
              Melamin se strukturou dřeva
  bílý matný lak       bílý matný lak/ melamin modrý        bílý matný lak / melamin červený       bílý matný lak / melamin žlutý         bílý matný lak / melamin šedý

Vzhled 3D

Vzhled  "Vertiko"

 druhé zůstanou celé v bílém laku.

Vzhled  "Quadrato"

ESPERO Vyjimečný nábytek pro děti a studenty

5 volitelných barevných provedení předních ploch u skříní

3 volitelné vzhledy předních ploch

U tohoto vzhledu je možné kombinovat bílé lakované lamely střídavě s barevnými lamelami nebo z barevných lamel vytvořit jednolitou plochu jedněch dveří, 



  62(67) 17 03 - …       Přední plochy: bílý matný lak
  62(67) 17 04 - …           bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Gelb" -Y žlutý

bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Grau" -A šedý
bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Blau" -B modrý
bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Rot" -R červený

Korpus: bílý melamin vroubkovaný
Model Popis Cena

Šatní skříň s posuvnými dveřmi 179 x 205 cm

62 17 03 - 179
Přední plochy: bílý matný lak

62 17 03 - 179-Y
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Gelb"

62 17 03 - 179-A 18.790,-
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Grau"

62 17 03 - 179-B
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 17 03 - 179-R
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/ V/ H cca.  179 / 205 / 57 cm
Šatní skříň s posuvnými dveřmi 243 x 230 cm

67 17 03 - 243
Přední plochy: bílý matný lak

67 17 03 - 243-Y
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Gelb"

67 17 03 - 243-A 23.340,-
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Grau"

67 17 03 - 243-B
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Blau"

67 17 03 - 243-R
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/ V/ H cca.  243 / 230 / 57 cm
Šatní skříň s posuvnými dveřmi 179 x 205 cm

62 17 04 - 179
Přední plochy: bílý matný lak

62 17 04 - 179-Y
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Gelb"

62 17 04 - 179-A 18.790,-
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Grau"

62 17 04 - 179-B
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 17 04 - 179-R
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/ V/ H cca.  179 / 205 / 57 cm
Šatní skříň s posuvnými dveřmi 243 x 230 cm

67 17 04 - 243
Přední plochy: bílý matný lak

67 17 04 - 243-Y
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Gelb"

67 17 04 - 243-A 23.340,-
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Grau"

67 17 04 - 243-B
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Blau"

67 17 04 - 243-R
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/ V/ H cca.  243 / 230 / 57 cm

ESPERO
                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

   Maloobchodní ceník platný od 26.3.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



  62(67) 17 03 - …       Přední plochy: bílý matný lak
  62(67) 17 04 - …           bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Gelb" -Y žlutý

bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Grau" -A šedý
bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Blau" -B modrý
bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Rot" -R červený

Korpus: bílý melamin vroubkovaný
Model Popis Cena

Šatní skříň s posuvnými dveřmi 179 x 205 cm

62 17 05 - 179
Přední plochy: bílý matný lak

62 17 05 - 179-Y
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Gelb"

62 17 05 - 179-A 21.390,-
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Grau"

62 17 05 - 179-B
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 17 05 - 179-R
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/ V/ H cca.  179 / 205 / 57 cm
Šatní skříň s posuvnými dveřmi 243 x 230 cm

67 17 05 - 243
Přední plochy: bílý matný lak

67 17 05 - 243-Y
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Gelb"

67 17 05 - 243-A 25.940,-
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Grau"

67 17 05 - 243-B
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Blau"

67 17 05 - 243-R
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/ V/ H cca.  243 / 230 / 57 cm

ESPERO
                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

   Maloobchodní ceník platný od 26.3.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



Příslušenství 
k šatním skříním s posuvnými dveřmi

Model Popis Cena
Sada 2 ks vyjímatelných polic 

pro skříně o rozměrech Š/V = 179 x 205 cm

621802-179-7 bílý melamin

624302-179-7 melamin se strukturou dřeva "Gelb" 

624502-179-7 melamin se strukturou dřeva "Grau" 1.890,-

624602-179-7 melamin se strukturou dřeva "Blau" 

626602-179-7 melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š / V / H  
cca. 87 / 2,2 / 44 cm

