
masivní 
hliníkové 
úchytky

profilované  
horní a dolní desky

Quadro-
zásuvkové pojezdy s tichým a 

jemným dojezdem

3 varianty vysokojakostních lakovaných 
předních ploch, 

volitelné v matovém laku 
nebo v pravém vysokém lesku

RGB-Powerlicht 
s dálkovým ovládáním

Soft-Close-
závěsy 

s tlumeným 
dov řením



Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

001

Závěsná police je dodávána vždy v barv ě korpusu

1. strukturovaná zadní plocha

a) pro vitrinu 
2 x 850 à

b) pro bar
1 x 880

2. rampa na TV a p řístroje, 210 B
 1 x 566-111

3. osvětlení
a)  RGB-Controller 
     včetně dálkového ovládání

1 x 085 #

b) RGB-Powerlight
3 x 086 à

c) Kabel management 
     včetně dálkového ovládání

1 x 088

Obývací st ěna - sestává z typ ů (zleva do prava): 1 x 315 … Highboard, otev. dv. doleva, 70 B
1 x 050 … Spodní díl, 210 B

Š / V / H: cca. 333 / 188 / 58 cm 1 x 185 … Bar, 123 B
1 x 580 … Závěsná police, 210 B

Korpus Horní a dolní deska

cappuccino matový lak

126 122

Sestava 001

Přední plochy

bílý matový lak

bílý matový lak
bílý  ***                  

vysoký lesk
cappuccino
matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

bílý matový lak

112

cappuccino matový lak

bílý matový lak

156

jasan šedý imitace

jasan světlý imitace

jasan světlý imitace 256

bílý matový lak

terrabraun matový lak

terrabraun matový lak

---

terrabraun matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

terrabraun matový lak

jasan světlý imitace

111

121

131

141

151

211

351

cappuccino matový lak

---

332

cappuccino matový lak  ---  ---

336

316

 ---  ---

331

216

226221

251

311

127

---

---

 ---

356

222

252

---

232

337 338

322

---

212

---

233

227

257

217

---

113

---

133

---

 ---

---

223

327

237

 ---

---

323 328

---

238

228

---

1.460,-

terrabraun  ***
vysoký lesk

Číselné ozna čení barevných kombinací

2.650,-

1.460,-

bez příslušenství

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

Přední plochy

358

313

333

353

318

Příslušenství

118116 117

890,-

890,-

cappuccino ***
vysoký lesk

terrabraun
matový lak

pravý vysoký lesk *** 46.660,-

9.880,-

matový lak bez příslušenství40.770,-

---146

bílý matový lak terrabraun matový lak 136 138---

---



Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

002 # ## # 7001 HG9001 HG #

Závěsná police je dodávána vždy v barv ě korpusu

1. strukturovaná zadní plocha

a) pro Highboard + závěsný element
3 x 850 à

2. rampa na TV a p řístroje, B 140
1 x 565-111

3. osvětlení
a)  RGB-Controller 
     včetně dálkového ovládání

1 x 085

b) RGB-Powerlight
3 x 086 à

c) Kabel management 
     včetně dálkového ovládání

1 x 088

Obývací st ěna - sestává z typ ů (zleva do prava): 1 x 317 … Highboard, 2 dvířka, 123 B
1 x 050 ... Spodní díl, 210 B

Š / V / H: cca. 333 / 188 / 58 cm 1 x 136 … Závěsný element, otev..dv. doprava, 70 B
1 x 580 … Závěsná police, 210 B

Korpus Horní a dolní deska

Sestava 002

Přední plochy

7.560,-

43.790,-

1.460,-

Příslušenství

2.650,-

bez příslušenství

---

121

131

141

136

146

156

216

 ---

217

---

117

127

113

---

118111

Přední plochy

bílý matový lak

112

 ---

---

133

---

--- 138

---

 ---

---

257

233

328

---

313

323327

238

---

318

 ---

---

252

322

256

316

cappuccino matový lak

221

151

211

 ---

251

311

 ---

jasan světlý imitace

terrabraun matový lak

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

terrabraun matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

jasan světlý imitace

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

bílý matový lak

222

232

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

jasan šedý imitace

116

226

 ---

terrabraun  ***
vysoký lesk

bílý  ***                  
vysoký lesk

cappuccino
matový lak

cappuccino ***
vysoký lesk

terrabraun
matový lak

---

212

122

bez příslušenství

Číselné ozna čení barevných kombinací

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

890,-

pravý vysoký lesk ***

matový lak

55.460,-

1.460,-

---

---

333 338337

227

237

223 228

---

353 358terrabraun matový lak jasan světlý imitace 351 356 --- ---

332terrabraun matový lak terrabraun matový lak 331 336

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

126



Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

003 # ## # 7001 HG9001 HG #

Závěsná police je dodávána vždy v barv ě korpusu

1. strukturovaná zadní plocha

a) pro Highboard + závěsný element
3 x 850 à

3. osvětlení
a)  RGB-Controller 
     včetně dálkového ovládání

1 x 085

b) RGB-Powerlight
3 x 086 à

c) Kabel management 
     včetně dálkového ovládání

1 x 088

Obývací st ěna - sestává z typ ů (zleva do prava): 1 x 315 … Highboard, otev. dv. doleva, 70 B
1 x 060 … Spodní díl, 210 B, na nožičkách

