Systém Levante
český výrobek

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

NABÍDKA BAREV
buk

bílá gravír

olše

dub noma

ořech

2.050,76 €
TV stolek LE 01
š.80 h.43 v.46cm
rozměry vnit. otvorů:
š.64 v.14cm

2.460,91 €

2.970,110 €

1.975,73 €

TV stolek LE 02
š.120 h.43 v.46cm
rozměry vnit. otvorů:
š.47 v.27cm

TV stolek LE 01-120
š.120 h.43 v.46cm
rozměry vnit. otvorů:
š.104 v.14cm

Konf. stůl K212
š.110 h.60 v.55cm

570,21 €
Police LE POL-120
š.120 h.22 v.20cm

4.515,167 €
Komoda LE 03
š.80 h.43 v.86cm

2.800,104 €

5.270,195 €

Komoda LE 04
š.80 h.43 v.86cm

Komoda LE 05
š.120 h.43 v.86cm

4.620,171 €

460,17 €

3.700,137 €

Skříň šatní
LE 06
š.80 h.58
v.178cm

Police LE POL-80
š.80 h.22 v.20cm

Skříň šatní
LE 07 L+P
š.60 h.58
v.178cm

4.405,163 €
4.830,179 €

3.770,140 €

Skříň
policová
LE 08
š.80 h.43
v.178cm

4.945,183 €

Skříň
policová
LE 09 L+P
š.60 h.43
v.178cm
na obrázku levé
provedení
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Vitrína LE 10 L+P
š.60 h.43 v.178cm

Vitrína LE 10 L+P LED
š.60 h.43 v.178cm
3 x police s LED osvětlením

na obrázku levé
provedení

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

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

Systém Gama
český výrobek

NABÍDKA BAREV
buk

bílá gravír

olše

dub noma

ořech

2.505,93 €

2.195,81 €

3.365,125 €

TV stolek Gama120
š.120 h.43 v.45cm
rozměry vnit. otvorů:
š.57 v.19,5cm

980,36 €

TV stolek Gama180
š.180 h.43 v.45cm
rozměry vnit. otvoru:
š.57,5 v.19,5cm

Panel Gama 120
š.120 h.20 v.45cm

Konf. stolek K100V
š.110 h.60 v.55cm
LDTD tl. 25 mm

1.305,48 €
Panel Gama 180-A
š.180 h.20 v.45cm

4.645,172 €

4.845,179 €

Komoda Gama 2D4S
š.120 h.43 v.90cm

4.290,159 €

Komoda Gama 2D5S
š.120 h.43 v.90cm

1.410,52 €

Komoda Gama 3D2S
š.120 h.43 v.90cm

Panel Gama 180-B
š.180 h.20 v.45cm

3.825,142 €
Skříň
Gama šatní
š.80 h.50
v.193cm

4.530,168 €
Skříň
Gama policová
š.80 h.50
v.193cm

4.185,155 €

4.290,159 €

Vitrína Gama A
L+P
š.60,5 h.43
v.193cm

Vitrína Gama B
L+P
š.60,5 h.43
v.193cm

4.645,172 €

4.745,176 €

Vitrína Gama A
-LED L+P
š.60,5 h.43
v.193cm

Vitrína Gama B
-LED L+P
š.60,5 h.43
v.193cm

2 x police s LED
osvětlením

2 x police s LED
osvětlením

na obrázku pravé provedení

na obrázku levé provedení

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

český výrobek

stůl KS3
2.470,- konferenční
š.110 h.60 v.50cm
91 €

Technický popis: konferenční stoly jsou vyrobeny z LDTD tl. 25 mm a 18 mm,
kolečka jsou plastová s kovovými ložisky. U konferenčních stolů jsou použité
hrany ABS tl. 0.5 , 1 a 2 mm a MDF hrany (viz přehled na následující straně).

stůl KS2
2.370,- konferenční
š.90 h.60 v.50cm
88 €

2.160,80 €

konferenční stůl KS1
š.60 h.60 v.50cm

ZBOŽÍ
SKLADEM

dub noma

BARVA

DODÁNÍ DO 7 DNŮ
NEBO SKLADEM NA PRODEJNĚ.
Více info u svého prodejce.

Nová řada konferenčních stolů KS je vyrobena ze zesílené LDTD desky 36mm s hranou ABS 2mm. Nohy
z MDF 60x60mm jsou v barvě dubu noma. Konferenční stoly řady KS vynikají moderním designem. Důraz byl
kladen také na maximální jednoduchost montáže stolů. Vyrábí se v desénu dubu noma.

stůl K41
1.375,- konferenční
š.110 h.60 v.55cm
51 €

stůl K40
1.595,- konferenční
š.110 h.60 v.55cm
59 €

stůl K10
1.375,- konferenční
š.110 h.60 v.55cm
51 €

stůl K65
1.425,- konferenční
š.90 h.60 v.50cm
53 €

stůl K51+kol
1.755,- konferenční
š.110 h.60 v.55cm
65 €

stůl K53+kol
1.755,- konferenční
š.110 h.60 v.55cm
65 €

1.640,61 €

konferenční stůl K61
š.110 h.60 v.55cm

1.755,65 €

konferenční stůl K55+kol
š.110 h.60 v.55cm

nabídka dezénů LDTD dle vzorníků na následující straně
1.425,- konferenční stůl K24
š.110 h.60 v.55cm
53 €

2.195,- konferenční stůl K100V
š.110 h.60 v.55cm
81 € horní deska tl. 25 mm
podnož tl. 25 mm

1.975,- konferenční stůl K302
š.90 h.60 v.55cm
73 € horní deska tl. 25 mm
podnož tl. 25 mm

2.470,91 €

konferenční stůl K400
š.110 h.60 v.55cm
horní deska tl. 36mm
podnož tl. 18mm

NOVINKA
pouze dub noma

2.090,- konferenční stůl K211
š.90 h.90 v.55cm
77 € horní deska tl. 25 mm
podnož tl. 18 mm
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1.425,- konferenční stůl K210
š.60 h.60 v.55cm
53 € horní deska tl. 25 mm
podnož tl. 18 mm

1.645,- konferenční stůl K210+kol
š.60 h.60 v.55cm
61 € horní deska tl. 25 mm
podnož tl. 18 mm

1.975,- konferenční stůl K212
š.110 h.60 v.55cm
73 € horní deska tl. 25 mm
podnož tl. 18 mm

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.Garance dodání vybraného zboží do 7 dnů platí pouze pro ČR.

