
       Modulární obývací program umožňující díky různě použitelným elementům v mnoha volitelných barevných
                     variantách vytvořit prakticky nekonečné množství individuálních řešení a kombinací.

                Je možné si vybrat z velkého množství předvolených sestav a nebo si individuálně sestavit
                                 z jednotlivých elementů a volitelných barevných variant vlastní sestavu.

                                                                          Lakované povrchy - pravý vysoký lesk

                                                bílý lak - vysoký lesk                                      antracit lak - vysoký lesk                          bílý lak - vysoký lesk se sítotiskem

              Barevný melamin se strukturou dřeva

                                                       melamin modrý                                    melamin červený                                   melamin žlutý        
  

                Možné volitelné barevné varianty povrchů a předních ploch uvedeny u jednotlivých elementů v ceníku.

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

Moderní nábytek nekonečných možností.

9 volitelných barevných variant provedení jednotlivých elementů

Přední plochy - 3D povrchy

                                                                                                 Imitace povrchů
                           ořech tmavý imitace                             ořech světlý imitace                                   beton imitace                                        oxid imitace    

                                      ořech tmavý 3D                             ořech světlý 3D                                        beton 3D                                             bílý lak 3D    

                      Ukázky sestav v různých barevných kombinacích ke stažení v "Ukázkách barevných variant".



Model Popis Cena
Kombi 84 40 51 - BIST  

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
2x709088-09 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=95 cm
1x 702088-109 ořech světlý imitace
Okrasná krycí deska Š.=95 cm pro závěsný element -09
2x402088-81 ořech světlý imitace 35.770,-
Závěsná kostka - bez úchytek
2x 622088-311 ořech světlý imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
1x 709088-02 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
TV-element se sklopnými dvířky, závěsný  Š.=210 cm

Bílý lak-vysoký lesk / ořech světlý imitace 1x 702088-102 ořech světlý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV Okrasná krycí deska Š.=210 cm pro závěsný TV-element -02

cca. Š/V/H: 97/ 85/ 35 cm
Š / V / H cca.:  320 / 210 / 35 cm

Kombi 84 40 52 - BIDA  

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 709088-51DA bílý lak-vysoký lesk/ police ořech tmavý imitace 
Regál se 3-mi policemi
1x 703888-22 ořech tmavý imitace
Závěsná vitrina 2-dv. 33.040,-
1x 703888-305 ořech tmavý imitace
TV-podesta se skleněnou policí
1x709088-09 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=95 cm

Bílý lak-vysoký lesk / ořech tmavý imitace 1x 703888-109 ořech tmavý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV Okrasná krycí deska Š.=95 cm pro závěsný element -09

cca.  Š/V/H: 140/ 120/ 24 cm
Š / V / H cca.:  305 / 200 / 51 cm

Kombi 84 40 53 - BICEGR  

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
3x 401388-81 beton-imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 402388-62 anthrazit lak - vysoký lesk 27.230,-
Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek
1x 709088-02 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
TV-element se sklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 701388-102 beton - imitace

Bílý lak-vys. lesk / beton im./ antracit lak-vys. lesk Okrasná krycí deska Š.=210 cm pro závěsný TV-element -02
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  127/ 96/ 35 cm Š / V / H cca.  270 / 210 / 35 cm
Kombi 84 40 54 - BIOX  

sestává z elementů:
1x 709088-63 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=138 cm
1x 709088-03 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=138 cm
3x 627988-311 oxid imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu 34.790,-
2x709088-01 bílý lak-vysoký lesk
TV-element s 1 skl. dvířky a 1 zásuvkou Š.=138 cm
2x707988-101 oxid imitace

Bílý lak-vysoký lesk / oxid imitace Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro TV-element   -01
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 138 80/ 42 cm Š / V / H cca.  276 / 190 / 42 cm

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.



Model Popis Cena
Kombi 84 40 55 - BICE  

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 701388-04 beton-imitace
Závěsná skříňka 2-dv., 3D vzhled
1x 701388-45 beton imitace 30.240,-
Stěnový regál velký  V.=158 cm
1x 701388-43 beton imitace
Stěnový regál malý V.=92 cm  
1x 709088-02 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 135/ 92/ 35 cm Š / V / H cca.:  305 / 198 / 35 cm
Kombi 84 40 56 - BICEGR

sestává z elementů:
2x 709088-63 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=138 cm
2x 402388-81 anthrazit lak-vysoký lesk
Závěsná kostka - bez úchytek
2x 621388-311 beton imitace 37.660,-
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
2x 709088-01 bílý lak-vysoký lesk
TV-element s 1 skl. dvířky a 1 zásuvkou Š.=138 cm
2x 701388-101 beton imitace

Bílý lak-vys. lesk / beton im./ antracit lak-vys. lesk Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro TV-element -01
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  138/ 70/ 42 cm Š / V / H cca.:  276 / 200 / 42 cm
Kombi 84 40 57 - BIDA

sestává z elementů:
2x 709088-63 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=138 cm
2x 403888-81 ořech tmavý imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
2x 623888-311 ořech tmavý imitace 34.860,-
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
2x 709088-03 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=138 cm
2x 703888-103 ořech tmavý imitace
Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro závěsný element -03

Bílý lak-vysoký lesk / ořech tmavý imitace
Š / V / H cca.:  276 / 200 / 35 cm

Kombi 84 40 58 - BIST
sestává z elementů:
1x 709088-63  bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=138 cm
1x 402088-81 ořech světlý imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
2x 709088-09 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=95 cm
1x 622088-311 ořech světlý imitace 
Stěnový regál malý - 2 ks v setu 31.850,-
1x 702088-45 ořech světlý imitace
Stěnový regál velký V.=158 cm
1x 709088-03 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=138 cm
1x 702088-103 ořech světlý imitace 
Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro závěsný element -03
1x 702088-109 ořech světlý imitace 