Š / V / H: cca. 333 / 198 / 58 cm 1 x 145 … Závěsný element, 2 dvířka, 123 B
1 x 580 ... Závěsná police, 210 B

Korpus Horní a dolní deska

1.460,-

terrabraun
matový lak

terrabraun  ***
vysoký lesk

Číselné ozna čení barevných kombinací

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

Přední plochy

bílý matový lak
cappuccino ***

vysoký lesk
cappuccino
matový lak

matový lak

117

127

---

bílý matový lak

bílý matový lak cappuccino matový lak

bílý matový lak

112

122

terrabraun matový lak

terrabraun matový lak

bílý  ***                  
vysoký lesk

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

terrabraun matový lak bílý matový lak

jasan šedý imitace

jasan světlý imitace

terrabraun matový lak

bílý matový lak

jasan světlý imitace

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

111

121

131

141

151

211

221

 ---

251

311

 ---

116

126

136

146

156

216

226

 ---

222

232

323

256

316

 ---

---

252 ---

313

227

 ---

322 327

257

228223

233237

---

---

---

---

---

 ---

217

 ------

212

113

---

133

---

118

---

318

328

238

---

138

---

---

Příslušenství

2.650,-

1.460,-

890,-

bez příslušenství

bez příslušenstvípravý vysoký lesk ***

45.190,-

52.270,-

Sestava 003

Přední plochy

333 338332 337terrabraun matový lak terrabraun matový lak 331 336

353 358terrabraun matový lak jasan světlý imitace 351 356 --- ---



Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

004 ## # 7001 HG9001 HG #

Závěsná police je dodávána vždy v barv ě korpusu

1. strukturovaná zadní plocha

a) pro Highboard + závěsný element
3 x 850 à

2. rampa na TV a p řístroje, 210 B
1 x 566-111

3. osvětlení
a)  RGB-Controller 
     včetně dálkového ovládání

1 x 085

b) RGB-Powerlight
3 x 086 à

c) Kabel management 
     včetně dálkového ovládání

1 x 088

Obývací st ěna - sestává z typ ů (zleva do prava): 1 x 350 … Vitrina, otev. dv. doleva, 70 B
1 x 050 … Spodní díl, 210 B

Š / V / H: cca.    333 / 203 / 58 cm 1 x 145 … Závěsný element, 2 dvířka, 123 B
1 x 580 … Závěsná police, 210 B

Korpus Horní a dolní deska

Příslušenství

Sestava 004

Přední plochy

9.880,-

1.460,-

2.650,-

890,-

113

 ---

Číselné ozna čení barevných kombinací

terrabraun
matový lak

terrabraun  ***
vysoký lesk

127

Přední plochy

bílý matový lak

111

---

118

---

---

228

238

---

318

138

---

328323

257

---

327

313

---

156 ---

212216

---

---

 ---  ---

---

---

133

---

217

227

237 233

223

---

316

 ---

222

232

---

322

252

 ---

256

226

cappuccino matový lak

251cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

terrabraun matový lak

bílý matový lak 311

 ---

cappuccino matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

141

 ---

211

221cappuccino matový lak

bílý matový lak

jasan světlý imitace

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

jasan šedý imitace

terrabraun matový lak

126

112

122

cappuccino
matový lak

bílý  ***                  
vysoký lesk

116

cappuccino ***
vysoký lesk

117

151

bílý matový lak

jasan světlý imitace

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

121

131 136

146

pravý vysoký lesk ***

1.460,-

bez příslušenství

bez příslušenství

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

matový lak

54.970,-

46.760,-

terrabraun matový lak terrabraun matový lak 331 336 333 338332 337

353 358terrabraun matový lak jasan světlý imitace 351 356 --- ---



Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

005

Závěsná police je dodávána vždy v barv ě korpusu

1. strukturovaná zadní plocha

a) pro Highboard + závěsný element
3 x 850 à

2. rampa na TV a p řístroje, 210 B
1 x 566-111

3. osvětlení
a)  RGB-Controller 
     včetně dálkového ovládání

1 x 085

b) RGB-Powerlight
3 x 086 à

c) Kabel management 
     včetně dálkového ovládání

1 x 088

Obývací st ěna - sestává z typ ů (zleva do prava): 1 x 315 .. Highboard, otev. dv. doleva, 70 B
1 x 050 … Spodní díl, 210 B

Š / V / H: cca.    333 / 198 / 58 cm 1 x 145 … Závěsný element, 2 dvířka, 123 B
1 x 580 … Závěsná police, 210 B

