák + police

4.990,PR TEMPO KONDELA

1.060,-

BETTY 2 BE02-040-00
84,8x39,4x93,3 cm
peřiňák

218

BETTY 2 BE02-007-00
90,2x39,4x93,3 cm
komoda 4-zásuvková

BETTY 2 BE02-008-00
90,2x39,4x93,3 cm
komoda 2-dveřová

BETTY 2 BE02-019-00
150x39,4x93,3 cm
komoda 2-dveřová se 4 zásuvkami

960,-

1.470,-

BETTY 2 BE02-017-00
BETTY 2 BE02-010-00
BETTY 2 BE02-018-00
40,4x40,4x50 cm
40,2x40x40 cm
40,4x40,4x50 cm
noční stolek 1-dveřový noční stolek 1-zásuvkový noční stolek 2-zásuvkový

KOMODY/SKŘÍNĚ/TOALETNÍ STOLKY

3.250,-

2.990,novinka za
super cenu

5.440,-

MIKADO praktický nastavitelný šatní
organizér se závěsem a s vnitřním vybavením police, zásuvka a věšákové tyče, materiál DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma
nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 168,2x50x187 cm.

kvalitní
slovenský
výrobek

ELIS

moderní toaletní stolek se zrcadlem, DTD laminovaná, barevné
provedení: bílá / dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 114x40x78 cm,
stolek je možné využít i jako psací stůl.

BELEZA

dub sonoma

praktický toaletní stolek se zrcadlem (v ceně),
materiál: DTD laminovaná, barevné provedení:
bílá, rozměry (ŠxHxV): 75x40x134,5 cm.

kvalitní
slovenský
výrobek

bílá

INVITA

dub sonoma

2.640,-

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm:

TYP 7
134,2x60x40 cm

bílá

SKŘÍNĚ/TOALETNÍ STOLKY

1.450,-

TYP 6
45,8x60x40 cm

7.190,-

3.660,-

TYP 2
134,2x60x200 cm

TYP 1
45,8x60x200 cm

praktický variabilní program šatních skříní s hloubkou až
60 cm, což vytvoří spoustu úložného prostoru. možnost sestavit
šatní systém z jednotlivých komponentů podle vaší
potřeby. V nabídce i rohová šatní skříň a rohový
nástavec, materiál: DTD laminovaná , provedení dub
sonoma nebo bílá. Kvalitní slovenský výrobek. všechny
komponenty v obou barevných provedeních skladem
- ihned k odběru.

3.290,-

TYP 8
91x91x40 cm

6.990,-

TYP 3 - rohová
91x91x200 cm

2.040,-

TYP 9
90x60x40 cm

4.790,-

TYP 4
90x60x200 cm

2.040,-

TYP 9
90x60x40 cm

6.280,-

TYP 5
90x60x200 cm

219

kvalitní
slovenské
výrobky

dub sonoma

buk

BETTY 4

univerzální sektorová sestava vhodná na zařízení ložnic, dětských a studentských pokojů, šatníků, materiál: DTD laminovaná, provedení: dub sonoma nebo buk. všechny komponenty
v obou barevných provedeních skladem - ihned k odběru. Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV).

4.550,-

5.330,-

4.190,-

7.820,-

kříň
ější s rů
n
d
o
to
ýh
nejv ých pros
zk
do ú

650,police BE04-008-00 4ks
42,6x48,5x1,6 cm
police 4 ks, bílá
do skříně BE04-002-00

990,police BE04-007-00 3ks
86,7x48,5x1,6 cm
police 3ks, bílá
do skříněBE04-001,010

720,BETTY 4 BE04-001-00
90,2x58,2x180 cm
skříň 2 dveřová
s posuvnými dveřmi

BETTY 4 BE04-002-00
90,2x58,2x180 cm
skříň 2 dveřová
s posuvnými dveřmi

2.770,-

BETTY 4 BE04-003-00
90,2x42,2x180 cm
skříň 2 dveřová
s posuvnými dveřmi, plytká

2.330,-

BETTY 4 BE04-010-00
133,7x58,4x240 cm
skříň 2 dveřová
s posuvnými dveřmi a nástavcem

1.190,2.770,-

BETTY 4 BE04-014-00
BETTY 4 BE04-013-00
45x42,2x180 cm
80x39x93,3 cm
regál policový
komoda 2 - zásuvková
v provedení buk pouze do vyprodání zásob

16.490.-

2.390,-

BETTY 4 BE04-004-00
90,2x58,2x60 cm
nástavec 2dv, posuv.dvere

BETTY 4 BE04-009-00
80x39x93,3 cm
komoda s posuv.dverami

PRO TEMPO KONDELA

dub grandson/bílá super mat

220

BETTY 4 BE04-005-00
90,2x42,2x60 cm
nástavec2dv, posuv.dvere,
mělký

novinka

14.990,-

PUNO

1.950,-

2.330,-

BETTY 4 BE04-012-00
45x42,2x60 cm
nástavec na regál

BETTY 4 BE04-011-00
45x42,2x180 cm
regál policový 2 zásuvky

police BE04-006-00 4ks
49,9x32,5x1,6 cm
police 4ks,
bílá do skříně BE04-003

bílá super mat/šedá

moderní kombinovaná skříň se zrcadlem, policemi, věšákovou tyčí a posuvnými dveřmi, díky které maximalizujete svůj úložný prostor,
materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub grandson/bílá super mat nebo bílá super mat/šedá, rozměry: (ŠxHxV): 239x65x218 cm.

SKŘÍNĚ

7.230,-

6.980,-

VICTOR 1 NEW

dub wotan/bílá

dub sonoma + bílá
"šachovnice“ VICTOR 2 NEW

věšáková skříň s posuvnými dveřmi, DTD fóliovaná,
barevné provedení: bílá + dub sonoma, (ŠxHxV):
125x58x195 cm, (1 police + věšáková tyč). možnost
dokoupit police v barevném provedení bílá:
(ŠxHxV): 82x42x1,6 cm, 2ks v ceně 699,-Kč.

8.290,-

kvalitní
slovenský
výrobek

GABRIELA skriňa

věšáková skříň s posuvnými dveřmi, materiál DTD fóliovaná, barevné
provedení: bílá + dub sonoma, rozměry (ŠxHxV): 170x63x195 cm,
(1 police + věšáková tyč). Možnost dokoupit police v barevném
provedení bílá: (ŠxHxV): 82x42x1,6 cm, 2ks v ceně 699,-Kč.

dub sonoma/bílá

skříň s posuvnými dveřmi, provedení: dub sonoma/bílá nebo
dub wotan/bílá, materiál: DTD laminovaná, rozměry: (ŠxHxV):
201,6x62x200 cm. Možnost dokoupit 3 ks police v bílém provedení
(ŠxHxV): 98,4x42x2,2 cm v ceně 1.290,-Kč.

německé kování FOCUS

MULTI 10, MULTI 11, MULTI 31, MULTI 32, MULTI 36
Ceny jsou včetně vnitřního vybavení skříní

12.350,- 12.190,- 12.770,- 11.920,- 12.030,MULTI 10

MULTI 11
MULTI 31
MULTI 32
cena za rozměr (ŠxHxV): 183x61x218 cm

13.880,-

14.190,-

MULTI 10

MULTI 31

MULTI 36

13.180,- 13.340,MULTI 32

MULTI 36

cena za rozměr (ŠxHxV): 203x61x218 cm

16.980,- 16.630,- 16.370,- 15.290,- 15.470,MULTI 10

MULTI 31
MULTI 32
MULTI 11
cena za rozměr (ŠxHxV): 233x61x218 cm

MULTI 10

MULTI 10

MULTI 11

bílá + dub sonoma + sklo černé + zrcadlo

bílá + bílá + sklo černé

MULTI 31

MULTI 32

MULTI 36

dub sonoma + černý lesk
+ zrcadlo

bílá + dub kathult světlý
+ zrcadlo + lakovaná bílá

dub sonoma + zrcadlo

extra vysoký lesk HG
věšáková skříň s posuvnými dveřmi a vnitřním vybavením, má kvalitní kovové pojezdy na ložiskových kolečkách - systém FOCUS, materiál DTD laminovaná, ABS hrany.
Dodávaná v 5 barevných provedeních: MULTI 10 - bílá + dub sonoma + sklo černé + zrcadlo, MULTI 11 - bílá + bílá + sklo černé, MULTI 31 - dub sonoma + černý lesk + zrcadlo,
MULTI 32 - bílá + dub kathult světlý + zrcadlo + lakovaná bílá, MULTI 36 - dub sonoma + zrcadlo. Všechna provedení skladem - ihned k odběru.

MULTI - skříně

5.450,-

6.470,-

bílá

bílá
kvalitní
slovenský
výrobek

NENA typ 1
buk

96x49,4x175 cm

kvalitní
slovenský
výrobek

dub sonoma

buk

NENA typ 2
143,4x49,4x175 cm

dub sonoma

skříně ve 3 barevných provedeních, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá, buk nebo dub sonoma, rozměry jsou uváděny v (ŠxHxV).

SKŘÍNĚ
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6.990,- 6.880,šířka 120 cm

7.990,šířka 160 cm

8.880,šířka180 cm

kvalitní
slovenské
výrobky

LUNA
GERI

postel s úložným prostorem, materiál: DTD laminovaná, postel je dodávána bez roštu
a bez matrace, barevné provedení: dub sonoma. K posteli doporučujeme zakoupit vyklápěcím
rošt Basic Flex Front v pevném rámu a matrace ze strany 192 a 193. Rozměry (ŠxHxV):
120x200 - 126x211x101,2 cm, 160x200 - 166x211x101,2 cm, 180x200 - 186x211x101,2 cm
- skladem ihned k odběru. Kvalitní slovenský výrobek.

dub sonoma
buk
skříň kombinovaná, materiál: DTD laminovaná, rozměry: (ŠxHxV): 135,1x54,6x194 cm,
barevné provedení: dub sonoma nebo buk.

rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

8.320,MERINA 150
150x60x215 cm

9.820,MERINA 203
203x60x215 cm

13.640,MERINA 250
250x60x215 cm

m

150 cm

až 250 c

m

až 203 c

8.320,MERINA 150
150x60x215 cm

9.820,MERINA 203
203x60x215 cm

13.640,MERINA 250

150 cm

MERINA

250x60x215 cm

m

až 250 c

m

až 203 c

prostorné, moderní skříně s kvalitní konstrukcí, s posuvnými dveřmi, díky nimž maximalizujete své úložné prostory,
materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá/černá nebo dub sonoma/šedá. Při rozměru 250 cm je model včetně zásuvek.

15.330,-

17.470,-

m

až 300 c
skříň kombinovaná, 2-dveřová s posuvnými dveřmi včetně vnitřního
RAMIAK
vybavení: police a věšákové tyče, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá,
rozměry (ŠxHxV): 200x62,7x218 cm.
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prostorná, moderní 2-dveřová skříň s posuvnými dveřmi včetně vnitřního vybavení:
NAGAMA
police a věšákové tyče, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá/dub wotan, rozměry (ŠxHxV):
300x63x215 cm.

POSTELE/SKŘÍNĚ

5.990,-

5.170,-

5.990,-

8.490,-

7.290,-

dub sonoma
dub sonoma

dub sonoma/bílá vysoký lesk

GWEN

3-dveřová skříň s věšákovou tyčí, zásuvkami a policemi, v provedení
dub sonoma, dub sonoma/bílá nebo bílá s extra vysokým leskem HG.
Rozměry (ŠxHxV) 115,8x49,5x200,4 cm

70427/70409

4.340,-

4.340,-

bílá vysoký lesk

bílá vysoký lesk

4.990,-

GWEN
70429/70410

4-dveřová skříň s věšákovou tyčí, zásuvkami a policemi,
v provedení dub sonoma nebo bílá s extra vysokým leskem HG
Rozměry (ŠxHxV): 154x49,5x200,4 cm.

1.770,-

2.630,-

790,GARBO 5
bílá

GWEN
70425

dub sonoma

bílá vysoký lesk

GARBO 3

5-zásuvková komoda.
Provedení: bílá nebo dub sonoma.
Rozměry (ŠxHxV) 74,1x36x114,4 cm.

3-zásuvková komoda.
Provedení: bílá nebo dub sonoma.
Rozměry (ŠxHxV) 74,1x36x69,9 cm.

GARBO noční stolek

2-dveřová skříň s věšákovou tyčí a policí, v provedení dub sonoma,
bílá nebo dub sonoma a bílá s extra vysokým leskem HG.
Rozměry (ŠxHxV) 77,6x49,5x200,4 cm.

Noční stolek, provedení: dub sonoma.
Rozměry (ŠxHxV) 37,6x36x42,7 cm.

11.340,- 11.650,(typ 1)

(typ 2)

BIRGAMO
moderní 2-dveřové skříně s posuvnými dveřmi, materiál: DTD
laminovaná. Barevné provedení: bílá, dub sonoma, tmavě
šedá-grafit, rozměry (ŠxHxV): 205x63x215 cm.

2.190,TYP 1 dub sonoma

TYP 1 tmavěšedá-grafit

nosnost polic je 10 kg

TYP 1 bílá

RODAN typ 2
praktický šatní organizér, materiál: plast + kov,
barevné provedení: černá, rozměry (ŠxHxV): 147x47x165 cm
možnost kombinovat s botníkem BEKIM ze strany 236.

KOMODY/SKŘÍNĚ

TYP 2 bílá

TYP 2 dub sonoma

TYP 2 tmavěšedá-grafit
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nosnost polic je 10 kg

nosnost polic je 10 kg

1.020,-

TARON

890,novinka

praktický šatní organizér, materiál: látka + kov, barevné provedení:
černá, rozměry (ŠxHxV): 133x45x175 cm.

novinka

ilustrační foto

praktický šatní organizér, materiál: látka + kov, barevné
provedení: hnědá, rozměry (ŠxHxV): 150x45x175cm.

2.380,- novinka

novinka

1.320,-

2.580,-

praktické věšáky

480,-

METIN

ilustrační foto

GELBAN

DUMBO
praktický šatní organizér, materiál: látka + kov,
barevné provedení: šedá s bílým obšitím, rozměry
(ŠxHxV): 75x45x160 cm. Na skladě od 31.07.2020.

novinka

499,-

590,-

nastavitelný víceúčelový úložný systém do šatníku,
materiál: kov-bílá, rozměry (ŠxHxV): 180x38,3x185,6 cm.
Montáž čelně na zadní stěnu. Na skladě od 10.08.2020.

nastavitelný víceúčelový úložný systém do šatníku,
materiál: kov-bílá, rozměry (ŠxHxV): 94,5x38,6x135 cm.
Montáž čelně na zadní stěnu. Na skladě od 10.08.2020.

novinka

novinka

730,-

860,-

novinka 990,-

praktické věšáky

novinka

GANGO

HOSOL

nastavitelný víceúčelový regál do šatníku, materiál:
kov-černá, rozměry (ŠxHxV): 146-210x35x180 cm.
Na skladě od 10.08.2020.

BRION

BABEL

věšák, materiál: kov-černá,
rozměry (ŠxHxV): 81x44x147 cm.
Na skladě od 10.08.2020.

moderní věšák, materiál: kov-černá,
rozměry (ŠxHxV): 120x60x156 cm.
Na skladě od 10.08.2020.

JULAN

SIELA

moderní věšák s policí,
DEBRO
materiál: kov-černá + MDF-vzor mramor, moderní věšák, materiál: kov-černá
rozměry (ŠxHxV): 64x40x150 cm.
+ MDF-vzor mramor, rozměry (ŠxHxV):
Na skladě od 10.08.2020.
80x38x180 cm. Na skladě od 10.08.2020.

2-řadový věšák s policí,
materiál: kov-bílá + látka-bílá, rozměry
(ŠxHxV): 81x52,3x146 / 168 cm.
Na skladě od 10.08.2020.

