
0 0,95

Provedení: přední plochy:: MDF, matný bílý lak, okrasné detaily ořech nebo divoký dub Bianco
korpus: matný bílý lak 

N- okrasné detaily předních ploch "ořech"  masív                                 Art. Nr. 41 1N 70 ..
E- okrasné detaily předních ploch "divoký dub Bianco" masív              Art. Nr. 41 1E 70 ..  

            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 17.360,- 26.530,- 19.460,- 16.030,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 25.130,- 10.430,- 10.430,- 29.930,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 24.430,- 9.730,- 9.730,- 3.850,-

49 50 51 69

Maloobchodní ceník platný od 22.7.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Sideboard                                                           
2 plná dvířka,                                                    

3 zásuvky, 1 otevřený foch 
(osvětlení nutno separátně objednat)                                         

Konferenční stůl                                        
obdélníkový                                                    

spodní odkládací police          
(ořech nebo divoký dub Bianco)

Konferenční stůl                                        
čtvercový                                                    

spodní odkládací police        
(ořech nebo divoký dub Bianco)

Závěsná police                                        
bílá lakovaná

cca. 160 / 78 / 40 cm cca. 120 / 45 / 70 cm cca. 80 / 45 / 80 cm cca. 150 / 24 / 20 cm

TV- lowboard                                                     
2 otevřené fochy,                                                                         

3 zásuvky,                                                                                                                                         
(osvětlení nutno separátně objednat)

Závěsná skříňka                                            
1 plná dvířka

volitelná levá nebo pravá varianta 
otevírání dveří

Závěsná vitrina                                                     
1 částečně proskl. dvířka            

..31    otevírání dveří doleva          
..32  otevírání dveří doprava          

(osvětlení nutno separátně 
objednat)                 

Highboard                                                          
2 částečně proskl. dvířka,                                    

1 plná dvířka                                                       
(osvětlení nutno separátně objednat)                                                                  

cca. 200 / 50 / 45 cm cca. 40 / 117 / 35 cm cca. 40 / 117 / 35 cm cca. 157 / 117 / 40 cm

cca. 85 / 117 / 40 cm cca. 85 / 200 / 40 cm cca. 60 / 200 / 40 cm cca. 130 / 50 / 45 cm

..23 ..30 ..31/32 ..48

..12/13 ..20

Vitrina nízká                                                     
2 částečně proskl. dvířka (osvětlení 

nutno separátně objednat)                 

Vitrina vysoká                                                     
2 částečně proskl. dvířka (osvětlení 

nutno separátně objednat)                 

Vitrina úzká                                                     
1 částečně proskl. dvířka               

..12    otevírání dveří doleva          

..13  otevírání dveří doprava           
(osvětlení nutno separátně 

objednat)                 

TV- lowboard                                                     
2 otevřené fochy,                                                                         

1 zásuvka,                                                                                                                                         
(osvětlení nutno separátně objednat)

..04 ..10

 

 BIANCO
 obývací pokoj / jídelna Kompletně lakovaný nábytek



0 0,95

Provedení: přední plochy:: MDF, matný bílý lak, okrasné detaily ořech nebo divoký dub Bianco
korpus: matný bílý lak 

N- okrasné detaily předních ploch "ořech"  masív                                 Art. Nr. 41 1N 70 ..
E- okrasné detaily předních ploch "divoký dub Bianco" masív              Art. Nr. 41 1E 70 ..  

            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 6.020,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Art.-Nr.

Popis

Cena 1.490,- 1.740,-

41 1N 50 (ořech)   /   41 1E 50 (dub)

Návrh obývací sestavy                                                     
sestává z typů: 12/ 20/ 04/ 79                                                                                                                                         

(osvětlení nutno separátně objednat)

cca. 325* / 200 / 45 cm

55.930,-

41 1N 51 (ořech)   /   41 1E 51 (dub)

Návrh obývací sestavy                                                     
sestává z typů: 23/ 79/ 30/ 32                                                                                                                                         

(osvětlení nutno separátně objednat)

cca. 255 / 200 / 45 cm

48.930,-

*šířka uvedena s odstupy mezi elementy 25 cm

 

 BIANCO
 obývací pokoj / jídelna Kompletně lakovaný nábytek

Volitelné LED osvětlení Energetická tabulka dle směrnice 874/2012/EU

Závěsná police                                        
přírodní dýha s reliéfními 

masivními hranami                                                       
(ořech nebo divoký dub Bianco)

79

U-spot 1 U-spot 2

cca. 150 / 24 / 20 cm

Návrhy sestav

LED světelné těleso                                                           
(umístěné na spodní straně horní 

deskyí)                                                   
teplé bílé světlo                                    

včetně trafa a kabelů

LED světelné těleso                                                           
(umístěné na spodní straně horní 

deskyí)                                                   
teplé bílé světlo                                    

včetně trafa a kabelů

1 ks v setu 2 ks v setu

Pro typy :  U-spot 1, U-spot 2

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 22.7.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