Sada 2 ks vyjímatelných polic 
pro skříně o rozměrech Š/V = 243 x 230 cm

671801-243-7  bílý melamin

674302-243-7 melamin se strukturou dřeva "Gelb" 

674502-243-7  melamin se strukturou dřeva "Grau" 2.280,-

674602-243-7 melamin se strukturou dřeva "Blau" 

676602-243-7 melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š / V / H. 
cca.  119 / 2,2 / 44 cm

Zásuvková vložka s policí
 2 zásuvky

pro skříně o rozměrech Š/V = 179 x 205 cm
Zásuvky: bílé

521969-43 horní/boční deska: bílá 1.950,-

624302-43 horní/boční deska: melamin se strukturou dřeva "Gelb"

624502-43 horní/boční deska: melamin se strukturou dřeva "Grau" 
2.540,-

624602-43 horní/boční deska: melamin se strukturou dřeva "Blau"  

626602-43 horní/boční deska: melamin se strukturou dřeva "Rot" 
Š / V / H cca.  87 / 38 / 44 cm
Zásuvková vložka s policí

 2 zásuvky
pro skříně o rozměrech Š/V = 243 x 230 cm

Zásuvky: bílé

679001-41 horní/boční deska: bílá  2.080,-

674302-41 horní/boční deska: melamin se strukturou dřeva "Gelb"

674502-41 horní/boční deska: melamin se strukturou dřeva "Grau" 
2.730,-

674602-41 horní/boční deska: melamin se strukturou dřeva "Blau"  

676602-41 horní/boční deska: melamin se strukturou dřeva "Rot"
Š / V / H cca.  119 / 38 / 44 cm

Sada 2 ks tlumičů dojezdu dveří 
pro šatní skříně s posuvnými dveřmi

55 00 91 - 200
1.950,-

Š/V/H cca.
37 / 5 / 15 cm

ESPERO
                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

   Maloobchodní ceník platný od 26.3.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



67 .. 02 - 70        Přední plochy: bílý matný lak 17
bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Gelb" 43
bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Grau" 45
bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Blau" 46
bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Rot" 66

Korpus: bílý melamin vroubkovaný
Model Popis Cena

Skříňový "most" nad postel
 4 malá dvířka a 2 velké dveře

Postel není součástí sestavy, zvolenou variantu 67 17 02 - 70
postele nutno dokoupit separátně Přední plochy: bílý matný lak

67 43 02 - 70
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Gelb"

67 45 02 - 70
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Grau" 25.940,-

67 46 02 - 70
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Blau"

67 66 02 - 70
Přední plochy: bílý matný lak / melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/V/H cca.
310 / 234 / 53 cm

Regálová police nad postel
pro skříňový "most" nad postel

67 18 02 - 33
bílý melamin

67 43 02 - 33
melamin se strukturou dřeva "Gelb"

67 45 02 - 33
melamin se strukturou dřeva "Grau" 1.240,-

67 46 02 - 33
melamin se strukturou dřeva "Blau"

67 66 02 - 33
melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/V/H cca.
193 / 3 / 16 cm

Sada 2 ks vyjímatelných polic
pro skříňový "most" nad postel

679002-32  bílá
1.630,-

Š/V/H cca.
49 / 2,2 / 45 cm

Zásuvková vložka s policí
2 zásuvky

pro skříňový "most" nad postel
horní/boční deska: bílý matný lak

67 90 02 - 40
čela zásuvek: bílý matný lak

67 43 02 - 40
čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Gelb"

2.410,-
67 45 02 - 40

čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Grau"

67 46 02 - 40
čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Blau"

67 66 02 - 40
čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š / V / H cca.  49 / 39 / 45 cm

ESPERO
                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

   Maloobchodní ceník platný od 26.3.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



62 .. 02 - … Bílý matný lak 17
Melamin se strukturou dřeva "Gelb" 43
Melamin se strukturou dřeva "Grau" 45
Melamin se strukturou dřeva "Blau" 46
Melamin se strukturou dřeva "Rot" 66

Model Popis Cena
Postel

plocha na spaní: 90 x 200 cm
Úložný prostor - zásuvka pod postel není součástí pro skříňový "most" nad postel

postele, nutno separátně objednat
62 17 02 - 90

bílý matný lak

62 43 02 - 90
Melamin se strukturou dřeva "Gelb"

4.230,-
62 45 02 - 90

Melamin se strukturou dřeva "Grau"

