
40 52 95.. přední plochy a korpus: divoký dub přírodní masiv

povrchová úprava: bianco (běleno), vosk

úchytkové lišty: kartáčovaný hliník

skla: Parsolglas, uvnitř vitrin bronzovaná zrcadla

            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 45.310,- 20.090,- 9.690,-

26.720,- 26.720,- 38.160,-

..20 ..21 ..32 / 33

cca. 181 / 55 / 45 cm

29.970,- 36.860,- 21.130,- 53.690,-

..05 / 06 ..12 / 13

Skříňka nízká                                                      
1 plná dvířka                                  

..01    otevírání dveří doleva          
..02  otevírání dveří doprava                                                                                                                        

Vitrina nízká                                                      
1 částečně proskl. dvířka                                                                             

..03    otevírání dveří doleva          
..04  otevírání dveří doprava                                                                                                                        

(LED osvětlení možno separátně 
objednat)                 

cca. 50 / 130 / 36 cm

 CITERRA
 obývací pokoj / jídelna Celomasivní dubový nábytek

36.530,-

Vitrina široká nízká                                                      
1 částečně proskl. dvířka,                                                     

1 plná dvířka                                                                             
..05    plná dvířka vlevo                                              
..06  plná dvířka vpravo                                                                                                                        

(LED osvětlení možno separátně 
objednat)                 

Vitrina vysoká                                                      
1 částečně proskl. dvířka                                                                             

..03    otevírání dveří doleva          
..04  otevírání dveří doprava                                                                                                                        

(LED osvětlení možno separátně 
objednat)                 

..01 / 02 ..03 / 04

cca. 60 / 130 / 40 cm cca. 60 / 130 / 40 cm cca. 100 / 130 / 40 cm cca. 60 / 205 / 40 cm

..48

cca. 110 / 46 / 65 cm cca. 160 / 27 / 20 cm

TV- lowboard                                                                                                              
2 plná dvířka,                                                                                                                   

2 zásuvky,                                                                                         
1 otevřená nika                                                                                    

TV- lowboard                                                                                                              
2 plná dvířka,                                                                                                                   

2 zásuvky,                                                                                         
1 otevřená nika                                                                                    

Závěsná vitrina                                                      
1 částečně proskl. dvířka                                                                             

..32    otevírání dveří doleva          
..33  otevírání dveří doprava                                                                                                                        

(LED osvětlení možno separátně 
objednat)                 

Highboard                                                            
2 částečně proskl. dvířka,                                                      

3 plná dvířka,                                                                                                     
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                 

cca. 140 / 55 / 45 cm cca. 160 / 130 / 40 cm

..49 ..51 ..68

Sideboard                                                                                                                  
2 plná dvířka, 2 zásuvky,                                  

1 otevřená nika                                                                      
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                 

Konferenční stůl                                                    
spodní odkládací police Závěsná police                                                  

cca. 181 / 86 / 45 cm
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40 52 95.. přední plochy a korpus: divoký dub přírodní masiv

povrchová úprava: bianco (běleno), vosk

úchytkové lišty: kartáčovaný hliník

skla: Parsolglas, uvnitř vitrin bronzovaná zrcadla

      Volitelné příslušenství - LED osvětlení

Art.-Nr.

Popis

Cena 1.630,- 1.890,-

                             Sestavy - ukázky

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

                                Jídelní stoly

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

L-08200-EXT L-08201-EXT

Jídelní stůl s výsuvnou funkcí                                                                                                       
160 - 240 cm                                                    

nohy obdélníkové

Jídelní stůl s výsuvnou funkcí                                                                                                       
180 - 260 cm                                                    

nohy obdélníkové

90.350,-

cca. 160 (+80)/ 76/ 90 cca. 180 (+80)/ 76/ 90

40 52 61

Obývací sestava                                                     
sestává z typů: 12/ 20/ 06                                                                                                                               

Doporučené příslušenství:   závěsnou polici 68 a LED osvětlení 
možno separátně objednat)                 

cca. 320 / 205 / 45 cm    (včetně 10 cm rozestupů)

98.480,-

44.410,- 47.710,-

40 52 60

Obývací sestava                                                     
sestává z typů: 05 / 21/ 33                                                                       

Doporučené příslušenství:   závěsnou polici 68 a LED osvětlení 
možno separátně objednat)                 

cca. 310 / 205 / 45 cm  (včetně 10 cm rozestupu)   

LED osvětlení do vitrin                                                     
včetně trafa a kabelů                                                                      

1 ks v setu

LED osvětlení do vitrin                                                     
včetně trafa a kabelů                                                                      

2 ks v setu

U-SPOT 1 U-SPOT 2

 

 CITERRA
 obývací pokoj / jídelna Celomasivní dubový nábytek

Pro typy :  U-SPOT 1, U-SPOT 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.
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40 52 95.. přední plochy a korpus: divoký dub přírodní masiv

povrchová úprava: bianco (běleno), vosk

úchytkové lišty: kartáčovaný hliník

skla: Parsolglas, uvnitř vitrin bronzovaná zrcadla

            Doplňková nabídka jídelních křesel

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 5.530,- 5.530,-

Celomasivní dubový nábytek

5.530,-

Maloobchodní ceník platný od 26.11.2022.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

 

 CITERRA
 obývací pokoj / jídelna

HI-00403-3HI-00403-1 HI-00403-2

Jídelní křeslo                                     
imitace kůže                                           

středně hnědá                                                        
2 ks v balení                                                         

cena uvedena pro 1 ks křesla                 

Jídelní křeslo                                     
imitace kůže                                           
světle hnědá                                                        
2 ks v balení                                                         

cena uvedena pro 1 ks křesla                 

Jídelní křeslo                                                                                                             
imitace kůže                                                                                                                                           
jelení hnědá                                                                                                          
2 ks v balení                                                                                                                           

cena uvedena pro 1 ks křesla                  