Korpus Horní a dolní deska

9.880,-

Sestava 005

Přední plochy

terrabraun
matový lak

terrabraun  ***
vysoký lesk

Číselné ozna čení barevných kombinací

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

Přední plochy

bílý matový lak
bílý  ***                  

vysoký lesk
cappuccino
matový lak

cappuccino ***
vysoký lesk

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak 116

126

136

146jasan šedý imitace

 ---

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

jasan světlý imitace

121

131

141

151

211bílý matový lak

jasan světlý imitace

terrabraun matový lak

---

313

233

156

 ---

256

222

---

---

---

---

212

223

216

226

113117

127

---

---

133

---

 ---

316

 ---

---

232

322

252

318

 ---

---

327

227

237

 ---

217

257

323

238

---

118

228

---

138

pravý vysoký lesk ***

42.610,-matový lak

49.840,-

338

bez příslušenství

bez příslušenství

Příslušenství

---

336 333332 337

328

2.650,-

890,-

---

1.460,-

1.460,-

---

111 112

122

terrabraun matový lak terrabraun matový lak 331

221

 ---

251

311

terrabraun matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

358terrabraun matový lak jasan světlý imitace 351 356 --- --- 353



Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

006

Závěsná police je dodávána vždy v barv ě korpusu

1. strukturovaná zadní plocha

a) für Hängeelementepro závěsný element
1 x 850

b) pro bar
1 x 880

2. rampa na TV a p řístroje, B 140
1 x 565-111

3. osvětlení
a)  RGB-Controller 
     včetně dálkového ovládání

1 x 085

b) RGB-Powerlight
2 x 086 à

c) Kabel management 
     včetně dálkového ovládání

1 x 088

Obývací st ěna - sestává z typ ů (zleva do prava): 1 x 135 … Závěsný element, otv. dv. doleva, 70 B
1 x 050 … Spodní díl, 210 B

Š / V / H: cca.  312 / 203 / 58 cm 1 x 185 … Bar, 123 B
1 x 580 … Závěsná police, 210 B

Korpus Horní a dolní deska

Sestava 006

Přední plochy

237

1.460,-

Příslušenství

7.560,-

2.650,-

1.460,-

890,-

890,-

223

---

133

---

---

---

---

212

117 113

233

328

---

313

323

238

---

318

118

---

138

---

232

322

228

 ---

---

 ---

---

---

327

257

127

---

---

222

 ---

217

227

 ---terrabraun matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

 ---  ---

256

316

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

jasan šedý imitace

terrabraun matový lak

116

jasan světlý imitace

136

146

156

141

151

131

bílý matový lak

cappuccino matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

111

121

bílý matový lak

cappuccino matový lak

Přední plochy

bílý matový lak
bílý  ***                  

vysoký lesk
cappuccino
matový lak

cappuccino ***
vysoký lesk

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

126

221

216211

251

311

 ---

226

jasan světlý imitace

bez příslušenství

bez příslušenství

Číselné ozna čení barevných kombinací

39.090,-

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

45.140,-pravý vysoký lesk ***

matový lak

333 338

terrabraun  ***
vysoký lesk

332 337

terrabraun
matový lak

112

122

252

---

353 358terrabraun matový lak jasan světlý imitace 351 356 --- ---

terrabraun matový lak terrabraun matový lak 331 336



Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

007

Závěsná police je dodávána vždy v barv ě korpusu

1. strukturovaná zadní plocha

a) für Hängeelementepro závěsný element
2 x 850 à

3. osvětlení
a)  RGB-Controller 
     včetně dálkového ovládání

1 x 085

b) RGB-Powerlight
2 x 086 à

c) Kabel management 
     včetně dálkového ovládání

1 x 088

Obývací st ěna - sestává z typ ů (zleva do prava): 1 x …-135 Závěsný element, otv. dvířek doleva, 70 B
1 x …-060 Spodní díl, 210 B, na nožičkách

Š / V / H: cca.    320 / 203 / 58 cm 1 x …-136 Závěsný element, otv. dvířek doprava, 70 B
2 x …-570 Závěsná police, 140 B

Korpus Horní a dolní deska

terrabraun  ***
vysoký lesk

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak
bílý  ***                  

vysoký lesk
cappuccino
matový lak

cappuccino ***
vysoký lesk

1.460,-

Číselné ozna čení barevných kombinací

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

Přední plochy

49.730,-

41.910,-
Přední plochy

terrabraun
matový lak

---

---

232

112

122

terrabraun matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

jasan světlý imitace

bílý matový lak

bílý matový lak

terrabraun matový lak 131

141

111 116

126

146

136

121

---

 ---

222

 ---

156

211

 ---

216

221 226

 ---

251

311

 ---

--- 318

327

256 252

212

237

257

227

---

 ---

233

---

 ---

--- ---217

117

127

118

---

---

138

113

---

151

Příslušenství

2.650,-

bez příslušenství

bez příslušenství

133

---

---

---

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

bílý matový lak

Sestava 007

890,-

332 337

1.460,-

328

223

323

228

238

matový lak

jasan šedý imitace

jasan světlý imitace

terrabraun matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

pravý vysoký lesk ***

bílý matový lak

terrabraun matový lak jasan světlý imitace

313

terrabraun matový lak terrabraun matový lak

cappuccino matový lak

331

---

322

316

351 356

cappuccino matový lak

358

336 333 338

--- --- 353



Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

008

Závěsná police je dodávána vždy v barv ě korpusu

1. strukturovaná zadní plocha

a) für Hängeelementepro závěsný element
1 x 850

2. rampa na TV a p řístroje, 210 B
1 x 566-111

3. osvětlení
a)  RGB-Controller 
     včetně dálkového ovládání

1 x 085

b) RGB-Powerlight
1 x 086

c) Kabel management 
     včetně dálkového ovládání

1 x 088

Obývací st ěna - sestává z typ ů (zleva do prava): 1 x 060 … Spodní díl, 210 B, na nožičkách
1 x 145 … Závěsný element, 2 dvířka, 123 B

