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401140.. přední plochy a korpus: MDF, matný bílý lak (barva RAL 9010 reinweiss)

401141.. přední plochy a korpus: MDF, matný černošedý lak (barva RAL 7021 schwarzgrau)

Viditelná záda v provedení "Altholz", tónovaná skla Parsolglas, úchytky kovové černé matné, SOFT-CLOSE

            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 12.090,- 26.650,- 24.250,- 8.060,-

18.590,- 24.250,- 24.250,- 26.650,-

17.750,- 31.190,- 40.430,- 38.810,-

 

 MAURO
 obývací pokoj / jídelna

Kompletně lakovaný nábytek

..12/13 ..23
Vitrina nízká                                                      

1 částečně proskl. dvířka                                  
..03    otevírání dveří doleva          
..04  otevírání dveří doprava                                                    

záda ALTHOLZ                                                                    
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                 

Highboard                                                     
2 částečně proskl. dvířka                              

záda ALTHOLZ                                          
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                 

Vitrina vysoká                                                      
1 částečně proskl. dvířka                                                  

..12    otevírání dveří doleva          
..13  otevírání dveří doprava 

záda ALTHOLZ                                                                    
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                 

TV- lowboard                                                     
2 plná dvířka,                                                                                

1 otevřený foch,                                                                                                                   
2 zásuvky                                                                                                                                       

..03 / 04 ..07

cca. 145 / 121 / 40 cm cca. 160 / 90 / 45 cm

cca. 50 / 136 / 40 cm cca. 91 / 121 / 40 cm cca. 50 / 206 / 40 cm cca. 170 / 55 / 45 cm

..30 / 31 ..46 ..48 ..49B

cca. 90 / 45 / 70 cm cca. 180 / 76 / 90 cm cca. 160 / 76 / 90 cm cca. 140 / 25 / 20 cm

Závěsná vitrina                                                     
1 částečně proskl. dvířka            

..30    otevírání dveří doleva          

..31  otevírání dveří doprava                            
záda ALTHOLZ                                                            

(LED osvětlení možno separátně 
objednat)                 

Sideboard                                            
2 plná dvířka,                                                                               

1 otevřený foch,                                                                                           
2 zásuvky

Highboard                                                          
2 částečně proskl. dvířka,                                    

1 otevřený foch,                                                           
3 zásuvky                                                                                            

záda ALTHOLZ                                                      
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                                                                  

Sideboard                                                          
2 částečně proskl. dvířka,                                                

1 otevřený foch,                                                           
3 zásuvky                                                                                                   

záda ALTHOLZ                                                       
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                                                                  

cca. 40 / 120 / 35 cm cca. 160 / 70 / 45 cm

50 60 61 66

Konferenční stůl                                                    
spodní odkládací police          

Jídelní stůl 180 cm                                                   
kovové podnoží

Jídelní stůl 160 cm                                                   
kovové podnoží

Závěsná police                                         
záda částečně ALTHOLZ



0 0,95

401140.. přední plochy a korpus: MDF, matný bílý lak (barva RAL 9010 reinweiss)

401141.. přední plochy a korpus: MDF, matný černošedý lak (barva RAL 7021 schwarzgrau)

Viditelná záda v provedení "Altholz", tónovaná skla Parsolglas, úchytky kovové černé matné, SOFT-CLOSE

            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr. Licht-2 Licht-4

Popis
pro typ 07                                                                

2 ks v 
setu

pro typy 48, 
49-B                                                                                                                                

2 ks v setu

Š/ V/ H v cm :

Cena 7.150,- inclusive 2.080,- 2.080,-

                             Sestavy - ukázky

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Maloobchodní ceník platný od 26.11.2022.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

40 11 02 40 11 12
Obývací sestava                                                     

bílý matný lak                                                                                                                                           
sestává z typů: 07 / 23/ 31                                                                                                                                                
záda u vitrin:  ALTHOLZ                                                                                                                                  

(LED osvětlení možno separátně objednat)                 

Obývací sestava                                                     
černošedý matný lak                                                                                                                                           

sestává z typů: 07 / 23/ 31                                                                                                                                                
záda u vitrin:  ALTHOLZ                                                                                                                                  

(LED osvětlení možno separátně objednat)                 

cca. 70 / 90 / 22 cm včetně trafa a kabelů

1.370,-

67.990,-

cca. 280 / 190 / 45 cm    (včetně rozestupů)

40 11 11

Obývací sestava                                                     
černošedý matný lak                                                                                                                                           

sestává z typů: 03 / 04/ 23/ 69                                                                                                                                                
záda u vitrin:  ALTHOLZ                                                                                                                                  

(LED osvětlení možno separátně objednat)                 

cca. 300 / 190 / 45 cm    (včetně rozestupů)

67.990,-

Licht-1

pro typy 03, 04, 12, 13                                                                
1 ks v setu

Licht-3

pro typy 30, 31                                                                                                                                
1 ks v setu

1.370,-

 obývací pokoj / jídelna

Kompletně lakovaný nábytek

64.740,- 64.740,-

40 11 01

Obývací sestava                                                     
bílý matný lak                                                                                                                                           

sestává z typů: 03 / 04/ 23/ 69                                                                                                                                                
záda u vitrin:  ALTHOLZ                                                                                                                                  

(LED osvětlení možno separátně objednat)                 

cca. 300 / 190 / 45 cm   (včetně rozestupů)

cca. 280 / 190 / 45 cm   (včetně rozestupů)

  Volitelné příslušenství - LED osvětlení

 

Závěsný policový panel                                                      
3 skleněné police                                                     

bílá nebo černošedá záda

Zadní viditelné plochy v 
"ALTHOLZ"

..69

 MAURO


