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SIENA
obývací pokoj / jídelna

Provedení:

přední plochy, stojny a rámy - divoký dub, přírodní masiv
korpus - divoký dub přírodní dýha
povrchová úprava: olejováno a voskováno

0,82

samodovírací zásuvky , dveře i zásuvky - SOFT CLOSE SYSTEM

Nábytek s plným charakterem v jedinečné kvalitě….který nikdy neomrzí, nábytek na celý život.
.....umožňuje individuální řešení obývacího pokoje z masivního přírodního dubu.
….důstojný robustní design se snoubí s funkčností, atraktivním úložným prostorem a velkorysou typovou nabídkou pro sofistikované bydlení.
….jasné, čisté struktury masivního přírodního dřeva umožňují mít každý den vyjímečný pocit krásy a útulnosti... pečeť vašeho domova.
….otevřené "dýchající" póry přírodního masivu ošetřené tvrdým voskem - olejem vytváří ve vašem domově zdravé vnitřní klima.
…energeticky úsporné LED osvětlení jako doplněk dovytváří s masivním nábytkem tu pravou domácí pohodu.

Návrhy sestav

Art.-Nr.
Popis

Š/ V/ H v cm :

Faktura
Cena

Art.-Nr.
Popis

Š/ V/ H v cm :

Faktura
Cena
Faktura

A-05130-2

A-05130-3

A-05130-5

Návrh sestavy
sestává z typů: A-05109-A,
A-05109-B, A-05115, A-05111

Návrh sestavy
sestává z typů: A-05109-B,
A-05109-C, A-05115, A-05111

Návrh sestavy
sestává z typů: A-05109-B,
A-05109-D, A-05115, A-05111

(LED osvětlení možné objednat separátně)

(LED osvětlení možné objednat separátně)

(LED osvětlení možné objednat separátně)

cca. 365 / 210 / 47 cm
(šířka bez rozestupů mezi elementy)

cca. 333 / 210 / 47 cm
(šířka bez rozestupů mezi elementy)

cca. 333 / 210 / 47 cm
(šířka bez rozestupů mezi elementy)

111.480,-

93.670,-

95.290,-

A-05130-6

A-05130-7

Návrh sestavy
sestává z typů: A-05128,
A-05129, A-05115, A-05111

Návrh sestavy
sestává z typů: A-05128,
A-05129, A-05115-G, A-05111-G

(LED osvětlení možné objednat separátně)

(LED osvětlení možné objednat separátně)

cca. 333 / 210 / 47 cm
(šířka bez rozestupů mezi elementy)

cca. 358 / 210 / 47 cm
(šířka bez rozestupů mezi elementy)

93.670,-

99.520,-
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Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

A-05104

A-05105

A-05106

A-05107
Highboard
2 proskl. dvířka / 3 plná dvířka /
3 zásuvky

Sideboard
2 plná dvířka

Sideboard
2 plná dvířka / 3 zásuvky

Sideboard
2 plná dvířka / 6 zásuvek

cca. 100 / 85 / 47 cm

cca. 176 / 85 / 47 cm

cca. 220 / 85 / 47 cm

cca. 176 / 165 / 47 cm

23.660,-

37.120,-

47.320,-

62.660,-

A-05109-A

A-05109-B

A-05109-C

A-05109-D

Vitrina
1 proskl. dvířka / 2 plná dvířka / 3
zásuvky

Vitrina malá
1 proskl. dvířka / 2 plná dvířka

Vitrina
1 proskl. dvířka / 3 zásuvky

(LED osvětlení možné separátně
objednat)

(LED osvětlení možné separátně
objednat)

cca. 115 / 210 / 45 cm

cca. 125 / 165 / 47 cm

cca. 83 / 210 / 47 cm

cca. 83 / 210 / 47 cm

Cena

53.630,-

40.290,-

33.020,-

34.710,-

Art.-Nr.

A-05110

A-05110-E

A-05111

A-05111-G

Konferenční stůl
1 spodní odkládací police

Konferenční stůl
1 spodní odkládací police

Lowboard
1 otevřený foch / 2 zásuvky

Lowboard
1 otevřený foch / 2 zásuvky

cca. 120 / 46 / 80 cm

cca. 120 / 55 / 80 cm

cca. 125 / 55 / 45 cm

cca. 150 / 55 / 45 cm

16.120,-

18.850,-

18.530,-

Popis

Š/ V/ H v cm :
Cena

Art.-Nr.

Popis

(LED osvětlení možné separátně
objednat)

Š/ V/ H v cm :

Popis

Š/ V/ H v cm :
Cena

(LED osvětlení možné separátně
objednat)

Skříňka
1 plná dvířka / 3 zásuvky

22.090,-
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Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :
Cena

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :
Cena

A-05115

A-05115-G

Závěsná police

Závěsná police

A-05126-A

A-05128

Skříňka nízká
1 proskl. dvířka / 1 plná dvířka

Kombiskříňka
1 proskl. dvířka / 1 plná dvířka
/ 3 zásuvky

(LED osvětlení možné separátně
objednat)

cca. 125 / 30 / 20 cm

cca. 150 / 30 / 20 cm

cca. 79 / 145 / 45 cm

7.220,-

7.740,-

27.040,-

(LED osvětlení možné separátně
objednat)

cca. 125 / 145 / 47 cm
42.640,-

A-05129

705150 60

705150 80

Vitrina
1 proskl. dvířka / 1 plná dvířka
(LED osvětlení možné separátně
objednat)

Jídelní stůl rozkládací s
výsuvnou funkcí
divoký dub natur
nohy obdélníkové

Jídelní stůl rozkládací
s výsuvnou funkcí
divoký dub natur
nohy obdélníkové

cca. 83 / 210 / 47 cm

cca. 160 (+80) / 75 / 100 cm

cca. 180 (+80) / 75 / 100 cm

32.370,-

39.980,-

43.680,-

Příslušenství - volitelné LED osvětlení

Energetická tabulka dle směrnice 874/2012/EU

Pro typy : LED-1, LED-2

Art.-Nr.
Popis

Cena

LED-1

LED-2

LED světlo na skl. polici
teplé bílé světlo
včetně trafa a kabelů

LED světlo na skl. polici
teplé bílé světlo
včetně trafa a kabelů

1 ks v setu

2 ks v setu

850,-

1.110,Maloobchodní ceník platný od 22.3.2022. Ceny uvedeny v Kč včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

Tyto světelná tělesa obsahují
zabudované světelné zdroje LED
energetické třídy A++ až A na
stupnici od A++ (nejvyšší účinnost)
až E (nejnižší účinnost).
Světelné zdroje LED v těchto
svítidlech nelze vyměnit.