Konferenční
stoly dlažbové

český výrobek

Technický popis: konferenční stoly s dlažbou jsou vyrobeny z LDTD tl. 18mm.
Kolečka jsou plastová s kovovými ložisky. U dlažbových konferenčních stolů
jsou použité hrany MDF (viz přehled níže).

1.755,- konferenční stůl KD28
š.90 h.60 v.55cm
65 €

1.975,- konferenční stůl KD28+kol 1.865,- konferenční stůl KD38
š.110 h.60 v.55cm
š.90 h.60 v.55cm
73 €
69 €

2.035,- konferenční stůl KD38+kol
š.110 h.60 v.55cm
75 €

stůl 6BK
1.600,- konferenční
š.90 h.60 v.55cm
59 €

stůl 6BK+kol 1.710,- konferenční stůl 6DL
1.820,- konferenční
š.91 h.56 v.55cm
š.90 h.60 v.55cm
63 €
67 €

1.930,71 €

konferenční stůl 6DL+kol
š.91 h.56 v.55cm

konferenční stůl 8BK
1.755,- š.110
h.60 v.55cm
65 €

stůl 8BK+kol 1.865,- konferenční stůl 8DL
1.975,- konferenční
š.116 h.56 v.55cm
š.110 h.60 v.55cm
69 €
73 €

2.085,77 €

konferenční stůl 8DL+kol
š.116 h.56 v.55cm

hnědá pískovec

bílá mramor

buk

olše

ořech

dub noma

bílá gravír

Přehled použitých hran:
Stoly: K100V, K100B, K212, K302, K210, K210 kol, K211, K302 - hrana ABS 2 mm na horní desce
Stoly: K24, 41, 48, 10, 51, 53, 55, 65, 61, 64 - hrana ABS 1 mm na horní desce
Stoly: K6BK, 6BKkol, 8BK, 8BKkol, 6dl, 6dl kol, 8dl, 8dl kol, KD28, KD28kol, KD38, KD38kol - hrana MDF tl. 10 mm na horní desce, lakovaná

buk

olše

1.925,71 €

2.160,80 €

1.605,59 €

Konf. stůl K502
š.90 h.60 v.50cm

Konf. stůl K503
š.110 h.60 v.50cm

Konf. stůl K501
š.60 h.60 v.50cm

2.475,92 €

3.075,114 €

1.900,70 €

Konf. stůl
K502+kol
š.90 h.60
v.50cm

Konf. stůl
K503+kol
š.110 h.60
v.50cm

Konf. stůl
K501+kol
š.60 h.60
v.50cm

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

Matyáš

český výrobek

KORPUS

FRONTY

KORPUS

FRONTY

buk

zelená

bílá gravír

fialová

buk

fialová

bílá gravír

zelená

buk

olše

bílá

4.040,150 €

4.625,171 €

2.405,89 €

2.370,88 €

2.750,102 €

Skříň šatní
Matyáš 2D2S
š.80 h.50 v.185 cm

Skříň
policová
Matyáš
2D2S
š.80 h.50
v.185 cm

Vitrína
Matyáš
1D2S L+P
š.40 h.43
v.185 cm

Regál
Matyáš
5P1S-40
š.40 h.43
v.185 cm

Regál
Matyáš
5P1S-60
š.60 h.43
v.185 cm

4.625,171 €
Skříň kombinovaná
Matyáš 2D2S
š.80 h.50 v.185 cm

2.270,84 €

2.960,110 €

2.880,107 €

2.405,89 €

2.195,81 €

Komoda
Matyáš
2D1S-80
š.80 h.43
v.90 cm

Komoda
Matyáš
4S-80
š.80 h.43
v.90 cm

Komoda
Matyáš
3S1P-80
š.80 h.43
v.90 cm

Komoda
Matyáš
4S-40
š.40 h.43
v.90 cm

Komoda
Matyáš
3S1P-40
š.40 h.43
v.90 cm

2.855,- Matyáš PC stůl 3
106 € š.140 h.60 v.75 cm

2.580,- Matyáš PC stůl 2
95 € š.120 h.50 v.75 cm

1.280,-Matyáš PC stůl 1
47 € š.120 h.50 v.75 cm

980,36 €

Panel M120
š.120 h.20 v.45 cm

425,16 €
police M35

505,19 €
police M35-1D L/P
š.35 cm
h.20 cm
v.35 cm

2.960,- postel Matyáš 1
110 € š.204 h.94 v.43 cm

3.520,- postel Matyáš 2
130 € š.204 h.94 v.60 cm

dvířka
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3.635,-postel Matyáš 3
135 € š.204 h.94 v.60 cm

dvířka

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

dvířka

Skříň Hana
český výrobek

Technický popis: korpus i dveře z LDTD 18mm, hliníkové vodící a uchýtové lišty,
nastavitelná výška polic, volitelný desén středového pruhu na dveřích, hrana ABS
tl. 0,5mm.

dveře možnost objednat v jednobarevném nebo dvojbarevném provedení (viz foto). Nabídka dezénů pro
korpus, dveře a středový pás dle nabídky barev níže.

