
Přední plochy: bílý vysoký lesk MDF v kombinaci s dub "San Remo" MDF nebo dub "San Remo" MDF v kombinaci s dekorem "břidlice"
Korpus: dub "San Remo" imitace

Model-obj. kód: 30 17 HW .. - dub "San Remo" imitace / bílý vysoký lesk MDF v kombinaci s dub "San Remo" MDF
30 17 HH .. - dub "San Remo" imitace / dub "San Remo" MDF v kombinaci s dekorem "břidlice"

Detail: nábytek je dodáván již včetně LED osvětlení a dotykového ovládání !

Návrhy sestav

Art.-Nr.

Popis

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

cena

Art.-Nr.

Popis

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

cena

* změna cen vyhrazena

Technické vysvětlení k osvětlení v prípadě, že není objednáno zrcadlo:                                            

U skříní typ 01 a 02 je standartně dodáváno trafo s nožním vypínačem.                                                   

Panel Typ 41 může být připojen na trafo u typu 01 a 02.                                                                                                

Vezměte prosím na vědomí, že samostatný typ 41 nemá transformátor !

      Předsíňový nábytek

viz. samostatné elementy

39.260,-

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu v balení

30 17 HW 80
Návrh předsíňové sestavy

sestává z typů:  02/ 60/ 10/ 41/ 42/ 50
včetně LED osvětlení a dotyk. ovládání

viz. samostatné elementy

Maloobchodní ceník platný od 28.4.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

39.260,-

39.910,-

viz. samostatné elementy

 FLAME

30 17 HW 81
Návrh předsíňové sestavy

sestává z typů:  01/ 60/ 10/ 41/ 42/ 50
včetně LED osvětlení a dotyk. ovládání

viz. samostatné elementy

39.910,-

30 17 HH 80 30 17 HH 81
Návrh předsíňové sestavy

sestává z typů:  02/ 60/ 10/ 41/ 42/ 50
včetně LED osvětlení a dotyk. ovládání

Návrh předsíňové sestavy
sestává z typů:  01/ 60/ 10/ 41/ 42/ 50

včetně LED osvětlení a dotyk. ovládání



Přední plochy: bílý vysoký lesk MDF v kombinaci s dub "San Remo" MDF nebo dub "San Remo" MDF v kombinaci s dekorem "břidlice"
Korpus: dub "San Remo" imitace

Model-obj. kód: 30 17 HW .. - dub "San Remo" imitace / bílý vysoký lesk MDF v kombinaci s dub "San Remo" MDF
30 17 HH .. - dub "San Remo" imitace / dub "San Remo" MDF v kombinaci s dekorem "břidlice"

Detail: nábytek je dodáván již včetně LED osvětlení a dotykového ovládání !

Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

cena 5.530,- 1.630, 5.140,- 6.180,-

vnitřní uspořádání vnitřní uspořádání

Technické vysvětlení k osvětlení v prípadě, že není objednáno zrcadlo:                                            

U skříní typ 01 a 02 je standartně dodáváno trafo s nožním vypínačem.                                                   

Panel Typ 41 může být připojen na trafo u typu 01 a 02.                                                                                                

Vezměte prosím na vědomí, že samostatný typ 41 nemá transformátor !

Typ 10

Skříňka na boty
1 zásuvka, 2 plná dvířka,                                                                                

3 vyjímatelné police

cca. 75 / 100 / 38 cm

7.480,-

Typ 02
Šatní skříň 

2 plné dveře, 2 zásuvky, 2 kostrukční police,                            
3 vyjímatelné police,                                                                                      

1 výsuvný držák na ramínka                                           
včetně LED osvětlení

Typ 50

cca. 95 / 46 / 38 cm

cca. 75 / 200 / 42 cm

13.330,-

cca. 95 / 35 / 30 cm cca. 95 / 18 / 2 cm cca. 75 / 90 / 6 cm

Maloobchodní ceník platný od 28.4.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Závěsný panel na šaty                                      
1 police s tyčí na šaty na šaty,     

5 háčků na šaty
včetně LED osvětlení

Závěsný panel na šaty
5 háčků na šaty        

Lavice                                                                              
2 zásuvky, 2 otevřené fochy,                            

včetně polštáře na sezení

 FLAME

Typ 41 Typ 42 Typ 60

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu v balení

Závěsné zrcadlo
 včetně LED osvětlení a 

dotykového ovládání        

      Předsíňový nábytek

Typ 01
Šatní skříň se zrcadlem

2 plné dveře, 1 dveře se zrcadlem,                          
2 kostrukční police, 5 vyjímatelných polic,                            

1 výsuvný držák na ramínka                                           
včetně LED osvětlení

cca. 95 / 200 / 42 cm

13.980,-

vnitřní uspořádání