6.590,-

2.990,-

2.990,-

buk
buk

BETTY 7 BE07-001-00
skříň 3DV, police + věšák se zrcadlem,
136x50,6x190 cm

BETTY 7
224

dub sonoma

buk

BETTY 7 BE07-009-00
skříň 2dv věšáková,
70x50,6x190 cm

dub sonoma

BETTY 7 BE07-004-00
skříň 2dv policová, 70x37x182,5 cm

praktické skříně vhodné na zařízení ložnic, dětských a studentských pokojů, předsíní, šatníků i kanceláří, materiál:
DTD laminovaná, barevné provedení dub sonoma nebo buk - skladem - ihned k odběru. Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

dub sonoma

PRO TEMPO KONDELA

POSTELE/SKŘÍNĚ

2.690,-

POPPY 2

4.290,-

POPPY 3

120x35x82

POPPY komody

2.270,-

POPPY 4

160x35x82

POPPY 5

80x35x82

120x35x82

systém komod POPPY, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá + beton, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

3.990,-

2.390,-

dub sonoma

bílá

dub sonoma

kvalitní
slovenský
výrobek

bílá

Komoda GP 02 92x40x93,1 cm

LOGAN NEW
2.490,-

3.530,-

Komoda GP 03 137,6x40x93,1 cm

komody Logan, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, materiál: DTD laminovaná, rozměry jsou uvedeny v cm (ŠxHxV). Kvalitní slovenský výrobek.

1.670,-

3.330,-

1.990,-

NOKO-SINGA komoda 34

NOKO-SINGA komoda 33

NOKO-SINGA komoda 14

NOKO-SINGA komoda 35

(ŠxHxV): 90x29x82 cm

(ŠxHxV): 60x29x82 cm

(ŠxHxV): 50x29x82 cm

(ŠxHxV): 110x29x82 cm
kvalitní
slovenský
výrobek

NOKO - SINGA komody materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma nebo bílá, vhodné kombinovat se sektorem NOKO SINGA ze str. 122.

2.130,-

5.870,-

3.360,-

5.190,-

komoda

buk

dub sonoma

bílá

PERINAK

JACHIM - JUNO NEW

komoda, DTD laminovaná, barevné provedení:
dub sonoma / bílá, (ŠxHxV): 195x37x96,5 cm.

1.670,-

kvalitní
slovenský
výrobek

CANCAN NEW 2T-2SK

CANCAN NEW 3T-4SK

152x37x89 cm, dub sonoma / bílá
82x37x89 cm, dub sonoma / bílá
praktický peřiňák do ložnice nebo dětského
CANCAN NEW komody široké rámy dodávají komodám masivnější vzhled, materiál:
pokoje s vyklápěcími dvířky, materiál: DTD
DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/bílá rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV).
laminovaná, barevné provedení: buk, bílá
nebo dub sonoma. (ŠxHxV): 84,8x39,4x93,3 cm.

3.990,-

2.680,-

kvalitní
slovenský
výrobek

2
1

provedení dub sonoma/bílá

3

extra vysoký lesk HG
RACHEL komody
KOMODY

provedení dub
canyon/vysoký bílý lesk

komody, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub canyon/vysoký bílý lesk
nebo dub sonoma/vysoký bílý lesk, rozměry (ŠxHxV): Typ 1: 50,2x34,7x83,7 cm,
Typ 2: 147x34,7x83,7 cm, typ 3: 98,6x34,7x83,7 cm. Kvalitní slovenský výrobek.

šírka až 195

cm

provedení dub
sonoma/vysoký bílý lesk
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až 49 cm
hloubka

až 49 cm
hloubka

2.220,-

2.980,-

5.230,-

cm

dub sonoma

dub sonoma

HANY 007

HANY 008

HANY 009

HANY 010

90x49x95,4 cm

90x49x73,5 cm

45,2x49x95,4 cm

133,6x49x95,4 cm

cm
dub sonoma

dub sonoma

HANY 002

HANY 003

HANY 004

HANY 014

HANY 005

41x40,4x41,6 cm
noční stolek

90x49x73,5 cm

90x49x95,4 cm

60x49x95,4 cm

90x49x117,3 cm

2.640,-

cm

dub sonoma

49

dub sonoma

HANY KOMODY
provedení dub sonoma, buk nebo bílá- všechny
provedení skladem ihned k odběru, materiál DTD
laminovaná, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v
cm. Komody lze kombinovat v odstínu dub sonoma s
postelí LUNA ze strany 222. Model v provedení dub
riviera pouze do vyprodání zásob.

cm

49

dub sonoma

PRO TEMPO KONDELA

3.990,-

3.190,-

3.390,-

cm

1.440,-

2.980,-

až 49 cm
hloubka

až 49 cm
hloubka

až 49 cm
hloubka

cm

49

až 49
hloubka

alita
ající kv
• vynik vá hrana cena
• softoonkurenční
• bezk

49

dub sonoma

kvalitní
slovenské
výrobky

49

49

dub sonoma

49

cm

cm

2.740,-

cm

až 49 cm
hloubka

49

až 49 cm
hloubka

bílá

buk

dub sonoma dub riviera

1.380,-

NENA KOMODY
provedení dub sonoma, buk nebo bílá,
materiál: DTD laminovaná,
rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV)

NENA
komoda typ 1
61x29,8x69,1 cm

buk

dub sonoma/bílá

TYP 4
60x35x82 cm

bílá

1.570,-

tmavěšedá-grafit/bílá

kvalitní
slovenský
výrobek

NENA
komoda typ 2
61,1x29,8x69,1 cm

2.460,-

buk

bílá

dub sonoma

2.120,NENA
komoda typ 3
dub sonoma/bílá

TYP 3
80x35x82 cm

tmavěšedá-grafit/bílá

91x29,8x69,1 cm

dub sonoma

3.070,-

bílá

buk

1.660,- METRIS
systém komod METRIS, materiál: DTD
laminovaná. Barevné provedení: dub
sonoma/bílá nebo tmavě šedá-grafit/bílá. Rozměry
(ŠxHxV): 60x35x82 cm (TYP1),
120x35x82 cm (typ2), 80x35x82 cm (typ3),
60x35x82 cm (TYP4).

dub sonoma/bílá
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TYP 2
120x35x82 cm

tmavěšedá-grafit/bílá

dub sonoma/bílá

TYP 1
60x35x82 cm

tmavěšedá-grafit/bílá

KOMODY

novinka

RESITA

dub artisan

1.390,-

dub artisan

bílá

dub artisan

2.750,-

bílá

dub sonoma

dub artisan

(TYP 2) 70,6x35x79,5

bílá

dub sonoma

(TYP 1) 70,6x35x79,5

systém komod Resita, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá, dub sonoma nebo dub artisan, rozměry jsou uváděny v pořadí: (ŠxHxV) v cm

1.840,-

kvalitné
slovenské
výrobky

1.080,-

dub sonoma

dub artisan

bílá

(TYP 3) 105x35x79,5

dub sonoma

(TYP 4) 70,6x35x79,5

novinka
dub sonoma

wenge

wenge

3.450,-

2.380,-

(TYP 1)

(TYP 2)

bílá

MIRANDA

dub sonoma
dub wotan
systém komod MIRANDA, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: bílá, dub sonoma, wenge nebo dub wotan, rozměry jsou uváděny v pořadí
(ŠxHxV): (TYP 1) 105x35x79 cm, (TYP 2) 70x35x79 cm.

1.840,-

2.130,-

bílá

dub sonoma

černá
3-zásuvková komoda,
barevné provedení černá,
(ŠxHxV) 72,4x30,1x68,3 cm

1.990,-

TYP 3
45x35x85 cm

AGNESA
KOMODY

švestka

1.680,-

TYP 1
74x35x85 cm

dub sonoma

TAMPA
KOMODY

buk

barevné provedení: bílá,
buk, dub sonoma nebo švestka,
materiál: DTD laminovaná,
rozměry jsou uváděny v pořadí
(ŠxHxV) v cm.

švestka

TAMPA 2 - (2T2S) - 71x35x75

2.190,-

TYP 2
74x35x85 cm

bílá

2.640,bílá

MAY

dub wotan

buk

TAMPA 1 - (3T2S) - 106x35x75

2.850,-

TYP 4
74x35x85 cm

2.790,-

TYP 5
110x35x85 cm

3.120,-

TYP 6
110x35x85 cm

systém komod AGNESA, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/bílá, plastové úchytky, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):

227

880,-

790,-

1.540,-

860,-

860,-

MARKER

GARBO

BISI 305 895

BISI 163 755

PEPE 70070

noční stolek 026, materiál:
DTD laminovaná, barevné
provedení: dub sonoma/bílá
(ŠxHxV): 43x35x39 cm

noční stolek,
provedení dub sonoma,
rozměry (ŠxHxV):
37,6x36x42,7 cm.

noční stolek, provedení: bílá,
materiál: DTD fóliovaná, rozměry
(ŠxHxV): 36,5x29,5x38 cm.

noční stolek, v provedení: dub sonoma
/bílá, materiál: DTD fóliovaná, rozměry
(ŠxHxV): 36,5x29,5x38 cm.

noční stolek, DTD
fóliovaná, bílá, rozměry
(ŠxHxV): 40x40x43 cm.

2.290,-

novinka

FANTASY NEW

1.090,-

OSRO

noční stolek, provedení:
pojízdný koš na prádlo
bílá ekokůže, rozměry
s 3 košíčky, materiál: chrom + látka-bílá,
(ŠxHxV): 48x43x48 cm.
rozměry (ŠxHxV): 81x40x72,5 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.
Na skladě od 10.08.2020.

3

1

3

1

2.350,-

MASON

1

sektorová koupelnová sestava, materiál:
MDF/DTD laminovaná, dvířka
s dotykovým systémem PUSH UP,
barevné provedení: wenge, bílá/bílý
extra vysoký lesk high gloss nebo
bílá/černý extra vysoký lesk high gloss.
Možnost zakoupit dolomitové umyvadlo
UM ECCE 610 (ŠxHxV :) 61x45x14 cm
v ceně: 3.830,-Kč. Možnost objednat LED
osvětlení ke vysoké skříňce WE11,
WH11 a BL11 v ceně: 610,-Kč. Všechny
komponenty jsou skladem - ihned
k odběru.

1

dolomitové umyvadlo UM ECCE 610

2

bílá/černý extra vysoký lesk high gloss
3
1
1

Rozměry jsou uváděny v pořadí: (ŠxHxV):
ceny uvedené pro provedení wenge
1. Vysoká skříňka WE11:
30x31x110 2.070,2. Skříňka pod umyvadlo WE13: 60x45x47 1.590,3. Skříňka se zrcadlem WE14: 60x17x65 2.130,Rozměry jsou uváděny v pořadí: (ŠxHxV):
ceny uvedeny pro bílá vysoký lesk a černá vysoký lesk

2

1. Vysoká skříňka WH11, BL11:
30x31x110 cm 2.390,2. Skříňka pod umyvadlo WH13, BL13: 60x45x47 cm 1.880,3. Skříňka se zrcadlem WH14, BL14:
60x17x65 cm 2.130,2

wenge

novinka

4

3

5

extra vysoký lesk HG
bílá/bílý extra vysoký lesk high gloss
3

5

4

1
2

1
2

1. Spodní skříňka
2. Skříňka pod umyvadlo
3. Skříňka se zrcadlem
4. Vysoká skříňka
3. Závěsná skříňka

tmavěšedá
sektorová koupelnová sestava, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: tmavě šedá/dub
nebo bílá/dub artisan.

TOSKANA

bílá
4

6

5

8

5

41x83x32 cm
84x67x32 cm
84x70x24 cm
41x191x32 cm
41x70x24 cm

2.650,3.540,5.020,4.720,2.050,-

4

1

kvalitní
český
výrobek

kvalitní
český
výrobek

9

Rozměry jsou uváděny (ŠxHxV):
3

7

2

3
2

1

NÁŠ

TIP!

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV):
1. Si02 skříňka pod umyvadlo 50x30x40 cm
50x30x84 cm
2. Si06 spodní skříňka 2D
3. Si07 spodní skříňka 1D
30x30x84 cm
4. Si08 závěsná skříňka 2D 50x30x61 cm
5. Si09 závěsná skříňka 1D 30x30x61 cm

GALENA

228

790,1.180,950,1.050,830,-

6. Si10 závěsná skříňka 1D
7. Si12 spodní skříňka 1D
8. Si13 vysoká skříňka 2D2Z
9. Si14 vysoká skříňka 2D

40x30x61 cm 880,40x30x84 cm 1.040,30x30x179,6 cm 2.180,30x30x179,6 cm 1.850,-

sektorová koupelnová sestava, materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení bílá.

1. Li01 závesná skrinka nad umývadlo so zrkadlom 68,7x26x72 cm
2. Li02 skrinka pod umývadlo 68,7x35x61,2 cm
3. Li03 spodná skrinka 1D1Z 38x35x75,1 cm
4. Li04 závesná skrinka 38x25x72 cm
5. Li05 vysoká skrinka 2D1Z 38x35x191 cm

2.420,1.690,2.130,1.460,3.450,-

LESSY
sektorová koupelnová sestava, DTD
laminovaná, barevné provedení dub
sonoma/bílá pololesk.

NÁBYTEK DO KOUPELEN/PŘEDSÍŇOVÝ NÁBYTEK/NOČNÍ STOLKY

1.650,-

TYP 1

1.490,-

TYP 1
1.650,-

1.490,-

dub sonoma

2.450,1.690,-

TYP 6

2.670,-

1.960,2.490,-

TYP 5

TYP 4

TYP 3

TYP 2
bílá

NATALI
TYP 7

praktický nábytek do koupelny, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: bílá nebo
dub sonoma.

bílá

kvalitní
slovenský
výrobek

3.370,-

2.990,-

dub sonoma

TYP1 (ŠxHxV): 64x31,8x190 cm,
max. rozměr pračky (ŠxV: 60x85 cm),
TYP2 (ŠxHxV): 64x31,8x190 cm,
TYP3 (ŠxHxV): 60x30x190 cm,

prvky
1.890,-

2.320,-

TYP4 (ŠxHxV): 64x32,3x85 cm,
TYP5 (ŠxHxV): 64x32,3x85 cm,
TYP6 (ŠxHxV): 64x31,8x190 cm.
TYP7 (ŠxHxV): 20x45x61 cm,

690,-

490,-

hlo
62 ubka
až
cm

1.790,-

dub sonoma

nový prvok
TYP9 hluboká koupelnová skříňka (ŠxHxV):
64x62x190 cm, rozměry na pračku (ŠxV): 60x85cm.
Kvalitní slovenský výrobek pouze v bílé barvě.

NÁŠ

TIP!

1.530,-

TYP 4
závěsná rohová police

TYP 6

TYP 1

úzky regál

TYP 7

komoda 4-zásuvková

890,-

75 cm

1.270,TYP 5

60,3 c

skříňka nad WC
nebo nad pračku

vysoká skříňka

m

ATENE
sektorová koupelnová sestava, materiál:
MDF laminovaná, barevné provedení: bílá.
Skříňka TYP 3 je dodávána bez umyvadla.
TYP 3
skříňka pod umyvadlo
Doplnění zásob 02.06.2020.

TYP 2
závěsná skříňka
se zrcadlem

880,-

229,-

1.220,-

rozměry:
TYP1 (ŠxHxV): 30x24x172 cm
TYP2 (ŠxHxV): 40x16x60 cm

nové
barevné
provedení

TYP3 (ŠxHxV): 50x25x60 cm
TYP4 (ŠxHxV): 30x30x48 cm

novinka

PLEJO

typ 1

stylový koš na prádlo nebo hračky,
barevné provedení: látka vzor černý
nebo bílý, (ŠxHxV): 40x40x50 cm.

