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Savoy  
Artikl-č.: Provedení:

1833-xxx-92 Přední plochy a korpus: Dub sukový Bianco přírodní masív, povrchová úprava olej a vosk

1161-xxx-85 Přední plochy a korpus: Dub Bianco přírodní masív, povrchová úprava olej a vosk (pouze konferenční a jídelní stůl)

Návrh sestavy   

Artikl-č.:
Sestává z typů:

Popis

Dopor. osvětlení
a příslušenství:

Rozměry (Š/V/H)

Cena 87.430,- 19.530,- 32.760,-

Jednotlivé elementy (volně zakoupitelné)

Artikl-č.:
Popis

Dopor. osvětlení
a příslušenství:

Rozměry (Š/V/H)

Cena 30.030,- 30.730,- 30.730,-

Jednotlivé elementy (volně zakoupitelné)

Artikl-č.:

Popis

Dopor. osvětlení
a příslušenství:
Rozměry (Š/V/H)

Cena 26.460,- 4.830,- 39.130,-

1833-133-92

Konferenční stůl                                                                                               
1 zásuvka, 2 otevřené fochy

sada 1 ks světla 1100-741-00 včetně trafa a kabelů sada 1 ks světla 1100-741-00 včetně trafa a kabelů sada 1 ks světla 1100-741-00 včetně trafa a kabelů

035, 131, 318, 483
Jídelní stůl  (roztahovatelný s výsuvným mechanismem 
180 - 240 cm)

2 skl. police, 2 konstrukční police, 1 police

sada 1 ks světla 1100-741-00 včetně trafa a kabelů

1833-971-92

2 konstrukční police 2 skl. police, 2 konstrukční police, 1 police

1161-T64-85

sada 2 ks světel 1100-782-00 včetně trafa a kabelů
zádové zrcadlo 1833-S02-00 + 1833-S05-00

1833-035-92

Návrh obývací stěny

Vitrina pravá
1833-131-92

338 / 207 / 45 cm (šířka s odstupem 15 cm mezi elementy)

1161-T71-85

180-240 / 76 / 90 cm

sada 2 ks světel 1100-742-00 včetně trafa a kabelů

1833-318-92 1833-483-92 1833-864-92

94 / 143 / 39 cm

120 / 45 / 70 cm

1 plná dvířka, 1 část. proskl. dvířka, 4 police, otevírání dveří doleva, 1 část. proskl. dveře, otevírání dveří doprava, 1 část. proskl. dveře,
Kombivitrina Vitrina levá

153 / 60 / 45 cm 153 / 24 / 24 cm 152 / 143 / 39 cm

sada 2 ks světel 1100-742-00 včetně trafa a kabelůsada 1 ks světla 1100-741-00 včetně trafa a kabelů
2x zádové zrcadlo 1833-S02-00

zádové zrcadlo 1833-S02-00 nebo nebo

TV-spodní díl                                                                                                                  
2 dvířka, 2 zásuvky, 1 otevřený foch

Závěsná police se skleněnou policí
Highboard                                                                                                   
1 plná dvířka, 2 část. proskl. dvířka, 4 konstrukční police, 5 
polic

61 / 207 / 39 cm 61 / 207 / 39 cm

Jednotlivé elementy (volně zakoupitelné)

zádové zrcadlo 1833-S05-00 zádové zrcadlo 1833-S05-00
sada 2 ks světel 1100-782-00 včetně trafa a kabelů sada 2 ks světel 1100-782-00 včetně trafa a kabelů

TV-rampa skleněná 1100-999-00

Maloobchodní ceník platný od 15.5.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Savoy  
Artikl-č.: Provedení:

1833-xxx-92 Přední plochy a korpus: Dub sukový Bianco přírodní masív, povrchová úprava olej a vosk

1161-xxx-85 Přední plochy a korpus: Dub Bianco přírodní masív, povrchová úprava olej a vosk (pouze konferenční a jídelní stůl)

Jednotlivé elementy (volně zakoupitelné)

Artikl-č.:

Popis

Dopor. osvětlení
a příslušenství:

Rozměry (Š/V/H)

Cena 37.030,- 3.430,- 2.030,-

Jednotlivé elementy (volně zakoupitelné)

Artikl-č.:
Popis

Rozměry (Š/V/H) KWh/1000h 1,63
Lumen 144,80 lm
Watt 1,5 W
Životnost 50 000 hod
Kelvin 2900 - 3200
Světel v sadě: 1

Cena 4.130,- 3.430,- 840,-

Jednotlivé elementy (volně zakoupitelné)

Artikl-č.:

Popis

KWh/1000h
Lumen
Watt
Životnost
Kelvin
Světel v sadě:

Cena 1.050,- 1.390,- 1.050,-

1100-999-00

1100-741-00

Zádové zrcadlo + připevnění                                                                            
určeno pro typy 035 a 864 (2x)

teplé bílé světlo, včetně kabelu (7 m) a nožního vypínače

1833-S04-00
Sada 2 ks zádových zrcadel + připevnění  Zádové zrcadlo + připevnění LED osvětlení

1833-S05-00

185 / 85 / 45 cm

1833-872-92

87 / 13 / 38 cm

sada 3 ks světel 1100-743-00 včetně trafa a kabelů

Sideboard                                                                                                                     
2 část. proskl. dvířka, 3 zásuvky, 1 otevřený foch,                                            
4 konstrukční police

TV-rampa                                                                                                               
tvrzené sklo

57 / 29 cm

určeno pro typ 872 určeno pro typy 131, 133, 135 montáž na spodní stranu horní desky

1833-S02-00

57 / 36 cm

zádové zrcadlo 1833-S04-00

100 / 56 cm

434,40 lm 47,60 lm
3,0 W

1100-742-00 1100-743-00 1100-782-00

2900 - 3200 2900 - 3200 3000 - 3400
50 000 hod 50 000 hod

2 3 2

50 000 hod
4,5 W 0,5 W

LED osvětlení                                                                                                                  
montáž na spodní stranu horní desky                                                       
teplé bílé světlo, včetně kabelu (7 m) a nožního vypínače

LED osvětlení                                                                                                                  
montáž na spodní stranu horní desky                                                       
teplé bílé světlo, včetně kabelu (7 m) a nožního 
vypínače

LED osvětlení                                                                                                                  
montáž na zadní hranu skleněné police, teplé bílé světlo, 
včetně kabelu (7 m) a nožního vypínače

4,89 0,53
289,60 lm
3,26

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.

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.

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.

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 15.5.2018.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


