
Přední plochy:    šedý Basalt dekor / divoký dub imitace

Korpus:    divoký dub imitace
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Přední plochy: šedý Basalt dekor / divoký dub imitace

Korpus: divoký dub imitace

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Popis

Popis

21.630,- 18.760,-

6.720,- 1.270,-1.270,-

279 / 230 / 23 cm 17,5 / 1,5 / 5 cm 21 / 1,5 / 4,1 cm

1.290,-

Okrasný rám
pro šatní skříň 270 x 226 cm                                                                               

divoký dub imitace                                                                 
včetně LED point osvětlení (6 ks)

SILENT SYSTEM 200 - tlumič dojezdu dveří / šedý
2 ks v sadě                                                                

pro posuvné dveře s hmotností do 50 kg vhodné pro 
šatní skříně s posuvnými dveřmi s kováním TopLine 

22

Tlumič otevírání / kolizní tlumič
pro šatní skříně s posuvnými dveřmi (2-

dveřové) / 1 ks                                                                          
instalace na pravé zadní dveře                                                       

vhodné pro šatní skříně s posuvnými dveřmi s 
kováním TopLine 22 a odsazením dveří cca. 

34 mm

Typ 38-283-K2

Komoda 
2 dvířka / 4 zásuvky                                                                                

4 zásuvky s SOFT-CLOSE dovíráním                                         
vlevo i vpravo 1 dvířka a uvnitř 1 police

188-200/ 46-102 / 221 cm 60 / 46 / 38 cm

Typ 38-282-K2

270/ 226/ 60 cm 150 / 92 / 38 cm

Typ 58-459-86

11.760,-

Typ 58-008-01 Typ 58-0RH-01Typ 58-293-86

82 / 2,2 / 48 cm

Sada vnitřních polic 
2 ks v sadě                                                                                

divoký dub imitace použitelné pro levou / 
pravou stranu
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Šatní skříň s posuvnými dveřmi
(bez okrasného rámu, nutno objednat separátně)                                                                                   

Vnitřní vybavení: 2 středové desky, pro každý oddíl 2 
police a 1 šatní tyč

Postel
plocha na spaní: 180 x 200 cm,                                                                                                                                            

hlavový díl čalouněny včetně 4 polštářů                              
(dodáváno bez roštů a matrací)

Noční stolek
2 zásuvky                                                                                         

včetně dovíracího mechanismu SOFT-CLOSE

Typ 55-004-K2 Typ 22-241-K2

4.480,-

Maloobchodní ceník platný od 30.4.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standartně dodáván v rozloženém stavu v balení.


