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Až 95% produktov na sklade. Ceny rovnako nízke ako na internete.
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overená kvalita
odporúčame

€

€

899

cena za pevný roh
( 3 polohovacie opierky hlavy )

zľava

-31%

P prevedenie
látka Orinoco 21 svetlosivá

Vzorkovník látky Orinoco:

Vzorkovník ekokože Soft:

1 biela

4 sivohnedá

6 čierna

2 béžová

látka Orinoco 96 sivá

BUTON P
2

3 hnedá

5 sivá

9 červená

51 terakota

látka Orinoco 24 - svetlohnedý melír

85 tyrkysová

40 horčicovozlatá

rozklad, úložný priestor

23 sv. hnedá

ekokoža biela

29 hnedá

ekokoža sivohnedá

celočalúnená rohová sedacia súprava s polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, dekoratívne prešitie sedacej časti, Ľ/P prevedenie,
materiál: látka Orinoco 96 sivá, Orinoco 21 svetlosivá alebo Orinoco 24 svetlohnedý melír - na sklade ihneď k odberu. Na sklade je aj rozkladacia verzia Buton R s úložným priestorom
v cene 1.066 € 998€ v 5 farebných prevedeniach: ekokoža biela, sivohnedá alebo látka Orinoco 96 sivá, Orinoco 24 svetlohnedý melír a látka Orinoco 21 svetlosivá. Rozmery:
(ŠxHxV): 275x225x71/85 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 125x200 cm, výška x hĺbka sedu 40x59 cm. Naviac je možnosť objednania v 5 ďalších farebných prevedeniach látky Orinoco
alebo v 7 farebných prevedeniach ekokože Soft. Farebné prevedenia na objednávku sú v cene BUTON R rozkladacia 1.119 € 1049€ a BUTON P pevná 1.033 € 966€. Dodacia
lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 8,7 cm.

PRUŽINA

SEDACIE SÚPRAVY

1.119€

€

999

PRUŽINA

( 3 polohovacie opierky hlavy )

Vzorkovník látky Soro:

24
moka

P prevedenie
látka Soro 40 horčicová

90
svetlosivá

28
čokoládová

97
tmavosivá

FABIA
celočalúnená moderná rohová rozkladacia sedacia súprava s
úložným priestorom s polohovacími opierkami, ktoré
zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, dekoratívne
šitie sedacej časti, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Soro 40
horčicová alebo látka Soro 21 taupe sivobéžová na sklade –
ihneď k odberu, rozmery roh (ŠxHxV): 280x235x69/88 cm,
plocha na spanie (ŠxD): 130x197, výška x hĺbka sedu: 40x62
cm. Možnosť objednania v 4 farebných prevedeniach látky
Soro v cene 1.183€ 1.106€. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 8,7 cm.

P prevedenie
látka Soro 21 taupe sivobéžová

979

€

€

899
(3 polohovacie
opierky hlavy)

P prevedenie
látka Boston čierna/látka Boston sivá

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Boston
čierna/látka Boston sivá - na sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 255x212x74/88 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 120x175 cm, výška x hĺbka
sedu: 44x57 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 12 cm.

PRUŽINA

VENICE

1.340€

999€

( 3 polohovacie opierky hlavy)

P prevedenie
látka Bonn 90 sivá

P prevedenie
látka Bonn 26 hnedá
P prevedenie
látka Orinoco 51 terakota

Vzorkovník látky Orinoco:

100 čierna

PRUŽINA

85 tyrkysová

Vzorkovník látky Bonn:

40 horčicovozlatá

23 sv. hnedá

29 hnedá

23
krémová

40
horčicová

90
sivá

96
tmavosivá

35
zelená

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom a s polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, Ľ/P prevedenie, materiál:
látka Bonn 26 hnedá, 90 sivá alebo látka Orinoco 51 terakota – na sklade - ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV): 272x219x85 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 126x197 cm, výška x hĺbka
sedu: 40x57 cm. Možnosť objednania v 5 farebných prevedeniach látky Bonn a 5 farebných prevedeniach látky Orinoco v cene 1.122 € 1.049 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 8 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

24

hnedá
LEGAS

3

1.421

novinka

€

1.289€

Vzorkovník látky Soro:
61
púdrovo
ružová

40
horčicová

83
svetlosivá

28
hnedá

13
taupe

34
mentolová

( 3 polohovacie opierky hlavy )
(2x funkcia regulovania hĺbky sedu)

P prevedenie
látka Soro 97 sivá

PRUŽINA

funkcia regulovania hĺbky sedu

celočalúnená komfortná rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom s polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, moderný dizajn s funkciou
regulovania hĺbky sedenia, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Soro 97 sivá – na sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 277x237x73/91 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 137x206 cm, výška x
hĺbka sedu: 44x56/71 cm. Možnosť objednania v 6 farebných prevedeniach látky Soro v cene: 1.487 € 1.350 €, dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 7,5 cm.

COPER

novinka
€

1.522

€

1.379

( 5 polohovacích opierok hlavy )
P prevedenie, látka Orinoco 95 sivá

detail polohovania opierok

Vzorkovník látky Orinoco:

29
hnedá

23
svetlohnedá

40
horčicová

37
zelená

72
mentolová

96
sivá

Ľ prevedenie
látka Orinoco 69 ružovofialová

GREG
1.099

moderná celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom s polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú vysoké komfortné opretie chrbta a hlavy až na
výšku 108 cm, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Orinoco 69 ružovofialová alebo 95 sivá – obidve farebné prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 261x229x85/108 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 120x193 cm, výška x hĺbka sedu: 45x55 cm. Možnosť objednania v 6 farebných prevedeniach látky Orinoco v cene: 1.594 € 1.446€, dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.

PRUŽINA

Vzorkovník látky Preston:

€

1.068€

HR PENA
krémová 20

sivá 94

( 5 polohovacích opierok hlavy )

svetlohnedá 21 čierna 100

Vzorkovník látky Jasmine:

červená 60

sivá 90

mentolová 34 čierna 100

P prevedenie
látka Preston hnedá 22/vankúše
látka Jasmine svetlofialová 62

LANZA
4

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, s dvomi taburetmi v opierke na ruky, Ľ/P
prevedenie, materiál: látka Preston hnedá 22/vankúše látka Jasmine svetlofialova 62 na sklade – ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 275x220x85/100 cm, taburet (ŠxHxV): 40x34x43 cm, plocha
na spanie (ŠxD): 120x190 cm, výška x hĺbka sedu: 43x53 cm. Možnosť objednania v 4 farebných prevedeniach látky Preston a Jasmine v cene: 1.175 € 1.109€. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

PRUŽINA

SEDACIE
SEDACIE SÚPRAVY
SÚPRAVY

PRUŽINA

P prevedenie
látka Rico 10 horčicová

P prevedenie
látka Rico 12 sivá

849€

819

€

( 3 polohovacie opierky hlavy )

EVANGELIN
moderná celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom a s polohovacími opierkami hlavy, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Rico 10 horčicová
alebo látka Rico 12 sivá obidve farebné prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 258x164 x102/86 cm, plocha na spanie (ŠxD): 197x126 cm,
výška x hĺbka sedu: 41x56 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5,5 cm.

P prevedenie látka Rico 12 sivá

1.074€

€

999

PRUŽINA

( 5 polohovacích opierok hlavy )

MELEK

moderná celočalúnená rohová rozkladacia
sedacia súprava s úložným priestorom,
materiál: látka Canyon 96 tmavosivá – na
sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV):
258x212x102/86 cm, plocha na spanie:
186x125 cm, výška x hĺbka sedu: 42x56 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 9
cm.

P prevedenie
látka Canyon 96
tmavosivá

P prevedenie, látka Canyon 96 tmavosivá

1.278€

overená kvalita
odporúčame
PRUŽINA

kvalitný
slovenský
výrobok

detaily funkcií napájania,
ovládania a reproduktor

ekokoža biela 440/07 + látka 464/09 sivá
pohodlná luxusná univerzálna rohová sedacia súprava s modernými elektronickými doplnkami, vrátane vankúšov. V sedacej súprave sú zabudované: LED osvetlenie
(s funkciou zmeny farby až 5 odtieňov - červená, žltá, modrá, zelená a dúhová), Bluetooth, MP3 prehrávač, funkcia USB nabíjania, reproduktory, dotykové ovládanie.
Materiál: korpus ekokoža biela 440/07+sedenie kvalitná látka sivej farby 464/09, k sedacej súprave sú dodávané dekoratívne 2 stredne veľké a 4 malé vankúšiky,
na sklade - ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV): 312x170x73/89 cm, výška x hĺbka sedu: 45x71/90 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

LUXLAREDO
5

1.339€

1.249€

PRUŽINA

veľký roh do "U"
rozmer (ŠxHxV): 320x175/210x83/97cm
( 4 polohovacie opierky )

Ľ prevedenie
látka Cablo 02 béžová/vankúše - 05 tehlová/02 béžová

324€

299

€

324€

€

299

€

340

319

340€

€

319

MARIETA

149€

€

143

OTT Mini - L

OTT Mini - P

OTT 1B ZP - L

OTT 1B ZP - P

taburet

110x100x83/97 cm

110x100x83/97 cm

85x175x83/97 cm

85x175x83/97 cm

70x70x42 cm

€

€

315

448

€

298

423

448

423

celočalúnená luxusná sedacia súprava s polohovacími opierkami,
ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, vrátane
dekorativných vankúšov, možnosť poskladať si vlastný rozmer
sedacej súpravy z rôznych komponentov, komponenty sa predávajú jednotlivo. Veľký roh do U s rozkladom a úložným
priestorom v prevedení: látka Cablo 02 béžová/vankúše 05
tehlová/02 béžová alebo látka Cosmic 120 žltá/vankúše 01
krémová/03 hnedá – na sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV):
320x175/210x83/97 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 130x260 cm,
hĺbka x výška sedu: 62x42 cm. Možnosť objednania v 7 farebných prevedeniach látky Cablo alebo v 7 farebných prevedeniach ekokože. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného
priestoru od podlahy je 5 cm.

Vzorkovník látky Cablo:

€

€

€

€

€

166

158

€

tmavosivá 15

krémová 01 tmavohnedá 04

sivá 14

R

2 1B ZF - L

2 1B ZF - P

1 BB

100x100x83 cm

150x100x83/97 cm

150x100x83/97 cm

56x100x83/97 cm

213€

199

€

213€

€

199

€

274

258€

399€

6

púdrová ružová 12 svetlohnedá 03

Vzorkovník ekokože:

€

385

biela 120

1 1B L

1 1B P

kreslo

2 BB ZF

71x100x83/97 cm

71x100x83/97 cm

90x92x83/97 cm

135x100x83/97 cm

Ľ prevedenie
látka Cosmic 120 žltá/vankúše - 01 krémová/03 hnedá

mentol 10

červená 160

sivá 190

čierna 125

hnedá 124

capuccino 123

béžová 112

rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

2 1B ZF - L + OTT 1B ZP -P

SEDACIE SÚPRAVY

1.099€

€

1.039

zvýhodnená cena
za veľký roh U

P prevedenie
látka Cablo 14 sivá

L prevedenie
ekokoža biela

celočalúnená luxusná sedacia súprava, možnosť poskladať si vlastný rozmer sedacej súpravy z rôznych komponentov, komponenty sa predávajú jednotlivo. Veľký roh do U
s rozkladom a úložným priestorom v prevedení: ekokoža čierna, ekokoža biela alebo v látke Cablo 14 sivá – na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 330x215/153x88 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 120x200 cm, výška x hĺbka sedu: 45x53 cm. Možnosť objednania v 7 farebných prevedeniach látky Cablo a v 7 farebných prevedeniach ekokože.
Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

BITER

krémová 01 tmavohnedá 04

399€

Trendy farby

Vzorkovník látky Cablo:

sivá 14

púdrová
ružová 12

Vzorkovník ekokože:

mentol 10

350€

337€

178€

sivá 190

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

174

čierna 125

315€

€

1 BB
60x90x88 cm

hnedá 124

biela 120

capuccino 123

259€

€

(Ľ)

349€

287

214€

3 BB
150x90x88 cm

SEDACIE SÚPRAVY

€

(P)

393

372€

3 BB ZF
150x90x88 cm

(Ľ)

321

R
87x87x88 cm

(Ľ)

€

456

3 1B ZF
175x90x88 cm

(Ľ)

€

258

214

2 1B
125x90x88 cm

(Ľ)

(P)

(P)

€

€

(P)

431€

3 1B
175x90x88 cm

€

231

239

1 1B
87x90x88 cm

(Ľ)

€

269

€

2 1B ZS
125x90x88 cm

Kreslo
110x90x88 cm

€

béžová 112

278

€

268€

2sed
155x90x88 cm

3sed
200x90x88 cm

207

červená 160

290€

288€

tmavosivá 15 svetlohnedá 03

237€

PRUŽINA

OTT 1B
92x153x88 cm

89€

87

(P)

356

€

Taburet
58x58x45 cm

(P)

€

(Ľ)

329€

OTT 1B ZP
92x153x88 cm

(P)

7

€

1.186

€

1.075

veľký roh do "U"
rozmer (ŠxHxV): 344x175/227x90 cm

Vzorkovník látky Portland:

tmavohnedá púdrová ružová
29
78

sivá
90

čierna
100

Vzorkovník ekokože:
1310/14
béžová

Portland svetlohnedá 22/ ekokoža čokoládová

1310/10
biela

sedacia súprava, možnosť poskladania z jednotlivých komponentov, vrátane vankúšov, všetky komponenty v látke Portland 22 svetlohnedá/ekokoža čokoládová
na sklade - ihneď k odberu, komponenty sa predávajú jednotlivo, prevedenie: látka Portland 22 svetlohnedá/ekokoža čokoládová, kvalitná bonelová
výplň, výška x hĺbka sedu: 45x55 cm. Možnosť objednania v 4 farebných prevedeniach látky Portland v kombinácií s ekokožou,
dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

BONEL

224€

203

€

353

€

€

267

319€

otoman

3-sed - rozkladací

s úložným priestorom
(ŠxHxV) 62x175x90 cm
dodávaný s 1ks vankúšom

(ŠxHxV) 165x85x90 cm
plocha na spanie: 130x165 cm
dodávaný s 1ks vankúšom

135€

242€

122

2-sed s úložným priestorom

€

129

€

119€

cena za 2 Ks

129€

182

cena za 2 Ks

opierka na ruky 15 opierka na ruky 30
1-sed
Ľ+P/1 pár
Ľ+P/1 pár
celočalunený
(ŠxHxV) 60x85x90 cm (ŠxHxV) 17x89x59 cm (ŠxHxV) 32x89x59 cm

(ŠxHxV) 110x85x90 cm
dodávaný s 1ks vankúšom

1310/25
čierna

ROSANA

199€

€

143

1310/13
čokoládová

€

69

€

66€

rohová časť

taburet

(ŠxHxV) 85x85x90 cm

s úložným priestorom
(ŠxHxV) 60x60x42 cm

€

1.269

1.189€

veľký roh do "U"
rozmer (ŠxHxV): 335x155/220x93/105 cm

P prevedenie,
látka Cablo 14 sivá

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV)
€

365

€

306

3-sed

2-sed

200x91x93 cm

155x91x93 cm

€

246

€

324

€

344

398€

232€

3 BB

3 BB ZF
150x91x93/109 cm,
spanie: 125x150 cm

PRUŽINA

tmavohnedá 04

sivá 14

€

1 1B

P

85x91x93 cm

€

186

Ľ 3 1B

Ľ

€

268

€

255

€

OTT 1B

P

Ľ

3 1B ZF

€

€

299

P

Ľ

239

Ľ 2 1B

91x150x93 cm

130x91x93 cm

P

Ľ

2 1B ZS

230€

334€

217€

OTT 1B ZP

P

280

€

265€

R roh

kreslo

91x91x93 cm

110x91x93 cm

P

91x150x93 cm

175x91x93/109 cm,
spanie: 125x150 cm

€

286

130x91x93 cm

354€

436€

P

tmavosivá 15

282

462€

Trendy farby

mentol 10

€

1 BB

175x91x93/109 cm

púdrová ružová 12

176

60x91x93 cm

273€

Vzorkovník látky Cablo:

krémová 01

Ľ

209

288€

377€

150x91x93/109 cm

€

222

Vzorkovník ekokože:

svetlohnedá 03 červená 160

sivá 190

čierna 125

hnedá 124

cappuccino 123

celočalúnená luxusná sedacia súprava s výškovo nastaviteľnými opierkami hlavy, vrátane vankúšov, možnosť poskladať si vlastný rozmer sedacej súpravy z rôznych
komponentov, komponenty sa predávajú jednotlivo. Veľký roh do U s rozkladom a úložným priestorom v prevedení: látka Cablo 14 sivá – na sklade ihneď k odberu, rozmery
(ŠxHxV): 335x155/220x93/105 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 125x270 cm, výška x hĺbka sedu: 46x55 cm. Možnosť objednania v 7 farebných prevedeniach látky
Cablo alebo v 7 farebných prevedeniach ekokože z vyobrazených komponentov. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

biela 120

BORN

béžová 112

869

€

Ľ prevedenie
ekokoža čierna 14/látka
Malmo 90 svetlosivá

P prevedenie
ekokoža biela 26/látka
Malmo 90 svetlosivá

924€
€

899
PRUŽINA

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava v tvare U, Ľ/P prevedenie, dodávaná vrátane dekoratívnych vankúšov, materiál: ekokoža biela 26 /látka Malmo 90 svetlosivá
alebo ekokoža čierna 14/Malmo 90 svetlosivá – obidve prevedenia sú na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 342x162/192x80 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 130x290 cm,
výška x hĺbka sedu: 41x50 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

LEMON U
999€

947€

Vzorky ekokoža

Veľký roh
Ľ prevedenie
ekokoža biela Bronco 800 + sivá Savana 5

Bronco 110 Bronco 4466 Bronco 8351 Bronco 800
čierna
čokoládová
béžová
biela

Vzorky šenil Savana

21

4

5

16

17

31

34

72

84

61

69

svetlosivá

tmavohnedá

tmavosivá

hnedá

piesková

svetlozelená

zelenosivá

mentol

sivobiela

staroružová

fialová

rohová celočalúnená rozkladacia sedacia súprava vrátane vankúšov, Ľ/P prevedenie, rozmery (ŠxHxV): veľký roh: 309x241/160x86,
plocha na spanie:271x140 cm, výška x hĺbka sedu: 40x55/75 cm, malý roh: 245x160x86 cm, plocha na spanie: 205x140cm,
- roh veľký a roh malý na sklade ihneď k odberu, materiál: ekokoža biela Bronco 800 + sivá Savana 5. Možnosť poskladania vlastného
rozmeru sedacej súpravy z jednotlivých komponentov. Možnosť individuálnych objednávok v 11 farebných prevedeniach šenilu Savana
v kombinácií so 4 farebnými prevedeniami ekokože Bronco. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

PRUŽINA

282€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV)

OREGON

306€

€

s úložným
priestorom

O2 (otoman pravý)

89x160x86 cm

89x160x86 cm

159

624

€

€

589€

167€

Malý roh
245x160x86 cm
P prevedenie

O1 (otoman ľavý)
169€

176

289€
s rozkladom

266

€

O3 (2-sed s rozkladom)
133€

132x86x86 cm
€

O9 Rohová časť 83x83x86 cm

125

239€

36€

228€

bez rozkladu

O4 1-sed+BOK (ľavý)

O5 1-sed+BOK (pravý)

90x86x86 cm

90x86x86 cm

SEDACIE SÚPRAVY

O6 1-sed
68x86x86 cm

O7 2-sed+BOK (ľavý bez rozkladu)
156x86x86 cm

O8

97€

2-sed+BOK (pravý bez rozkladu)
156x86x86 cm

Taburet
61x61x43 cm

cena za 1ks

Opierka na ruky Ľ/P
22x83x65 cm

9

1.197€

1.149€

( 6 polohovacích opierok hlavy )

Ľ prevedenie
látka Alfa 16 sivá

NICOLETA U
999

€

moderná celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava v tvare U s úložným priestorom a s polohovacími opierkami hlavy, Ľ/P prevedenie,
materiál: látka Alfa 16 sivá – na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 330x164/212x86/102 cm, plocha na spanie: 250x117 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x55 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

PRUŽINA

€

939

Vzorkovník šenil Savana

5

4

21

svetlosivá tmavohnedá tmavosivá

25

tmavobéžová

72

mentol

17

piesková

Savana 25 hnedá + 2x vankúše Savana 01 béžová

Ľ prevedenie
(BL+A+2+L)

34

svetlozelená zelenosivá

84

sivobiela

YORK

849

31

16

hnedá

61

staroružová

69

fialová
moderná celočalúnená rozkladacia sedacia súprava v tvare U s úložným priestorom, Ľ/P prevedenie, v 2 farebných prevedeniach, materiál: Savana 25
hnedá + 2x vankúše Savana 01 béžová na sklade - ihneď k odberu, prevedenie: Savana 80 grafit + 2x vankúše Savana 01 béžová - len na objednávku.
Rozmery (ŠxHxV): 305x218/160x80, plocha na spanie 126x255 cm, výška x hĺbka sedu: 41x50 cm. Možnosť individuálnych objednávok v 12 farebných
prevedeniach šenilu Savana. Dodacia lehota na individuálne objednávky 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

PRUŽINA

€

Ľ prevedenie
eko 26 biela+Malmo 95 tmavosivá

PRUŽINA

ATOSO
elegantná celočalúnená rohová sedacia súprava v tvare U, vrátane
vankúšov, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Tatum 284 hnedosivá,
ekokoža 26 biela+Malmo 95 tmavosivá alebo ekokoža 14
čierna+Malmo 95 tmavosivá - všetky farebné prevedenia - na
sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 342x162/193x76 cm,
výška x hĺbka sedu: 39x63 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 4,5 cm.

10

Ľ prevedenie
eko 14 čierna+Malmo 95 tmavosivá

Ľ prevedenie
Tatum 284 hnedosivá

SEDACIE SÚPRAVY

novinka

993€

897€

Vzorkovník látky Soro:

P prevedenie
látka Soro 23 béžová
celočalunená rohová rozkladacia sedacia súprava, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Soro 23 béžová - na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 342x164/192x78 cm, plocha na spanie (ŠxD): 126x287 cm, výška x hĺbka sedu:
39x59 cm. Možnosť objednania v 6 farebných prevedeniach látky Soro, dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 4,5cm.

KASKADA

PRUŽINA

21
krémová

40
horčicová

83
svetlosivá

34
mentolová

28
hnedá

61
púdrovo
rúžová

PRUŽINA

novinka

1.460€

1.299€

( 6 polohovacích opierok hlavy )

P prevedenie
látka Malmo 16 Taupe sivohnedá

TEODOR
fun

kc
i

a

Vzorkovník látky Malmo:

horčicová 41

mentol 72

tmavosivá
96

bordová 63

čokoládová
25

hnedá 23

krémová
05

púdrová
ružová 61

ulov
reg

ania hĺbky

sed
u

luxusná celočalúnená rozkladacia sedacia súprava
v tvare U s úložným priestorom a s polohovacími
opierkami hlavy, ktoré zabezpečujú komfortné
opretie chrbta a hlavy s funkciou regulovania
hĺbky sedu, Ľ/P prevedenie, materiál: látka
Malmo 16 Taupe sivohnedá – na sklade ihneď
k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 343x225x88/105 cm,
plocha na spanie: 268x141cm, výška x hĺbka sedu:
44x56/71 cm. Možnosť objednania v 8 farebných
prevedeniach látky Malmo, dodacia lehota 6-8
týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy
je 4,5 cm.

PRUŽINA

1.088€

1.079€

( 5 polohovacích opierok hlavy )

CARI
Ľ prevedenie látka Boss 12
moderná celočalúnená rohová sedacia súprava so štýlovým šitím, polohovacie opierky hlavy a pružinová výplň
zabezpečia vysoký komfort, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Boss 12 tmavosivý šitie silver - na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 317x253x90 cm, výška x hĺbka sedu: 40x76 cm. Možnosť objednať v bielej a čiernej ekokoži s dodacou
lehotou 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 4,5 cm.

detail polohovacích opierok

SEDACIE SÚPRAVY

detail opierky na ruku

11

825€

€

789

látka Malmo 90/95 sivá

PRUŽINA

AMORA
1.090

moderná univerzálna (Ľ/P) celočalúnená rozkladacia sedacia súprava s 2 úložnými priestormi v tvare U, materiál: látka Malmo 90/95 sivá – na sklade - ihneď
k odberu, rozmery (ŠxHxV): 308x163/178x85 cm, plocha na spanie: 274x135 cm, výška x hĺbka sedu: 43x60 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

novinka

€

€

999

(4 polohovacie opierky hlavy)

SEGORIA U
moderná celočalúnená rohová rozkladacia
sedacia súprava, Ľ/P prevedenie v tvare U s
úložným priestorom s polohovacími
opierkami hlavy, ktoré zabezpečujú
komfortné opretie chrbta a hlavy, materiál:
látka Malmo 16 taupe sivohnedá alebo
látka Malmo 96 tmavosivá – na sklade ihneď k odberu , rozmery (ŠxHxV):
330x183/196x79/97 cm, plocha na spanie:
130x246 cm, výška x hĺbka sedu: 43x56 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je
4,5 cm.

Ľ prevedenie
látka Malmo 16 taupe sivohnedá

Ľ prevedenie
látka Malmo 96 tmavosivá
PRUŽINA

1.078€

999€

Vzorkovník látky Portland:

Ľ prevedenie
látka hnedá Portland 24

svetlohnedá
púdrová
látka hnedá Portland 24
Portland 22
ružová 79

PRUŽINA

sivá
Portland 90

12

čierna
Portland 100

PEPER U

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Portland 24 hnedá na sklade
– ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 322x170/198x84 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 126x265 cm, výška x hĺbka sedu: 42x60 cm. Možnosť objednania v 4 farebných
prevedeniach látky Portland v cene 1.164 € 1.079 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

PRUŽINA

948€

869€

P prevedenie
ekokoža čierna/Inari 100 čierna

Vzorkovník ekokože:

8 sivá

18 hnedá

Vzorkovník látky Inari:

26 biela

14 čierna

27 hnedá

100 čierna

23 svetlohnedá

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, Ľ/P prevedenie, materiál: ekokoža čierna/látka Inari čierna - na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 272x272x84, plocha na spanie (ŠxD): 129x202 cm, výška x hĺbka sedu: 43x63 cm. Možnosť objednania v 4 farebných odtieňoch ekokože v kombinácii
so 4 farebnými prevedeniami látky Inari v cene: 1.089 € 999 €, dodacia lehota 6 - 8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

22 béžová

EMILY
1.099€

8 sivá

18 hnedá

14 čierna

26 biela

€

1.049

Vzorkovník ekokože:

Vzorkovník Portland:

hnedá 24

sivá 90
P prevedenie
ekokoža hnedá/látka Portland 24 hnedá

púdrová
ružová 79

čierna 100

béžová 22

mentol 31

EMILY U

PRUŽINA

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, Ľ/P prevedenie, materiál:
ekokoža hnedá/látka Portland 24 hnedá na sklade – ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 343x272/174x83, plocha na spanie
(DxŠ): 275x129 cm, výška x hĺbka sedu: 43x63 cm. Možnosť objednania v 4 farebných odtieňoch ekokože a v 6 farebných
odtieňoch látky Portland v cene: 1.245 € 1.153 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

novinka

1.043€

939€

Vzorkovník ekokože:

Vzorkovník látky Inari:
P prevedenie
ekokoža čierna 14/látka Inari 91 sivá

PRUŽINA

27 hnedá

100 čierna

23
svetlohnedá

22 béžová

béžová 01

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava, vrátane sivých vankúšov, Ľ/P prevedenie, materiál: ekokoža čierna 14/látka Inari 91 sivá - na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 345x193/165x78 cm, plocha na spanie (ŠxD): 131x290 cm, výška x hĺbka sedu: 40x63 cm. Možnosť objednania v 4 farebných
prevedeniach ekokože v kombinácií so 4 farebnými prevedeniami látky Inari, dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 4,5 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

čierna 14

biela 26

hnedá 18

LIBERTO
13

1.216€

€

1.099
novinka

PRUŽINA

Ľ prevedenie
látka Tatum 274 hnedá
Vzorkovník látky Tatum:

LANFER

272
béžová

273
taupe
sivohnedá

275
horčicová

278
mentolová

279
svetlosivá

281
sivá

276
lososová

283
tmavosivá

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s 2 úložnými priestormi a s opierkami hlavy, kovové nožičky, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Tatum 274
hnedá – na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 326x168/186x92/115 cm, plocha na spanie (ŠxD): 126x258 cm, výška x hĺbka sedu: 46x57 cm.
Možnosť objednania v 8 farebných prevedeniach látky Tatum, dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.

899

€

€

799

Ľ prevedenie
korpus ekokoža 120 biela + látka Matrix 17 sivá/20 ružová

Vzorkovník látky Matrix:

hnedá 4

krémová 1

Vzorkovník ekokože:

zelená 11

čierna 18

ružová 20

mentolová
22

svetlosivá
15

červená 160

sivá 190

čierna 125

hnedá 124

cappuccino 123

biela 120

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava, vrátane vankúšov, Ľ/P prevedenie, materiál: ekokoža 120 biela+látka Matrix 17 sivá/20 ružová – na sklade
– ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 344x205/162x76 cm, plocha na spanie (ŠxD): 135x285 cm, výška x hĺbka sedu: 41x48/63 cm. Možnosť objednania v 7 farebných
prevedeniach ekokože a látky Matrix v cene: 970 € 880 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

KASTOR

béžová 112

PRUŽINA

novinka

989€

899€

P prevedenie
látka Tatum 273 taupe sivohnedá

Vzorkovník látky Tatum:

272
béžová

274
hnedá

BRIDGET
14

275
horčicová

276
lososová

278
mentolová

279
svetlosivá

281
sivá

PRUŽINA

283
tmavosivá

celočalúnená luxusná rohová rozkladacia sedacia súprava na drevených nožičkách s 2 úložnými priestormi, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Tatum 273 taupe
sivohnedá – na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 303x195/164x88 cm, plocha na spanie (ŠxD): 124x254 cm, výška x hĺbka sedu: 45x54 cm. Možnosť
objednania v 8 farebných prevedeniach látky Tatum, dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

cenový

€

755

€

499

HIT

novinka

ekokoža Madryt 120 biela+látka Berlin 01 sivohnedá
celočalúnená univerzálna (Ľ/P) rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom v tvare U, vrátane vankúšov,
materiál: ekokoža Madryt 120 biela+látka Berlin 01 sivohnedá alebo ekokoža Madryt 1100
čierna+látka Berlin 02 čierny melír - obidve prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery:
(ŠxHxV): 314x153/211x75/85 cm, plocha na spanie (ŠxD): 134x280 cm, výška x hĺbka sedu:
44x50/70 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 4,5 cm.

STILA
MOLITAN

cenový

ekokoža Madryt 1100 čierna+látka Berlin 02 čierny melír

€

649

HIT

€

479
novinka

ilustračná fotka rozkladu

ekokoža Madryt 120 biela
+ látka Berlin 01 sivohnedá
celočalúnená univerzálna rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov,
materiál: ekokoža Madryt 120 biela+látka Berlin 01 sivohnedá alebo ekokoža Madryt 1100 čierna +látka
Berlin 02 čierny melír - obidve prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV):
346x158/158x82/90 cm, plocha na spanie (ŠxD): 134x306 cm, výška x hĺbka sedu: 44x50/70 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 4,5 cm.

ESSEN
MOLITAN

ekokoža Madryt 1100 čierna + látka Berlin 02 čierny melír

látka Malmo 08 svetlohnedá

€

659
novinka

látka Malmo 72 mentolová

celočalúnená univerzálna rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom
v škandinávskom štýle, materiál: látka Malmo 72 mentolová alebo látka Malmo 08 svetlohnedá
– obidve farebné prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 295x150/150x84 cm,
plocha na spanie (ŠxD): 140x200 cm, výška x hĺbka sedu: 42x55/77 cm, nožičky drevené
farba buk. Výška spodného priestoru od podlahy je 12 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

DOREL U
MOLITAN

15

nová kvalitnejšia látka

overená kvalita
odporúčame

PRUŽINA

1.049

€

€

985

rozklad, úložný priestor

Vzorkovník látky Soro:
83
svetlosivá

13
28
čokoládová svetlohnedá

100
čierna

40
horčicová

34
mentolová

P prevedenie
Soro 61 púdrová ružová

P prevedenie
Soro 90 sivá

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, materiál: látka Soro 90 sivá alebo látka Soro 61 púdrová ružová na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 265x225x89 cm, plocha na spanie (ŠxD): 120x193cm, výška x hĺbka sedu: 43x53 cm. Možnosť objednania v 6 farebných prevedeniach látky Soro
v cene: 1.099 € 1.029 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.

PRAGA

1.079€

HR PENA

PRUŽINA

( 3 polohovacie opierky hlavy )

Farebné prevedenie nôh:

čierna
N7

biela
N12

prírodná
N10

orech
N4

Vzorkovník látky Neat:
P prevedenie
látka Neat 72 mentolová/drevo orech N4

púdrová
ružová
hnedá
62
26

staroružová
61

sivá
95

svetlosivá
90

modrá
81

P prevedenie látka Neat 16 svetlohnedá/drevo orech N4
celočalúnená elegantná rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom a s polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, nohy
drevené vo farbe orech, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Neat 16 svetlohnedá alebo Neat 72 mentolová obidve prevedenia na sklade – ihneď k odberu, rozmery roh
(ŠxHxV): 265x200x85-99 cm, plocha na spanie (ŠxD):118x197 cm, výška x hĺbka sedu: 45x58 cm. Možnosť objednania v 5 farebných prevedeniach látky Neat v cene: 1.186.
Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 10 cm.