11.015,408 €

buk

olše

ořech

bílá gravír

dub noma

Zasouvací skříň Hana
š.180 h.60 v.200cm

Skříně a
nástavce

český výrobek

2.235,83 €
2.915,108 €

1.980,73 €

3.895,144 €

Nástavec N-03
š.135 h.60
v.50cm

Nástavec N-02
š.90 h.60
v.50cm

Nástavec N-04
š.180 h.60
v.50cm

varianty skříně SK90

(kombinovaná) (policová)

(šatní)

8.560,317 €
Skříň SK-03
š.135 h.60
v.200cm

6.250,231 €
Skříň SK-02
š.90 h.60
v.200cm

10.335,383 €

4.070,151 €

4.995,185 €

Skříň SK-90 šatní
š.90 h.60 v.180cm

Skříň SK-90
kombinovaná i
policová
š.90 h.60 v.180cm

Skříň SK-04
š.180 h.60
v.200cm

3.670,136 €

ořech

Nástavec Delta 135
š.135 h.57 v.50cm

3.780,140 €
Nástavec Delta 150
š.150 h.57 v.50cm

Nástavec N90
š.90 h.60 v.70cm

7.930,294 €

8.430,312 €

Skříň Delta 135K
kombinovaná
š.135 h.57 v.200cm

Skříň Delta 150K
kombinovaná
š.150 h.57 v.200cm

buk

olše

dub noma

bílá gravír

7.600,281 €

8.045,298 €

8.245,305 €

8.775,325 €

Skříň Delta 135S
šatní
š.135 h.57 v.200cm

Skříň Delta 150S
šatní
š.150 h.57 v.200cm

Skříň Delta 135P
policová
š.135 h.57 v.200cm

Skříň Delta 150P
policová
š.150 h.57 v.200cm

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

Technický popis: horní a spodní deska LDTD tl. 25 mm, ostatní tl. 18 mm, plnovýsuvné
šuplíky na kuličkových pojezdech se zvýšenou nosností, hrany ABS tl. 0,5 mm a 2 mm.
Cena postele P25 je bez roštu a matrace.

český výrobek

ořech

buk

olše

dub noma

bílá gravír

87 cm
23 cm
výška spodní hrany
roštu 36 cm

25 cm

Postel je vyrobena z lamina tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm.

1.610,60 €

CENY POSTELÍ BEZ ROŠTU A MATRACE
postel P25-90 (š,95,h.205,v.87 cm)
postel P25-160 (š,165,h.205,v.87 cm)
postel P25-180 (š,185,h.205,v.87 cm)

Postel Karla

2.785,- / 103 €
3.690,- / 137 €
3.945,- / 146 €

4.950,183 €

Noční stolek NS25-2S
š.44 h.40 v.42cm

Komoda KOM25-4S
š.90 h.60 v.94cm

Skříň SK25-3D3S
š.135 h.60 v.190cm

horní a spodní deska tl.25 mm
hrana ABS 2 mm,
korpus tl. 18 mm, ABS 0,5 mm

horní a spodní deska tl.25 mm
hrana ABS 2 mm,
korpus tl. 18 mm, ABS 0,5 mm

horní a spodní deska tl.25 mm
hrana ABS 2 mm,
korpus tl. 18 mm, ABS 0,5 mm

český výrobek

S posteli Karla je kompatibilní
úložný prostor Ota (viz další
strana).

12 cm

20 cm

výška spodní hrany
roštu 33, 38, 43 cm

25, 30, 35 cm

97 cm
167 cm
187 cm

buk

ořech

Přistýlka Nela k postelím Karla a Nela
Karla+5
Nela+5 /6 cm
Nela+10 /11 cm
Karla+10

olše

dub noma

spodní hr

ana roštu

bílá gravír

1.755,65 €
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2.635,- / 98 €
postel KARLA 160 š.167 h.205 v.88................ 3.735,- / 138 €
postel KARLA 180 š.187 h.205 v.88................ 3.835,- / 142 €
postel KARLA 90 + 5 š.97 h.205 v.93 cm....... 2.855,- / 106 €
postel KARLA 160 + 5 š.167 h.205 v.93 cm.... 3.960,- / 147 €
postel KARLA 180 + 5 š.187 h.205 v.93 cm.... 4.060,- / 150 €
postel KARLA 90 +10 š.97 h.205 v.97 cm...... 3.075,- / 114 €
postel KARLA 160 +10 š.167 h.205 v.97 cm... 4.180,- / 155 €
postel KARLA 180 +10 š.187 h.205 v.97 cm... 4.280,- / 159 €
postel KARLA 90 š.97 h.205 v.88 ..................

97 cm
93 cm
88 cm

46 cm
51 cm
56 cm

7.655,284 €

12 cm

Přistýlka NELA
š.195 h.97 v.24cm
prostor pro matraci 190x90cm (cena přistýlky je bez roštu a matrace)

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

Postel Nela
český výrobek
ceny postelí bez roštu a matrace
(vnější rozměry postele)

ořech

cm
205 cm
200

2.420,- / 90 €
postel NELA 160 š.167 h.205 v.67................ 3.465,- / 128 €
postel NELA 180 š.187 h.205 v.67................ 3.615,- / 134 €
postel NELA 90 + 5 š.97 h.205 v.72 cm....... 2.530,- / 94 €
postel NELA 160 + 5 š.167 h.205 v.72 cm.... 3.600,- / 133 €
postel NELA 180 + 5 š.187 h.205 v.72 cm.... 3.745,- / 139 €
postel NELA 90 +10 š.97 h.205 v.77 cm...... 2.630,- / 97 €
postel NELA 160 +10 š.167 h.205 v.77 cm... 3.735,- / 138 €
postel NELA 180 +10 š.187 h.205 v.77 cm... 3.855,- / 143 €

cm
12
33 cm
38 cm
43 cm

46 cm
51 cm
56 cm

postel NELA 90 š.97 h.205 v.67 ..................