Bílý lak-vysoký lesk / ořech světlý imitace Okrasná krycí deska Š.=95 cm pro závěsný element -09
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  138/ 70/ 35 cm Š / V / H cca.:  266 / 210 / 35 cm

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru



Model Popis Cena
Kombi 84 40 59 - BICE  

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
3x 401388-81 beton imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 401388-62 beton imitace 27.790,-
Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek
1x 621388-311 beton imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
1x 709088-01 bílý lak-vysoký lesk

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace TV-element se sklopnými dvířky a zásuvkou Š.=138 cm
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 138/ 123/ 35 cm Š / V / H cca.:  265 / 215 / 42 cm
Kombi 84 40 60 - BIOX

sestává z elementů:
1x 709088-63 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=138 cm
1x 709088-03 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=138 cm
1x 707988-45 oxid imitace 23.870,-
Stěnový regál velký V.=158 cm
1x 709088-02 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 707988-102 oxid imitace

Bílý lak-vysoký lesk / oxid imitace Okrasná krycí deska Š.=210 cm pro závěsný TV-element -02
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  210/ 81/ 35 cm Š / V / H cca.:  243 / 200 / 35 cm
Kombi 84 40 61 - BIST

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
2x 402088-81 ořech světlý imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 709088-30  bílý lak-vysoký lesk 23.870,-
Element s dvířky V.=92 cm
1x 709088-01 bílý lak-vysoký lesk
TV-element se sklopnými dvířky a zásuvkou Š.=138 cm
1x 702088-101  ořech světlý imitace

Bílý lak-vysoký lesk / ořech světlý imitace Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro TV-element -01
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  138/ 100/ 42 cm Š / V / H cca.:  265 / 195 / 42 cm
Kombi 84 40 62 - BIDA

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
2x 703888-45 ořech tmavý imitace
Stěnový regál velký V.=158 cm
1x 703888-22 ořech tmavý imitace 31.990,-
Závěsná vitrina 2-dv.
1x 709088-02 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm

Bílý lak-vysoký lesk / ořech tmavý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  170/ 90/ 35 cm Š / V / H cca.:  340 / 200 / 35 cm

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.



Model Popis Cena
Kombi 84 40 63 - BICE  

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 401388-81 beton imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 621388-311 beton imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu 20.720,-
1x 709088-02 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 701388-102 beton imitace
Okrasná krycí deska Š.=210 cm pro závěsný TV-element -02

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  100/ 100/ 35 cm Š / V / H cca.:  210 / 200 / 35 cm
Kombi 84 40 65 - BICE

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
3x 401388-81 beton imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 409088-62 bílý lak - vysoký lesk 26.810,-
Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek
1x 709088-01 bílý lak - vysoký lesk
TV-element se sklopnými dvířky a zásuvkou Š.=138 cm
1x 701388-101  beton imitace

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro TV-element -01
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  138/ 105/ 42 cm Š / V / H cca.:  265 / 215 / 42 cm
Kombi 84 40 66 - BIDA

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 403888-81 ořech tmavý imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 709088-03 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=138 cm 33.590,-
1x 623888-311 ořech tmavý imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
2x 709088-01 bílý lak-vysoký lesk
TV-element se sklopnými dvířky a zásuvkou Š.=138 cm

Bílý lak-vysoký lesk / ořech tmavý imitace 2x 703888-101  ořech tmavý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro TV-element -01

cca. Š/V/H:  138/ 75/ 42 cm
Š / V / H cca.:  276 / 200 / 42 cm

Kombi 84 40 67 - BIST

sestává z elementů:
1x 709088-69 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=95 cm
1x 709088-63 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=138 cm
2x 402088-81 ořech světlý imitace
Závěsná kostka - bez úchytek 33.880,-
1x 622088-311 ořech světlý imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
2x 709088-01 bílý lak-vysoký lesk 
TV-element se sklopnými dvířky a zásuvkou Š.=138 cm

Bílý lak-vysoký lesk / ořech světlý imitace 2x 702088-101  ořech světlý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro TV-element -01

cca. Š/V/H:  138/ 97/ 42 cm
Š / V / H cca.:  288 / 190 / 42 cm

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.



Model Popis Cena
Kombi 84 40 68 - BICEOX  

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
3x 407988-81 oxid
Závěsná kostka - bez úchytek
3x 621388-311 beton imitace 32.760,-
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
1x 709088-03 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=138 cm
1x 709088-09 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace / oxid imitace Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=95 cm
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  155/ 120/ 35 cm Š / V / H cca.: 320 / 210 / 35 cm
Kombi 84 40 69 - BIDA

sestává z elementů:
1x 709088-63  bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=138 cm
1x 709088-03  bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=138 cm
1x 403888-81 ořech tmavý imitace
Závěsná kostka - bez úchytek 38.360,-
2x 623888-311 ořech tmavý imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
1x 703888-43 ořech tmavý imitace
Stěnový regál malý V.=92 cm  
2x 709088-01 bílý lak - vysoký lesk
TV-element se sklopnými dvířky a zásuvkou Š.=138 cm