KONKORD

999

€

PRUŽINA

( 3 polohovacie opierky hlavy )

Farebné prevedenie nôh:

orech
N4

biela
N12

prírodná
N10

čierna
N7

P prevedenie
látka Neat 90 sivá/ drevo čierna N7

Vzorkovník látky Neat:
púdrová
ružová
hnedá
62
26

mentolová
72

SADAH
16

staroružová
61

sivá
95

svetlohnedá
16

modrá
81

celočalunená elegantná rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom a s polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, nohy drevené vo farbe
čierna, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Neat 90 sivá na sklade – ihneď k odberu, rozmery roh (ŠxHxV): 265x200x85-99 cm, plocha na spanie (ŠxD): 118x197 cm,
výška x hĺbka sedu: 45x58 cm. Možnosť objednania v 6 farebných prevedeniach látky Neat v cene: 1.089 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 10 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

€

898

P prevedenie
látka Primo 89 sivá/vankúš Bonn 40
horčicová/drevo dub prírodná

Vzorkovník drevených prevedení nôh a rámu:

Vzorkovník
látky Primo:

16
taupe

€

839

PRUŽINA

dub prírodný

52
lososová

dub rustikal

72
mentolová

dub hnedý

96
tmavosivá

dub wenge

PANOS
celočalúnená moderná rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom v škandinávskom štýle, kvalitný drevený rám
vo farbe dub prírodný, nožičky drevené/farba dub prírodná, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Primo 89 sivá/Bonn 40 horčicová
na sklade – ihneď k odberu, rozmery roh (ŠxHxV): 315x212x80/92 cm, plocha na spanie (ŠxD): 137x248 cm, výška x hĺbka
sedu: 45x71/92 cm. Možnosť objednania v 5 farebných prevedeniach látky Primo v kombinácií so 4 prevedeniami dreva nôh
a rámu v cene: 1.199 € 1.125 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 15 cm.

84
svetlosivá

novinka

1.129€

PRUŽINA

( 3 polohovacie opierky hlavy )

hnedá 294 - na objednávku

smaragdová 298 - na objednávku

Vzorkovník drevených
prevedení rámu a nôh:
Ľ prevedenie
látka Zetta 302
svetlosivá/Malmo
296 horčicová/buk

biela

tmavý orech

buk

Vzorkovník látky Zetta:

294
hnedá

292
béžová

304
sivá

296
horčicová

298
smaragdová

celočalúnená moderná rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom s polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, kvalitný drevený rám vo
farbe buk, Ľ/P prevedenie. Nožičky drevené/farba buk, materiál: látka Zetta 302 svetlosivá/vankúš 296 horčicová - na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 250x200x87 cm, plocha
na spanie: (ŠxD): 132x196 cm, výška x hĺbka sedu: 44x50 cm. Možnosť objednania v 6 farebných prevedeniach látky Zetta v kombinácií s 3 prevedeniami dreva nôh a rámu v cene:
1.197 € , dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 6 cm.

300
modrá

DRENA

novinka

PRUŽINA

979

€

€

889

P prevedenie
látka Orinoco 37 zelená/dub prírodný
Vzorkovník drevených prevedení rámu:

dub prírodný

dub rustikal

dub hnedý

Vzorkovník látky Orinoco

dub wenge

29 hnedá

23
svetlohnedá

40 horčicová

69
ružovofialová

72 mentolová

96 sivá

SELBY

celočalúnená moderná rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom v škandinávskom štýle, kvalitný drevený rám vo farbe dub prírodný, nožičky kovové/farba čierna, Ľ/P prevedenie, materiál: látka
Orinoco 37 zelená – na sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 315x212x78/87 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 137x248 cm, výška x hĺbka sedu: 44x71/92 cm. Možnosť objednania v 6 farebných prevedeniach
látky Orinoco v kombinácií so 4 prevedeniami rámu v cene: 1.027€ 932€, dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 13 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

17

overená kvalita
odporúčame

€

839

kvalitný
slovenský
výrobok

látka mikrofáza Cream 406/07+vankúše,
sedacia časť hnedý melír 424/08

látka mikrofáza čierna 406/26+vankúše,
sedacia časť sivý melír 424/06
látka tyrkysová na sklade - ihneď k odberu

ORLAN

univerzálna ( Ľ/P prevedenie ) celočalúnená , rohová rozkladacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúša, materiál: moderný odtieň tyrkysovej farby mikrofáza
363/03 + sedacia časť a vankúše zo šenilovej látky 434/03, látka mikrofáza 406/26 čierna + sedacia časť a vankúše: šenil 424/06 sivý melír alebo látka mikrofáza
406/07 cream + sedacia časť a vankúše: šenil 424/08 hnedý melír, všetky prevedenia na sklade - ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV): 257x215x50/69,
plocha na spanie: 138x224 cm, výška x hĺbka sedu: 38x50/77 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

993€

899

BONEL

novinka

€

( 3 polohovacie opierky hlavy)

Vzorkovník látky Soro:
P prevedenie
látka Soro 28 hnedá

61
púdrovo
rúžová

21
krémová

40
horčicová

83
svetlosivá

34
mentolová

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom a polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, kovové nožičky,
Ľ/P prevedenie, materiál: látka Soro 28 hnedá - na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 270x109/207x88/105 cm, plocha na spanie (ŠxD): 130x187 cm, výška x
hĺbka sedu: 46x61 cm. Možnosť objednania v 5 farebných prevedeniach látky Soro, dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.

SWION

PRUŽINA

Ľ prevedenie
ekokoža čierna/Berlin 01 melír

879€

€

799

( 3 polohovacie opierky hlavy)

Vzorkovník látky Inari: Vzorkovník ekokože:
Inari 24
hnedá

Inari 100
čierna

1310/14
béžová

1310/10
biela

Ľ prevedenie
ekokoža biela/Inari 94 tmavosivá

Inari 94
tmavosivá

Inari 22
béžová

AKRON
18

1310/13
čokoládová

1310/25
čierna

rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom a polohovacími opierkami, opierka na ruky s funkciou sklápania, Ľ/P prevedenie, materiál: ekokoža biela/látka Inari 94
tmavosivá alebo ekokoža čierna/látka Berlin 01 melír - obidve farebné prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 278x212x104 cm, plocha na spanie: (ŠxD):
120x200 cm, výška x hĺbka sedu: 41x51 cm. Možnosť objednania v 4 farebných odtieňoch ekokože v kombinácií so 4 farebnými odtieňmi látky Inari v cene 927 € 842 €. Dodacia
lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

BONEL

SEDACIE SÚPRAVY

vysoké komfortné opretie až do výšky 106 cm

864€

€

799

HR PENA

PRUŽINA

(3 polohovacie opierky hlavy)

133 cm

P prevedenie
látka Kronos 1 medová/ vankúše Kronos 4 petrolejová
rohová celočalúnená rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom a polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú komfortné
vysoké opretie chrbta a hlavy až do výšky 106 cm, vrátane dekoratívnych vankúšov, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Kronos 1
medová/Kronos 4 petrolejová – na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 298x183x88/106 cm, plocha na spanie
(ŠxD): 127x233 cm, výška x hĺbka sedu: 46x59 cm. Možnosť objednania v 7 prevedeniach látky Kronos a v 2 farebných
prevedeniach látky Paros. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.

GINIO

Vzorkovník látky Paros:

Vzorkovník látky Kronos:
29
ružová

široký úložný priestor

09
06
19
04
petrolejová tmavohnedá tmavomodrá smaragdová

34
tmavosivá

26
mentolová

03
taupe
sivohnedá

05
svetlosivá

758€
PRUŽINA

HR PENA

699€

(3 polohovacie opierky hlavy)

Vzorkovník látky Avis:
látka Avis 29 mentolová/ vankúše 25 sivá /nohy odtieň buk

01
svetlosivá

15
béžová

23
tmavosivá

25
sivá

27
horčicová

40
hnedá

37
taupe
sivohnedá

29
mentolová

univerzálna rohová celočalúnená rozkladacia sedacia súprava, Ľ/P prevedenie, s úložným priestorom a polohovacími opierkami hlavy,

vrátane 2 dekoratívnych vankúšov, materiál: látka Avis 29 mentolová/25 sivá – na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV):
BELMONT 224x183x86/104
cm, plocha na spanie (ŠxD): 126x201 cm, výška x hĺbka sedu: 46x57 cm. Možnosť objednania v 8 farebných
prevedeniach látky Avis, dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.

1.099€

1.089€

PRUŽINA

nová kvalitnejšia látka

Vzorkovník látky Orinoco:

P prevedenie
látka Orinoco 64 fialová/vankúše 40 horčicová

veľká plocha na spanie až 190x220 cm

SEDACIE SÚPRAVY

100 čierna

61 púdrová
ružová

96 sivá

23 sv. hnedá

80 modrá

29 čokoládová

celočalúnená komfortná rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom,opierky
na ruky s funkciou sklápania, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Orinoco 64 fialová/vankúše
Orinoco 40 horčicová na sklade – ihneď k odberu, rozmery roh (ŠxHxV): 254x168x77/90 cm,
plocha na spanie (ŠxD): 190x220 cm, výška x hĺbka sedu: 42x57/84 cm. Možnosť
dokúpenia taburetu vo farebnom prevedení: látka Orinoco 40 horčicová s rozmerom
(ŠxHxV): 75x75x42 cm v cene 199 € 189 €. Možnosť objednania v 6 farebných prevedeniach
látky Orinoco, roh v cene 1.220€ 1.139 €, taburet: 213 € 198 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 8,7 cm.

GRES
19

zľava

-25%
669

novinka

€

499€
VISBY

univerzálna (Ľ/P) rohová celočalúnená
rozkladacia sedacia súprava s úložným
priestorom, materiál: látka sivá, nožičky
drevené/buk – na sklade ihneď k
odberu, rozmery (ŠxHxV):
230x87/164x88 cm, plocha na spanie
(ŠxD): 122x200 cm, výška x hĺbka sedu:
46x55 cm. Výška spodného priestoru
od podlahy je 11 cm.

látka sivá + buk

PRUŽINA

novinka

399

€

SOLMA
rohová rozkladacia sedacia súprava s
drevenými nohami a dvoma dekoratívnymi
vankúšmi, Ľ/P prevedenie, materiál: látka
sivá + nohy dub, rozmery (ŠxHxV):
251x144x89 cm, plocha na spanie: (ŠxD):
111x221 cm, výška x hĺbka sedu: 42x53 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 18
cm. Na sklade od 03.07.2020.

Ľ prevedenie
látka sivá + dub

MOLITAN

684€

665€

380

látka Kronos 22 sivá/nohy wenge

novinka

€

345€
cena za kreslo

látka Kronos 19 smaragdová/nohy orech

látka Jasmin 28 hnedá/nohy wenge

MEDLIN
univerzálna (Ľ/P), celočalunená elegantná rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným
priestorom a s modernými drevenými nohami, materiál: látka Kronos 50 mentolová/nohy orech,
Kronos 22 sivá/nohy wenge, Kronos 19 smaragdová/nohy orech alebo Jasmin 28 hnedá/nohy
wenge, všetky farebné prevedenia na sklade – ihneď k odberu, rozmery roh (ŠxHxV):
236x151x88 cm, plocha na spanie (ŠxD): 146x206 cm, možnosť dokúpiť kreslo s rozmerom
(ŠxHxV): 83x88x93 cm, výška x hĺbka sedu: 46x59 cm, všetky farebné prevedenia kresla
na sklade - ihneď k odberu. Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.

20

PRUŽINA

látka Kronos 50 mentolová/nohy orech

HR PENA

SEDACIE SÚPRAVY

769€

PRUŽINA

Malmo 85 tyrkysová

látka Malmo 95 tmavosivá

VINCENT U

celočalúnená univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, materiál: látka Malmo 95 tmavosivá alebo
Malmo 85 tyrkysová – obidve prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 293x146/185x70/85 cm, plocha na
spanie: (ŠxD): 120x262 cm, výška x hĺbka sedu: 40x44 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 15 cm.

523€

519€
PRUŽINA

látka Malmo 83 svetlosivá

látka Malmo 41 horčicová-melír

látka Malmo 85 tyrkysová

látka Malmo 61 staroružová

univerzálna (Ľ/P) rohová celočalúnená rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, materiál: látka Malmo 61 staroružová, Malmo 41 horčicová-melír, Malmo 85
tyrkysová alebo Malmo 83 svetlosivá všetky farebné prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 230x80/143x70/85cm, plocha na spanie: (ŠxD): 120x195 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x44/106 cm . Výška spodného priestoru od podlahy je 15 cm.

VINCENT

645

€

629€

Ľ prevedenie
látka Malmo new 23 hnedá/Malmo new 08 svetlohnedá

Ľ prevedenie
látka Malmo new 83
svetlosivá/Malmo new 72 mentolová

PRUŽINA

HR PENA

Ľ prevedenie
látka Malmo new 90 sivá/ Malmo new 61 púdrová ružová

celočalúnená elegantná rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom s drevenými nohami vrátane dekoratívnych vankúšov, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Malmo new 83
svetlosivá/Malmo new 72 mentolová, látka Malmo new 23 hnedá/Malmo new 08 svetlohnedá alebo látka Malmo new 90 sivá/Malmo new 61 púdrová ružová všetky farebné prevedenia
na sklade – ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 238 x146 x94 cm, plocha na spanie (ŠxD): 145x206 cm, výška x hĺbka sedu: 46x60 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 8 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

HAKAN
21

849€

ekokoža čierna 14/látka Malmo 92 sivý melír

ekokoža biela 26/látka Malmo 90 sivá

TRENDY

celočalúnená univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, materiál: ekokoža biela 26/látka Malmo 90 sivá alebo
ekokoža čierna 14/látka Malmo 92 sivý melír – obidve farebné prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 350x188/188x88 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 140x290 cm, výška x hĺbka sedu: 42x60 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 4,5 cm.

PRUŽINA

923€

829€
novinka

BELLIS
elegantná celočalunená rohová sedacia
súprava v tvare U, vrátane vankúšov,
Ľ/P prevedenie, materiál:
látka Malmo 90 sivá/vankúše Malmo 41
horčicová - na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 340x193/193x78 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x53 cm. Možnosť
objednania v 5 farebných prevedeniach
látky Malmo, dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 4,5 cm.

Vzorkovník látky Malmo:

28 hnedá

41 horčicová

61 ružová

Ľ prevedenie
látka Malmo 90 sivá / vankúše
Malmo 41 horčicová / Malmo 90 sivá

72 mentolová 96 tmavosivá

PRUŽINA

novinka
€

1.000

€

899

PORTOS
celočalunená rohová rozkladacia sedacia súprava,
Ľ/P prevedenie, bez dekoračných vankúšov,
materiál: látka Soro 90 sivá - na sklade
- ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 318x163/192x77 cm,
plocha na spanie (ŠxD): 126x260 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x58 cm.
Možnosť objednania v 6 farebných
prevedeniach látky Soro, dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 4,5 cm.

Vzorkovník látky Soro:
61
púdrovo
ružová

22

21
krémová

40
horčicová

83
svetlosivá

Ľ prevedenie
látka Soro 90 sivá

34
mentolová

28
hnedá

PRUŽINA

ilustračná fotka rozkladu

SEDACIE SÚPRAVY

959€

€

896

PRUŽINA

cena za roh

289€

269

€

cena za kreslo

97€

€

89

Ľ prevedenie 2SK - RE - 3F
látka Matrix 5 hnedá

cena za taburet

Vzorkovník látky Matrix:

Ľ prevedenie
látka Matrix 17 sivá

hnedá 5
sivá 16
okrová 10 tmavosivá 19
zelená 11
krémová 2
rozkladacia celočalúnená sedacia súprava s úložným priestorom a s polohovacími opierkami hlavy, Ľ/P prevedenie (3F-RE-2SK alebo 2SK-RE-3F), materiál: látka Matrix hnedá 5
alebo Matrix 17 sivá - na sklade - ihneď k odberu, rozmery roh: (ŠxHxV): 267x217x86/114 cm, plocha na spanie (ŠxD): 118x200 cm, výška x hĺbka sedu: 41x53 cm, kreslo
(ŠxHxV): 112x92x114 cm, taburet (ŠxHxV): 58x58x41 cm. Možnosť objednania v 6 prevedeniach látky Matrix v cene: roh - 1.009 € 939 €, kreslo - 299 € 283 €,
taburet - 99 € 95 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 10 cm.

SANTIAGO
759

€

€

699

SANTIAGO ROH MALÝ
P prevedenie: 3F - OTM
ekokoža biela/látka Matrix 16 sivá

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným
priestorom a s polohovacou opierkou hlavy, Ľ/P prevedenie,
(OTM-3F alebo 3F-OTM), materiál: ekokoža biela/látka Matrix 16 sivá na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 260x186/106x68 cm,
plocha na spanie (ŠxD): 116x200 cm, výška x hĺbka sedu: 41x53 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 10 cm

PRUŽINA

1.220€

1.136€
SANTIAGO
U VEĽKÝ

univerzálna (2SK-RE-3F-RE-2SK) celočalúnená rohová rozkladacia sedacia
súprava s úložným priestorom a s polohovacími opierkami hlavy, materiál:
ekokoža hnedá/látka Matrix 5 hnedá – na sklade - ihneď k odberu, rozmery
(ŠxHxV): 338x217/106/86 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 116x225 cm,
výška x hĺbka sedu: 41x53 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 10 cm.

Santiago U Veľký
2SK-RE-3F-RE-2SK

ekokoža hnedá/látka Matrix 5 hnedá

PRUŽINA

1.069€

999€

SANTIAGO U
Santiago U
P prevedenie : OTM-3F-RE-2SK
ekokoža čierna/látka Matrix 19 tmavosivá

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom
a s polohovacími opierkami hlavy, Ľ/P prevedenie OTM-3F-RE-2SK alebo
2SK-RE-3F-OTM, materiál: ekokoža čierna/látka Matrix 19 tmavosivá na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 325x168/217x86/106 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 116x260 cm, výška x hĺbka sedu: 41x53 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 10 cm.

PRUŽINA

Všetky typy sedacích súprav je možné objednať v 6 farebných prevedeniach látky Matrix a v 6 farebných prevedeniach ekokože v cene:
Santiago roh malý: 799 € 744 €, Santiago U: 1.124 € 1.047 €, Santiago U veľký: 1.280 € 1.192 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

Vzorkovník ekokože:

biela 1111

čierna 1114

SEDACIE SÚPRAVY

Vzorkovník látky Matrix:

hnedá 1113

béžová 1124

sivá 1119

zelená 1131

hnedá 5

sivá 16

okrová 10

tmavosivá 19

zelená 11

krémová 2

23

€

669

599€
ekokoža hnedá 128/látka Berlin 01 hnedosivý melír

PRUŽINA

ekokoža sivá 195/látka Savana 21 sivá

TRAMP

univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúša,
materiál: ekokoža čierna 1100/látka Berlin 02 čierny melír, ekokoža hnedá 128/látka
ekokoža čierna 1100/látka Berlin 02 čierny melír
Berlin 01 hnedosivý melír alebo ekokoža sivá 195/látka Savana 21 sivá – na sklade ihneď
k odberu, rozmery (ŠxHxV): 257x180x83 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 149x206 cm, výška x hĺbka sedu: 39x65/90 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

722€

668€

Vzorkovník ekokože:
PRUŽINA

8 sivá

18 hnedá

14 čierna

26 biela

Vzorky látky Portland
P prevedenie
ekokoža čierna/látka Portland 91 sivá

EMILY ROH MALÝ
celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava
s úložným priestorom, vrátane vankúšov, Ľ/P prevedenie,
materiál: ekokoža čierna/látka Portland 91 sivá – na sklade
- ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 280x174x83 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 130x210 cm, výška x hĺbka
sedu: 43x63 cm. Možnosť objednania v 4 farebných
odtieňoch ekokože a v 6 farebných odtieňoch látky
Portland v cene: 829 € 766€. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

púdrová
ružová 79

hnedá 24

sivá 90

modrá 81

béžová 22

čierna 100

mentol 31

BONEL

€

583

499€

P prevedenie
látka Aria 05 hnedá

Vzorkovník látky Berlin:

P prevedenie
ekokoža biela/Berlin 01 sivý melír

sivá 01

čierna 02

béžová 11

hnedý melír 24

14 čierna

18 hnedá

26 biela

Vzorkovník ekokože:

MINERVA

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, Ľ/P prevedenie,
materiál: ekokoža biela/Berlin 01 sivý melír alebo látka Aria 05 hnedá – na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 260x175x75 cm,
plocha na spanie (ŠxD): 135x195 cm, výška x hĺbka sedu: 43x65 cm. Možnosť objednania v 4 farebných odtieňoch ekokože
a v 4 farebných odtieňoch látky Berlin v cene 619 € 562 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

24

8 sivá

SEDACIE SÚPRAVY

998€

PRUŽINA

739

€

( 3 polohovacie opierky hlavy)

možnosť polohovania
opierok

látka Inari hnedá 24/ béžová 22

CHRIS

látka Inari 94 tmavosivá/91 svetlosivá

celočalúnená, univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia
sedacia súprava s úložným priestorom a polohovacími opierkami,
vrátane vankúšov, prevedenie: látka
Inari 94 tmavosivá/91 svetlosivá alebo látka Inari 24 hnedá/béžová
22 - na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 250x175x97 cm
plocha na spanie: (ŠxD): 130x202 cm, výška x hĺbka sedu: 40x65 cm.
Možnosť objednania v 4 farebných odtieňoch látky Inari v cene 827 € 782 €.
Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

Vzorkovník látky Inari:

27 tmavohnedá

100 čierna

23 svetlohnedá

22 béžová

novinka

713€

648€

BONEL

FABO

moderná rohová celočalúnená rozkladacia sedacia
súprava s úložným priestorom, Ľ/P prevedenie,
materiál: látka WOOLLY 89 tmavosivá, WOOLLY 11
hnedá alebo WOOLLY 80 svetlosivá – všetky
prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery
(ŠxHxV): 284x187x94 cm, plocha na spanie: (ŠxD):
125x217 cm, výška x hĺbka sedu: 45x54 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 3,5 cm.

P prevedenie

látka WOOLLY 89 tmavosivá

látka WOOLLY 11 hnedá

látka WOOLLY 80 svetlosivá

697€
BONEL

€

649

sedacia súprava je vhodná
na každodenné spanie

LATE

Ľ prevedenie ekokoža čierna/látka Portland 91 sivá

Vzorky ekokože

biela 1

béžová 2

Vzorky látky Portland

hnedá 3

SEDACIE SÚPRAVY

čierna 5

zelená 37

sivá 90

modrá 81

béžová 22

rohová rozkladacia sedacia súprava s 2 x úložným
priestorom, Ľ/P prevedenie, materiál: ekokoža
čierna/látka Portland 91 sivá - na sklade – ihneď
k odberu. Kvalitná bonelová výplň, rozkladanie
automat, rozmery (ŠxHxV): 250x140x95 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 140x200, výška x hĺbka
sedu: 40x63 cm. Možnosť objednania v 4 farebných
odtieňoch ekokože a v 5 farebných odtieňoch látky
Portland v cene 739€. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

čierna 100

25

NÁŠ

TIP!
599

€

€

od 539
ekokoža 1100 čierna/látka
Nevada 10 čierny melír

Vzorkovník ekokože:

látka Savana 03 hnedá

čierna

hnedá

biela

Vzorkovník látky Berlin:

TONIKS
ekokoža biela/
Berlin 01 sivý melír

sivá

čierny 02

PRUŽINA

celočalúnená univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov,
materiál: ekokoža biela/Berlin 01 sivý melír v cene 645 €; látka Savana 03 hnedá v cene 645 € alebo ekokoža
1100 čierna/látka Nevada 10 čierny melír 539 €, všetky prevednia, na sklade - ihneď k odberu. Rozmery
sivý 01
(ŠxHxV): 300x215x73 cm, plocha na spanie 150x240 cm, výška x hĺbka sedu:42x65/85 cm. Možnosť
individuálnych objednávok sedacej súpravy v 4 farebných prevedeniach ekokože v kombinácii so 4 farebnými
prevedeniami látky Berlin v cene 717 € 699 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

béžový 11

hnedý 03

€

699

PRUŽINA

P prevedenie, eko 14 čierna+Malmo 90 svetlosivá

P prevedenie
eko 26 biela+Malmo
90 svetlosivá

LEMON

(ilustračná foto)

moderná rohová celočalúnená rozkladacia sedacia súprava (Ľ/P),vrátane vankúšov, materiál: ekokoža 26 biela+ látka Malmo 90 svetlosivá alebo ekokoža 14
čierna+látka Malmo 90 svetlosivá – obidve prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 250x91/195x77, plocha na spanie (ŠxD): 132x195 cm, výška
x hĺbka sedu: 40x47 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 4,5 cm.

€

650

€

šenil Berlin bronz/ekokoža hnedá

569

látka inari 91 sivá/ekokoža sivá

látka Inari 96 tmavosivá/ekokoža čierna

BONA
26

univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, prevedenie: šenil Berlin bronz/ekokoža hnedá, látka Inari 96 tmavosivá/ekokoža
čierna alebo látka inari 91 sivá/ekokoža sivá. Všetky farebné prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 247x154x85 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 135x205 cm, výška x hĺbka sedu: 43x52/75 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

MOLITAN

SEDACIE SÚPRAVY

764€

€

689

novinka
PRUŽINA

( 3 polohovacie opierky hlavy )

AMARETA
celočalúnená moderná rohová rozkladacia sedacia súprava s
úložným priestorom a polohovacími opierkami, ktoré
zabepečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, vrátane vankúša,
dekoratívne šitie sedacej časti, Ľ/P prevedenie, materiál: látka
Monolith 77 modrá/ vankúš vzor na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 280x205x70/90 cm, plocha na spanie: (ŠxD):
125x198 cm, výška x hĺbka sedu: 41x60 cm. Možnosť
objednania v 5 farebných prevedeniach látky Monolith v
cene: 820 € 745 € , dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška
spodného priestoru od podlahy je 8,7 cm.

Vzorkovník látky Monolith:

48 horčicová

20 hnedá

62
pudrová
ružová

92 sivá

37
smaragdová

P prevedenie
látka Monolith 77 modrá/vankúš vzor

665€

589€

Vzorkovník ekokože:
P prevedenie, ekokoža biela/látka
Nemo 17 čierna/biele šitie
sivá 8

MARUTI
PRUŽINA

čierna 14

hnedá 18

biela 26

Vzorkovník látky Nemo:

rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom a kontrastným šítím, vrátane vankúšov, Ľ/P prevedenie, materiál:
ekokoža biela/látka Nemo 17 čierna/biele šitie – na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 250x160x83 cm, plocha
na spanie (ŠxD): 120x200 cm, výška x hĺbka sedu: 41x57 cm, rozkladanie automat. Možnosť objednania v 4 farebných
odtieňoch ekokože a v 4 farebných odtieňoch látky Nemo v cene 729€ 676€. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

€

červená

619

sivá

béžová

623€

zelená

619€

TIGER U
univerzálna (Ľ/P), rohová celočalúnená rozkladacia
sedacia súprava v tvare U s úložným priestorom,
vrátane vankúšov, materiál: ekokoža biela/látka
Savana 05 alebo látka Malmo 23 hnedá
obidve prevedenia – na sklade ihneď k odberu,
rozmery: (ŠxHxV): 308x140/140x85 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 118x260 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x50/77 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 1,5 cm.

ekokoža biela/Savana 05

SEDACIE SÚPRAVY

MOLITAN

látka Malmo 23 hnedá

27

€

879

Ľ prevedenie
šenil Hugo 05 hnedá

Vzorkovník šenil Hugo:

béžová

sivá

AMELIA

čierna
rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, Ľ/P prevedenie, materiál: látka šenil Hugo 05 hnedá na sklade - ihneď k odberu.
Rozmery (ŠxHxV): 270x220x93 cm, plocha na spanie (DxŠ): 200x120 cm, výška x hĺbka sedu: 51x53 cm. Možnosť objednania v 3 farebných
prevedeniach látky Hugo v cene 936 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 2 cm.

1.299

PRUŽINA

€
PRUŽINA

Pravá koža

Vzorkovník koží:

P prevedenie
koža/ekokoža E040 karamel

429€

VACO

Cena za kreslo

biela 08

čierna 01

pohodlná kožená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom a kreslo, prevedenie Ľ/P, materiál: ekokoža E040 karamel - na sklade ihneď k odberu (sedacia časť, chrbtová
opierka a opierka na ruky sú čalúnené kožou, korpus a zadná časť ekokožou), rozmery roh (ŠxHxV): 245x170x90 cm, kreslo (ŠxHxV): 115x92x90 cm, plocha na spanie 125x200 cm,
výška x hĺbka sedu: 44x50 cm. Možnosť individuálnych objednávok v 2 farebných odtieňoch kože v cene 1.312 € 1299€. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

1.253

PRUŽINA

€
Pravá koža

437€
Cena za kreslo

Vzorkovník koží:

biela 08

karamel E040

LAREDO
28

P prevedenie: hnedočervená

čierna 01

pohodlná kožená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, prevedenie Ľ/P, materiál: koža/ekokoža, hnedočervená - na sklade ihneď k odberu (sedacia časť,
chrbtová opierka a opierka na ruky sú čalúnené kožou, korpus a zadná časť ekokožou). Rozmery roh (ŠxHxV): 220x158x88 cm, plocha na spanie: 195x110 cm, výška x hĺbka sedu:
41x51 cm. Možnosť individuálnych objednávok v 3 farebných odtieňoch kože v cene 1.253 €, dodacia lehota 6-8 týždňov. Možnosť dokúpenia kresla na objednávku s rozmerom
(ŠxHxV): 93x90x85 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 2,5 cm.

doprajte si luxus pravej kože

SEDACIE SÚPRAVY

k pohovke Columbus sú v ponuke kreslá Rufino
vo všetkých farebných prevedeniach nájdete na strane 62

RUFINO

234€

moderné kreslo - ušiak a taburet,
rozmery kreslo (ŠxHxV): 85x90x105 cm,
výška x hĺbka sedu: 45x58 cm,
taburet (ŠxHxV) 50x50x45 cm.
Výška spodného priestoru
od podlahy je 13 cm.

cena za kreslo

Kronos 9 modrá+orech

59€

cena za taburet

Kronos 35 bežovozlatá+orech

€

498

Kronos 29 staroružová+orech

PRUŽINA

moderná rozkladacia pohovka s úložným priestorom, vrátane vankúšov, drevené nožičky vo farbe orech,
prevedenie: látka Kronos 35 béžovozlatá, Kronos 29 staroružová, Kronos 19 zelená, Kronos 9 modrá alebo látka
Paros 5 svetlosivá - všetky farebné prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 215x90x104 cm,
plocha na spanie (ŠxD): 126x190 cm, výška x hĺbka sedu: 47x62 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 14 cm.

890€

Kronos 35 béžovozlatá+orech

Kronos 19 zelená+orech

Paros 5 svetlosivá+orech

COLUMBUS

€

879

3R+1+1
cena za komplet

látka Cablo sivá

PRUŽINA

Vzorkovník šenil Flora:

čokoládová

zlatá

látka Flora béžová

rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom vo verzii 3R+1+1, materiál: látka Flora béžová 2280/01+koordinát 2281/01, drevo: tmavý
orech alebo látka Cablo 14 sivá, drevo: wenge - na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 3-sed: 225x95x95cm, plocha na spanie: (ŠxD)
125x185 cm, výška x hĺbka sedu: 42,5x53 cm, kreslo (ŠxHxV): 88x90x95 cm. Možnosť objednania v 2 farebných prevedeniach látky Flora
v cene 943 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

387

€

€

366
3R-sed

PRUŽINA

METY

Vzorkovník látky Berlin:

169€

159€
kreslo

hnedá 03

čierny 02

Vzorkovník šenil Savana:

21

svetlosivá

31

svetlozelená

Berlin 03 + Savana 25

409€

182

€
169
kreslo

€

99

€

87

taburet

Savana 25 + vankúše vzor Rose 14

SEDACIE SÚPRAVY

25

MILO

€

386
3R-sed

€

tmavobéžová

4
tmavohnedá

34

zelenosivá

17

piesková

5

tmavosivá

72

mentol

61

staroružová

16

hnedá

84

sivobiela

69

fialová

3R-sed a kreslo, vrátane vankúšov. Materiálové a farebné prevedenie:
korpus šenil Berlin 3 + sedacia časť Savana 25 hnedá alebo Savana 25 +
vankúše vzor Rose 14 - obidve prevedenia na sklade - ihneď k odberu.
Rozmery (ŠxHxV): 3R-sed 221x91x90 cm, plocha na spanie 190x122cm,
výška x hĺbka sedu: 40x60 cm, kreslo 79x78x85 cm. Možnosť
individuálnych objednávok v 2 farebných odtieňoch šenilu Berlin a 12
odtieňoch látky Savana. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného
priestoru od podlahy je 7 cm.

29

novinka
MOLITAN

P prevedenie, látka Malmo 95 sivá

P prevedenie,
látka Malmo 72 mentolová

MILOR

429

€

P prevedenie, látka Malmo 08 svetlohnedá

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, Ľ/P prevedenie, materiál:látka Malmo 95 sivá,
látka Malmo 72 mentolová alebo látka Malmo 08 svetlohnedá – všetky farebné prevedenia na sklade ihneď k odberu,
rozmery: (ŠxHxV): 225x164x75 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 140x200 cm, výška x hĺbka sedu: 42x50/75 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

622€

€

499

PRUŽINA

cena za roh+taburet

P prevedenie

taburet

P prevedenie
ekokoža hnedá + látka šenil Berlin 03 hnedá

PETRANA NEW

ekokoža biela + látka šenil Berlin 01 melír

celočalúnená rohová sedacia súprava + taburet, vrátane vankúšov, Ľ/P prevedenie, materiál: ekokoža biela + látka šenil Berlin 01 melír alebo ekokoža hnedá + látka šenil Berlin
03 hnedá. Obidve prevedenia na sklade - ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV): roh 207x198x92 cm, taburet: 100x96x41 cm, plocha na spanie: 181x175 cm,
výška x hĺbka sedu: 41x65/81 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

zľava

€

558

€

387

-30%

látka Fiesta 14 čierna/Fiesta 104 sivá

TIPO

univerzálna rohová (Ľ/P) celočalúnená rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, materiál: látka Fiesta 100 čierna/Fiesta 104 sivá - na sklade ihneď k odberu,
(ŠxHxV): 226x145x73/88 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 110x196 cm, výška x hĺbka sedu: 43x46 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 4,5 cm.