buk

olše

dub noma

bílá gravír

67 cm
72 cm
77 cm

90 cm
160 cm
180 cm

20 cm
25, 30, 35 cm

97 cm
167 cm
187 cm

1.415,52 €

1080,40 €

990,37 €

Noční stolek
Jan 2S
š.40 h.35
v.45cm

Noční stolek
Jan 1S
š.40 h.35
v.45cm

Noční stolek
NL 02 L+P
š.40 h.35
v.55cm
horní deska LDTD 25 mm

1.125,- / 42 €
1.175,- / 44 €
1.235,- / 46 €

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

1.610,- / 60 €
1.675,- / 62 €
1.735,- / 64 €
OTA 200/21 š.198,5 h.73 v.22,5 cm 1.990,- / 74 €
OTA 200/26 š.198,5 h.73 v.27,5 cm 2.085,- / 77 €
OTA 200/31 š.198,5 h.73 v.32,5 cm 2.190,- / 81 €

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

Postel „L”
český výrobek

Postele L160 - L180
výškově nastavitelná
vzpěra roštu.

ceny postelí bez roštu a matrace
(vnější rozměry postele)

/ 135 €
postel L-160 š.171 h.205 v.75... 5.215,- / 193 €
postel L-180 š.191 h.205 v.75... 5.500,- / 204 €

m
5c
2 0 cm
0
20
m
0c
5, 1
90 cm
1
,
20
160 cm
35 cm 180 cm
40 cm
45 cm
25 cm

postel L-90 š.101 h.205 v.75 .... 3.650,-

Postel „L2”

58 cm

NABÍDKA BAREV
buk

olše

1.040,39 €
Noční stolek
NL 01 L+P
š.40 h.35
v.55cm

75 cm
horní deska MDF 25 mm

30 cm
101 cm
171 cm
191 cm

4.405,- / 163 €
postel L2-90
š.101 h.205 v.75

Na obrázku provedení pravé

UP 100 š.98,5 h.73 v.29 cm
UP 150 š.150 h.73 v.29 cm
UP 200 š.198 h.73 v.29 cm
Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.

1.365,- / 51 €
1.890,- / 70 €
2.370,- / 88 €
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Rohové
lavice

český výrobek

800,30 €

785,29 €
Úl.Prostor
DANA
MALÝ
š.63 h.42
v.30cm
materiál
LDTD
tl. 18mm
úl. prostor
38,9 litrů

1010,37 €

970,36 €
Úl.Prostor
DANA
VELKÝ
š.105 h.42
v.30cm
materiál
LDTD
tl. 18mm
úl. prostor
66,4 litrů

1.650,61 €
Lavice ZUZANA
š.109 h.50
v.46cm
materiál LDTD
tl. 18mm

4.350,161 €

2.565,95 €

Roh. Lavice
DANA
š.158 h.116
v.87cm
materiál LDTD
tl. 18mm
úl. prostor šuplíky Dana

hl. sedáku
40 cm
výška
sedu
46 cm

1.295,48 €
Židle DAVID
š.45 h.50
v.87cm
materiál LDTD
tl. 18mm
(hmotnost 15kg)

2.775,103 €

4.735,175 €
hl. sedáku
40 cm
výška
sedu
46 cm

nabídka dezénů LDTD a potahových látek dle vzorníků na následující straně
4.820,179 €

hl. sedáku
37 cm
výška
sedu
45 cm

Roh. Lavice
KATKA
š.140 h.110
v.83cm
materiál LDTD
tl. 18mm
úl. prostor
42 litrů

5.245,194 €
hl. sedáku
40 cm
výška
sedu
45 cm
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Roh. Lavice
LUCIE
š.158 h.118
v.87cm
materiál LDTD
tl. 18mm
úl. prostor
31 litrů

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

3.040,113 €
Lavice PETRA
š.97 h.47
v.83cm
materiál LDTD
tl. 18mm
úl. prostor
26 litrů

3.520,130 €

Rohové
lavice

český výrobek

VZORNÍK LÁTEK PRO ROHOVÉ, ROVNÉ LAVICE, ŽIDLE A TABURETY
Nashville
A09

Nashville
A27

Nashville
A29

Ilgi 05

Ilgi 03

Ilgi 04

buk

olše

VZORNÍK LÁTEK V DOPRODEJI
Vila 13

ořech

Agaston 832

4.295,159 €

Roh. Lavice LENKA
š.140 h.110 v.83cm
materiál LDTD tl. 18mm, úl. prostor 113 litrů

Lavice MONIKA
š.94 h.44 v.83cm
materiál LDTD tl. 18mm, úl. prostor 63 litrů

Roh. Lavice JANKA
š.140 h.110 v.83cm
materiál LDTD tl. 18mm, úl. prostor 113 litrů

bílá gravír

K

2.775,103 €

4.295,159 €

dub noma

A

Ilgi 07

O
VI
N

N
O
VI
N

K
O
VI
N
N

Vila 3

N

Vila 2

Loft 7

K
A

Loft 4

A

Loft 2

hl. sedáku
38 cm
hl. sedáku
38 cm

výška
sedu
44 cm

6.590,244 €
Roh. Lavice
ALICE
š.130 h.160
v.90cm
materiál LDTD
tl. 25+18mm
úl. prostor
46 litrů

hl. sedáku
42 cm
výška
sedu
46 cm

NOVINKA

regál
3P-45
š.50 h.28
v.85cm
LDTD tl.
18 a
25mm

Židle je vyrobena z ohýbaného bukového dřeva, je lepené a šroubované konstrukce.
Nabídka moření dle vzorníku barev u židle.