62 46 02 - 90
Melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 66 02 - 90
Melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/ V/ H cca. 99 / 46(70) / 205 cm
Postel

plocha na spaní: 120 x 200 cm
Úložný prostor - zásuvka pod postel není součástí pro skříňový "most" nad postel

postele, nutno separátně objednat
62 17 02 - 120
bílý matný lak

62 43 02 - 120
Melamin se strukturou dřeva "Gelb"

4.880,-
62 45 02 - 120

Melamin se strukturou dřeva "Grau"

62 46 02 - 120
Melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 66 02 - 120
Melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/ V/ H cca. 129 / 46(70) / 205 cm
Zásuvka - úložný prostor pod postel

pro postel 90 x 200 cm 
strany/dno: bílý matný lak   

62 17 02 - C90
čela zásuvek: bílý matný lak

62 43 02 - C90
čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Gelb"

5.190,-
62 45 02 - C90

čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Grau"

62 46 02 - C90
čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 66 02 - C90
čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/ V/ H cca. 199 / 25 (vnitřní 10) / 96 cm
Zásuvka - úložný prostor pod postel

pro postel 120 x 200 cm 
strany/dno: bílý matný lak   

62 17 02 - C120
čela zásuvek: bílý matný lak

62 43 02 - C120
čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Gelb"

5.850,-
62 45 02 - C120

čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Grau"

62 46 02 - C120
čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 66 02 - C120
čela zásuvek: melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/ V/ H cca. 199 / 25 (vnitřní 10) / 126 cm

ESPERO
                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

   Maloobchodní ceník platný od 26.3.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



62 .. 02 - …. Bílé čalounění v látce s žlutým prošíváním 43
Bílé čalounění v látce s šedým prošíváním 45
Bílé čalounění v látce s modrým prošíváním 46
Bílé čalounění v látce s červeným prošíváním 66

Model Popis Cena
Čalouněný element 

pro hlavový a nožní díl
postel 90 x 200 cm

62 43 02 - TP90
Bílé čalounění v látce s žlutým prošíváním 

62 45 02 - TP90
Bílé čalounění v látce s šedým prošíváním 

3.780,-
62 46 02 - TP90

Bílé čalounění v látce s modrým prošíváním 

62 66 02 - TP90
Bílé čalounění v látce s červeným prošíváním 

Š/V/H cca.
90 / 24 / 2,2 cm

Čalouněný element 
pro hlavový a nožní díl

postel 120 x 200 cm

62 43 02 - TP120
Bílé čalounění v látce s žlutým prošíváním 

62 45 02 - TP120
Bílé čalounění v látce s šedým prošíváním 

3.840,-
62 46 02 - TP120

Bílé čalounění v látce s modrým prošíváním 

62 66 02 - TP120
Bílé čalounění v látce s červeným prošíváním 

Š/V/H cca.
129 / 24 / 2,2 cm

Čalouněný element 
 pro zadní stranu

postel 90 x 200 cm und 120 x 200 cm 

62 43 02 - L90
Bílé čalounění v látce s žlutým prošíváním 

62 45 02 - L90
Bílé čalounění v látce s šedým prošíváním 

2.590,-
62 46 02 - L90

Bílé čalounění v látce s modrým prošíváním 

62 66 02 - L90
Bílé čalounění v látce s červeným prošíváním 

Š/V/H cca.
204 / 24 / 2,2 cm

ESPERO
                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

   Maloobchodní ceník platný od 26.3.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



62 .. 04 - ..