€

439

BONEL

MOLITAN

ekokoža biela/látka
Alova sivá

OXFORD
30

celočalúnená univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, materiál: ekokoža biela/látka Alova sivá na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 244x145x78 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 120x198 cm, výška a hĺbka sedu: 40x55/75 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 2 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

cenový

HIT

MOLITAN

novinka
Alova 68 hnedá+Alova 66 béžová

369

€

Alova 36 sivá+Alova 4 čierna
univerzálna (Ľ/P) rohová celočalúnená rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov,materiál: látka Alova 36 sivá+ Alova 4 čierna alebo látka
Alova 68 hnedá + Alova 66 béžová – obidve prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 236x144x80/87 cm, plocha na spanie:
(ŠxD): 120x200 cm, výška x hĺbka sedu: 40x44/67 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

MAREA
zľava

658€

MOLITAN

€ -28%

469

ekokoža hnedá EKO 18/šenil Inari 23 svetlohnedá

šenil Inari 100 čierna/Inari 90 svetlosivá
univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, prevedenie šenil Inari čierna/šenil Inari svetlosivá alebo ekokoža
hnedá/šenil Inari svetlohnedá. Obidve prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 232x180x75/92 cm, plocha na spanie:
(ŠxD): 125x200 cm, výška x hĺbka sedu: 41x52/76 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

559

MOLITAN

LUNETA

€
ekokoža biela + šenil sivá látka

ekokoža hnedá + šenil hnedá látka
ekokoža čierna +šenil sivá látka

overená kvalita
odporúčame

kvalitný
slovenský
výrobok

univerzálna (Ľ/P) rohová celočalúnená rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, prevedenia: ekokoža hnedá 329/08 + šenil hnedá látka 434/08, ekokoža
biela 329/17 + šenil sivá látka 424/06, ekokoža čierna 329/06 + šenil sivá látka 424/06. Všetky prevedenia na sklade - ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV): 244x174x70/81 cm,
plocha na spanie 131x211 cm, výška x hĺbka sedu: 41x48/73 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

VIPER

šenil Savana
€

559
PRUŽINA

529€

Antara Dune béžová 2020 + hnedé vankúše Grizzly 3011
univerzálna (Ľ/P) rohová celočalúnená rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, látka Antara Dune béžová 2020 + hnedé vankúše
Grizzly 3011 na sklade - ihneď k odberu, (ŠxHxV): 232x158/75x86 cm, plocha na spanie: 140x200 cm, výška x hĺbka sedu: 40x51/74 cm.
Možnosť objednania v 12 farebných odtieňoch v látke Antara za cenu 559 € 529 € a v 12 odtieňoch v kvalitnom šenile Savana za cenu
609 € 576 €. Dodacia lehota na individuálne objednávky je 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

látka Antara

17

31

2151
marron

4

21

2070
choco

16

5

2003
oak

34

25

2004
mika

61

69

72

84

2015
black

2029
bordo

2038
n.elefant

1011
red

2012
silver
2150
pistazie mc

2062
orange

2020
beige

MAMBA
31

298€

MOLITAN

látka Mura 22 svetlohnedá/01 biela

novinka

GABO

látka Mura 87 svetlosivá/100 čierna
celočalúnená univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, materiál: látka Mura 22 svetlohnedá/01 biela alebo látka
Mura 87 svetlosivá/100 čierna – obidve farebné prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 190x134x84 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 130x190 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x50/62 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

254

cenový

€

HIT

novinka

až 256 cm

až 180

NIELIS

cm

univerzálna (Ľ/P) rozkladacia rohová sedacia súprava, materiál: látka+drevo, prevedenie: hnedá látka+čierne drevené nohy, rozmery
(ŠxHxV): 256x163x75 cm, výška x hĺbka sedu: 39x48 cm. Plocha na spanie: 180x256 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 20 cm.
Na sklade od 27.07.2020.

MOLITAN

439€

látka GREY sivá

DALAS

univerzálna rohová celočalúnená rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, materiál: látka GREY sivá - na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 242x145x77 cm, plocha na spanie (ŠxD): 122x196 cm, výška x hĺbka sedu: 40x55 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

MOLITAN

€

490

449€

PRUŽINA

cena za komplet roh + taburet

IDA NEW

Ľ prevedenie
Alova béžová + látka Berlin 01 melír

rohová celočalúnená sedacia súprava + taburet, Ľ/P prevedenie, vrátane vankúšov,
materiál Alova bežová + látka šenil Berlin 01 melír alebo Alova hnedá + látka šenil Berlin 03,
obidve prevedenia - na sklade - ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV): 209x156x64/82 cm, taburet 100x60x40 cm,
plocha na spanie: 188x148 cm, výška x hĺbka sedu: 40x61/84 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

32

P prevedenie
Alova hnedá + látka Berlin 03 hnedá

SEDACIE SÚPRAVY

349€

€

319

MOLITAN

Altara hnedý mix/vankúše vzor

Altara tmavosivý mix/vankúše vzor
univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, materiál: Altara tmavosivý mix/vankúše vzor alebo Altara
hnedý mix/vankúše vzor na sklade – ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 192x142x68/78 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 135x192 cm, výška x hĺbka sedu:
40x51/64 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 2 cm.

POLARIS NEW

365€
( cena za 3 sed + taburet )

MOLITAN

látka Malmo 90 svetlosivá
elegantný celočalúnený 3-sed s taburetom, vrátane vankúšov, materiál: látka Malmo 90 svetlosivá – na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV):
3-sed: 200x75x80 cm, taburet: 55x55x47 cm, výška x hĺbka sedu: 47x50 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.

SILERA

359€
P prevedenie
látka Inari 91 sivá/
vankúše
Inari 100 čierna
Vzorkovník sedenia:

sivá
Boston 11

MOLITAN

čierna

Vzorkovník vankúša:

čokoládová

Boston 61 Boston 231

Line 10

Line 21

Line 31

sedacia súprava je vhodná
na každodenné spanie

Ľ prevedenie látka Savana sivý melír

rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, P/Ľ prevedenie, materiál: látka Inari 91 sivá/vankúše Inari 100 čierna alebo látka Savana sivý
melír/vankúše vzor – na sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 203x140x75 cm, plocha na spanie (ŠxD): 127x203 cm, výška x hĺbka sedu: 37x53/74 cm.
Možnosť objednania z vyobrazených farebných prevedení v cene 385 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

MEXX

537€

439€
cena za roh

eko hnedá/látka Berlin hnedý melír

zľava

-18%
ekokoža čierna/látka Berlin čierny melír

MOLITAN

univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane vankúšov, prevedenie: ekokoža čierna/látka Berlin čierny melír alebo ekokoža
hnedá/látka Berlin hnedý melír – obidve farebné prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 230x156x74/90 cm, plocha na spanie
(ŠxD): 120x197 cm, výška x hĺbka sedu: 41x52/76 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 2 cm.

SEDACIE SÚPRAVY

KANSAS
33

729

AMEDIA

€

€

689

BONEL

174€

3R + 1 + 1
zvýhodnená cena
za komplet

159€

€

399

€

379

kreslo

3R-sed

celočalúnený rozkladací 3-sed s úložným priestorom a kreslo
v modernom škandinávskom štýle, materiál: látka+drevo natural,
prevedenie: Norn 65 horčicová, Norn 07 sivá, Norn 15 tmavosivá,
Norn 52 staroružová alebo Shaggy 8 čokoládová, všetky farebné
prevedenia - na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 3-sed:
210x94x92 cm, plocha na spanie (ŠxD): 124x180 cm, kreslo
(ŠxHxV): 88x95x90 cm, výška a hĺbka sedu: 45x62 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 13 cm.

Shaggy 8 čokoláda

Norn 65 horčicová

nové farebné prevedenia
Norn 15 tmavosivá

Vzorkovník šenilu Boss:

hnedá 06

čierna 13

Norn 07 sivá

Norn 52 staroružová

Vzorkovník ekokože Madryt:

svetlosivá 11

tmavosivá
190

ORAGION
celočalúnená sedacia súprava 3-sed, 2-sed a kreslo, materiál: ekokože Madryt 120 biela
- na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 3-sed: 214x90x82cm, 2-sed: 154x90x82cm,
kreslo: 94x90x82cm, výška x hĺbka sedu: 43x57 cm. Možnosť objednania v 3 farebných
prevedeniach ekokože Madryt a šenilu Boss. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného
priestoru od podlahy je 11 cm.

čierna 1100

hnedá 128

256€

247€
kreslo

389€

459€

445€

€

377

3-sed

2-sed

PRUŽINA

ekokoža Madryt 120

579€

MOLITAN

komplet 3+2

FONDI
3-SED+2-SED,
materiál: látka + chróm, prevedenie: sivá látka na sklade - ihneď k odberu, rozmery 3-SED:
(ŠxHxV): 189x86x87 cm, rozmery 2-SED: (ŠxHxV):
149x86x87 cm, výška sedu je 47 cm a hĺbka
sedu je 55 cm. Výška spodného priestoru od
podlahy je 17 cm.

34

sivá

SEDACIE SÚPRAVY

novinka
€

1.119

od

HR PENA

999€

zvýhodnená cena za komplet (kreslo, 2-sed, 3-sed)
v prevedení látka Bluvel 03 svetlosivá

400€

494€

449€

€

364

310€

2-sed

€

279

3-sed

kreslo

látka Bluvel 77 zelená/
nohy kovové farba meď

PRUŽINA

474€

€

429

381

€

346
2-sed

látka Bulvel 03 svetlosivá/
nohy kovové farba čierna

291€

264€

3-sed

€

LEXUS

kreslo
luxusný celočalúnený 3-sed, 2-sed a kreslo,materiál: látka Bluvel 03 svetlosivá/nohy kovové farba čierna alebo látka Bluvel 77 zelená/
nohy kovové farba meď v cene 1.177 € 1.069€ - obe farebné prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 3-sed 230x91x85
cm, 2-sed 170x91x85 cm, kreslo 112x91x85 cm, výška x hĺbka sedu: 46x57 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 15,5 cm.

MOLITAN

259€

186€

3-sed

2-sed

Vzorkovník ekokože:

€
149
kreslo
ekokoža béžová
moderný celočalunený 3-sed, 2-sed a kreslo, prevedenie: ekokoža béžová na sklade – ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 3-sed: 205x78x63 cm,
2-sed:140x78x63 cm, kreslo: 89x78x63 cm, výška x hĺbka sedu: 40x55 cm. Možnosť objednania v 6 vyobrazených farebných prevedeniach v cene
kreslo: 163 €, 2-sed: 197 €, 3-sed: 275 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 7 cm.

novinka

213

€

€

199
kreslo

€

324

3-sed odnímateľná
opierka na ruky

3R-sed

sivá

hnedá

červená

čierna

biela

zelená

HOMKER

288€
2-Sed

MOLITAN

KRONY
pohodlný 3R-sed, 2-sed a kreslo, materiál: látka+nohy-dub, farebné prevedenie: hnedá látka+nohy-dub, rozmery 3-sed (ŠxHxV):
195x93x88 cm, plocha na spanie: 115x165-180 cm, 2-sed (ŠxHxV): 140x93x88 cm, kreslo (ŠxHxV): 85x93x88 cm, výška x hĺbka
sedu: 47x49 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 15 cm. Na sklade od 27.07.2020

SEDACIE SÚPRAVY

35

€

269

novinka

459€
pohovka

kreslo

EVARIST
€

229

celočalúnené dizajnové kreslo a pohovka, materiál: látka+drevo-dub, farebné prevedenie: sivá látka+nohy-dub prírodný, rozmery: kreslo (ŠxHxV):
101x87x74 cm, pohovka (ŠxHxV): 198x87x74 cm, výška x hĺbka sedu: 34x55 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 16 cm. Na sklade 03.07.2020.

novinka

409

MOLITAN

€

399€
3-sed

kreslo

339€
2-sed

KARITON
novinka

celočalúnený moderný 3-sed, 2-sed a kreslo s polohovacími opierkami hlavy, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, materiál:
látka+ekokoža+kov, farebné prevedenie: sivá látka+béžová ekokoža+čierne kovové nohy, rozmery: 3-sed (ŠxHxV): 190x89x89 cm, 2-sed (ŠxHxV):
150x89x89 cm, kreslo (ŠxHxV): 91x89x89 cm, výška x hĺbka sedu: 44x49 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 17 cm. Na sklade od 03.07.2020.

MOLITAN

588€

(cena za komplet 3+2)

BETANY
novinka

elegantný celočalúnený 2-SED+3-SED, materiál: svetlosivá látka+plastové nohy, farebné prevedenie: svetlosivá látka, rozmery (ŠxHxV): 3-sed: 204x81x87
cm, 2-sed: 164x81x87 cm, výška x hĺbka sedu: 48x52 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm. Na sklade od 27.07.2020.

419

MOLITAN

€

399€
detail polohovania opierky

KEREN
36

dizajnový celočalúnený 3SED s polohovacími opierkami hlavy, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy, materiál: Velvet
látka+drevo-dub, farebné prevedenie: béžová Velvet látka+nohy-dub, rozmery (ŠxHxV): 198x87x86/92,5 cm, výška x hĺbka sedu:
43x50 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 15 cm. Na sklade od 27.07.2020.

MOLITAN

SEDACIE SÚPRAVY

novinka

583

€

569€
RAMOS

moderná celočalúnená rozkladacia pohovka s
úložným priestorom, kvalitný drevený rám vo farbe
buk, nožičky kovové/farba čierna, materiál: látka
Mono 233 taupe sivobéžová, Mono 238 tyrkysová
alebo Mono 235 staroružová - všetky prevedenia na
sklade - ihneď k odberu , rozmery (ŠxHxV):
233x95x85 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 138x200
cm, výška x hĺbka sedu: 45x55/75 cm. Vyobrazené
farebné prevedenia je možné objednať aj s bielym
dreveným rámom, dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 10 cm.

Vzorkovník drevených
prevedení rámu
látka Mono 233
taupe sivobéžová/buk

BONEL

biela

látka Mono 238
tyrkysová/buk

buk

látka Mono 235
staroružová/buk

€

799

729€

ekokoža 926 taupe sivohnedá/sedenie+veľké vankúše látka
Soro 95 taupe sivohnedá/stredné vankúše látka Soro 23
svetlohnedá/malé vankúše Soro 21 krémová

ekokoža 920 biela/sedenie+veľké vankúše látka Soro 97
sivá/stredné vankúše látka Soro 90 svetlosivá/malé
vankúše Soro 61 púdrovoružová

Vzorkovník látky Soro:
90
svetlosivá

61
púdrovo
rúžová

PRUŽINA

Vzorkovník ekokože:
ilustračná fotka rozkladu
21
krémová

28
hnedá

97
sivá

41
horčicová

34
mentolová

sivá

hnedá

čierna

biela

červená

zelená

PORTO BIG SOFA

štýlová priestranná pohovka (big sofa), materiál: opierka na ruky - ekokoža 926 taupe sivohnedá/sedenie+veľké vankúše látka Soro 95 taupe sivohnedá/stredné vankúše látka Soro 23 svetlohnedá/malé vankúše Soro 21 krémová
alebo ekokoža 920 biela/sedenie+veľké vankúše látka Soro 97 sivá/stredné vankúše látka Soro 90 svetlosivá/malé vankúše Soro 61 púdrovoružová – obidve farebné prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV):
290x140x80 cm, plocha na spanie (ŠxD): 180x240 cm, výška x hĺbka sedu: 43x70/120 cm. Možnosť objednania v 7 farebných prevedeniach látky Soro v kombinácií so 6 farebnými prevedeniami ekokože alebo vo vami zvolenej
farebnej kombinácii v cene: 863 € 784 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 2 cm.

599€

578€

Vzorkovník látky Paros:

Vzorkovník látky Kronos:
29
ružová

06
09
19
tmavohnedá tmavomodrá smaragdová

POHOVKY

34
tmavosivá

26
mentolová

03
taupe
sivohnedá

05
svetlosivá

PRUŽINA

HR PENA

ARIANA
moderná celočalunená rozkladacia pohovka s úložným priestorom na drevených nožičkách s prvkami škandinávskeho
štýlu vrátane dekoratívnych vankúšov, prevedenie: látka Paros 5 svetlosivá+ vankúše Kronos 29 ružová/Kronos 9
tmavomodrá – na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 238x101x74/88 cm, plocha na spanie (ŠxD): 153x190 cm,
výška x hĺbka sedu: 43x62 cm. Možnosť objednania v 6 prevedeniach látky Kronos a v 2 farebných prevedeniach
látky Paros. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.

37

296€

€

€

269

254

229€

novinka

HERMA

novinka

KENZA

moderná rozkladacia pohovka, materiál: látka+chróm, prevedenie: svetlosivá
látka+nožičky chróm, rozmery (ŠxHxV): 190x94x85 cm, plocha na spanie, (ŠxD):
111x190 cm, výška x hĺbka sedu: 44x51cm. Výška spodného priestoru od podlahy je
16 cm. Na sklade od 06.08.2020.

VYSOKOKVALITNÝ
MOLITAN

moderná rozkladacia pohovka, materiál: látka+chróm, prevedenie: horčicová
látka+nožičky chróm, rozmery (ŠxHxV): 190x94x85 cm cm, plocha na spanie (ŠxD):
111x190 cm, výška x hĺbka sedu: 44x51cm. Výška spodného priestoru od podlahy
je 16 cm. Na sklade od 06.08.2020.

MOLITAN

€

novinka

369

smaragdová

hnedá

FASTA
celočalúnená dizajnová rozkladacia pohovka s 2 vankúšami, kvalitný kovový rám vo farbe gold chróm-zlatý, materiál: látka+gold chróm-zlatý,
prevedenie: smaragdová látka+nožičky gold chróm-zlatý alebo hnedá látka+gold chróm-zlatý, rozmery (ŠxHxV): 211x83x85 cm, plocha na spanie
(ŠxD): 104x180 cm, výška x hĺbka sedu: 45x52 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 18 cm. Na sklade od 27.07.2020.
€

316

299€

€

296

novinka

HORSTA

DETA

MOLITAN

elegantná rozkladacia pohovka s 2 vankúšami, kvalitný kovový rám vo farbe gold chróm-zlatý, materiál: Velvet
látka+nožičky gold chróm-zlatý, prevedenie: staroružová Velvet látka+nožičky gold chróm-zlatý, rozmery: (ŠxHxV):
203x92x86 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 110x175 cm. Výška x hĺbka sedu: 43x56 cm. Výška spodného priestoru od
podlahy je 20 cm. Na sklade od 03.07.2020.

novinka

VYSOKOKVALITNÝ
MOLITAN

novinka

Roman je pán

dizajnová rozkladacia pohovka s 2 vankúšami, materiál: látka+ekokoža+kov, prevedenie:
hnedá látka+ tmavozelená ekokoža+nožičky čierny kov, rozmery (ŠxHxV): 197x84x81 cm ,
plocha na spanie (ŠxD): 104x173 cm. Výška x hĺbka sedu: 43x48 cm. Výška spodného
priestoru od podlahy je 17 cm. Na sklade od 03.07.2020.

MOLITAN

€

166

149€

zelená

hnedá

LARAMA
rozkladacia pohovka, materiál: látka+drevo-čierna, prevedenie: hnedá látka+nožičky čierne alebo zelená látka+nožičky
čierne, rozmery (ŠxHxV): 172x83x77 cm, plocha na spanie (ŠxD): 103x172 cm, výška x hĺbka sedu: 40x57 cm. Výška
spodného priestoru od podlahy je 18 cm. Na sklade od 06.08.2020.
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MOLITAN

POHOVKY

novinka

látka MIL 7383 púdrovoružová

PRIMO

€

379

339€

moderná rozkladacia pohovka s úložným priestorom na
drevených nožičkách (farba čierna) s prvkami škandinávskeho
štýlu, vrátane vankúšov, prevedenie: látka MIL 7380 sivá,
MIL 7373 mentolová, MIL 7383 púdrovoružová,
MIL 7372 béžová - všetky prevedenia na sklade – ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 206x107x100 cm, plocha na spanie
(ŠxD): 136x184 cm, výška x hĺbka sedu: 46x69 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 15 cm.
látka MIL 7373 mentolová

látka MIL 7380 sivá

BONEL

pohovka je vhodná na každodenné spanie

látka MIL 7372 béžová

246€

novinka

€

224

MOLITAN

svetlosivá

staroružová

PULSA

moderná rozkladacia pohovka, materiál: látka+kov, prevedenie:
staroružová látka+nožičky čierny kov alebo svetlosivá látka+nožičky čierny
kov, rozmery (ŠxHxV): 200x82x81 cm cm, plocha na spanie (ŠxD): 105x186
cm, výška x hĺbka sedu: 43x53 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je
17 cm. Na sklade od 27.07.2020.

299€

€

249

novinka

novinka

mentolová Velvet látka
MOLITAN

NAIRA

mentolová

dizajnová rozkladacia pohovka, materiál: látka+ drevo-dub,
prevedenie: mentolová velvet látka+nohy dub alebo sivomodrá
látka+nohy dub, rozmery
(ŠxHxV): 173x93x82 cm, plocha
na spanie (ŠxD): 112x173 cm,
výška x hĺbka sedu: 45x48 cm.
Výška spodného priestoru od
podlahy je 20 cm. Na sklade od 27.07.2020.

VELORA
dizajnová rozkladacia pohovka, materiál: látka+drevo-dub, prevedenie:
sivohnedá taupe látka+nohy-dub, rozmery (ŠxHxV): 196x85x83 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 113x178 cm. Výška x hĺbka sedu: 44x58 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 13 cm. Na sklade od 27.07.2020.

sivomodrá

206€

MOLITAN

novinka

€

199

malinová

RODANA
POHOVKY

petrolejová

elegantná rozkladacia pohovka, materiál: Velvet látka+gold chróm-zlatý, prevedenie: malinová Velvet látka+nohy gold chróm-zlatý alebo petrolejová Velvet látka +nohy
gold chróm-zlatý, rozmery (ŠxHxV): 180x85x76 cm, plocha na spanie (ŠxH): 100x180 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 18 cm. Na sklade od 03.07.2020.

MOLITAN

39

359€

pohovka je vhodná na každodenné spanie

novinka

látka Soro 23 taupe sivohnedá

látka Soro 61 staroružová

látka Soro 97 tmavosivá

PORTORIKO

látka Soro 28 čokoládová

látka Soro 40 horčicová

látka Soro 90 sivá

celočalúnená rozkladacia pohovka s úložným priestorom, materiál: látka Soro 23 taupe sivohnedá, 28 čokoládová, 90 sivá, 97 tmavosivá,
40 horčicová alebo 61 staroružová - všetky farebné prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 220x85x84 cm, plocha
na spanie: (ŠxD): 140x200 cm, výška x hĺbka sedu: 43x50/70 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

BONEL

€

399

388€

ALFA 19 sivá

BONEL

ALFA 85 tyrkysová
ALFA 80 hnedá
moderná rozkladacia pohovka s úložným priestorom, materiál: látka ALFA 80 hnedá, ALFA 85 tyrkysová alebo ALFA 19 sivá
– všetky farebné prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV) 203x99x92 cm, plocha na spanie (ŠxD): 203x146 cm,
výška x hĺbka sedu: 43x55 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

DORUK

pohovka je vhodná na každodenné spanie

466€

466€

329€
SPIKER
40

pohovka je vhodná na každodenné spanie

PRUŽINA

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, prevedenie: látka Nemo 16 sivá/08
zelená/vankúše vzor AC4 - na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV):
206x91x77 cm, plocha na spanie (ŠxD): 146x200 cm, výška x hĺbka sedu:
41x48/72 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

329€
ROKAR

PRUŽINA

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, prevedenie: látka Nemo 17
čierna/14 sivá/vankúše sivý vzor - na sklade ihneď k odberu, rozmery
(ŠxHxV): 203x91x73/83 cm, plocha na spanie (ŠxD): 144x200 cm, výška x
hĺbka sedu: 41x48/72 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

POHOVKY

359

€

pohovka je vhodná na každodenné spanie
BONEL

novinka

látka Malmo 61 staroružová

látka Malmo 81 modrá

látka Malmo 85 petrolejová

látka Malmo 41 horčicová

látka Malmo 95 sivá

DOREL

látka Malmo 08 svetlohnedá

látka Malmo 26 hnedá

celočalúnená rozkladacia pohovka s úložným priestorom v modernom škandinávskom štýle, materiál: látka Malmo 08 svetlohnedá, 26 hnedá, 41 horčicová, 61 starorúžová, 81 modrá, 85 petrolejová
alebo 95 sivá - všetky farebné prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 225x85x84 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 140x200 cm, výška x hĺbka sedu: 44x50/70 cm, nožičky drevené farba
buk. Výška spodného priestoru od podlahy je 12 cm.

309€

299€
novinka

Malmo 26 hnedá+Malmo 05 béžová

Malmo 90 sivá+Malmo 95 tmavosivá

ZACA

Malmo 41 horčicová+Malmo 05 béžová

moderná rozkladacia pohovka s úložným priestorom, prevedenie: látka Malmo 26 hnedá+Malmo 05 béžová, Malmo 90 sivá+ Malmo 95 tmavosivá alebo Malmo 41 horčicová+Malmo 05
béžová – všetky prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 200x100x82/90 cm, plocha na spanie (ŠxD): 145x200 cm, výška x hĺbka sedu: 65x60/72 cm. Výška spodného
priestoru od podlahy je 4,5 cm.

pohovka je vhodná na každodenné spanie,

BONEL

pohovka je vhodná na každodenné spanie

Rozkladanie AUTOMAT

Rozkladanie AUTOMAT

pán Roman

alova hnedá/vankúše vzor
Alova sivá/vankúše vzor
€

470
Vzorkovník ekokože

ekokoža biela+sivá/látka Hugo 11 sivá

438

€

399€

359€

Alova sivá/vankúše vzor

sivá 190

čierna 1100

biela 120

Vzorkovník látky Hugo:

Savana čierna/vankúše vzor

BONEL

KARDYN

06 hnedá

100 čierna

23 svetlohnedá

01 krémová

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, prevedenie: ekokoža biela+sivá/látka Hugo 11 sivá na sklade – ihneď
k odberu, rozmery (ŠxHxV): 204x90x89 cm, plocha na spanie (ŠxD): 142x204 cm, výška x hĺbka sedu: 42,5x52,5
cm. Možnosť objednania v 4 farebných prevedeniach látky Hugo v kombinácií s 3 farebnými prevedeniami
ekokože v cene 493 € 459 €. Dodacia lehota 6 - 8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

POHOVKY

ELIZE

BONEL

rozkladacia pohovka s úložným priestorom a kontrastným šitím, prevedenie: Alova sivá/vankúše vzor
alebo Savana čierna/vankúše vzor na sklade - ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 196x87x75 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 130x196 cm, výška x hĺbka sedu: 44x45/73 cm, cena v prevedení Savana
čierna/vankúše vzor - 378 €. Výška spodného priestoru od podlahy je 8,7 cm.

41

polohovacie operadlo

295€

289€

svetlosivá

staroružová
smaragdová

MOLITAN

KAPRERA

rozklad
dizajnová rozkladacia pohovka s polohovacím operadlom, materiál: Velvet látka + nožičky-buk, prevedenie: smaragdová Velvet látka+nožičky-buk, staroružová Velvet látka+nožičky-buk
alebo svetlosivá Velvet látka+nožičky-buk. Rozmery: (ŠxHxV): 213x81x77 cm, plocha na spanie (ŠxD): 109x166 cm, výška x hĺbka sedu: 40x48 cm. Vankúšové opierky na ruky na suchý zips
a sú snímateľné, šírka pohovky bez vankúšov je 190 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 18,5 cm. Na sklade od 30.06.2020.

polohovacie operadlo

283€
kráľovská modrá

bordová

279€

rozklad
dizajnová rozkladacia pohovka s polohovacím operadlom, materiál: Velvet látka+drevo-dub, prevedenie: bordová Velvet látka+nožičky dub
alebo kráľovská modrá Velvet látka+nožičky dub, rozmery (ŠxHxV): 210x92x82 cm, plocha na spanie (ŠxD): 107x163 cm, výška x hĺbka sedu:
41x52 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 18 cm. Na sklade od 03.07.2020.

FILEMA

novinka

MOLITAN

látka Shaggy 03 Mocca/Shaggy 8 čokoláda

látka Shaggy 25 sivá/Shaggy 10 tmavosivá
€

419

388€

NIDO

látka Alfa modrá/Alfa 16 sivá

elegantná priestranná rozkladacia pohovka s úložným priestorom na drevených nožičkách s prvkami škandinávskeho štýlu, materiál: látka Shaggy 03 Mocca/malé
vankúše Shaggy 8 čokoláda, Shaggy 25 sivá/malé vankúše Shaggy 10 tmavosivá alebo Alfa 14 modrá/malé vankúše Alfa 16 sivá, všetky prevedenia na sklade – ihneď
k odberu, rozmery (ŠxHxV): 206x100x86 cm, plocha na spanie (ŠxD): 120x182 cm, výška x hĺbka sedu: 43x50/67 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 13 cm.

459

€

429

BONEL

€

látka Alfa 04 mentol

BONEL

látka Alfa 17 sivá

látka Alfa 02 staroružová

AURELIA
42

moderná rozkladacia pohovka s úložným priestorom na drevených nožičkách s prvkami škandinávskeho štýlu, prevedenie: látka Alfa 04 mentol, Alfa 17 sivá alebo Alfa 02 staroružová, všetky
prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 216x100x74 cm, plocha na spanie (ŠxD): 155x190 cm, výška x hĺbka sedu: 46x50/80 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 13 cm.

POHOVKY

zelenomentolová

sivá
sivohnedá-taupe
MOLITAN

225€

OTISA

rozkladacia pohovka, materiál: látka+drevené nohy, prevedenie: sivá látka+nohy natural,
sivohnedá-taupe látka+nohy tmavý orech alebo zelenomentolová látka+nohy tmavý
orech. Všetky farebné prevedenia sú na sklade - ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV):
189x76x89 cm, plocha na spanie (ŠxD): 167x105 cm, výška x hĺbka sedu: 43x50 cm. Výška
spodného priestoru od podlahy je 18 cm. Doplnenie zásob 30.06.2020.

315€

€

299
(pohovka)

sivá

tyrkysová

MOLITAN

tyrkysová

ARKADIA

126€

(rozkladacie kreslo)

hnedá

rozkladacia pohovka s dvoma vankúšmi a rozkladacie kreslo, materiál: látka + drevo, prevedenie: tyrkysová látka+nohy tmavý orech,
hnedá látka+nohy natural, béžová látka+nohy tmavý orech, horčicová látka+nohy tmavý orech alebo sivá látka + čierne drevené
nohy, rozmery: pohovka (ŠxHxV): 200x85x85 cm, plocha na spanie 180x109 cm, rozkladacie kreslo s vankúšom (ŠxHxV): 79x86x85 cm,
rozklad kresla 59x109,5 cm,výška x hĺbka sedu: 44x58 cm. Na sklade - ihneď k odberu. Výška spodného priestoru od podlahy je 18 cm.
Doplnenie zásob 06.08.2020

béžová

béžová

horčicová

rozklad kresla

horčicová
sivá

POHOVKY

hnedá

rozklad pohovky

43

599€

579€

ekokoža hnedá 19+látka Portland 23 béžová
POZRI VIDEO

ekokoža 1119 sivá+látka Portland 91 sivá
priestranná rozkladacia pohovka s úložným priestorom, vrátane vankúšov, materiál: ekokoža hnedá 19+látka Portland 23 béžová alebo ekokoža 1119
sivá+látka Portland 91 sivá – na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 260x85x98 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 160x215 cm, výška x
hĺbka sedu: 43x53 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

ATLANTICO

PRUŽINA

€

189

béžová ekokoža+kov

GOLDIA
detail rozkladu

luxusná rozkladacia pohovka so sklápacou strednou opierkou, materiál: ekokoža+kov, prevedenie: béžová ekokoža - na sklade
ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV) 170x79x76 cm, plocha na spanie (ŠxD): 170x101 cm, výška x hĺbka sedu: 37x50 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 18 cm.

558€

399

Vzorky látky Lana - korpus:

MOLITAN

zľava

€

-28%

Vzorky látky Inari - sedacia časť:

látka Lana čierna/látka Inari sivá
čierna 100

smotanová 21

NOAH

sivá 95

sivá 90

svetlohnedá 23

pohovka je vhodná na každodenné spanie

čierna 100

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, prevedenie: látka Lana čierna/látka Inari sivá na sklade – ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 203x90x82/90 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 158x203 cm, výška x hĺbka sedu: 46x54/78 cm, možnosť objednania v 3 farebných odtieňoch látky Lana a Inari v cene: 498 € 462 €,
dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

PRUŽINA

MOLITAN

199

DINO

mikrofáza béžová
/ekokoža hnedá

€

€

129

rozkladacia pohovka, materiál: mikrofáza+ekokoža+kov, prevedenie: mikrofáza béžová/ekokoža hnedá + kovové nohy alebo mikrofáza
svetlosivá/ekokoža čierna+kovové nohy, obidve prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 185x71x90 cm, plocha
na spanie (ŠxD): 111x185 cm, výška x hĺbka sedu: 42x54 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 17 cm. Model len do vypredania zásob.

44

mikrofáza svetlosivá
/ekokoža čierna

POHOVKY

€

132

€

129

bordová

tmavomodrá

smaragdová
rozklad
rozkladacia pohovka, materiál: Velvet látka+drevo-dub, prevedenie: bordová Velvet látka+nohy dub, sivá Velvet
látka+nohy dub, smaragdová Velvet látka+nohy dub alebo tmavomodrá Velvet látka+nohy dub, rozmery (ŠxHxV): 178x68x66 cm, plocha
na spanie (ŠxH): 84x178 cm. Výška x hĺbka sedu: 34x44 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 19 cm. Na sklade od 03.07.2020.

ALIDA

sivá

novinka

MOLITAN

129

Super cena!

€

89€

hnedá/zelená

zelená/sivá

FILA

rozkladacia pohovka, materiál: látka+nohy plast, prevedenie: hnedá/zelená alebo zelená/sivá + čierne nohy. Všetky prevedenia sú na sklade - ihneď k odberu, rozmery
(ŠxHxV): 181x70x68 cm, plocha na spanie (ŠxD): 181x91 cm, výška x hĺbka sedu: 33x51 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 16 cm. Model len do vypredania zásob.

MOLITAN

€

259

€

259

rozklad

rozklad

P prevedenie
Alova sivá 36/vankúše vzor B103

EMU

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, Ľ/P prevedenie, vrátane troch vankúšov,
materiál: Alova sivá 36/vankúše vzor B103 na sklade - ihneď k odberu. Rozmery: (ŠxHxV):
197x75x78 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 140x185 cm, výška x hĺbka sedu: 39,5x70 cm.

MOLITAN

286

269

€

54

Ľ prevedenie
Alova hnedá 67/vankúše vzor B102

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, Ľ/P prevedenie, vrátane troch vankúšov,
materiál: Alova hnedá 67/vankúše vzor B102 na sklade - ihneď k odberu. Rozmery: (ŠxHxV):
197x75x78 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 140x185 cm, výška x hĺbka sedu: 39,5x70 cm.

