
- solitéry-

20 90 65 - bílý lak Korpus + přední plochy:  

bílý lak - pravý vysoký lesk

Model Popis Cena
20 .. 65-06

TV-spodní díl 140 cm
1 dvířka,

 2 otevřené fochy
8.830,-

Š/V/H: cca. 
140 / 45 / 50 cm

20 .. 65-01

TV-spodní díl 191 cm
2 dvířka,

 2 otevřené fochy
10.190,-

Š/V/H: cca. 
191 / 45 / 50 cm

20 .. 65-04

Highboard
2 dvířka

14.980,-
Š/V/H: cca. 

119 / 140 / 50 cm
Doporučené příslušenství:

osvětlení typ - 911

20 .. 65-08

Sideboard
4 dvířka

14.980,-

Š/V/H: cca. 
210 / 84 / 50 cm

EOS Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Maloobchodní ceník platný od 30.08.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.



- solitéry-

20 90 65 - bílý lak Korpus + přední plochy: 

bílý lak - pravý vysoký lesk

Model Popis Cena
20 .. 65-35

Zrcadlo
3 ks v sadě

4.040,-

Š/V/H: cca. 
51 / 51 / 2 cm

379006
Doporučené příslušenství: nástavná deska

Jídelní stůl 180 cm 8.830,-

Š/V/H: cca. 
180 / 79 / 90 cm

339006
Doporučené příslušenství: nástavná deska

Jídelní stůl 160 cm 8.830,-

Š/V/H: cca. 
160 / 79 / 90 cm

329006

Konferenční stůl 

6.090,-

Š/V/H: cca. 
122 / 45 / 65 cm

EOS Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Maloobchodní ceník platný od 30.08.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Detail - nástavné desky k jídelním stolům v bílém laku - vysokém lesku:
U stolů o rozměrech 180 a 160 cm je možné si zvolit 2 různé provedení bočních hran - jeden typ boční 
hrany bez navrtaných otvorů a druhý typ boční hrany s navrtanými otvory pro vkládání nástavných desek 
při rozložení stolu 
Zde je nezbytné, aby zákazník již v objednávce uvedl jednu z nabízených možností !



- solitéry-

20 90 65 - bílý lak Korpus + přední plochy:

bílý lak - pravý vysoký lesk

Model Popis Cena
379006-10

Nástavná deska k jídelním stolům - bílý lak - pravý vysoký lesk
40 cm

pro jídelní stoly 160 / 180cm 3.350,-

Š/V/H: cca. 
40 / 2,5 / 90 cm

Jídelní židle

359029N 
 textilní kůže bílá

358029 4.720,-
textilní kůže černá

700000-911

Osvětlení
LED RGB

1ks v sadě
1.710,-

pro  Highboard typ 04

 s dálkovým ovládáním,
volitelných 16 barev

 

EOS Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Maloobchodní ceník platný od 30.08.2017.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

Detail - nástavné desky k jídelním stolům v bílém laku - vysokém lesku:
U stolů o rozměrech 180 a 160 cm je možné si zvolit 2 různé provedení bočních hran - jeden typ boční 
hrany bez navrtaných otvorů a druhý typ boční hrany s navrtanými otvory pro vkládání nástavných desek 
při rozložení stolu 
Zde je nezbytné, aby zákazník již v objednávce uvedl jednu z nabízených možností !


