
Přední plochy: bílý lak-pravý vysoký lesk  / dub wenge design
bílý lak-pravý vysoký lesk  / dub natur design
bílý lak-pravý vysoký lesk / dub šedý design

Korpus: bílý melamin vroubkovaný 

Model Popis Cena
Výška: 210 cm
Rovné dveře

521980-26W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
521980-26M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
521980-26G - Korpus: bílý melamin 31.920,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
240 / 210 / 59 cm

Výška: 210 cm
1 rovné, 1 zaoblené dveře

521982-26W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
521982-26M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
521982-26G - Korpus: bílý melamin 36.130,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
240 / 210 / 62 cm

Výška: 240 cm
Rovné dveře

571980-28W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
571980-28M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
571980-28G - Korpus: bílý melamin 36.130,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
240 / 240 / 59 cm

Výška: 240 cm
1 rovné, 1 zaoblené dveře

571982-28W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
571982-28M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
571982-28G - Korpus: bílý melamin 43.710,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
240 / 240 / 62 cm

                                                                                                                            Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
Šatní skříně s posuvnými dveřmi                                               

šířka 240 cm

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



Přední plochy: bílý lak-pravý vysoký lesk  / dub wenge design
bílý lak-pravý vysoký lesk  / dub natur design
bílý lak-pravý vysoký lesk / dub šedý design

Korpus: bílý melamin vroubkovaný 

Model Popis Cena
Výška: 210 cm
Rovné dveře

521980-25W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
521980-25M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
521980-25G - Korpus: bílý melamin 31.920,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
280 / 210 / 59 cm

Výška: 210 cm
1 rovné, 1 zaoblené dveře

521982-25W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
521982-25M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
521982-25G - Korpus: bílý melamin 40.340,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
280 / 210 / 62 cm

Výška: 240 cm
Rovné dveře

571980-29W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
571980-29M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
571980-29G - Korpus: bílý melamin 40.340,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
280 / 240 / 59 cm

Výška: 240 cm
1 rovné, 1 zaoblené dveře

571982-29W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
571982-29M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
571982-29G - Korpus: bílý melamin 47.920,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
280 / 240 / 62 cm

                                                                                 Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
Šatní skříně s posuvnými dveřmi                                               

šířka 280 cm

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



Přední plochy: bílý lak-pravý vysoký lesk  / dub wenge design
bílý lak-pravý vysoký lesk  / dub natur design
bílý lak-pravý vysoký lesk / dub šedý design

Korpus: bílý melamin vroubkovaný 

Model Popis Cena
Výška: 240 cm
1 rovné, 1 zaoblené dveře

571982-29-W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
571982-29-M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
571982-29-G - Korpus: bílý melamin 44.550,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
280 / 240 / 62 cm

                                                                   Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
Šatní skříně s posuvnými dveřmi                                               

šířka 280 cm

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



Přední plochy: bílý lak-pravý vysoký lesk  / dub wenge design
bílý lak-pravý vysoký lesk  / dub natur design
bílý lak-pravý vysoký lesk / dub šedý design

Korpus: bílý melamin vroubkovaný 

Model Popis Cena
Výška: 210 cm
Rovné dveře

521980-30W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
521980-30M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
521980-30G - Korpus: bílý melamin 42.020,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
314 / 210 / 59 cm

Výška: 210 cm
2 rovné, 1 zaoblené dveře

521982-30W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
521982-30M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
521982-30G - Korpus: bílý melamin 46.230,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
314 / 210 / 62 cm

Výška: 240 cm
Rovné dveře

571980-30W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
571980-30M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
571980-30G - Korpus: bílý melamin 50.440,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
314 / 240 / 59 cm

Výška: 240 cm
2 rovné, 1 zaoblené dveře

571982-30W - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub wenge design
571982-30M - Korpus: bílý melamin
Přední plochy: bílý lak / dub natur design
571982-30G - Korpus: bílý melamin 54.650,-
Přední plochy: bílý lak / dub šedý design