€

€

66

LAOS

MOLITAN

€

Alova 25 bavlna tehlovohnedá

3 body polohovania
s možnosťou nastavenia
5 stupňov v každom bode
nové farebné prevedenia

Alova hnedá - na objednávku

camel-hnedá

sivá

možnosť polohovania

LOTA NEW
polohovacie relaxačné kreslo na podlahu vhodné do akéhokoľvek interiéru,
materiál: látka sivá alebo camel - hnedá obidve prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 134x50x12 cm.

POHOVKY

Alova 25 bavlna tehlovohnedá
SARA
rozkladacia pohovka s úložným priestorom, materiál Alova 25 - bavlna tehlovohnedá
na sklade - ihneď k odberu, Alova hnedá v cene 308 € 286 € na objednávku. Dodacia
lehota 6-8 týždňov. Rozmery (ŠxHxV): 193x74x70 cm, plocha na spanie (ŠxD): 193x149 cm,
výška x hĺbka sedu: 41x71 cm.

MOLITAN

45

zľava

418€

€

329

-21%

pohovka je vhodná na každodenné spanie

látka Aria 03 cappuccino + béžová
látka Aria 15 sivá + tyrkys

CLIV

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, farba a prevedenie: látka Aria 15 sivá + tyrkys alebo látka Aria 03 cappuccino + béžová všetky prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 206x90x73/85 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 145x200 cm, výška x hĺbka sedu: 41x50/76 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

novinka

€

419

299

PRUŽINA

465

€

BONEL

€

339€

BONEL

sivá 95

svetlosivá
90

červená
60

hnedá 28

FERDI

látka Dot 15 sivohnedá taupe

rozkladacia pohovka s úložným priestorom,
prevedenie: látka Dot 15 sivohnedá taupe na sklade
- ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 195x88x70/90
cm, plocha na spanie: (ŠxD): 130x195 cm, výška x
hĺbka sedu: 41x52/73 cm. Možnosť objednania v 7
farebných prevedeniach látky Dot v cene 366 €.
Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného
priestoru od podlahy je 5 cm.

moderná celočalúnená rozkladacia pohovka s úložným priestorom,
prevedenie: ekokoža biela/látka svetlosivá - na sklade ihneď
k odberu, rozmery (ŠxHxV): 204x98x75/89 cm, plocha na spanie
(ŠxD): 143x202 cm, výška x hĺbka sedu: 42x57 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 12 cm.

béžová 22

Vzorkovník látky Dot:

FERIHA

smotanová
11

čierna
100

novinka
€

254

229€

sivohnedá taupe

modrá

BUFALA
moderná rozkladacia pohovka, materiál: Velvet látka+čierna, prevedenie: modrá Velvet
látka+nohy čierna alebo sivohnedá taupe Velvet látka+nohy čierna. Rozmery
(ŠxHxV): 190x100x89 cm, plocha na spanie (ŠxD): 120x190 cm, výška x hĺbka sedu: 45x62 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 16 cm. Na sklade od 06.08.2020.

VYSOKOKVALITNÝ
MOLITAN

Rozkladanie AUTOMAT

€

419

pohovka je vhodná
na každodenné spanie

látka Cosmic 808 sivohnedá/žltá 715

Savana čokoládová 16 + Savana svetlohnedá 25
Savana tmavosivá 05 + Savana svetlosivá 21

BOLIVIA
46

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, prevedenie: Savana tmavosivá 05/svetlosivá 21, Savana čokoládová 16/svetlohnedá 25 alebo
látka Cosmic 808 sivohnedá/žltá 715. Všetky prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 200x105x88 cm, plocha na spanie (ŠxD): 145x198 cm,
výška x hĺbka sedu: 43x56/80 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

BONEL

POHOVKY

Pri kúpe pohovky ALABAMA získavate ZADARMO masážny prístroj - NEUROSTIMULÁTOR TEMPO.

398

zľava

-25%

€

298€

K
DARnyČprEístroj

červená

BONEL

masáž
e
v hodnot

30,-

pohovka je vhodná
na každodenné spanie

limetková

rozkladanie klik-klak
ružová
tyrkysová

ALABAMA

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, materiál: látka Turkus ružová, tyrkysová, červená alebo limetková - všetky prevedenia na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 195x90x90 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 116x195cm, výška x hĺbka sedu: 47x53 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

nové farebné prevedenia

246€
šenil zlatý + vzor

látka Portland 85 tyrkysová/100 čierna

šenil tehla + vzor

látka Orinoco 29 hnedá/24 svetlohnedá

MOLITAN

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, prevedenie: šenil tehla + vzor, šenil zlatý + vzor, látka Portland 85 tyrkysová/100 čierna alebo látka Orinoco 29
hnedá/24 svetlohnedá, všetky prevedenia na sklade - ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV): 194x86x95 cm, plocha na spanie (ŠxD): 194x120 cm, výška x hĺbka
sedu: 45x55 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 2 cm.

ASIA NEW

super cena

šírka až 220 cm

€

už od 279

Alova oranžová + vankúše šenil

MOLITAN

Alova oranžová + vankúše šenil v cene 279 €.

šenil Silvester kocka hnedá + mikrofáza v cene 295 €.

PATRYK

rozkladacia pohovka s úložným priestorom (ŠxHxV): 78x220x75 cm, plocha na spanie (DxŠ): 185x140 cm, výška x hĺbka sedu: 39,5x70 cm.

€

už od 255

AGA D

Alova hnedá

rozkladacia pohovka s úložným priestorom
(ŠxHxV): 197x78x75 cm, plocha
na spanie (ŠxD): 140x180 cm,
výška x hĺbka sedu: 39,5x70 cm.

Všetky prevedenia
na sklade ihneď k odberu.
MOLITAN

Alova hnedá v cene 255 €.

bavlna Ba14 oranžova + Alova v cene 263 €.

POHOVKY

šenil Narnia zlatý/mikrofáza v cene 269 €.

Ľ prevedenie Alova ružová + vankúše šenil: 255 €.

47

novinka

315€

287€

sivá

mentolová

MAVERA
moderná rozkladacia pohovka, kvalitný drevený rám vo farbe dub prírodný. Materiál: látka+drevo-dub, prevedenie: sivá látka+dub prírodný alebo mentolová látka+dub prírodný,
rozmery (ŠxHxV): 214x84x84 cm, plocha na spanie (ŠxD): 106x184 cm, výška x hĺbka sedu: 44x55 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 17 cm. Na sklade od 06.08.2020.

novinka
324

VYSOKOKVALITNÝ
MOLITAN

novinka

€

€

299

MOLITAN

229€

MOLITAN

tyrkysová

IRIDA
novinka

celočalúnená rozkladacia pohovka s 2 vankušami, materiál: látka+nohy dub,
prevedenie: sivá látka+nohy dub, rozmery (ŠxHxV): 131x86x84 cm, plocha na
spanie (ŠxD): 131x200 cm, výška x hĺbka sedu: 37x56 cm. Výška spodného
priestoru od podlahy je 18 cm. Na sklade od 27.07.2020.

novinka

€

249

MOLITAN

horčicová Velvet látka

MILIN

348€

zelená Velvet látka

celočalúnené rozkladacie kreslo s vankúšom, materiál: Velvet látka+gold chróm-zlatý,
prevedenie: horčicová Velvet látka+nohy gold chróm-zlatý alebo zelená Velvet
látka+nohy gold chróm-zlatý, rozmery (ŠxHxV): 90x96x80 cm, plocha na spanie (ŠxD):
90x196 cm, výška x hĺbka sedu: 44x60 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 18
cm. Na sklade od 03.07.2020.

230
MOLITAN

FARIDO

sivohnedá taupe

celočalúnené rozkladacie kreslo s vankúšom, materiál: látka+drevo dub,
prevedenie: sivohnedá taupe látka+nohy dub alebo tyrkysová látka+ nohy
dub, rozmery (ŠxHxV): 76x80x74 cm, plocha na spanie (ŠxD): 76x184 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x61 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 18
cm. Na sklade od 27.07.2020.

MOLITAN

DOTY

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, materiál: látka Savana 22
svetlohnedý melír – na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 145x85x84 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 119x195 cm, výška x hĺbka sedu: 46x50/70 cm. Výška
spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

€

139€

ELMO
rozkladacia pohovka, materiál: látka + drevo, prevedenie: látka sivá/modrá+drevo natural
na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 195x112x83 cm, plocha na spanie (ŠxD): 112x195 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x50 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 14 cm. Model len do vypredania zásob.

48

POHOVKY

278€

€

319

novinka

novinka

TRUDY

AMAIRA

moderná rozkladacia pohovka, materiál: látka+chróm,
prevedenie: sivá látka+nohy chróm, rozmery
(ŠxHxV): 193x86x86 cm, plocha na spanie (ŠxD): 114x176 cm,
výška x hĺbka sedu: 45x60 cm. Výška spodného priestoru
od podlahy je 18 cm. Na sklade od 27.07.2020.

429€
novinka

PRUŽINA

moderná rozkladacia pohovka s 2 vankúšami, materiál:
látka+chróm, prevedenie: béžová látka+nohy chróm, rozmery
(ŠxHxV): 203x83x83 cm, plocha na spanie (ŠxD): 108x179 cm,
výška x hĺbka sedu: 41x56 cm. Výška spodného priestoru
od podlahy je 18 cm. Na sklade od 27.07.2020.

MOLITAN

MOLITAN

379€

364€

novinka

novinka

PRUŽINA

PRUŽINA

BODENA

NIKARA

ZAMBA

moderná celočalúnená rozkladacia pohovka s 2 vankúšami, dekoratívnym
šitím a vreckami na boku, materiál: látka+plast, prevedenie: sivá látka,
rozmery (ŠxHxV): 134x101x82,5 cm, plocha na spanie (ŠxD): 120x192 cm,
výška x hĺbka sedu: 42x54cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.
Na sklade od 20.07.2020.

moderná rozkladacia pohovka s 2 vankúšami, materiál: Velvet látka+plast,
prevedenie: hnedá Velvet látka, rozmery (ŠxHxV): 150x90,5x82 cm,
plocha na spanie (ŠxD): 115x180 cm, výška x hĺbka sedu: 43,5x46 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm. Na sklade od 20.07.2020.

moderná celočalúnená rozkladacia pohovka s 2 vankúšami,
materiál: látka+kov-čierna, prevedenie: sivá látka, rozmery
(ŠxHxV): 150x81x75 cm, plocha na spanie (ŠxD): 150x197 cm,
výška x hĺbka sedu: 41x50 cm. Výška spodného priestoru od
podlahy je 15 cm. Na sklade od 20.07.2020.

267€

259€

€

299

novinka

novinka

kráľovská modrá

PRUŽINA

čokoládová

PECHRO

pohodlné rozkladacie kreslo s vankúšom a dekoratívnym šitím na opierkach na ruky, materiál: Velvet
látka+plast, prevedenie: čokoládová alebo kráľovská modrá Velvet látka, rozmery (ŠxHxV): 85x96x84 cm,
plocha na spanie (ŠxD): 60x190 cm, výška x hĺbka sedu: 41,5x50 cm. Výška spodného priestoru od
podlahy je 5 cm. Na sklade od 20.07.2020.

PRUŽINA

238€

199€

novinka

PRUŽINA

KIROV

rozkladacie kreslo s úložným priestorom, materiál: látka+plast, prevedenie: sivá látka, rozmery (ŠxHxV):
66x123x91 cm, plocha na spanie (ŠxD): 66x189 cm, výška x hĺbka sedu: 45x50 cm. Výška spodného
priestoru od podlahy je 5 cm. Na sklade od 20.07.2020.

POHOVKY/KRESLÁ

IGRIM

pohodlné rozkladacie kreslo s vankúšom a dekoratívnym šitím, materiál: Velvet látka+plast, prevedenie:
svetlosivá Velvet látka, rozmery (ŠxHxV): 80,5x90x92,5 cm, plocha na spanie (ŠxD): 64x193,5 cm, výška
x hĺbka sedu: 42x52 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm. Na sklade od 20.07.2020.

novinka

PRUŽINA

OKSIN

rozkladacie kreslo, materiál: látka+plast, prevedenie: svetlosivá látka, rozmery (ŠxHxV):
69x102x80 cm, plocha na spanie (ŠxD): 69x181 cm, výška x hĺbka sedu: 42x42 cm. Výška
spodného priestoru od podlahy je 5 cm. Na sklade od 20.07.2020.
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367€
FRENKA
sivá látka

€

399

389€

FRENKA BIG BED
hnedá látka
tyrkysová látka

FRENKA
moderná rozkladacia pohovka, materiál: látka+plastové nohy,
prevedenie: tyrkysová, hnedá alebo sivá látka na sklade - ihneď k odberu,
rozmery: (ŠxHxV) 154x103x87 cm, plocha na spanie 180x130 cm, výška x hĺbka sedu: 44x61 cm.
model FRENKA BIG BED, ktorá sa odlišuje väčšou plochou na spanie, prevedenie: tyrkysová, hnedá alebo sivá
látka na sklade - ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 154x105x95 cm, plocha na spanie 200x130 cm, výška x
hĺbka sedu: 44x66 cm. Doplnenie zásob 30. 06. 2020.

MOLITAN

€

288

399

Vzorkovník látok Inari

€

389€

šenilová látka Inari 94 sivá
+vankúše Rito 08

22
krémová

23
béžová

94
sivá

95
čierna

MOLITAN

DIANE

Ľ prevedenie

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, Ľ/P prevedenie, materiál: šenil Oslo sivá 95/Oslo 100 čierna na sklade ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV): 197x78x75 cm, plocha na spanie (DxŠ): 185x140 cm, výška
x hĺbka sedu: 39,5x56/70 cm.

LUSITA
pohodlná rozkladacia pohovka, materiál: šenilová látka Inari 94 sivá + vankúše Rito 08
- na sklade ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV): 139x97x84 cm, plocha na spanie
190x118 cm, výška x hĺbka sedu: 41x59 cm. Možnosť individuálnych objednávok
v 3 farebných prevedeniach látky Inari. Termín dodania individuálnych objednávok 6-8 týždňov.

MOLITAN

od

199

€

Vzorkovník Alova

šenil Oslo sivá 95/Oslo 100 čierna

04
čierna

07
béžová

v prevedení Alova
67
hnedá

Altara hnedá+béžová,
P prevedenie
29
tyrkysová

Savana hnedá+vankúše vzor

MOLITAN

36
sivá

43
oranžová

€

278

SIMEON

KUBOŠ

rozkladacia pohovka dodávaná s 2 vankúšmi, materiál: šenil Savana hnedá+vankúše vzor na sklade - ihneď
k odberu. Rozmery (ŠxHxV): 170x80x93 cm, plocha na spanie (ŠxD): 140x205 cm, výška x hĺbka sedu:
37x40/69 cm. Možnosť objednania v 7 farebných prevedeniach látky Alova v cene 265 €. Dodacia lehota 4
- 6 týždňov.

41
horčicová

Alova zelená+béžová,
Ľ prevedenie

rozkladacie kreslo s úložným priestorom, dodávané s jedným vankúšom, materiál: Alova zelená+béžová alebo Altara
hnedá+béžová na sklade - ihneď k odberu. Rozmery: (ŠxHxV): 104x78x70 cm, plocha na spanie: 75x185 cm, výška x hĺbka
sedu: 34,5x40 cm. Cena v prevedení Altara 229 €. Možnosť objednania v 7 farebných prevedeniach látky Alova v cene 199 €.
Dodacia lehota 4 - 6 týždňov.

KATARINA NEW

188€

rozkladacia pohovka, prevedenie: Alova sivá/oranžová alebo
Alova sivá/vankúše vzor – všetky prevedenia na sklade ihneď
k odberu, rozmery (ŠxHxV): 135x71x61 cm, plocha na spanie
(ŠxD): 110x190 cm, výška x hĺbka sedu: 30x50/65 cm.

Alova sivá/oranžová

50

Alova sivá+vankúše vzor

MOLITAN

rozklad

POHOVKY

Vzorkovník Savana:

249

KENY

MOLITAN

moderné rozkladacie kreslo s úložným priestorom, materiál: látka Savana 21 sivá/vankúš Tokyo red, Savana 16 hnedá/vankúš
vzor Paris 3, Savana 05 sivá/káro sivé, Savana 16 hnedá/káro hnedé - všetky prevedenia na sklade ihneď k odberu,
rozmery: (ŠxHxV): 100x87x90 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 100x190 cm, výška x hĺbka sedu: 45x55/78 cm.
Možnosť objednania v 3 farebných prevedeniach látky Savana v kombinácií so vzorkovanou látkou
v cene 252 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

trendy farby

249€

Vzorkovník vankúšov:

zľava
€

199€

35
zelená
100
čierna

Savana 16 hnedá/
Comp 1
vzor Paris 3

látka Savana 05 sivá/
vzor káro

látka Savana 16 hnedá/
vzor káro

d

š Tokyo re

vá/vankú

si
Savana 21

13
červená

-20%

Romantic
Paris 1

Romantic
Paris 3

264€

€

229

Vzorkovník látky
Dubaj:
01
krémová
látka Cablo 10 mentolová/
01 krémová

látka Cablo 12 púdrová ružová/
13 svetlosivá

KENY NEW
MOLITAN

rozkladanie AUTOMAT

239€

09
20
zelená
sivá
rozkladacia pohovka s úložným priestorom,
materiál: šenil Dubaj 29 hnedý - na sklade ihneď
k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 126x100x81 cm, plocha
na spanie: (ŠxD): 110x195 cm, výška x hĺbka sedu: 35x65 cm.
Možnosť objednania v 4 farebných prevedeniach látky
Dubaj v cene 280 €. Dodacia doba 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.
Dubaj hnedý

moderné rozkladacie kreslo s úložným priestorom, materiál: látka Cablo 10 mentolová/01 krémová
alebo Cablo 12 púdrová ružová/13 svetlosivá - obidve prevedenia na sklade ihneď k odberu,
rozmery: (ŠxHxV): 100x87x90 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 100x190 cm, výška x hĺbka
sedu: 45x55/78 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

MOLITAN

29
hnedá

MILI 2

217€

Vzorkovník látky Cablo:

krémová 01 tmavohnedá 04

púdrová ružová 12

BONEL

BELLA

sivá 14

P prevedenie
látka Cablo 10 mentolová/15 sivá

rozkladacie kreslo s úložným priestorom, materiál: látka Cablo 10 mentolová/15 sivá –
tmavosivá 15 svetlohnedá 03
na sklade ihneď k odberu, rozmer (ŠxHxV): 150x85x70 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 80x198 cm,
výška x hĺbka sedu: 42x75 cm, rozkladanie automat. Možnosť objednania v 6 farebných
prevedeniach látky Cablo v cene 257 €. Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

159€

156

SARAN
rozkladacie kreslo s vankúšom, prevedenie: kovová konštrukcia + látka – káro,
rozmery (ŠxHxV): 98x83x85 cm, po rozložení: 183x98x25,5 cm, výška
sedu: 35,5 cm. Na sklade od 22.08.2020.

199€

€

219€

MOLITAN

sivá látka

Laris oranžový
Alova sivá
hnedá látka

Vzorkovník látky
Dubaj:
01
krémová

29
hnedá

09
zelená

20
sivá

MOLITAN

MOLITAN

ZAFIR

variabilné rozkladacie kreslo s vankúšom,
prevedenie: látka hnedá alebo sivá, rozmery
(ŠxHxV): kreslo: 74x75x66 cm, výška sedu: 34 cm,
polorozložené: 74x153x51 cm, výška sedu: 16 cm,
úplne rozložené: 74x194x16 cm.

KRESLÁ

RENO
rozkladacie kreslo dodávané s jedným vankúšom,
materiál: Alova sivá na sklade - ihneď
k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 89x71x67 cm,
plocha na spanie: 70x204 cm, výška x hĺbka
sedu: 36x49/72 cm

MILI 1

rozkladacie kreslo s úložným priestorom, materiál:
šenil Laris 1602/16 oranžový na sklade - ihneď k odberu,
rozmery: (ŠxHxV): 95x100x81 cm, plocha na spanie:
80x195 cm, výška x hĺbka sedu: 35x65 cm.
Možnosť objednania v 4 farebných prevedeniach látky
Dubaj v cene 234 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov.

51

199

€
MOLITAN

cena za pohovku

79€

cena za taburet

Ľ prevedenie
látka Chester 17 sivá

BROKEN

Vzorkovník látky Chester:
06
žltozelená

13
mentolová

04
hnedá

19
10
púdrová
tmavosivá

10
16
ružová
svetlosivá

štýlová pohovka a taburet, vrátane vankúša, materiál:
látka Chester 17 sivá – na sklade ihneď k odberu, nožičky
drevené vo farbe buk, rozmery: (ŠxHxV) pohovka:
144x76x67 cm, taburet: 76x63x41 cm, výška x hĺbka sedu:
41x53 cm. Možnosť objednania v 5 farebných prevedeniach látky
Chester v cene: pohovka - 221€ a taburet - 86€. Dodacia lehota
6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 13 cm.

269€

nové farebné prevedenie

LAUREL
rozkladacia pohovka s úložným priestorom,
vrátane vankúšov, materiál: látka Haiti 41
sivočierna/biele šitie alebo látka
Cablo 11 svetlomodrá, obidve prevedenia
- na sklade ihneď k odberu, rozmery
(ŠxHxV): 149x90x80 cm, plocha
na spanie: (ŠxD) 80x195 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x83 cm.
Možnosť objednania v 3 farebných
prevedeniach látky Haiti alebo v 6
farebných prevedeniach látky Cablo,
v cene: 297 €dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 10 cm.

Ľ prevedenie,
látka Haiti 41
sivočierna/biele prešitie

Ľ prevedenie,
látka Cablo
svetlomodrá 11

Vzorkovník látky Cablo:
krémová 01

tmavohnedá 04

púdrová
ružová 12

sivá 14

tmavosivá 15

Vzorkovník látky Haiti:

svetlohnedá 03

3
svetlohnedá

11
čokoládová

34 sivá

BONEL

MOLITAN

196€

novinka

309€

245€

239€

MOLITAN

279

VYSOKOKVALITNÝ
MOLITAN

novinka

€

novinka

smaragdová

sivohnedá-taupe

SPENCER

GREGOR

dizajnové relaxačné kreslo s vankúšom, materiál: látka+drevo,
dizajnové relaxačné kreslo s vankúšom, bluetooth a reproduktorom,
prevedenie: tmavosivá látka+nohy tmavý orech, rozmery (ŠxHxV):
materiál: látka+drevo, prevedenie: svetlosivá látka+nohy tmavý orech,
70x164x92 cm, výška x hĺbka sedu: 42x142 cm. Na sklade od 27.07.2020.
rozmery (ŠxHxV): 75x163x87 cm, výška x hĺbka sedu: 49x130 cm.
Na sklade od 27.07.2020.

REMAN

moderné relaxačné kreslo s možnosťou rozkladu na jednolôžko, materiál:
Velvet látka+chróm, prevedenie: sivohnedá taupe Velvet látka+chróm alebo
smaragdová Velvet látka+chróm, rozmery (ŠxHxV): 78x181x93 cm, plocha na
spanie: 78x181x45 cm. Na sklade od 30.06.2020.

Vzorkovník šenilu Boss

Vzorkovník šenilu Berlin

eko červená - na objednávku
ekokoža čierna - na sklade - ihneď k odberu

béžová 02

čierna 14

hnedá 03

229€

sivá 01

čierna 02

€

209

ekokoža hnedá - na sklade - ihneď k odberu

ekokoža sivá - na sklade ihneď k odberu
ekokoža biela - na sklade ihneď k odberu

52

Ekokoža biela, hnedá, čierna, sivá - skladom
- ihneď k odberu

LONG
relaxačné kreslo, farebné prevedenie ekokoža čierna, ekokoža hnedá,
ekokoža biela alebo ekokoža sivá - na sklade ihneď k odberu. Rozmery
(ŠxHxV): 178x64x92cm.Možnosť objednania v ekokoži červená, v 2
prevedeniach Boss a v 3 prevedeniach Berlin v cene 243€ 222€.
Dodacia lehota 6-8 týždňov.

MOLITAN

POHOVKY/RELAXAČNÉ KRESLÁ

€
78
látka Savana

nové farebné prevedenia

látka Savana 61 púdrová ružová

€
83
látka Kronos

látka Savana 72 mentolová

látka Savana 17 béžová

látka Kronos 22 sivá

látka Kronos 14 smaragdová

látka Kronos 05-09 modrá

CUBA

kreslo, rozmery (ŠxHxV): 65x60x77 cm, výška x hĺbka sedu: 45x45 cm, materiál: látka Savana 72 mentolová, 61 púdrová ružová, 17 béžová alebo látka Kronos 14 smaragdová, 05-09 modrá, 22 sivá, všetky prevedenia
na sklade – ihneď k odberu. Možnosť objednania kresla Cuba vo vyobrazených farebných prevedeniach látky Savana a látky Kronos, dodacia lehota 6 - 8 týždňov.

69,90€

€
87
ekokoža/látka šenil

mikrofáza

mikofáza hnedá

ekokoža čierna/
šenil Lava 5

ekokoža biela/šenil Lava 5

87€

ekokoža čierna + látka noviny

ekokoža čierna/látka noviny

mikofáza červená

CUBA

kreslo, rozmery (ŠxHxV): 65x60x77 cm, výška x hĺbka sedu: 45x45 cm, materiál: látka noviny, látka mikrofáza: hnedá, zelená, červená, modrá, oranžová,
ekokoža: béžová, oranžová, čierna, hnedá alebo šenil melír+ekokoža biela, šenil melír+ekokoža čierna alebo ekokoža čierna látka noviny na sklade - ihneď k odberu, cena kresla v celej ekokoži: 79 €
a v šenile v kombinácií s ekokožou v cene: 87 €. Možnosť objednania vo vyobrazených farebných prevedeniach látok: Savana, Kronos, Soro, Lava, mikrofáza alebo ekokože, dodacia lehota 6-8 týždňov.

€
116
mikrofáza

od

79,90

€

mikrofáza

CALERA
ekokoža čierna

kreslo, prevedenie: ekokoža béžová D1F
alebo ekokoža čierna D8 na sklade – ihneď
k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 65x57x70 cm, výška x hĺbka
sedu: 42,5x46 cm. Cena v látke Lava a ekokoža: 84 €,
v látke Soro alebo Savana: 86 €, v látke mikrofáza: 79,90 €
a v látke Kronos: 89 €, dodacia lehota 6-8 týždňov.

CUBA

dvojkreslo, rozmery (ŠxHxV): 124x60x77 cm, výška x hĺbka sedu: 45x45 cm,
látka mikrofáza: hnedá alebo červená alebo ekokoža béžová, oranžová,
a čierna na sklade - ihneď k odberu, cena v ekokoži alebo v látke Lava: 129 €,
cena v látke Savana alebo v látke Soro: 129€ a v látke Kronos: 133€.

111€

99,90

ekokoža D8 čierna

ekokoža D1F béžová

€

cena za komplet
kreslo s taburetom

hnedá
horčicová
sivá
púdrová ružová

mentolová

novinka

pohodlné klubové kreslo s taburetom, prevedenie: látka Soro 40 horčicová, 70 sivá, 61 púdrová ružová, 34 mentolová alebo 28 hnedá
všetky prevedenia na sklade – ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): kreslo – 65x60x77 cm, výška x hĺbka sedu: 45x45cm, taburet – 47x38x30 cm.
Možnosť objednania v látke Soro alebo Savana: 111€ 99,90€, v látke mikrofáza: 106€ 97€, v ekokoži alebo v látke Kronos: 119€ 108€, dodacia lehota 6-8 týždňov.

ROSE

Možnosť objednania kresla CUBA, ROSE alebo CALERA vo vyobrazených farebných prevedeniach. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
šenil Lava:

Lava 1

vzorkovník látky Soro:

vzorkovník látky Kronos:

Lava 2

Lava 6

07 čierna

vzorkovník látky Savana:

80 modrá 61 púdrová ružová 05 sivá

KRESLÁ/TABURETY

02 vínová

01 zlatá

27
14
staroružová smaragdová

05-09
modrá

hnedá

53
taupe

97
sivá

60
červená

61
púdrová
ružová

Mikrofáza:

Ekokoža:

03 hnedá

40
horčicová

biela

čierna

béžová

sivá

modrá

sivá

zelená

oranžová

taupe

53

novinky

53

73€

€

73€

€

57€

57

béžová

BRESTO

tyrkysová

VETOK
sedací vak, materiál: EPS + látka, prevedenie:
tyrkysová, béžová alebo sivá, rozmery (ŠxHxV):
90x110x90 cm, objem: 180 litrov.

€

79,90

aj do exteriéru

RIUK

sivá

sedací vak, materiál: EPS + látka,
prevedenie: béžový vzor,
rozmery (ŠxHxV): 90x110x90 cm,
objem: 180 litrov. Model len do vypredania zásob.

sedací vak, materiál: EPS + látka, prevedenie:
krémový vzor, rozmery (ŠxHxV): 90x110x90 cm,
objem: 180 litrov. Model len do vypredania zásob.

77

€

74

75€

€

58€

červená + ružová,
tyrkysová + žltá

oranžová
tyrkysová
+ žltá + biela

žltá

75€

modrá

ružová

KATANI

GETAF
sedací vak je vhodné použiť do exteriéru,
materiál: EPS + látka, prevedenie: ružová, oranžová,
žltá alebo modrá, rozmery (ŠxHxV): 140x180 cm,
objem: 450 litrov.

€

42

BOLZANO

sedací vak je vhodné použiť
do exteriéru, materiál: EPS + látka, prevedenie:
zelená, rozmery (priemer xV): 80x110 cm,
objem: 380 litrov.

tmavomodrá
červená + ružová + biela
+ modrá + biela
sedací vak, materiál: EPS + látka, sedací vak, materiál: EPS + PU, prevedenie: tyrkysová + žltá + biela,
prevedenie: žltozelená,
červená + ružová + biela alebo tmavomodrá + modrá + biela,
rozmery (priemer xV):
rozmery (priemer xV): 80x110 cm, objem: 220 litrov. Červená + ružová
90x110 cm, objem: 330 litrov.
+ biela a tyrkysová + žltá + biela, len do vypredania zásob.

€

€

32

43

€

29

€

19

36

€

42

€

49€

FRESNO

42€

€

43

biela

€

39,90

biela, korálová

42€

35€

HANORD

KRETON

NUTAN

taburet, materiál:
taburet, materiál:
taburet, materiál:
EPS + látka,
EPS + látka, prevedenie:
EPS + látka,
prevedenie: sivá,
čierno-biely melír,
prevedenie: čierno-biely
rozmery (priemer xV):
rozmery (priemer x V):
vzor kocka, rozmery
40x30 cm, objem:
50x35 cm, objem:
(ŠxHxV): 60x60x45 cm,
50 litrov.
80 litrov. Model len do
objem: 170 litrov.
vypredania zásob.
Model len do vypredania zásob.

63€

DROP
taburet oválneho tvaru,
materiál: bavlna,
prevedenie: vzor
sivá/biela, (ŠxHxV):
50x50x40 cm, výplň:
polystyrénové guľôčky.

GLOBO

čierna

STRAPE

AZENE

taburet, látka: bavlna, farebné
taburet oválneho
prevedenie: sivá, (ŠxHxV):
tvaru, materiál: bavlna,
40x40x40 cm, výplň:
prevedenie: vzor
polystyrénové guľôčky.
čierna/biela, (ŠxHxV):
Model len
40x40x40 cm, výplň:
do vypredania zásob.
polystyrénové guľôčky.

59,90€

koral

kožušinový taburet, materiál: umelá kožušina,
prevedenie: biela, čierna, koralová, (ŠxHxV):
45x45x42 cm, výplň: polystyrénové guľôčky.
V prevedení čierna len do vypredania zásob.

GUĽÔČKY
EPS guľôčky, náplň
do sedacích vakov

10l
20l
50l
100l

3€
4€
7€
13€

€

od 3

10 litrov

URASON
sedací vak, materiál:
EPS + látka, prevedenie: sivá,
rozmery (ŠxHxV): 80x80x80 cm,
objem: 350 litrov.

54

ALMERO
sedací vak, materiál: EPS + látka, prevedenie: mentolová
alebo sivohnedá, rozmery (ŠxHxV): 75x75x75 cm,
objem: 230 litrov.

kvalitný
slovenský
výrobok

SEDACIE VAKY

69€

novinky
novinky

83€

24€

€

79

17€

RIMINO TYP 2
taburet, materiál: EPS + látka,
prevedenie: béžová látka,
rozmery (ŠxHxV): 40x40x28 cm,
objem: 50 litrov. Model len
do vypredania zásob.

FOLAN

POSALO

LITON

sedací vak s taburetom, materiál: EPS + látka,
prevedenie: béžovosivá, rozmery kresla
(ŠxHxV): 60x80x70 cm, rozmery taburetu
(ŠxHxV): 60x40x25 cm, objem: 230 litrov.

sedací vak s taburetom, materiál: EPS
+ látka, prevedenie: sivohnedá - TAUPE,
rozmery kreslo (ŠxHxV): 60x80x70 cm, rozmery
taburetu (ŠxHxV): 60x40x25 cm, objem: 230 litrov.

sedací vak s taburetom, materiál: EPS + látka,
prevedenie: jeans, rozmery kreslo (ŠxHxV):
60x80x70 cm, rozmery taburetu
(ŠxHxV): 60x40x25 cm, objem: 230 litrov.

75€

RIMINO TYP 1
sedací vak, materiál: EPS + látka,
prevedenie: béžová, rozmery
(ŠxHxV): 60x80x70 cm, objem: 190 litrov.
Model len do vypredania zásob.

KOZANIT

44€

59€

54€

sedací vak, materiál: EPS + látka, prevedenie:
jeans, rozmery (ŠxHxV): 70x70x70 cm,
objem: 220 litrov.

57€

BOBEK

TRIKALO

sedací vak, materiál:
ekokoža, prevedenie: biela/čierna,
(ŠxHxV): 80x80x40 cm, objem: 150 litrov.

sedací vak, materiál: EPS + látka, prevedenie: červená, sivohnedá – taupe
alebo olivovozelená, rozmery (HxV): 75x100 cm, objem: 200 litrov.
€

54

€

SIRAK

EGALEO

sedací vak, materiál: EPS + látka,
prevedenie: béžová,
rozmery (ŠxHxV): 65x80x90 cm,
objem: 230 litrov.

sedací vak, materiál: EPS + látka,
prevedenie: svetlosivá, rozmery (ŠxHxV): 80x100x80 cm,
objem: 390 litrov.

28€

ALIMOR

sedací vak, materiál: EPS + látka,
prevedenie: sivá + žltozelená,
rozmery (ŠxHxV): 50x50x25 cm,
objem: 80 litrov.