Bílý lak-vysoký lesk / ořech tmavý imitace 2x 703888-101 ořech tmavý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro TV-element -01

cca. Š/V/H:  105/ 65/ 42 cm
Š / V / H cca.:  276 / 190 / 42 cm

Kombi 84 40 70 - BICE

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru   
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
2x 401388-81 beton imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
2x 621388-311 beton imitace 33.880,-
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
2x 709088-01  bílý lak - vysoký lesk
TV-element se sklopnými dvířky a zásuvkou Š.=138 cm
2x 701388-101 beton imitace

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro TV-element -01
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  138/ 78/ 42 cm Š / V / H cca.:  288 / 200 / 42 cm
Kombi 84 40 71 - BICE

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
3x 401388-81 beton imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 621388-311 beton imitace 27.650,-
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
1x 701388-43 beton imitace
Stěnový regál malý V.=92 cm  
1x 709088-01  bílý lak - vysoký lesk

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace TV-element se sklopnými dvířky a zásuvkou Š.=138 cm
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  138/ 140/ 42 cm Š / V / H cca.:  265 / 200 / 42 cm

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru



Model Popis Cena
Kombi 84 40 72 - BI

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 709088-22 bílý lak-vysoký lesk 
Závěsná vitrina 2-dv. 25.690,-
1x 709088-43 bílý lak-vysoký lesk 
Stěnový regál malý V.=92 cm  
1x 709088-02 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm

Bílý lak - vysoký lesk
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  130/ 92/ 35 cm Š / V / H cca.:  270 / 200 / 35 cm
Kombi 84 40 73 - BI

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 709088-04 bílý lak-vysoký lesk 
Závěsná skříňka 2-dv. s 3D-optikou 25.340,-
1x 709088-43  bílý lak-vysoký lesk 
Stěnový regál malý V.=92 cm  
1x 709088-02 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm

Bílý lak - vysoký lesk
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  130/ 92/ 35 cm Š / V / H cca.:  270 / 200 / 35 cm
Kombi 84 40 74 - BICE

sestává z elementů:
1x 709088-63  bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=138 cm
1x 701388-04 beton-imitace
Závěsná skříňka 2-dv. s 3D-optikou
1x 701388-45 beton-imitace
Stěnový regál velký Š.=158 cm
1x 709088-03  bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 30.520,-
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=138 cm
1x 709088-09 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=95 cm
1x 701388-103 beton-imitace
Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro závěsný element -03

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace 1x 701388-109 beton-imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV Okrasná krycí deska Š.=95 cm pro závěsný element -09

cca. Š/V/H:  138/ 92/ 35 cm
Š / V / H cca.:  266 / 200 / 35 cm

Kombi 84 40 75 - BIDA

sestává z elementů:
1x709088-61  bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
1x703888-04 ořech tmavý imitace
Závěsná skříňka 2-dv. s 3D-optikou
1x703888-45 ořech tmavý imitace 26.740,-
Stěnový regál velký V.=158 cm
1x709088-02  bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm

Bílý lak-vysoký lesk / ořech tmavý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  160/ 92/ 35 cm Š / V / H cca.:  300 / 200 / 35 cm

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.



Model Popis Cena
Kombi 84 40 76 - BICE

sestává z elementů:
1x 709088-61  bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 701388-12 bílý lak-vysoký lesk / beton imitace
Závěsná vitrina 2-dv. 23.940,-
1x 701388-43 beton-imitace
Stěnový regál malý V.=92 cm  
1x 709088-02 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 130/ 92/ 35 cm Š / V / H cca.: 260 / 200 / 35 cm
Kombi 84 40 77 - BI

sestává z elementů:
1x 709088-12  bílý lak-vysoký lesk
Závěsná vitrina 2-dv.
1x 709049-33  bílý lak-vysoký lesk
Závěsný panel s 2 policemi 16.240,-
1x 709088-02 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm

Bílý lak - vysoký lesk
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  115/ 85/ 35 cm Š / V / H cca.:  210 / 200 / 35 cm
Kombi 84 40 78 - BIST

sestává z elementů:
1x 709088-61  bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 702088-22 ořech světlý imitace
Závěsná vitrina 2-dv. 25.690,-
1x 709088-30 bílý lak-vysoký lesk
Závěsný element V.=92 cm  
1x 709088-02 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm

Bílý lak-vysoký lesk / ořech světlý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  130/ 92/ 35 cm Š / V / H cca.:  260 / 200 / 35 cm
Kombi 84 40 80 - BIBL

sestává z elementů:
1x 409088-62 bílý lak-vysoký lesk
1x 404688-62 melamin dřevitá struktura modrá
Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

19.670,-
Stěnový regál malý - 2 ks v setu

Závěsná kostka - bez úchytek

Bílý lak-vysoký lesk / melamin dřevitá struktura modrá
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  249/ 82/ 30 cm Š / V / H cca.:  249 / 190 / 30 cm

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

3x 624602-311 melamin dřevitá struktura modrá

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.

1x 404688-81 melamin dřevitá struktura modrá



Model Popis Cena
Kombi 84 40 81 - CEOX

sestává z elementů:
3x 401388-62 beton imitace
1x 407988-62 oxid imitace
Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek
2x 401388-81 beton imitace 22.890,-
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 627988-311 oxid imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu

Beton imitace / oxid iitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  192/ 75/ 30 cm Š / V / H cca.:  276 / 200 / 30 cm
Kombi 84 40 82 - BIDA

sestává z elementů:
2x 403888-62 ořech tmavý imitace
Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek
1x 403888-81 ořech tmavý imitace
1x 409088-81 bílý lak - vysoký lesk
Závěsná kostka - bez úchytek 22.960,-
1x 629088-311 bílý lak - vysoký lesk
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
1x 703888-305 ořech tmavý imitace
TV-podesta se skleněnou policí

