
Přední plochy: "modřín" imitace 

Korpus: "modřín" imitace, horní desky "Pinie tmavá" imitace 
 viditelné zadní desky v modřínu a Pinii tmavé

Model-obj. kód: 10 71 LL .. - modřín imitace, horní desky Pinie tmavá imitace / modřín imitace
 viditelné zadní desky v modřínu a Pinii tmavé

Příklady návrhů sestav

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :
EK-Preis EK-Preis EK-Preis EK-Preis

cena

                                                                                         Ukázka vzhledu sestav při použití zádových desek v Pinii tmavé

10 71 LL 81

Návrh obývací sestavy
sestává z typů:  06/ 32/ 41/ 10                                   

viditelné zadní desky v modřínu a                         
Pinii tmavé                                                         

včetně LED osvětlení

cca. 353 / 188 / 50

23.730,-

cca. 300 / 203 / 40

21.690,-

 ANTWERPEN
Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu v balení

10 71 LL 80

Návrh obývací sestavy
sestává z typů:  02/ 31/ 04/ 41                                   

viditelné zadní desky v modřínu a                         
Pinii tmavé                                                         

včetně LED osvětlení

Maloobchodní ceník platný od 12.1.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Přední plochy: "modřín" imitace 

Korpus: "modřín" imitace, horní desky "Pinie tmavá" imitace 
 viditelné zadní desky v modřínu a Pinii tmavé

Model-obj. kód: 10 71 LL .. - modřín imitace, horní desky Pinie tmavá imitace / modřín imitace
 viditelné zadní desky v modřínu a Pinii tmavé

Typový plán - samostatné elementy

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

Vitrina úzká                                     
(volitelně levá nebo pravá varianta)
1 proskl. dvířka / 1 plná dvířka /                    

1 zásuvka                                                    
viditelné zadní desky v 
modřínu a Pinii tmavé                                                          
včetně LED osvětlení

8.360,-

9.320,- 6.730,-

 ANTWERPEN

11.890,- 9.250,- 5.240,-

Vitrina
1 proskl. dvířka / 1 plná dvířka /             

3 zásuvky / 4 otevřené fochy 
viditelné zadní desky v 
modřínu a Pinii tmavé                          
včetně LED osvětlení

cca. 105 / 203 / 40 cm

cca. 136 / 59 / 40 cm cca. 190 / 59 / 50 cm

Typ 20

cca. 178 / 130 / 40 cm

Typ 31

TV- spodní díl                                                
4 zásuvky / 2 otevřené fochy 

viditelné zadní desky v 
modřínu a Pinii tmavé    

Typ 32
TV- spodní díl                                                

2 zásuvky / 3 otevřené fochy /                  
2 dvířka                                                        

viditelné zadní desky v 
modřínu a Pinii tmavé    

Typ 40

Závěsná police se zrcadlem Závěsná police

cca. 90 / 113 / 40 cm cca. 178 / 76 / 40 cm

cca. 175 / 25 / 27 cm

Typ 01 Typ 02

Skříňka s regály                                    
4 otevřené fochy / 1 zásuvka /                          

2 plná dvířka                                         
viditelné zadní desky v 
modřínu a Pinii tmavé                          
včetně LED osvětlení

Závěsná vitrina                                         
3 otevřené fochy / 1 proskl. 

dvířka                                                    
viditelné zadní desky v 
modřínu a Pinii tmavé                                                    
včetně LED osvětlení      

Highboard
3 proskl. dvířka / 3 zásuvky /                           

3 plná dvířka                                                        
viditelné zadní desky v modřínu a 

Pinii tmavé                                                        
včetně LED osvětlení      

Typ 41

Typ 22

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu v balení

Sideboard
4 zásuvky / 2 plná dvířka

Typ 05

Skříňka
(volitelně levá nebo pravá 

varianta)                                                                    
2 plná dvířka

cca. 70 / 203 / 40 cmcca. 70 / 203 / 40 cm cca. 70 / 140 / 40 cm

Regál
2 zásuvky / 4 otevřené fochy 

viditelné zadní desky v modřínu a 
Pinii tmavé                              

včetně LED osvětlení

Typ 04

8.770,- 13.530,-

Typ 06 Typ 10

1.840,-6.290,- 7.410,- 2.110,-

cca. 175 / 25 / 27 cm

cca. 105 / 130 / 40 cm



Přední plochy: "modřín" imitace 

Korpus: "modřín" imitace, horní desky "Pinie tmavá" imitace 

Model-obj. kód: 10 71 LL .. - modřín imitace, horní desky Pinie tmavá imitace / modřín imitace

Typový plán - samostatné elementy

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

cena

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu v balení

Jídelní lavice
včetně upínacího polštáře na 

sezení v hnědé barvě

cca. 130 / 40 / 65 cm cca. 126 / 46 / 35 cm

Typ  29 13 LL 03

Popis polštáře:
Potah – 100% Polyester PES
Výplň - 100% Polyurethan PU

Typ  29 13 LL 01 Typ  29 13 LL 02 

cca. 160-200 / 76 / 90 cm

Konferenční stůl

Energetická tabulka dle směrnice 874/2012/EU

 ANTWERPEN

6.730,- 3.330,- 3.060,-

Jídelní stůl                                                               
s rozkládací funkcí                                           

160 / 200 cm

Pro typy:                                   
10 71 LL .. 01/ 02/ 05/ 06/ 10 
a 22

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.

Maloobchodní ceník platný od 12.1.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