Š/V/H: cca. 
314 / 240 / 62 cm

                                                                                                                            Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
Šatní skříně s posuvnými dveřmi                                               

šířka 314 cm

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



Model Popis Cena
Příslušenství

Vnitřní police  (3 ks v setu)

pro skříně s posuv. dveřmi o šířce 240 cm

521969-33 2.950,-

Š/V/H: cca. 
  117 / 2,2 / 44 cm

Vnitřní police  (3 ks v setu)

pro skříně s posuv. dveřmi o šířce 280 cm

521980-32 3.540,-

Š/V/H: cca. 
  137 / 2,2 / 44 cm

Vnitřní police  (3 ks v setu)

pro skříně s posuv. dveřmi o šířce 280 cm
- 2 police do krajních sektorů 94,4 cm -

- 1 police do středobvého sektoru 117cm - 2.690,-
529082-31
 V / H ca.

   2,2 / 44 cm

Vkládací zásuvkový box

s 2 zásuvkami
pro skříně s posuv. dveřmi o šířce 240 cm

2.690,-

521969-41
Š/V/H: cca. 

  117 / 38 / 44 cm
Vkládací zásuvkový box

s 2 zásuvkami
pro skříně s posuv. dveřmi o šířce 280 cm

3.190,-
521969-42
Š/V/H: cca. 

  137 / 38 / 44 cm

Vkládací zásuvkový box

s 2 zásuvkami
pro krajní sektory u skříně s posuvnými

dveřmi o šířce 314 cm 2.360,-

529080-43
Š/V/H: cca. 

 94,4 / 38 / 44 cm
Vkládací zásuvkový box

s 2 zásuvkami
pro všechny skříně s posuvnými dveřmi

5.470,-
501980-41
Š/V/H: cca. 

  71 / 40 / 41cm

Tlumič dojezdu dveří  (2 ks v setu)

pro všechny dveře u skříní s posuvnými
dveřmi

512171-90 2.530,-

Š/V/H: cca. 
37 / 5 / 15 cm

                                                                                                                            Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
Šatní skříně s posuvnými dveřmi                                               

-příslušenství-

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.

                                                                   pro skříně s posuv. dveřmi o šířce 314 cm-středový sektor



Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk 
Hlavový díl: dub wenge design

dub natur design
dub šedý design

Model Popis Cena
Postel - hlavový díl rovný / dlouhý

Plocha na spaní: 160 x 200 cm

529080-17W Hlavový díl: dub wenge design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-17M Hlavový díl: dub natur design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-17G Hlavový díl: dub šedý design 18.440,-
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk

Rovný rám postele Š/V/H: cca. 
275 / 95 / 213 cm

Postel - hlavový díl rovný / dlouhý
Plocha na spaní: 180 x 200 cm

529080-16W Hlavový díl: dub wenge design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-16M Hlavový díl: dub natur design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-16G Hlavový díl: dub šedý design 19.190,-
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk

Rovný rám postele Š/V/H: cca. 
295 / 95 / 213 cm

                                                                                                                            Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
postele - rovný hlavový díl

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk 
Hlavový díl: dub wenge design

dub natur design
dub šedý design

Model Popis Cena
Postel - Hlavový díl: zaoblený / dlouhý

Plocha na spaní: 160 x 200 cm

529080-77W Hlavový díl: dub wenge design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-77M Hlavový díl: dub natur design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-77G Hlavový díl: dub šedý design 22.650,-
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk

Rám postele - zaoblené rohy Š/V/H: cca. 
275 / 94 / 221 cm

Postel - Hlavový díl: zaoblený / dlouhý
Plocha na spaní: 180 x 200 cm

529080-76W Hlavový díl: dub wenge design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-76M Hlavový díl: dub natur design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-76G Hlavový díl: dub šedý design 23.410,-
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk

Rám postele - zaoblené rohy Š/V/H: cca. 
295 / 94 / 221 cm

Postel - Hlavový díl: zaoblený / krátký
Plocha na spaní: 160 x 200 cm

529080-87W Hlavový díl: dub wenge design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-87M Hlavový díl: dub natur design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-87G Hlavový díl: dub šedý design 19.280,-
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk

Rám postele - zaoblené rohy Š/V/H: cca. 
167 / 94 / 221 cm

Postel - Hlavový díl: zaoblený / krátký
Plocha na spaní: 180 x 200 cm

529080-86W Hlavový díl: dub wenge design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-86M Hlavový díl: dub natur design
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk
529080-86G Hlavový díl: dub šedý design 20.040,-
Rám postele: bílý lak - pravý vysoký lesk

Rám postele - zaoblené rohy Š/V/H: cca. 
187 / 94 / 221 cm

                                                                                                                            Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
postele - zaoblený hlavový díl

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



Model Popis Cena
Závěsné police 
na hlavový díl

z plexiskla

521980-113

7.580,-

Š/V/H: cca. 
35 / 25 / 29 cm

- doporučené osvětlení -
Osvětlení LED RGB 

pro závěsné police na hlavový díl

s dálkovým ovládáním, 16 barev

521980-196

3.790,-

 

 

 

                                                                                                                            Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
postele - příslušenství

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



Přední plochy + korpus: bílý lak - pravý vysoký lesk 
Horní deska: dub wenge design

dub natur design
dub šedý design

Model Popis Cena
Kompletní noční stolek

- soft closing -

509080-01W Element s 2 zásuvkami: bílý lak
+ Horní deska-101 54x40cm:  dub wenge design
509080-01M Element s 2 zásuvkami: bílý lak
+ Horní deska-101 54x40cm:  dub natur design
509080-01G Element s 2 zásuvkami: bílý lak 8.080,-
+ Horní deska-101 54x40cm:  dub šedý design

Š / V / H cca.   54 / 41 / 40 cm
Kompletní noční stolek

509080-81W Element s 1 dvířky: bílý lak
+ Horní deska-101 54x40cm:  dub wenge design
509080-81M Element s 1 dvířky: bílý lak
+ Horní deska-101 54x40cm:  dub natur design
509080-81G Element s 1 dvířky: bílý lak 7.490,-
+ Horní deska-101 54x40cm:  dub šedý design

Š / V / H cca.  54 / 60 / 40 cm
Kompletní noční stolek

- soft closing -

509080-03W Element s 3 zásuvkami: bílý lak
+ Horní deska-101 54x40cm:  dub wenge design
509080-03M Element s 3 zásuvkami: bílý lak
+ Horní deska-101 54x40cm:  dub natur design
509080-03G Element s 3 zásuvkami: bílý lak 10.530,-
+ Horní deska-101 54x40cm:  dub šedý design

Š / V / H cca.  54 / 60 / 40 cm

 

 

                                                                                                                            Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
kompletní noční stolky

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



Přední plochy + korpus: bílý lak - pravý vysoký lesk 
Horní deska: dub wenge design

dub natur design
dub šedý design

Model Popis Cena
Komoda

509080-82W Element s 1 dvířky: bílý lak
+ Horní deska-103 54x50cm:  dub wenge design
509080-82M Element s 1 dvířky: bílý lak
+ Horní deska-103 54x50cm:  dub natur design
509080-82G Element s 1 dvířky: bílý lak 9.180,-
+ Horní deska-103 54x50cm:  dub šedý design

Š / V / H cca.   54 / 80 / 50 cm
Komoda

- soft closing -

509080-04W Element s 4 zásuvkami: bílý lak
+ Horní deska-103 54x50cm:  dub wenge design
509080-04M Element s 4 zásuvkami: bílý lak
+ Horní deska-103 54x50cm:  dub natur design
509080-04G Element s 4 zásuvkami: bílý lak 14.230,-
+ Horní deska-103 54x50cm:  dub šedý design

