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platnost letáku do 26.11.2016

ART APPLE 2

lesk
ART ORANGE

kuchyně 160, ART Orange

na splátky 0% úrok
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splátky: 10 x 555 Kč

ODENA

- sestava: dolní 80 pod dřez, 40 se 3mi šuplíky, 40 dolní, 2x 40 horní, 80 horní
- dolní dvířka oranžový metalický lesk, horní dvířka bílý lesk + obrázek dle foto
- pracovní desku v celku možno dokoupit 80 cm za 400 Kč, nebo 160 cm za 800 Kč
- skříňku nad digestoř 60 možno dokoupit za 650 Kč
- v nabídce též za stejnou cenu kuchyně s dekorem ovoce, dolní skříňky barva červená
se stříbrnými proužky

- masivní buk + bílý PP plast
- barva bílá, černá, červená
- rozměr 46 x 42 x 83 cm
- za cenu 3 židlí (3x1.175)
dostanete 4 ks celkem

1.175 Kč

DÁREK - při koupi 3 židlí
dostanete čtvrtou ZDARM

A

akční cena:

Na 10 měsíců
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na splátky 0% úrok

křeslo:

sedací souprava
PETRA
- rozměr trojsedáku 163 x 76 x 82 cm, křeslo 65 x 76 x 82 cm
- područe masivní dřevo v barvě ořech
- příjemná potahová látka ve světle šedé barvě dle obrázku

2.990 Kč
na splátky 0% úrok trojsedák:

5.990 Kč

splátky: 10 x 599 Kč

šatní skříň Monza
- rozměr 250 x 61 x 215 cm
- v akci barvy wenge a ořech
- na objednávku černá mat za příplatek
1.000 kč, viz katalog

8.990 Kč

splátky: 10 x 899 Kč

Rozkladaci

na splátky 0% úrok

12.990 Kč

ulozny prosto

r

r

ulozny prosto

Rozkladaci

splátky: 10 x 1299 Kč

akční cena

3.990 Kč

laguna komoda
rozměry: 138 x 106 x 35 cm
3.330 kč

na splátky 0% úrok

16.660 Kč

Berlin 01/ Madryt 1100

rozkládací rohovka escania

rozkládací rohovka MODERN

- rozměr 297 x 210 x 85, plocha na spaní 150 x 255 cm
- výška sedáku 39 cm
- látka Berlin 01 / Madryt 1100 nebo Berlin 01 / Madryt 120
- na objednávku za cenu 14.550 Kč (delší termín dodání) v látkách Inari, Sawana,
Madryt, Elefant,Falco, HC, Casablanca, Nubuk, Berlin, Rito, Mura, Portland”

- rozměr 225 x 160 x 84 cm, spací plocha 120 x 200 cm
- univerzální levo/pravý
- sedák PUR + vlnovcová pružina
- akční cena za látku Inari 100 + bílé prošití
- na objednávku za příplatek 2000 Kč též v dalších látkách
(delší termín dodání)

ulozny prosto

r

Darek

na splátky 0% úrok

splátky: 10 x 1666 Kč

1 Kč

Jako dárek k sedačce za pouhou
dostanete
taburet kuBa , taburet má rozměr 35 x 35 x 35 cm,
potah ekokůže bílá nebo černá dle výběru

oBývací stěna laguna iii

duB sonoMa

6.660 Kč

splátky: 10 x 666 Kč
- barva dub sanremo + bílý lesk
- sestava se skládá z: vitrína 70 x106 x 35 cm, skříňka: 70 x 106 x 35 cm,
police: 170 x 40 x 26 cm, TV stolek: 170 x 43 x 42 cm
- možno dokoupit LED osvětlení za příplatek 500 Kc/vitrína

oBývací stěna lite
- uvedená cena za barvy dub Sonoma nebo bílá mat
- možno též v černém lesku + korpus bílý mat, cena viz katalog
- rozměry: 2x vitrína 50 x 87, TV stolek 160 x 33, police 135 cm
- LED osvětlení za příplatek 500 Kč pro 2 vitríny

laguna skříň
rozměry: 80 x 195 x 52 cm
3.150 kč

bílý mat

akční cena:

taburet TABOO
- polstrovaný sedák v šedé látce + bukové nohy
- rozměr 49 x 36 x 47 cm