1.250,46 €

nabídka potahových látek dle vzorníku výše

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

olše ořech

skladem

1.290,48 €
Židle Hugo
š.43 h.44
v.94cm (v. sedu 48 cm)
dub n.

bílá gr.

na objednávku
(dodání do 6 týdnů)

ořech

Lavice EVA
š.100
v.90cm
materiál LDTD
tl. 25+18mm
úl. prostor
28 litrů

925,34 €

NOVINKA

Židle, taburety

buk

3.490,129 €

výška
sedu
44 cm

640,24 €

755,28 €

Taburet DAN
š.40 h.40
v.46cm
LDTD 18mm
ABS 0,5mm

Taburet ADAM
š.40 h.40
v.46cm
LDTD 25mm
ABS 1 mm

590,22 €

515,19 €

Taburet
TAB 02 - SCK
Ø 37cm v.46cm
LDTD 18mm
ABS 1 mm

Taburet
TAB 02 - SNK
Ø 37cm v.46cm
LDTD 18mm
ABS 1 mm

olše

dub noma

bílá gravír

1.565,58 €

1.460,54 €

Taburet RADEK
š.43 h.43
v.42 cm
ul. prostor
29 litrů

Taburet PETR
š.40 h.40
v.40 cm
ul. prostor
33,5 litrů

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

Technický popis: Jídelní stoly jsou vyrobené z LDTD tl. 18, 25 a 36mm. Na stoly JSH,
JSHŠ, JS4N, JS4NŠ, DANIEL a R2 je použitá hrana ABS tl. 1mm. Na stolech „JS ..-..”
- hrana ABS tl 2mm. Stůl KNIHA - hrana ABS tl. 0,5 mm. Stůl JST - hrana ABS tl. 2mm.

český výrobek

ZBOŽÍ
SKLADEM

stůl JSH 90x60
2.095,- Jídelní
š.90 h.60 v.76cm
78 € roz. mezi nohama 46/76 cm

Jídelní stůl JSHŠ 90x60
2.600,- š.90
h.60 v.76cm
96 € roz. mezi nohama 46/76 cm

dub noma

stůl JSH 80x80
2.300,- Jídelní
š.80 h.80 v.76cm
85 € roz. mezi nohama 56/96 cm

Jídelní stůl JSHŠ 80x80
2.715,- š.80
h.80 v.76cm
101 € roz. mezi nohama 56/96 cm

BARVA:

2.450,91 €
Jídelní stůl MAXIM
š.90 h.60 v.76cm

DODÁNÍ DO 7 DNŮ
NEBO SKLADEM NA PRODEJNĚ.
Více info u svého prodejce.

LDTD tl. 36 mm (horní deska)
MDF nohy 60x60mm.

stůl JS4N 90x60
2.185,- Jídelní
š.90 h.60 v.76cm
81 € roz. mezi nohama 46/76 cm

2.540,94 €

Jídelní stůl JS4N 110x70
2.305,- š.110
h.70 v.76cm
85 € roz. mezi nohama 56/96 cm

2.630,97 €

Jídelní stůl JS 80-120

Jídelní stůl JS4NŠ 90x60
š.90 h.60 v.76cm
roz. mezi nohama 46/76 cm

Jídelní stůl JS4NŠ 110x70
š.110 h.70 v.76cm
roz. mezi nohama 56/96 cm

3.020,- / 112 €

(rozměr mezi nohama 68,5 / 108,5 cm)

Jídelní stůl JS 80-130

3.245,- / 120 €

1.955,- Jídelní stůl TOM 610
š.100 h.60 v.76cm
72 € LDTD tl. 25 mm.

1.830,68 €
Jídelní stůl DANIEL
š.100 h.60 v.76cm

Jídelní stůl TOM 711
2.420,- š.110
h.70 v.76cm
90 € LDTD tl. 25 mm.

LDTD tl. 18 mm.

3.470,129 €

2.825,105 €

Rozkladací jídelní stůl R2
š.120/165 h.80 v.76cm

Rozkladací jídelní stůl KNIHA
š.90/120 h.60 v.78cm

roz. mezi nohama 88/46,5 cm

roz. mezi nohama 46/76 cm

(rozměr mezi nohama 68,5 / 118,5 cm)

Jídelní stůl JS 90-140

3.535,- / 131 €

(rozměr mezi nohama 78,5 / 128,5 cm)

Jídelní stůl JS 90-150

3.690,- / 137 €

(rozměr mezi nohama 78,5 / 138,5 cm)

buk

olše

ořech

dub noma

bílá gravír

buk

olše

dub noma

bílá gravír

- horní deska - LDTD tl. 25 mm
- nohy jsou z bukového masivu
- výška stolů je 77cm

Peřináče
1.980,73 €

2.530,94 €

Peřináč PE 01
š.85 h.47 v.80cm

Peřináč PE 02
š.85 h.47 v.80cm
(se šuplíkem)

ořech

12

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.Garance dodání vybraného zboží do 7 dnů platí pouze pro ČR.