SEDACIE VAKY

88

84

65€

€

46€

BABY TYP 3 - OVCA
sedací vak, materiál: EPS + látka,
prevedenie: smotanovobiela,
rozmery (priemer x V): 55x50 cm,
objem: 80 litrov.

49,90€

LAMIO

MASTY
rozkladací sedací vak, materiál: EPS + látka,
prevedenie: mentolová,
rozmery (ŠxHxV): 70x60/120x90 cm,
objem: 280 litrov. Model len do vypredania zásob.

29,90€

BABY TYP 2 - SLON
sedací vak, materiál: EPS + látka,
prevedenie: sivá, rozmery
(priemer x V): 55x50 cm, objem:
80 litrov. Na sklade od 27.07.2020.

sedací vak, materiál: EPS + látka ,
prevedenie: jeans,
rozmery (priemer x V): 60x80 cm,
objem: 150 litrov.

44€

BABY TYP 1 - MAČKA
sedací vak, materiál: EPS + látka,
prevedenie: sivá,
rozmery (priemer x V): 60x45 cm,
objem: 130 litrov.

55

19€

19,90€

biela

novinka

€

28

22€

novinka

19,90

19,90€

27€

€

čierna

ALPIA
taburet s drevenými nohami,
materiál: umelá kožušina
+borovicové drevo, farebné
prevedenie: biela, čierna alebo
sivá, rozmery (ŠxHxV):
28x28x42 cm.

sivá

39,90€

€

22

novinka

RONDA

TAFEL NEW
taburet s drevenými nohami
sivej farby s potlačou, materiál:
látka+borovicové drevo,
rozmery (ŠxHxV): 30x30x38cm.

JAMINA

AYSU

LANA

taburet s kovovými nohami
taburet béžovej farby
taburet, prevedenie: látka Velvet taburet, prevedenie: umelá biela
s potlačou s drevenými nohami, +kovové nohy so zlatým náterom. kožušina+kovové nohy so zlatým bielej farby s čiernou potlačou,
materiál: látka+kov,
materiál: látka+drevo,
Rozmery (ŠxHxV): 35x35x40 cm. náterom. (ŠxHxV): 35x35x42 cm.
rozmery (ŠxHxV): 30x30x38 cm.
rozmery (ŠxHxV): 50x50x36 cm. Model len do vypredania zásob.

19,90€

novinka

39,90

28€

€

TYP 1

DARS NEW

SAIDA

MERLE

taburet s úložným priestorom,
taburet, prevedenie: ružová látka Velvet+
prevedenie: biela ekokoža+chrómové
masívne borovicové drevo s hnedým
nohy,
rozmery (ŠxHxV): 36x36x46 cm.
náterom. Rozmery (ŠxHxV): 37x37x42 cm.
Doplnenie zásob 10.07.2020.

taburet, prevedenie: sivomodrá
látka Velvet+masívne borovicové
drevo. Rozmery (ŠxHxV): 37x37x38.

€

SAMIR
taburet s úložným priestorom, materiál:
MDF + látka, prevedenie: sivá látka,
rozmery (ŠxHxV): 42x42x45cm.

26€

€

43

43

TYP 2

DARLA
praktický taburet s úložným priestorom, materiál:
MDF + látka, prevedenie: látka hnedá/biela vzor
alebo modrá/biela vzor, rozmery (ŠxHxV): 32x32x36m.
TYP 1 doplnenie zásob od 08.07.2020.

22€

33€

novinka

biela, čierna

biela
D-33 ekokoža
čokoládová
čierna
CO-08 ekokoža čierna

D-12 ekokoža červená

KUBIK

taburet, ekokoža čierna a béžová,
rozmery (ŠxHxV): 45x45x49 cm.

D1F Ekokoža
béžová

TOP 45

taburet, ekokoža červená a čokoládová,
rozmery (ŠxHxV): 45x45x49 cm.

22€

25€

NIKI NEW

€

15

PARNIKA

GAZMEND

taburet s úložným priestorom, materiál:
látka, prevedenie: hnedá/biela, (ŠxHxV):
76x37,5x38 cm. Model len do vypredania zásob.

taburet s úložným priestorom,
materiál: látka, prevedenie: sivá/biela,
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

23€

15

IMRA

čierna

skladací taburet s úložným priestorom, materiál:
látka, prevedenie: sivá, hnedá alebo béžová, rozmery
(ŠxHxV): 76x38x38 cm. Možné kombinovať s taburetom UMINA.

biela

skladací taburet s prešitím a úložným priestorom, materiál: ekokoža, prevedenie:
biela, čierna alebo hnedá, rozmery (ŠxHxV): 76x38x38 cm. Možné kombinovať
s taburetom ZAMIRA. V prevedení čierna, hnedá doplnenie zásob 08.07.2020.

hnedá

hnedá

biela

sivá
béžová
UMINA
skladací taburet s úložným priestorom, materiál: látka,
prevedenie: sivá, hnedá alebo béžová, rozmery (ŠxHxV): 114x38x38 cm.
Možné kombinovať s taburetom ORELIA.

€

25

39,90

39,90

MARLO
skladací taburet s úložným
priestorom, materiál: látka, prevedenie:
látka vzor, rozmery (ŠxHxV): 38x38x38 cm.

28€

€

€

15€

hnedá

sivá

56

€

25

béžová

€

TELA NEW

27€

hnedá

ALIMA
taburet, prevedenie: látka Velvet smaragdová.
Rozmery (ŠxHxV): 40x40x40 cm.

skladací taburet s úložným priestorom, materiál: ekokoža, farebné prevedenie: červená, čierna, tmavohnedá, biela, sivá alebo
svetlohnedá, rozmery (ŠxHxV): 40x40x37 cm. V prevedení tmavohnedá, biela, červená, svetlohnedá doplnenie zásob 08.07.2020.

25€

ORELIA

tmavohnedá

taburet, materiál: textilná koža + plast, farebné
prevedenie: čierna, biela alebo tmavohnedá (ŠxHxV):
36x36x36 cm. Cena v prevedení tmavohnedá 23€.
Doplnenie zásob 08.07.2020.

ZAMIRA

čierna

skladací taburet s úložným priestorom, materiál: ekokoža,
prevedenie: biela, hnedá alebo čierna, rozmery
(ŠxHxV): 114x38x38 cm. Možné kombinovať s taburetom IMRA.

FARGO
skladací taburet s úložným priestorom, materiál: látka, prevedenie:
látka vzor, rozmery (ŠxHxV): 76x38x38cm. Doplnenie zásob 08.07.2020.

TABURETY

novinka

56

19,90€

€

LEILA

€

novinka

25€

22€

KABALA

HAJAR

59€

49,90

40€

€

36

17

23€

37€

SULOT typ 2

SULOT typ 1

prešívaný taburet s úložným
priestorom a 2 šuplíkmi, materiál: látka,
prevedenie: sivá, rozmery (ŠxHxV): 84x42x43 cm.

prešívaný taburet s úložným priestorom
a šuplíkom, materiál: látka, prevedenie: sivá,
rozmery (ŠxHxV): 42x42x43 cm.

€

19,90€

17

€

19,90

€

taburet, prevedenie: látka Velvet+zlatý náter, farba: taupe
alebo terakota. Rozmery (ŠxHxV): 37x37x45 cm.
Model len do vypredania zásob.

taburet, prevedenie: látka Velvet hnedá
alebo sivá. Rozmery (ŠxHxV): 31x31x40 cm.
V prevedení sivá len do vypredania zásob.

29,90

29,90

27

MIDIA

TOMIA
taburet s úložným priestorom, prevedenie:
látka ružová+flitre+ kovové nohy s čiernym
náterom. Rozmery (ŠxHxV): 35x35x43 cm.
Model len do vypredania zásob.

32€

BARICA

LEONID

VIZEL

prešívaný taburet, prevedenie: látka Velvet hnedá+zlatý náter
alebo ružová+zlatý náter. Rozmery (ŠxHxV): 39x39x50 cm.
V prevedení ružová len do vypredania zásob.

taburet, prevedenie: látka Velvet béžová+zlatý náter alebo
kráľovská modrá+zlatý náter. Rozmery (ŠxHxV):
45x45x45 cm. Model len do vypredania zásob.

taburet, prevedenie: látka Velvet sivohnedá
+zlatý náter alebo smaragdová+zlatý náter.
Rozmery (ŠxHxV): 37x37x39 cm.

€

44

(cena za set 2ks)

AIGUL SET
set dvoch taburetov s úložným priestorom, prevedenie: látka
velvet sivá+strieborná chróm a čierna+strieborná chróm. Rozmery
väčšieho taburetu (ŠxHxV): 40x40x42 cm. Rozmery menšieho taburetu
(ŠxHxV): 31x31x35,5 cm. Menší taburet je možné vložiť do väčšieho.

TABURETY

novinky

19,90

ALAZ

€

€

25

taburet, prevedenie: látka Velvet+kovové nohy so
zlatým náterom, farba: sivá alebo petrolejová.
Rozmery (ŠxHxV) : 37x37x40 cm. V prevedení
sivá len do vypredania zásob.

48€

39

28€

€

€

54€

€

35

sivá

SETIN

NELI

€

NAIDA

68€

BEKEN

39€

28€

€

taburet s úložným priestorom
a šuplíkom, materiál: látka, prevedenie: sivá,
rozmery (ŠxHxV):37,5x37,5x38 cm.

novinky

€

19,90

€

béžová

LUMO
taburet s úložným priestorom a 6 šuplíkmi,
materiál: látka, prevedenie: sivá,
rozmery (ŠxHxV): 76x38x38 cm.
Model do vypredania zásob.

IDANA

taburet s prešitím a úložným priestorom, materiál: látka,
taburet s prešitím a úložným priestorom,
prevedenie: béžová alebo tmavosivá, (ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.
materiál: látka, prevedenie: čierna,
Doplnenie zásob od 08.07.2020.
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

KIKO
1
NAFULA
vlnený taburet s drevenými nohami,
taburet, prevedenie: svetlosivá látka
kožušinový taburet s drevenými nohami,
materiál: vlna+drevo, prevedenie: béžová+drevené
+masívne borovicové drevo - prírodné.
materiál: kožušina+drevo, prevedenie:
nohy alebo sivá+drevené nohy, (ŠxHxV): 33x33x35 cm.
Rozmery (ŠxHxV): 28x28x40 cm.
hnedá+drevené nohy, (ŠxHxV): 28x28x40 cm.
V prevedení béžová doplnenie zásob 08.07.2020.

taburet s úložným priestorom,
materiál: látka, prevedenie:
biela/sivá, (ŠxHxV): 76x37,5x38 cm.
Model len do vypredania zásob.

taburet s úložným priestorom,
materiál: látka, prevedenie: hnedá/biela,
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

16

FALON

SAFIA

set stolíka a taburetu, prevedenie: tmavosivý kovový stolík + plát z MDF
taburet s prešitím a úložným
a sivý taburet, látka Velvet. Rozmery stolíka (ŠxHxV): 39x39x50 cm,
priestorom, materiál: látka, prevedenie:
taburetu (ŠxHxV): 30x30x42,5 cm. Taburet je možné vložiť pod stolík. béžová/biela, (ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

15€

€

15

novinky

28€

ANIZA

taburet, prevedenie: látka Velvet sivá+gold
taburet s úložným priestorom, prevedenie:
chróm-zlatý alebo modrá+gold chróm - zlatý.
látka Velvet ružová+gold chróm-zlatý alebo
Rozmery (ŠxHxV): 31x31x38 cm.
taupe gold chróm-zlatý. Rozmery (ŠxHxV): 38x38x42 cm.

29,90

€

DARON
taburet s úložným priestorom, prevedenie: látka
Velvet+strieborná chróm, farba: sivá alebo
zelená - mentolová. (ŠxHxV): 40x40x45 cm.

57

39€

27€

nosnosť: 100 kg

33€
TAMAN TYP 2

biela/čierna

dizajnový taburet sivej,
smotanovobéžovej alebo hnedej
farby. Vyrobený z bavlny, plnený
polystyrénovými guľôčkami,
ktoré zaisťujú komfort sedenia,
rozmery (ŠxHxV): 40x40x28 cm.

biela

DALILA NOVA
moderný taburet s úložným priestorom, materiál: plast+textilná
koža, farebné prevedenie: biela/čierna, biela (ŠxHxV): 36x36,55x50 cm, výška sedu: 43 cm.

125€

99€

SEFAL
luxusný taburet, materiál:
Velvet látka+kov, farebné
prevedenie: sivá látka+čierny kov,
rozmery (ŠxHxV): 86x86x46 cm. Model

sivá

hnedosivá
Typ 1, Typ 2

smotanová (biela melír)
Typ 1, Typ 2

42

čierna
Typ 1, Typ 2

hnedá

smotanovobéžová

krémová
Typ 1, Typ 2

svetlozelená
Typ 1, Typ 2

fialová
TYP 2

€

TYP 2
ŠxHxV: 50x50x35 cm

GOBI

48€

mentolová - pepermintová
TYP 2

púdrová ružová
Typ 1, Typ 2

sivá
Typ 2

horčicová
Typ 2

petrolejová
Typ 2

TYP 1
(ŠxHxV): 50x50x40 cm

štýlový moderný a funkčný taburet vyrobený z bavlny, plnený polystyrénovými guľôčkami, ktoré zaisťujú komfort sedenia. V ponuke v rôznych farbách GOBI TYP 1: smotanová (biela+melír), čierna, krémová, púdrová ružová,
hnedosivá alebo svetlozelená, TYP 2 aj vo farbe fialová, sivá, horčicová, petrolejová a mentolová - pepermint. Rozmery (ŠxHxV): TYP 1: 50x50x40 cm, TYP 2: 50x50x35 cm. V prevedení GOBI TYP 1 svetlozelená len do
vypredania zásob za cenu 47€. V prevedení GOBI TYP2 horčicová, petrolejová, doplnenie zásob 25.06.2020.

€

235€

€

189

189

€

199

PEPITO NEW TYP 4
kreslo s prešívaným operadlom,
(ŠxHxV): 76x85x101 cm,
výška sedu 52 cm.

mentol / hnedá

novinka

59,90€

PEPITO NEW TYP 5
podnož,
(ŠxHxV): 65x43x43,5 cm.

farebná

PEPITO

KAPRUN

Dizajnové kreslo v štýle patchwork, prevedenie: vzorovaná látka mentol / hnedá alebo farebná
+ drevo- buk, rozmery (ŠxHxV): 67x66x96 cm, výška x hĺbka sedu: 40x47,5 cm. Na sklade od 10.07.2020.

86€

90€

69

dizajnový komplet kresla s prešívaným operadlom, podnože, lavice a taburetu,
prevedenie: vzorkovaná látka + čierne masívne drevo. Doplnenie zásob 03.09.2020.

86€

€

69

vínovočervená

sivohnedá taupe

74€

Zmeňte nádych vášho interiéru...
75€

59,90

€

38€

29€

23€
hnedá

mentolová

KEREM

staroružová
smaragdová

taburet s prešitím, oválneho tvaru, materiál: Velvet látka. Farebné
prevedenie: hnedá, sivohnedá taupe, mentolová, smaragdová,
staroružová alebo vínovočervená. Rozmery (ŠxHxV): 45x45x26 cm.
Vo farebnom prevedení staroružová a vínovočervená na sklade od 22. 07. 2020.

58

PEPITO NEW TYP 10
stolička, nohy - buk,
(ŠxHxV): 46,5x53,5x82 cm,
výška sedu 46 cm.

KIMA NEW TYP 1
dizajnová stolička v štýle patchwork,
materiál: drevo-buk+látka, farba:
mix farieb, vzor, (ŠxHxV):
50x48x82 cm, výška sedu 50 cm.

PEPITO NEW TYP 7
lavica
(ŠxHxV): 92x32x52 cm,
výška sedu 41 cm,
vnútorná šírka sedu 58 cm.

PEPITO NEW TYP 8
taburet
(ŠxHxV): 35x35x35 cm.

ŠTÝLOVÉ LAVICE/TABURETY/RELAXAČNÉ KRESLÁ

199€

novinka

115€

154€
nosnosť 100 kg

novinka

nosnosť 100 kg

nosnosť 100 kg

novinka

TENAL

SURIL

GERON

dizajnové kreslo s opierkami na ruky, materiál: Velvet
látka +drevené nohy, prevedenie: sivohnedá
taupe Velvet látka+čierne drevené nohy, rozmery (ŠxHxV):
69x74,5x104 cm, výška x hĺbka sedu: 47x50 cm. Na sklade od 23.06.2020.

moderné kreslo s opierkami
na ruky, materiál: Velvet látka+kov, prevedenie:
moderné hojdacie kreslo, materiál: látka+kov+ masívne bukové drevo,
smaragdová Velvet látka+čierne kovové nohy, rozmery (ŠxHxV):
prevedenie: zelenobiely patchwork+biele nohy+buk, (ŠxHxV): 70x85x96 cm,
66x70x102 cm, výška x hĺbka sedu: 42,5x49 cm. Na sklade od 23.06.2020.
výška x hĺbkasedu: 42x5 cm. Na sklade od 30.07.2020

156€

nosnosť 120 kg

novinka

156€

otočné
kreslo

KOMODO

159€

otočné
kreslo

otočné
kreslo

žltá+čierne nohy

156€

patchwork+čierne nohy

otočné
kreslo

sivá+čierne nohy

hnedá+čierne nohy

dizajnové otočné kreslo, materiál: látka+kovové nohy s čiernym náterom, farebné prevedenie: žltá+čierne nohy, patchwork+čierne nohy,
hnedá+čierne nohy alebo sivá+čierne nohy, rozmery (ŠxHxV): 67x72x97 cm, výška x hĺbka sedu: 45x47 cm. V prevedení žltá+čierne nohy a
patchwork+čierne nohy doplnenie zásob 30.06.2020.

€

€

149,90
€

€

78

78

149,90

zelená látka vzor

135€

€

79

69€

Prevedenie len
do vypredania
zásob

Prevedenie len
do vypredania
zásob

béžový vzor

sivá látka

DIPSY

dizajnové kreslo, materiál: látka + drevo, prevedenie: zelená látka vzor+drevo natural, sivá látka+drevo
natural alebo béžová látka vzor + drevo natural, rozmery (ŠxHxV): 58x58x72 cm, výška x hĺbka sedu 45x47 cm.
Možné kombinovať s kreslom BRANDO v rovnakom prevedení. V prevedení látka béžový vzor + natural len
do vypredania zásob.

zelená látka vzor

béžová látka vzor

BRANDO dizajnové kreslo, materiál: látka + drevo, prevedenie: zelená látka vzor + drevo natural, sivá
látka + drevo natural alebo béžová látka vzor + drevo natural, rozmery (ŠxHxV): 72x74x104 cm, výška x hĺbka
sedu 45x56 cm. Možné kombinovať s kreslom DIPSY v rovnakom prevedení. V prevedení látka béžový vzor
+ natural len do vypredania zásob.

LAGER NEW

169,90€
€

149,90
nové farebné
prevedenie

129,90€

dizajnové kreslo s opierkami na ruky, materiál: Velvet látka + buk,
prevedenie: béžová Velvet látka+bukové nohy, sivá Velvet látka+
bukové nohy alebo čokoládová Velvet látka+bukové nohy,
rozmery (ŠxHxV): 66x75x97cm, rozmery podnože
(ŠxHxV): 54x31x37 cm, výška x hĺbka sedu: 42x48 cm.
Doplnenie zásob 23.06.2020.

169,90

€

novinka

€

169,90

145€

149,90€

nosnosť 100 kg

sivá látka

149€

FODIL
čokoládová Velvet látka

Super cena za celý komplet
KRESLÁ/RELAXAČNÉ KRESLÁ

béžová Velvet látka

sivá Velvet látka

dizajnové kreslo s opierkami na ruky,
materiál: Velvet látka+buk, prevedenie: modrá Velvet
látka+buk, rozmery (ŠxHxV): 66x76x93 cm, výška x hĺbka sedu:
45x49 cm. Na sklade od 23.06.2020.

59

od

219€

07 čierna

61
púdrovo
ružová

02 vínová

40
horčicová

01 zlatá

83
svetlosivá

27
staroružová

28
hnedá

166€

látka Soro 24
hnedá/buk

látka Soro 90
sivá/čierna

novinka

BREDLY

pohodlné kreslo – ušiak, vhodné aj pre seniorov, prevedenie: látka Soro 86 tyrkysová, 90 sivá alebo 24
hnedá na sklade – ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 66x87x117 cm, výška x hĺbka sedu: 47x53 cm. Nožičky drevené
vo farbe čierna alebo buk. Možnosť objednania v 6 farebných prevedeniach látky Soro alebo látky Kronos, dodacia
lehota 6-8 týždňov, cena v látke Kronos 226 €. Výška spodného priestoru od podlahy je 21 cm.

14
smaragdová

05-09
modrá

Vzorkovník látky Soro:

výška sedu až 47 cm
látka Soro 86
tyrkysová/buk

vzorkovník látky Kronos:

nosnosť: 120 kg

výška až 117 cm

látka Soro

13
taupe

GLOBUS 2 - 324
34
mentolová

servírovací stolík na kolieskach,vrchná časť otočná, čerešňa,
materiál: drevo, MDF, plast, priemer: 50 cm, výška 94 cm.

194€

174€

189€

sivá

€

164

159€
nosnosť: 110 kg

hnedá

TURNER
polohovacie relaxačné kreslo,
materiál: látka + plast (nohy),
prevedenie: hnedá alebo sivá látka.
Rozmery kresla: (ŠxHxV): 72x89x106 cm,
výška sedu: 46 cm a hĺbka sedu je 54 cm.
Kreslo je mechanicky polohovacie.
V prevedení sivá, doplnenie zásob 30.06.2020.

LONATO

dizajnové polohovacie kreslo s podnožou, materiál: látka + kov s povrchovou úpravou- oceľ,
prevedenie: zelená alebo sivá, rozmery (ŠxHxV): 81x78x101 cm, výška x hĺbka sedu: 45x66 cm.
Rozmery podnože (ŠxHxV): 44x39x41 cm.

159€

155€

€

186

€

177

259€

cena v prevedení
ekokoža

hnedosivá
látka+natural

ekokoža
cappuccino+natural

ekokoža
tmavosivá+natural

LERATO

sivá
zelená

polohovacie, otáčavé relaxačné kreslo s podnožou, materiál: ekokoža + drevo alebo látka + drevo,
prevedenie: cappuccino+natural, tmavosivá+natural alebo hnedosivá látka+natural, rozmery kresla
(ŠxHxV): 78x70x95cm, výška x hĺbka sedu: 43x51 cm, rozmery podnože (ŠxHxV): 50,5x51x43 cm.

229€

€

227

€

219

ekokoža sivá

kreslo - ušiak, s podnožou
s funkciou mechanického
polohovania, materiál:
látka + drevo, prevedenie:
béžová látka + drevené
nohy, rozmery (ŠxHxV):
81x87x99 cm, výška x hĺbka
sedu: 45x50 cm. Na sklade
od 30.06.2020.

219€

218€

€

209€

215
látka sivá

ekokoža biela

nosnosť: 150 kg

nosnosť je 150kg

látka čokoládová

ARMIN

KOMFY
moderné polohovacie relaxačné kreslo, materiál: látka + kov, PU + kov farebné prevedenie: sivá ekokoža so svetlým prešitím
alebo látka čokoládová so svetlým prešitím. Rozmery kresla: (ŠxHxV): 72x87x106 cm, výška x hĺbka sedu: 49x49 cm.

60

SILAS
moderné polohovacie relaxačné kreslo, materiál: látka + kov, PU + kov, farebné prevedenie: biela ekokoža s bielym
prešitím alebo svetlosivá látka s bielym prešitím. Rozmery kresla: (ŠxHxV): 74x92x104cm, výška x hĺbka sedu: 47x53 cm.

RELAXAČNÉ KRESLÁ

relaxačné kreslá

222€

€

nosnosť: 150 kg

236

látka svetlosivá

ASKOY
polohovacie relaxačné kreslo,
prevedenie: hnedá látka, rozmery (ŠxHxV): 87x92x97 cm. Kreslo je mechanicky
polohovacie, výška sedu: 49 cm a hĺbka sedu je 56 cm.

FOREST - TV KRESLO

látka čokoládová

polohovacie TV kreslo, prevedenie: látka čokoládová alebo svetlosivá, (ŠxHxV): 78x90x113,5/84 cm, výška x hĺbka sedu: 51x51 cm.

€

232

€

189

€

239

ALDAMIR

split koža/ekokoža

AUREL 2

1

polohovacie otáčavé relaxačné kreslo s podnožkou a elektrickou
funkciou masáže - 8 masážnych bodov, split koža/ekokoža čierna,
farba dreva: čerešňa, (ŠxHxV): 73x82/115x101/86cm, výška
sedu: 48 cm, podnožka (ŠxHxV): 46x48x37 cm.

ROMELO
- TV KRESLO

moderné polohovacie relaxačné kreslo
s podnožou, materiál: ekokoža+kov, farebné
prevedenie:čierna/biela + strieborná, rozmery
kresla: (ŠxHxV): 69x77x108 cm, výška sedu: 42 cm,
podnož: 45x44x42,5 cm. Model len do vypredania zásob.

mechanicky polohovacie hojdacie relaxačné kreslo. prevedenie: textilná koža tmavohnedá (ŠxHxV): 85x55x74/88 cm, výška sedu: 45 cm.
€

358

nosnosť: 150 kg

nosnosť: 150 kg

299

hnedá

SUAREZ

€

216

€

€

269€

€

199

222€

189€

nosnosť: 150 kg

nosnosť: 150 kg

179

278

ARTUŠ 2 split koža/ekokoža
hovädzia koža/ekokoža
mechanicky polohovacie relaxačné kreslo s elektrickou funkciou masáže - 8 masážnymi bodmi a
s výhrevom v 5. stupňoch intenzity, hovädzia koža/ekokoža béžová, split koža/ekokoža čierna,
farba dreva: čerešňa, (ŠxHxV): 66x93/123x110/95 cm, výška sedu: 49 cm.

masážny

mechanicky polohovacie hojdacie relaxačné kreslo s elektrickou funkciou
ovládač
vibrovania a vyhrievania v oblasti pásu, prevedenie: látka sivohnedá alebo hnedá,
(ŠxHxV): 90x60x84/95 cm, výška sedu: 48 cm. V prevedení hnedá, doplnenie zásob 15.07.2020.

186

€

€

349

€

sivohnedá

€

nosnosť: 150 kg

nosnosť: 150 kg

€

135

nosnosť: 120 kg

229

EDDIE
polohovacie, otáčavé relaxačné kreslo s podnožou, prevedenie: textilná koža béžová, drevo - prírodná, (ŠxHxV): kreslo: 80x70/99x102/94cm, výška sedu:
42 cm, podnožka: 50x41,5x42 cm.

RELAXAČNÉ KRESLÁ

RYAN
polohovacie relaxačné kreslo s podnožkou, prevedenie:
textilná koža - tmavohnedá, drevo - jelša, (ŠxHxV):
kreslo 67x75/108x98/88cm, výška sedu: 48 cm,
podnož: 51x45x45 cm.

RELAX GLIDER 87107 + podnožka
kreslo (ŠxHxV): 56x65x92 cm
podnožka (ŠxHxV): 49x36x34 cm,
Model len do vypredania zásob.

61

Kronos 09 modrá
+ nožičky orech

229€
cena za kreslo

Kronos 29 staroružová
+ nožičky orech

Kronos 35 béžovozlatá
+ nožičky orech

ku všetkým prevedeniam sú v ponuke aj taburety

€

54

Trinity 13 petrolejová + buk

cena za taburet

Trinity 18 žltá
+ nožičky wenge

Trinity 05 taupe béžovosivá
+ nožičky buk

Trinity 14 svetlosivá
+ nožičky biele

RUFINO

Paros 05 svetlosivá
+ nožičky orech

moderné kreslo – ušiak a taburet v elegantnom dizajne. Nožičky drevené, prevedenie: Trinity 05 taupe béžovosivá + buk, Trinity 13
petrolejová + buk, Trinity 14 svetlosivá + biela a Trinity 18 žltá + wenge, Paros 05 svetlosivá + orech, Kronos 19 zelená + orech, Kronos
09 modrá + orech, Kronos 29 staroružová + orech, Kronos 35 bežovozlatá + orech, všetky farebné prevedenia na sklade – ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): kreslo – 85x90x105 cm, výška a hĺbka sedu: 45x58 cm, taburet – 50x50x40 cm. Možnosť objednania v látke
Paros a Kronos za cenu: kreslo- 234 €, taburet- 59 €. Výška spodného priestoru od podlahy je 13 cm.

Kronos 19 zelená
+ nožičky orech

233€

229€

cena za kreslo

78€

cena za taburet

Kronos 01 medená/čierna

Kronos 25 mentolová/buk

Kronos 15 svetlosivá/čierna

Paros 04 taupe sivohnedá/buk

ku všetkým prevedeniam sú v ponuke aj taburety
RODEZA
pohodlné kreslo – ušiak a taburet, nožičky drevené, prevedenie: látka Kronos 25 mentolová/buk, Paros 02 krémová/čierna, Kronos 01
medená/ čierna, Kronos 15 svetlosivá/čierna alebo Paros 04 taupe sivohnedá/buk, všetky prevedenia na sklade – ihneď k odberu, rozmer
kresla (ŠxHxV): 80x84x104 cm, výška a hĺbka sedu: 43x50 cm, taburet (ŠxHxV): 50x50x43 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 18 cm.

Paros 02 krémova/čierna

nové farebné prevedenie

213€

€

209

látka Paros 04
hnedá/vzor
terra/čierna

EVO 25

EVO 28

EVO 30

smotanová

ružová

petrolejová

EVO 33

LUX 25

tmavosivá smotanová

LUX 28

ružová

LUX 30

petrolejová

látka Riviera 38
smaragdová/látka
Jungle vzor/buk

BELEK

Vzorkovník látky LUX

Vzorkovník látky EVO

62

látka Lux 26
cappuccino/látka Evo
26 vzor/buk

látka Lux 29
mentolová/látka Evo
29 vzor/buk

LUX 31

tmavosivá

pohodlné kreslo – ušiak, nožičky drevené, farba buk alebo čierna, vyobrazené prevedenia na sklade – ihneď k odberu,
rozmery: (ŠxHxV): 78x86x105 cm, výška x hĺbka sedu: 44 x 53 cm. Kreslá sú z boku a zo zadnej strany vzorkované. Možnosť
objednania v 4 farebných odtieňoch látky LUX v kombinácií so 4 odtieňami látky EVO alebo vo vami zvolenej kombinácii,
dodacia lehota je 6 - 8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 21 cm.

RELAXAČNÉ KRESLÁ

216€

224€

239€

cena za kreslo CHARLOT,
cena za kreslo
v látkach patchwork,
CHARLOT, v látkach
animals, rose, butterfly,
Riviera, Holm
látky vzor alebo káro.
alebo Vintage.

196€

cena za komplet
kreslo+taburet
v poťahoch Alova

cena vo všetkých
poťahoch Alova

Alova hnedá

látka Riviera 41 horčicová

262

cena za kreslo ASTRID,
v látkach patchwork,
animals, rose, butterfly,
látky vzor alebo káro.

Alova červená

€

274

cena za kreslo
ASTRID, v látkach
Riviera, Holm alebo Vintage

látka vintage hnedá 1026

Alova sivá

CHARLOT

ASTRID

pohodlné kreslo - ušiak s taburetom, prevedenie: Alova červená a hnedá pohodlné kreslo - ušiak, prevedenie: Alova červená, hnedá
alebo sivá na sklade - ihneď k odberu, nožičky drevenéna sklade - ihneď k odberu, nožičky drevené-farba buk, (ŠxHxV), kreslo
farba buk, rozmery: (ŠxHxV): 86x72cmx105, výška x hĺbka
- 86x72x105 cm, výška x hĺbka sedu: 42x48 cm, taburet - 53x53x42 cm,
sedu: 42x48 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 13 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 13 cm.
Možnosť objednania Astrid a Charlot vo farebných prevedeniach látky Alova v cene 239 € (Astrid), 196 € (Charlot)
alebo látky Soro v cene 274 € (Astrid), 224 € (Charlot). Dodacia lehota 6-8 týždňov.

látka Holm vzor hnedá/zelená

látka patchwork Viorica 1

Vzorkovník Alova:

€

23
fialová

63
oranžová

16
béžová

látka hnedé káro

látka patchwork N1

látka patchwork M1

15
čierna

14
sivá

látka butterfly 1 sivá s bielou

látka rose 14

látka Riviera 38 zelená

Vzorkovník látky Soro:

18
tyrkysová

61
púdrovo
ružová

40
horčicová

83
svetlosivá

látka rose 18

látka vzor zelené lístie

látka Riviera 81 modrá

28
hnedá

13
taupe

všetky prevedenia
na sklade - ihneď k odberu
RELAXAČNÉ KRESLÁ

34
mentolová

63

144€

75€

239€

139€

233€

ekokoža

novinka

nosnosť 100 kg

ekokoža

ekokoža čierna

ekokoža tmavohnedá

ekokoža biela

ekokoža tmavohnedá

MARON

GULEN

elegantný 2-sed a kreslo, prevedenie: ekokoža tmavohnedá, nožičky
z masívneho dreva - čierne, rozmery (ŠxHxV): 2-sed: 124x74x76 cm, výška x hĺbka
sedu: 41x53 cm, kreslo: 76x70x76 cm, výška x hĺbka sedu: 43x55 cm. Farebné prevedenie ekokoža
tmavohnedá je možné kombinovať s modelom TAMIA zo strany 67.

žltozelená látka
otočné kreslo s mäkkým výškovo nastaviteľným sedadlom a prešívanou opierkou
chrbta, prevedenie: ekokoža biela, čierna alebo látka žltozelená +chróm, rozmery
(ŠxHxV): 64x56x79-94 cm, výška sedu: 44-59 cm, hĺbka sedu: 42 cm.
V prevedení žltozelená a čierna na sklade od 30.06.2020.

329€

229€

CHESTERFIELD
štýlový 2-sed a kreslo, prevedenie: ekokoža čierna, nožičky z masívneho dreva - čierne, rozmery (ŠxHxV): 2-sed: 152x81x72 cm,
výška x hĺbka sedu: 50x55 cm, kreslo: 84x81x72 cm, výška x hĺbka sedu: 50x55 cm

187€

€

179

187€

rozmery po sklopení
bez taburetu:
83x130x45 cm

€

179

mentolová

199€

svetlosivá
čierna

capuccino

DORA

ZANDER

moderné hojdacie kreslo, prevedenie: ekokoža čierna, capuccino + chróm,
rozmery (ŠxHxV): 62x125x80cm, výška x hĺbka sedu: 47x67cm.