890 Kč

lesk

Rozkladaci

na splátky 0% úrok

6.990 Kč

RITO 22

obývací stěna

na splátky 0% úrok

KORA

obývací stěna MEZO

splátky: 10 x 699 Kč
- barva dub sonoma + wenge, rozměr 300 x 42 x 190 cm
- LED osvětlení za příplatek 500 Kč / vitrína
- rozměry: vitrína 60 x 35 x 192 cm, skříňka 80 x 30 x 97 cm,
police 150 x 21 x 20 cm, TV stolek 160 x 42 x 42 cm

- rozměry: skříň 87 x 57 x 192, komoda 90 x 45 x 130,
TV stolek 157 x 45 x 59, police 120 x 18 x 32 cm
- barva jasan světlý, na výběr též jasan tmavý a dub divoký
- kombinace LTD a masivního dřeva

10.500 Kč

splátky: 10 x 1050 Kč

obývací stěna

akční cena

RITA

- barva bílá + sonoma lanýžová
- rozměry: vitrína 60 x 35 x 188 cm,
TV stolek 138 x 42 x 37 cm,
police 150 x 21 x 25 cm, skříňka 60 x 31 x 111 cm

4.440 Kč

na splátky 0% úrok

Y

rozkládací rohová sedačka AM

15.550 Kč

- rozměr 250 x 250 x 93 cm, po rozložení 210 x 145 cm
- za akční cenu v látce Inari 91 / Madryt 195 dle foto
- na objednávku za příplatek 2000 Kč též v látkách Inari, Sawana, Madryt, Elefant, Falco, HC,
Casablanca, Nubuk, Berlin, Rito, Mura, Portland (delší termín dodání)
- sedák PUR + bonell, možno složit do pravého i levého rohu

ulozny prosto

r

splátky: 10 x 1555 Kč

RITO 11

pohovka hogo
- rozměr 145 x 78 x 63 cm
- za uvedenou cenu v látkách Rito 11, Rito 22
- na objednávku za 3.990 Kč též v látkách Inari, Sawana, Madryt,
Elefant, Falco, HC, Casablanca, Nubuk, Berlin, Rito, Mura,
Portland (delší termín dodání)
- nově v nabídce též trojsedák za 4.550 Kč a křeslo za 2.990 Kč

akční cena:

3.330 Kč

lesk

Rozkladaci
na splátky 0% úrok

kuchyně 240, VICTORIE

Sawana 21

rozkládací rohovka roMani
- rozměr 234 x 141 x 88 cm, po rozložení 198 x 144 cm
- sedák pur + bonell
- uvedená cena platí na vyobrazené látky inari 95/91 a inari 28/22
- na objednávku za 12.880 kč v látkách inari, Berlin, sawana, nubuk,Madryt,
hc, andre, casablanca, Falco, elefant, sawana karo (delší termín dodání)
- rozklad automat - snadný rozklad a nešoupe se po podlaze
- možno složit do levého i pravého rohu

11.880 Kč
splátky: 10 x 1188 Kč

Rozkladaci
ulozny prosto
rohová sedačka

kuchyně 260s, SAVANNA
- barva dub sonoma + černý vysoký lesk
- úchyty aluminium, ABS hrana dvířek
- pracovní deska 2 x 60 cm v ceně

splátky: 10 x 1299 Kč
- délka 260 cm, skříňky: potravinová skříň
60, 80 pod dřez, 60 dolní, 60 se šuplíky,
2x 60 horní, 80 horní
- výška horních skříněk 72 cm

akční cena

kuchyně 180, Morreno

4.250 Kč

- barva dub sonoma + skořicová akácie - pracovní deska 40 cm v ceně
-sestava obsahuje skříňky: 80 dřezová, - k orpus bílý, výška horních
40 se šuplíkem, 80 horní s policí, 40
skříněk 58 cm
horní, 60 nad digestoř
- možnost vytvoření vlastní sestavy

9.990 Kč

splátky: 10 x 999 Kč

- rozměr 256 x 148 x 90 cm, výška sedáku 43 hloubka 55 cm, rozklad 210 x 120 cm
- za uvedenou cenu v látce Sawana 21
- na objednávku za 12.990 Kč též v látkách Inari, Casablanca, Etna, HC, Madryt, Portland,
Sawana, Rito (delší termín dodání)
INARI28/22

splátky: 10 x 699 Kč
- pracovní deska 80 a 40 cm je v ceně
- hrany ABS i u korpusů
- výška horních skříněk 72 cm
- dolní skříňky na nožkách, přední
soklová lišta v ceně, boční možno
dokoupit za 100 Kč

