
- obývací pokoj a jídelna -

20 17 93 - .. bílý matný lak s květinovým tištěným motivem
bílý matný lak s lineárním tiskem

Model Popis Cena
TV-element

2 dvířka
a 2 otevřené fochy

20 17 93 - 01F
bílý matný lak s květinovým 

tištěným motivem
10.950,-

20 17 93 - 01S
bílý matný lak s lineárním tiskem

Š/V/H cca.
156 / 45 / 50 cm

- Doporučené osvětlení -
Sideboard

4 dvířka

20 17 93 - 08F
bílý matný lak s květinovým 

tištěným motivem

20 17 93 - 08S 15.740,-
bílý matný lak s lineárním tiskem

Š/V/H cca.
207 / 80 / 50 cm

Highboard
4 dvířka

20 17 93 - 04F
bílý matný lak s květinovým 

tištěným motivem

20 17 93 - 04S 14.710,-
bílý matný lak s lineárním tiskem

Š/V/H cca.
106 / 146 / 50 cm

Vitrina
2 prosklená dvířka

20 17 93 - 06F
bílý matný lak s květinovým 

tištěným motivem

20 17 93 - 06S 18.410,-
bílý matný lak s lineárním tiskem

Š/V/H cca.
106 / 171 / 50 cm

- Doporučené osvětlení -
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   Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH 

Nábytek je standartně dodáván v rozloženém stavu.



- obývací pokoj a jídelna -

Bílý matný lak

Model Popis Cena
Jídelní stůl 180 cm

37 17 93
bílý matný lak

8.830,-

Š/V/H cca.
180 / 79 / 90 cm

 doporučené přídavné desky
Jídelní stůl 137 cm

34 17 93
bílý matný lak

8.550,-

Š/V/H cca.
137 / 79 / 90 cm

 doporučené přídavné desky
Konferenční stůl

32 17 93
bílý matný lak

5.410,-

Š/V/H cca.
122 / 45 / 65 cm

Přídavná - rozšiřující deska
48 cm

37 17 93 - 10
bílý matný lak

pro jídelní stoly 137 cm  / 180 cm 2.670,-
- uložení pod deskou stolu -

Š/V/H cca.
48 / 2,2 / 90 cm

700000-951

Osvětlení pro vitrinu typ 06

LED modré - 1 ks 1.020,-
včetně trafa a kabelu

700000-911
Osvětlení pro vitrinu typ 06

LED RGB - 1 ks
s dálkovým ovládáním, 

16 volitelných barev 1.710,-
včetně trafa a kabelu
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