Š / V / H: cca.    263 / 198 / 58 cm 1 x 580 … Závěsná police, 210 B

Korpus Horní a dolní deska

237

1.460,-

Příslušenství

2.650,-

1.460,-

890,-

117

Sestava 008

9.880,-

Přední plochy

---

---

---

212

223

---

133

---

113

233

328

---

313

323

238

---

318

118

---

138

---

232

127

---

---

 ---

217

227

322

228

 ---

---

 ---

---

---

327

257

222

 ---terrabraun matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

 ---  ---

256

316

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

jasan šedý imitace

terrabraun matový lak

116

jasan světlý imitace

136

146

156

141

151

131

bílý matový lak

cappuccino matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

111

121

bílý matový lak

cappuccino matový lak

Přední plochy

bílý matový lak
bílý  ***                  

vysoký lesk
cappuccino
matový lak

cappuccino ***
vysoký lesk

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

126

221

216211

251

311

 ---

226

jasan světlý imitace

bez příslušenství

bez příslušenství

Číselné ozna čení barevných kombinací

33.640,-

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

37.960,-pravý vysoký lesk ***

matový lak

333 338

terrabraun  ***
vysoký lesk

332 337

terrabraun
matový lak

112

122

252

---

353 358terrabraun matový lak jasan světlý imitace 351 356 --- ---

terrabraun matový lak terrabraun matový lak 331 336



Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

009

Závěsná police je dodávána vždy v barv ě korpusu

1. strukturovaná zadní plocha

a) für Hängeelementepro bar
1 x 880

3. osvětlení
a)  RGB-Controller 
     včetně dálkového ovládání

1 x 085

b) RGB-Powerlight
1 x 086

c) Kabel management 
     včetně dálkového ovládání

1 x 088

Obývací st ěna - sestává z typ ů (zleva do prava): 1 x 060 … Spodní díl, 210 B, na nožičkách
1 x 185 … Bar, 123 B

Š / V / H: cca.    291 / 198 / 58 cm 1 x 570 … Závěsná police, 140 B
1 x 580 … Závěsná police, 210 B

Korpus Horní a dolní deska

terrabraun  ***
vysoký lesk

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak
bílý  ***                  

vysoký lesk
cappuccino
matový lak

cappuccino ***
vysoký lesk

1.460,-

Číselné ozna čení barevných kombinací

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

Přední plochy

37.090,-

34.130,-
Přední plochy

terrabraun
matový lak

---

---

232

112

122

terrabraun matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

jasan světlý imitace

bílý matový lak

bílý matový lak

terrabraun matový lak 131

141

111 116

126

146

136

121

---

 ---

222

 ---

156

211

 ---

216

221 226

 ---

251

311

 ---

--- 318

327

256 252

212

237

257

227

---

 ---

233

---

 ---

--- ---217

117

127

118

---

---

138

113

---

151

Příslušenství

2.650,-

bez příslušenství

bez příslušenství

133

---

---

---

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

bílý matový lak

Sestava 009

890,-

332 337

1.460,-

328

223

323

228

238

matový lak

jasan šedý imitace

jasan světlý imitace

terrabraun matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

pravý vysoký lesk ***

bílý matový lak

terrabraun matový lak jasan světlý imitace

313

terrabraun matový lak terrabraun matový lak

cappuccino matový lak

331

---

322

316

351 356

cappuccino matový lak

358

336 333 338

--- --- 353



Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

010

Závěsná police je dodávána vždy v barv ě korpusu

1. strukturovaná zadní plocha

a) pro Highboard, 2 dvířka
2 x 850 à

3. osvětlení
a)  RGB-Controller 
     včetně dálkového ovládání

1 x 085

b) RGB-Powerlight
2 x 086 à

c) Kabel management 
     včetně dálkového ovládání

1 x 088

Obývací st ěna - sestává z typ ů (zleva do prava): 1 x 317 … Highboard, 2 dvířka, 123 B
1 x 040 … Spodní díl, 140 B