Předsíňový
nábytek

český výrobek

1.095,- Věšákový panel P 04
41 € š.90 v.100cm

1.160,- Věšákový
panel P 10
43 € š.90 v.135cm

1.380,- Věšákový
panel P 11
51 € š.90 v.135cm

2.415,- Skříňka P 08
89 € š.90 h.40 v.50cm

1.605,- Skříňka P 07
59 € š.90 h.40 v.50cm

1.205,- Skříňka P 09 L+P
45 € š.40 h.40 v.70cm

2.995,- Botník B 01
111 € š.90 h.35 v.84cm

3.295,- Skříň P 01
122 € š.90 h.40 v.180cm

4.010,- Skříň P 02
149 € š.90 h.40 v.180cm

1.095,41 €

Věšákový panel P 05
š.90 h.24 v.100cm

875,32 €
Zrcadlo P 06
š.40 v.100cm

NABÍDKA BAREV
buk

bílá gravír

olše

dub noma

ořech

výsuvné raminko

Police
980,36 €
Panel M120
š.120 h.20 v.45cm

Police PZ

570,21 €

460,17 €

Police LE POL-120
š.120 h.22 v.20cm

Police LE POL-80
š.80 h.22 v.20cm

Police PH

Police PZ / PH 50 š.50 h.18 v.15cm
Police PZ / PH 60 š.60 h.18 v.15cm
Police PZ / PH 70 š.70 h.18 v.15cm
Police PZ / PH 80 š.80 h.18 v.15cm
Police PZ / PH 90 š.90 h.18 v.15cm

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

400,- / 15 €
435,- / 16 €
465,- / 17 €
500,- / 19 €
535,- / 20 €
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Psací stoly
a regály

český výrobek

1.375,51 €

2.145,79 €

1.690,63 €

1.425,53 €

Psací stůl PC 08
š.135,h.60,v.75 cm

Psací stůl PC 07
š.110,h.55,v.75 cm

Psací stůl PC 06
š.90,h.90,v.75 cm

Psací stůl PC 03
š.90,h.53,v.75 cm

horní deska tl.25 mm ABS 2 mm
nohy ABS 0,5 mm

horní deska tl.18 mm ABS 1 mm
nohy ABS 0,5 mm

kovové pojezdy, kovové úchytky
nohy ABS 0,5 mm

kovové pojezdy
nohy ABS 0,5 mm

1.385,51 €

2.415,89 €

2.195,81 €

Kontejner PK 02
š.43,h.43,v.66 cm

Kontejner ZK 03
š.40,h.48,v.68 cm

Kontejner ZK 01
š.40,h.53,v.70 cm

2.855,106 €

2.305,85 €

Psací stůl PC 05
š.115,h.60,v.75 cm

Psací stůl PC 04
š.110,h.60,v.75 cm

kovové pojezdy, kovové úchytky
nohy ABS 0,5 mm

kovové pojezdy, kovové úchytky
nohy ABS 0,5 mm

NABÍDKA BAREV
buk

bílá gravír

olše

dub noma

ořech

14

1.925,71 €

2.275,84 €

2.965,110 €

Regál REG 50
š.50 h.37 v.180cm

Regál REG 50-2D
š.50 h.39 v.180cm

Regál REG 50-4D
š.50 h.39 v.180cm

2.100,78 €

2.525,94 €

3.270,121 €

Regál REG 60
š.60 h.37 v.180cm

Regál REG 60-2D
š.60 h.39 v.180cm

Regál REG 60-4D
š.60 h.39 v.180cm

2.200,81 €

2.745,102 €

3.535,131 €

Regál REG 70
š.70 h.37 v.180cm

Regál REG 70-2D
š.70 h.39 v.180cm

Regál REG 70-4D
š.70 h.39 v.180cm

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

Psací stoly
a komody

český výrobek

2.855,- Matyáš PC stůl 3
106 € š.140 h.60 v.75 cm

1.280,- Matyáš PC stůl 1
47 € š.120 h.50 v.75 cm

2.580,- Matyáš PC stůl 2
95 € š.120 h.50 v.75 cm

buk

olše

bílá gravír

2.270,84 €

2.960,110 €

2.405,89 €

2.880,107 €

2.195,81 €

Komoda
Matyáš 2D1S-80
š.80 h.43 v.90cm

Komoda
Matyáš 4S-80
š.80 h.43 v.90cm

Komoda
Matyáš 4S-40
š.40 h.43 v.90cm

Komoda
Matyáš 3S1P-80
š.80 h.43 v.90cm

Komoda
Matyáš 3S1P-40
š.40 h.43 v.90cm

buk

olše

bílá gravír

4.950,- Komoda KOM25-4S
183 € š.90 h.60 v.94cm

Skříňka 50-2D
š.50 h.39 v.78 cm

1.495,55 €

Skříňka 60-2D
š.60 h.39 v.78 cm

1.615,60 €

Skříňka 70-2D
š.70 h.39 v.78 cm

1.750,65 €

4.515,- Komoda LE 03
167 € š.80 h.43 v.86cm

2.800,- Komoda LE 04
104 € š.80 h.43 v.86cm

buk

4.755,- Komoda KL 2D4S
176 € š.120 h.43 v.93cm

olše

ořech

dub noma

4.945,- Komoda KL 2D5S
183 € š.120 h.43 v.93cm

5.270,- Komoda LE 05
195 € š.120 h.43 v.86cm

bílá gravír

4.405,- Komoda KL 3D2S
163 € š.120 h.43 v.93cm

Ceny jsou maloobchodní včetně DPH, bez dekorací. Dodavatel neručí za tiskové chyby. Barevné zobrazení se může lišit od skutečnosti.
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Kolekce Natura
komody
4.855,180 €

