
Barva: bílá / skla anthrazit

NUORO
Ložnice



Přední plochy:   bílý dekor / částečně sklo anthrazit 

Korpus:  bílý dekor

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Popis

Popis

280 / 230 / 23 cm 17,50 / 1,5 / 5 cm 21 / 1,5 / 4,1 cm

3.750,- 1.390,- 1.390,- 1.330,-

Okrasný rám pro šatní skříň
Silent systém 200 - tlumič dojezdu dveří                                    

pro šatní skříň s posuvnými dveřmi

Tlumič otevírání / kolizní tlumič                                    
pro šatní skříň s posuvnými dveřmi,                                   

1 ks pro pravé dveře na vnitřní stranu

Typ 50-240-17

Zásuvky pod postel - úložné prostory
2 ks v setu                                                                                 

300 / 93,5 / 203 cm 165 / 88,5 / 39,8 cm

Typ 38-242-O1

270/ 225/ 60 cm 137 / 19 / 62 cm

Typ 58-244-17

6.440,-

Typ 58-001-01 Typ 58-0RH-01Typ 58-243-17

22.750,- 24.360,-

82,7 / 2,2 / 51,5 cm

Přídavné police
2 ks v setu                                                                   

bílé                                                                                 

NUORO
Ložnice

Šatní skříň se šoupacími dveřmi 2 dveřová
bez okrasného rámu, možno separátně objednat                                                                                   

Vnitřní vybavení:                                                                                          
2 boxy, v každém boxu 2 police a 1 tyč na ramínka

Postel s nočními stolky a skleněnými osvětlenými 
panely s policemi

plocha na spaní: 180 x 200 cm                                                                 
(postel bez matrací a roštů),                                                                                

panel se skleněnou policí včetně LED osvětlení, 
hlavový díl čalouněný (graphit),                                                                 

noční stolky s 1 zásuvkou                                                                            
š/v/h cca.: 56/26/38 cm                                                                                                                                         

Komoda 
horní deska se sklem                                                         
2 dvířka / 4 zásuvky                                                                   

uvnitř v levém i pravém boxu po jedné polici                                                                                 

Typ 55-240-O1 Typ 22-242-O1

17.920,-

Maloobchodní ceník platný od 22. 7. 2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standartně dodáván v rozloženém stavu v balení.



Přední plochy:   bílý dekor / částečně sklo anthrazit 

Korpus:  bílý dekor

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Popis

82,5 / 49,5 / 48,5 cm82,7 / 158,5 / 47,7 cm

2.450,- 5.960,-

NUORO
Ložnice

Vnitřní členící policová vestavba
do šatní skříně s posuvnými dveřmi,                                                                              

1 středová vertikální deska, vlevo 3 police,                        
vpravo police a tyč na ranmínka,                                                                                                     

bílá

Vkládací zásuvkový box
do šatní skříně s posuvnými dveřmi,                                                 

3 zásuvky,                                                                                         
bílý                                                                                                                           

Typ 58-247-17 Typ 58-246-17

Maloobchodní ceník platný od 22. 7. 2019.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standartně dodáván v rozloženém stavu v balení.