Š / V / H: cca.   263 / 198 / 58 cm 1 x 580 … Závěsná police, 210 B

Korpus Horní a dolní deska

Sestava 010

Přední plochy

237

1.460,-

Příslušenství

2.650,-

1.460,-

890,-

212

223

---

133

---

117 113

233

328

---

313

323

238

---

318

118

---

138

---

232

322

228

 ---

---

 ---

---

---

327

257

127

---

---

222

 ---

217

227

---

---

---

 ---terrabraun matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

 ---  ---

256

316

cappuccino matový lak

terrabraun matový lak

jasan šedý imitace

terrabraun matový lak

116

jasan světlý imitace

136

146

156

141

151

131

bílý matový lak

cappuccino matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

111

121

bílý matový lak

cappuccino matový lak

Přední plochy

bílý matový lak
bílý  ***                  

vysoký lesk
cappuccino
matový lak

cappuccino ***
vysoký lesk

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

bílý matový lak

cappuccino matový lak

126

221

216211

251

311

 ---

226

jasan světlý imitace

bez příslušenství

bez příslušenství

Číselné ozna čení barevných kombinací

30.620,-

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

38.990,-pravý vysoký lesk ***

matový lak

333 338

terrabraun  ***
vysoký lesk

332 337

terrabraun
matový lak

112

122

252

---

353 358terrabraun matový lak jasan světlý imitace 351 356 --- ---

terrabraun matový lak terrabraun matový lak 331 336



          Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

# 040 ## 050 # 060 #

1. struktur. zadní plocha

a) Bar
1 x 880

a) závěsná vitrina
1 x 850

3. osvětlení

a)  RGB-Controller 
Š / V / H: cca. 123 / 51 / 43 cm Š / V / H: cca. 123  / 77 / 43 cm Š / V / H: cca. 70 / 130 / 43 cm      včetně dálk. ovládání

1 x 085
Bar - závěsný element Záv ěsný element Záv ěsný element Záv ěsný element
včetně závěsného kování včetně závěsného kování včetně závěsného kování včetně závěsného kování b) RGB-Powerlight

1 proskl. dvířka, otevírání doleva, 1 proskl. dvířka, otevírání  1 proskl. dvířka, otevírání  1 x 086
1 konstrukční příčka, doleva, doprava,
1 plná dvířka, otevírání doprava 2 konstrukční police 2 konstrukční police c) Kabel management 

      včetně dálk. ovládání
Přední plochy Typ Přední plochy Typ Typ Typ 1 x 088

Š / V / H: cca. 140 / 45 / 58 cm Š / V / H: cca. 210  / 45 / 58 cm Š / V / H: cca. 210 / 44 / 58 cm

Spodní díl na kluzácích Spodní díl na kluzácích Spodn í díl na noži čkách
(výškov ě stavitelné) (výškov ě stavitelné)
1 zásuvka s 2 vnitřními boxy s 2 zásuvky s plným výsuvem, 2 zásuvky s plným výsuvem,

plným výsuvem,    inkl. Selbsteinzug und Dämpfungsamodovírací s tlumením    inkl. Selbsteinzug und Dämpfungsamodovírací s tlumením
   inkl. Selbsteinzug und Dämpfungsamodovírací s tlumením

Přední plochy Typ Přední plochy Typ Typ

Korpus Horní a dolní deska

Vysoký lesk *** 040 … 13.390,- 050 …Vysoký lesk ***

 Matový lak 040 … 11.610,-

135 … 9.880,-

15.710,-

Závěsné elementy + spodní díly

11.560,-

14.900,-050 … Matový lak

Příslušenství

060 …

17.060,-

Matový lak

Vysoký lesk ***

 Matový lak

Vysoký lesk ***

185 …

185 …

 Matový lak

Vysoký lesk ***

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

136 …

135 … 12.790,-12.530,-

145 … 13.390,-

145 …

060 …

17.490,-

Číselné ozna čení barevných kombinací

Přední plochy

bílý matový lak
bílý  ***                  

vysoký lesk
cappuccino
matový lak

cappuccino ***
vysoký lesk

terrabraun
matový lak

terrabraun  ***
vysoký lesk

112 117 113 118bílý matový lak bílý matový lak 111 116

122 127 --- ---bílý matový lak cappuccino matový lak 121 126

--- --- 133 138bílý matový lak terrabraun matový lak 131 136

--- --- --- ---bílý matový lak jasan šedý imitace 141 146

---  ---  ---  ---bílý matový lak jasan světlý imitace 151 156

212 217 --- ---cappuccino matový lak bílý matový lak 211 216

222 227 223 228cappuccino matový lak cappuccino matový lak 221 226

232 237 233 238cappuccino matový lak terrabraun matový lak  ---  ---

252 257 --- ---cappuccino matový lak jasan světlý imitace 251 256

--- --- 313 318terrabraun matový lak bílý matový lak 311 316

322 327 323 328terrabraun matový lak cappuccino matový lak  ---  ---

332 337 333 338terrabraun matový lak terrabraun matový lak 331 336

--- --- 353 358terrabraun matový lak jasan světlý imitace 351 356

19.490,-

890,-

2.650,-

1.460,-

1.460,-

136 … 12.790,-

890,-

9.880,-



          Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

# # ## ## # #

Š / V / H: cca. 193 / 80 / 43 cm Š / V / H: cca. 193  / 91 / 43 cm Š / V / H: cca. 193 / 98 / 43 cm

