
   Celomasivní dubový nábytek

Přední plochy:     dub Bianco masiv, olejováno a voskováno
Korpus:   dub Bianco masiv, olejováno a voskováno

Návrhy sestav

Kombinace  1161-911-85 Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
031     kombivitrina levá / pravá Osvětlení
374     lowboard 1x  1100-291-00

a / nebo
1x  1100-211-00
a / nebo

Kombinace -911- je s obsaženými typy 1x  1100-216-00
montovatelná i jako zrcadlová varianta.

TV-rampa z tvrzeného skla

1x  1100-999-00

Cena: 46.420,-

                                                                            Vyobrazení zrcadlově smontované sestavy -911-
Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
031     kombivitrina levá / pravá Osvětlení
374     lowboard 1x  1100-291-00

a / nebo
1x  1100-211-00
a / nebo
1x  1100-216-00

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

Kombinace  1161-932-85 Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
550     závěsný element levý / pravý Osvětlení
374     lowboard 1x  1100-291-00

a / nebo
131     kombivitrina pravá / levá 1x  1100-212-00

a / nebo
Kombinace -932- je s obsaženými typy 1x  1100-216-00
montovatelná i jako zrcadlová varianta.

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

Cena: 68.750,-

441     police na zeď

  DENVER 

                                                    samostatných elementů

441     police na zeď

* další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu

                                   (šířka 334 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm)

Mallobchodní ceník platný od 12.8.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

441     police na zeď

* další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu
                              Š/ V/ H :  260/ 183/ 41 cm

* další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu

                                   (šířka 260 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm)

                              Š/ V/ H :  334/ 200/ 41 cm

                                                    samostatných elementů

                                                    samostatných elementů

                              Š/ V/ H :  260/ 183/ 41 cm
                                   (šířka 260 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm)



   Celomasivní dubový nábytek

Přední plochy:     dub Bianco masiv, olejováno a voskováno
Korpus:   dub Bianco masiv, olejováno a voskováno

Návrhy sestav
     Vyobrazení zrcadlově smontované sestavy -932-

Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
550     závěsný element levý / pravý Osvětlení
374     lowboard 1x  1100-291-00

a / nebo
131     kombivitrina pravá / levá 1x  1100-212-00

a / nebo
1x  1100-216-00

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

Kombinace  1161-941-85 Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
550     závěsný element levý / pravý Osvětlení
372     lowboard 1x  1100-291-00

a / nebo
1x  1100-211-00
a / nebo
1x  1100-216-00

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

Cena: 72.790,-

Kombinace  1161-945-85 Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
550     závěsný element levý / pravý Osvětlení
374     lowboard 1x  1100-291-00

a / nebo
031     kombivitrina pravá / levá 1x  1100-211-00

a / nebo
Kombinace -945- je s obsaženými typy 1x  1100-216-00
montovatelná i jako zrcadlová varianta.

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

Cena: 64.250,-

  DENVER 

                                                    samostatných elementů

441     police na zeď

                                   (šířka 334 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm)

Mallobchodní ceník platný od 12.8.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

441     police na zeď

* další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu

                              Š/ V/ H :  334/ 200/ 41 cm

058     kombivitrina pravá

* další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu

* další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu

                              Š/ V/ H :  348/ 190/ 41 cm
                                   (šířka 348 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm)

                              Š/ V/ H :  334/ 190/ 41 cm

                                                    samostatných elementů

441     police na zeď

                                                    samostatných elementů

                                   (šířka 334 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm)



   Celomasivní dubový nábytek

Přední plochy:     dub Bianco masiv, olejováno a voskováno
Korpus:   dub Bianco masiv, olejováno a voskováno

Návrhy sestav
     Vyobrazení zrcadlově smontované sestavy -945-

Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
550     závěsný element levý / pravý Osvětlení
374     lowboard 1x  1100-291-00

a / nebo
031     kombivitrina pravá / levá 1x  1100-211-00

a / nebo

1x  1100-216-00

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

Kombinace  1161-952-85 Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
031     kombivitrina pravá / levá Osvětlení
372     lowboard 1x  1100-292-00

a / nebo
131     kombivitrina pravá / levá 1x  1100-213-00

a / nebo
Kombinace -952- je s obsaženými typy 1x  1100-216-00
montovatelná i jako zrcadlová varianta.