TYP7 (ŠxHxV): 30x30x81,5 cm

1.590,-

1.380,-

bílá

typ 2

TYP5 (ŠxHxV): 65x22,5x155 cm
TYP6 (ŠxHxV): 17x17x80,5 cm

1.530,-

bambus

bílá
bambus
AVELINO
biela
bambus
praktický koš na prádlo, barva
BASKET
MENORK
látky: bílá, materiál: bambus
dvoj-koš na prádlo s dvěma oddělenými prostormi na dva typy prádla. Materiál:
praktický koš na prádlo, barva látky: béžová, materiál:
lakovaný + látka (ŠxHxV):
bambus + polyester. Barevné provedení: bílá + látka a přírodní + látka. (ŠxHxV): 60x46x60cm.
bambus přírodní lakovaný nebo bílý + látka, (ŠxHxV):
38x30x89 cm.
Vnitřní rozměr (ŠxHxV): 50x35x60cm. Sáček je vyjímatelný, doporučené prát při 30°C.
40x40x58 cm. Sáček je vyjímatelný, doporučené prát při 30 ° C.

NÁBYTEK DO KOUPELEN

229

360,-

430,-

530,-

DOLFO

HILAR

OLIVER

ALEXO

LUCO

SEBO

(ŠxHxV):
75,5x43x92-159 cm

(ŠxHxV):
80x43x85-150 cm

(ŠxHxV):
80x43x85-150 cm

(ŠxHxV):
145x43x90-160 cm

(ŠxHxV):
80x43x90-160 cm

(ŠxHxV):
80x43x90-160 cm

790,-

810,-

799,-

pojízdné věšáky s kolečky a nastavitelnou tyčí/tyčemi, u modelů LUCO a SEBO je součástí i odkládací polička, provedení: nehrdzavajúci kov + černý plast

praktické věšáky za skvělé ceny, které vám poskytnou komfortní přehled ve vašich věcech!

930,-

860,-

super ceny!

550,-

399,LAUNDRY typ 1
(ŠxHxV): 35x38x57 cm

590,-

VIKIR typ 2
(ŠxHxV): 80x37x180 cm

VIKIR typ 1
(ŠxHxV): 60x37x180 cm

novinka

1.030,-

LAUNDRY typ 3
(ŠxHxV): 63x38x57 cm

520,-

KODOR

LAUNDRY typ 2
(ŠxHxV): 59x38x57 cm

LAUNDRY

pojízdný látkový koš na prádlo,
má kovovou konstrukci, materiál:
látka + kov + plast, provedení: béžová
látka + černé plastové kolečka,
rozměry: (ŠxHxV): 55x36x55 cm.

látkový koš na prádlo LAUNDRY, má pevnou kovovou konstrukci a díky látkovým ouškům je
snadno přenosný, nabízíme ve dvou barevných provedeních: šedobéžová nebo
tmavohnědá, materiál: látka + kov, maximální nosnost: 15 kg. V barevném provedení
tmavohnědá pouze do vyprodání zásob.

novinka

1.120,-

novinka

750,-

890,-

VIKIR typ 3
(ŠxHxV): 100x37x180 cm
VIKIR typ 1, typ 2, typ 3
pojízdný věšák s kolečky,
materiál: bambus. Dvě kolečka ze
čtyř mají brzdu. Rozměry
(ŠxHxV): typ 1: 60x37x180 cm,
typ2: 80x37x180cm,
typ 3: 100x37x180 cm.

DENAL
sušák na prádlo,
materiál: ocel,
rozměry (ŠxHxV):
88x14 / 66x147 cm.

ELFY

sušák na prádlo, materiál: kov + plast,
barevné provedení: bílá + šedý plast,
rozměry (ŠxHxV): 152x60x95 cm.
Na skladě od 31.07.2020.

ANDRO

vysouvatelný sušák na prádlo, materiál:
kov + plast, barevné provedení: bílá + šedý
plast, rozměry (ŠxHxV): 93-160x56x90 cm.
Na skladě od 31.07.2020

Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm.

2.790,7.390,-

Typ 121

Typ 122

zrcadlo velké 164x2x68,7

zrcadlo malé 109,4x2x68,7

5.780,-

rní
s mode anou
u
no hr
zaoble

LYNATET
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předsíňová sestava

Typ 25
skříň 2D
85x37x194,5

1.930,-

2.930,-

Typ 115
věšákový panel
se zrcadlem
88x35x194,5

5.320,-

Typ 67

Typ 35

visící komoda 3D
164x42x54,7

komoda 2D-1S
109,5x86,5x42

sektorová sestava, vhodná na zařízení předsíně. Materiál: DTD laminovaná, přední části jsou vyrobeny z MDF bílé barvy - extra vysoký lesk, s elegantními doplňky
v hnědé barvě troufáte, korpus bílé barvy, odolná vůči poškrábání, vlhkosti, vysoké teplotě. Všechny komponenty se prodávají jednotlivě a jsou skladem - ihned k odběru.

NÁBYTEK A DOPLŇKY DO KOUPELEN/PRAKTICKÉ VĚŠÁKY

590,-

530,-

LEMI 1
LEMI 1

830,-

570,-

novinka

980,-

zrcadlo s bambusovým rámem,
barevné provedení: přírodní
nebo bílá. Materiál: bambus lakovaný.
Rozměry (ŠxHxV): 43x1,5x76 cm.

SLIME

praktický úložný regál. Barevné provedení:
přírodní + bílá. Rozměry (ŠxHxV): 25x15,5x88
cm. Materiál: bambus lakovaný + MDF.

1.030,-

950,-

bílá

ARTO 2

ARVEN

VEGO

FONG

víceúčelový regál na kolečkách,
víceúčelový regál, materiál: praktický úložný regál, materiál: praktický úložný regál. barevné
materiál: MDF + bambus lakovaný.
provedení: bílá + přírodní.
MDF + bambus lakovaný. MDF + masivní dřevo, barevné
provedení: bílá + přírodní,
Barevné provedení konstrukce: přírodní
Rozměry (ŠxHxV): 23x23x77 cm.
Barevné provedení:
(ŠxHxV): 30x18x80,5 cm.
Materiál:
MDF + bambus lakovaný.
nebo bílá. Rozměry (ŠxHxV): 30x18x75 cm.
bílá + přírodní,
Skladem od 30.06.2020.
(ŠxHxV): 30x18,5x81 cm.

1.220,-

typ 2

typ 1

SOVETO

1.720,-

960,-

novinka

praktická police s věšákovou tyčí. Vhodná pro využití do koupelny
nebo předsíně, materiál: bambus lakovaný. Barevné provedení:
přírodní, (ŠxHxV): 60x20x25 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

720,-

typ 2
typ 1

botník 2-policový nebo 3-policový, materiál:
MDF, barevné provedení: bílá, rozměry:
botník 2-policový, typ 1 (ŠxHxV): 72x26x30 cm
nebo 3-policový, typ 2 (ŠxHxV): 72x26x58 cm.

850,-

720,-

LELA TYP1

760,-

ADITA

botník 2-policový nebo 3-policový, materiál:
bambus lakovaný, barevné provedení:
přírodní. Rozměry v pořadí (ŠxHxV):
typ 1 60x27,5x35 cm, typ 2 60x27,5x55 cm.

VOLVER NEW
víceúčelový regál, barevné
provedení: přírodní + šedá nebo bílá + přírodní + šedá. Materiál: bambus lakovaný + látka nebo
MDF + lakovaný bambus + látka, (ŠxHxV): 43,5x33x139 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

1.650,-

1.040,890,-

bílá/přírodní

1.130,-

LEMI 3

zrcadlo s bambusovým rámem, barevné provedení:
přírodní nebo bílá. Materiál: bambus lakovaný.
Rozměry (ŠxHxV): 33x1,5x40,5 cm. V provedení
bílá pouze do vyprodání zásob.

830,-

930,-

bílá/přírodní

ARTO

LEMI 2

zrcadlo s bambusovým rámem,
barevné provedení: přírodní
nebo bílá. Materiál: bambus lakovaný.
Rozměry (ŠxHxV): 45x1,5x45 cm.

45x1,5x45 cm

690,-

novinka

VELVI

praktický úložný regál,
barevné provedení: přírodní
+ Šedá, materiál: bambus lakovaný
+ Látka (ŠxHxV): 45x32x98 cm.
Model pouze do vyprodání zásob

990,-

590,-

bílá/černá

KOMO NEW

POLDI

moderní stojan na ručníky. Materiál: masivní dřevo +
bambusová konstrukce lakovaná nebo MDF, barevné
provedení: bílá + přírodní nebo bílá + černá,
(ŠxHxV): 54x24x82 cm.

stojan na ručníky, materiál:
chrom, rozměry (ŠxHxV):
55,8x26,5x89 cm.
Skladem od 10.08.2020.

TENS
moderní stojan na ručníky, barevné
provedení: přírodní + bílá,
(ŠxHxV): 40x27,5x104 cm.
Materiál: bambus lakovaný + MDF.
Model pouze do vyprodání zásob.

SIDOR
praktický víceúčelový regál,
materiál: MDF + masivní dřevo,
barevné provedení: bílá + přírodní,
(ŠxHxV): 45x32x71 cm.
Skladem od 30.06.2020.

1.120,-

NIMES

LELA TYP2
praktická police s věšákovou tyčí a háčky. Vhodná pro využijte
do koupelny nebo předsíně, materiál: bambus lakovaný + ocel.
barevné provedení: přírodní, (ŠxHxV): 83x26x32 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

860,-

1.050,1.270,-

ERAVA Typ 1 ERAVA Typ 2

víceúčelový regál
praktický úložný regál, barevné víceúčelový regál s 3
policemi, (ŠxHxV):
se 4 policemi, (ŠxHxV):
provedení: přírodní + bílá,
34x33x78
cm.
34x33x110 cm.
(ŠxHxV): 30x29x73 cm, materiál:
Barevné provedení: přírodní + bílá.
bambus lakovaný + MDF.
Materiál: bambus lakovaný + MDF.

CORFU
pojízdný regál 3 zásuvky
2 police, bílý plast
+ chrom, (ŠxHxV):
31,3x36,5x85,5 cm.

1.790,1.390,-

REGO 1

REGO

REGO 2

víceúčelový regál, materiál: MDF + bambus
lakovaný. Barevné provedení:
bílá + přírodní, REGO 1 (ŠxHxV): 44x36x78 cm,
REGO 2 (ŠxHxV): 44x36x110 cm.
Model REGO 1 pouze do vyprodání zásob.

NÁBYTEK DO KOUPELEN/PŘEDSÍŇOVÝ NÁBYTEK

1.170,-

1.130,-

novinka

novinka

AKORD

TAVOR

praktický úložný regál
se 4 policemi, materiál:
MDF + masivní dřevo,
barevné provedení: bílá
+ Přírodní, (ŠxHxV):
37x30x117 cm.
Skladem od 30.06.2020.

praktický úložný regál
na kolečkách s 2 brzdami
materiál: MDF + masivní
dřevo, barevné provedení:
bílá + přírodní, (ŠxHxV):
43x30x88 cm.
Skladem od 30.06.2020.

2.080,novinka

TALAS
praktická komoda se
4 zásuvkami, materiál:
MDF + masivní dřevo,
barevné provedení:
bílá + přírodní, (ŠxHxV):
32x30x109 cm. Skladem
od 30.06.2020.
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3.890,-

4.990,-

cena za komplet

7.990,NORLAN 3

5.490,NORLAN 2

4.990,-

předsíň BGD104

NORLAN

skříňka na
boty BGD54

BERGEN

NORLAN 1

předsíň a botník, materiál: DTD laminovaná/černé
masivní dřevo (nohy), ABS hrany, dvířka s dotykovým systémem
PUSH UP, provedení: dub jackson hickory/grafit, (ŠxHxV): 104x39x57 cm
(Botník), 104x19x104 cm (věšáková stěna), 54x39x112 cm (botník).

botníky, materiál: DTD fóliovaná + přední plochy MDF frézovaná s extra vysokým leskem HG,
barevné provedení: bílá. Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV): NORLAN 1 (2D): 90x40x122 cm,
NORLAN 2 (1Z + 2D): 90x40x122 cm, NORLAN 3 (1Z + 3D): 135x40x122 cm.

1

1
2

3

2

3

5

5

4
1- skříň policová
2- zrcadlo
3- věšák. panel
4- botník
5- komoda

rozměry (ŠxHxV)

PROVENSAL
novinka

76x201x39 cm
95x92x4 cm
59x143x30 cm
76x50x38 cm
96x91x38 cm

5.220,2.090,2.440,2.270,4.460,-

předsíňová sektorová sestava. Bílý korpus, vrchní a spodní díly dub
San Remo. Rozměry (ŠxHxV): 248x39x201 cm.

4

1- skříň
60x40x198 cm 6.640,2- zrcadlo
70x2x90 cm 1.980,3- věšák. panel 80x30x119 cm 3.090,4- botník
80x40x43 cm 2.440,5- komoda
70x40x101 cm 4.380,-

rozměry (ŠxHxV)

předsíňová sektorová sestava. Bílý korpus, přední díly MDF bílý
extra vysoký lesk HG. Rozměry (ŠxHxV): 210x40x198 cm.

SPACE

11

CYRIL
moderní předsíňová sektorová sestava,
materiál: DTD laminovaná, barevné
provedení: dub wotan/bílá. jednotlivé
prvky umožňují poskaldať si vlastní
rozměr předsíně. všechny komponenty
jsou skladem - ihned k odběru.

8
10

kvalitní
slovenský
výrobek

7

5

9

1

3

2

4

6

1- TYP 01 skříň 4DV
2- TYP 02 užší věšáková 1DV
3- TYP 03 skříň rohová policová
4- TYP 04 komoda 1ZAS 2VYKOP
5- TYP 05 věšákový panel

rozměry (ŠxHxV)

232

80x35x199 cm
55x35x199 cm
73x73x199 cm
80x35x99 cm
55x35x160 cm

5.340,2.980,5.980,2.980,1.590,-

6- TYP 06 skříňka nízká pod veš. panel
7- TYP 07 botník
8- TYP 08 nástavec 2DV
9- TYP 09 zrcadlo na stěnu
10- TYP 10 nástavec rohový
11- TYP 11 nástavec 1DV

55x35x38 cm
55x35x199 cm
80x35x40 cm
80x2x100 cm
73x73x40 cm
55x35x40 cm

1.490,3.580,1.720,2.080,2.080,1.160,-

PŘEDSÍŇOVÝ NÁBYTEK

LISSI
předsíňová sektorová sestava, DTD laminovaná,
buk/stříbrná, rozměry jsou uváděny v pořadí
(ŠxHxV) v cm.