Sideboard na kluzácích Sideboard na 2 kovových noži čkách Sideboard, záv ěsný na ze ď
(výškov ě stavitelné) (včetně závěsného kování)

3 samodovírací zásuvky s tlumičem dorazu 3 samodovírací zásuvky s tlumičem dorazu 3 samodovírací zásuvky s tlumičem dorazu
2 plná dvířka s tlumeným dovřením 2 plná dvířka s tlumeným dovřením 2 plná dvířka s tlumeným dovřením

 1 vnitřní police v každém boxu 1 vnitřní police v každém boxu 1 vnitřní police v každém boxu

Přední plochy Typ Přední plochy Typ Přední plochy Typ

1. struktur. zadní plocha

a) pro vitriny v komodách
2 x 850

à

Š / V / H: cca. 193 / 80 / 43 cm Š / V / H: cca. 193  / 91 / 43 cm Š / V / H: cca. 193 / 98 / 43 cm 2. osvětlení

Sideboard na kluzácích Sideboard na 2 kovových noži čkách Sideboard, záv ěsný na ze ď a)  RGB-Controller 
(výškov ě stavitelné) (včetně závěsného kování)      včetně dálk. ovládání

3 samodovírací zásuvky s tlumičem dorazu 3 samodovírací zásuvky s tlumičem dorazu 3 samodovírací zásuvky s tlumičem dorazu 1 x 085
2 proskl. dvířka s tlumeným dovřením 2 proskl. dvířka s tlumeným dovřením 2 proskl. dvířka s tlumeným dovřením
1 vnitřní police v každém boxu 1 vnitřní police v každém boxu 1 vnitřní police v každém boxu b) RGB-Powerlight

2 x 086
Přední plochy Typ Přední plochy Typ Přední plochy Typ à

c) Kabel management 
      včetně dálk. ovládání

1 x 088

Korpus Horní a dolní deska

Příslušenství

890,-

--- --- 353 358

332 337 333 338

terrabraun matový lak jasan světlý imitace 351 356

terrabraun matový lak terrabraun matový lak 331 336

327 323 328terrabraun matový lak cappuccino matový lak  ---  --- 322

terrabraun matový lak bílý matový lak 311 316 --- --- 313 318

cappuccino matový lak jasan světlý imitace 251 256 252 257 --- ---

cappuccino matový lak terrabraun matový lak  ---  --- 232 237 233 238

cappuccino matový lak cappuccino matový lak 221 226 222 227 223 228

cappuccino matový lak bílý matový lak 211 216 212 217 --- ---

bílý matový lak jasan světlý imitace 151 156 ---  ---  ---  ---

bílý matový lak jasan šedý imitace 141 146 --- --- --- ---

bílý matový lak terrabraun matový lak 131 136 --- --- 133 138

bílý matový lak cappuccino matový lak 121 126 122 127 --- ---

112 117 113 118bílý matový lak bílý matový lak 111 116

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

Číselné ozna čení barevných kombinací

Přední plochy

terrabraun
matový lak

terrabraun  ***
vysoký lesk

bílý matový lak
bílý  ***                  

vysoký lesk
cappuccino
matový lak

cappuccino ***
vysoký lesk

250 …

1.460,-
Vysoký lesk ***

2.650,-

250 …

Matový lak

Vysoký lesk *** 270 … 29.160,- Vysoký lesk *** 290 …24.840,- 26.240,-

1.460,-

21.920,- Matový lak 270 … 26.240,- Matový lak 290 …

Vysoký lesk *** 240 …

20.360,-

23.330,-

Matový lak 240 … 260 … 23.330,-

260 … 26.240,- Vysoký lesk ***

23.330,-

280 …

Sideboardy

21.920,-

24.840,-

Matový lak 280 …

Vysoký lesk ***

Matový lak



          Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

# # ## ## ##

1. struktur. zadní plocha

a) pro Highboardelementy
2 x 850

à

2. osvětlení
Š / V / H: cca.  70 / 150 / 43 cm Š / V / H: cca.  7 0 / 150 / 43 cm a)  RGB-Controller 

     včetně dálk. ovládání
Highboard, 1 dví řka Highboard, 1 dví řka 1 x 085
1 proskl. dvířka, otevírání doleva 1 proskl. dvířka, otevírání doprava
   2 vnitřní konstrukční police    2 vnitřní konstrukční police b) RGB-Powerlight

2 x 086 à
Přední plochy Typ Přední plochy Typ

c) Kabel management 
      včetně dálk. ovládání

1 x 088

1. struktur. zadní plocha

a) pro Highboard 318
4 x 850

à
b) pro Highboard 317 + 319

2 x 850
à

2. osvětlení
a)  RGB-Controller 
     včetně dálk. ovládání

Š / V / H: cca.  123 / 150 / 43 cm Š / V / H: cca.  140 / 150 / 43 cm Š / V / H: cca.  140 / 150 / 43 cm 1 x 085