275€
ekokoža biela

dizajnové polohovacie kreslo s podnožou, prevedenie: mentolová látka+nohy natural alebo svetlosivá
látka+nohy natural, materiál: látka + drevo, rozmery (ŠxHxV): kresla: 83x98x94 cm, taburetu
63x51x40 cm, rozmery po sklopení bez taburetu: 83x130x45 cm, výška x hĺbka sedu: 45x47cm.
Doplnenie zásob 30.06.2020.

277€

268€

275€

268€

ekokoža čierna

sivá látka + vzor

biela

ROGER
moderné hojdacie kreslo, prevedenie: ekokoža
čierna alebo biela, látka hnedá alebo látka sivá
so vzorom + chróm, rozmery (ŠxHxV): kreslo:
64x105x89 cm, výška x hĺbka sedu: 45x54 cm,
podnožka: 48x40x24,5cm.

268€

hnedá látka

sivá + vzor

čierna

64

KRESLÁ/RELAXAČNÉ KRESLÁ

novinky

€

115

57€

kreslo

lavica

(ŠxHxV): 65x76x80 cm,
výška x hĺbka sedu: 42x52 cm.

(ŠxHxV): 100x40x45 cm,
výška sedu: 45 cm

MATIR

taburet

94€

199€
DEKER

KUMON
dizajnové kreslo, materiál:
ekokoža+chróm, prevedenie:
striebornosivá ekokoža+chróm,
rozmery (ŠxHxV): 63x77x80 cm,
výška x hĺbka sedu: 43x49 cm.

pohodlné moderné kreslo,
prevedenie: béžová látka+ čierne nohy,
rozmery (ŠxHxV): 62,5x61x63 cm,
výška sedu: 40 cm. Poťah na sedacej
časti je snímateľný, je možné ho
prať pri teplote 30°C.

72€

€

€

€

68

57

BRAIN 1

BRAIN 2

3-zásuvková komoda s masívnym dreveným
rámom, v elegantnom štýle, prevedenie:
biela,(ŠxHxV): 40x30x75 cm.
Doplnenie zásob 30.07.2020.

2-zásuvková komoda (prípadne nočný stolík)
s masívnym dreveným rámom, v elegantnom
štýle, prevedenie: biela, (ŠxHxV): 40x30x55 cm.

stolík s masívnym dreveným rámom
s vysokými nožičkami so zásuvkou,
v barokovom štýle. Prevedenie: biela,
(ŠxHxV): 25x25x76 cm.

79,90

WAGNER 3

WAGNER 1

WAGNER 2

elegantný taburet s masívnym dreveným
rámom, prevedenie: rám: biela farba
+poťah sedadla béžová + pásikavý
vzor, (ŠxHxV): 30x40x45 cm.

konzolový stolík s masívnym dreveným
rámom, s dvomi zásuvkami,
v barokovom štýle. Prevedenie: biela.
(ŠxHxV): 75x40x76 cm.

€

67

€

106

Vešiaková polica
100x20x30 cm

€

Rafaello 3
36x37x76 cm

64€

Rafaello 6
64x37x76 cm

64€

Rafaello 9
94x37x76 cm

79€

34

63

66

88€

€

€

169€

(ŠxHxV): 60x60x38,5 cm,
výška sedu: 38,5 cm

dizajnové kreslo, lavica a taburet, materiál: látka + kov, prevedenie: sivá látka+čierne kovové nohy.

206€

85€

48€

108€

Blanco závesný vešiak
100x20x40 cm

117€

Lavica
95x35x49 cm

Blanco lavica
100x35x50 cm

rozmery sú uvádzané v poradí: (ŠxHxV)

RAFAELLO

32€

€

59

28€

108€

systém komôd v pevných
rámoch s prútenými košíkmi,
materiál: drevo + prútie,
farebné prevedenie: biela.

BLANCO
Rafaello nočný stolík
36x37x30 cm

TABURETY/LAVICE/KRESLÁ/KOMODY

Rafaello kôš
46x46x60 cm

Rafaello závesná polica
55x17x25 cm

Blanco komoda
45x40x104 cm

systém komôd v pevných rámoch s prútenými
košíkmi, materiál: drevo + prútie,
farebné prevedenie: biela

65

208€

€

189

novinka
natural

biela

buk

Farebné prevedenie nôh:

wenge

Malmo 16 taupe sivohnedá/nohy buk

vzorkovník látky Kronos:

07 čierna

02 vínová

FADOR
27
14
staroružová smaragdová

01 zlatá

05
modrá

Malmo 72 mentolová/nohy buk

nosnosť: 120 kg

88

€

59,90

štýlové hojdacie kreslo s podnožou, farebné prevedenie: krémová látka + rám natural, hnedá látka + rám natural, hnedá látka + hnedý rám
alebo sivá látka + rám natural, (ŠxHxV): 67x127x90cm, výška x hĺbka sedu: 44 x 49 cm. Vo farebnom prevedení hnedá látka + rám natural
a hnedá látka + hnedý rám na sklade od 30.06.2020.

SIVERT

nové farebné
prevedenie

73€

88€
nosnosť: 100 kg

béžová látka

hnedá látka
+ hnedý rám

sivá látka
+ rám natural

TORSTEN

69,90€

€

96

88€

hnedá látka
+ rám natural

pohodlné kreslo, materiál: brezové drevo + látka,
prevedenie: hnedá látka + rám natural, (ŠxHxV):
59x73x99cm, výška x hĺbka sedu: 40x50 cm.

Malmo 61 ružová/nohy buk

pohodlné relaxačné kreslo – ušiak v elegantnom dizajne vhodné aj pre seniorov, drevené nožičky vo farbe buk, prevedenie: Malmo
16 taupe sivohnedá, Malmo 41 horčicová, Malmo 61 ružová, Malmo 72 mentolová – všetky prevedenia na sklade – ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 81x71x106 cm, výška x hĺbka sedu: 44x54 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 25 cm. Možnosť objednania
vo vyobrazených farebných prevedeniach látok Kronos a v 4 prevedeniach nôh v cene 218 €, dodacia lehota 6-8 týždňov.

€

46€

Malmo 41 horčicová/nohy buk

svetlosivá látka

čierno-biely vzor látka

krémová látka + rám natural
béžová látka

horčicová látka

HEROLA

SIVERT

kreslo, materiál: látka+drevo, farebné prevedenie: béžová látka+čierne drevené nohy, čierno-biely vzor látka+čierne drevené nohy,
horčicová látka+čierne drevené nohy alebo svetlosivá látka+čierne drevené nohy, rozmery (ŠxHxV): 51x68x83 cm, výška sedu je 47 cm,
hĺbka sedu je 50 cm. Model v prevedení béžová látka len do vypredania zásob.

štýlové hojdacie kreslo s podnožou, farebné prevedenie: krémová látka + rám natural,
hnedá látka + rám natural, hnedá látka + hnedý rám alebo sivá látka + rám natural,
(ŠxHxV): 67x127x90cm, výška x hĺbka sedu: 44 x 49 cm. Vo farebnom prevedení
hnedá látka + rám natural a hnedá látka + hnedý rám na sklade od 30.06.2020.

novinka

novinka

€

89

179€

173

€

nosnosť: 90 kg

TARAM

HARPER

relaxačné hojdacie kreslo s dekoratívnym
pohodlné hojdacie kreslo, materiál: Velvet látka+kov+dub,
vankúšom, materiál: látka + drevo,
prevedenie: zelená Velvet látka+čierne kovové nohy+dub,
prevedenie: sivá látka+drevo, (ŠxHxV):
(ŠxHxV): 56x76x77 cm, výška x hĺbka sedu: 41x43 cm. 75x83x110 cm, výška x hĺbka sedu: 50x56 cm.
Na sklade od 23. 06. 2020.
Na sklade od 06.07.2020.

66

219€

49,90€
nosnosť 110 kg

sivá látka

53€

BEDVER

CHARGO

dizajnové hojdacie kreslo, materiál:
drevo – buk+plast+chróm, farba: biela,
(ŠxHxV): 63x68x70 cm, výška sedu: 39 cm.

hojdacie kreslo s podnožkou, pohodlné prešívané mäkké sedadlo,
prevedenie:látka tmavosivá + čierne kovové nohy+buk, rozmery
(ŠxHxV): kreslo: 86x92,5x90 cm, výška x hĺbka sedu: 54x56 cm,
podnožka: 56x44x45 cm. Na sklade od 10.06.2020

RELAXAČNÉ KRESLÁ

medovohnedá

staroružová

béžovosivá

zelená-Greenery

€

68

€

68

sivá

BURDA

vzor červená

66€

štýlová lavica, materiál: látka + drevo, farebné prevedenia: vzor červená + čierne nohy, béžovosivá + čierne nohy, medovohnedá
+ čierne nohy, sivá + čierne nohy, staroružová + čierne nohy alebo zelená-Greenery + čierne nohy, rozmery (ŠxHxV): 100x30x56 cm.
Vo farebnom prevedení béžovosivá + čierne nohy na sklade od 22. 07. 2020.

157€

€

154

krémová + sivá/biele nožičky

157€
FIRONA
béžová
moderná lavica, materiál: látka + drevo čiernej farby, farebné
prevedenie: béžová alebo mentolová látka, prevedenie: rozmery
(ŠxHxV): 127x56x60,5 cm, výška x hĺbka sedu: 49x48 cm. Na sklade od
06.08.2020.

detaily pohovky
Fabricio

zelená / nožičky dub zlatý

135€

119€

sivá/čierne nožičky

pohovka, prevedenie látka+drevo: béžovosivá/čerešňa, krémová + sivá/biela, zelená/dub zlatý alebo sivá/čierna,
(ŠxHxV): 122x51x71,5 cm, výška sedu: 40cm, vnútorná šírka sedu je 70cm.
V prevedení krémová + sivá/biela a béžovosivá/čerešňa, doplnenie zásob 15.07.2020.

FABRICIO

287

119€

mentolová

látka béžovosivá/nožičky čerešňa

157€

126€

novinka

239€

€

€

219

ekokoža
tmavohnedá

látka hnedá

látka hnedá

novinka

petrolejová

ekokoža tmavohnedá

HELNA

TAMIA

elegantná leňoška s úložným priestorom, prevedenie: ekokoža tmavohnedá, látka hnedá, nožičky z masívneho
dreva - čierne, rozmery (ŠxHxV): 157x63x79cm, výška sedu: 45 cm. Farebné prevedenie ekokoža tmavohnedá je možné
kombinovať s modelom MARON zo strany 64. V prevedení ekokoža tmavohnedá len do vypredania zásob.

€

122

45

úložný priestor

svetlosivá

dizajnová lavica, materiál: látka + gold chróm zlatý, prevedenie:
svetlosivá alebo petrolejová, rozmery (ŠxHxV): 127x60x59 cm,
výška x hĺbka sedu: 50x45 cm. Na sklade od 06.08.2020.

€

57€

4990€

v prevedení
sivá+chróm
m

55 c

až 1

biela

LASTER
luxusný prešívaný taburet,
materiál: látka+plast, prevedenie: sivá+čierne
nohy, rozmery (ŠxHxV): 81x20x36 cm.

8990€
5 cm

5

až 1

€
€
€
45
56
35
typ 2
typ 3
typ 1
60x30x45 cm 90x30x45 cm 110x35x46 cm

čierna

BRAND
praktická a pohodlná lavica, materiál: ekokoža
+ chrómované nohy, farba: čierna alebo biela
(ŠxHxV): 155x48x49cm.

ŠTÝLOVÉ LAVICE/TABURETY

MULTO
prešívaný taburet s úložným
priestorom, materiál: látka+plast, prevedenie: sivá,
rozmery (ŠxHxV): 109x43x43 cm.

LAVIDA
lavica, materiál: bambus lakovaný+látka,
farebné prevedenie: prírodná+sivá,
rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV).

49€

44€

v prevedení
béžová+biela a hnedá+čierna

RIVOLA

dizajnová lavica, materiál: látka+kov, farebné prevedenie: béžová
látka+biele nohy, hnedá látka+čierne nohy alebo sivá látka+nohy
chróm, rozmery (ŠxHxV): 109x35x41 cm. Model len do vypredania zásob.

67

novinka

novinka

novinka

49€

119€

€

69,90

NITRO

SONET

konzolový stolík s tromi zásuvkami a policou,
prevedenie: biela MDF + kovové úchytky,
rozmery (ŠxHxV): 100x30x74 cm.

konzolový stolík s policou, materiál: MDF,
farebné prevedenie: biela,
rozmery (ŠxHxV): 100x30x80 cm.

novinka

128

134€

€

109

biela

RUDIN

tmavosivá

3-poschodový vozík, materiál:
kov-biela alebo tmavosivá, (ŠxHxV):
47x31x75 cm. Na sklade
od 10.08.2020.

112€

novinky

68

€

79

REDON

PARIS 75357

WAGNER 2

konzolový stolík s dvoma zásuvkami, prevedenie:
biela, DTD laminovaná + MDF lakovaná
(ozdobné lišty), kovové úchytky.
Rozmery (ŠxHxV): 102,6x41,6x80,8 cm.

konzolový stolík s masívnym dreveným
rámom, s dvomi zásuvkami,
v barokovom štýle. Prevedenie: biela.
(ŠxHxV): 75x40x76 cm.

35€

novinky

94

88€

€

konzolový stolík s tromi
zásuvkami a policou, prevedenie
biela MDF+masívne drevo (nohy),
(ŠxHxV): 120x40x80 cm.
Model len do vypredania zásob.

ENRIK
moderný konzolový stôl vhodný aj ako PC stôl, materiál:
MDF + tvrdené sklo, prevedenie: dub+sklo,
rozmery (ŠxHxV): 120x50x75 cm.
Na sklade od 03.07.2020.

novinka

€

FARUS
konzolový stolík s policou a dvomi odkladacími
priečinkami, materiál: MDF + tvrdené sklo. Farebné
prevedenie: biela, rozmery (ŠxHxV): 120x38x75 cm.

64€

69€

ADLER
servírovací vozík na kolieskach s 2 brzdami,
2 zásuvkami, 2 kovovými košíkmi(chróm),
1 policou a policou na odkladanie fliaš,
materiál: MDF + masívne drevo, farebné
prevedenie: biela + prírodná, (ŠxHxV):
70x40x83 cm. Na sklade od 30.06.2020.

59,90€

SEMIR
servírovací vozík na kolieskach s 2
brzdami, 3 kovovým košíkmi, 3 zásuvkami
a 2 policami na fľaše, prevedenie: biela
MDF + PVC fólia so vzorom mramor
(vrchný plát) + masívne drevo, (ŠxHxV):
75x37x80 cm. Na sklade od 30.06.2020.

54€

59€

RAPID

PIRAT

servírovací vozík na kolieskach
s 2 brzdami, zásuvkou, kovovým
košíkom a 2 policami, materiál:
MDF + masívne drevo, farebné
prevedenie: biela + prírodná, (ŠxHxV):
50x40x83 cm. Na sklade od 30.06.2020.

servírovací vozík na kolieskach
so stojanom na fľaše, materiál:
masívne drevo, farebné prevedenie:
prírodná, (ŠxHxV): 66x48x78 cm.
Na sklade od 30.06.2020

35€

39,90€

PASSAT

LUMBER

HURIT

FLINT

servírovací vozík so sklápacou pracovnou
doskou na kolieskach s 2 zásuvkami, 2 košíkmi
a policou na uloženie fliaš, materiál: MDF
s PVC fóliou (vrchný plát) + masívne drevo,
farebné prevedenie: biela + prírodná, (ŠxHxV):
70/110x40x86 cm. Na sklade od 30.06.2020.

servírovací vozík na kolieskach s 2 kovovým
košíkmi, 2 zásuvkami, poličkou a poličkou
na fľaše, materiál: keramika + masívne drevo,
farebné prevedenie: prírodná, (ŠxHxV):
77x37x75 cm. Na sklade od 30.06.2020.

servírovací vozík na kolieskach s 3
kovovým košíkmi, poličkou na
fľaše a odnímateľnou táckou,
prevedenie: masívne drevo prírodná, (ŠxHxV): 43x34x84 cm.
Na sklade od 30.06.2020.

servírovací vozík na kolieskach s 2
kovovým košíkmi a poličkou,
materiál: MDF + masívne drevo,
farebné prevedenie: biela+ prírodná,
(ŠxHxV): 37x37x80 cm.
Na sklade od 30.06.2020.

58€

CAYMAN
servírovací vozík na kolieskach s 2 zásuvkami,
3 kovovými košíkmi, 2 poličkami na fľaše
a 1 policou, materiál: keramika-vrchný plát
+ masívne drevo, farebné prevedenie: prírodná,
(ŠxHxV): 67x37x75 cm.
Na sklade od 30.06.2020.

STOLÍKY

129€

€

149

€

€

129

117

€

109

cena za komplet
(stolík + taburet)

cena za komplet
(stolík + taburet)

cena za komplet
(stolík + taburet)

RODES NEW

REGINA NEW

LINET NEW

toaletný stolík v barokovom štýle so zrkadlom, štyrmi
zásuvkami a taburetom, prevedenie: biela MDF
+ masívne drevo + látka strieborná, (ŠxHxV):
stolík: 80x40x142 cm, taburet: 38x28x45 cm.

toaletný stolík v barokovom štýle so zrkadlom, tromi zásuvkami
a taburetom, prevedenie: biela MDF+ masívne drevo + látka
strieborná, (ŠxHxV): stolík: 72x40x136 cm,
taburet: 38x28x45 cm.

149,90€

€

143

€

126

MARVEL
toaletný stolík so zrkadlom,dvomi zásuvkami a
taburetom, prevedenie biela MDF+masívne
drevo (nohy), látka hnedá,(ŠxHxV):
stolík: 80x40x76 cm, taburet: 29x29x44 cm.

129€

86

LILIEN

LUZIA
toaletný stolík so zrkadlom,
dvomi zásuvkami, prevedenie
biela MDF+masívne drevo (nohy),
(ŠxHxV): 80x40x74 cm.
Model len do vypredania zásob.

€

toaletný stolík v barokovom štýle so štyrmi
zásuvkami a taburetom, prevedenie: biela
MDF+ masívne drevo + látka strieborná, (ŠxHxV) stolík:
80x40x93,5 cm, taburet: 38x28x45 cm

€

toaletný stolík so zrkadlom, dvomi
zásuvkami a taburetom, prevedenie biela
MDF, (ŠxHxV): stolík: 100x40x130 cm,
taburet: 40x30x45 cm.
Model len do vypredania zásob.

123

€

114

€

99

GINO

RESINA
toaletný stolík so zrkadlom,
dvomi zásuvkami a taburetom, prevedenie
biela MDF+masívne drevo (nohy), látka biela,
(ŠxHxV): stolík: 100x40x130 cm, taburet:
38x28x45 cm. Model len do vypredania zásob.

toaletný stolík so zrkadlom, tromi zásuvkami,
(ŠxHxV): 50x35x148 cm, prevedenie: biela MDF
+masivne drevo (nohy). Model len
do vypredania zásob.

€

118

€

109

€

85

79€

75€
biela

hnedá

MIROR NEW

RULIA

DINIS
šperkovnica so zrkadlom, piatimi zásuvkami a dvomi dvierkami,
prevedenie: biela MDF+masivne drevo, (nohy) (ŠxHxV):
34,2x26,6x91,5 cm. Model len do vypredania zásob.

šperkovnica so zrkadlom,
štyrmi zásuvkami a sklenými dvierkami,
prevedenie: biela MDF (ŠxHxV): 46x29x91,4 cm.

sivá
biela

úložný priestor v zrkadle

zrkadlo s úložným priestorom na bižutériu,
materiál: MDF, prevedenie: biela, sivá alebo hnedá,
(ŠxHxV): 35,2x35x153 cm. V sivom a hnedom prevedení
len do vypredania zásob, v cene 69,90 €.

novinka

€

186

179€

€

129

€

ONEON
zrkadlo s úložným
priestorom, prevedenie: biela
MDF (ŠxHxV): 57,6x12x155 cm.

STOLÍKY/ZRKADLÁ

125

CANINI
zrkadlo s úložným priestorom na bižutériu a 5 rámikmi
na fotografie, prevedenie: biela MDF, (ŠxHxV):
53x38x153 cm. Doplnenie zásob 10.07.2020.

TAILOR

praktický viacúčelový pracovný stôl s úložným priestorom, vhodné aj pre
krajčírky, ktorý je ideálny pre váš šijací stroj, materiál: DTD
laminovaná, farebné prevedenie: biela, (ŠxHxV): 120x50x75 cm.

kvalitný
slovenský
výrobok

69

46€

zútulnite si svoj domov
42€

39,90€

39,90

29,90€

RUBY 1

RUBY 2

praktická lavica s prúteným košíkom
a vankúšom navrchu. Materiál:
drevo+prútie, farebné prevedenie:
starobiela, (ŠxHxV): 40x34x45 cm.

59€

€

RUBY 4

RUBY 3

komoda (prípadne nočný stolík)
s pevným rámom a 2 prútenými košíkmi.
Materiál: drevo+prútie, farebné
prevedenie: starobiela,
(ŠxHxV): 40x29x42 cm.

komoda s pevným rámom a 3 prútenými
košíkmi. Materiál: drevo+prútie, farebné
prevedenie: starobiela,
(ŠxHxV): 40x29x57 cm.

85€

86€

72€

RUBY 5

komoda s pevným rámom a 4 prútenými
košíkmi. Materiál: drevo+prútie, farebné
prevedenie: starobiela,
(ŠxHxV): 40x29x73 cm.

komoda s pevným rámom a 5 prútenými
košíkmi. Materiál: drevo+prútie,
farebné prevedenie:
starobiela, (ŠxHxV): 40x29x90 cm.

89€

€

76€

75

59,90€

SEAT BENCH 1 NEW

BOND 1

MONET 1

MONET 2

praktická lavica s 2 zásuvkami v pevnom
drevenom ráme s vankúšom navrchu.
Materiál: drevo, farebné prevedenie:
biela, (ŠxHxV): 70x35x45 cm.

žehliaca doska s pevným dreveným
rámom s možnosťou sklopenia žehliacej
dosky, materiál drevo+prútie, farebné
prevedenie: sivá, (ŠxHxV): 118x30x86 cm.

komoda s masívným
dreveným rámom v elegantnom
štýle, v bielej farbe s farebnými
zásuvkami. (ŠxHxV): 50x30x70 cm.

komoda s masívnym dreveným
rámom, v elegantnom štýle, v bielej
farbe s farebnými zásuvkami. (ŠxHxV):
45x28x75 cm. Model len do vypredania zásob.

86€

49€

47€

68€

66€

37€
79€

SEAT BENCH 3
praktická lavica s 2 prútenými košíkmi v pevnom
drevenom ráme s vankúšom navrchu. Materiál:
drevo+prútie, farebné prevedenie: tmavohnedá,
(ŠxHxV): 70x35x45 cm.

ELI 1

ELI 3

BOND 2

žehliaca doska s pevným dreveným rámom, praktická lavica s papierovým košíkom
a vankúšom navrchu,
s možnosťou sklopenie žehliacej dosky, materiál:
drevo+prútie, farebné prevedenie: tmavohnedá, farebné prevedenie: tmavohnedá.
Materiál: drevo+prútie,
(ŠxHxV): 118x30x86 cm.
(ŠxHxV): 40x34x45 cm.

komoda s 3 prútenými košíkmi
ELI 2
v pevnom drevenom ráme, farebné komoda s 5 prútenými košíkmi v pevnom
prevedenie: tmavohnedá.
drevenom ráme, farebné prevedenie:
Materiál: drevo+prútie,
tmavohnedá, materiál drevo+prútie, (ŠxHxV):
(ŠxHxV): 28,5x33x65,5 cm,
28,5x33x104 cm. Doplnenie zásob 25.06.2020.

39,90€
€

62

SEAT BENCH 2 NEW
praktická lavica s 2 zásuvkami v pevnom drevenom ráme
s vankúšom navrchu. Materiál: drevo, farebné prevedenie: sivá/biela, kombinovateľná so sériami MANON
a MATIAS, (ŠxHxV): 70x35x45 cm.

70

53€

€

34

MATIAS 1
komoda s funkčnou zásuvkou
a 1 pruteným košíkom v pevnom
drevenom ráme. Materiál: drevo+prútie,
farebné prevedenie: sivá/biela, (ŠxHxV) 38x28x47 cm.

MATIAS 2
komoda s funkčnou zásuvkou
a 2 prutenými košíkmi v pevnom
drevenom ráme. Materiál: drevo+prútie,
farebné prevedenie: sivá/biela,
(ŠxHxV) 38x28x64 cm.

MATIAS 3
komoda s funkčnou zásuvkou
a 3 prutenými košíkmi v pevnom
drevenom ráme. Materiál: drevo+prútie,
farebné prevedenie: sivá/biela,
(ŠxHxV): 38x28x81 cm.

LAVICE/KOMODY

zútulnite si svoj domov
53

46€

57€

€

44

€

82€

32€

BIBI 2
ATENE TYP 7
komoda, materiál: MDF fóliovaná,
farebné prevedenie: biela.

(ŠxHxV): 30x30x81,59 cm

2-zásuvková biela komoda (prípadne
nočný stolík) s pevným
rámom, farebné prevedenie: biela/sivá.
Materiál: drevo, (ŠxHxV): 25x29x49 cm.
Doplnenie zásob 08.06.2020.

69€

BIBI 4

BIBI 3
3-zásuvková komoda s pevným rámom,
farebné prevedenie: biela/sivá.
Materiál:drevo, (ŠxHxV): 25x29x70 cm

10,90€

novinka

TALAS

47€

DARKIE 1

37

65€

DARKIE 2

DARKIE 3

komoda (prípadne nočný stolík) s pevným
komoda s pevným rámom, s funkčnou
komoda s pevným rámom, s funkčnou
rámom, s funkčnou zásuvkou a prúteným
zásuvkou a 2 prútenými košíkmi.
zásuvkou a 3 prútenými košíkmi. Materiál:
košíkom, materiál: drevo+prútie, farebné
Materiál: drevo+prútie, farebné prevedenie:
drevo+prútie, farebné prevedenie:
prevedenie: sivohnedá, (ŠxHxV): 40x29x42 cm
sivohnedá, (ŠxHxV): 40x29x63 cm
sivohnedá, (ŠxHxV): 40x29x88 cm

63€

€

45

€

6-zásuvková komoda s pevným rámom,
farebné prevedenie: biela/sivá.
Materiál: drevo, (ŠxHxV): 48x29x70 cm

46€

29,90€

praktická komoda so 4 zásuvkami,
DŽIMBO 1
materiál: MDF + masívne drevo,
skladací
kôš
na bielizeň. Materiál: drevo
farebné prevedenie: biela+prírodná,
+látka. Priemer x výška 42x70 cm.
(ŠxHxV): 32x30x109 cm.
Možno
ho
kombinovať:
so sériou ELI.
Na sklade od 30.06.2020.

BIBI 6

4-zásuvková komoda s pevným rámom,
farené prevedenie: biela/sivá.
Materiál: drevo, (ŠxHxV): 25x29x90 cm

89€
TEDRA

praktická lavica s tromi zásuvkami a mäkkým vankúšom, prevedenie:
biela+orech-medová, materiál: drevo, (ŠxHxV): 100x36x45 cm.
Doplnenie zásob 30.07.2020.

97€

89,90€

MANON 2
komoda s 2 prútenými košíkmi
v pevnom drevenom ráme, farebné
prevedenie: biela/sivá. Materiál:
drevo+prútie, (ŠxHxV): 38x28x52 cm

MANON 3
komoda s 3 prútenými košíkmi v
pevnom drevenom ráme, farebné
prevedenie: biela/sivá. Materiál:
drevo+prútie, (ŠxHxV): 38x28x69 cm

MANON 4
komoda so 4 prútenými košíkmi
v pevnom drevenom ráme, farebné
prevedenie: biela/sivá. Materiál:
drevo+prútie, (ŠxHxV): 38x28x86 cm

LINORA

praktická lavica so štyrmi zásuvkami a mäkkým vankúšom, prevedenie:
biela+orech-medová, materál: drevo, (ŠxHxV): 100x36x45 cm

119€

116€

€

68

66€

SEAT BENCH 4
praktická lavica s 2 prútenými košíkmi
v pevnom ráme s vankúšom navrchu,
farebné prevedenie: biela/medová. Materiál:
drevo/prútie, (ŠxHxV): 70x35x45 cm.

LAVICE/KOMODY

39€

GINGER 3 NEW
praktická lavica s prúteným košíkom
a vankúšom navrchu, farebné
prevedenie: biela/medová. Materiál:
drevo+prútie, (ŠxHxV): 40x34x45 cm

57€

GINGER 4
komoda so 4 prútenými košíkmi, farebné
prevedenie: biela/medová. Materiál:
drevo/prútie, (ŠxHxV): 71x28x43 cm.

79€

GINGER 1
komoda so 6 prútenými košíkmi, farebné
prevedenie: biela/medová. Materiál:
drevo/prútie, (ŠxHxV): 71x28x61 cm

GINGER 2
komoda s 10 prútenými košíkmi, farebné
prevedenie: biela/medová. Materiál:
drevo/prútie. (ŠxHxV): 71x28x95 cm

71

moderné sady políc na stenu
€

26€

€

17

16

1

cena za sadu 3 políc

od

2

23€

cena za sadu 3 políc biela-farebná

bielo-farebná
(žltá, modrá, ružová)

3

set 3 moderných políc, materiál: drevo + kov.
Farebné prevedenie: prírodná + čierna. Rozmery (ŠxHxV):
26x12,5x40 cm, 23x12x35 cm, 20x11,5x30 cm.

moderná polica, materiál: drevo + kov.
Farebné prevedenie: prírodná + čierna.
Rozmery (ŠxHxV): 50x10x42,5 cm.

moderná polica, materiál: drevo + kov.
Farebné prevedenie: prírodná + čierna.
Rozmery (ŠxHxV): 50x10x50 cm.

biela

AMOS

AZURI

DESIO TYP 2

DESIO TYP 1

sada políc 3 ks, materiál: MDF, prevedenie: biela, čierna alebo
biela-farebná, rozmery: (ŠxHxV): 3- 44x10x24 cm, 2- 36x10x16 cm,
1- 40x10x20 cm. V prevedení biela a čierna: 24 €.
€

90€

20

1

čierna

14

1

cena za sadu 3 políc
biela, čierna

čierna

cena za sadu 3 políc

2

2
1

KVADRO NEW

TRIX
sada políc 3 ks, materiál:
MDF, prevedenie: biela alebo čierna
rozmery: (ŠxHxV):
2- 42,5x10x21,5 cm,
1- 17,5x10x17,5 cm.
Doplnenie zásob 08.07.2020.

biela

2

sada políc 3 ks, materiál: MDF,
prevedenie biela alebo čierna,
rozmery: (ŠxHxV):
3- 25,4x8,7x25,4 cm,
2- 20,3x8,4x20,3 cm,
1- 15,3x8,4x15,3 cm.

čierna

3
biela
bílá

4

biela/lesk

1

12€

3
4

dub trufel

8

od

GANA

dub trufel

police, ktoré sa stávajú súčasťou steny vďaka
skrytému nástennému kovaniu, materiál: MDF,
hrúbka police až 5 cm, prevedenie: biela/lesk,
čierna/lesk alebo dub trufel. V prevedení
120 cm dub trufel a 30 cm biela/lesk
doplnenie zásob 08.07.2020.

1.
2.
3.
4.

čierna,
biela/lesk
13 €
17 €
22 €
27 €

(ŠxHxV):
30x25x5 cm
60x25x5 cm
80x25x5 cm
120x25x5 cm

2

€
čierna/lesk

lesk

dub trufel

1

3

EMA

8€
16 €
19 €
25 €

€

39

cena za sadu 4 políc

€

14

49
,90
cena

cena za sadu 2 políc

sada políc 4 ks, materiál: MDF, prevedenie: biela, (ŠxHxV):
1- 39,5x9x39,5 cm, 2- 34,5x9x34,5 cm, 3- 29,5x9x29,5 cm,
4- 24,5x9x24,5 cm. Doplnenie zásob 08.07.2020.

€

za sadu 3 políc

1
2

FIDO

sada políc 2 ks, materiál: MDF, prevedenie biela/oranžová,
rozmery: (ŠxHxV): 1- 26x10x26 cm, 2- 20x10x20 cm.

2

66€

33
biela

€

63

3

DIDO
biela

1

FRI NEW

sada políc 4 ks,
materiál: MDF,
prevedenie: biela,
rozmery: (ŠxHxV):
4- 41x20x41 cm,
3- 36x20x36cm,
2- 31x20x31 cm,
1- 26x20x26 cm.

€

37

€

19
,90
cena

za sadu 2 políc

cena za sadu 4 políc

4

€

čierna

zelená

36

€

€

29

sada políc 2 ks, materiál:
MDF, prevedenie biela,
čierna alebo zelená,
(ŠxHxV): 77x10x27,5 cm.
Doplnenie zásob
30.06.2020.

33

€

24

€

kvalitný
slovenský
výrobok

novinka

FEDOR
nástenná polica so skrytým nástenným kovaním,
sada 3 ks, hrúbka až 22 mm,
dodávané s kovaním, materiál: DTD laminovaná,
farebné prevedenie: dub artisan, biela, čierna, dub kraft
tmavý, dub sonoma, dub wotan alebo sivá grafit,
(ŠxHxV): 80x20x2,2 cm.

22€

na sklade police
až v 7 farebných
prevedeniach
€

36

biela

sivá látka+bielý kov

béžová látka+čierny kov

béžová látka+bielý kov

RANGER
čalúnený taburet, materiál: látka+kov, prevedenie: sivá látka+biely kov,
béžová látka+čierny kov alebo béžová látka+biely kov, (ŠxHxV): 41x31x45cm.
V prevedení béžová látka+biely kov len do vypredania zásob.

72

RAGIN

VASAV

taburet s prešitím oválneho tvaru,
materiál: látka, prevedenie: sivohnedá,
(ŠxHxV): 44x44x43 cm. Model len
do vypredania zásob.

kožušinový taburet s úložným
priestorom, materiál: umelá
kožušina, prevedenie: tmavosivá,
(ŠxHxV): 37,5x37,5x38 cm.

hnedá

čierna

NELA NEW
taburet prešívaný, materiál: textilná
koža+plast,farebné prevedenie: čierna,
hnedá alebo biela (ŠxHxV): 43x43x38,5 cm.

