
Borovice přírodní  masiv, bílý strukturovaný lak           
Přední plochy: borovice masiv, bílý strukturovaný lak
Korpus vnější: borovice masiv / přírodní dýha, bílý strukturovaný lak
Korpus vnitřní: imitace

Cindy Premium
Ložnice



Borovice masiv, bílý strukturovaný lak           

Přední plochy: borovice masiv, bílý strukturovaný lak
Korpus vnější: borovice masiv / přírodní dýha, bílý strukturovaný lak / Korpus vnitřní: imitace

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

192/ 101/ 215 cm

Postel
Plocha na spaní: 160 x 200 cm                                                 

výškově nastavitelné / včetně nosných lišt

172/ 101/ 215 cm

20.260,- 22.770,-

Maloobchodní ceník platný od 30.10.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Popis

Popis

23.650,-

60.350,- 69.930,-

132 / 65-101 / 215 cm

Typ 22-152-17 Typ 22-144-17

319/ 220 / 71 cm 102 / 65-101 / 215 cm

Typ 22-150-17

Typ 22-143-17

271/ 220/ 71 cm

Postel
Plocha na spaní: 200 x 200 cm                                                 

výškově nastavitelné / včetně nosných lišt

212/ 101/ 215 cm

112 / 65-101 / 215 cm

16.580,-

29.330,-

Typ 22-151-17

Typ 22-145-17

Postel
Plocha na spaní: 100 x 200 cm                                                 

výškově nastavitelné / včetně nosných lišt

Cindy Premium
Ložnice

Postel
Plocha na spaní: 120 x 200 cm                                                 

výškově nastavitelné / včetně nosných lišt

Postel
Plocha na spaní: 180 x 200 cm                                                 

výškově nastavitelné / včetně nosných lišt

Šatní skříň 5-ti dveřová
2 plné-/ 3 zrcadlové dveře / 3 zásuvky                                                                        
Vnitřní vybavení:  3 tyče na ramínka /                                                         

7 vyjimatelných polic / 4 konstrukční police 
(pevné) / 2 police nad zásuvkami

Šatní skříň 6-ti dveřová
4 plné-/ 2 zrcadlové dveře / 2 zásuvky                                             
Vnitřní vybavení: 3 tyče na ramínka /                                                         

3 vyjimatelné police / 3 konstrukční police 
(pevné) / 1 police nad zásuvkami

Postel
Plocha na spaní: 90 x 200 cm                                                 

výškově nastavitelné / včetně nosných lišt

Typ 55-140-17 Typ 55-141-17

14.590,-



Borovice masiv, bílý strukturovaný lak           

Přední plochy: borovice masiv, bílý strukturovaný lak
Korpus vnější: borovice masiv / přírodní dýha, bílý strukturovaný lak / Korpus vnitřní: imitace

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Popis

Popis

21.960,-

cca. 57 / 60 / 40 cm cca.   199 / 25 / 78 cm

Cindy Premium
Ložnice

Postranice k postelím dlouhé 220 cm                                    
jsou využitelné u všech typů postelí Cindy 

Premium
Pozor:  úložný prostor (zásuvku) v této délce 

není možné objednat !

Sada vnitřních polic (3 ks)
určených pro 5-ti dveřovou šatní skříň                                                  

- vnější fochy 

Typ 38-150-17 Typ 50-151-17

Noční stolek                                                                         
2 zásuvky

Sada vnitřních polic (3 ks)
určených pro 6-ti dveřovou šatní skříň                                

- vnější fochy

cca.   97 / 116 / 40 cm cca. 138 / 98 / 38 cm

Sada vnitřních polic (3 ks)
určených pro 5-ti dveřovou šatní skříň                                                    

- středový foch velký 

3.320,-

Typ 38-151-17 Typ 38-147-17

Typ 58-141-17 Typ 58-144-17

Kombikomoda
2 dvířka, 4 zásuvky,                                                            

uvnitř: 4 police

5.820,- 7.220,- 16.980,-

3.320,- 1.920,-

Komoda s nástavbou
4 zásuvky,                                                                                       

odnímatelná nástavba

Typ 22-146-17 Typ 58-140-17

Zásuvka (úložný prostor) na kolečkách                         
(2-dílná sada včetně krycí desky) vhodná pro 

všechny typy postelí.                                                                       
U postelí s šířkou 90 a 120 cm může být použita 
1 zásuvka pod postel, od šířky postele 160 cm 

výše můžou být použity 2 zásuvky 

Maloobchodní ceník platný od 30.10.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

3.320,-

šířka cca.   53,0 cm šířka cca.   96,0 cm šířka cca. 102,3 cm



Borovice masiv, bílý strukturovaný lak           

Přední plochy: borovice masiv, bílý strukturovaný lak
Korpus vnější: borovice masiv / přírodní dýha, bílý strukturovaný lak / Korpus vnitřní: imitace

Art.-Nr.

Cena

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

B/H/T: ca.
#ODKAZ!

570,- 570,- 95.640,-

3.320,- 570,-

Popis

Popis

Sada vnitřních polic (3 ks)
určených pro 6-ti dveřovou šatní skříň                                                    

- středový foch 

570,-

Tyč na ramínka
určená pro 5-dv. šatní skříň                                                                        

- vnější fochy

Tyč na ramínka
určená pro 5-dv. šatní skříň                                                                        

- velký středový foch

Cindy Premium
Ložnice

Tyč na ramínka
určená pro 6-dv. šatní skříň                                                                        

- vnější fochy

Tyč na ramínka
určená pro 6-dv. šatní skříň                                                                        

- středový foch

Typ 58-145-17 Typ 90-140-17 Typ 90-141-17

délka cca. 95,3 cm délka cca. 46 cm

Typ 87-140-17

Ložnicový set
sestává z: 6-dv. šatní skříně,                                                        

postele 180 x 200 cm a 2 nočních stolků

délka cca. 101,6 cm délka cca. 94,5 cm

Ložnicový set
sestává z: 5-dv. šatní skříně,                                                        

postele 180 x 200 cm a 2 nočních stolků

Rozšířenou nabídku dalších typů
naleznete v programu CINDY Premium v sekci dětského a studentského nábytku

Typ 90-142-17

Typ 90-143-17 Typ 90-144-17 Typ 87-140-17

Tyč na ramínka
určená pro 5-dv. šatní skříň                                                                        

- malý středový foch

šířka cca. 95,2 cm délka cca. 52,3 cm

570,-

101.540,-

Maloobchodní ceník platný od 30.10.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

 


