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AMBRA
Celomasivní nábytek

obývací pokoj / jídelna

Provedení:

přední plochy:: divoký dub Bianco, přírodní masiv
korpus: divoký dub Bianco, přírodní masiv
povrchová úprava: olejováno, kartáčováno

Art.-Nr.

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :
Cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :
Cena

Art.-Nr.
Popis
Š/ V/ H v cm :
Cena

40 52 19 ..
Samostatné elementy - volně prodejné

..04
Komoda
2 dvířka,
3 zásuvky

..10

..12

..15

Vitrina
2 proskl.dvířka, 2 plná dvířka,
2 vnitřní zásuvky

Vitrina velká
pravá / levá varianta otevírání
dveří
1 proskl. dvířka, 1 plná dvířka

Knihovna
2 dvířka, 2 zásuvky,
4 otevřené fochy

(osvětlení nutno separátně objednat)

(osvětlení nutno separátně
objednat)

(osvětlení nutno separátně objednat)

cca. 82 / 130 / 45 cm

cca. 120 / 200 / 45 cm

cca. 63 / 200 / 45 cm

cca. 120 / 200 / 45 cm

34.930,-

48.930,-

30.030,-

..26

..48

..49

Lowboard
2 dvířka,
2 otevřené fochy

Highboard
1. proskl. dvířka, 4 plná dvířka,
2 zásuvky,
(osvětlení nutno separátně objednat)

Sideboard
2 dvířka,
3 zásuvky

cca. 166 / 56 / 45 cm

cca. 153 / 140 / 45 cm

cca. 180 / 80 / 45 cm

26.530,-

48.930,-

41.930,-

..50

..60

..69

Konferenční stůl
spodní odkládací foch,
1 zásuvka

Jídelní stůl
rozkládací na 260 cm
výsuvný mechanismus

Závěsná police

cca. 120 / 46 / 70 cm

cca. 180 / 76 / 90 cm

cca. 150 / 25 / 25 cm

23.040,-

41.930,-

6.230,-

Maloobchodní ceník platný od 22.8.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

45.430,-

..49-A

Sideboard
2 proskl. dvířka,
2 plná dvířka
(osvětlení nutno separátně objednat)

cca. 157 / 80 / 45 cm
31.430,-
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AMBRA
Celomasivní nábytek

obývací pokoj / jídelna

Provedení:

přední plochy:: divoký dub Bianco, přírodní masiv
korpus: divoký dub Bianco, přírodní masiv
povrchová úprava: olejováno, kartáčováno

Art.-Nr.

40 52 19 ..
Příslušenství + návrhy sestav

Volitelné osvětlení

Art.-Nr.
Popis

Cena

HiBo-1

HiBo-2

HiBo-3

LED světelné těleso
(umístěné vzadu za policí)
teplé bílé světlo
včetně trafa a kabelů

LED světelné těleso
(umístěné vzadu za policí)
teplé bílé světlo
včetně trafa a kabelů

LED světelné těleso
(umístěné vzadu za policí)
teplé bílé světlo
včetně trafa a kabelů

1 ks v setu

2 ks v setu

3 ks v setu

2.540,-

3.190,-

3.840,-

Energetická tabulka dle směrnice 874/2012/EU

Pro typy :
HiBo-1, HiBo-2, HiBo-3
Tyto světelná tělesa obsahují
zabudované světelné zdroje
LED energetické třídy A++ až A
na stupnici od A++ (nejvyšší
účinnost) až E (nejnižší
účinnost).
Světelné zdroje LED v těchto
svítidlech nelze vyměnit.

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :
Cena

40 52 A1
Návrh obývací sestavy
sestává z typů: 12/ 26/ 69/ 04
(osvětlení nutno separátně objednat)
(šířka bez rozestupů) cca. 305 / 200 / 45 cm
92.990,-

Maloobchodní ceník platný od 22.8.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.
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PORTO
celočalouněná jídelní židle

Provedení:

Art.-Nr.
Barva
Š/ V/ H v cm :
Cena

celočalouněná židle s područkami
látkový potah
nohy: dub masiv Bianco, olejováno

PORTO-17

PORTO-24

PORTO-34

PORTO-67

GREY

GREEN

ROSE

BLUE

60 / 88 / 63 cm

60 / 88 / 63 cm

60 / 88 / 63 cm

60 / 88 / 63 cm

7.740,-

7.740,-

7.740,-

Maloobchodní ceník platný od 22.8.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

7.740,-

