MUSA
Ložnice

52 19 85 - ..

Model

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH
Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

Přední plochy: bílý lak - pravý vysoký lesk se sítotiskem
Korpus: bílý melamin vroubkovaný

Popis

Cena

52 19 85 - 26
Šatní skříň s posuvnými dveřmi
240 x 210 cm
2 dveře v bílém vysokém lesku
se sítotiskem

25.720,-

Š/V/H: cca.
240 / 210 / 57 cm

52 19 85 - 26S
Šatní skříň s posuvnými dveřmi
240 x 210 cm
2 dveře v bílém vysokém lesku
se sítotiskem + zrcadlo

30.870,-

Š/V/H: cca.
240 / 210 / 57 cm

52 19 85 - 29
Šatní skříň s posuvnými dveřmi
280 x 210 cm
2 dveře v bílém vysokém lesku
se sítotiskem

27.860,-

Š/V/H: cca.
280 / 210 / 57 cm

52 19 85 - 29S
Šatní skříň s posuvnými dveřmi
280 x 210 cm
2 dveře v bílém vysokém lesku
se sítotiskem + zrcadlo

Š/V/H: cca.
280 / 210 / 57 cm

Maloobchodní ceník platný od 17.8.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

33.080,-

MUSA
Ložnice

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH
Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

52 90 85 - 16 postel "Musa" rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
hlavový díl: bílý lak - pravý vysoký lesk se sítotiskem
52 90 86 - 16 postel "Dea" rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
hlavový díl: bíle polstrovaný s ornamentem z polyuretanu

Model

Popis

Cena

52 90 85 - 16
Postel "Musa"
Plocha na spaní: 180 x 200 cm

11.720,-

Bílý lak - pravý vysoký lesk se sítotiskem
Š/V/H: cca.
187 / 103 / 205 cm
- doporučené osvětlení v příslušenství-

52 90 86 - 16
Postel "Dea"
s ornamentem na hlavovém dílu
z polyuretanu
Plocha na spaní: 180 x 200 cm
Rám postele: bílý lak-pravý vysoký lesk
Hlavový díl: bíle polstrovaný
Š/V/H: cca.
201 / 106 / 205 cm

Maloobchodní ceník platný od 17.8.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

15.840,-

MUSA
Ložnice

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH
Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

57 19 84 - .. Noční stolky / Komody Přední plochy + horní deska: bílý lak - pravý vysoký lesk
Boční strany: bílý melamin vroubkovaný

Model

Popis

Cena

57 19 84 - 12
Noční stolek
s 1 zásuvkou
a 1 sklopnými dvířky
-2 ks v setuPřední plochy + horní deska = bílý lak-pr. vys. lesk
Boční strany = bílý melamin vroubkovaný
Nohy: z masivu, bílý lak
Š/V/H: cca.
54 / 54 / 39 cm

9.510,-

57 19 84 - 03

Noční stolek
s 1 zásuvkou
a 1 sklopnými dvířky
Přední plochy + horní deska = bílý lak-pr. vys. lesk
Boční strany = bílý melamin vroubkovaný
Nohy: z masivu, bílý lak
Š/V/H: cca.
54 / 54 / 39 cm

5.820,-

57 19 84 - 02
Komoda
s 3 zásuvkami
Přední plochy + horní deska = bílý lak-pr. vys. lesk
Boční strany = bílý melamin vroubkovaný
Nohy: z masivu, bílý lak
Š/V/H: cca.
104 / 92 / 46 cm

9.490,-

57 90 60-20
Zrcadlo - neutrálníhranaté

Š/V/H: cca.
50 / 80 / 2 cm

Maloobchodní ceník platný od 17.8.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

2.140,-

MUSA
Ložnice

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH
Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

Příslušenství
Model

Popis

Cena

52 90 85 - 900
FLEX-LED osvětlení pro postel Musa (hlavový díl)
2 ks v setu

1.840,-

52 19 69 - 33
Vnitřní police (3 ks v setu)
pro skříně s posuvnými dveřmi o šířce 240 cm
pro skříň s posuvnými dveřmi o šířce 314 cm- středový element
Š/V/H: cca.
117 / 2,2 / 44 cm

2.580,-

52 19 80 - 32
Vnitřní police (3 ks v setu)
pro skříně s posuvnými dveřmi o šířce 280 cm

2.940,-

Š/V/H: cca.
137 / 2,2 / 44 cm

52 19 69 - 41
Vkládací zásuvkový box
s 2 zásuvkami
pro šatní skříně o šířce 240 cm
pro šatní skříň o šířce 314 cm - středový element
Š/V/H: cca.
117 / 38 / 44 cm

2.360,-

52 19 69 - 42
Vkládací zásuvkový box
s 2 zásuvkami
pro šatní skříně o šířce 280 cm

2.790,-

Š/V/H: cca.
137 / 38 / 44 cm

51 21 71 - 90
Tlumič dorazu dveří
u skříní s posuvnými dveřmi

2.210,-2 ks v setu-

Maloobchodní ceník platný od 17.8.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