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

Cena: 66.460,-

     Vyobrazení zrcadlově smontované sestavy -952-
Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
031     kombivitrina pravá / levá Osvětlení
372     lowboard 1x  1100-292-00

a / nebo
131     kombivitrina pravá / levá 1x  1100-213-00

a / nebo
1x  1100-216-00

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

441     police na zeď

  DENVER 

                                                    samostatných elementů

441     police na zeď

                              Š/ V/ H :  334/ 190/ 41 cm
* další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu

441     police na zeď

                              Š/ V/ H :  320/ 200/ 41 cm

* další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu
                              Š/ V/ H :  320/ 200/ 41 cm

                                   (šířka 320 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm)

* další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu

Mallobchodní ceník platný od 12.8.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

                                                    samostatných elementů

                                   (šířka 334 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm)

                                   (šířka 320 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm)
                                                    samostatných elementů



   Celomasivní dubový nábytek

Přední plochy:     dub Bianco masiv, olejováno a voskováno
Korpus:   dub Bianco masiv, olejováno a voskováno

Návrhy sestav

Kombinace  1161-953-85 Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
131     kombivitrina pravá / levá Osvětlení
372     lowboard 1x  1100-292-00

a / nebo
058     kombivitrina pravá 1x  1100-213-00

a / nebo

1x  1100-216-00

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

Cena: 73.640,-

Kombinace  1161-972-85 Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
550     závěsný element levý / pravý Osvětlení
372     lowboard 1x  1100-291-00

a / nebo
158     kombivitrina pravá 1x  1100-212-00

a / nebo
1x  1100-216-00

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

Cena: 83.560,-

Kombinace  1161-982-85 Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
031     kombivitrina levá / pravá Osvětlení
372     lowboard 1x  1100-292-00

a / nebo
158     kombivitrina pravá 1x  1100-213-00

a / nebo
1x  1100-216-00

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

Cena: 83.190,-

441     police na zeď

                              Š/ V/ H :  355/ 200/ 41 cm
                                   (šířka 355 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm) * další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu

                              Š/ V/ H :  348/ 200/ 41 cm
                                   (šířka 348 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm) * další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu

441     police na zeď

                                                    samostatných elementů

  DENVER 

Mallobchodní ceník platný od 27.9.2016.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

441     police na zeď

                                                    samostatných elementů

* další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu
                                                    samostatných elementů

                              Š/ V/ H :  355/ 200/ 41 cm
                                   (šířka 355 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm)



   Celomasivní dubový nábytek

Přední plochy:     dub Bianco masiv, olejováno a voskováno
Korpus:   dub Bianco masiv, olejováno a voskováno

Návrhy sestav

Kombinace  1161-984-85 Doporučené příslušenství:
(nutno separátně objednat)

sestává z typů :
031     kombivitrina levá / pravá Osvětlení
374     lowboard 1x  1100-292-00 3.910,-

a / nebo
158     kombivitrina pravá 1x  1100-213-00 4.350,-

a / nebo

1x  1100-216-00 1.640,-

TV-rampa z tvrzeného skla
1x  1100-999-00

Cena: 85.180,-

                                   (šířka 376 cm je kalkulována s odstupem mezi elementy 16 cm)
                                                    samostatných elementů

* další alternativní doplňky je možné vybrat z typového plánu

  DENVER 

441     police na zeď

                              Š/ V/ H :  376/ 200/ 41 cm

Mallobchodní ceník platný od 12.8.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



   Celomasivní dubový nábytek

Přední plochy:     dub Bianco masiv, olejováno a voskováno
Korpus:   dub Bianco masiv, olejováno a voskováno

Popis

Š/V/H cca.

Art. Nr. cena Art. Nr. cena
1161.372.85 22.470 1161.374.85 24.390,-

Popis

Š/V/H cca.

Art. Nr. cena Art. Nr. cena
1161.031.85 17.540,- 1161.058.85 29.920,-

popis

Š/V/H cca.
Art. Nr. cena Art. Nr. cena

1161.131.85 22.030,- 1161.158.85 38.760,-

Kombivitrina levá / pravá

Kombivitrina vysoká pravá / levá

                                                 Samostatné elementy - volně prodejné

  DENVER 

Lowboard

3 plná dvířka, 1 proskl. dvířka

3 dvířka, 1 proskl. dvířka
Kombivitrina pravá

2 dvířka, 2 zásuvky, 1 otevřený foch

Lowboard

100 / 145 / 41 cm

64 / 200 / 41 cm 100 / 200 / 41 cm

Kombivitrina vysoká pravá
1 plná dvířka, 1 proskl. dvířka

1 sklopná dvířka, 1 dvířka, 1 otevřený foch

Mallobchodní ceník platný od 12.8.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