POLICE/TABURETY

69€

159
šírka až

cm

kvalitný
slovenský
výrobok

biela

dub sonoma/biela

čierna/biela

slivka/biela

TV stolík, materiál: DTD laminovaná (16 mm), rozmer (ŠxHxV): 159x40x38,8 cm, farebné
prevedenie: čierna/biela, slivka/biela, dub sonoma/biela alebo biela.

Zuno NEW
99€

89€

kvalitný
slovenský
výrobok

kvalitný
slovenský
výrobok

biela

čierna/biela

€

84

AGNES
TV stolík s vyklápacími dvierkami a policou, materiál: DTD laminovaná,
farebné prevedenie: dub sonoma, biela alebo čierna/biela,
rozmery (ŠxHxV): 120x45x40 cm.

dub sonoma

biela
dub sonoma

VARIO
multifunkčný regál,
ktorý možno preskladať
na TV stolík, regál či
konferenčný stolík. DTD
laminovaná, prevedenie:
biela,dub sonoma.
(ŠxHxV): 125x35x48 cm.

59€

87€

TYP 1 027
MARKER RTV stolík
120x41x36 cm

TYP 2 029
MARKER RTV stolík
110x41x55 cm

€

42

32€

Freddy 3

MARKER

materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma/ biela, rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV).
Vhodné kombinovať s komodami AGNESA zo strany 227.

Freddy 2

85€

23€
Freddy 1

TOFI NEW
- RTV stolík

€

99

RTV stolík, prevedenie: biela
(ŠxHxV): 150x39x51 cm,
korpus je hrubý 35 mm.
biela

€

56

FREDDY
regál – 2, 3 alebo 4 poličky; materiál: kov (chróm) + číre tvrdené sklo (5mm);
rozmery (ŠxHxV): 2-pol.regál: 39x39x47cm, 3-pol.regál: 39x39x77,5cm, 4-pol.
regál: 39x39x108cm.

novinka

ROSS

novinka

26

€

QUIDO

TV stolík, materiál: kov + tvrdené
sklo (10mm); farba: čierna,(ŠxHxV):
90x40x135 cm. Nosnosť 50 kg,
na uhlopriečku do 170 cm.

TV stolík, prevedenie: drevo MDF
fóliovaná čierna+kov (strieborná),
rozmery (ŠxHxV): 100x40x42 cm.

novinka

29,90

€

29,90

€

23€

príručný stolík, materiál: MDF+kov,
prevedenie: dub+čierny kov,
rozmery (priemer x V): 40x50 cm.
Na sklade od 03.07.2020.

SALINO
dizajnový konferenčný stolík,
materiál: MDF+kov, prevedenie: biely
mramor+čierny kov, rozmery (priemer x V):
60x50 cm. Na sklade od 03.07.2020.

RTV STOLÍKY/PRÍRUČNÉ STOLÍKY

GAGIN
dizajnový konferenčný stolík, materiál:
MDF+kov, prevedenie: čierny mramor
+čierny kov, rozmery (priemer x V):
50x40 cm. Na sklade od 03.07.2020.

39€

19

HANSON
IMSAR

43€

€

príručný stolík, farebné prevednie: top
sivej farby s potlačou a drevené nohy
natural, materiál: MDF+drevené nohy,
(ŠxHxV): 48x48x40 cm.
Model len do vypredania zásob.

RONEL NEW
praktický set troch príručných stolíkov. Materiál:
MDF + kov. Farebne prevedenie: veľký stolík
- čierna, stredný - žltá a malý – sivá. Rozmery:
60x60x50cm, 48x48x45cm, 36x36x40cm.
Model len do vypredania zásob.

73

19

16

€

€

14

JAKIM typ 2 NEW JAKIM typ 1 NEW
elegantný príručný stolík, materiál: MDF + kov, farebné prevedenie
TYP 1 dub drevo + čierne kovové nohy, TYP 2 dub drevo + biele
kovové nohy, (ŠxHxV): 40x40x40cm.

CELINI

biela

štýlový príručný stolík na kolieskach, materiál: DTD fóliovaná+čierne kolieska.
Farebné prevedenie: borovica, čierna alebo biela. Rozmery (ŠxHxV): 40x24x50 cm.

€

22

RONIN
elegantný príručný stolík, materiál: MDF + kov,
prevedenie: čierny dub + čierne kovové nohy.
Rozmery (ŠxHxV): 48x48x48cm.

26€

23€

KAREL

príručný stolík, materiál: oceľ+drevo,
farebné prevedenie: čierna+betón,
(ŠxHxV): 60x30x50 cm

€

28

dizajnový príručný stolík, materiál:
MDF + kov, farebné prevedenie:
biela, (ŠxHxV): 29/45x45x45 cm.

ZENOR

príručný stolík s možnosťou zavesenia,
príručný stolík s možnosťou zavesenia,
prevedenie: biela, MDF laminovaná, prevedenie: biela, MDF laminovaná, (ŠxHxV):
(ŠxHxV): 59x36x38 cm.
45x45x62 cm. Model len do vypredania zásob.

€

29,90

KALEB

LAVON

€

23

26€

25

príručný stolík, materiál: MDF s PVC fóliou
+oceľ s náterom, farebné prevedenie: biela, (ŠxHxV):
50x35x48 cm. Model len do vypredania zásob.

26€

VOLKER

€

€

VALMAR

24

TAVAS

€

príručný stolík s možnosťou zavesenia,
prevedenie: biela, MDF laminovaná
(ŠxHxV): 32x32x60 cm.

€

elegantný príručný stolík, farebné prevedenie: biela
s drevenými nohami natural, materiál: MDF+drevo,
(ŠxHxV): 48x48x40cm.

19,90

TENDER

príručný stolík na kolieskach,
prevedenie: MDF čierna + kov
(strieborná), (ŠxHxV): 33x38x60 cm.

čierna

ABBAS NEW

22€

príručný stolík, materiál: MDF s PVC fóliou
+oceľ s náterom, farebné prevedenie:
dub + biela, (ŠxHxV): 40x40x39,8 cm.

MANNY

moderný príručný stolík, farebné prevedenie:
čierna doska+biele nohy alebo biela doska
+čierne nohy, materiál MDF+kov, (ŠxHxV):
40x40x60cm. Model len do vypredania zásob.

18

borovica

štýlový príručný stolík na kolieskach so zárezom na tablet,
materiál: DTD fóliovana+čierne kolieska. Farebné prevedenie:
biela alebo svetlý betón. Rozmery (ŠxHxV): 40x24x50 cm.

19

19,90€

19,90€

NIDEN

€

14,90€

RUBEN

KALA
elegantný príručný stolík, farebné prevedenie: efekt dub+čierne
kovové nohy alebo biela, materiál: DTD + kov, (ŠxHxV): 40x40x61cm.

19,90€

novinka

€

17

€

elegantný príručný stolík, materiál: MDF+kov,
farebné prevedenie: drevo dub + čierna,
(priemer x V): 60x65 cm.

CAMPO
pojazdný regál - 3 kovové košíky, 1 polička,
prevedenie: MDF buk + kov (strieborná),
(ŠxHxV): 39x36x70 cm, 2 kolieska s brzdami.
Doplnenie zásob 15.07.2020.

€

38

35€

39

ZOELA NEW
štýlový príručný stolík na
kolieskach, materiál: DTD, farebné
prevedenie: biela. Rozmery (ŠxHxV): 60x24x70 cm.

74

ANABEL

príručný stolík s držiakom na časopisy,
prevedenie: kov (chróm)+ biela
lakovaná MDF, (ŠxHxV): 33x33x45 cm.

LIMA
servírovací stolík, buk (MDF) + kov
strieborná, (ŠxHxV): 60x38x84 cm,
2 kolieska s brzdami.

€

CARMEL
príručný stolík na kolieskach, materiál: plát MDF fóliovaná + kov,
orech + čierna alebo biela + biela, (ŠxHxV): 50x30x64cm.

PRÍRUČNÉ STOLÍKY

novinka

17€

novinka

25€

€

€

29,90€

27

21

novinka

€

10,90

CAMARO

PAMINO

servírovací podnos na opierky na ruky
sedacích súprav, materiál: MDF, farebné
prevedenie: čierna alebo biela,
(ŠxHxV): 32x24x11 cm.

príručný stolík, materiál: MDF lakovaný
+ drevené nohy (PVC fólia), farebné
prevedenie: biela + dub, (ŠxHxV):
40x40x42 cm.

€

32

€

€

19

29

PAROS

55€

€

35

39

LIRAN
praktický set dvoch príručných stolíkov, materiál:
MDF+drevo, farebné prevedenie: mramorový
efekt+nohy drevo natural, (ŠxHxV): 60x60x47 cm,
40x40x41,5 cm. Model len do vypredania zásob.
€
€ 44

44

novinka

HAGAN
príručný stolík/nočný stolík, materiál: MDF
+ borovicové masívne drevo, farebné
prevedenie: biela + prírodná.
Rozmery (ŠxHxV): 45x45x50 cm.

novinka

38

WILOV

PRÍRUČNÉ STOLÍKY

novinka

MIKRON

NERIMAN
praktický set dvoch príručných stolíkov,
farba: veľký stolík - biely, malý stolíksivý, (priemer x V): 60x50 cm
a 48x45 cm, materiál: MDF+kov.
Model len do vypredania zásob.

79,90€

RIMBO
set 2 príručných stolíkov, materiál: MDF+kov, farebné
prevedenie: dub+čierny kov, rozmery (ŠxHxV):
45x45x50/40x40x45 cm. Na sklade od 22.07.2020

RONDEL

36€

pojazdný servírovací stolík, materiál:
tvrdené číre sklo+kov-čierna,
rozmery (ŠxHxV): 60x37x67 cm.
Na sklade od 10.08.2020

€

55

KASE

príručný stolík, materiál: MDF +
masívne borovicové drevo (nohy),
farebné prevedenie: biela +
prírodná, (ŠxHxV): 45x45x62,5 cm.

23€

príručný stolík, prevedenie: MDF fóliovaná
(PVC) sivá + kovové nohy so zlatým náterom,
rozmery (ŠxHxV): 46x46x50 cm. Na sklade
od 30.06.2020.

49€

€

45

MEGON

48€

novinka

19,90

servírovací stolík s odnímateľnou táckou,
materiál: MDF, farebné
prevedenie: biela, rozmery
(ŠxHxV): 35x56x62 cm.

pojazdný regál na kolieskach s dvomi
poličkami v prevedení dub sonoma
a dvomi kovovými košíkmi, materiál:
MDF + kov, (ŠxHxV): 50x40x134cm.
Model len do vypredania zásob.

ALVAN

Na sklade od 10.08.2020

€ novinka

PATROL

PELOK

príručný stolík, materiál: sklo,
prevedenie: biela,
(ŠxHxV): 48x32x60 cm.

39€

€

pojazdný príručný stolík,
príručný stolík na kolieskach, materiál:
MDF + kov, prevedenie: matná biela, materiál: číre sklo+kov-sivá,
rozmery (ŠxHxV): 40x40x43 cm.
(ŠxHxV): 60x40x61 cm.

novinka

53€

€

praktický set troch príručných stolíkov,
materiál: fóliovaná doska 8 mm + kov,
farebné prevedenie: efekt čierny dub+sivá,
(ŠxHxV): 50x50x50cm, 44x44x42,5cm, 38x38x35cm.
Model len do vypredania zásob.

69€

príručný stolík, materiál: kov, farebné
prevedenie: čierna, rozmery (ŠxHxV):
50x40x45 cm. Na sklade od 22.07.2020

34

TALAN

LABON

príručný stolík, materiál: MDF-biely
mramor+kov-čierna, (ŠxHxV):
40x40x55,5 cm. Na sklade
od 30.07.2020

€

DERIN

elegantný príručný stolík na kolieskach,
materiál: MDF+kov+tmavé kolieska,
farba biela, (priemer x V): 43,6x52,5cm.

sada 2 konferenčných stolíkov, materiál:
MDF + kov, prevedenie: vzor biely
mramor, (priemer x V): 40x45 cm, 37x40 cm.
Model len do vypredania zásob.

45€

GARSY

DANZ
príručný stolík, materiál: MDF + masívne
drevo (nohy), farebné prevedenie:
biela, (ŠxHxV): 60x42x43 cm.

68€

HOLDEN

praktický set dvoch príručných stolíkov, farebné
prevedenie: MDF biela + kovové čierne nohy,
(ŠxHxV): 60x60x52cm a 40x40x40cm.

49€

ALADAR
servírovací stolík na kolieskach, materiál: kov + MDF, prevedenie: čierna+
strieborná. (ŠxHxV): 47x47x74 cm.

KALIO
pojazdný regál na kolieskach s dvomi
poličkami v prevedení dub sonoma a
s jedným kovovým košíkom, materiál:
MDF+kov, (ŠxHxV): 68x40x70cm.
Model len do vypredania zásob

79,90

€

ELON
servírovací vozík, prevedenie:
čierne sklo + chróm, (ŠxHxV):
71x38x74 cm.

HELGA
kuchynský pult - 2 zásuvky, 2 kovové košíky,
1 polička kovová+1 polička MDF, prevedenie:
buk (MDF) + kov, (ŠxHxV): 63x36x81 cm,
2 kolieska s brzdami.

74€

VESNA
servírovací stolík, čierne sklo
+ kov - chróm, (ŠxHxV): 50x45x72 cm.
Nosnosť: 1 sklo/3,5 kg.

75

nové farebné prevedenia a rozmery

€

18

19

(TYP 1)

€

novinky

€

od

19

novinky

48€

typ 3

set
2 kusov

(TYP 3)

+

50,90

prírodná+biela

BATIS

NANCER

€

17

19

(TYP 3)

(TYP 2)

+

DALUX

BATIS typ 1: 44x44x42 cm 25€
moderný príručný stolík
BATIS typ 2: 39x39x37 cm 20,90€
s odnímateľnou doskou
BATIS typ 3: 34x34x32 cm 19€
a úložným priestorom,
materiál: MDF + kov. Farebné prevedenie: grafit + čierna.

€

26€

NANCER

NANDO
moderný príručný stolík s odnímateľnou doskou a úložným priestorom,
materiál: MDF + kov. Farebné prevedenie: prírodná + čierna alebo
moderný príručný stolík s odnímateľnou
prírodná + biela (typ 3), rozmery (ŠxHxV): 40x40x40 cm (TYP1),
doskou a úložným priestorom. Materiál
40x40x34 cm (TYP2), 40x40x48 cm (TYP3).
MDF+kov. Farebné prevedenie: prírodná-vzor
Nancer TYP1 doplnenia zásob 30.07.2020.
+čierna. Rozmery (ŠxHxV): 45x45x48 cm.

€

set 2 moderných príručných stolíkov
s odnímateľnou doskou a úložným priestorom,
prírodná+meď
materiál: MDF + kov. Farebné prevedenie:
prírodná + meď alebo prírodná + biela, rozmery (ŠxHxV): 50x50x40 cm, 40x40x35 cm.

€

18

novinka

novinka

37€

ENPLO
moderný príručný stolík s odnímateľnou
doskou a úložným priestorom. Materiál:
MDF+kov. Farebné prevedenie: mramor+
biela. Rozmery (ŠxHxV): 40x40x40 cm.

45€

€

27

34€

KURTIS
konferenčný stolík, prevedenie: čierne tvrdené sklo
(5mm) + čierne kovové nohy, rozmery (ŠxHxV):
60x60x40 cm. Na sklade od 30.06. 2020.

39€
kvalitné
slovenské
výrobky

MIKKEL
konferenčný stolík, materiál: MDF+kov, prevedenie: efekt čierne dubové
drevo + modré kovové nohy, (ŠxHxV): 80x80x43 cm.

WAVE NEW

BERNARDO

konferenčný stolík, materiál: oceľ+číre a mliečne
sklo, (ŠxHxV): 90x55x41 cm.

konferenčný stolík, materiál: DTD laminovaná, prevedenie:
biela, (ŠxHxV): 90x55x40,7 cm, hrúbka až 22 mm.

nové farebné prevedenie
€

dub sonoma

€

39

40€

39
kvalitné
slovenské
výrobky

dub sonoma
truflový

dub sonoma

BERNARDO

dub wotan

INTERSYS 21

konferenčný stolík, materiál: DTD laminovaná, prevedenie: dub sonoma alebo dub wotan, (ŠxHxV): 90x55x40,7 cm, hrúbka až 22 mm.

42€

slivka

konferenčný stolík, DTD fóliovaná, slivka, dub sonoma
alebo dub sonoma truflový, (ŠxHxV): 58,5x58,5x47,2 cm.

43€

49€
dub sonoma

konferenčný stolík v prevedení drevo orech+biela, materiál: DTD,
(ŠxHxV): 100x50x40 cm.

konferenčný stolík, prevedenie: oceľ + číre vrchné sklo + 2 police MDF
dub sonoma, (ŠxHxV): 90x55x41 cm.

48€

AXEL NEW
konferenčný stolík, prevedenie: MDF - biela extra vysoký lesk HG +
oceľ + číre tvrdené sklo (6mm), (ŠxHxV): 90x55x41 cm.

76

DEREK

PANTY NEW

VIENNA NEW

€

52

49,90

SVEN
konferenčný stolík, prevedenie: MDF - biela extra vysoký lesk HG +oceľ +
dymové tvrdené sklo (6mm), (ŠxHxV): 90x55x42 cm.

francúzsky orech

konferenčný stolík, prevedenie: francúzsky orech alebo dub sonoma,
MDF laminovaná, (ŠxHxV): 80x48x39 cm.

€

45

€

BISMAK
sada 2 konferenčných stolíkov: biela + prírodná, materiál:
MDF + bambus lakovaný, (ŠxHxV): 46x30x40 cm, 60x40x45 cm.

KONFERENČNÉ STOLÍKY

39

€

57

€

59

TROY

TEYO

59

LIBOR NEW

konferenčný stolík, materiál: MDF (PVC fólia), prevedenie: wenge,
(ŠxHxV): 100x60x45 cm.

konferenčný stolík, materiál : DTD laminovaná, prevedenie:
dub sonoma, (ŠxHxV): 120x59x55 cm.

€

konferenčný stolík, materiál: MDF, prevedenie: buk + sklo - tvrdené,
(ŠxHxV): 100x60x42 cm.

€

59€

biela

59

betón/biela

dub sonoma/biela

DAMOLI

kvalitné
slovenské
výrobky

moderný konferenčný stolík, materiál: DTD laminovaná, rozmery (ŠxHxV): 90x60x43 cm, v prevedení: betón/biela, dub sonoma/biela alebo biela.

65€

€

65

€

59

€

59

biela

DORISA

65

€

dub sonoma

65€

€

59

59€

buk

59€

dub wotan

betón

konferenčný stolík, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma, dub canyon, biela, buk, dub wotan alebo betón, rozmery (ŠxHxV): 110x60x45 cm.

jEBAN

€

124

konferenčný stolík so zásuvkou, materiál: MDF fóliovaná + číre sklo (10mm),
prevedenie: dub sonoma, (ŠxHxV): 110x60x40cm. Model len do vypredania zásob.

kvalitné
slovenské
výrobky

€

59,90

59€

DAISY NEW

konferenčný stolík, materiál: plát MDF fóliovaná + kov, farebné
prevedenie: orech + čierna, (ŠxHxV): 90x50x37,5cm.

kvalitné
slovenské
výrobky

65€

€

DORISA

56€

59€

dub canyon

konferenčný stolík, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma, dub canyon, biela, buk, dub wotan alebo betón, rozmery (ŠxHxV): 110x60x45 cm.

65

€

ROKO
konferenčný stolík, materiál: MDF (PVC fólia) - svetlý orech +
kov (strieborná) (ŠxHxV): 100x60x44 cm.

59,90€

cena
za komplet

dub sonoma

3v1

biela

SIPANI NEW

dub canyon

kvalitné
slovenské
výrobky

sada 3 príručných stolíkov, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma, biela alebo dub canyon, rozmery (ŠxHxV): 50x50x55 cm, 45x45x47 cm, 40x40x39 cm

KONFERENČNÉ STOLÍKY

77

novinka

69,90€

novinka

67€

€

€
63

MAGNO TYP 2
set 2 konferenčný stolíkov, prevedenie : MDF laminovaná biela mat
+ chróm, rozmery (ŠxHxV): 100x40x35cm a 40x50x40 cm

set 3 konferenčný stolíkov, prevedenie: MDF laminovaná biela mat
+ chróm, rozmery (ŠxHxV): 40x40x42cm, 35x35x39cm a 30x30x36 cm

63

€

66

dub sonoma

INTERSYS NEW 22

MAGNO TYP 3
€

stolík, rozmery (ŠxHxV): 110x65x48 cm, dub sonoma,
slivka, dub sonoma truflový, wenge luisiana.

farebné prevedenia ponúkaného stolíka Intersys

59,90€
wenge luisiana

dub sonoma
truflový

slivka

€

LIBOR
NEW
Libor NEW
konferenčný stolík, materiál: MDF, prevedenie: dub sonoma + sklo číre
tvrdené 8mm, (ŠxHxV): 100x60x42 cm.

konferenčný stolík, prevedenie: MDF antický dub;
rozmery (ŠxHxV): 107x66x41 cm.

69€

€
64€ 65

výška až 55

HANNA

cm

74

dub canyon

GAUDI

VAVRO NEW

LIBOR NEW
konferenčný stolík, materiál: MDF, prevedenie: biela extra vysoký
lesk HG+sklo číre-tvrdené 8mm, (ŠxHxV): 100x60x42 cm.

dub sonoma/biela

cm
výška až 55

kvalitné
slovenské
výrobky

dub sonoma

GAUDI

konferenčný stolík, materiál: DTD laminovaná, farebné
prevedenie: dub sonoma/biela, rozmery (ŠxHxV): 91,8x67,5x43,2 cm

74€

74€

výška až 55

cm

74€

€

74

biela

dub san remo

buk

GAUDI

GAUDI

GAUDI

konferenčný stolík, materiál: DTD laminovaná (16mm), farebné prevedenie: dub sonoma, buk, biela, dub canyon alebo dub san remo, rozmery (ŠxHxV): 110x60x55 cm.

€

69,90

novinka

JAGO

sada 2 konferenčných stolíkov, materiál: MDF-plát +
borovicové masívne drevo - nohy, farebné prevedenie: biela + žltomedová
+ prírodná (nohy), rozmery (ŠxHxV): 48x35x88 cm, 60x40x98 cm

konferenčný stolík, materiál: MDF fóliovaná + tvrdené sklo (8mm/5mm),
prevedenie: wenge s čírym a čiernym sklom, (ŠxHxV): 100x60x45 cm.

75€

69,90€

75€

biela/čierna

biela/dub sonoma

BAKER
konferenčný stolík, DTD laminovaná, ABS hrany, prevedenie: biela/čierna alebo biela/dub sonoma, (ŠxHxV): 120x71x44 cm.
Stolíky je možné kombinovať s jedálenskými stolmi KRAZ zo strany 184.

78

69€

68€

DOBLO

PULA
moderný výškovo nastaviteľný konferenčný stolík
s ručným zdvíhacím mechanizmom, materiál: DTD laminovaná, farebné
prevedenie: dub sonoma/biela, rozmery: (ŠxHxV): 98x50x43-54 cm

kvalitné
slovenské
výrobky

BELTON
konferenčný stolík, materiál: MDF + číre sklo + matné sklo,
farebné prevedenie: betón, (ŠxHxV): 110x65x40 cm.

KONFERENČNÉ STOLÍKY

84€

84€

€

76

RAYMOND

biela

DRON

konferenčný stolík, prevedenie: orech MDF laminovaná +
čierne tvrdené sklo, rozmery (ŠxHxV): 119,5x73x45 cm.

dub sonoma

konferenčný stolík, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma, biela, biela/dub sonoma, čierna/biela,
rozmery (ŠxHxV): 95 - 170x60-95x40 cm.

84€

DRON

DRON

kvalitné
slovenské
výrobky

viacúčelový rozkladací konferenčný stolík

84€

čierna/biela

biela/dub sonoma

DRON

konferenčný stolík, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma, biela, biela/dub sonoma alebo čierna/biela, rozmery (ŠxHxV): 95 - 170x60-95x40 cm.

87€

€

83
85

€

82

€

PROSPER NEW

MALTO NEW
sada 2 konferenčných stolíkov, materiál: MDF+drevo,
prevedenie: biela + buk, rozmery: (priemer x V): 50x45cm, 40x40cm.

novinky

€
69,90
€
Xx

biela

MOIRA

moderný konferenčný stolík, materiál: tvrdené sklo + MDF,
prevedenie: plát stola – dub sonoma + nohy – sklo,
rozmery (ŠxHxV): 120x60x45 cm.

otočný konferenčný stolík, prevedenie: chróm + čierne sklo,
(ŠxHxV): 58-138x50x43 cm, dve otočné časti (priemer 50 a 40 cm).

69,90€

dub sonoma

69,90€

orech

KASTLER typ 1
set 2 konferenčných stolíkov, prevedenie. MDF laminovaná biela mat, dub sonoma alebo orech+čierne kovové nohy, rozmery (ŠxHxV): 75x75x37 cm a 65x65x32 cm. V prevedení biela+čierna a orech + čierna na sklade od 30.06.2020.

novinky

48€

48€

dub sonoma

biela

48€

orech

KASTLER typ 3

set 3 konferenčných stolíkov, prevedenie. MDF laminovaná biela mat, dub sonoma alebo orech + čierne kovové nohy, rozmery (ŠxHxV): 40x40x42 cm, 35x35x39 cm a 30x30x36 cm. V prevedení orech + čierna na sklade od 30.06.2020.

49,90€

novinky

biela

49,90€

dub sonoma

KASTLER typ 2
set 2 konferenčných stolíkov, prevedenie: MDF laminovaná biela mat alebo dub sonoma + čierne
kovové nohy, rozmery (ŠxHxV): 100x40x35 cm a 40x50x40 cm.

KONFERENČNÉ STOLÍKY

77€

ARIADNA
konferenčný stolík, prevedenie: DTD fóliovaná dub sonoma + biela
extra vysoký lesk HG, lamino, (ŠxHxV): 107x77x44 cm.

79

novinka

€

€

85

89,90

biela/grafit

DALEN

dizajnový konferenčný stolík, materiál: MDF+kov, prevedenie:
svetlý dub+čierny kov, (ŠxHxV): 110x60x45 cm. Na sklade od 03.07.2020.

€

€

106

€

98

106

biela/dub wotan

dub sonoma/biela

moderný konferenčný stolík so zásuvkou, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 110x58x43 cm v prevedení biela/dub wotan alebo dub sonoma/biela.

€

DAISY 2 NEW

kvalitný
slovenský
výrobok

DASTI

konferenčný stolík so zásuvkou, materál: MDF + číre sklo (10mm),
prevedenie: biela s extra vysokým leskom HG, (ŠxHxV): 110x60x40cm.

107

€

133

€

106

98€

biela/čierna

€

dub sonoma/biela
moderný konferenčný stolík so zásuvkou a odkladacím
priestorom, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 112x58x42 cm
v prevedení dub sonoma/biela.

107€

FOLKO NEW

konferenčný stolík, materiál MDF fóliovaná + číre sklo, farebné prevedenie:
biela + čierna s extra vysokým leskom HG, (ŠxHxV): 100x60x42 cm.

sada 2 konferenčných stolíkov, materiál: MDF+drevo, prevedenie: biela + buk,
rozmery: (ŠxHxV): 116x66x45 cm, 75x43x39 cm. Možnosť kombinovať
s jedálenským stolom DIDIER zo strany 173.

117€

117€

€

109

LOTTI

biela

konferenčný stolík, materiál: chróm + MDF - biela extra vysoký
lesk HG, rozmery (ŠxHxV): 100x60x30 cm. Model len do vypredania zásob.

111€

109€

LARS NEW

konferenčný stolík, prevedenie: chróm + sklo - číre s bielym
okrajom, (ŠxHxV): 85x85x45 cm.

kvalitný
slovenský
výrobok

DECHEN

moderný konferenčný stolík na kolieskach, materiál: DTD laminovaná,
(ŠxHxV): 110x59x43 cm, korpus biely až 22 mm/čierny 16 mm

LEONEL

novinka

kvalitné
slovenské
výrobky

DAWSON

konferenčný stolík, materiál: oceľ + sklo - tvrdené;
(ŠxHxV): 120x65x45 cm.

129

kvalitné
slovenské
výrobky

moderný konferenčný stolík na kolieskach, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV):
110x60x40 cm, prevedenie: biela/grafit alebo biela/dub sonoma

GABRIEL

€

biela/dub sonoma

BORMO

80

89,90

kvalitné
slovenské
výrobky

dub sonoma

DALAN

moderný konferenčný stolík so zásuvkou a odkladacím priestorom, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 74x74x40 cm v prevedení
biela alebo dub sonoma.

89,90€

114€

novinka

109€

ENISOL TYP 3

ENISOL TYP 1

ENISOL TYP 2

set 3 konferenčných stolíkov, prevedenie: MDF biela
s extra vysokým leskom HG + chróm, rozmery
(ŠxHxV): 40x40x42cm, 35x35x39cm a 30x30x36 cm

set 2 konferenčných stolíkov, prevedenie: MDF biely striekaný
mat + chróm, rozmery (ŠxHxV): 75x75x37cm a 65x65x32 cm
Doplnenie zásob 30.06.2020.

set 2 konferenčných stolíkov, prevedenie: MDF biela
s extra vysokým leskom HG + chróm, rozmery
(ŠxHxV): 100x40x35cm a 40x50x40 cm

KONFERENČNÉ STOLÍKY

€

127

134€

115€

KONTEX 2 NEW

AMIAS

HAGY

konferenčný stolík, MDF biela extra vysoký lesk HG + dub sonoma,
tvrdené číre sklo (8mm), (ŠxHxV): 110x60x40 cm.

novinka

€

89

163€

99,90€

139€

GROTO

dub+čierny kov

RUPERT

otočný konferenčný stolík s úložným priestorom
v prevedení biela extra vysoký lesk HG/dub sonoma,
materiál: DTD, (ŠxHxV): 100x60x33 cm. Model len do vypredania zásob.

86

€

novinka

199

143€

€

IKLIN
€

konferenčný stolík s dvoma taburetmi, materiál MDF+číre tvrdené sklo
(8 mm)+chróm, prevedenie: biela+čierna extra vysoký lesk HG, (ŠxHxV):
130x70x45 cm.

86

set 2 okrúhlych konferenčných stolíkov, materiál: MDF+kov,
prevedenie: dub+čierny kov alebo betón+čierny kov, (priemer x V): 80x45 cm, 50x40 cm. Na sklade od 03.07.2020.

203

145€

JEMAN

moderný set 2 okrúhlych konferenčných stolíkov s odnímateľnou
doskou a úložným priestorom, materiál: MDF+kov, prevedenie:
dub+čierny kov, (priemer x V): 60x33,5 cm, 37x37,7 cm.
Na sklade od 03.07.2020.

novinka

set 2 konferenčných stolíkov, prevedenie: MDF (PVC fólia) čierna
+ chrómové nohy, rozmery (ŠxHxV): 75x75x37cm a 65x65x32 cm.

konferenčný stolík, MDF biela extra vysoký lesk HG, tvrdené číre
sklo (8mm), (ŠxHxV): 110x60x40 cm.

€

betón+čierny kov

187€

JULIEN
konferenčný stolík, prevedenie: MDF - biela extra vysoký lesk HG
+ chróm + číre tvrdené sklo - 8mm, (ŠxHxV): 110x65x40 cm.

155€

€

179

asť
áč
čn ou
oto suvk
zá
so

DEMBA

MELIDA
konferenčný stolík so zásuvkou a úložným priestorom, prevedenie: dub
sonoma/MDF - biela extra vysoký lesk HG, (ŠxHxV): 120-159x60x43 cm.

DIKARO

konferenčný stolík s úložným priestorom - zásuvka v otočnej
časti, prevedenie: MDF biely/čierny extra vysoký lesk,
rozmery (ŠxHxV): 110x65x44cm. Model len do vypredania zásob.

konferenčný stolík so zásuvkou, prevedenie: MDF
- biela extra vysoký lesk HG, (ŠxHxV): 90x60x44 cm.
Po vysunutí zásuvky (Š) 123 cm. Na sklade od 22.07.2020.

203

€

199€

MELIDA
konferenčný stolík so zásuvkou a úložným
priestorom, prevedenie: sivočierna s kresbou dreva/MDF
- biela extra vysoký lesk HG, (ŠxHxV): 120-159x60x43 cm.

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

SPICE

Spice 3
komoda 4Z+2D
165x40x80

259€

Spice 4
komoda 4Z
50x40x80

luxusný systém komôd, materiál: DTD laminovaná,
zaoblené hrany dvierok, fronty - MDF frézovaná
s extra vysokým leskom high gloss v bielej farbe

KONFERENČNÉ STOLÍKY/KOMODY

122€
Spice RTV stolík
165x40x42

156€

81

dub sonoma/biela

biela/sivá

zľava

-12%

165€

144€

GENTA
obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany.
Farebné prevedenie: biela/čierna, biela/sivá alebo dub
sonoma/biela, rozmery (ŠxHxV): 210x42x180 cm.

biela/čierna

265€

298€

259

€

233

FRONTAL 1

obývacia stena s LED osvetlením (modré podfarbenie), materiál: DTD fóliovaná,
farebné prevedenie: biela + číre sklo, rozmery (ŠxHxV): 230x38x185 cm.

FRONTAL 2

biela/dub zlatý

€

obývacia stena s LED osvetlením (biele podfarbenie),materiál: DTD fóliovaná,
farebné prevedenie: dub sonoma + číre sklo, rozmery (ŠxHxV): 230x38x185 cm.

dub lefkas/zelená

129€

biela/sosna tmavá

nové farebné prevedenie

ROSO
82

obývacia stena, materiál DTD laminovaná, prevedenie: biela/dub zlatý, biela/sosna tmavá alebo dub lefkas/zelená, rozmery: závesná skrinka (ŠxHxV):
55x31x77 cm, RTV stolík, rozmery: (ŠxHxV): 175x39x34 cm, polica, rozmery: (ŠxHxV): 120x20x20 cm. Možnosť doobjednať LED osvetlenie v cene: 27 €.

NÁBYTOK DO OBÝVAČKY

107€

biela/biely HG

289€
biela/čierny HG

LUGO 2
TV stolík s LED osvetlením
(biele podfarbenie), MDF/DTD
laminovaná, farebné prevedenie:
biela/biela extra vysoký lesk
HG alebo biela/čierna
extra vysoký lesk HG,
rozmery: (ŠxHxV): 150x40x37 cm.

slivka/čierny - extra vysoký lesk HG

CANES NEW

obývacia stena s LED osvetlením, (modré podfarbenie), DTD laminovaná, MDF dvierka
prevedenie: slivka/čierna - extra vysoký lesk HG alebo biela/čierna - extra vysoký
lesk HG, rozmery (ŠxHxV): 280x42x180 cm.

