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Provedení: přední plochy:: kořenový buk, přírodní  masiv, okrasný detail "Spaltholz"
korpus: kořenový buk, přírodní dýha 
povrchová úprava: olejováno, voskováno

Art.-Nr.                   40 64 17 ..
            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 22.050,- 28.630,- 16.870,- 27.930,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 27.930,- 12.530,- 29.970,- 3.850,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :
*šířka uvedena včetně dvou 20 cm odstupů mezi elementy

Cena 67.830,- 1.890,- 2.540,-

 

 PHOENIX
 obývací pokoj / jídelna

..21 ..48

Vitrina nízká                                                     
1 plná dvířka,                                                      

1 částečně proskl. dvířka (osvětlení 
nutno separátně objednat)                 

Vitrina vysoká                                                     
1 plná dvířka,                                                      

1 částečně proskl. dvířka 
(osvětlení nutno separátně objednat)                 

TV - lowboard                                                   
2 plná dvířka,                                                     

1 zásuvka, 1 otevřený foch                                                                                                                 

Highboard                                                     
2 plná dvířka, 3 zásuvky,                                                                                    

1 otevřený foch se skl. policí                                                     
(osvětlení nutno separátně objednat)

..03 ..11

cca. 180 / 76 / 90 cm cca. 140 / 20 / 20 cm

cca. 90 / 135 / 42 cm cca. 90 / 203 / 42 cm cca. 140 / 50 / 52 cm cca. 130 / 135 / 42 cm

..49 ..50 ..60 ..68

cca. 360* / 203 / 52 cm

Sideboard                                                                      
2 plná dvířka,                                                                                     

3 zásuvky

Konferenční stůl
spodní odkládací police

Jídelní stůl                                                       
s rozkládacím mechanismem 

(výklopná deska + 60 cm), 
rozložitelný na 240 cm                             

Závěsná police                                                     

cca. 180 / 90 / 42 cm cca. 110 / 48 / 70 cm

Volitelné osvětlení

40 64 F9 Clip-1 Clip-2

Maloobchodní ceník platný od 22.7.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Obývací sestava                                                           
sestává z typů: 03/11/21/68 

(osvětlení nutno separátně objednat)                                         

LED CLIP osvětlení                                        
na zadní stranu skleněných polic                                                                                             
1-dílný a 2-dílný komplet v setu 

včetně kabelů a trafa 

LED CLIP osvětlení                                        
na zadní stranu skleněných polic                                                                                             
1-dílný a 2-dílný komplet v setu 

včetně kabelů a trafa 


