
70 .. 49- Korpus: bílý lak - pravý vysoký lesk
Kompletně v laku

 (Korpus: pohledové části = vnější strany + horní  
                                                  nebo spodní deska)

Model Popis Cena
Kombi AN

709049AN - bílá
709849AN - bílá/černá
702049AN - bílá/sand

702349AN - bílá//anthrazit
sestává z typů:
-02 TV-spodní díl 20.460,-

-61 závěsný element
-30 závěsný element 1dv.

-12 závěsná vitrina
Š/V/H: cca.   

272 / 200 / 36 cm
Doporučujeme osvětlení vitriny  

Kombi BN
709049BN - bílá

sestává z typů:
-02 TV-spodní díl

-61 závěsný element
2 x -30 závěsný element 1 dv. 18.340,-

Š/V/H: cca.  
277 / 200 / 36 cm

Kombi CN
709049CN - bílá

sestává z typů:
-02 TV-spodní díl

-61 závěsný element
2 x -30 závěsný element 1 dv. 18.340,-

Š/V/H: cca.  
210 / 200 / 36 cm

Kombi DN
709049DN - bílá

709849DN - bílá/černá
702049D - bílá/sand

702349DN - bílá/anthrazit
sestává z typů:
-02 TV-spodní díl 16.350,-
-33 stěnový regál

-30 závěsný element 1dv.
-12 závěsná vitrina

Š/V/H: cca. 
244 / 170 / 36 cm

Doporučujeme osvětlení vitriny  
Maloobchodní ceník platný od 30.8.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Přední plochy: bílý lak - pravý vysoký lesk                  90

Přední plochy: "anthrazit" lak - pravý vysoký lesk     23

Primo Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

Přední plochy: "sand" lak - pravý vysoký lesk            20
Přední plochy: černý lak - pravý vysoký lesk              98



70 .. 49- Korpus: bílý lak - pravý vysoký lesk
Kompletně v laku

 (Korpus: pohledové části = vnější strany + horní  
                                                  nebo spodní deska)

Model Popis Cena
Kombi EN

709049EN - bílá

sestává z typů:
-02 TV-spodní díl

-61 závěsný element
-30 závěsný element 1dv. 15.390,-

Š/V/H: cca. 
244 / 170 / 36 cm

Kombi FN
709049FN - bílá

sestává z typů:
-02 TV-spodní díl

2 x -30 závěsný element 1 dv.
-33 stěnový regál 14.230,-

Š/V/H: cca. 
210 / 170 / 36 cm

Kombi GN
709049GN

sestává z typů:
-02 TV-spodní díl

2 x -30 závěsný element 1 dv.
-33 stěnový regál 14.230,-

Š/V/H: cca. 
210 / 170 / 36 cm

Kombi HN
709049HN - bílá

709849HN - bílá/černá
702049HN - bílá/sand

702349HN - bílá/anthrazit
sestává z typů:
-02 TV-spodní díl 13.410,-
-33 stěnový regál

-12 závěsná vitrina

Š/V/H: cca.   
210 / 200 / 36 cm

Doporučujeme osvětlení vitriny  
Maloobchodní ceník platný od 30.8.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Přední plochy: bílý lak - pravý vysoký lesk                  90
Přední plochy: černý lak - pravý vysoký lesk              98
Přední plochy: "sand" lak - pravý vysoký lesk            20
Přední plochy: "anthrazit" lak - pravý vysoký lesk     23

Primo Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



70 .. 49-
Kompletně v laku

 (Korpus: pohledové části = vnější strany + horní  
                                                  nebo spodní deska)

Model Popis Cena
TV-věž

709049-06 bílý lak
702049-06 "Sand" lak

702349-06 "Anthrazit" lak

2 skleněné police
6.770,-

Š/V/H: cca. 
104 / 169 / 50 cm

Doporučujeme osvětlení -914 
"Funktions" věž

709049-16N

2 skleněné police,
 1 sklápěcí dvířka

9.920,-

Š/V/H: cca. 
104 / 169 / 50 cm

Doporučujeme osvětlení -914 
839049-01 

Bar
2 skleněné police,
3 otevřené fochy

6.770,-

Š/V/H: cca. 
80 / 110 / 34 cm

Doporučujeme osvětlení -914 
Závěsný element malý

709042-11

  1 sklápěcí dvířka 
směrem dolů

3.890,-  

Š/V/H: cca.   
97 / 33,5 / 36 cm

 

Primo Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

Maloobchodní ceník platný od 30.8.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

..kovové úchytky, dvířka s tlumičem dorazu..

 bílý lak - pravý vysoký lesk                           90
"sand" lak lak - pravý vysoký lesk                20
"anthrazit" lak - pravý vysoký lesk               23



70 .. 49- Korpus: bílý lak - pravý vysoký lesk
Kompletně v laku

 (Korpus: pohledové části = vnější strany + horní  
                                                  nebo spodní deska)

Model Popis Cena
TV-spodní díl

709042-02

  1 sklápěcí dvířka dolů,
2 vnitřní stěny 6.230,-

Š/V/H: cca.  
210 / 33,5 / 36 cm

Závěsný element velký
709042-61

  1 výklopná dvířka nahoru,
2 vnitřní stěny 6.230,-

Š/V/H: cca.  
210 / 33,5 / 36 cm

Závěsný element 1 dv.
709042-30

  1 dvířka, otevírání doprava
2.940,-

Š/V/H: cca.  
33,5 / 94 / 36 cm

Závěsný element 1 dv.
709042-30

  1 dvířka, otevírání doleva
2.940,-

Š/V/H: cca. 
33,5 / 94 / 36 cm

Závěsná vitrina 2 dv.
709049-12N  bílá

709849-12N  bílá-černá
702049-12N bílá-sand

702349-12N bílá-anthrazit 5.060,-
2 dvířka-pravá se sklem

Š/V/H: cca. 
97 / 94 / 36 cm

Doporučujeme osvětlení -951, -911
Stěnový regál

709049-33

Panel se 2-mi policemi
2.120,-

Š/V/H: cca. 
113 / 48 / 18 cm

Maloobchodní ceník platný od 30.8.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Primo Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

..kovové úchytky, dvířka s tlumičem dorazu..

Přední plochy: bílý lak - pravý vysoký lesk                  90
Přední plochy: černý lak - pravý vysoký lesk              98
Přední plochy: "sand" lak - pravý vysoký lesk            20
Přední plochy: "anthrazit" lak - pravý vysoký lesk     23



Model Popis Cena
Sideboard

209049-08N

4 dvířka / 1 sklápěcí dvířka
9.510,-

bílý lak

Š/V/H.: cca. 
160/85/43 cm
LED osvětlení

700000-951

Vnitřní světlo
modré světlo 1.020,-
1 ks v sadě

 
pro závěsnou vitrinu typ 12

LED osvětlení
700000-911

Vnitřní světlo
LED RGB 1.710,-

1 ks v sadě
 

měnitelné barvy světla pro závěsnou vitrinu typ 12

LED osvětlení
700000-914

LED RGB
2 ks v sadě 2.390,-  

2 x 6 LED-diod 
pro TV-věž typ 06  

měnitelné barvy světla a "Funktions" věž typ 16

LED osvětlení
700000-916

LED RGB
4 ks v sadě 2.390,-  

4 x 3 LED-diody
pro bar typ 01

měnitelné barvy světla
 

 
 

Primo Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

Maloobchodní ceník platný od 30.8.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


