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zaváděcí cena:

9.990 Kč

stěna KORA

- r ozměry: 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 (malé foto)
- kombinace LTD a masivního dřeva

design

za LIDOve
CENY
potravinová skříň
za příplatek 1890 Kč

lesk

VCetNE
ROStu
POSTEL 180, MARITA
- potah béžová látka dle foto
- lamelový rošt je v ceně
- vnější rozměr 219 x 189 x 105 cm
- vhodná matrace 180 x 200 cm nebo 2 ks 90 x 200 cm

zaváděcí cena:

7.770 Kč

kuchyně 220, ART COFFEE
- za cenu 6660 Kč sestava 220 cm dle obrázku, skříňky dolní 40, 40 se šuplíky,
80 pod dřez, 60 na vestavnou troubu, 2x 40 horní, 80 horní, 60 nad digestoř
- potravinová skříň 40 cm za příplatek 1890 Kč
- korpus wenge s 3D strukturou, hrana ABS, výška horních skř. 72 cm
- dvířka MDF tak jak na foto: wenge + bílý lesk + obrázek kávy,
pracovní deska 140 cm v ceně

židle ENZO

židle ICE

stůl NOLAN

- masivní buk + bílý PP plast
- barva bílá, černá, červená, za příplatek
též v barvě modrá a žlutá viz katalog
- rozměr 46 x 42 x 83 cm

- masivní buk + průhledný
polykarbonát
- barva šedá nebo modrá
- rozměr 46 x 42 x 83 cm

- rozměr 120 x 80 x 73 cm
- masivní dřevo buk
+ MDF bílá

akční cena:

990 Kč

zaváděcí cena:

1.250 Kč

akční cena:

3.250 Kč

zaváděcí cena:

6.660 Kč

ulozny prostor

Rozkladaci
lesk

zaváděcí cena:

21.990 Kč

RITO 22
RECF-2F-OTM

zaváděcí cena:

rozkládací rohovka INFINITY
- rohovka 262 x 190 x 80 cm, po rozložení 195 x 125 cm
- U-čko 345 x 190 x 80 cm, po rozložení 295 x 125 cm,
má úložný prostor
- potah Bahama 33 / haiti 14, za příplatek též v dalších
látkách, viz katalog

ulozny prostor

RITO 11

sedačka HUGO

2F-OTM

- rozměr 145 x 78 x 63 cm
- za uvedenou cenu v látkách Rito 11 a Rito 22
- z a cenu 3.990 Kč též v látkách Inari, Sawana, Madryt, Elefant,
Falco, HC, Casablanca, Nubuk, Berlin, Rito, Mura, Portland

15.990 Kč

zaváděcí cena:

3.440 Kč

zaváděcí cena:

kuchyně 240, VICTORIE

6.660 Kč

kuchyně 200, TECHNO

- 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
- pracovní deska 80 a 40 cm je v ceně
- hrany ABS (i u korpusů), horní skříňky 72 cm

- sestava: 60 s šuplíky, 80 pod dřez, 60 vitrína, 80 horní, 60 nad digestoř
- dvířka MDF oranžový metalický lesk, korpus LTD bílý (3D struktura), hrana ABS
- pracovní deska 60 cm v ceně, horní skříňky výška 72 cm

4.990 Kč

Rozkladaci
lesk

zaváděcí cena:

obývací stěna TRE

18.500 Kč

Inari 100

Inari 27

ušák SALE

- U-čko 360 x 185 x 85 cm, výška sedáku 42 cm, hloubka 57 cm, rozklad 293 x 127 cm
- za 18.500 Kč v látkách Inari 91, nebo Inari 100. V dalších látkách za příplatek 4.000 Kč
- rohovka 289 x 189 x 85 cm, výška sedáku 42, hloubka 50 cm, rozklad 222 x 135 cm
- za 15.660 Kč v látkách Inari 91, nebo Inari 100. V dalších látkách za příplatek 3.000 Kč
(Inari, Casablanca, Etna, HC, Madryt, Portland, Sawana, Rito)
- U-čko má záda čalouněné v látce

- rozměr 81 x 90 x 103 cm
- za uvedenou cenu v látkách Inari 61,, nebo Inari 27
- z a cenu 6.990 Kč též v látkách Inari, Casablanca, Etna, HC,
Madryt, Portland, Sawana, Rito

ulozny prostor

Inari 91

15.660 Kč

zaváděcí cena:

6.990 Kč

- celková délka 250 cm
- barva dvířek černá mat + bílý lesk, korpus bílá a černá mat
- rozměry: 2x kontejner 50 x 45 x 40, TV stolek se zásuvkami
150 x 45 x 40, police 150 x 20 x 30, závěsná skříňka 50 x 37 x 118,
závěsný regál 50 x 24 x 118 cm

Inari 61

rozkládací rohovka MELBOURNE

lesk

zaváděcí cena:

5.440 Kč

obývací stěna DUO

- rozměry: vitrína 60 x 38 x 90, TV stolek 138 x 42 x 35,
police 138 x 20 x 20, závěsná vitrína 60 x 38 x 90 cm
- barva bílá + dub Sonoma
- LED osvětelní za příplatek 400 Kč na 2 police (jedna vitrína)

obývací stěna KALISTO 2

zaváděcí cena:

9.990 Kč

- celková délka 300 cm
- TV stolek 200 x 52 x 31, TV stolek 100 x 52 x 31, 2x vitrína 75 x 35 x 120, 2 ks polic
- barva bílá strukturovaná (textura pomeranče) + černá lesk
- LED osvětelní za příplatek 400 Kč na 2 police (jedna vitrína)

akční cena:

5.550 Kč

Rozkladaci
zaváděcí cena:

obývací stěna VEGA

7.770 Kč

- rozměr 270 x 45 x 191 cm
- barva sosna Anderson
- možno dokoupit LED osvětlení za 500 Kč

detail provedení

Rozkladaci

zaváděcí cena:

4.250 Kč

obývací stěna JET
- rozměr 260 x 40 x 172 cm
- za cenu 4.250 v barvě dub Sonoma + šedý grafit
(malé foto), v kombinaci šedý grafit + Sonoma
dle velkého fota za příplatek 200 Kč
- LED osvětlení za příplatek 500 Kč

zaváděcí cena:

1.250 Kč

RTV stěna RIO
- rozměr 138 x 35 x 146, prostor na TV 90,5 x 75 cm
- barva wenge
- proutěné košíky nejsou součástí ceny

Sawana 21

ulozny prostor
rozkládací pohovka ZIG-ZAG
- rozměr 198 x 88 x 95 cm, po rozložení 116 x 198 cm
- v akci červená, další barvy (fialová, modrá a zelená)
za příplatek 500 Kč
- sedák bonell + PUR, úložný prostor

akční cena:

rohová sedačka PIA
akční cena:

5.440 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
- za cenu 12.450 Kč též v dalších barvách Inari, Casablanca,
Etna, HC, Madryt, Portland, Sawana, Rito

zaváděcí cena:

9.850 Kč

akční cena:

akční cena:

akční cena:

akční cena:

akční cena:

konferák MILANO

botník 530R1

botník 721R1

komoda HIT 3D3S

komoda HIT2D2S

konferák SIMPLE

rozměr 115 x 58 x 44 cm
barva bílá + dub Sonoma

- rozměr 55 x 21 x 117 cm
- barvy wenge + bílá,
nebo dub Sonoma

- rozměr 75 x 21 x 93 cm
- barvy wenge + bílá, nebo dub Sonoma
- nahoře praktický šuplík

- rozměr: 110 x 35 x 85 cm
- barva dub Sonoma, nebo bílý mat

- rozměr: 74 x 35 x 85 cm
- barva dub Sonoma, nebo bílý mat

- barva dub Sonoma nebo bílá
- 3 stolky za jednu cenu
- 40 x 40 x 39, 45 x 45 x 47 a 50 x 50 x 55 cm

1.880 Kč

1.250 Kč

1.350 Kč

1.990 Kč

1.350 Kč

1.290 Kč

akční cena:

postel 180, IL CAPO
- potah černá ekokůže dle fotky
- vhodná matrace 180 x 200 cm nebo 2 ks 90 x 200 cm
- vnější rozměr 229 x 193 x 118 (43) cm

zaváděcí cena:

7.990 Kč

dětský pokoj PAULINA

7.440 Kč

- 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
- barva: šedý korpus, dvířka jasan coimbra, doplňky limeta nebo šafrán, 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

VCetNE
ROStu

zaváděcí cena:

postel 90, PALAVAN
- rozměr 96 x 208 x 97 cm
- cena včetně dřevěného lamelového roštu
- vhodná matrace 90 x 200 cm
- NOVINKA: za cenu 3.390 Kč
nově též v bílé (ecru) barvě

nyní v bílé barvě

akční cena:

2.990 Kč

akční cena:

13.660 Kč

10.440 Kč

skříň 250, ARTI

skříň VISTA

- rozměr 250 x 63 x 215 cm
- dostupné v barvách černá
a bílá mat

- na výběr šíře 150, 180, 203 a 250
cm, hloubka 61 cm, výška 215 cm
- rozměr 250 má troje posuvné
dveře, rozměry 203, 180
a 150 mají dvoje posuvné dveře
- rohová skříň rozměr 132 x 132 x
215, boky 61 cm, dveře šíře 100 cm

7.440 Kč
- v akci skříň 250 cm a rohová skříň,
obě v bílé barvě. Ostatní rozměry a
barvy ceny viz katalog

VCetNE masivni
ROStu

akční cena:

postel CALABRIA
- přírodní dřevo v barvě třešeň antická + černý kov
- podélný rošt v ceně
- vnější rozměr postele 165 x 211 x 106 cm
- vhodná matrace 160 x 200 cm nebo 2 ks 80 x 200 cm
- nově též pro matraci 180 x 200 cm za cenu 4.550 Kč

4.250 Kč

Váš místní prodejce:

nově též
v šíři 180!
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:

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.

drevo

