
FUN

Přední plochy: "bílý vysoký lesk" MDF v kombinaci s "S onoma dub tmavý rýhovaný" MDF/ sklo "Parsol šedé"
"bílý vysoký lesk" MDF v kombinaci s "Sonoma dub sv ětlý rýhovaný" MDF/ sklo "Parsol hn ědé"

Korpus:  "bílý dekor" 0,82
"Sonoma dub sv ětlý" imitace  

Model-obj. č.: 10 55 WW.. - "bílý dekor / "bílý vysoký lesk" MDF  v kombinaci s "Sonoma dub tmavý rýhovaný" MDF, skl o Parsol šedé

Detail:  nábytek je dodáván již v četně LED osv ětlení !

Artikl č

Popis

šířka / výška / hloubka
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Artikl č.

Popis

šířka / výška / hloubka
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Artikl č.
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šířka / výška / hloubka

EK-Preis
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*změna cen vyhrazena

        Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Typ 22

Sideboard
2 proskl. dvířka, 1 plná dvířka, 1 zásuvka

včetně osvětlení vitrin

Highboard
2 proskl. dvířka, 1 plná dvířka, 1 zásuvka

včetně osvětlení vitrin

cca. 165 / 93 / 43 cm cca. 165 / 118 / 43 cm

Návrh sestavy
sestává z typů:  10/2x 30/31/11/2x 40

včetně osvětlení vitrin

Návrh sestavy
sestává z typů:  02/31/32/2x 40/12

včetně osvětlení vitrin

cca. 280 / 202 / 47 cm cca. 280 / 202 / 47 cm

17.940,-

cca. 280 / 202 / 47 cm

18.540,- 18.540,-

10 55 HW 80

Návrh sestavy
sestává z typů:  10/2x 30/31/11/2x 40

včetně osvětlení vitrin

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

                                       Maloobchodní  ceník platný od 07.02.2015*

17.940,-

10 55 WW 80

cca. 280 / 202 / 47 cm cca. 280 / 202 / 47 cm

Návrh sestavy
sestává z typů:  10/2x 32/31/11/2x 40

včetně osvětlení vitrin

Návrh sestavy
sestává z typů:  10/2x 32/31/11/2x 40

včetně osvětlení vitrin

10 55 WW 81 10 55 WW 82

10 55 HW 81 10 55 HW 82

18.540,- 18.540,-

cca. 280 / 202 / 47 cm

Návrh sestavy
sestává z typů:  02/31/32/2x 40/12

včetně osvětlení vitrin

10 55 HW .. - "Sonoma dub sv ětlý" imitace /  "bílý vysoký lesk" MDF v kombinaci s "Sonoma dub sv ětlý rýhovaný" MDF, sklo Parsol hn ědé

Návrhy sestav

11.340,- 11.940,-

Typ 21