2840,1.630,920,880,730,-

Lissi 01
Lissi 02
Lissi 03
Lissi 04
Lissi 05

Lissi 06
Lissi 07
Lissi 08
Lissi 09
Lissi 10

990,2.030,1.540,1.350,1.620,-

komponenty se prodávají jednotlivě

Lissi 01
60x29,5x200

Lissi 02
35x29,5x200

Lissi 10
44x29,5x200

Lissi 03
60x22,5x150

Lissi 07
60x29,5x115

Lissi 09
60x2,5x110

Lissi 06
35x29,5x90

Lissi 05
35x2,5x110

1.290,-

Lissi 08
60x29,5x90

1.490,-

Lissi 04
60x29,5x50

1.690,-

5.790,Zrcadlo
80x3x62

Komoda 1D/90
90x35x47

1.920,-

2.560,-

1.830,-

Komoda 2D/90
90x35x47

2.820,-

1.090,-

3.890,-

1.430,-

ORESTES
moderní předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany,
provedení: dub san remo. Komponenty ze sektorového systému se objednávají
jednotlivě, skladem - ihned k odběru. Možnost kombinovat se sektorovou
sestavou Orestes ze str. 129.
Rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm

kvalitní
slovenský
výrobek

2
1

3

Botník 2K1S Věšáková stěna 60
60x35x98,5
60x25,5x141,5

dub lefkas

Rohová skříň 1D
78x78x217,5

kvalitní
slovenský
výrobek

3.990,-

Regál 1D
60x35x217,5

1.990,-

MODINI typ 2

BERGI

praktický botník, materiál:
DTD laminovaná, moderní
kovové úchytky, barevné
provedení: bílá/dub artisan,
rozměry (ŠxHxV): 120x35x105 cm.
Vrchní plát a dno je tloušťka
lamina až 22 mm.

praktická lavice s úložným
prostorem, barevné provedení:
bílá nebo dub sonoma, materiál:
DTD laminovaná, rozměry
(ŠxHxV): 60x30x44,8 cm. možnost
dokoupení polštáře v látce Savana
21 šedá s rozměry: 55,6x30x4 cm
v ceně 630,-Kč.

dub sonoma

bílá

PROVANCE

novinka

1- Věšáková skříň 61x42x205
s 2 zásuvkami S1D2S
2- Věšák WP
109x22x40
3- Botník SNB
80x36x113
82x2x82
4- Zrcadlo LS2
110x43x48,5
5- Komoda LWK

novinka

1.680,zrcadlo

moderní předsíňová sektorová
sestava, materiál:DTD laminovaná,
lišty MDF, barevné provedení: sosna
andersen + dub lefkas, zelená nebo
šedá. Všechny komponenty se
objednávají jednotlivě a jsou
skladem - ihned k odběru. Možnost
kombinovat se sektorovou sestavou
Provance ze str 104.

il o

án
tevír í

4
1

rozměry (ŠxHxV)
5

Panel
Panel
Věšáková stěna 90 se zrcadlem 40 se zrcadlem 45
90x25,5x141,5 40x25,5x110,5 45x25,5x141,5

de
ta

novinka

4

Komoda 1D1S
45x35x98,5

6.920,3

2.640,4.870,1.730,4.590,-

1.590,konzolová police
2

rozměry (ŠxHxV)
1- 2-řadový botník SC 521 55x21x104 cm 2.260,2- 3-radový botník SC 530 55x21x129 cm 2.560,3- konzolový stolek
85x21x75 cm 2.220,- konzolová police se zásuvkou a zrcadlo s
4- zrcadlo
47x2x75 cm 1.230,- úložným prostorem do předsíně, materiál: DTD
laminovaná, barevné provedení: dub Wotan/
2-řadový výklopný botník s odkládacím prostorem, 3-řadový výklopný
bílá, rozměry: (ŠxHxV): konzolová police botník, konzolový stolek a zrcadlo do předsíně, materiál: DTD
90x30x17 cm, zrcadlo - 47x14x67 cm.
laminovaná/černé masivní dřevo (nohy), barevné provedení:
světlešedá/černá.

HILO

DEMONT
zelená

PŘEDSÍŇOVÝ NÁBYTEK

šedá
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předsíňová sestava,
materiál: DTD laminovaná, provedení:
wenge/bílá, rozměry
jsou v pořadí (ŠxHxV).

kvalitní
slovenský
výrobok
výrobek

2

4.720,wenge/bílá

cena za komplet

komponenty se
prodávají jednotlivě

55x26x190 cm
1- Skříň policová
2- Věšáková sestava 100x26x190 cm

2.070,2.650,-

3.420,- MARINA

praktická botníková skříň s 8 policemi vhodná do každé předsíně, materiál:
DTD laminovaná, barevné provedení: buk, dub sonoma nebo bílá. Rozměry
(ŠxHxV): 68x34,9x197,1 cm. Dodávána v demontu.

kvalitní
slovenský
výrobek

1

2.290,-

buk

2

ŠPINA TÁ
KOVALIKOVÁ

55x26x190 cm 2.180,1- Skříň policová
2- Věšáková sestava 100x26x190 cm 2.650,-

VIRA-MECKI

dub sonoma

bílá

buk

komponenty sa predávajú jednotlivo

MECKI

1

předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná,
provedení: dub sonoma/bílá. Rozměry jsou v pořadí (ŠxHxV).

dub sonoma
předsíňová sestava, materiál: DTD laminovaná
mm), rozměry (ŠxHxV): 91,8x25x200 cm,
LADA 03 NEW (16
provedení: dub sonoma, buk nebo bílá.

bílá

2

1

kvalitní
slovenský
výrobek

4
bílá

dub sonoma

3

PARIS

4.790,dub wotan / bílá

AMALIA

1- policová skříň
62,6x40x200,7 cm 5.690,se zrcadlem 75356 (4 police)
2- věšák 70308
102,6x34,3x40 cm 1.770,3- RTV stolek 77812 102,6x41,6x50,8 cm 4.280,4- botník 70309
77,8x27,5x127,7 cm 4.760,-

předsíňová sestava se zrcadlem,
rozměry celé sestavy: (ŠxHxV):
144x29x188 cm, materiál: DTD laminovaná,
barevné provedení: bílá, dub sonoma,
dub wotan/bílá nebo dub sonoma/bílá.

dub sonoma/bílá

5.390,-

PARIS

předsíňová sektorová sestava v provensálském stylu, DTD fóliovaná + MDF
lakovaná (ozdobné lišty), barevné provedení: bílá, kovové úchytky.
Komponenty ze sektorového systému se objednávají jednotlivě a jsou skladem
- ihned k odběru. Rozměry jsou uvedeny v pořadí (ŠxHxV).

2.990,-

2.540,novinka

dub sonoma
bílá

GADIS

bílá

234

předsíňová sestava se
zrcadlem, materiál:
DTD laminovaná,
ABS hrany, barevné
provedení: bílá nebo
dub sonoma, rozměry
(ŠxHxV): 90x34x195 cm,
skříň policová, systém
otevírání PUSH UP.

LAND

MIDL

dub sonoma

věšáková sestava se
zrcadlem, materiál: DTD
laminovaná, ABS hrany,
barevné provedení: bílá
nebo dub sonoma,
rozměry (ŠxHxV):
80x34x180 cm.

bílá

2-řadový výklopný botník s
jednou zásuvkou, materiál
DTD laminovaná, barevné
provedení: dub puccini /
bílá, rozměry: (ŠxHxV):
90x26x101,5 cm. Možnost
kombinovat se sektorovou
sestavou Land na str. 99.

PŘEDSÍŇOVÝ NÁBYTEK

4.790,-

3.790,-

2.630,cena za
skříň

kvalitní
slovenský
výrobek

biela/dub sonoma

5.590,cena za věšákovou sestavu
zrcadlo a komodu

bílá/dub sonoma

dub sonoma

NOKO-SINGA 04

předsíňová sestava se zrcadlem, materiál
DTD laminovaná, provedení: dub sonoma,
rozměry: (ŠxHxV) 111x30x185,5 cm.
1- skříň 2dv
55,1x34,7x199 cm
2- zrcadlo
99,8x1,8x70 cm
3- věšák. panel 54x30,1x191,9 cm
4 - botník
99,8x34,7x91,4 cm

kvalitní
slovenský
výrobek

dub sonoma

SIMA

NOKO-SINGA 03

předsíňová sestava, provedení:
bílá/beton nebo bílá/dub sonoma
materiál: DTD laminovaná, rozměry
jsou v pořadí (ŠxHxV).

předsíňová sestava se zrcadlem,
materiál DTD laminovaná, provedení: dub
sonoma, rozměry: (ŠxHxV): 90x30x187 cm.

2.990,1.690,2.290,3.330,-

bílá/beton

komponenty se
prodávají jednotlivě

60x35,2x185 cm
130x35,2x185 cm

2.630,5.590,-

1.050,-

2.190,-

Typ 17
věšáková stěna

Botník 3K Typ 10

2

1- Věšáková skříň s policí
2- Věšáková sestava

1

kvalitní
slovenský
výrobek

3

4

1.690,Botník 2K Typ 11

TOPTY Botník

RACHEL předsíň

předsíňová sestava, provedení: dub canyon/bílý vysoký lesk
materiál: DTD laminovaná, rozměry jsou v pořadí (ŠxHxV).

DTD laminovaná, provedení: bílá + dub sonoma,
TOPTIME Botník 2K: 2-policový výklopný botník, (ŠxHxV): 80x27x85 cm.
TOPTIME Botník 3K: 3-policový výklopný botník, (ŠxHxV): 80x27x121 cm.
TOPTIME věšáková stěna: (ŠxHxV): 80x23x100 cm.

3.890,-

5.180,-

2.860,-

1.090,-

KAPATER
šestiřadý botník
se zrcadlem, materiál:
DTD fóliovaná,
provedení:
dub sonoma, bílá.
Rozměry (ŠxHxV):
50x20x180,5 cm.

bílá

BALERINO
praktický skříňový botník
se zrcadlem se složkami na
boty na obou stranách,
materiál - DTD laminovaná,
barevné provedení:
dub sonoma, (ŠxHxV):
50x29,4x181,5 cm.
Do botníku se vejde do 10
složek cca 20
párů bot.

BARNUM
věšák s botníkem,
provedení: černý
kov, rozměry (ŠxHxV):
66x30x190 cm.

dub sonoma

dub sonoma

novinka

buk

890,bílá

2.370,-

kvalitní
slovenský
výrobek

1.430,dub sonoma

typ 1
(43x34,3x175)

MARIKE
věšák s policemi, materiál:
MDF + bambus. barevné
provedení: bílá
+ Bambus (ŠxHxV):
typ 1: 43x34,3x175 cm a
typ 2: 63x34,3x175 cm.

1.650,typ 2
(63x34,3x175)

JUVEN
praktický kovový
5-policový regál,
provedení: chrom,
(ŠxHxV): 90x45x180 cm.
nosnost jedné
police je 40 kg.

KORADO NEW
věšáková stěna, barevné provedení: bílá, buk nebo
dub sonoma, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV)
70x3,2x100 cm.

PŘEDSÍŇOVÝ NÁBYTEK/BOTNÍK/VĚŠÁKY
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kvalitní
slovenský
výrobek

kvalitní
slovenský
výrobek

ANABELA

3.240,-

botník se skříňkami po bočních stranách,
DTD laminovaná, provedení: dub sonoma, bílá,
buk nebo dub wotan/bílá, (ŠxHxV): 120x28x85 cm.

dub sonoma

IZABELA
buk

dub wotan/bílá

výklopný dvouřadý botník s moderním
regálem, univerzální (L/P), materiál: DTD
laminovaná, provedení: dub sonoma
nebo bílá, (ŠxHxV): 95x28x90 cm.

bílá

2.590,-

Noko botníky a předsíně doporučujeme kombinovat se systémem NOKO-SINGA ze strany 122 a 225

2.960,-

1.060,-

kvalitní
slovenský
výrobek

NOKO - SINGA 311 botník

NOKO - SINGA 321 botník

3-řadový výklopný botník s jednou zásuvkou,
materiál: DTD laminovaná, barevné
provedení: dub sonoma nebo bílá,
rozměry (ŠxHxV): 60x20x127 cm.

3-řadový výklopný botník s jednou zásuvkou, materiál:
DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma
nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 85x20x127 cm.

2.330,-

1.920,-

BEKIM TYP 2

96x37x93 cm

BEKIM

96x37x127 cm

praktický podrážkové organizér-botník, materiál - plast+kov, barevné provedení: černá, rozměry
(ŠxHxV). Možnost kombinovat se skříněmi RODAN TYP 2 ze strany 223.

novinka

2.860,-

TYP 2
50x28x116 cm

FOVUM

TYP 4
74x35x85 cm

TYP 3
50x28x152 cm

stojan na holínky vhodný pro 3 páry bot, materiál: kov
+ plast, barevné provedení: bílá, rozměry (ŠxHxV):
50x25x41,5 cm. Na skladě od 31.07.2020

systém botníků, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma/bílá, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV).

490,-

BOTIS TYP 5
10-řadový botník, vhodný pro 30
párů bot, materiál: plast+kov,
barevné provedení: šedá/černá,
(ŠxHxV): 64x19,5x154 cm,
maximální nosnost: 20kg.
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BEKIM TYP 1

2.490,-

TYP 1
50x28x92 cm

VIVAT

1.290,-

nosnost poliček je 10kg

2.490,-

580,-

340,-

BOTIS TYP 4

BOTIS TYP 2

10-řadový botník, vhodný pro 50
párů bot, materiál: plast+kov,
barevné provedení: šedá/černá,
(ŠxHxV): 95x19,5x154 cm,
maximální nosnost: 32kg.

10-řadový botník vhodný pro 30
párů bot, materiál: plast+kov,
barevné provedení: bílá,
(ŠxHxV): 51x16,5x141 cm,
maximální nosnost: 18 kg.

430,-

BOTIS TYP 1
10-řadový botník vhodný pro 50
párů bot, materiál: plast + kov,
barevné provedení: bílá,
(ŠxHxV): 90x16x140 cm,
maximální nosnost: 30 kg.

novinka

450,-

FILOU
10-řadový botník vhodný pro 50 párů
bot, materiál: kov+látka, barevné
provedení: šedá, rozměry (ŠxHxV):
100x27x175 cm, maximální nosnost 30
kg. Na skladě od 31.07.2020

230,-

1.040,-

ACARIO
věšák, provedení: kov
- bílá nebo černá,
(ŠxHxV): 54x38x158 cm.
V provedení bílá doplnění
zásob 20.08.2020.

VĚŠÁKY/BOTNÍKY

Rozměry jsou uváděny v
pořadí (ŠxHxV) v cm

2.520,-

3.960,-

ilustrační fotka

1.650,1.820,-

2.270,kvalitní
slovenský
výrobek

1.250,-

Komoda s
nástavcem
TYP B+C - 2+8
30,2x31x201,5 cm

MARIO NEW

Panel
s věšákem
TYP D - 6

Skříň
TYP A - 7

60,2x31x201,5 cm 60,2x28,6x156,8 cm

Nástavec
se zrcadlem
TYP E - 5

Komoda
TYP G - 4

Skříňka/bez
polštáře TYP F - 3

60,2x28,6x105,6 cm

60,2x31x95,9 cm

60,2x31x44,7 cm

předsíňová sektorová sestava, materiál: DTD laminovaná, barevné provedení: dub sonoma. Komponenty ze sektorové sestavy
se prodávají jednotlivě, jsou skladem - ihned k odběru. Možnost dokoupení polštáře s rozměrem 60,2x5x30,5 cm v ceně 690,-Kč.

2.750,-

MB botník DA 15

SEBER

dub Somoni/bílá

botník 5 složek, DTD laminovaná,
provedení: bílý a dub sonoma/bílá,
rozměry (ŠxHxV): 58x18x170 cm.

výklopné botníky, materiál: MDF+DTD, barevné
provedení: bílá. Na skladě od 02.06.2020.

2.220,-

kvalitní
český
výrobek

novinky
1.580,-

2.390,-

1.650,-

dub somona/bílá

MB botník DA 13
bílá

bílá

botník 3 složky, DTD laminovaná,
provedení: bílý a dub sonoma/bílá,
rozměry: (ŠxHxV): 58x18x106 cm.

2.990,1.690,-

SEBER typ 5

SEBER typ 4

(ŠxHxV): 105x24x82,5 cm

(ŠxHxV): 104x24x47,5 cm

SEBER typ 1

SEBER typ 2

SEBER typ 3

(ŠxHxV): 53,5x24x82,5 cm

(ŠxHxV): 53,5x24x117 cm

(ŠxHxV): 53,5x24x152 cm

3.020,-

1.290,-

2.990,-

2.680,-

novinka

1.050,780,-

americká třešeň

americká třešeň

FP-02-botník
(ŠxHxV): 112,4x36,8x66,7 cm.
Doplnění zásob: 30.09.2020.

