0

0,95

TRONDHEIM
obývací pokoj / jídelna

Provedení:

přední plochy a horní desky: akácie, přírodní masiv
korpus: akácie, přírodní dýha
povrchová úprava: bílý lak, kartáčováno
horní desky v odstínu "TUNDRA"

Art.-Nr.

40 11 10 ..
Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :
Cena

Art.-Nr.

Popis

..03

..06

..11
Vitrina velká
1 proskl. dvířka, 2 plná dvířka
3 otevřené fochy, 1 "vinotéka"

..21

Element úzký
2 dvířka,
1 zásuvka

Element široký
2 dvířka,
1 zásuvka,
4 otevřené fochy

cca. 79 / 160 / 45 cm

cca. 120 / 160 / 45 cm

cca. 120 / 210 / 45 cm

21.190,-

29.890,-

37.380,-

..31

..46

..49

..50

nástavba "BUFFET"
2. proskl. dvířka, 2 zásuvky, 2
malé otevřené fochy, 1 velký
otevřený foch

Sideboard
2 dvířka,
3 zásuvky

Konferenční stůl
1 spodní odkládací police

cca. 110 / 70 / 45 cm

Závěsná police

(osvětlení nutno separátně
objednat)

TV-lowboard
2 zásuvky,
1 otevřený foch
cca. 140 / 55 / 45 cm
14.240,-

(osvětlení nutno separátně objednat)

Š/ V/ H v cm :
Cena

Art.-Nr.
Popis
Š/ V/ H v cm :
Cena

cca. 140 / 22 / 22 cm

cca. 180 / 120 / 40 cm

cca. 180 / 90 / 45 cm

5.140,-

25.940,-

25.940,-

..60

..69

..77

Jídelní stůl

Nástavná stolní deska
k jídelnímu stolu
2 ks

Jídelní židle
(dodává se 2 ks v balení)
cena za 1 ks

cca. 160 / 75 / 90 cm

cca. 40 x 90 cm

17.490,-

5.530,-

3.840,-

Maloobchodní ceník platný od 22.8.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

12.290,-

0

0,95

TRONDHEIM
obývací pokoj / jídelna

Provedení:

přední plochy a horní desky: akácie, přírodní masiv
korpus: akácie, přírodní dýha
povrchová úprava: bílý lak, kartáčováno
horní desky v odstínu "TUNDRA"

Art.-Nr.

40 11 10 ..
Příslušenství + návrhy sestav
Energetická tabulka dle směrnice 874/2012/EU

Pro typy : LED-1, LED-2

Art.-Nr.
Popis
Š/ V/ H v cm :
Cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :
Cena

LED-1

LED-2

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

780,-

980,-

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.

40 11 07

Návrh obývací sestavy
sestává z typů: 11/ 21/ 31/ 03
(osvětlení nutno separátně objednat)

komplet "BUFFET"
sestává z typů 46 + 49
(osvětlení nutno separátně objednat)

šířka i s odstupy cca. 350 cm

cca. 185 / 210 / 45 cm

74.040,-

51.870,-

Maloobchodní ceník platný od 22.8.2017. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