Š / V / H cca.   54 / 80 / 50 cm
Komoda

- soft closing -

509080-02W Element s 4 zásuvkami: bílý lak
+ Horní deska-102 90x50cm:  dub wenge design
509080-02M Element s 4 zásuvkami: bílý lak
+ Horní deskas-102 90x50cm:  dub natur design
509080-02G Element s 4 zásuvkami: bílý lak 18.440,-
+ Horní deska-102 90x50cm:  dub šedý design

Š / V / H cca.  90 / 80 / 50 cm

 

                                                                                                                            Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
komody

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



Přední plochy + korpus: bílý lak - pravý vysoký lesk 
Horní deska: dub wenge design

dub natur design
dub šedý design

Model Popis Cena
Kombi A sestává z: 

2x typ -82 Element 1dv. 
1x Horní deska-106 108x50 cm

509080AW - bílý lak
Horní deska: dub wenge design
509080AM - bílý lak
Horní deska: dub natur design 18.440,-
509080AG - bílý lak
Horní deska: dub šedý design

Š / V / H cca.   108 / 80 / 50 cm
Kombi B sestává z: 
1x typ -82 Element 1dv. 

1x typ -04 Element s 4 zásuvkami
1x Horní deska-106 108x50 cm

509080BW - bílý lak
Horní deska: dub wenge design
509080BM - bílý lak
Horní deska: dub natur design 23.490,-
509080BG - bílý lak
Horní deska: dub šedý design

Š / V / H cca.  108 / 80 / 50 cm
Kombi G sestává z: 

2x typ -04 Element s 4 zásuvkami
1x Horní deska-106 108x50 cm

509080GW - bílý lak
Horní deska: dub wenge design
509080GM - bílý lak
Horní deska: dub natur design 28.550,-
509080GG - bílý lak
Horní deska: dub šedý design

Š / V / H cca.   108 / 80 / 50 cm

 

 

                                                                                                                            Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
komody - kombinace

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



Přední plochy + korpus: bílý lak - pravý vysoký lesk 
Horní deska: dub wenge design

dub natur design
dub šedý design

Model Popis Cena
Kombi C sestává z: 
1x typ -82 Element 1dv.

1x typ -02 Element s 4 zásuvkami
1x Horní deska-105 144x50 cm

509080CW - bílý lak
Horní deska: dub wenge design
509080CM - bílý lak
Horní deska: dub natur design 27.710,-
509080CG - bílý lak
Horní deska: dub šedý design

Š / V / H cca.   144 / 80 / 50 cm
Kombi D sestává z: 

1x typ -02 Element s 4 zásuvkami
1x typ -04 Element s 4 zásuvkami

1x Horní deska-105 144x50 cm

509080DW - bílý lak
Horní deska: dub wenge design
509080DM - bílý lak
Horní deska: dub natur design 32.760,-
509080DG - bílý lak
Horní deska: dub šedý design

Š / V / H cca.   144 / 80 / 50 cm
Kombi E sestává z: 
2x typ -82 Element 1dv.

1x typ -04 Element s 4 zásuvkami
1x Horní deska-104 162x50 cm

509080EW - bílý lak
Horní deska: dub wenge design
509080EM - bílý lak
Horní deska: dub natur design 32.760,-
509080EG - bílý lak
Horní deska: dub šedý design

Š / V / H cca.   162 / 80 / 50 cm
Kombi F sestává z: 
1x typ -82 Element 1dv.

2x typ -04 Element s 4 zásuvkami
1x Horní deska-104 162x50 cm

509080FW - bílý lak
Horní deska: dub wenge design
509080FM - bílý lak
Horní deska: dub natur design 37.810,-
509080FG - bílý lak
Horní deska: dub šedý design

Š / V / H cca.   162 / 80 / 50 cm
                                                                                                                            Maloobchodní ceník platný od 14.7.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Tambura  
komody - kombinace

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.