FP-03-botník

natural

(ŠxHxV): 77,8x36,8x110,2 cm.
FP botníky: materiál: MDF laminovaná, barevné provedení: natural nebo americká třešeň

natural

1.870,-

4.160,-

typ 1
americká třešeň

FP-04-botník
(ŠxHxV): 114,8x36,8x110 cm.
Doplnění zásob 30.09.2020.

americká třešeň
natural

FP-01-botník
(ŠxHxV): 75x36,8x65 cm.

PŘEDSÍŇOVÝ NÁBYTEK /BOTNÍKY/LAVICE

natural

typ 2

typ 3

TRIGO
víceúčelový regál, materiál: MDF + masivní dřevo,
barevné provedení: bílá + přírodní, (ŠxHxV): typ 1 34,5x33x146 cm, typ 2 - 34,5x33x113 cm, typ 3 34,5x33x80 cm. Na skladě od 30.06.2020.
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1.380,-

ESMA

LYROS

NILS

designová lavice s botníkem,
materiál: ekokůže + kov,
provedení: černá ekokůže
+ bílý kov, rozměry (ŠxHxV): 70x35x45.

univerzální 3-řadový
botník s nerezové oceli.
Rozměry (ŠxHxV): 60x24x50 cm.

110x35x46 cm

1.350,-

FATMA NEW

stylový botník, barevné
provedení: bílá, se dvěma policemi,
materiál: DTD laminovaná + kovové
nožičky, rozměry (ŠxHxV): 80x24x45 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

KARMEL

stylový botník 1-zásuvkový,
materiál: DTD. Barevné provedení: bílá.
Rozměry (ŠxHxV): 60x24x45 cm.

elegantní botník dvoupolicový s úložným
prostorem ve vrchní části, bílá barva
v kombinaci s přírodní, materiál:
MDF+bambus. Rozměry (ŠxHxV): 80x30x45 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

1.320,-

1.050,-

1.670,-

1.580,-

790,-

590,-

499,-

90x30x45 cm

60x30x45 cm

hnědá

šedá

1.590,-

typ 3

LAVIDA

typ 2

typ 1

lavice, materiál: bambus lakovaný + látka. Barevné provedení: přírodní + šedá,
rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV).

RIVOLA

1.390,-

béžová

v provedení šedá+chrom

v provedení
béžová + bílá a hnědá + černá

designová lavice, materiál: látka+kov, barevné provedení:
béžová látka+bílé nohy, hnědá látka+černé nohy nebo šedá látka+nohy chrom,
rozměry (ŠxHxV): 109x35x41 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

650,-

2.190,-

čokoládová + tmavěhnědá + šedá

bílá + šedá + šedá

LANGELLA NEW

TOLOSA
lavice s polštářem a úložným prostorem.
Materiál: bambus lakovaný + látka. barevné
provedení: přírodní + béžová.
Rozměry (ŠxHxV): 69x37x50 cm.

370,-

TEA

1.640,-

1.160,béžová + šedá + šedá

lavice s botníkem, rozměry (ŠxHxV) 80x30x48 cm, materiál látka + kov,
provedení: béžová + šedá + šedá, tmavěhnědá + čokoládová + šedá
nebo šedá + bílá + šedá. Nosnost do 80 kg.

2 - řadový nastavitelný
botník, provedení: chrom, (ŠxHxV): 63-110x23x35 cm.

DITA
4 - řadový nastavitelný botník,
chrom, (ŠxHxV): 62-110x23x67 cm.

840,1.970,-

NARIO typ 1

NARIO TYP 1
bílá

NARIO TYP 1
dub sonoma

4 - řadový výklopný botník
materiál: DTD laminovaná,
provedení: bílá nebo
dub sonoma, rozměry
(ŠxHxV): 60x36x86 cm

novinka

2.340,-

1.950,-

bílá+stříbrná

BRESO

MONTEGO

botník, materiál: MDF + kov, barevné provedení: bílá +
stříbrná. Rozměry (ŠxHxV): 100x30x37 cm.

materiál a provedení: chromovaná
konstrukce +černý plast, rozměry (ŠxHxV): 80x31x49,5 cm.

1.920,beton

499,-

1.970,-

bílá, dub sonoma

LUSIA
lavice s botníkem, materiál:
MDF + kov, provedení: bílá
+ chrom, beton + chrom nebo
dub sonoma + chrom, rozměry
(ŠxHxV): 80x30x47cm.
Nosnost do 100 kg.

2.270,-

od

2.140,-

bílá

dub sonoma

cena za provedení béžová + bílý / černý kov

VIKAR
typ 1

NUGET

typ 2

botník se zásuvkou, materiál: MDF + masivní dřevo, barevné
provedení: bílá + přírodní, rozměry: (ŠxHxV): typ 1 - 60x29x83,5 cm,
typ 2 - 60x29x101 cm. Na skladě od 30.06.2020.
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šedá+bílý kov

designová lavice, materiál: látka
+ kov, provedení: bílý kov + béžová
látka, bílý kov + šedá látka nebo
černý kov + béžová látka, rozměry
(ŠxHxV): 101x41x45. V provedení
béžová + bílý kov a béžová + černý
kov pouze do vyprodání zásob. model
v provedení šedá + bílý kov za cenu 2.270,-Kč.

béžová + černý kov

béžová + bílý kov

BOTNÍKY/LAVICE

+

zahradní nábytek

novinky

Ke každému balení grátis jeden pár rukavic a 3 kusy zahradního nářadí. Balení spolu s regálem NEPEL.
novinka

novinka

1.060,-

1.390,-

bílá

bambus

1.290,-

novinka

1.430,-

1.790,-

bílá

bambus

NEPEL TYP 1

NEPEL TYP 2

TOSEA

regál 3-policový. Materiál: bambus. Barevné provedení: bílá nebo bambus
(ŠxHxV): 70x40x96 cm. Ke každému balení grátis jeden pár rukavic a 3 kusy zahradního
nářadí. Balené spolu s regálem. V provedení bambus skladem 31.08.2020.

regál 4-policový. Materiál: bambus. Barevné provedení: bílá nebo bambus
(ŠxHxV): 70X47X122 cm. Ke každému balení grátis jeden pár rukavic a 3 kusy zahradního
nářadí. Balené spolu s regálem. V provedení bambus skladem 31.08.2020.

skládací 5-policový regál. provedení:
bambus. Rozměry (ŠxHxV): 68x26x94 cm.

3.630,hnědá

novinka

3.970,-

4.490,bílá

1.570,novinka

4.160,hnědá

novinka

bílá

TUSUM

DILKA

AMULA

zahradní lavička s úložným prostorem, materiál: dřevo,
provedení: hnědá nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 124x58x88 cm,
výška x hloubka sedu: 40x47 cm. Na skladě od 12.06.2020.

zahradní lavička s úložným prostorem, materiál: dřevo,
provedení: hnědá nebo bílá, rozměry (ŠxHxV): 150x58x88 cm,
výška x hloubka sedu: 40x47 cm. Na skladě od 12.06.2020.

INDIZE

novinka

víceúčelový regál, materiál: bambus lakovaný.
Rozměry (ŠxHxV): 98x28x132 cm. Výrobek
doporučujeme do interiéru.

novinka

390,-

elegantní kovový květináč, barevné
provedení: bílá, světlehnědá taupe, tmavě
typ 1
šedá nebo tmavězelená, rozměry jsou
25x25x80 cm
uváděny v pořadí (ŠxHxV). Výrobek
výška nádoby 13 cm
doporučujeme do interiéru.

cena za 2 ks

880,-

+

tmavězelená, bílá,
světlehnědá - taupe

KOSMA

990,-

set 2 stojanů pod květiny na kolečkách. Dvě kolečka ze čtyř mají brzdu, materiál:
lakovaný bambus. Rozměry (ŠxHxV): 25x25x7,5 cm a 30x30x7,5 cm. Výrobek
doporučujeme do interiéru.

tmavěšedá

novinka

typ 2

1.190,-

35x15x50 cm
výška nádoby 15 cm

760,tmavězelená, bílá,
světlehnědá - taupe

ilustrační fotka

870,-

tmavěšedá

typ 3
55x20x70 cm
výška nádoby 15 cm
bílá

1.170,tmavězelená, bílá,
světlehnědá - taupe

KALUM

1.340,-

tmavěšedá
doplnění zásob 30.07.2020

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

ilustrační fotka

tmavě šedá

elegantní kovový květináč využitelný i jako regál, materiál: kov-bílá
nebo tmavě šedá, rozměry (ŠxHxV): 58x25x71,5 cm. Na skladě od 10.08.2020.
Výrobek doporučujeme do interiéru.
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ratanový nábytek
novinka

pískový technoratan + šedá látka

18.990,-

hnědý technoratan + béžová látka

RANDEL

11.460,-

MENIBOR

praktický ratanový set RANDEL je 5-dílná sada obsahující 4 křesla s polštáři a kulatý jídelní stůl s tvrzeným
sklem. Barevné provedení: tmavohnědá + krémová. Materiál: technoratan + ocel + tvrzené sklo (5mm).
Rozměry (ŠxHxV) křeslo: 58x60x85cm; stůl: 90x90x73 cm. Potahy na polštářích jsou snímatelné,
voděodolné a lze je prát při teplotě 30°C.

12.230,-

zahradní ratanový set MENIBOR je 9-dílná souprava obsahující 8 křesel s polštáři a jídelní stůl. Barevné
provedení: hnědý technoratan + béžová látka nebo pískový technoratan + šedá látka. Materiál: technoratan
+ ocel + tvrzené sklo (5mm) + látka. Rozměry stolu (ŠxHxV): 200x90x74 cm; rozměry křesla (ŠxHxV):
59x62x84 cm, výška x hloubka sedu: 40x45 cm. Polštář na sedadle má tloušťku 5 cm. Potahy na polštářích
jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30°C.

15.620,GARDEN

ALERA
ratanový set ALERA je 2-dílná sedací souprava obsahující roh s polštáři a konferenční stolek s tvrzeným
sklem. Barevné provedení: tmavohnědá + krémová. Materiál: technoratan + ocel + tvrzené sklo (5mm).
Rozměry (ŠxHxV) roh: 204x142/70x64 cm; konferenční stolek: 60x60x30 cm. Potahy na polštářích
jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30°C.

22.920,-

19.260,-

AUREK

novinka

zahradní ratanový set AUREK je 3-dílná souprava obsahující roh s polštáři, jídelní stůl a lavici. Barevné provedení:
šedý technoratan + šedá látka. Materiál: technoratan + tvrzené sklo (5mm) + ocel + látka. Rozměry (ŠxHxV)
rohu: 177x165/67x73 cm, stolu: 144x79x70 cm; výška x hloubka sedu: 38x55 cm, lavice: 119x34x39 cm. Polštář
na sedadle má tloušťku 10 cm. Potahy na sedacích polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při
teplotě 30°C. Na skladě od 22.06.2020.
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praktický ratanový set GARDEN je až 7-dílná souprava obsahující 6 křesel s polštáři a jídelní stůl
s tvrzeným sklem. Barevné provedení: medová + krémová. Materiál: technoratan + ocel + tvrzené
sklo (5mm). Rozměry (ŠxHxV) křeslo: 58x60x85 cm; stůl: 130x90x74 cm. Potahy na polštářích
jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30°C.

STARK
zahradní ratanový set STARK je 5-dílná souprava obsahující roh s polštáři, 3 taburety s polštáři
a jídelní stůl s tvrzeným sklem. Barevné provedení: hnědá + krémová; materiál: technoratan + ocel
+ tvrzené sklo (5mm). Rozměry (ŠxHxV) roh: 241x182/70x80cm; taburet: 40x40x40 cm; jídelní stůl:
150x90x70 cm. Potahy na polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30°C.

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

novinky

bílá

2.690,-

černá

18.990,-

ETELIA
ratanový nábytek

MAUDAN

zahradní ratanový set TUDUR je 2-dílná souprava obsahující roh s polštáři a konferenční stolek. Barevné
provedení: hnědá + béžová. Materiál: technoratan + tvrzené sklo (5mm) + ocel + látka. Rozměry (ŠxHxV) rohu:
200x196/72x75,7 cm; výška x hloubka sedu: 31,5x60 cm, konferenčního stolku: 60x60x46 cm. Polštář
na sedadle má tloušťku 6 cm. Potahy na polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30°C.
Na skladě od 22.06.2020.

7.190,-

zahradní ratanový set GETON je 5-dílná sada obsahující 4 křesla a kulatý jídelní stůl. Materiál:
technoratan + ocel + tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: hnědá. Rozměry stolu (Průměr x V): 80x72 cm,
křesla (ŠxHxV): 60x64x80 cm, výška x hloubka sedu: 40x43 cm.

KOVEN

7.760,-

zahradní ratanový set KOVEN je 5-dílná sada obsahující 4 křesla a kulatý jídelní stůl. Materiál:
technoratan + ocel + tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: bílá. Rozměry: stolu (Průměr x V): 80x72 cm,
rozměry křesla (ŠxHxV): 66x69x100 cm, výška x hloubka sedu: 46x48 cm.

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

zelená

zahradní lavička s ozdobnými prvky a romantickým vzhledem. Materiál: kov. Barevné provedení: bílá, černá, hnědá nebo zelená.
Rozměry (ŠxHxV): 134x51x89 cm, šířka sedu je 98,5 cm, výška x hloubka sedu: 43x20 cm. Na skladě od 30.06.2020.

TUDUR

GETON

hnědá

23.960,-

zahradní ratanový set MAUDAN je 3-dílná souprava obsahující roh s polštáři, konferenční stolek a křeslo. Barevné
provedení: šedý technoratan + šedá látka. Materiál: technoratan + tvrzené sklo (5mm) + ocel + látka. Rozměry (ŠxHxV)
rohu: 190x190/71x75 cm; výška x hloubka sedu: 55x33,5, stolku: 60x60x40,5 cm; křesla: 69x59,5x75 cm. polštář
na sedadle má tloušťku 8 cm. Potahy na polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30°C.
Na skladě od 22.06.2020.

JENAR

2.990,-

zahradní ratanový set JENAR je 3-dílná souprava obsahující 2 křesla a kulatý příruční stolek. Materiál:
technoratan + ocel + tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: bílá. Rozměry stolu (Průměr x V): 63x60 cm.
Rozměry křesla (ŠxHxV): 65x62x77 cm, výška x hloubka sedu: 41x45,5 cm. Doplnění zásob 22.08.2020.

LASAN

2.990,-

zahradní ratanový set LASAN je 3-dílná souprava obsahující 2 křesla a kulatý příruční stolek. Materiál:
technoratan + ocel + tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: hnědá. Rozměry: stolu (Průměr x V): 60x60 cm,
rozměry křesla (ŠxHxV): 65x62x77 cm, výška x hloubka sedu: 41x45,5 cm. Doplnění zásob 22.08.2020.
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novinky

ratanový nábytek

14.390,-

MERIZ

13.860,-

zahradní ratanový set MERIZ je 2-dílná souprava obsahující roh s polštáři a konferenční stolek.
Materiál: technoratan + látka. Barevné provedení: hnědý technoratan + béžová látka. Rozměry stolu
(ŠxHxV): 56x56x40 cm, rozměry rohu (ŠxHxV): 190,6x190,6/69,5x80 cm, výška x hloubka sedu: 41,5x51 cm.
Polštář na sedadle má tloušťku 9 cm.

OBSOR

RODEN

16.990,-

zahradní ratanový set RODEN je 3-dílná souprava obsahující roh s polštáři a 2x konferenční stolek. Materiál:
technoratan + látka. Barevné provedení: hnědý technoratan + béžová látka. Rozměry stolu (ŠxHxV): 56x56x40 cm,
rozměry rohu (ŠxHxV): 246,6x190,6/69,5x80 cm, výška x hloubka sedu: 41,5x51 cm. Polštář na sedadle má
tloušťku 9 cm.