Potahová látka bílá 90
Potahová látka žlutá 43
Potahová látka šedá 45

Potahová látka modrá 46
Potahová látka červená 66

Model Popis Cena
Čalouněná postel

postel dodávána bez roštu a matrace Plocha na spaní: 90 x 200 cm

62 90 04 - 59  potahová látka bílá

62 43 04 - 59  potahová látka žlutá

62 45 04 - 59  potahová látka šedá 9.040,-

62 46 04 - 59  potahová látka modrá

62 66 04 - 59  potahová látka červená

Š/V/H cca.
105 / 110 / 208 cm
Čalouněná postel

postel dodávána bez roštu a matrace Plocha na spaní: 120 x 200 cm

62 90 04 - 52  potahová látka bílá

62 43 04 - 52  potahová látka žlutá

62 45 04 - 52  potahová látka šedá 9.690,-

62 46 04 - 52  potahová látka modrá

62 66 04 - 52  potahová látka červená

Š/V/H cca.
  135 / 110 / 208 cm
Čalouněná postel

postel dodávána bez roštu a matrace Plocha na spaní: 160 x 200 cm

62 90 04 - 56  potahová látka bílá

62 43 04 - 56  potahová látka žlutá

62 45 04 - 56  potahová látka šedá 10.990,-

62 46 04 - 56  potahová látka modrá

62 66 04 - 56  potahová látka červená

Š/V/H cca.
167 / 110 / 208 cm
Čalouněná postel

postel dodávána bez roštu a matrace Plocha na spaní: 180 x 200 cm

62 90 04 - 58  potahová látka bílá

62 43 04 - 58  potahová látka žlutá

62 45 04 - 58  potahová látka šedá 11.640,-

62 46 04 - 58  potahová látka modrá

62 66 04 - 58  potahová látka červená

Š/V/H cca.
195 / 110 / 208 cm

ESPERO
                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

   Maloobchodní ceník platný od 26.3.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



62 .. 03 - ..

Potahová látka bílá 90
Potahová látka žlutá 43
Potahová látka šedá 45

Potahová látka modrá 46
Potahová látka červená 66

Model Popis Cena
Čalouněná postel

postel dodávána bez roštu a matrace Plocha na spaní: 90 x 200 cm

62 90 03 - 59  potahová látka bílá

62 43 03 - 59  potahová látka žlutá

62 45 03 - 59  potahová látka šedá 9.040,-

62 46 03 - 59  potahová látka modrá

62 66 03 - 59  potahová látka červená

Š/V/H cca.
105 / 110 / 208 cm
Čalouněná postel

postel dodávána bez roštu a matrace Plocha na spaní: 120 x 200 cm

62 90 03 - 52  potahová látka bílá

62 43 03 - 52  potahová látka žlutá

62 45 03 - 52  potahová látka šedá 9.690,-

62 46 03 - 52  potahová látka modrá

62 66 03 - 52  potahová látka červená

Š/V/H cca.
135 / 110 / 208 cm
Čalouněná postel

postel dodávána bez roštu a matrace Plocha na spaní: 160 x 200 cm

62 90 03 - 56  potahová látka bílá

62 43 03 - 56  potahová látka žlutá

62 45 03 - 56  potahová látka šedá 10.990,-

62 46 03 - 56  potahová látka modrá

62 66 03 - 56  potahová látka červená

Š/V/H cca.
167 / 110 / 208 cm
Čalouněná postel

postel dodávána bez roštu a matrace Plocha na spaní: 180 x 200 cm

62 90 03 - 58  potahová látka bílá

62 43 03 - 58  potahová látka žlutá

62 45 03 - 58  potahová látka šedá 11.640,-

62 46 03 - 58  potahová látka modrá

62 66 03 - 58  potahová látka červená

Š/V/H cca.
195 / 110 / 208 cm

ESPERO
                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

   Maloobchodní ceník platný od 26.3.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



62 .. 06 - .. Čalounění v látce
 Hlavový díl: bílý matný lak bílá 90

melamin se strukturou dřeva "Gelb" -Y žlutá 43
melamin se strukturou dřeva "Grau" -A šedá 45
melamin se strukturou dřeva "Blau" -B modrá 46
melamin se strukturou dřeva "Rot" -R červená 66

Rám postele: bílý matný lak
Model Popis Cena

dodáváno bez čalounění hlavového dílu, Postel
možno objednat separátně plocha na spaní: 90 x 200 cm

Rám postele: bílý matný lak
62 17 06 - 19  hlavový díl - bílý matný lak

62 17 06 - 19-Y  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Gelb"
7.090,-

62 17 06 - 19-A  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Grau"

62 17 06 - 19-B  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 17 06 - 19-R  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Rot"
Š / V / H cca.  101 / 103 / 215 cm

Čalounění pro hlavový díl, postel 90 x 200 cm
62 90 06 - I19  čalounění v bílé látce
62 43 06 - I19  čalounění v žluté látce
62 45 06 - I19  čalounění v šedé látce 1.690,-
62 46 06 - I19  čalounění v modré látce
62 66 06 - I19  čalounění v červené látce