Highboard, 2 dví řka Highboard, 2 dví řka Highboard, 4 dví řka b) RGB-Powerlight pro 318
1 proskl. dvířka, otevírání doprava 2 proskl. dvířka 2 proskl. dvířka nahoře 4 x 086
   2 vnitřní konstrukční police 2 vnitřní konstrukční police v každé 1 konstrukční police v každé polovině à
1 plná dvířka, otevírání doleva, 2 police polovině 2 plná dvířka, 1 police     RGB-Powerlight

pro 317 + 319
Přední plochy Typ Přední plochy Typ Přední plochy Typ 2 x 086

à
c) Kabel management 
      včetně dálk. ovládání

1 x 088

Korpus Horní a dolní deska

Matový lak 319 … 21.920,-

1.460,-

1.460,-

890,-

2.650,-

1.460,-

890,-

16.250,- Matový lak 318 …

11.560,-

Highboardy

316 …

Matový lak 316 …

14.310,-

11.560,-

14.310,-

21.920,-

Matový lak

Vysoký lesk ***

315 …

Vysoký lesk *** 315 …

Matový lak

22.840,-

Vysoký lesk ***

27.760,-317 … Vysoký lesk *** 318 … 27.760,- 319 …Vysoký lesk ***

terrabraun
matový lak

terrabraun  ***
vysoký lesk

Přední plochy

317 …

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

Číselné ozna čení barevných kombinací

1.460,-

bílý matový lak
bílý  ***                  

vysoký lesk
cappuccino
matový lak

cappuccino ***
vysoký lesk

bílý matový lak bílý matový lak 111 116

bílý matový lak cappuccino matový lak 121 126

--- ---

113 118

122 127 --- ---

112 117

bílý matový lak terrabraun matový lak 131 136 133 138

bílý matový lak jasan šedý imitace 141 146 --- --- --- ---

bílý matový lak jasan světlý imitace 151 156

cappuccino matový lak bílý matový lak 211 216

222 227

 ---  ---

212 217 --- ---

---  ---

cappuccino matový lak cappuccino matový lak 221 226 223 228

cappuccino matový lak terrabraun matový lak  ---  --- 232 237 233 238

cappuccino matový lak jasan světlý imitace 251 256

318terrabraun matový lak bílý matový lak 311 316 --- --- 313

322 327 323

---252 257

terrabraun matový lak cappuccino matový lak  ---  ---

--- ---

338terrabraun matový lak terrabraun matový lak 331 336 332 337 333

terrabraun matový lak jasan světlý imitace 351 356 353 358

Příslušenství

890,-

1.460,-

2.650,-

328

---



          Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

# # # #

1. struktur. zadní plocha

a) pro Highboard 370
2 x 850

à
b) pro Highboard 380

až 6 x 850
à

2. osvětlení
a)  RGB-Controller 

Š / V / H: cca.  193 / 150 / 43 cm Š / V / H: cca.  210 / 150 / 43 cm      včetně dálk. ovládání
1 x 085

Highboard Highboard
2 proskl. dvířka nahoře, 1 konstrukční police v každé polovině 3 proskl. dvířka, otevírání doleva - doprava - doprava b) RGB-Powerlight pro 370
3 plná dvířka, 1 police v každém boxu   2 konstrukční police v každém boxu 2 x 086
3 samodovírací zásuvky s tlumeným dorazem à

c) RGB-Powerlight pro 380
Přední plochy Typ Přední plochy Typ až 6 x 086

à
c) Kabel management 
      včetně dálk. ovládání

1 x 088

1. struktur. zadní plocha
Vitrina, 1 dví řka Vitrina, 1 dví řka

1 proskl. dvířka, otevírání doleva 1 proskl. dvířka, otevírání doprava a) für Highboard pro Vitrine
  3 konstrukční police   3 konstrukční police 2 x 850

à

2. osvětlení

Š / V / H: cca.  70 / 203 / 43 cm Š / V / H: cca.  70 / 203 / 43 cm a)  RGB-Controller 
     včetně dálk. ovládání