10.490,- PAMUK

zahradní ratanový set OBSOR je 7-dílná souprava obsahující 6 židlí s područkami a jídelní stůl.
Materiál: technoratan + tvrzené sklo (5mm) + ocel. Barevné provedení: šedý technoratan. Rozměry (ŠxHxV)
židle: 54x54x57 cm; výška x hloubka sedu: 45x45 cm, stolu: 140x80x74 cm. Na skladě od 22.06.2020.

17.730,-

15.460,-

zahradní ratanový set PAMUK je 3-dílná souprava obsahující roh s polštáři, lavici a jídelní stůl. Materiál: kov +
tvrzené sklo (5mm) + látka. Barevné provedení: šedá látka + černý kov. Rozměry stolu (ŠxHxV): 120x70x68 cm,
rohu (ŠxHxV): 213x213/71x64,5 cm, lavice (ŠxHxV): 110x49,5x30 cm, výška x hloubka sedu (včetně
polštáře): 38x42,5 cm. Potahy na polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30°C.
Polštář na sedadle má tloušťku 8 cm. Na skladě od 20.07.2020.

9.590,-

11.490,-

FIDAN

MORED
zahradní ratanový set MORED 1 + 4 se skládá z 3-sedu s polštáři, taburetu s polštářem a 2 příručních stolků.
Materiál: technoratan + látka + ocel, barevné provedení: černá. Rozměry (ŠxHxV): 3-sed: 199x74,5x75 cm,
taburet: 60x60x30 cm, rozměry stolků: 60x50 cm/50x45 cm, výška x hloubka sedu: 31,5x57 cm. Potahy na
polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát při teplotě 30°C. Polštář na sedadle má tloušťku
8 cm. Na skladě od 22.06.2020.

zahradní ratanový set FIDAN je 2-dílná souprava obsahující roh s polštáři s funkcí polohování v sedací části
ve 4 stupních a konferenční stolek. Materiál: kov + tvrzené sklo (5mm) + látka. Barevné provedení:
šedá látka + černý kov. Rozměry stolku (ŠxHxV): 59x59x35 cm, rohu (ŠxHxV): 192x189/62x69 cm, výška x
hloubka sedu (včetně polštáře): 40x38 cm. Potahy na polštářích jsou snímatelné, voděodolné a lze je prát
při teplotě 30°C. Polštář na sedadle má tloušťku 8 cm. Na skladě od 20.07.2020.

16.990,-

cena je uvedena za celý set

16.990,cena je uvedena za celý set

MODESTO

černý technoratan + šedá látka

MODESTO

černý technoratan + smetanová látka

zahradní ratanový set MODESTO je 7-dílná sektorová souprava, obsahující 4 samostatné díly, 2 rohové díly a konferenční stolek. Materiál: technoratan + ocel + tvrzené sklo + látka. Barevné provedení: černý technoratan +
smetanová látka nebo černý technoratan + šedá látka, rozměry stolku (ŠxHxV): 73x65x30 cm. Rozměry dílu (ŠxHxV): 75x75x64 cm, výška x hloubka sedu: 35x52 cm. Potahy na polštáře jsou snímatelné,
voděodolné a lze je prát při teplotě 30°C. Skladem od 30.06.2020 a model pouze do vyprodání zásob.
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ZAHRADNÍ NÁBYTEK

ratanový nábytek
novinka

novinka

8.990,-

TOVEN

zahradní ratanový set TOVEN je 5-dílná souprava obsahující 4 jídelní židle a jídelní stůl. Materiál: technoratan
+ ocel + tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: hnědá. Rozměry stolu (ŠxHxV): 120x70x73 cm,
rozměry židle (ŠxHxV): 49,5x63x94 cm, výška x hloubka sedu: 45x43 cm.

4.370,-

DILAR

zahradní ratanový set DILAR je 4-dílná souprava obsahující 2-sed, 2 židle s područkami a
konferenční stolek. Materiál: umělá textilie + kov + tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: černá.
Rozměry 2-sed (ŠxHxV): 110x60x74,5 cm, židle (ŠxHxV): 58x60x74,5 cm, stolek (ŠxHxV): 85x45x38 cm,
výška x hloubka sedu: 38x36,5 cm. Na skladě od 20.07.2020.

novinka

novinka

16.990,-

COEN

zahradní set 1 + 6, materiál: ocel, umělá textilie, plast s imitací dřeva, kov. Barevné provedení:
černá + hnědá. Rozměry (ŠxHxV) stůl: 150x90x74 cm, židle: 58x65x109 cm. Židle jsou
polohovací a dají se složit. Skladem od 18.06.2020.

novinka

7.690,ZULEM
zahradní ratanový set ZULEM je 5-dílná sada obsahující 4 židle s područkami a jídelní stůl. Materiál:
technoratan + tvrzené sklo (5mm) + ocel. Barevné provedení: šedý technoratan. Rozměry (ŠxHxV)
židle: 55x62x89 cm, stolu: 90x90x72 cm. Výška a hloubka sedu: 45x45 cm. Na skladě od 22.06.2020.

1.990,-

6.790,-

ADARON

ratanový balkonový set ADARON je 3-dílná souprava obsahující 2 křesla s područkami a jídelní stůl. Materiál:
technoratan + ocel + látka + tvrzené sklo (5mm). Barevné provedení: hnědý technoratan + béžová látka.
Rozměry stolu (ŠxHxV): 112x62x74 cm, rozměry křesla (ŠxHxV): 56x55x90 cm, výška x hloubka sedu:
42,5x43,5 cm. Polštář na sedadle má tloušťku 3 cm a je voděodolný. Na skladě od 22.06.2020.

novinky

1.990,-

SIRMA

TABIT
jídelní stůl, vhodný k zahradnímu nábytku,
materiál: MDF - plát + kovová podstava, barevné
provedení: přírodní + bílá podstava, rozměry
(Prům x V): 60x74 cm. Vhodné pouze do interiéru.
Na skladě od 05.08.2020.

židle s polštáři, které zajistí pohodlné a měkké
sezení, vhodná k zahradnímu nábytku, provedení:
šedohnědá taupe látka + bílé kovové nohy, rozměry
(ŠxHxV): 46x54x70 cm, výška x hloubka sedu: 38x41 cm.
Vhodné pouze do interiéru. Na skladě od 05.08.2020.

4.690,-

RONAN
jídelní set 1 + 2 vhodný do exteriéru i interiéru. Barevné provedení: plast-imitace
dřeva-světlešedá + ocel - černá. Rozměry (ŠxHxV): stůl: 63x63x63 cm; židle: 52x61x90 cm.
Výška sedu: 43,5 cm. Model pouze do vyprodání zásob.

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

1.880,DENZER SET
zahradní set složený ze dvou židlí a stolu. Materiál: látka + ocel + temperované sklo. Barevné provedení židle: černá
umělá textilie + stříbrná ocel, stůl: temperované sklo + stříbrná ocel. Rozměry stolu (ŠxHxV): 60x60x70 cm, rozměry
židle (ŠxHxV): 55x52x77 cm. Výška x hloubka sedu: 35x40 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
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produkty vhodné do interiéru i exteriéru

1.130,- 260,-

ATIKA

940,novinka

299,-

150x200 cm
materiál: 100% bavlna. Sestává ze síťky, je
vhodná pro dvě osoby. Rozměry (ŠxD): 150x200 cm.
ATIKA NEW typ 2: rozměry (ŠxD): 80x200 cm, skladem od 20. 07. 2020.

80x200 cm

1.640,SALMAR NEW

nosnost do 120 kg

závěsné houpací křeslo vyrobené
ze sítě ze 100% bavlny. Barevné
provedení: bílá.
Rozměry (ŠxH): 130x100 cm.
Skladem od 20.07.2020.

BASKO

závěsné houpací křeslo s podnožkou vyrobeno z 50% závěsné houpací křeslo vyrobené
bavlny + 50% polyesteru. Celé křeslo je speciálně obšité ze sítě ze 100% bavlny. Barevné
pro zabránění možnému prodření látky. Velký počet provedení: tmavězelená + hnědá
(dřevěná tyč). Rozměr (ŠxH):
tkaniček zajišťuje ideální rozklad váhy pro pohodlné
130x100 cm. Skladem
sezení. Barevné provedení: zelený/bílý proužek.
od 20.07.2020
Rozměry křesla (ŠxH): 98x52 cm. Skladem od 20.07.2020.
nosnost do 60 kg

KAZAN

JAMBI

novinka

SVING

maximální nosnost 90kg

houpačka pro děti.
Vhodná do interiéru.
Materiál: dřevo + látka
+ lano. Barva: bílá
+ šedá + bílá. Rozměry
(ŠxHxV): houpačky:
50x18x3 cm, polštáře:
34x17x4 cm. Skladem
od 20.07.2020

KIMBO
houpací závěsná síť, materiál: 100% polyester. Houpací síť je
možné upevnit o dvojici stromů nebo zavěsit ji na speciální
konstrukci. Barevné provedení: zelená, rozměry (ŠxD): 140x200 cm.
Skladem od 20.07.2020.

bílá

KALEA

KALEA

KALEA

KALEA NEW

4.730,-

4.730,-

4.730,-

5.140,-

rám-hnědá/ratan-hnědá/polštář-zelená - model pouze do vyprodání zásob.

KALEA NEW

hnědá
příruční stolek vhodný do exteriéru i
interiéru, materiál: technický ratan
+ tvrzené sklo (5mm), provedení:
bílá nebo hnědá. (ŠxV): 50x47cm.
Vhodné kombinovat se závěsnými
křesly NOELA NEW, DALVEA nebo
KALEA NEW.

rám-hnědá/ratan-hnědá/polštář-květiny rám-bílá/ratan-šedá/polštář-krémová
- model pouze do vyprodání zásob.
- model pouze do vyprodání zásob

rám-bílá/ratan-bílá/polštář
-vzor květiny

rám-hnědá/ratan
-hnědá/polštář-krém

závěsné křeslo vhodné do exteriéru i interiéru. Materiál: kov + látka + technický ratan, barevné provedení: rám-bílá/ratan-bílá/polštář vzor květiny; rám-bílá/ratan-šedá/polštář-krémová;
rám-hnědá/ratan-hnědá/polštář-zelená; rám-hnědá/ratan-hnědá/polštář krém nebo rám-hnědá/ratan-hnědá/polštář vzor květiny. Křeslo (ŠxHxV): 79x72x134 cm; výška rámu 196 cm;
průměr podnože 105 cm, výška sedu 30-40-60 cm.

9.990,maximální nosnost do 150 kg

novinka

6.990,-

5.940,-

NOELA NEW
rám-bílá/ratan-bílá/polštář-vzor květiny
rám-hnědá/ratan-hnědá/polštář- krémová

maximální nosnost křesel 120kg
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rám-bílá/ratan-bílá/
polštář vzor květiny

DALVEA

rám-hnědá/ratan-hnědá/
polštář krém

závěsné křeslo vhodné do exteriéru i interiéru, materiál: kov + látka + technický závěsné 2-křeslo vhodné do exteriéru i interiéru, materiál: kov + látka + technický ratan, barevné
ratan, provedení: rám-bílá/ratan-bílá/polštář-vzor květiny nebo rám-hnědá
provedení: rám-bílá/ratan-bílá/polštář-květiny nebo rám-hnědá/ratan-hnědá/polštář-krém,
/ratan-hnědá/polštář- krémová. Rozměry křesla (ŠxHxV): 124x74x105 cm;
rozměry (ŠxHxV): 135x118x210 cm, výška x hloubka sedu: 52x74 cm.
výška rámu 195cm; průměr podnože 105 cm, výška sedu 30-40 cm.

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

80x120 cm, maximální nosnost do 120kg

1.790,-

nosnost do 120 kg

novinka

nosnost do 120 kg

nosnost do 120 kg

650,-

novinka

150x200 cm, nosnost do 200 kg

660,-

novinka

1.160,-

novinka

šedá

novinka

1.470,-

světlehnědá

hnědá

VIPANA

novinka

730,-

šedá

BINGA

ratanová židle - stohovatelná s opěrkami
na ruce, vhodná k zahradnímu nábytku,
materiál: technoratan + kov, provedení:
šedá nebo světlehnědá, rozměry (ŠxHxV):
55x62x89 cm, výška x hloubka sedu:
45x45 cm. Skladem od 22.06.2020.

790,-

TELMA

ratanová židle - stohovatelná s opěrkami
na ruce, vhodná k zahradnímu nábytku
materiál: technoratan + kov, provedení:
hnědá nebo šedá, rozměry (ŠxHxV):
60x63,5x79,5 cm, výška x hloubka sedu:
48x44 cm. Skladem od 22.06.2020.

BERGOLA

židle - stohovatelná s područkami,
vhodná k zahradnímu nábytku, materiál: kov +
umělá textilie, provedení: černý rám + šedá
umělá textilie, rozměry (ŠxHxV): 55x55x86 cm,
výška x hloubka sedu: 40x48 cm. Skladem
od 30.06.2020.

židle - stohovatelná, vhodná k zahradnímu
nábytku, materiál: plast + kov, barevné provedení:
bílá plast + nohy - černá ocel, rozměry (ŠxHxV):
53x60x73 cm, výška sedu je 42 cm. možné kombinovat
se stoly BORGEN TYP 1 nebo TYP 2
Doplnění zásob 11.08.2020.

1.660,-

1.570,-

černá

DEMAT NEW

Na obrázku je vyobrazen stůl DEMAT NEW se židlemi DOREN.

stříbrná

jídelní stůl s otvorem na slunečník, vhodný k zahradnímu setu, materiál: ocel + temperované sklo,
provedení: sklo + černá ocel nebo sklo + stříbrná ocel, rozměry (ŠxHxV): 120x70x70 cm.
Vhodné kombinovat se židlemi ALDERA nebo KERTA.

650,-

2.290,-

PASTER

jídelní stůl s otvorem na slunečník, vhodný
k zahradnímu setu, materiál: ocel + temperované
sklo, provedení: sklo + černá ocel, rozměry:
(ŠxHxV): 150x90x70 cm. vhodné kombinovat
se židlemi ALDERA. Doplnění zásob 11.08.2020.

židle - stohovatelná,
vhodná k zahradnímu nábytku, materiál: umělá textilie
+ kov, barevné provedení: tmavě šedá látka + nohy
- černá ocel, rozměry (ŠxHxV): 54x72x96 cm, výška sedu je 42 cm.
Lze kombinovat se stoly PASTER nebo DEMAT NEW.

Na obrázku je vyobrazen stůl PASTER se židlemi ALDERA.

730,-

1.320,-

610,-

510,-

BORGEN
jídelní stůl, vhodný k zahradnímu setu,
materiál: ocel + temperované sklo,
provedení: sklo + černá ocel, (ŠxHxV):
Borgen typ 1: 60x60x70 cm,
Borgen typ 2: 80x80x70 cm.
Vhodné kombinovat se židlemi
DOREN nebo BERGOLA.
Doplnění zásob 11.08.2020.

BORGEN typ 1

ALDERA

BORGEN typ 2

KERTA

DOREN

židle - stohovatelná, vhodná k
zahradnímu nábytku, materiál: látka
+ ocel, provedení: černá látka +
stříbrná ocel, rozměry (ŠxHxV):
55x52x77 cm, výška x hloubka
sedu: 35x40cm. Vhodné kombinovat
se stolem DEMAT NEW. Model
pouze do vyprodání zásob.

židle - stohovatelná, vhodná
k zahradnímu nábytku, materiál:
technický ratan + kov, barevné
provedení: hnědý ratan + nohy - černá
ocel, rozměry (ŠxHxV): 53x63x72 cm,
výška sedu je 42 cm. Možné
kombinovat se stoly BORGEN TYP 1
nebo TYP 2. Doplnění zásob 11.08.2020.