5.020,186 €

7.025,260 €

6.085,225 €

Komoda 01
š.85 h.42 v.75cm

Komoda 02
š.85 h.42 v.75cm

Komoda 10
š.125 h.42 v.75cm

Komoda 11
š.125 h.42 v.75cm

5.020,186 €

4.435,164 €

6.605,245 €

6.605,245 €

Komoda 04
š.85 h.42 v.75cm

Komoda 12
š.125 h.42 v.75cm

Komoda 16
š.125 h.42 v.75cm

Komoda 03
š.85 h.42 v.75cm

16

vyrobeno v EU

5.440,201 €

5.600,207 €

7.865,291 €

6.690,248 €

Komoda 05
š.85 h.42 v.91cm

Komoda 06
š.85 h.42 v.91cm

Komoda 17
š.125 h.42 v.91cm

Komoda 18
š.125 h.42 v.91cm

5.600,207 €

4.770,177 €

7.345,272 €

7.345,272 €

Komoda 07
š.85 h.42 v.91cm

Komoda 08
š.85 h.42 v.91cm

Komoda 19
š.125 h.42 v.91cm

Komoda 23
š.125 h.42 v.91cm

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

Kolekce Natura
komody

vyrobeno v EU

8.030,- Komoda 24
297 € š.165 h.42 v.75cm

9.205,- Komoda 25
341 € š.165 h.42 v.75cm

8.530,- Komoda 26
316 € š.165 h.42 v.75cm

8.865,- Komoda 27
328 € š.165 h.42 v.91cm

10.370,- Komoda 28
384 € š.165 h.42 v.91cm

9.365,- Komoda 29
347 € š.165 h.42 v.91cm

5.940,220 €

8.025,297 €

6.440,239 €

6.440,239 €

7.690,285 €

Komoda 30
š.85 h.42 v.125cm

Komoda 31
š.85 h.42 v.125cm

Komoda 32
š.85 h.42 v.125cm

Komoda 33
š.85 h.42 v.125cm

Komoda 34
š.85 h.42 v.125cm

10.495,- Komoda 35
389 € š.125 h.42 v.125cm

9.365,- Komoda 48
347 € š.125 h.42 v.125cm

11.210,- Komoda 50
415 € š.165 h.42 v.125cm

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

vyrobeno v EU

pohodlné vstávání

Postele z borovicového masivu jsou ekologickým nábytkem vhodným pro děti i
dospělé. Jsou ošetřené dvěma vrstvami bezbarvého ekologického laku. Postele
Max jsou vhodné pro seniory nebo osoby s pohybovým omezením.

4.495 ,- / 166 €

pohodlné vstávání

4.595 ,- / 170 €

Postel MAX V+10 90
š.101 h.212 v.78cm

Postel MAX+15 90
š.101 h.212 v.85cm

5.810 ,- / 215 €

5.995 ,- / 222 €

Postel MAX V+10 160
š.171 h.212 v.78cm

Postel MAX+15 160
š.171 h.212 v.85cm
50 cm

45 cm

6.170 ,- / 229 €

6.370,- / 236 €

Postel MAX V+10 180
š.191 h.212 v.78cm

Postel MAX+15 180
š.191 h.212 v.85cm
výška spodní hrany roštu 39 cm

výška spodní hrany roštu 34 cm

33 cm

2.810 ,- / 104 €

3.250 ,- / 120 €

Postel Nina 90
š.100 h.210 v.72cm

Postel Stela 90
š.99 h.209 v.80cm

3.935 ,- / 146 €

4.550 ,- / 169 €

Postel Nina 160
š.170 h.210 v.72cm

Postel Stela 160
š.169 h.209 v.80cm
39 cm

4.295 ,- / 159 €
Postel Nina 180
š.190 h.210 v.72cm

výška spodní hrany roštu 24 cm

výška spodní hrany roštu 28 cm

4.860 ,- / 180 €
Postel Stela 180
š.189 h.209 v.80cm

Nosnost jednolůžka (postele MAX, Nina, Stela a Anetka) je 100kg, u dvojpostelí
(Max, Nina, Stela, Anetka) je pak nosnost 100kg na jedné polovině postele.

1.870 ,- / 69 €
Postel Anetka 90
š.99 h.205 v.50cm

2.810 ,- / 104 €
33 cm

Postel Anetka 160
š.169 h.205 v.50cm

3.080 ,- / 114 €

výška spodní hrany roštu 24 cm

1.410,52 €

1.495,55 €

Noční stolek
MA 209 Stela L+P
š.42 h.35 v.55cm

Noční stolek MA 209
š.42 h.32 v.43cm

hranaté nožky

Postel Anetka 180
š.189 h.205 v.50cm

Úložné prostory a rošty do postelí

Lamelový rošt je z lepeného břízového dřeva, mezera mezi lištami
je 3 cm, šířka lišty 3.5 cm, nosnost 110 kg , dodáváno v demontu

Laťový rošt (šířka latěk 6.5 cm)

Šuplík MA 403
š.97 h.70 v.19cm
Šuplík MA 433
š.97 h.70 v.22cm

1.290,- / 48 €
1.260,- / 47 €

Šuplík MA 422 1.500,š.150 h.70 v.22cm

/ 56 €

Šuplík MA 411 1.890,š.197 h.70 v.22cm

/ 70 €

Šuplíky jsou kompatibilní se všemi
borovicovými postelemi, kromě
dětských postelí. Jsou opatřeny
kolečkami, díky kterým se s nimi
lehce manipuluje.