Bílý lak-vysoký lesk / ořech tmavý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  140/ 120/ 24 cm Š / V / H cca.:  276 / 190 / 51 cm
Kombi 84 40 83 - BIRO

sestává z elementů:
3x 406688-81  melamin dřevitá struktura červená
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 409088-62 bílý lak - vysoký lesk

17.780,-
Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Bílý lak-vysoký lesk / melamin dřevitá struktura červená
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  115/ 140/ 30 cm Š / V / H cca.:  250 / 200 / 30 cm
Kombi 84 40 84 - BICE

sestává z elementů:
2x 401388-62 beton imitace
Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek
2x 621388-311 beton imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
1x 709088-03 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 

24.710,-
1x 709088-09 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů 
Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=95 cm
1x 701388-103 beton imitace
Okrasná krycí deska Š.=138 cm pro závěsný element -03

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace 1x 701388-109 beton imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV Okrasná krycí deska Š.=95 cm pro závěsný element -09

cca. Š/V/H:  100/ 90/ 30 cm
Š / V / H cca.:  233 / 200 / 35 cm

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=138 cm

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

1x 406688-62 melamin dřevitá struktura červená

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.



Model Popis Cena
Kombi 84 40 85 - CEGR

sestává z elementů:
1x 401388-62 beton imitace
3x 402388-62 antracit lak - vysoký lesk
Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek
3x 401388-81 beton imitace 22.960,-
Závěsná kostka - bez úchytek

Beton imitace / antracit lak - vysoký lesk
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  138/ 80/ 30 cm Š / V / H cca.:  276 / 200 / 30 cm
Kombi 84 40 87 - BIST

sestává z elementů:
1x 409088-62 bílý lak - vysoký lesk
3x 402088-62 ořech světlý imitace
Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek
1x 409088-81 bílý lak - vysoký lesk 20.090,-
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 622088-311 ořech světlý imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu

Bílý lak-vysoký lesk / ořech světlý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  138/ 120/ 30 cm Š / V / H cca.:  276 / 200 / 30 cm
Kombi 84 40 89 - BIDA

sestává z elementů:
1x 709088-63 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru 
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=138 cm
2x 403888-81 ořech tmavý imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
2x 623888-311 ořech tmavý imitace 24.780,-
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
1x 709088-02 bílý lak - vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 703888-102 ořech tmavý imitace

Bílý lak-vysoký lesk / ořech tmavý imitace Okrasná krycí deska Š.=210 cm pro závěsný element -02
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:   175/ 95/ 35 cm Š / V / H cca.:  285 / 200 / 35 cm
Kombi 84 40 90 - BIST

sestává z elementů:
4x 402088-62 ořech tmavý imitace
1x 409088-62 bílý lak - vysoký lesk
Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek
1x 622088-311 ořech tmavý imitace 23.660,-
1x 629088-311 bílý lak - vysoký lesk
Stěnový regál malý - 2 ks v setu

Bílý lak-vysoký lesk / ořech světlý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:   138/ 85/ 30 cm Š / V / H cca.:  280 / 190 / 30 cm

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru



Model Popis Cena
Kombi 84 40 93 - BICEOX

sestává z elementů:
2x 401388-81 beton imitace (2)
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 407988-62 oxid imitace

11.970,-
1x 629088-311 bílý lak - vysoký lesk
Stěnový regál malý - 2 ks v setu

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace / oxid imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 138/ 110/ 30 cm Š / V / H cca.: 285 / 170 / 30 cm
Kombi 84 40 94 - BIST

sestává z elementů:
1x 409088-62 bílý lak - vysoký lesk
2x 402088-62 ořech světlý imitace

1x 629088-311 bílý lak - vysoký lesk
Stěnový regál malý - 2 ks v setu 22.750,-
1x 402088-30 ořech světlý imitace

2x 402088-81 ořech světlý imitace
Závěsná kostka - bez úchytek

Bílý lak-vysoký lesk / ořech světlý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  138/ 85/ 30 cm Š / V / H cca.: 276 / 200 / 30 cm
Kombi 84 40 95 - CEGR

sestává z elementů:
1x 401388-62 beton imitace
2x 402388-62 antracit lak - vysoký lesk

1x 622388-311 antracit lak - vysoký lesk 19.250,-
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
2x 401388-81 beton imitace
Závěsná kostka - bez úchytek

Beton imitace / antracit lak - vysoký lesk
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  226/ 85/ 30 cm Š / V / H cca.: 276 / 200 / 30 cm
Kombi 84 40 96 - BIRO

sestává z elementů:
1x 409088-62 bílý lak - vysoký lesk

1x 406688-30 melamin dřevitá struktura červená
14.490,-

2x 406688-81 melamin dřevitá struktura červená
Závěsná kostka - bez úchytek

Bílý lak-vysoký lesk / melamin dřevitá struktura červená
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 138/ 100/ 30 cm Š / V / H cca.: 242 / 180 / 30 cm

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Závěsný element s dvířky - bez úchytek

Závěsný element s dvířky - bez úchytek



Model Popis Cena
Kombi 84 40 97 - BIGL

sestává z elementů:
2x 409088-81 bílý lak - vysoký lesk
Závěsná kostka - bez úchytek
2x 404388-62 melamin dřevitá struktura žlutá
2x 409088-62 bílý lak - vysoký lesk 24.990,-

1x 624302-311 melamin dřevitá struktura žlutá
Stěnový regál malý - 2 ks v setu

Bílý lak-vysoký lesk / melamin dřevitá struktura žlutá
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 138/ 75/ 30 cm Š / V / H cca.: 276 / 210 / 30 cm
Kombi 84 40 98 - BICE

sestává z elementů:
1x 409088-62 bílý lak - vysoký lesk
2x 401388-62 beton imitace