899,novinka

5.520,-

SPAVIN

šedá

nosnost 110 kg

4.990,bílá

zahradní houpací křeslo, materiál:
ocel + látka, provedení: černá + rám - šedá
ocel, rozměry (ŠxHxV): 100x180x200 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.
zelená
červená

1.290,novinka

tmavěšedá

modrá

NERGIS
FEDRA

žlutá
praktická stohovatelná židle, materiál: plast, barevné provedení:
bílá, červená, modrá, šedá, tmavě šedá, zelená nebo žlutá, rozměry
(ŠxHxV): 51x46x81,5 cm, výška x hloubka sedu: 46,5x43 cm. Skladem od 10.07.2020.

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

stohovatelná židle vhodná i do venkovních
prostorů, provedení: šedý plast + šedé
kovové nohy, perforované sedadlo a opěrka
zad, rozměry (ŠxHxV): 48,5x54x88 cm, výška
x hloubka sedu: 42x44 cm. Skladem od 10.06.2020.
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1.560,-

novinka

2.640,-

novinka

TEKNO typ 1
elegantní nepromokavý stan ideální pro zahradní oslavy, 3 boční stěny se 3 průhlednými
okny, jedna stěna se zipem (vchod). Všechny boční stěny jsou samostatně odnímatelné.
Materiál: 100% polyetylén, ocelová konstrukce, barva: bílá.
Odolný proti UV záření. Rozměry (ŠxHxV): 300x300x245 cm.

2.890,-

TEKNO typ 2
elegantní nepromokavý stan ideální pro zahradní oslavy, 5 bočních stěn se 3 průhlednými okny, jedna stěna
se zipem (vchod). Všechny boční stěny jsou samostatně odnímatelné. Materiál: 100% polyetylén, ocelová
konstrukce, barva: bílá. Odolný proti UV záření. Rozměry (ŠxHxV): 300x600x245 cm.

3.170,-

1.790,-

novinka

v 3 barevných provedeních

hnědý ratan + černá+béžová
šedý ratan + černá + světlešedá

novinka

3.390,bílý ratan
+ petrolejová modrá

otočné o 360°

novinka

ATREO

BIREN
ratanové houpací křeslo s polštářem, materiál:
technoratan + látka + kov, provedení: šedá,
rozměry (ŠxHxV): 62,5x103x102 cm, výška x hloubka
sedu včetně polštáře: 49x48 cm. Polštář má
tloušťku 5 cm a je voděodolný. Na skladě od 22.06.2020.

TRISS

zahradní polohovací lehátko
s područkami, materiál:
umělá textilie + kov, provedení:
šedý rám + černá látka, rozměry
(ŠxHxV): 64x161x48/100 cm.
Na skladě 30.06.2020.

otočné křeslo s polštářem, materiál: ocelový rám + techno polštář ratan, poduška polyester + bavlna. Povlak na polštář je voděodolný. Křeslo se může otočit o 360°.
Barevné provedení: šedý ratan + černá + světle nebo hnědý ratan + černá + béžová nebo
bílý ratan + petrolejová modrá. (ŠxHxV): 78x75x80 cm. Na skladě od 30.06.2020. Potah
je snímatelný a lze ho prát při teplotě 30°C.

1.150,-

1.590,-

novinka

novinka

ELVIO

zelená

zahradní houpací křeslo s polštářkem a opěrkami
na ruce, materiál: kov + umělá textilie, provedení:
šedý rám + šedá textilie, rozměry (ŠxHxV):
70x132x88 cm. Na skladě od 30.06.2020.

světlešedá

světlehnědá

černá

maximální nosnost je 180 kg

maximální nosnost je 180 kg

3.430,-

3.370,-

2.390,-

3.990,-

ULANA
rozkládací zahradní houpačka 3-sed, material: látka + kov,
provedení: béžová + černá, rozměry (ŠxHxV): 194x116x165 cm.
Výška x hloubka sedu: 50x46 cm. Model pouze do vyprodání zásob.
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GERALD

zahradní polohovací křeslo s měkkou opěrkou hlavy, materiál: ocel, umělá textilie. Barevné provedení:
černá, zelená, světlehnědá, světlešedá + rám - černý nátěr. Rozměry (ŠxHxV): 56x85/162x110/82 cm.
Křeslo je možné složit. V případě vyprodání aktuálních zásob je termín dalšího naskladnění dne 30.07.2020.

TEORA
zahradní houpačka, material: látka + kov, provedení: zelená/bílá žíhaná
látka s šedým kovem a zelená/bílou stříškou, rozměry (ŠxHxV):
170x110x152 cm. Výška x hloubka sedu: 45x43 cm. Model pouze do
vyprodání zásob.

ODELO SET
zahradní set složený ze 4 židlí, kulatého stolu a slunečníku, materiál: látka
+ temperované sklo + kov, provedení: oranžová látka + bílý kov, rozměry
židle: (ŠxHxV): 53,5x60x82 cm, rozměry stolu: (priemer. x V) 80x71 cm,
rozměry slunečníku: 162x191 cm. Výška x hloubka sedu je 38/34x38 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

od

2.550,120x150 cm

2.550,KLORIN KIDS 120 x 150
2.890,KLORIN KLASIK 150 x 150
KLORIN BIG SIZE 180 x 150 7.440,- 3.180,-

nosnost do 200 kg

Rozměry jsou uvedeny v pořadí ŠxV

2.980,-

nové rozměry a barevná provedení
KLORIN NEW

nosnost do 200 kg

závěsné křeslo vyrobené z vysoce kvalitních materiálů: kombinace
bavlny a polyesteru. Barevné provedení: zelená, světle šedá nebo červená.
Nosnost KLORIN KIDS do 120 kg, KLORIN KLASIK a BIG SIZE do 200 kg.
V provedeních šedá a zelená skladem od 20. 07. 2020.
V provedení červená KIDS a KLASIK skladem od 03.08.2020.

HAKI
praktický stojan na závěsné křeslo
vyrobený z oceli černé barvy.
Doporučujeme umístit na rovný
a pevný povrch. Rozměry (ŠxHxV):
180x180x280 cm. Na skladě
od 20. 07. 2020.

Závěsné houpací křesla vyrobeny z vysoce kvalitní 100% bavlněné tkaniny.

novinka

690,-

praktický stojan na závěsné houpací
křeslo vyrobený z oceli černé nebo bílé
barvy. Rozměry (ŠxHxV): 102x105x195 cm.
V provedení bílá skladem od 20. 07. 2020.

690,-

NIKOLO NEW
barevné provedení:
modrá nebo červená. Rozměr
křesla (ŠxV): 100x130 cm.
Závěsné houpací křeslo vyrobené z 50% bavlny + 50% polyesteru.
Velký počet tkaniček zajišťuje ideální rozklad váhy pro pohodlné sezení.

nosnost do 150 kg

nové barevné
provedení

Maximální zatížení 150 kg

PLATO NEW
barevné provedení: bílá,
(ŠxV): 90x107 cm.
Velký počet tkaniček
zajišťuje ideální rozklad
váhy pro pohodlné sezení.

1.270,-

1.380,-

LINDO

TOLO

BEN

barevné provedení: bílá +
mix barevných proužků. rozměr
křesla (ŠxV): 150x100 cm.

barevné provedení:
žlutá + oranžová. rozměr
křesla (ŠxV): 70x150 cm.

barevné provedení:
modrá + žlutá.
rozměr křesla
(ŠxHxV):
60x45x115 cm.

Závěsné houpací křesla
vyrobené z příjemného textilního
materiálu: 65% bavlna + 35%
polyester. Velký počet tkaniček
zajišťuje ideální rozklad
váhy pro pohodlné sezení.

nosnost do 80 kg

740,-

nosnost do 100 kg

nosnost do 120 kg

Maximální zatížení 150 kg

1.490,-

OTAN NEW typ 2

nosnost do 80 kg

840,-

moderní závěsné křeslo. Součástí
balení jsou 4 závěsné lana, které se
upevní na kovovou konstrukci.
Rozměr (ŠxV): 80x115 cm.
Barevné provedení: bílá.
1.590,-

edení

nosnost do 120 kg

pr ov

650,-

690,-

1.290,-

AMADO NEW

Závěsné houpací křeslo vyrobené
z 50% bavlny + 50% polyesteru.
Celé křeslo je speciálně obšité pro
zabránění možnému prodření látky.
Velký počet tkaniček zajišťuje ideální
rozklad váhy pro pohodlné sezení.
Barevné provedení: růžová se
vzorem. Rozměr křesla (ŠxV): 90x99 cm.

nosnost do 120 kg

840,-

LANTA

sestává ze síťky. barevné
provedení: bílá. rozměr
křesla (ŠxV): 100x120 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

KEROL

HOUPACÍ SÍTĚ

materiál: 65% bavlna + 35%
polyester, vzor květiny je vhodná
pro dvě osoby. Rozměry (ŠxD): 145x200 cm
(vzor květiny) nebo 90x200 cm (vzor proužek),
je vhodný pro jednu osobu. V provedení vzor květiny
pouze do vyprodání zásob.

né
rev
ba

barevné provedení: bílá.
Rozměr křesla (ŠxHxV):
90x50x107 cm. Velký
počet tkaniček zajišťuje
ideální rozklad váhy
pro pohodlné sezení.

HAVANA

360,-

vé
no

nosnost do 120 kg

VINTO 2 NEW

vzor květy

vzor proužek

EVANA NEW
zahradní stojan na
houpací závěsná síť vyrobená z
houpací síť vyrobený
příjemného textilního materiálu:
z oceli černé barvy.
50% bavlna + 50% polyester. Je vhodná
Vhodný k zavěšení sítě
pro jednu osobu
pro jednu nebo dvě osoby.
Barevné provedení: šedá.
Rozměry (ŠxHxV):
Rozměry
(ŠxV): 80x200 cm.
300x120x110 cm.
Houpací závěsné sítě vyrobené z příjemného textilního materiálu. Houpací sítě lze upevnit o dvojici stromů nebo zavěsit na speciální konstrukci.

730,-

560,-

nosnost do 150 kg

409,-

nové barevné provedení

OTAN typ 1

nosnost do 120 kg

2.390,Maximální zatížení 200 kg

EVANA

materiál: 65% bavlna + 35%
polyester. Je vhodná pro
jednu osobu. Barevné provedení:
tyrkysová elená.
Rozměry (ŠxD): 80x200 cm.

nosnost do 120 kg

409,-

Závěsné houpací křesla vyrobeny z vysoce kvalitní 100% bavlny. Součástí
balení je nafukovací polštář z PVC. Modely pouze do vyprodání zásob.
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trendy lampy

všechny lampy jsou dodávány bez žárovky a jsou skladem - ihned k odběru.

399,-

399,barevné provedení:
bílá, šedá, šedohnědá
taupe, materiál: keramika
+ Textil, rozměry-stínítko
(ŠxV): 16x15 cm, výška
podstavce je 32 cm.
šedehnědá taupe

šedá

bílá

QENNY Typ 1

QENNY Typ 2

dvě barevné kombinace:
bílá + šedá a kávová + šedá,
materiál: keramika + textil,
(ŠxHxV): 18,5x18,5x37 cm.

bílá + šedá

QENNY Typ 3

290,dvě barevná provedení:
bílá a zelená, materiál:
keramika + textil,
(ŠxHxV): 14x14x24 cm.
V provedení bílá
doplnění zásob
od 21.08.2020.

QENNY Typ 4

zelená

bílá

kávová + šedá

QENNY Typ 12

QENNY Typ 5

QENNY Typ 13

470,670,-

670,-

bílá

vzor listy

vzor ptáci

QENNY Typ 6

vzor květy

QENNY Typ 7

bílá

QENNY Typ 8

QENNY Typ 9

tři barevné kombinace: vzor listy, vzor ptáci a vzor květiny,
materiál: dřevo + textil, rozměry lampy (ŠxHxV): 19,5x19,5x38,5 cm.

650,-

černá

šedá

černá

šedá

QENNY Typ 10

QENNY Typ 11

tři barvy: bílá, černá a šedá, materiál: keramika + textil, rozměry lampy
(ŠxHxV): 36,5x18x42 cm. Barevné provedení černá a šedá pouze do vyprodání zásob.

1.290,-

QENNY
elegantní a pestré stolní a stojací
lampy, rozměry jsou uváděny
v pořadí (ŠxHxV) v cm. lampy
jsou dodávány bez žárovky.

1.790,-

Typ žárovky
E14 (typ 1,2,3,4,5,12,13,18,19,20)
nebo E27
(Typ 6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,21,22)

940,bílá

černá

QENNY Typ 14

QENNY Typ 15
stolní, materiál:
kov + textil, barevné
provedení: bílá
nebo černá.
Rozměry (ŠxHxV):
25x25x60,5 cm.

490,-

bílá

hnědá vzor

QENNY Typ 18

QENNY Typ 19

580,-

materiál: beton + kov + textil,
barevné provedení:
světlešedá + růžové zlato + hnědá
vzor, světle šedá + nikl + bílá,
světlešedá + mosaz + černá.
Rozměry (ŠxHxV): 18x18x37,1 cm.

černá

QENNY Typ 20

580,-

JADE Typ 3

JADE Typ 4

stolní, šedá barva,
materiál: dřevo + textil,
25x25x53 cm.

stolní, černá barva,
materiál: dřevo + textil,
25x25x48 cm. Model jen do
vyprodání zásob.

stolní, černá barva,
materiál: kov + textil,
24x24x55 cm. Model jen do
vyprodání zásob.

JADE
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QENNY Typ 17

stojací, materiál: kov + textil, barevné provedení:
bílá nebo černá. Rozměry (ŠxHxV):
36x36x148,5 cm.
V provedení černá doplnění zásob od 21.08.2020.

620,-

JADE Typ 2

černá

bílá

QENNY Typ 16

470,-

bílá

šedohnědá taupe

QENNY Typ 21

QENNY Typ 22

stojací, materiál: chrom + textil, barevné
provedení stínítka: bílá nebo šedohnědá
taupe. Rozměry (ŠxHxV): 15x15x118,5 cm.

620,-

570,-

JADE Typ 5

JADE Typ 7

JADE Typ 8

stolní, bílá barva,
materiál: kov + textil,
20x20x39,5 cm. Model jen do
vyprodání zásob.

stolní, barva černá, materiál:
textil + chrom + sklo,
24x24x49 cm.

stolní, barva černá,
materiál: textil + chrom,
24x24x49 cm. Model jen do
vyprodání zásob.

moderní lampy v čistých liniích, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm. Typ žárovky E27 (není dodávána).

LAMPY

trendy lampy

všechny lampy jsou dodávány bez žárovky a jsou skladem - ihned k odběru.

Typ žárovky E27 (není dodávána).

1.780,-

1.690,-

1.690,-

1.690,-

1.690,-

1.030,-

1.690,-

940,-

LILA Typ 1
dřevo natural + bílá,
(ŠxHxV): 29x20x56 cm

LILA Typ 6

LILA Typ 7

dřevo natural + bílá
(ŠxHxV): 40x30x145,3 cm

LILA Typ 8

dřevo natural + šedá

LILA stojací

LILA Typ 9

dřevo natural + taupe
dřevo černé + bílá
Model pouze do vyprodání zásob
nadčasová stojací lampa s dřevěnou trojnožkou a stínítkem ze 100% bavlny,
rozměry (ŠxHxV): 40x30x145,3 cm, materiál: dřevo + textil, barevné provedení:
natural + bílá, natural + šedá, natural + taupe, černá + bílá, černá + šedá.

LILA Typ 10

dřevo černé + šedá

LILA Typ 2

dřevo natural + šedá

LILA stolní

nadčasová stolní lampa s dřevěnou trojnožkou a stínítkem
ze 100% bavlny, rozměry (ŠxHxV): 29x20x56 cm, materiál:
dřevo + textil, barevné provedení: natural + bílá, natural + šedá.