Š / V / H cca.   70 / 42 / 4 cm
dodáváno bez čalounění hlavového dílu, Postel

možno objednat separátně plocha na spaní: 120 x 200 cm
Rám postele: bílý matný lak

62 17 06 - 12  hlavový díl - bílý matný lak

62 17 06 - 12-Y  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Gelb"
7.740,-

62 17 06 - 12-A  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Grau"

62 17 06 - 12-B  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 17 06 - 12-R  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Rot"
Š / V / H cca.  131 / 103 / 215 cm

Čalounění pro hlavový díl, postel 120 x 200 cm
62 90 06 - I12  čalounění v bílé látce
62 43 06 - I12  čalounění v žluté látce
62 45 06 - I12  čalounění v šedé látce 1.950,-
62 46 06 - I12  čalounění v modré látce
62 66 06 - I12  čalounění v červené látce

Š / V / H cca.  100 / 42 / 4 cm
dodáváno bez čalounění hlavového dílu, Postel

možno objednat separátně plocha na spaní: 160 x 200 cm
Rám postele: bílý matný lak

62 17 06 - 16  hlavový díl - bílý matný lak

62 17 06 - 16-Y  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Gelb"
8.780,-

62 17 06 - 16-A  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Grau"

62 17 06 - 16-B  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 17 06 - 16-R  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Rot"
Š / V / H cca.  171 / 103 / 215 cm

Čalounění pro hlavový díl, postel 160 x 200 cm
62 90 06 - I16  čalounění v bílé látce
62 43 06 - I16  čalounění v žluté látce
62 45 06 - I16  čalounění v šedé látce 2.280,-
62 46 06 - I16  čalounění v modré látce
62 66 06 - I16  čalounění v červené látce

Š / V / H cca.   142 / 42 / 4 cm
dodáváno bez čalounění hlavového dílu, Postel

možno objednat separátně plocha na spaní: 180 x 200 cm
Rám postele: bílý matný lak

62 17 06 - 18  hlavový díl - bílý matný lak

62 17 06 - 18-Y  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Gelb"
9.430,-

62 17 06 - 18-A  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Grau"

62 17 06 - 18-B  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 17 06 - 18-R  hlavový díl - melamin se strukturou dřeva "Rot"
Š / V / H cca.  191 / 103 / 215 cm

Čalounění pro hlavový díl, postel 180 x 200 cm
62 90 06 - I18  čalounění v bílé látce
62 43 06 - I18  čalounění v žluté látce
62 45 06 - I18  čalounění v šedé látce 2.590,-
62 46 06 - I18  čalounění v modré látce
62 66 06 - I18  čalounění v červené látce

Š / V / H cca.   142 / 42 / 4 cm

ESPERO
                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

   Maloobchodní ceník platný od 26.3.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



67(62) .. 02 - ..
Přední plochy a horní deska: bílý matný lak / úchytky - bílé 17

                 (u komod a nočních stolků) bílý matný lak / úchytky - žluté 43
bílý matný lak / úchytky - šedé 45
bílý matný lak / úchytky - modré 46
bílý matný lak / úchytky - červené 66

Korpus: bílý melamin vroubkovaný
Model Popis Cena

Noční stolek 
 2 zásuvky

Korpus: bílý melamin vroubkovaný

67 17 02 - 01  bílý matný lak / úchytky bílé
67 43 02 - 01  bílý matný lak / úchytky žluté 3.120,-
67 45 02 - 01  bílý matný lak / úchytky šedé
67 46 02 - 01  bílý matný lak / úchytky modré
67 66 02 - 01  bílý matný lak / úchytky červené

- úchytky jsou podlouhlé a vyrobené ze dřeva - 
Š / V / H cca.  51 / 42 / 39 cm
Sada 2 ks nočních stolků 

 2 zásuvky

Korpus: bílý melamin vroubkovaný

67 17 02 - 13  bílý matný lak / úchytky bílé
67 43 02 - 13  bílý matný lak / úchytky žluté 5.530,-
67 45 02 - 13  bílý matný lak / úchytky šedé
67 46 02 - 13  bílý matný lak / úchytky modré
67 66 02 - 13  bílý matný lak / úchytky červené