2x 401388-81 beton imitace 22.750,-
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 629088-311 bílý lak - vysoký lesk
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
1x 709088-43 bílý lak - vysoký lesk

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace Stěnový regál malý V.=92 cm  
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 138/ 85/ 30 cm Š / V / H cca.: 276 / 200 / 30 cm
Kombi 84 40 99 - CEOX

sestává z elementů:
3x 401388-62 beton imitace

1x 627988-311 oxid imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu 13.650,-

Beton imitace / oxid imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 138/ 80/ 30 cm Š / V / H cca.: 276 / 180 / 30 cm
Kombi 84 41 01 - BIST

sestává z elementů:
2x 409088-62 bílý lak - vysoký lesk
2x 402088-62 ořech světlý imitace

1x 622088-311 ořech světlý imitace 17.290,-
Stěnový regál malý - 2 ks v setu

Bílý lak-vysoký lesk / ořech světlý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  108/ 110/ 30 cm Š / V / H cca.: 276 / 200 / 30 cm
Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.



Model Popis Cena
Kombi 84 41 02 - CEOX

sestává z elementů:
3x 407988-62 oxid imitace
1x 401388-62 beton imitace 

2x 401388-81 beton imitace
Závěsná kostka - bez úchytek 22.890,-
1x 627988-311  oxid imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu

Beton imitace / oxid imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  138/ 110/ 30 cm Š / V / H cca.:  276 / 200 / 30 cm
Kombi 84 41 03 - BIOX

sestává z elementů:
3x 409088-62 bílý lak - vysoký lesk

2x 407988-81  oxid imitace
Závěsná kostka - bez úchytek 21.980,-
2x 629088-311 bílý lak - vysoký lesk
Stěnový regál malý - 2 ks v setu

Bílý lak-vysoký lesk / oxid imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 138/ 95/ 30 cm Š / V / H cca.:  276 / 190 / 30 cm
Kombi 84 41 04 - BIST

sestává z elementů:
1x 409088-62 bílý lak - vysoký lesk
1x 402088-62 ořech světlý imitace 

1x 629088-311 bílý lak - vysoký lesk
1x 622088-311 ořech světlý imitace 16.240,-
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
1x 402088-30 ořech světlý imitace

Bílý lak-vysoký lesk / ořech tmavý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 193/ 80/ 30 cm Š / V / H cca.:  222 / 180 / 30 cm
Kombi 84 41 05 - BICE

sestává z elementů:
3x 409088-81 bílý lak - vysoký lesk
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 621388-311 beton imitace
Stěnový regál malý - 2 ks v setu 18.410,-
2x 401388-62 beton imitace

Bílý lak-vysoký lesk / beton imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H:  220/ 129/ 30 cm Š / V / H cca.: 276 / 220 / 30 cm
Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Závěsný element s dvířky - bez úchytek

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.



Model Popis Cena
Kombi 84 41 06 - BIDA

sestává z elementů:
2x 629088-311 bílý lak-vysoký lesk
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
4x 403888-62 ořech tmavý imitace

2x 403888-81 ořech tmavý imitace 25.620,-
Závěsná kostka - bez úchytek

Bílý lak-vysoký lesk / ořech tmavý imitace
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 220/ 95/ 30 cm Š / V / H cca.:  276 / 210 / 30 cm
Kombi 84 41 07 - BICEGR

sestává z elementů:
1x 402388-62 anthrazit lak - vysoký lesk
1x 401388-62 beton - imitace

1x 409088-81 bílý lak-vysoký lesk
Závěsná kostka - bez úchytek 20.160,-
1x 629088-311 bílý lak-vysoký lesk 
Stěnový regál malý - 2 ks v setu
1x 701388-305 beton - imitace
TV-podesta se skleněnými policemi

Bílý lak-vys. lesk / beton im./ antracit lak-vys. lesk
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 140/ 120/ 24 cm Š / V / H cca.:  270 / 180 / 30 cm
Kombi 84 41 08 - BI

sestává z elementů:
1x 709088-61 bílý lak-vysoký lesk - otevírání dvířek nahoru  
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm
1x 709088-04 bílý lak-vysoký lesk
Závěsný element 2 dv. se sítotiskem

27.650,-
Zadní panel s 2 policemi
1x 709088-02 bílý lak-vysoký lesk - sklopná dvířka dolů
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š=210 cm

Bílý lak-vysoký lesk se sítotiskem
Plocha k postavení nebo zavěšení TV 

cca. Š/V/H: 129/ 92/ 35 cm Š / V / H cca.:  265 / 200 / 35 cm

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

1x 709088-04SE bílý lak-vysoký lesk se sítotiskem

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Jednotlivé elementy mohou být různě zavěšeny a uspořádány, proto se v různých kombinacích
mění nejenom celková šířka sestav, ale také plocha na postavení nebo zavěšení televizoru

Plocha na postavení nebo zavěšení televizoru je uvedena pod vyobrazením jednotlivých kombinací.