12.990 Kč

na splátky 0% úrok

r

na splátky 0% úrok

PIA

inari 95 / 91

- sestava: dolní 60 pod dřez, 80 se
šuplíkem, 40, horní 60, 80 vitrína,
40, 60 nad digestoř
- dvířka MDF jasan bělený,
korpus LTD bílý 3D
- dvířka mají vyfrézovaný vzor

6.990 Kč

na splátky 0% úrok

jídelní set MUNCHEN
- barva dub Sonoma nebo bílá
- rozměr stolu 140 x 80 x 75 cm, lavice 2ks 140 x 37 x 45 cm
- možno dokoupit malé lavice - viz katalog

stůl:

2x Lavice:

1.700 Kč 960 Kč

HIT/3D3S
1.990 Kč

HIT/2D2S
1.350 Kč

- rozměr: 110 x 35 x 85 cm

- rozměr: 74 x 35 x 85 cm

masivni
ram

na splátky 0% úrok

na splátky 0% úrok

postel 160, VENTURA

5.550 Kč

splátky: 10 x 555 Kč
- potah béžová látka dle foto, rám masivní dřevo v barvě ořech
- vhodná matrace 160 x 200 cm nebo 2 ks 80 x 200 cm
- rošt není v ceně
- vnější rozměr 211 x 167 x 111 (35) cm

dětský pokoj PAULINA
- rozměry: skříň 80 x 52 x 200 cm, PC stolek
120 x 50 x 75 cm, regál 80 x 43 x 128 cm,
police 120 x 22 x 34 cm
- cena za komplet dle obrázku

7.550 Kč

splátky: 10 x 755 Kč
- barva: šedý korpus, dvířka jasan coimbra,
doplňky limeta, dvířka lamino 18 mm
- možno dokoupit postel se dvěmi šuplíky bez
roštu, 204 x 62 x 96 cm
- nabízíme vhodný laťový rošt za 390 Kč

2.750 Kč

masivni VCetNE
drevo ROStu

na splátky 0% úrok

akční cena

postel 160, porto

3.990 kč

- podélný rošt v ceně
- přírodní dřevo v barvě třešeň antická + černý kov
- vnější rozměr postele 168 x 207 x 109 cm
- vhodná matrace 160 x 200 cm nebo 2 ks 80 x 200 cm

skříň 180,vancouver
- rozměr 180 x 61 x 215 cm
- v akci barva dub Sonoma + zrcadlo
-na objednávku za 8.550 Kč též dub Sonoma
+ černé sklo, bílá + zrcadlo, černá + zrcadlo

7.990 kč
splátky: 10 x 799 kč

na splátky 0% úrok

skříň 170, Favorit
- rozměr 170 x 58 x 210 cm
- barva wenge + dub belfort + zrcadlo

noční stolek FRIGG NS

noční stolek VD-275

- masivní dřevo v barvě třešeň antická + kov
v černé patinované barvě
- velmi bohaté a propracované provedení
- rozměr 40 x 50 x 60 cm

- rozměr: 40 x 57 x 37 cm
- třešeň antická + černý kov

akční cena:

1.050 Kč

zaváděcí cena:

3.330 Kč

na splátky 0% úrok

postel 180, FRIGG
- masivní dřevo v barvě třešeň antická
+ kov v černé patinované barvě
- velmi bohaté a propracované provedení
- vnější rozměr 216 x 186 x 127 cm
- vhodná matrace 180 x 200 cm

9.990 Kč
splátky: 10 x 999 Kč

masivni VCetNE
drevo ROStu

taburet CUBIX
- rozměr 36 x 36 x 39 cm
- potah ekokůže bílá

akční cena:

720 Kč

Váš místní prodejce:

Ceny jsou včetně DPH. Záruka na zboží je 24 měsíců. Pokud zboží není na prodejně, je možné jej objednat.
Za případné tiskové chyby neručíme. Přijďte si Váš nový nábytek prohlédnout do našich prodejen:

6.490 Kč
splátky: 10 x 649 Kč