- úchytky jsou podlouhlé a vyrobené ze dřeva - 
Š / V / H cca.  51 / 42 / 39 cm

Komoda
 3 zásuvky

Korpus: bílý melamin vroubkovaný

67 17 02 - 02  bílý matný lak / úchytky bílé
67 43 02 - 02  bílý matný lak / úchytky žluté 7.090,-
67 45 02 - 02  bílý matný lak / úchytky šedé
67 46 02 - 02  bílý matný lak / úchytky modré
67 66 02 - 02  bílý matný lak / úchytky červené

- úchytky jsou podlouhlé a vyrobené ze dřeva - 
Š / V / H cca.  104 / 80 / 45 cm

Psací stůl 90 cm

67 17 02 - 900
bílý matný lak

2.590,-

Š/V/H cca.
90 / 76 / 48 cm

Psací stůl 138 cm

67 17 02 - 1380
bílý matný lak

3.190,-

Š/V/H cca.
138 / 76 / 48 cm

Stěnový regál malý - sada 2 ks

62 17 02 - 311  bílý matný lak

62 43 02 - 311  melamin se strukturou dřeva "Gelb"

62 45 02 - 311  melamin se strukturou dřeva "Grau" 2.540,-

62 46 02 - 311  melamin se strukturou dřeva "Blau"

62 66 02 - 311  melamin se strukturou dřeva "Rot"

Š/ V/ H cca.  29 / 29 / 31 cm

ESPERO
                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

   Maloobchodní ceník platný od 26.3.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.



62(67) .. 02 - ..
bílý matný lak / police v melamin bílý 17

bílý matný lak / police v melaminu se strukturou dřeva "Gelb" 43 žluté
bílý matný lak / police v melaminu se strukturou dřeva "Grau" 45 šedé
bílý matný lak / police v melaminu se strukturou dřeva "Blau" 46 modré
bílý matný lak / police v melaminu se strukturou dřeva "Rot" 66 červené

Model Popis Cena
Regál se 2 policemi 

62 17 02 - 52  bílý matný lak / police bílé

62 43 02 - 52  bílý matný lak / police žluté

62 45 02 - 52  bílý matný lak / police šedé 3.890,-

62 46 02 - 52  bílý matný lak / police modré 

62 66 02 - 52  bílý matný lak / police červené
Š/V/H cca.

59 / 205 / 53 cm
Regál se 3 policemi 

62 17 02 - 53  bílý matný lak / police bílé

62 43 02 - 53  bílý matný lak / police žluté

62 45 02 - 53  bílý matný lak / police šedé 4.550,-

62 46 02 - 53  bílý matný lak / police modré 

62 66 02 - 53  bílý matný lak / police červené
Š/V/H cca.

59 / 230 / 53 cm
Regál se 4 policemi 

62 17 02 - 44  bílý matný lak / police bílé

62 43 02 - 44  bílý matný lak / police žluté

62 45 02 - 44  bílý matný lak / police šedé 4.550,-

62 46 02 - 44  bílý matný lak / police modré 

62 66 02 - 44  bílý matný lak / police červené
Š/V/H cca.

50 / 205 / 26 cm
Samostatně stojící regál s 5 policemi

62 17 02 - 45  bílý matný lak / police bílé

62 43 02 - 45  bílý matný lak / police žluté

62 45 02 - 45  bílý matný lak / police šedé 5.190,-

62 46 02 - 45  bílý matný lak / police modré 

62 66 02 - 45  bílý matný lak / police červené
Š/V/H cca.

50 / 230 / 26 cm
Regál / šatna s 2 policemi + tyčí na šaty

62 17 02 - 42  bílý matný lak / police bílé

62 43 02 - 42  bílý matný lak / police žluté

62 45 02 - 42  bílý matný lak / police šedé 3.890,-

62 46 02 - 42  bílý matný lak / police modré 

62 66 02 - 42  bílý matný lak / police červené
Š/V/H cca.

50 / 205 / 26 cm
Regál / šatna s 2 policemi + tyčí na šaty

67 17 02 - 42  bílý matný lak / police bílé

67 43 02 - 42  bílý matný lak / police žluté

67 45 02 - 42  bílý matný lak / police šedé 4.230,-

67 46 02 - 42  bílý matný lak / police modré 

67 66 02 - 42  bílý matný lak / police červené
Š/V/H cca.

50 / 230 / 26 cm

ESPERO
                                         Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.

  Nábytek je standardně dodáván v rozloženém stavu v balení.

   Maloobchodní ceník platný od 26.3.2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.