Model Popis Cena
Kombi 84 45 01 - BIBLSP

sestává z elementů:

1x 621702-42 bílý lak matný
Šatní panel se 2 policemi a držákem na ramínka

9.450,-
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 579060-20 neutrální
Zrcadlo

Bílý lak matný / melamin dřev. struktura modrá Š / V / H cca.:  120 / 205 / 30 cm
Kombi 84 45 02 - STSP

sestává z elementů:

1x 402088-81 ořech světlý imitace 
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 579060-20 neutrální 4.890,-
Zrcadlo

Ořech světlý imitace Š / V / H cca.:   55 / 140 / 30 cm
Kombi 84 45 03 - OXSP

sestává z elementů:

1x 407988-81 oxid - imitace
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 407988-62 oxid - imitace 8.540,-

1x 579060-20 neutrální
Zrcadlo

Oxid imitace Š / V / H cca.:  138 / 180 / 30 cm
Kombi 84 45 04 - CESP

sestává z elementů:

1x 401388-30 beton - imitace

1x 401388-81 beton - imitace 8.390,-
Závěsná kostka - bez úchytek
1x 579060-20 neutrální
Zrcadlo

Beton imitace Š / V / H cca.:  100 / 180 / 30 cm
Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

Závěsný element se sklopnými dvířky - bez úchytek

Závěsný element s dvířky - bez úchytek

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

1x 404688-81 melamin dřevitá struktura modrá



Bílý lak - vysoký lesk 90

Model Popis Cena
TV-element závěsný se sklopnými dvířky Š.=210 cm

  1 dvířka - sklopná dolů
- kovová úchytka -

70 90 88 - 02  bílý lak - vysoký lesk
6.720,-

Š/V/H cca.
210 / 33 / 35 cm

- barevná krycí deska -102 - jako doporučené příslušenství -
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=210 cm

  1 dvířka - výklopná nahoru
- kovová úchytka -

70 90 88 - 61  bílý lak - vysoký lesk
6.720,-

Š/V/H cca.
210 / 33 / 35 cm

Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=138 cm
  1 dvířka - sklopná dolů

- kovová úchytka -

70 90 88 - 03  bílý lak - vysoký lesk
5.250,-

Š/V/H cca.
138 / 33 / 35 cm

- barevná krycí deska -103 - jako doporučené příslušenství -
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=138 cm

  1 dvířka - výklopná nahoru
- kovová úchytka -

70 90 88 - 63  bílý lak - vysoký lesk
5.250,-

Š/V/H cca.
138 / 33 / 35 cm

Závěsný element se sklopnými dvířky Š.=95 cm
  1 dvířka - sklopná dolů

- kovová úchytka -

70 90 88 - 09  bílý lak - vysoký lesk
4.200,-

Š/V/H cca.
95 / 33 / 35 cm

- barevná krycí deska -109 - jako doporučené příslušenství -
Závěsný element s výklopnými dvířky Š.=95 cm

  1 dvířka - výklopná nahoru
- kovová úchytka -

70 90 88 - 69  bílý lak - vysoký lesk
4.200,-

Š/V/H cca.
95 / 33 / 35 cm

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

- přední plochy silné 22 mm
- s tlumícím kováním

- přední plochy silné 22 mm
- s tlumícím kováním

- přední plochy silné 22 mm
- s tlumícím kováním

- přední plochy silné 22 mm
- s tlumícím kováním

- přední plochy silné 22 mm
- s tlumícím kováním

- přední plochy silné 22 mm
- s tlumícím kováním



Bílý lak - vysoký lesk 90

Beton - imitace 13
Ořech světlý - imitace 20
Ořech tmavý - imitace 38
Oxid - imitace 79

Model Popis Cena
TV-element se sklopnými dvířky

a 1 zásuvkou
  1 dvířka - sklopná dolů (vlevo)

1 zásuvka (vpravo)
- kovová úchytka -

6.290,-
70 90 88 - 01 bílý lak - vysoký lesk

Š/V/H cca.
138 / 43 / 42 cm

- barevná krycí deska - jako doporučené příslušenství -
TV-podesta

se skleněnou policí

70 13 88 - 305 Beton-imitace
70 20 88 - 305 Ořech světlý - imitace
70 38 88 - 305 Ořech tmavý - imitace 7.350,-
70 90 42 - 305 Bílý lak - vysoký lesk

Š/V/H cca.
200 / 51 / 51 cm

- LED osvětlení - jako doporučené příslušenství -
Okrasná krycí deska Š.=138 cm

pro TV-element 1dvířka / 1 zásuvka, typ -01

70 13 88 - 101  Beton-imitace
70 20 88 - 101  Ořech světlý - imitace
70 38 88 - 101  Ořech tmavý - imitace 1.750,-
70 79 88 - 101  Oxid-imitace

Š/V/H cca.
138 / 1 / 42 cm

Okrasná krycí deska Š.=210 cm
pro TV-element závěsný se sklopnými dvířky, typ -02

70 13 88 - 102  Beton-imitace
70 20 88 - 102  Ořech světlý - imitace
70 38 88 - 102  Ořech tmavý - imitace 1.750,-
70 79 88 - 102  Oxid-imitace

Š/V/H cca.
210 / 1 / 35 cm

Okrasná krycí deska Š.=138 cm
pro závěsný element se sklopnými dvířky, typ -03 

70 13 88 - 103  Beton-imitace
70 20 88 - 103  Ořech světlý - imitace
70 38 88 - 103  Ořech tmavý - imitace 1.390,-
70 79 88 - 103  Oxid-imitace

Š/V/H cca.
138 / 1 / 35 cm

Okrasná krycí deska Š.=95 cm
pro závěsný element se sklopnými dvířky, typ -09 

70 13 88 - 109  Beton-imitace
70 20 88 - 109  Ořech světlý - imitace
70 38 88 - 109  Ořech tmavý - imitace 1.120,-
70 79 88 - 109  Oxid-imitace