159 / 61 / 41 cm 180 / 61 / 41 cm

1 proskl. dvířka, 1 plná dvířka

64 / 145 / 41 cm

Doporučené příslušenství:
Osvětlení
1x   1100-291-00
a / nebo
1x   1100-211-00

Otočením dvířek při 
montáži je typ použitelný 
jako levá i pravá varianta

Doporučené         
příslušenství:
Osvětlení
1x   1100-291-00
a / nebo
1x   1100-211-00

Otočením dvířek při 
montáži je typ použitelný 
jako levá i pravá varianta

Doporučené příslušenství:
Osvětlení
1x   1100-291-00
a / nebo
1x   1100-212-00

Doporučené         
příslušenství:
Osvětlení
1x   1100-291-00
a / nebo
1x   1100-212-00

Doporučené příslušenství:  1x TV-rampa  1100-999-00                        



   Celomasivní dubový nábytek

Přední plochy:     dub Bianco masiv, olejováno a voskováno
Korpus:   dub Bianco masiv, olejováno a voskováno

Popis

Š/V/H cca.

Art. Nr. cena Art. Nr. cena
1161.550.85 17.910,- 1161.441.85 4.490,-

Popis

Š/V/H cca.

Art. Nr. cena Art. Nr. cena
1161.818.85 26.080,- 1161.870.85 40.970,-

Popis

Š/V/H cca.
Art. Nr. cena Art. Nr. cena

1161.T64.85 18.270,- 1161.T71.85 38.760,-

Sideboard

Konferenční stůl

                                                 Samostatné elementy - volně prodejné

  DENVER 

Závěsný element levý / pravý

rozložitelný až na 240 cm

4 plná dvířka, 2 proskl. dvířka
Highboard

1 skleněná police

Police na zeď

154 / 145 / 41 cm

120 / 45 / 70 cm 180 (240) / 76 / 90 cm

Jídelní stůl rozkládací

2 otevřené fochy, 1 zásuvka

1 plná dvířka, 1 zásuvka

Mallobchodní ceník platný od 12.8.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

58 / 157 / 35 cm 159 / 20 / 20 cm

2 plná dvířka, 1 sklopná dvířka, 2 zásuvky

173 / 80 / 41 cm

Otočením dvířek při 
montáži je typ použitelný 
jako levá i pravá varianta

Doporučené příslušenství:
Osvětlení
1x   1100-216-00

Doporučené příslušenství:
Osvětlení
1x   1100-292-00
a / nebo
1x   1100-212-00



   Celomasivní dubový nábytek

Popis

Art. Nr. cena Art. Nr. cena Art. Nr. cena
1100-999-00 3.610,- 1100-291-00 2.060,- 1100-292-00 3.680,-

Popis

Art. Nr. cena Art. Nr. cena Art. Nr. cena
1100-211-00 2.210,- 1100-212-00 3.310,- 1100-213-00 4.420,-

Popis

Art. Nr. cena
1100-216-00 2.580,-

 montáž na spodní stranu horní desky vitrin

na hrany skleněných polic

"teplé-bílé" světlo, včetně trafa a kabelů

na hrany skleněných polic
"teplé-bílé" světlo, včetně trafa a kabelů "teplé-bílé" světlo, včetně trafa a kabelů

 montáž na spodní stranu horní desky vitrin
Š/V/H:  87/ 13/ 38 cm

LED osvětlení 3,5 W  /1 ks v sadě/ LED osvětlení 3,5 W  /2 ks v sadě/

LED "lyžina"  350 mm /2 ks v sadě/ LED "lyžina"  350 mm /3 ks v sadě/

  DENVER 

"teplé-bílé" světlo, včetně trafa a kabelů

                                                Volitelné příslušenství 

LED světelná lišta 1450 mm

Mallobchodní ceník platný od 12.8.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

tvrzené sklo
TV-rampa

LED "lyžina"  350 mm /1 ks v sadě/
na hrany skleněných polic

"teplé-bílé" světlo, včetně trafa a kabelů "teplé-bílé" světlo, včetně trafa a kabelů

Typy:                                                                
1100-291-00 / 1100-292-00 / 1100-
211-00 / 1100-212-00 / 1100-213-00 
/ 1100-216-00

Tato 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.


