
0 0,95

Provedení: divoký dub, přírodní  masiv
povrchová úprava: Bianco, kartáčováno, olejováno

Model-obj.č.: 40 52 13-

          Celomasivní dubový nábytek ….

…energeticky úsporné LED osvětlení jako doplněk dovytváří s masivním nábytkem tu pravou domácí pohodu.

               Návrhy sestav

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Faktura
Cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Faktura
Cena
Faktura

40 52 Q4

Návrh sestavy
sestává z typů:  22-31-67-38                                                                                                 

(LED osvětlení nutno objednat separátně)

cca. 270  / volná / 42 cm                                                                                                                   
(šířka s přesahem závěsných elementů á 30 cm)

62.640,-

40 52 Q5

Návrh sestavy
sestává z typů: 01-21-68-05                                                                                                       

(LED osvětlení nutno objednat separátně)

cca. 300  / volná / 42 cm                                                                                                                                                     
(šířka s rozestupy mezi elementy cca. 15 cm)

59.940,-

 

    QUBO
         obývací pokoj 

.....umožňuje individuální řešení obývacího pokoje z masivního přírodního dubu.                                                                                                                             

….struktury masivního přírodního dřeva umožňují mít doma každý den vyjímečný pocit krásy a útulnosti. 

….otevřené "dýchající" póry přírodního masivu ošetřené speciálním olejem vytváří ve vašem domově zdravé vnitřní klima.

cca. 240  / volná / 42 cm                                                         

44.100,-

40 52 Q3

Návrh sestavy                                                                                                              
sestává z typů: 01-21-68-13                                                                                                                                        

(LED osvětlení nutno objednat separátně)

cca. 300  / 194 / 42 cm                                                                                                       
(šířka s rozestupy mezi elementy cca. 15 cm)

68.340,-

Návrh sestavy                                                                                                            
sestává z typů:  27-67-68                                                                                                      

(LED osvětlení nutno objednat separátně)                                                                                                           

Maloobchodní ceník platný od 4.8.2016.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



0 0,95

Provedení: divoký dub, přírodní  masiv
povrchová úprava: Bianco, kartáčováno, olejováno 0,82

Model-obj.č.: 40 52 13-

            Typový plán - samostatné elementy

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 19.210,- 16.140,- 23.520,- 22.740,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 27.240,- 32.940,- 19.080,- 14.940,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 41.940,- 34.740,- 19.140,- 4.680,-

48 49 50 67

Highboard                                                   
2 proskl. dvířka, 2 zásuvky, 3 

otevřené fochy                                                            
(osvětlení nutno separátně objednat)

Sideboard
2 dvířka, 3 zásuvky Konferenční stůl Závěsná police

cca. 151 / 150 / 38 cm cca. 175 / 85 / 42 cm cca. 120 / 47 / 66 cm cca. 120 / 18 / 24 cm

TV - Lowboard                                               
(snížený nad zásuvkami)

 2 dvířka, 2 zásuvky 

Lowboard                                                          
(také pro TV)

2 dvířka, 2 zásuvky, 1 otevřený 
foch                                                                           

(osvětlení nutno separátně objednat)

Závěsná skříňka
1 dvířka , 1 zásuvka                                               

31 - otevírání dveří doleva                                                
32 - otevírání dveří doprava 

Závěsná vitrina
1 prosklená dvířka                                                    

37 - otevírání dveří doleva                                                
38 - otevírání dveří doprava 

(osvětlení nutno separátně objednat)

cca. 210 / 46 / 42 cm cca. 210 / 72 / 42 cm cca. 60 / 116 / 38 cm cca. 60 / 116 / 38 cm

cca. 60 / 124 / 38 cm cca. 60 / 124 / 38 cm cca. 60 / 194 / 38 cm cca. 151 / 46 / 42 cm

22 27 31 / 32 37 / 38

12 / 13 21

Skříňka nízká                                                             
1 zásuvka, 1 dvířka                                                    

01 - otevírání dveří doleva                                                
02 - otevírání dveří doprava

Vitrína nízká                                                              
1 prosklená dvířka                                                    

04 - otevírání dveří doleva                                                
05 - otevírání dveří doprava 

(osvětlení nutno separátně objednat)

Vitrína vysoká                                                              
1 prosklená dvířka, 1 dvířka                                                    
12 - otevírání dveří doleva                                                

13 - otevírání dveří doprava 
(osvětlení nutno separátně objednat)

TV - Lowboard
2 dvířka, 1 otevřený foch,                         

1 zásuvka                                                              

01 / 02 04 / 05

 

    QUBO
         obývací pokoj 

Maloobchodní ceník platný od 4.8.2016.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



0 0,95

Provedení: divoký dub, přírodní  masiv
povrchová úprava: Bianco, kartáčováno, olejováno 0,82

Model-obj.č.: 40 52 13-

            Typový plán - samostatné elementy

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 6.480,-

           Příslušenství - osvětlení

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 690,- 870,-

LED světlo na skl. polici                                                   
teplé bílé světlo                                    

včetně trafa a kabelů

LED světlo na skl. polici                                                   
teplé bílé světlo                                    

včetně trafa a kabelů

1 ks v setu 2 ks v setu

cca. 175 / 18 / 24 cm

LED 1 LED 2

Závěsná police

68

Energetická tabulka dle směrnice 874/2012/EU

 

    QUBO
         obývací pokoj 

Pro typy :  LED-1, LED-2

Tyto světelná tělesa obsahují 
zabudované světelné zdroje LED 
energetické třídy A++ až A na 
stupnici od A++ (nejvyšší účinnost) 
až E (nejnižší účinnost).                                     
Světelné zdroje LED v těchto 
svítidlech nelze vyměnit.

Maloobchodní ceník platný od 4.8.2016.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