Š/V/H cca.
95 / 1 / 35 cm

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

- přední plochy silné 22 mm
- zásuvka s tlumeným

dojezdem soft-close

- bezpečnostní sklo silné 8 mm
- s průchodkou na kabely



Beton - imitace 13
Ořech světlý - imitace 20
Ořech tmavý - imitace 38
Melamin dřevitá struktura žlutá 43
Melamin dřevitá struktura modrá 46
Melamin dřevitá struktura červená 66
Oxid - imitace 79
Bílý lak - vysoký lesk 90

Model Popis Cena
Element s dvířky V.=92 cm

- volitelné otevírání dveří doleva nebo doprava -

- kovová úchytka -

70 90 88 - 30  bílý lak - vysoký lesk 3.490,-

Š/V/H cca.
33 / 92 / 35 cm

Element s dvířky V.=125 cm
- volitelné otevírání dveří doleva nebo doprava -

- kovová úchytka -

70 90 88 - 20  bílý lak - vysoký lesk 4.190,-

Š/V/H cca.
33 / 125 / 35 cm

Stěnový regál malý V.= 92 cm

70 13 88 - 43 Beton-imitace
70 20 88 - 43 Ořech světlý - imitace
70 38 88 - 43 Ořech tmavý - imitace
70 79 88 - 43 Oxid-imitace 3.490,-
70 90 88 - 43 Bílý lak - vysoký lesk

Š/V/H cca.
33 / 92 / 35 cm

Stěnový regál velký V.= 158 cm

70 13 88 - 45 Beton-imitace
70 20 88 - 45 Ořech světlý - imitace
70 38 88 - 45 Ořech tmavý - imitace
70 79 88 - 45 Oxid-imitace 4.890,-
70 90 88 - 45 Bílý lak - vysoký lesk

Š/V/H cca.
33 / 158 / 35 cm

Stěnový regál se 3-mi policemi V. = 125 cm

70 90 88-51CE Bílý lak - vysoký lesk
3 police v "Beton - imitaci"
70 90 88-51ST Bílý lak - vysoký lesk
3 police v "Ořech světlý - imitaci" 4.890,-
70 90 88 -51DA Bílý lak - vysoký lesk
3 police v "Ořech tmavý - imitaci"

Š/V/H cca.
61 / 125 / 35 cm

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

- zadní panel silný 16 mm 
- horní a spodní deska a

přední plochy silné 22 mm

- přední plochy silné 22 mm
- tlumené dovírání dveří

soft-close
- kovová úchytka

- přední plochy s "3D efektem"
- políčka 16 a 22 mm silná

- přední plochy silné 22 mm
- tlumené dovírání dveří

soft-close
- kovová úchytka

- přední plochy s "3D efektem"
- políčka 16 a 22 mm silná



Beton - imitace 13
Ořech světlý - imitace 20
Ořech tmavý - imitace 38
Bílý lak - vysoký lesk 90
Bílý lak - vysoký lesk / Ořech světlý - imitace
Bílý lak - vysoký lesk / Ořech tmavý - imitace
Bílý lak - vysoký lesk / Beton - imitace
Bílý lak - vysoký lesk se sítotiskem

Model Popis Cena
Závěsná skříňka 2-dv. s 3D-optikou 

70 13 88 - 04 Beton-imitace
70 20 88 - 04 Ořech světlý - imitace
70 38 88 - 04 Ořech tmavý - imitace
70 90 88 - 04 Bílý lak - vysoký lesk 8.390,-

Š/V/H cca.
95 / 92 / 35 cm

Závěsná vitrina 2-dv.
2 dvířka se vsazenými skly

70 13 88 - 22 Beton-imitace
70 20 88 - 22 Ořech světlý - imitace
70 38 88 - 22 Ořech tmavý - imitace 8.750,-
70 90 88 - 22 Bílý lak - vysoký lesk

Š/V/H cca.
95 / 92 / 35 cm

- LED osvětlení - jako volitelné příslušenství -
Závěsná vitrina 2-dv.

2 dvířka - pravá se vsazenými skly
Levá / pravá varianta možná

Front: 70 13 88 - 12 Beton-imitace
Front: 70 20 88 - 12 Ořech světlý - imitace
Front: 70 38 88 - 12 Ořech tmavý - imitace 6.990,-
Front: 70 90 88 - 12 Bílý lak - vysoký lesk
Korpus : bílý lak /  zadní deska bílá

Š/V/H cca.
95 / 92 / 35 cm

- LED osvětlení - jako volitelné příslušenství -
Závěsná skříňka 2-dv. - přední plochy se sítotiskem

70 90 88 - 04SE bílý lak-vysoký lesk se sítotiskem
8.750,-

Š/V/H cca.
95 / 92 / 35 cm

Zadní panel se 2 policemi

70 90 88 - 60SE bílý lak-vysoký lesk se sítotiskem
5.460,-

Š/V/H cca.
172 / 92 / 17 cm

Šatní panel
se 2 policemi a držákem na ramínka

62 17 02 - 42  Bílý lak matný 4.190,-

Š/V/H cca.
50 / 205 / 26 cm

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

- dvířka s "3D optikou" 
- políčka 16 a 26 mm silná
- tlumené dovírání dveří

- dvířka silná 22 mm
- tlumené dovírání 

- panel silný 16 mm
- police silné 22 mm

- přední plochy silné 22 mm
- bezpečnostní sklo na

přední i boční straně silné
4 mm

- tlumené dovírání dveří
soft-close



Beton - imitace 13
Ořech světlý - imitace 20
Antracit lak - vysoký lesk 23
Ořech tmavý - imitace 38
Melamin dřevitá struktura žlutá 43
Melamin dřevitá struktura modrá 46
Melamin dřevitá struktura červená 66
Oxid - imitace 79
Bílý lak - vysoký lesk 90