1 x 085

b) RGB-Powerlight 
Přední plochy Typ Přední plochy Typ 2 x 086 à

c) Kabel management 
      včetně dálk. ovládání

1 x 088

Korpus Horní a dolní deska

1.460,-

15.710,-

2.650,-

890,-

terrabraun matový lak jasan světlý imitace 351 356 --- --- 353 358

terrabraun matový lak terrabraun matový lak 331 336 332 337 333 338

terrabraun matový lak cappuccino matový lak  ---  --- 322 327 323 328

terrabraun matový lak bílý matový lak 311 316 --- --- 313 318

cappuccino matový lak jasan světlý imitace 251 256 252 257 --- ---

cappuccino matový lak terrabraun matový lak  ---  --- 232 237 233 238

cappuccino matový lak cappuccino matový lak 221 226 222 227 223 228

cappuccino matový lak bílý matový lak 211 216 212 217 --- ---

bílý matový lak jasan světlý imitace 151 156 ---  ---  ---  ---

bílý matový lak jasan šedý imitace 141 146 --- --- --- ---

bílý matový lak terrabraun matový lak 131 136 --- --- 133 138

bílý matový lak cappuccino matový lak 121 126 122 127 --- ---

112 117 113 118bílý matový lak bílý matový lak 111 116

cappuccino ***
vysoký lesk

Zvolte si dle p řání Vaši sestavu z 54 možných barevných kombinací

Číselné ozna čení barevných kombinací

Přední plochy

terrabraun
matový lak

terrabraun  ***
vysoký lesk

Vysoký lesk *** 350 …

bílý matový lak
bílý  ***                  

vysoký lesk

Vysoký lesk ***

cappuccino
matový lak

1.460,-

19.440,- 1.460,-19.440,-

40.880,-

1.460,-

380 …

32.400,-

40.880,-

Highboardy + vitriny

890,-

Příslušenství

890,-

2.650,-

1.460,-

Matový lak

Vysoký lesk ***

Matový lak 370 …

Vysoký lesk *** 370 …

15.710,-Matový lak 350 …

360 …

32.400,-380 …

Matový lak 360 …



          Ceny uvedeny v K č včetně DPH.

Nábytek je standartn ě dodáván v demontovaném stavu v balení.

# # # # # # # # # # # # # # # #

Š / V / H: cca.  140 / 21 / 22 cm Š / V / H: cca.  2 10 / 21 / 22 cm Š / V / H: cca.  67 / 50 / 1 cm Š / V  / H: cca.  80 / 40 / 1 cm

Závěsná police Záv ěsná police Design-strukturovaná zadní plocha Design-strukturova ná zadní plocha
s kováním a vyrovnávacími šrouby s kováním a vyrovnávacími šrouby pro všechny vitriny pro bar  Typ 185

Typ Typ Typ Typ

Š / V / H: cca.  140 / 18 / 43 cm Š / V / H: cca.  2 10 / 18 / 43 cm Š / H: cca.  67 / 36 cm Š / H: cca. 6 7 / 36 cm

z tvrzeného skla z tvrzeného skla sklen ěná vnit řní police d řevěná vnit řní police
s bílými boky a zadní stěnou s bílými boky a zadní stěnou určena pro všechny typy vitrin určena pro všechny typy skříněk 

o vnitřní šířce 70 cm
Typ Typ Typ Typ

RGB-Controller RGB-Powerlight, 3 Watt Sv ětelné t ěleso, 2 ks v sad ě Kabel management 
včetně dálkového ovládání včetně 4 m kabelu s provozem na akumulátor s 6-cestnou rozdvojkou
a 4 m kabelu,  6 konektorů, a přepěťovou ochranou,
LED-Plug-in transformátoru, 30 Watt 1,5 m kabelové vedení

Typ Typ Typ Typ

,

80 cm 75 cm

80 cm 125 cm

Typ Typ Typ Typ

Rampa na TV a p řístroje, 140 Rampa na TV a p řístroje, 210

570-111

cappuccino
matový lak 570-222

bílý                     
matový lak

570-333 ---

Závěsná police, 140 Záv ěsná police, 210 Strukturovaná zadní plocha

2.320,-

2.320,-

bílý                     
matový lak

2.750,-

75 cm vysoký

RGB-Controller

085 2.650,-

včetně dálkového ovládání

11.070,-475-333 3.190,- terrabraun
matový lak 425-333 9.880,- terrabraun

matový lak 430-333terrabraun
matový lak 470-333 21.550,- terrabraun

matový lak

11.070,-475-222 3.190,- cappuccino
matový lak 425-222 9.880,- cappuccino

matový lak 430-222cappuccino
matový lak 470-222 21.550,- cappuccino

matový lak

bílý                     
matový lak 470-111 21.550,- bílý                     

matový lak 475-111 3.190,- bílý                     
matový lak

osvětlení

9.880,-

Osvětlení pro konf.

Příklad: 
při použití 2 vkládacích desek

terrabraun
matový lak 580-333 2.750,-

566-111

Strukturovaná zadní plocha

Vitriny Bar

880 890,-890,-

---

bílý                     
matový lak 430-111

Kabelmanagement

---

895 540,-

---

Dřevěná vnit řní police

11.070,-

41 cm vysoký

včetně sklen ěné odkládací desky

Konf. st ůl, 80 x 80

425-111 9.880,-

088

19 mm silná  8 mm silná

1.460,-

včetně dálkového ovládání

087 1.460,-

stůl, 2 ks v sad ě

---

890,-

---

Sklen ěná vnit řní policeGlaseinlegeboden

890

---

---

580-111 2.750,-
cappuccino
matový lak 580-222

850

2.320,-

565-111 7.560,-

Osvětlení Typ 087
možné jako p říslušenství

41 cm vysoký

Vkládací deska, 45 

(určena pro jídelní stůl)

rozklad: max. 250 x 90 cm

Konf. st ůl, 125 x 75

včetně sklen ěné odkládací desky

Příslušenství + stoly

1.460,-

RGB-Powerlight

Osvětlení Typ 087
možné jako p říslušenství

včetně 1 vkládací desky

Jídelní st ůl, 160 x 90

rozklad: 205 x 90 cm

086

terrabraun
matový lak