3.580,-

4.150,2.430,-

3.190,CINDA Typ 1

2.290,-

CINDA Typ 2

stojací, materiál: kov,
stojací,
barva černá,
materiál: kov + mramor,
35x35x125 cm.
barva nikl,
Model jen do
120x35x230 cm.
vyprodání zásob.
Model jen do
vyprodání zásob.

2.820,-

2.680,-

2.360,-

2.270,-

2.840,-

CINDA Typ 3

CINDA Typ 5

CINDA Typ 6

stojací, materiál: kov, barva
černá + bronzová (VxŠ):
170x25 cm,
podstavec: 25x25x3 cm,
prům. stínítka: 18,5 cm.
Model jen do
vyprodání zásob.

stojací s trojnožkou,
materiál: kov, barva
černá, (VxŠ): 62x162 cm,
stínítko průměr 26 cm.
Model jen do
vyprodání zásob.

stojací s trojnožkou,
materiál: kov + látka,
barva černá + vzor,
(VxŠ): 155x53 cm, prům.
stínítka: 50 cm.
Model jen do
vyprodání zásob.

3.390,CINDA Typ 27

CINDA Typ 26

stojací,
materiál: kov + dřevo,
tmavě šedá (antracit)
barva, 78x30x145 cm.
Model jen do
vyprodání zásob.

stojací, materiál: kov + dřevo,
barva černá, 40x70x150 cm.
Model jen do
vyprodání zásob.

1.820,-

1.970,-

1.810,-

CINDA Typ 8
stojací,
materiál: kov,
barva nikl,
84x28x156 cm.
Model jen do
vyprodání zásob.

2.850,-

1.780,-

1.790,-

3.230,-

CINDA Typ 12

CINDA Typ 15

CINDA Typ 16

CINDA Typ 18

stojací,
materiál: kov + textil,
barva: černá,
30x30x135 cm.
Model jen do
vyprodání zásob.

stojací,
materiál: nerezová
ocel + mramor + kov,
barevné provedení:
nikl + černý mramor,
(ŠxHxV): 90x30x166 cm,
nastavitelná do šířky 90 cm.
Model jen do
vyprodání zásob.

stojací,
materiál: nerezová
ocel + mramor + kov,
barevné provedení:
nikl + černý mramor,
(ŠxHxV): 170x38x200 cm,
nastavitelná do šířky 170 cm.
Model jen do
vyprodání zásob.

stojací,
materiál: kov + mramor,
látkové stínítko, černá barva,
(ŠxHxV): 160x40x216 cm,
nastavitelná do šířky 160 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

2.740,CINDA Typ 14
stolní,
materiál: kov + akryl,
barva stříbrná,
25x25x39 cm

CINDA
stojací lampy, rozměry jsou uváděny
v pořadí (ŠxHxV) v cm, dodávané
bez žárovky. Typ žárovky E27.

740,-

1.190,-

2.730,-

2.990,-

JADE Typ 10

JADE Typ 9

JADE Typ 6

CINDA Typ 13

stojací, bílá barva,
materiál kov,
22x44x140 cm

stojací s trojnožkou,
barva černá,
materiál: textil + dřevo,
39,5x39,5x135 cm

stojací,
barva šedá,
materiál: kov,
30x30x139 cm.
Model jen do
vyprodání zásob.

stojací,
barva: černá / zlatá,
materiál: kov,
55x40x160 cm

stojací,
materiál: kov + akryl,
barva stříbrná,
46x46x165 cm.
Model jen do
vyprodání zásob.

JADE
LAMPY

1.480,-

JADE Typ 1

moderní lampy v čistých liniích, rozměry jsou uváděny v pořadí (ŠxHxV) v cm. Typ žárovky E27 (není dodávána).
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NEPTUN

1.190,-

530,-

1.040,-

620,-

530,-

novinka

novinka

novinka

novinka

LAVAL

novinka elegantní stojanové zrcadlo,
praktické zrcadlo na kolečkách,
materiál: kovový stojan + dřevěný rám,
materiál: MDF, barevné provedení: bílá, černá
barevné provedení: bílá,
nebo hnědá, rozměry (ŠxV): 40x168 cm.
rozměry (ŠxV): 40x150 cm.
Skladem od 05.08.2020.
Skladem od 05.08.2020.
MALKIA zrkadlá

660,-

EZRIN

DUMAS

elegantní stojanové zrcadlo, materiál:
kovový stojan + plastový rám, barevné
provedení: stříbrná,
rozměry (ŠxV): 45x160 cm.
Skladem od 05.08.2020.

ASUEL

praktické zrcadlo na kolečkách, materiál:
elegantní stojanové
kovový stojan + plastový rám, barevné
zrcadlo, materál: kovový stojan +
provedení: černá nebo bílá,
plastový rám, barevné provedení:
rozměry (ŠxV): 31x160 cm.
bělavě šedé, rozměry (ŠxV): 40x150 cm.
Skladem od 05.08.2020.
Skladem od 05.08.2020.

Elegantné zrkadlá s dreveným rámom v rôznych farebných prevedeniach, na sklade ihneď k odberu. Malkia TYP 2, TYP 7 a TYP 14 na sklade od 30.06.2020.

750,-

730,-

1.050,-

1.450,-

Malkia TYP 1

Malkia TYP 2

Malkia TYP 6

Malkia TYP 7

Malkia TYP 9

rozměr (ŠxD): 50x80 cm
černá barva

rozměr (ŠxD): 54x64 cm
bílá barva

rozměr (ŠxD): 60x90 cm
patinovaná stříbrná barva

rozměr (ŠxD): 64x94 cm
stříbrná barva

rozměr (ŠxD): 78x108 cm
bílá barva

840,-

690,-

Malkia TYP 3

Malkia TYP 4

rozměr (ŠxD): 38x128 cm
stříbrná barva

rozměr (ŠxD): 29x145 cm
hnědá barva

1.940,-

Malkia TYP 10
rozměr (ŠxD): 81x111 cm, zlatá barva.
Model pouze do vyprodání zásob.
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Malkia TYP 8

Malkia TYP 5

690,-

Malkia TYP 11
rozměr (ŠxD): 66x96 cm
stříbrná barva

Malkia TYP 12

rozměr (ŠxD): 40x150 cm
bílá barva

rozměr (ŠxD): 38x128 cm
stříbrná barva

890,-

Malkia TYP 13
rozměr (ŠxD): 62x72 cm
bílá barva

940,-

1.340,-

740,-

rozměr (ŠxD): 36x126 cm
smetanová barva

840,-

Malkia TYP 14
rozměr (ŠxD): 62x82 cm
bielozlatá barva

870,-

Malkia TYP 15
rozměr (ŠxD): 62x82 cm
zlatá barva

ZRCADLA

2.650,-

1.280,novinka

novinka

DIADEM

ORKAN

praktické stojanové zrcadlo s úložným
prostorem, materiál: MDF, provedení:
bílá, rozměry (ŠxHxV): 40x40x164 cm.
Skladem od 05.08.2020.

praktické oválné zrcadlo na kolečkách, materiál:
MDF, barevné provedení: bílá, černá nebo
hnědá, rozměry (ŠxV): 40x168 cm.
Skladem od 05.08.2020.

590,-

580,-

820,-

novinka

novinka

novinka

890,-

1.250,-

novinka

novinka

PANTOS

TARAN

stojanové zrcadlo s designovým
rámem, materiál: kovový stojan + dřevěný rám,
barevné provedení: hnědá, rozměry (ŠxHxV):
42x30x158 cm. Skladem od 05.08.2020.

670,-

novinka

ELISON zrkadlá

praktické stojanové zrcadlo, materiál: MDF, barevné
provedení: bílá, červená, hnědá nebo modrá,
rozměry (ŠxV): 37x168 cm.
Skladem od 05.08.2020.

jednoduché elegantní zrcadla s kovovým rámem v různých
provedeních, skladem ihned k odběru.

1.640,-

černá

1.160,-

990,-

bílá

ELDER

DION

CALVIN

EFRAN

věšák, materiál: kov +
věšák, materiál: kov +
věšák, materiál: kov + mramorová věšák, materiál: kov,
mramorová podstava,
mramorová podstava,
podstava, provedení: černá
provedení: bílá, rozměry
nebo bílá rozměry
(prům. x V): 55x180 cm. provedení: bílá, rozměry: provedení: černá, rozměry:
(prům. x V) 37x173cm
(prům. x V) 37x173cm
(prům. x V): 37x175 cm.
Skladem od 20.06.2020.
Skladem od 20.06.2020.
Skladem od 20.06.2020.
Skladem od 20.06.2020.

ELISON zrkadlá

TYP 3

TYP 4

TYP 9

rozměr (ŠxD): 60x90 cm,
stříbrná. Model jen
do vyprodání zásob.

rozměr (ŠxD): 60x90 cm,
černá. Model jen
do vyprodání zásob.

rozměr (ŠxD): 60x90 cm,
stříbrná/černá. model
pouze do vyprodání zásob.

jednoduché elegantní zrcadla s kovovým rámem v různých provedeních, skladem ihned k odběru.

680,1.360,-

850,-

670,-

1.190,-

TYP 10

TYP 11

TYP 12

rozměr (ŠxD): 60x80 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

rozměr (ŠxD): 40x90 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

rozměr (ŠxD): 60x60 cm
Model pouze do vyprodání zásob.

TYP 14

TYP 13
rozměr (ŠxD): 60x60 cm, matný.
Model pouze do vyprodání zásob.

rozměr (ŠxD): 60x60 cm, černá/stříbrná.
Model pouze do vyprodání zásob.

1.490,-

1.390,-

lesk
2.180,-

1.040,novinka

dub

třešeň

dub

ZRCADLO

ořech

stojanové zrcadlo - masivní dřevo, barva: ořech, třešeň,
nebo dub, (ŠxV): 58x150 cm.

ZRCADLA/VĚŠÁKY

LUSET

cappuccino

AIDA NEW

praktické stojanové zrcadlo, materiál: masivní
dřevo, barevné provedení dub nebo cappuccino,
(ŠxV): 38x149,5 cm.

SASKIA
zrcadlo, materiál: MDF, provedení:
bílá lesk (ŠxV): 48x154 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

elegantní stojanové zrcadlo,
materiál: kovový stojan + plastový rám,
barevné provedení: zlatá,
rozměry (ŠxHxV): 44x35x154 cm.
Skladem od 05.08.2020.
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dodávka zboží 5 - 10 pracovních dní
Platnost od 20.05.2020 až do vydání nového katalogu.

890,-

530,-

350,-

1.070,-

1.080,-

770,- 750,-

560,-

nové barevné provedení

770,-

SIMON

890,-

LORIK

ZORO NEW

věšák, provedení:
kov-černý průměr:
29 cm, výška: 172 cm.
Doplnení
zásob 20.06.2020.

věšák,
provedení:
chrom/ořech,
průměr: 30,5 cm
výška: 182 cm

BELVIN

VASIL

věšák, materiál: kov- věšák, materiál: kov/dřevo věšák, materiál: kovčerný + mramorová
provedení: lesklá
stříbrná + dřevo-buk,
černá/přírodní dřevo, podstava, průměr: 37 cm,
průměr: 45 cm,
výška:
175 cm. Doplnení
průměr:
30
cm
výška: 174 cm
zásob 20.06.2020.
výška: 198 cm

690,-

690,-

HORST

WILLY

věšák, provedení:
věšák, materiál: kov
dřevo - přírodní
- stříbrný + dřevo
+ kov - bílá,
- buk, (ŠxHxV):
průměr: 30 cm
49x51x178 cm
výška: 180 cm

přírodní

1.190,-

bílá

JAKOB

FLOVER

designový věšák, materiál:
ohýbané březové dřevo,
provedení: dřevo natural,
rozměry: (ŠxHxV):
60x60x178 cm.

věšák, přírodní nebo bílý
kov + plastová podstava,
průměr: 30,5 cm, výška: 171 cm.
Skladem od 20.06.2020.

690,-

720,-

660,-

1.390,890,-

černá

bílá

černá

bílá

černá

bílá

hnědá

olše

ALAN

1.050,-

SADIK

JIMY NEW

věšák, materiál: kov,
černá nebo bílá + plastová
podstava, průměr: 33 cm,
výška: 175 cm.
Doplnění zásob 20.06.2020.

věšák, provedení: kov bílý,
černý nebo hnědý + mramorová
podstava, průměr: 37 cm, výška: 175 cm.
Doplnění zásob 20.06.2020.

ALAN NEW

věšák, materiál:
věšák, provedení: černý nebo
kov stříbrná + buk
bílý kov + mramorová
(plast) průměr: 35 cm,
podstava, průměr: 37 cm,
výška: 178 cm.
výška: 175 cm. Doplnění zásob
Model pouze do vyprodání zásob.
20.06.2020.

1.050,-

590,-

890,-

650,-

JIMY

ELOS

HUBERT

věšák, materiál: chrom + buk věšák, provedení:
věšák, materiál: kov
nebo olše, výška: 192 cm, bílý kov + mramorová
stříbrná + dřevopodstava, průměr:
tloušťka podstavy 6,7cm
buk + mramor, průměr:
37 cm, výška: 175 cm.
38 cm, výška: 180 cm,
Model pouze do vyprodání zásob.

599,-

499,-

790,-

LUKE

FRANK

OTMAR

ELIAS

SUNIL

ELO

IVAN

OLDO

věšák - sluha,
kov-stříbrná + dřevobuk + mramor-černý,
průměr: 30 cm
výška: 118 cm

věšák - sluha se židlí
kov-stříbrná + MDF
foliovaná-buk,
(ŠxHxV): 50x46x119 cm

věšák - sluha, materiál: kov,
provedení: šedá, (ŠxHxV):
46x30x108cm

věšák - sluha, materiál:
kov + dřevo,
barva: chrom + bílá,
(ŠxHxV): 40x30x107cm

věšák,
provedení: chrom + dřevo
přírodní, (ŠxHxV):
46x28x110 cm

věšák - sluha,
chrom + MDF foliovaná,
buk, (ŠxHxV): 46x30x110 cm

věšák - sluha,
kov-chrom + dřevo-buk,
(ŠxHxV): 48x28x111 cm

stojan na deštníky,
kov-chrom + sklo-černé,
průměr: 26 cm,
výška: 60 cm

Adresa prodejny, kde najdete nabízené zboží:

880,-

890,-

CHARLES
věšák, materiál: kov-stříbrná
+ oranžová, dřevo-buk, mramor-černá,
průměr: 38 cm, výška: 180 cm.
Model pouze do vyprodání zásob.

GANIX
věšák, provedení: kov - bílá nebo
černá, (ŠxHxV): 43x43x184cm

Expresní dodávka zboží do 4 pracovních dní je zpoplatněna služba. Je možné si ji objednat jen u zboží, které je v době objednání aktuálně nabízen v dostatečném množství prostřednictvím systemu e-shop TEMPO KONDELA s.r.o. pro obchodní partnery.
Uvedené platí výhradně pouze na zboží, při kterém není v popisu zboží uváděna jiná dodací lhůta. Informujte se na prodejně o aktuální dostupnosti zboží. Ostatní zboží bez zpoplatnění dodáváme do 10 dnů, pokud není v popisu zboží uvedeno jinak.
Ceny jsou včetně DPH, bez dekorace a platí do vyprodání zásob. Pokud zboží není skladem, informujte se o možnosti doobjednania. Za tiskové chyby neručíme! Rozměry uváděné u čalouněného nábytku mohou mít toleranci +/- 5 cm.
Tato tolerance není důvodem k reklamácii. Farebné odstíny materiálů v inzerci jsou orientační a nemusí být totožné s originálem. Leták platí do vydání dalšího čísla.