Model Popis Cena
Závěsný element s dvířky - bez úchytek

k svislému zavěšení
40 13 88 - 30 Beton-imitace
40 20 88 - 30 Ořech světlý - imitace
40 23 88 - 30 Antracit lak - vysoký lesk
40 38 88 - 30 Ořech tmavý - imitace 3.490,-
40 79 88 - 30 Oxid-imitace 
40 90 88 - 30 Bílý lak - vysoký lesk
- před montáží možno zvolit otevírání dveří doleva nebo doprava -

Š/V/H cca.
29 / 138 / 30 cm

Závěsný element s dvířky - bez úchytek
k svislému zavěšení

40 43 88 - 30 Melamin dřevitá struktura žlutá
40 46 88 - 30 Melamin dřevitá struktura modrá

4.540,-

- před montáží možno zvolit otevírání dveří doleva nebo doprava -
Š/V/H cca.

29 / 138 / 30 cm
Závěsný element se sklápěcími  dvířky - bez úchytek

k vodorovnému zavěšení
40 13 88 - 62 Beton-imitace
40 20 88 - 62 Ořech světlý - imitace
40 23 88 - 62 Antracit lak - vysoký lesk
40 38 88 - 62 Ořech tmavý - imitace 3.640,-
40 79 88 - 62 Oxid-imitace 
40 90 88 - 62 Bílý lak - vysoký lesk
- před montáží možno zvolit otevírání dveří nahoru nebo dolů -

Š/V/H cca.
138 / 29 / 30 cm

Závěsný element se sklápěcími  dvířky - bez úchytek
k vodorovnému zavěšení

40 43 88 - 62 Melamin dřevitá struktura žlutá
40 46 88 - 62 Melamin dřevitá struktura modrá

4.690,-

- před montáží možno zvolit otevírání dveří nahoru nebo dolů -
Š/V/H cca.

138 / 29 / 30 cm
Závěsná kostka 1-dv. - bez úchytek

40 13 88 - 81 Beton-imitace
40 20 88 - 81 Ořech světlý - imitace
40 23 88 - 81 Antracit lak - vysoký lesk
40 38 88 - 81 Ořech tmavý - imitace
40 79 88 - 81 Oxid-imitace 2.790,-
40 90 88 - 81 Bílý lak - vysoký lesk

- před montáží možno zvolit otevírání dveří doleva nebo doprava -
Š/V/H cca.

55 / 50 / 30 cm
Závěsná kostka 1-dv. - bez úchytek

40 43 88 - 81 Melamin dřevitá struktura žlutá
40 46 88 - 81 Melamin dřevitá struktura modrá
40 66 88 - 81 Melamin dřevitá struktura červená

3.150,-

- před montáží možno zvolit otevírání dveří doleva nebo doprava -
Š/V/H cca.

55 / 50 / 30 cm
Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

40 66 88 - 62 Melamin dřevitá struktura červená

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

40 66 88 - 30 Melamin dřevitá struktura červená

- s tlumícím kováním

- s tlumícím kováním



Beton - imitace 13
Ořech světlý - imitace 20
Antracit lak - vysoký lesk 23
Ořech tmavý - imitace 38
Melamin dřevitá struktura žlutá 43
Melamin dřevitá struktura modrá 46
Melamin dřevitá struktura červená 66
Oxid - imitace 79
Bílý lak - vysoký lesk 90

Model Popis Cena
Stěnový reál malý - 2 ks v setu

62 13 88 - 311 Beton-imitace
62 20 88 - 311 Ořech světlý - imitace
62 23 88 - 311 Antracit lak - vysoký lesk
62 38 88 - 311 Ořech tmavý - imitace
62 43 02 - 311 Melamin dřevitá struktura žlutá 2.730,-
62 46 02 - 311 Melamin dřevitá struktura modrá
62 66 02 - 311 Melamin dřevitá struktura červená
62 79 88 - 311 Oxid-imitace 
62 90 88 - 311 Bílý lak - vysoký lesk

Š / V / H cca.  28 / 29 / 30 cm
Závěsný stěnový panel - 2 police

- stěnový panel lakovaný -

70 90 49 - 33  Bílý lak - vysoký lesk 2.520,-

Š/V/H cca.
115 / 48 / 18 cm

Závěsný stěnový panel - 1 police
- stěnový panel lakovaný -

409088 - 33  Bílý lak - vysoký lesk 2.030,-

Š/V/H cca.
138 / 28 / 18 cm

Zrcadlo

57 90 60 - 20 neutrální
2.090,-

Š/V/H cca.
50 / 80 / 2 cm

LED osvětlení pro skleněné police
k TV-podestě

s dálkovým ovládáním

70 00 00 - 952  1 ks LED RGB, 16 volitelných barev 
3.080,-

LED osvětlení pro závěsné vitriny -12 / -22
70 00 00 - 951  LED modré - 1 ks 1.050,-

LED osvětlení pro závěsné vitriny -12 / -22
70 90 00 - 951  LED bílé - 1 ks 1.050,-

LED osvětlení pro závěsné vitriny
70 00 00 - 911  LED RGB - 1 ks 1.750,-

s dálkovým ovládáním, 16 volitelných barev 

SPACE                                           
obývací pokoj / solitéry / předsíň

                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Maloobchodní ceník platný od 22.3.2020.     Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.     Změna cen vyhrazena. 

- stěnový panel silný 16 mm
- police silné 22 mm

- stěnový panel silný 16 mm
- police silná 22 mm