Dětské postele z masivu
Smrková postel OLEK 018

5.440,201 €

Rošt 90 - 14 latěk
š.90 d.200 v.2cm

340,- / 13 €

Rošt 160 - 14 latěk
š.160 d.200 v.2cm

590,- / 22 €

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

2.010,- / 74 €

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

3.785,- / 140€

Kvalitní a bezpečné postele pro děti. Opatřeny dětskou zábranou proti nechtěnému pádu.
Přírodní a zdravotně nezávadný nábytek.

molitanová matrace tl.10 cm
speciálně upravená na 3 díly

Dětská postel VIOLA - borovice
š.165,h.85,v.53 cm (cena včetně
11laťového roštu
bez matrace)

2.610 Kč
97 €
nastavitelná velikost 3 rozměry:
š.86, délka - 105/147/189 cm
cena včetně kompletní matrace (3 části)
a dřevěného rostocího roštu
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Lamelový
rošt

Šuplík VIOLA 1.405 Kč
na kolečkách
52 €
š.158,h.60,v.18 cm

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

Molitanová matrace
š.160,h.80,v.9 cm

2.200 Kč
81 €

Kolekce Natura
skříně a vitríny

vyrobeno v EU

11.035,409 €

14.555,539 €

15.380,570 €

Kombinovaná
skříň 2+1P
š.85 h.60 v.190cm

Kombinovaná
skříň 3+3P
š.125 h.60
v.190cm

Kombinovaná
skříň 3+3P-L
š.125 h.60
v.190cm

13.380,496 €

14.210,526 €

Kombinovaná
skříň 3P
š.125 h.60
v.190cm

Kombinovaná
skříň 3P-L
š.125 h.60
v.190cm

9.695,359 €
Šatní skříň 2+1
š.85 h.60 v.190cm

10.370,384 €
Kombinovaná
skříň 2P
š.85 h.60 v.190cm

8.365,310 €
Šatní skříň 2Z
š.85 h.60 v.190cm

8.180,303 €
Vitrína V2
š.85 h.42 v.190cm

4.180,155 €

3.345,124 €

Nástavec 3
š.125 h.60 v.51cm

Nástavec 2
š.85 h.60 v.51cm

Policový systém Viktor

Praktické bytové doplňky z borovicového masivu, ošetřeny
dvěma vrstvami bezbarvého ekologického laku.

Regál MA-068
š.40,50,60,70,80,h.30 cm

Botník

šiřky 40,50,60cm
výška 86cm 1.210,výška 100cm 1.390,výška 150cm 2.245,výška 165cm 2.360,výška 200cm 2.910,-

/ 45 €
/ 52 €
/ 83 €
/ 87 €
/ 108 €

šiřky 70,80cm
výška 86cm 1.390,výška 100cm 1.585,výška 150cm 2.425,výška 165cm 2.495,výška 200cm 3.080,-

/ 51 €
/ 59 €
/ 90 €
/ 92 €
/ 114 €

2.680,99 €
Botník MA-194
š.80 h.35 v.55cm

Rohový regál MA-067
š.52x52,h.55 cm

výška 86cm 1.780,výška 100cm 2.145,výška 150cm 2.620,výška 165cm 2.820,výška 200cm 3.385,-

/ 66 €
/ 79 €
/ 97 €
/ 104 €
/ 125 €

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

Rohový regál MA-085
š.30,h.30 cm

výška 86cm
940,- / 35 €
výška 100cm 1.125,- / 42 €
výška 150cm 1.600,- / 59 €
výška 165cm 1.780,- / 66 €
výška 200cm 2.140,- / 79 €
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Kuchyň Klára
český výrobek

hl. 53 cm 40 cm
hl. 30 cm 40 cm

60 cm

80 cm

80 cm

60 cm

40 cm

60 cm

60 cm

80 cm

80 cm

40 cm

40 cm

82 cm
70 cm

HS40-1D
L/P
60 cm

HS60-2D

HS80-2D

60 cm

bez dvířek

695,26 €

2.005,74 €

1.575,- 1.295,- 880,33 €
58 €
48 €

HS80-2D
sklo

HS60-2D
sklo

HS40-1D
sklo L/P

HS40-roh

DS40-1D
L/P

DS40-4S

DS60-4S

DS60-2D

Dřez

985,36 €

Pracovní desky Kronospan tl. 28 mm
černá 6118
šedá 853 pískovec 6522

1.350,50 €

2.250,83 €

DS80-2D-dřez

DS80-2D

Šuplíky jsou osazené na
kuličkových plněvýsuvných
pojezdech
hl. 45 cm

š.78 h.43,5 v.15cm
součástí dřezu je
sifon a mont. sada

HS60-1D-dig

HS60-dig

4.185,155 €

1.470,- 3.140,- 3.520,- 1.880,- 2.250,116 € 130 € 70 €
54 €
83 €

60 cm
35 cm

1.055,- 1.355,- 1.630,39 €
50 €
60 €

Nabídka dezénů pro korpusy skříněk a dvířka , materiál LDTD tl. 18mm
buk

olše

ořech

dub noma

bílá gravír

Běžný metr p.d.
735,- / 27 €

Ps60 L/P
š.60 h.57 v.205cm

Kuchyň Dáša
český výrobek

nabídka dezénů a pracovních desek je stejná jako u kuchyně Klára (viz výše)
Potravinová skříň PS60 L/P je společna pro oba kuchyňské systémy (viz foto)
60 cm

60 cm

80 cm

80 cm

57,7
cm

1.250,- 1.480,- 1.610,- 1.935,46 €
55 €
60 €
72 €
HS40-2D
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HS60-2D

HS60-2D
sklo

HS80-2D
sklo

60 cm

40 cm

60 cm

80 cm

80 cm

60 cm
29 cm

hl. 30 cm 40 cm

hl. 53 cm 40 cm

82 cm

1.740,64 €

865,32 €

1.465,54 €

3.520,130 €

3.140,- 1.880,116 € 70 €

2.250,83 €

2.250,83 €

HS80-2D

HS60-1D-dig

DS40-1D
L/P

DS60-4S

DS40-4S

DS80-2D

DS80-2D-dřez

DS60-2D

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

