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40 52 82.. přední plochy: divoký dub přírodní masiv

korpus: vnější plochy - divoký dub přírodní dýha

povrchová úprava: bianco (běleno), olejováno

            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 37.960,- 44.330,- 33.220,- 27.690,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 33.220,- 42.770,- 38.810,- 39.590,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 19.760,- 45.110,- 12.610,- 13.390,-

 

 VENTURA
 obývací pokoj / jídelna            Dubový nábytek

..12 ..20

Kombi-vitrina nízká                                                      
1 proskl. dvířka, 1 plná dvířka                                      

otevírání plných dveří doleva                                                                                                                        
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                 

Kombi-vitrina vysoká                                                      
1 proskl. dvířka, 1 plná dvířka                                  

otevírání plných dveří doleva                                                                                                                        
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                 

Kombi-vitrina úzká                                                      
1 částečně proskl. dvířka                                       

možné otevírání dveří doleva i 
doprava,  dveře lze otočit                                                                                                                      

(LED osvětlení možno separátně 
objednat)                 

TV- lowboard                                                                                                              
1 plná dvířka, 2 zásuvky,                                                              

2 otevřené fochy                                                                                 
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                                                                                                                                         

..05 ..10

cca. 160 / 85 / 42 cm cca. 180 / 85 / 42 cm

cca. 90 / 144 / 40 cm cca. 90 / 205 / 40 cm cca. 64 / 205 / 40 cm cca. 175 / 59 / 45 cm

..21 ..48-A ..49 ..49-A

cca. 120 / 45 / 60 cm cca. 180 (220) / 78 / 90 cm cca. 130 / 65 / 24 cm cca. 65 / 130 / 24 cm

TV- lowboard                                                                                                              
2 plná dvířka,  2 zásuvky,                                                                       

2 otevřené fochy                                                             
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                                                                                         

Highboard - Home office                                                                                                                  
výsuvná police "stolní" deska                                             
1 plná dvířka, 1 sklopná dvířka,                           

1 zásuvka, 2 otevřené fochy                                                                                                                        
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                 

Sideboard                                                                                                                  
1 plná dvířka,                                                                          

3 zásuvky,                                                                                               

Sideboard                                                                                                              
2 plná dvířka, 2 zásuvky,                                                              

1 otevřený foch                                                                                 
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                                                                                                                                         

cca. 200 / 59 / 45 cm cca. 140 / 140 / 45 cm

..50 ..60 ..68 ..69

Konferenční stůl                                                    
1 zásuvka, 2 otevřené fochy

Jídelní rozkládací stůl                                   
180 / 220 cm                                                                    

1 vkládací deska

Závěsný policový panel                                                  
2 skleněné police                                          

(LED osvětlení možno separátně 
objednat)                  

Závěsný policový panel                                                  
3 skleněné police                                          

(LED osvětlení možno separátně 
objednat)                  
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40 52 82.. přední plochy: divoký dub přírodní masiv

korpus: vnější plochy - divoký dub přírodní dýha

povrchová úprava: bianco (běleno), olejováno

            Návrhy sestav - ukázky

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

               Volná sestava typů - jídelna

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 1.370,- 1.820,- 2.080,-

 

 VENTURA
 obývací pokoj / jídelna            Dubový nábytek

1 ks v sadě 2 ks v sadě

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

40 52 1C

Návrh obývací / TV sestavy                                                      
sestává z typů: 05, 20, 68                                                                                                                        

(LED osvětlení možno separátně objednat)                 

U-spot 1 U-spot 2 LED-Band

LED světelné těleso                                                    
(na stropní desku vitrin a 

otevřených nik)                             
včetně trafa a kabelů         

LED světelné těleso                                                    
(na stropní desku vitrin a 

otevřených nik)                             
včetně trafa a kabelů         

LED světelný pás                                                   
pro typy 20 a 21 - sokly                              

pro typy 68 a 69 - zadní světlo                                                   
včetně trafa a kabelů         

  Volitelné příslušenství - LED osvětlení

cca. 285 / 205 / 45 cm

74.560,-

40 52 2C

Návrh obývací / TV sestavy                                                      
sestává z typů: 12, 21, 69                                                                                                                        

(LED osvětlení možno separátně objednat)                 

cca. 285 / 205 / 45 cm

76.120,-


