
bílý lak, vysoký lesk 40 90 44
antracit lak, vysoký lesk 40 23 44
béžový matový melamin 40 72 44
tmavošedý mat. melamin 40 27 44
dub natur 3D dekor 40 57 44
dub wenge 3D dekor 40 56 44
dub šedý 3D dekor 40 55 44

Model Popis Cena
Kombinace 1 s panelem

bílý lak / dub wenge dekor 
sestává z:

409044-30 bílý lak (3)
závěsný element s dvířky

405644-31 dub wenge dekor (1)     
 závěsný element se sklopnými dvířky 33.590,-
405644-313 dub wenge dekor (3) 

regál malý - 3 ks v setu 
409044-60 bílý lak (3) 

 panel - 3 ks v setu

Š/V/H cca. 270 / 206 / 34 cm
- doporučené osvětlení -
Kombinace 2 s panelem 

tmavošedý mat / dub šedý
sestává z:

402744 -31 tmavošedý mat (3)
 závěsný element se sklopnými dvířky

405544-312 dub šedý (2) 26.860,-
regál malý - 2 ks v setu

402744-60 tmavošedý mat (3)
panel 3 ks v setu

Š/V/H cca.
270 / 206 / 34 cm

- doporučené osvětlení -
Kombinace 3 s panelem
béžový mat / dub natur

sestává z:
407244-81 béžový mat (2) 

závěsná kostka
405744-813 dub natur (3) 

regál velký - 3 ks v setu
407244-31 béžový mat (1)     28.460,-

 závěsný element se sklopnými dvířky
407244-60 Beige matt (3)

panel - 3 ks v setu

Š/V/H cca.
270 / 206 / 34 cm

- doporučené osvětlení -

Cubato II  
- obývací program -

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



bílý lak, vysoký lesk 40 90 44
antracit lak, vysoký lesk 40 23 44
béžový matový melamin 40 72 44
tmavošedý mat. melamin 40 27 44
dub natur 3D dekor 40 57 44
dub wenge 3D dekor 40 56 44
dub šedý 3D dekor 40 55 44

Model Popis Cena

Závěsný element s dvířky
svisle k zavěšení

405744-30 dub natur
405644-30 dub wenge
405544-30 dub šedý 5.040,-

- dvířka možno montovat s otevíráním vlevo i vpravo -
Š/V/H cca.

29 / 139 / 31 cm

Závěsný element se sklopnými dvířky
vodorovně k zavěšení
405744-31 dub natur

405644-31 dub wenge
405544-31 dub šedý 5.040,-

- dvířka se otevírají pouze směrem dolů -
Š/V/H cca.

139 / 29 / 31 cm

Závěsná kostka s dvířky
405744-81 dub natur

405644-81 dub wenge
405544-81 dub šedý

4.210,-

- dvířka možno montovat s otevíráním vlevo i vpravo -
Š/V/H cca.

57 / 51 / 31 cm

Závěsný element s dvířky
svisle k zavěšení

409044-30 bílý lak
402344-30 antracit lak

407244-30 béžový mat. melamin 4.210,-
402744-30 tmavošedý mat. melamin

- dvířka možno montovat s otevíráním vlevo i vpravo -
Š/V/H cca.

29 / 139 / 31 cm

Závěsný element se sklopnými dvířky
vodorovně k zavěšení

409044-31 bílý lak
402344-31 antracit lak

407244-31 béžový mat. melamin 4.210,-
402744-31 tmavošedý mat. melamin
- dvířka se otevírají pouze směrem dolů -

Š/V/H cca.
139 / 29 / 31 cm

Závěsná kostka s dvířky

409044-81 bílý lak
402344-81 antracit lak

407244-81 béžový mat. melamin 3.360,-
402744-81 tmavošedý mat. melamin

- dvířka možno montovat s otevíráním vlevo i vpravo -
Š/V/H cca.

57 / 51 / 31 cm

Cubato II  
- samostatné elementy -

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Regály - dub natur 3D dekor 40 57 44
dub wenge 3D dekor 40 56 44
dub šedý 3D dekor 40 55 44

Panely - bílý lak, vysoký lesk 40 90 44
béžový matový melamin 40 72 44
tmavošedý mat. melamin 40 27 44

Model Popis Cena

Regál malý - 2 ks v setu

405744-312 dub natur
405644-312 dub wenge 3.310,-
405544-312 dub šedý

Š/V/H cca.
29 / 29 / 30 cm

Regál malý - 3 ks v setu

405744-313 dub natur 
405644-313 dub wenge 4.990,-
405544-313 dub šedý

Š/V/H cca.
29 / 29 / 30 cm

Regál velký - 3 ks v setu

405744-813 dub natur
405644-813 dub wenge 6.590,-
405544-813 dub šedý

Š/V/H cca.
57 / 29 / 30 cm

Panel - 3 ks v setu

409044-60 bílý lak
407244-60 béžový mat. melamin

402744-60 tmavošedý mat. melamin 10.950,-

Š/V/H cca.
90 / 206 / 2,2 cm

Osvětlení pro panely
LED RGB

16 volitelných barev,
dálkové ovládání,

včetně trafa, kabelů a vypínače 4.210,-

400000-602

Cubato II  
- samostatné elementy -

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