229€

biela/čierny - extra vysoký lesk HG

kvalitný
slovenský
výrobok

zľava

-26%

312€

229€

cena za obývaciu stenu

biela/biely extra vysoký lesk HG

MONTEREJ

STONE

luxusná TV a media stena, MDF/DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela/biely extra vysoký lesk
HG, rozmery: (ŠxHxV): 185x37x162 cm, priestor na TV:(ŠxV): 138x107 cm, výklopná horná
a dolná časť, po oboch stranách (zboku) sú po 4 police.

obývacia stena STONE, materiál:
DTD laminovaná, farebné prevedenie:
dub canyon/hnedá lava U741, rozmery
(ŠxHxV): 270x40x190 cm.

89€

118€

cena za komodu

STONE komoda

komoda, materiál: DTD laminovaná,
farebné prevedenie: dub canyon/hnedá
lava U741, rozmery (ŠxHxV):98,6x35x81,9 cm

nastavte si vlastný odtieň RGB osvetlenia

extra vysoký lesk HG

ADGE

487

luxusná TV & media stena s RGB-osvetlením, DTD laminovaná,
predné plochy MDF s extra vysokým leskom HG + bezpečnostné sklo,
prevedenie: biela, (ŠxHxV): stena: 226x40x163 cm, priestor na TV:
145x36x100 cm, vľavo a vpravo sú po 3 sklené police, hore a dole po 2 police.

NÁBYTOK DO OBÝVAČKY

€

SOFI
obývacia stena, MDF/DTD laminovaná,
prevedenie: dub nelson/biely – extra vysoký lesk HG,
závesná skrinka so sklom - dvierka s dotykovým systémom
PUSH UP rozmery: (ŠxHxV): 268x49x208 cm

extra vysoký lesk HG

429

€

83

199,90€

239

Typ 1

€

169,90

Typ 2

biela extra HG vysoký lesk/biela

119,90

€

€

Typ 4

Typ 3

krémová extra HG vysoký lesk/dub sonoma

biela extra HG vysoký lesk/biela

čierna extra HG vysoký lesk/dub wotan

Typ 1 100x40x119 cm

MESIRE

Typ 2 165x40x80 cm

čierna s extra vysokým
leskom HG/dub wotan

krémová s extra vysokým
leskom HG/dub sonoma

biela s extra vysokým
leskom HG/biela

krémová s extra vysokým
leskom HG/dub sonoma

biela s extra vysokým
leskom HG/biela

čierna s extra vysokým
leskom HG/dub wotan

čierna s extra vysokým
leskom HG/dub wotan

krémová s extra vysokým
leskom HG/dub sonoma

rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

Typ 3 100x40x80 cm

systém komôd MESIRE, materiál: DTD laminovaná s extra vysokým leskom HG, farebné prevedenie: biela extra vysoký
lesk HG/biela, čierna extra vysoký lesk HG/dub wotan alebo krémová extra vysoký lesk HG/dub sonoma.

Typ 4 65x40x80 cm

extra vysoký lesk HG

novinka

novinka

FIDEL
184€

moderný sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb, jedální alebo spální, materiál: DTD laminovaná/dvierka MDF. Farebné prevedenie: dub craft zlatý/grafit sivá. Možnosť
dokúpenia LED osvetlenia do sklených vitrín A1, A2, C a H v cene 11 €/1 ks. Komponenty sa objednávajú jednotlivo a všetky sú na sklade - ihneď k odberu. Posteľ je dodávaná bez matraca a roštu.
Možnosť dokúpenia matraca a roštu v pevnom ráme s rozmerom 160x200 z našej ponuky na strane 192 a 193.

184€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

228€

206

€

€

206

149

29€

26€

€

Polica U
90x25x33,2

Polica D
135x25x33,2

135€

Vitrína ľavá A1 Vitrína pravá A2
54,7x42x200,5 54,7x42x200,5
LED za príplatok LED za príplatok
v cene 11€
v cene 11€

€

135

€

135

Policová skriňa I
95x42x159,5

Vitrína C
95x42x159,5
LED za príplatok
v cene 11€

165€

Komoda E
135x42x91

€

364€

117€

Komoda G
95x42x91

66€

165

268€

Vitrína H
90x42x200,5
LED za príplatok
v cene 11€

RTV stolík B
135,2x42x54,5

RTV stolík J
135,2x42x54,5

€

235

X1

Nočný stolík
54,6x42x54,5

X2

166€

€

188

€

79

Regál otvorený Regál otvorený Policová skriňa
ľavý R1
pravý R2
ľavá V1
54,7x42x200,5 54,7x42x200,5 54,7x42x200,5

84

Policová skriňa
pravá V2
54,7x42x200,5

Vešiaková skriňa
3D s policami F
135,2x58x200,5

Vešiaková skriňa
s policou Q
95x58x200,5

Konferenčný stolík T
90x70x40,5

Jedálenský
rozkladací stôl S
155-204x86x77

Posteľ 160 Z2
166,8x207,8x82
(bez roštu a matraca)

NÁBYTOK DO OBÝVAČKY

164€

169€

biela

REGIA

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, farebné
bielaprevedenie:
biela alebo sosna canyon, rozmery (ŠxHxV): 175x37x190 cm.

sosna canyon

€

183

285

komoda

€

obývacia stena

EVORA
obývacia stena, DTD laminovaná, prevedenie: biela/dub
grandson, rozmery: (ŠxHxV): 240x17,5-44x200 cm, komoda,
rozmery: (ŠxHxV): 135x30-44x96,5 cm, konferenčný stolík
(ALICANTE), rozmery: (ŠxHxV): 120x60x53 cm.

94

€

konferenčný stolík
(Alicante)

277€
obývacia stena

189€
komoda

94

€

konferenčný stolík

ALICANTE
obývacia stena, DTD laminovaná, prevedenie:
dub grandson/biela, rozmery: (ŠxHxV): 260x3040x171,5 cm, komoda, rozmery: (ŠxHxV):
155x30-44x93,5 cm, konferenčný stolík,
rozmery: (ŠxHxV): 120x60x53 cm, ku komode
odporúčame zakúpiť LED osvetlenie (biele
podfarbenie) v cene: 26€.
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85

novinka

novinka

196

€

€

289

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: antracit sivá/dub wotan,
rozmery (ŠxHxV): 200x40x180 cm. Ku obývacej stene odporúčame dokúpiť LED osvetlenie
s modrým podfarbením v cene: 14 €.

DULA

CALABRIA

obývacia stena s LED osvetlením (biele podfarbenie), materiál : DTD
laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma/tmavý betón, rozmery:
(ŠxHxV): 225x40x220 cm.

novinka

399€

€

399

extra vysoký lesk HG
MIRALDA

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná s extra vysokým leskom HG,
farebné prevedenie: biela extra vysoký lesk HG/dub wotan, dvierka
s dotykovým systémom PUSH UP, rozmery: (ŠxHxV): 250 x40 x207,5 cm.

KORFU

obývacia stena, DTD laminovaná, prevedenie: sivá/san remo, dvierka
s dotykovým systémom PUSH UP, rozmery (ŠxHxV): 270x50x185 cm.

326€
cena za obývaciu stenu

169€
komoda

BRISTOL
obývacia stena, DTD laminovaná,
prevedenie: dub wotan/lava hnedá super
mat, dvierka s dotykovým
systémom PUSH UP, rozmery:
(ŠxHxV): 240x50x196 cm, komoda
(ŠxHxV) 170x39,6x75 cm v cene: 169 €.
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biela/čierna - extra vysoký lesk HG

428€

416

€

LEO
obývacia stena s LED osvetlením (modré podfarbenie)
DTD laminovaná, fronty MDF extra vysoký lesk high
gloss, prevedenie: biela/čierna - extra vysoký lesk high
gloss alebo biela/biela - extra vysoký lesk high gloss.
Rozmery (ŠxHxV):250x180x42 cm.

biela/biela - extra vysoký lesk HG

139€
komoda

ASSOR
praktická obývacia stena, DTD laminovaná, prevedenie: san
marino/latte vysoký lesk HG, (ŠxHxV): 300x42-52x200 cm,
komoda (ŠxHxV): 130x35x85 cm
Možnosť dokúpenia LED osvetlenia v cene 11 €.

474

€

479

obývacia stena

€

IOVA

obývacia stena s LED osvetlením (biele
podfarbenie), DTD laminovaná, prevedenie:
dub nelson/betón - dvierka s dotykovým
systémom PUSH UP, rozmery: (ŠxHxV): 276x48x193 cm

novinka

novinka

€

84

konferenčný stolík

MYSTIE
obývacia stena, materiál: DTD laminovaná,
farebné prevedenie: dub sonoma, rozmery:
(ŠxHxV): 220x40x180cm, konferenčný stolík
rozmery: (ŠxHxV): 120x63x39 cm.
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€

229

obývacia stena

299€

OTEN
obývacia stena, materiál: DTD laminovaná,
dvierka s dotykovým systémom PUSH UP,
farebné prevedenie: svetlosivá/dub artisan, rozmery
(ŠxHxV): 216x32x190 cm.

87

429€
wenge luisiana

gaštan - wenge

dub sonoma

ATLANTIS NEW

obývacia stena s LED osvetlením (biele podfarbenie), materiál: DTD laminovaná, prevedenie: gaštan - wenge,
wenge luisiana, san remo alebo dub sonoma, rozmery: (ŠxHxV): 312x48x202 cm. Model v prevedení gaštan wenge len do vypredania zásob.
rozmery sú uvádzané v poradí ŠxHxV

lesk

san remo
€

187

€

156

529€
cena za OS

Slone 2

Slone 3

117x37x88 cm

152x37x88 cm

SLONE komody
široký rám dodáva komodám masívnejší efekt, materiál
DTD laminovaná, farebné prevedenie: betón+biela.

SLONE
obývacia stena s LED osvetlením /biele podfarbenie/, materiál: DTD
laminovaná, farebné prevedenie: betón +biela lesklá+číre sklo,
rozmery (ŠxHxV): 304x48x194 cm.

€

184
komoda

88

€

507

499€
cena za OS

356€
cena za OS

€

179

cena za komodu

KORINA

NESEBAR XL

praktická obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, prevedenie:
dub tmavý + dub jasný, lišty sú z MDF, úchytky sú v striebornej farbe;
rozmery (ŠxHxV) OS: 330x40-54x200cm, rozmery komody:
140x48x100 cm. Priestor na TV (ŠxV): 116x72,5cm Možnosť
dokúpenia LED osvetlenia v cene 11€.

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná,
farebné prevedenie: dub lefkas/grafit, rozmery:
(ŠxHxV): 300x40,2x190 cm, komoda: (ŠxHxV): 156,4x40,2x80,5
cm v cene: 179 €. K obývacej stene odporúčame zakúpiť LED
osvetlenie s bielym podfarbením v cene: 49 € a ku komode
LED osvetlenie s bielym podfarbením v cene: 21 €.
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kvalitný
slovenský
výrobok

betón/biela

čierna/biela

zľava

-20%
199€

159€
dub truflovy/biela

WAW NEW

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub
truflový/biela, dub wotan/biela, betón/biela alebo čierna/biela, rozmery:
(ŠxHxV): 188x30x165 cm. Kvalitný slovenský výrobok.

dub wotan/biela

novinka

zľava

-16%
398€

209€

€

343

PRESLI - KOMBINO

IZULA

obývacia stena s LED osvetlením (biele podfarbenie), prevedenie: dub sonoma, materiál: DTD fóliovaná, rozmery
(ŠxHxV): 243,4x41,3x184 cm. Dvierka jednotlivých skriniek majú moderné zaoblené hrany.

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub Yorkshire+tmavosivý betón, rozmery
(ŠxHxV): 209,8x33,9x167,3 cm. K obývacej stene odporúčame zakúpiť LED osvetlenie s bielym podfarbením v
cene 29€.

slivka/sivý grafit

CHERIS

luxusná sektorová zostava, vhodná na zariadenie obývacích izieb, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie:
san marino/ cream alebo slivka/ sivý grafit. Všetky komponenty sa objednávajú jednotlivo a obidve farebné
prevedenia sú na sklade ihneď k odberu.
€
€
€
€

146

117

82

22

san marino/cream
Cheris 7 polica
110x22x30 cm

135€

obidve farebné prevedenie sú na sklade - ihned k odberu
€
€

Cheris 9
konferenčný stolík
110x61x48 cm

79

93

€

88

Cheris 1
vešiaková skriňa
90x55x203 cm

Cheris 2
policová
skriňa
90x35x203 cm
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Cheris 5
komoda
164x45x80 cm

Cheris 8
RTV stolík
200x45x39 cm

Cheris 3
komoda
90x35x114 cm

Cheris 4
závesná vitrína
90x35x111 cm

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
€

34

Cheris 6
závesná polica veľká
110x24x41 cm

89

199€

novinka
€

365

cena za obývaciu stenu
bez komody 3D

komoda 3D

199€

komoda 3D
110x45x133,5 cm

239€

239€

komoda 2D4S
160x45x93,5 cm

komoda 2D4S

85€

TRIO
konf. stolík

obývacia stena, komody a konferenčný stolík, materiál:
DTD laminovaná, ABS hrany, dvierka s dotykovým
systémom PUSH UP, farebné prevedenie: sivá/dub craft
zlatý, rozmery (ŠxHxV): obývacia stena – 270x45x180 cm,
komoda 3D – 110x45x133,5 cm, komoda 2D4S –
160x45x93,5 cm, konferenčný stolík – 100x60x45,5 cm.

85€

konferenčný stolík
100x60x45,5 cm

SPRING
moderný nadčasový sektorový systém vhodný na
zariadenie obývacích izieb, materiál: DTD laminovaná, ABS
hrany, farebné prevedenie: grafit, biela alebo dub artisan /
čierny kov. RTV skrinky ERTV120 a ERTVSZ120 je možné
použiť ako závesné skrinky (bez kovovej podstavy) alebo
ako RTV skrinky s kovovou podstavou. Do regálu ER66
odporúčame dokúpiť úložný box ERR30 v cene: 24 €/ks vo
vami zvolenej farebnej kombinácii. Všetky komponenty sú
na sklade – ihneď k odberu vo všetkých farebných
prevedeniach, konferenčný stolík so zásuvkou EL60 len v
prevedení dub artisan.
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm.

€

157

€

58

(cena je uvedená bez
úložných boxov ERR30)

€

€

36

49

€

33

€

46

27€

24€

59€

polica EP30
30x35x30

79€

regál ER66
66x35x144

závesná
skrinka ED90
90x37x31

závesná
skrinka ED60
60x37x31

závesná
skrinka ED30
30x37x31

závesná
polica ER60
60x35x30

závesná
polica ER90
90x35x30

závesná
polica ER30
30x35x30

úložný box
ERR30
30x35x30

polica EP60
60x35x30

104€
€

207

149€

76€

63€

polica EP90
90x35x30

109€

komoda EK180
180x37x80

90

komoda EK120
120x37x80

RTV stolík ERTV120
120x35x30 cm
+kovová podstava
EST120 50€
104x30x16 cm, rozmer
s podstavou 130x35x46 cm.

RTV stolík ERTVSZ120
120x35x30 cm
+kovová podstava
konf.stolík
EST120 50€
104x30x16 cm, rozmer so zásuvkou EL60
60x60x42
s podstavou 120x35x46 cm.

SEKTOROVÝ NÁBYTOK DO CELÉHO BYTU

lesk

CITY
luxusná sektorová zostava vhodná na zariadenie obývacích izieb a spální
DTD laminovaná, ABS hrany, dvierka a zásuvky s dotykovým systémom
PUSH UP, farebné prevedenie: dub artisan/sivý grafit alebo biela/dub
grandson/biely lesk, čelo postele je čalúnené látkou Solo 267 vo farbe
taupe - sivohnedá. Možnosť dokúpenia LED osvetlenia s bielym
podfarebním. Všetky komponenty v obidvoch farebných prevedeniach
sú na sklade – ihneď k odberu. Nové prvky v sektore len vo farebnom
prevedení biela/dub grandson/biely lesk. K posteli odporúčame zakúpiť
rošt Basic flex front a matrac s rozmerom 160x200 zo strany 192 a 193.

biela/dub grandson/biely lesk

nové prvky - spálňa

biela/dub grandson/biely lesk

RTV stolík 187
LED za príplatok 18€
187,5x40x45,5 cm

79

komoda D4S
138,2x40x90,5 cm

nočný stolík
s LED osvetlením v cene
60x46x104,5 cm

89,90€

RTV stolík 138
LED za príplatok 18€
138,1x40x45,5 cm

297€

99€

124€

€

nový prvok v sektore

skriňa so zrkadlom 220
LED za príplatok 49€
220x54x202,4 cm

75€

75€

polica
138x20x20 cm

152€

177€

€

139

164

€

závesná vitrína 96
LED za príplatok 18€
96,5x40x82,5 cm

159€

vešiaková skriňa
s policami 96
96,5x54x193,5 cm

nový prvok v sektore

posteľ 160x200 s
úložným priestorom
164,4x210,4x104,5 cm
posteľ s nočnými stolíkmi

32€
47

226€

316€

cena za 2ks
nový prvok v sektore

114€

€

199

246€

646€

€

nový prvok v sektore

129€

dub artisan/sivý grafit

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

vysoká vitrína 60
LED za príplatok 23€
60x40x193,5 cm

NÁBYTOK DO OBÝVAČKY

nízka vitrína 72
LED za príplatok 18€
72x40x154 cm

komoda 138 so sklom
LED za príplatok 23€
138,2x40x90,5 cm

konferenčný stolík
100x60x45,5 cm

195€

159€

195€

komoda 138
138,2x40x90,5 cm
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BERGEN

sektorový systém s moderným minimalistickým dizajnom vhodný na zariadenie obývacích izieb, jedální alebo
predsiení, materiál: DTD laminovaná/čierne masívne drevo (nohy), ABS hrany, dvierka s dotykovým systémom
PUSH UP, farebné prevedenie: dub jackson hickory/grafit. Možnosť dokúpenia LED osvetlenia s bielym
podfarbením. Všetky komponenty sú na sklade – ihneď k odberu, jedálenský stôl BL140 na objednávku,
dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 16 cm.

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

nový prvok

moderný dizajn

€

144

€

279

29,90

169€

€

269

€

169€

129€

cena za komplet
polica BP104
104x19x12 cm

na objednávku

167€

nový prvok

jedálenský stôl BL140

konferenčný stolík BL104

140x80x75 cm

skrinka na
topánky BGD54

104x68x47 cm

54x39x112 cm

€

106

€

207

€

149

154€

vitrína BWT104

vitrína BWT54

komoda BKD104

RTV stolík BRTV104

komoda BK154

komoda BK104

RTV stolík BRTV154

104x39x185 cm
LED za príplatok 42 €

54x39x185 cm
LED za príplatok 26 €

104x39x126 cm

154x39x57 cm

154x39x84 cm

104x39x84 cm

154x39x57 cm

predsieň BGD104
104x19x104 cm
(vešiaková stena)
104x39x57 cm (botník)

moderný dizajn

novinka

INEM
sektorový systém s moderným minimalistickým dizajnom
vhodný na zariadenie obývacích izieb, materiál: DTD laminovaná
čierne masívne drevo (nohy), ABS hrany, dvierka s dotykovým
systémom PUSH UP, farebné prevedenie: sivá/dub jackson hickory
Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo
a sú na sklade – ihneď k odberu. Výška spodného priestoru
od podlahy je 16 cm.

29,90€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

€

247

249€

199€
€

179

komoda IK 100
100x40x121 cm

92

komoda IK 175
175x40x89 cm

komoda IK 125
125x40x89 cm

RTV stolík IRTV 175
175x40x54 cm

polica IP 90
90x19x17 cm

167€

RTV stolík IRTV 150
150x40x54 cm
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novinka

SIRAN

moderný, praktický sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb, materiál: DTD laminovaná,
vrchný plát a dvierka ABS hrana, farebné prevedenie: dub lefkas/čierna, nohy plastové/farba čierna.
Konferenčný stolík má dvierka s dotykovým systémom PUSH UP. Možnosť poskladania si zostavy podľa
vlastných predstáv, komponenty sa predávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k odberu.
Výška spodného priestoru od podlahy je 12 cm.
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

€

156

€

76

€

134

€

199

€

143

Typ 9
závesná vitrína
121x30x45
LED osvetlenie za príplatok 24 €

217€

Typ 1 skriňa
vešiaková s 1 policou

Typ 2
vitrína

Typ 3
kombinovaná komoda

Typ 4
komoda

81x55x191
Možnosť dokúpiť police
3ks v cene 26€

61x40x191
LED za príplatok 24€

131x40x131
LED za príplatok 43€

101x40x121
LED za príplatok 18€

€

28

Typ 10
polica
120x18x20

€

€

97€

159

129

Typ 5
komoda

Typ 6
RTV stolík

Typ 7
RTV stolík

Typ 8
konferenčný stolík

181x40x84

181x40x50

121x40x50

101x61x40

novinka

FORSO
sektorový systém s moderným minimalistickým dizajnom vhodný
na zariadenie obývacích izieb, materiál: DTD laminovaná, čierne
masívne drevo (nohy), ABS hrany, čierne dvierka s dotykovým
systémom PUSH UP, farebné prevedenie: dub artisan/čierna.
Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a
sú na sklade – ihneď k odberu. Výška spodného priestoru od
podlahy je 16 cm.
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

197€

139€

komoda FK151

komoda FK102

151x41x74

102x41x74

28€

157€

polica FP102
102x19x17

214€
konferenčný stolík FL102
s 2 zásuvkami
102x68x46

167€
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RTV stolík FRTV151

regál FR102

151x41x53

102x41x126

93

JOLK
elegantný sektorový systém v modernom štýle
vhodný na zariadenie obývacích izieb, materiál:
DTD laminovaná, lišty MDF. Farebné
prevedenie: biela/biely extra vysoký lesk HG.
Možnosť dokúpenia LED osvetlenia (biele
podfarbenie) do sklených vitrín v cene 13€.
Komponenty sa objednávajú jednotlivo a všetky
sú na sklade - ihneď k odberu.

novinka
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

extra vysoký lesk HG
307€

299€

173€

184€
249€

55€

39€

Polica 140

Polica 90

140x23x30

90x23x30

€

96€

169€

249

Konferenčný stolík 120
120x60x50
205€

199€

Vešiaková skriňa
s policami 4D

Policová
skriňa 2D

90x55x190

50x42x190

329

€

cena za obývaciu stenu

Vitrína 1D1W

Vitrína 2D2W

Komoda 3D3S

Komoda 2D2S

RTV stolík 6S/140

50x42x190
LED za príplatok v cene 13€

90x42x148,5
LED za príplatok v cene 13€

135x42x89

90x42x89

140x45x43,5

€

179

cena za komodu

biela

ROCHESTER
dub sonoma

94

obývacia stena, DTD laminovaná, prevedenie: biela alebo dub sonoma,
rozmery (ŠxHxV): 270x40,2x190 cm, komoda (ŠxHxV):
156,4x40,2x80,5 cm v cene 179 €. K obývacej stene odporúčame zakúpiť
LED osvetlenie s bielym podfarbením v cene 30 € a ku komode
LED osvetlenie s bielym podfarbením v cene 21 €.

NÁBYTOK DO OBÝVAČKY

Pri kúpe obývacej steny SALESA získavate ZADARMO masážny prístroj - NEUROSTIMULÁTOR TEMPO.
K
DARnyČprEístroj
masáž
e
v hodnot

30,-

273€

biela

€

237

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela alebo dub sonoma,
(ŠxHxV): 234,8x40,2x175 cm. Ku obývacej stene
odporúčame dokúpiť LED osvetlenie s modrým podfarbením v cene 21 €.
Salesa komoda, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela alebo dub sonoma,
rozmery: (ŠxHxV): 140,4x40,2x80 cm.
Ku komode odporúčame zakúpiť LED osvetlenie s modrým podfarbením v cene: 21 €.

163€

€

163
zľava

-13%
dub sonoma

SALESA

biela

dub sonoma

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

overená kvalita
odporúčame

polica AS 05
170x24x20

35€
závesná vitrína
s LED AS 08
60x35x119

129€

vitrína s LED AS 10
60x188x35

179€

extra vysoký lesk HG
komoda ASK6
149x42x86

173€
164€

RTV stolík s LED AS 30
170x42x46

35€

závesná vitrína
s LED AS 08
60x35x119

228€
173€

ADONIS
luxusná sektorová zostava vhodná na zariadenie obývacích izieb
s LED osvetlením (biele podfarebenie), DTD laminovaná, predné
fronty - MDF extra vysoký lesk: prevedenie: biela/biely extra
vysoký lesk HG alebo čierna/čierny extra vysoký lesk HG. Ceny
vitrín sú vrátane LED osvetlenia. Všetky komponenty na sklade
- ihneď k odberu.

komoda AS 01
79x35x103

129€
polica AS 05
170x24x20

228€

komoda ASK6
149x42x86

vitrína s LED AS 10
60x188x35

179€

RTV stolík s LED AS 30
170x42x46

155€
čierna

€

164

komoda AS 01
79x35x103

NÁBYTOK DO OBÝVAČKY

€
155
biela

konferenčný stolík AS96
110x60x45

95

rýchla dodávka - všetky prvky na sklade:
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
273€

269

€

334

€

293

€

52€

Lynatet 60
polica
150x20x19,5 cm

265€

Lynatet 01

Lynatet 05

Lynatet 20 A

vitrína 3D
64x42x194,5 cm

vitrína 3D- 1S
85x42x194,5 cm

vešiaková skriňa 2D
s policou
85x59x194,5 cm

€

307

€

299

179€

Lynatet 35

vitrína 3D-1S
109,5x42x143 cm

komoda 2D-1S
109,5x42x86,5 cm

Lynatet 40
komoda 3D-2S
164x42x86,5 cm

155€

173€

moderný dizajn - oblé hrany dvierok

Lynatet 42
komoda 3D
164x42x86,5 cm

195€

vitrína 3D-1S
85x42x143 cm

299€

Lynatet 33

265€

Lynatet 32

Lynatet 80

Lynatet 34
komoda 2D-1S
85x42x86,5 cm

PC stôl
125x61,9x72,8 cm

72€

71€

Lynatet 67

Lynatet 66

Lynatet 65

skrinka visiaca 3D
164x42x54,5cm

skrinka visiaca 1D
54,5x28x54,5 cm

skrinka visiaca 1D
54,5x28x54,5 cm

108€

179€

175€

Lynatet 50

Lynatet 51

Lynatet 70

komoda 2D-1S
164x42x45,5 cm

komoda 3D
164x42x45,5 cm

stolík
90x90x38,5 cm

LYNATET

luxusná sektorová zostava vhodná na zariadenie obývacích izieb, prevedenie: biela + dub sonoma truflový,
DTD laminovaná odolná voči poškriabaniu, vlhkosti a vysokej teplote. Predné časti sú vyrobené z MDF bielej
farby extra vysoký lesk HG, nemecký dizajn s elegantnými doplnkami v hnedej farbe. Dvierka jednotlivých
skriniek majú moderné zaoblené hrany. Možnosť dokúpenia LED osvetlenia QUATRO (biele podfarbenie)
do vitrín: jednobodové svetlo v cene 32 €/ks alebo dvojbodové svetlo v cene 47 €/ks.

všetky spálňové prvky sú teraz na sklade - ihneď k odberu:
696€

extra vysoký lesk HG

Rozmery sú uvádzané
v poradí (ŠxHxV):

693€

€

212

Lynatet 44
komoda 4S
96x42x86 cm

86€

79€
Lynatet 23
skriňa 4D
218,5x59x209 cm

Lynatet 96

Lynatet 95

nočný stolík
50x42x39,5 cm

nočný stolík
50x36x77,5 cm

€

516

€

luxusná sektorová zostava vhodná na zariadenie spální, prevedenie: biela + dub sonoma truflový, DTD laminovaná odolná voči poškriabaniu,
vlhkosti a vysokej teplote. Predné časti sú vyrobené z MDF bielej farby extra vysoký lesk HG, nemecký dizajn s elegantnými doplnkami v hnedej
farbe. Dvierka jednotlivých skriniek majú moderné zaoblené hrany. Ku posteliam odporúčame zakúpiť rošty a matrace s rozmerom 140x200,
160x200 alebo 180x200 cm na základe ponuky zo strany 192 a 193.

96

259

282

140x200

160x200

Lynatet 22

Lynatet 91

skriňa 3D
164x59x209 cm

posteľ 140
145,5x206x86 cm

€

Lynatet 92

€

304
180x200

Lynatet 93

posteľ 160
posteľ 180
165,5x206x86 cm 185,5x206x86 cm

SEKTOROVÝ NÁBYTOK DO CELÉHO BYTU

419€
obývacia stena

FREDO

obývacia stena a komoda, materiál: DTD
laminovaná, ABS hrany. Farebné prevedenie:
dub sonoma/biely mat, rozmery (ŠxHxV) obývacia stena:
275x56x190 cm, rozmery (ŠxHxV) komoda: 135x45x95 cm.
Možnosť dokúpenia 1-bodového LED osvetlenia
ku obývacej stene v cene 26 €.

139€
komoda

LEONARDO

extra vysoký lesk HG

luxusná sektorová zostava vhodná na zariadenie obývacích izieb a jedální s LED osvetlením, materiál: DTD laminovaná odolná voči
poškriabaniu a vlhkosti, prevedenie: dub riviera+extra vysoký lesk HG biela. V cene je zahrnuté LED osvetlenie po obvode skriniek
obývacej steny, možnosť dokúpenia LED osvetlenia Square naviac do sklených vitrín: jednobodové svetlo v cene 24€/ks alebo
dvojbodové svetlo v cene 32 €/ks. Dotykové otváranie a zatváranie soft closing. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo, sú na sklade - ihneď k odberu.

114€

114€

Regál P 01
60x42x198,5

Regál L 01
60x42x198,5

395€

Skriňa 2D 01
103,1x56x198,5

44€

45€

Polica 01
120x20x25

Polica 03
130x20x28

333€

333€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm.
€

287

287€

227€

227€

Vitrína pravá R - 03 Vitrína ľavá L - 03 Vitrína pravá R - 01 Vitrína ľavá L - 01 Vitrína pravá R - 02 Vitrína ľavá L - 02
60x42x198
60x42x198
60x42x164
60x42x124
60x42x124
60x42x164

224€

183€

RTV stolík 01
146x42x42

RTV stolík 02
130x42x42
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318€

324€

329€

329€

Komoda pravá R - 04
107x42x124

Komoda ľavá L - 04
107x42x124

systém tichého zatvárania dvierok

systém tichého dorazu zásuviek

€

82

177€

Komoda 01
158x42x89

Komoda 02
158x42x89

Konferenčný stolík
106x68x35

Jedálenský stôl rozkladací
140-180x85x76,5

97

209

€

€

139
RUPOR NEW

KNOX

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie:
biela/čierna, rozmery (ŠxHxV): 225x37/42x175 cm.

ASOLE

obývacia stena, farebné prevedenie: dub sonoma + biela,
materiál: DTD fóliovaná, rozmery (ŠxHxV): 230x40x190 cm.

moderný sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb alebo študentských izieb, materiál: DTD
laminovaná, ABS hrany, úchytky drevené, farebné prevedenie: orech select/biela. Všetky komponenty sú
na sklade – ihneď k odberu. Možnosť zakúpenia LED osvetlenia s bielym podfarbením ku vitríne E3 v cene 25 €.

197€

133€

€

129

€

86

€

149

kombinovaná skriňa E1
80x50,2x196,4

policová skriňa E2
40,9x50,2x196,4

vitrína E3
40,9x38,2x196,4
Led za príplatok 25€

€

75

26€

závesná skrinka E9
80x26,2x40,8

129€

komoda E7
80x38,2x83,8

98

polica E10
119,3x15,6x14
€

177

komoda E6
119,3x38,2x83,8

regál E8
41x38,2x162,2

24€

komoda E5
80x38,2x123

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:
€
€

89

105

polica E11
80x15,6x14
€

konf.stolík E13
80,6x80,6x44,6

127

€

109

PC stôl E14
112x50,2x78,2

skrinka s policami E12
40,9x38,2x162,2

RTV stolík E4
132x38,2x44,6

34€

závesná polica E15
37,3x25x37,4
€

29

závesná polica E16
37,3x21x37,4
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novinka
€

96

polica
91,5x18x13

regál
129x32,8x174

59€

76€

barová komoda
60x39,6x135

RTV stolík
180x39,6x49

15€

závesná skrinka
160x27,8x35,2

89€

184€

komoda
120,9x39,6x156

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm
elegantný sektorový systém v škandinávskom štýle vhodný na zariadenie obývacích izieb, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma/sivá.
Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k odberu. Nožičky drevené vo farbe čierna, dvierka s
dotykovým systémom PUSH UP. Výška spodného priestoru od podlahy je 12 cm.

HURON
novinka
komoda
119,9x39,6x85,6

132€
79€

€

59

RTV stolík 140
136,8x39,6x56,9

59€

konf. stolík
91,5x49,6x45

RTV stolík 100
91,5x39,6x56,9

86€

botník 2-radový
s 1 zásuvkou
90x26x101,5

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm
elegantný sektorový systém a botník v škandinávskom štýle vhodný na zariadenie obývacích izieb a predsiení, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub puccini/biela.
Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k odberu. Nožičky drevené vo farbe dub puccini, dvierka sektorového systému s
dotykovým systémom PUSH-UP. Výška spodného priestoru od podlahy je 12 cm.

LAND
novinka

MARLEY

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

moderný, praktický sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích, detských alebo študentských izieb, materiál: DTD
laminovaná, farebné prevedenie: čierna/dub wotan/sivá, nohy kovové/farba čierna. Možnosť poskladania si zostavy
podľa vlastných predstáv, komponenty sa predávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k odberu. Možnosť dokúpenia LED
osvetlenia do vitríny typu 2 v cene 29€ alebo do vitríny typu 4 v cene 18€. Typ 11
a 12 viacúčelové police je možné využiť ako závesné police alebo ako úložné boxy
do regálu typ 3. Výška spodného priestoru od podlahy je 14,5 cm.

189€

159€

139€
38€

Typ 11

105€

viacúčelová polica s dvierkami
35x30x35

149

33€

€

Typ 12

Typ 10

viacúčelová polica

konferenčný stolík
100x60x55

35x30x35

217€

157€

119,90€

159€

129€

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5

Typ 6

Typ 7

Typ 8

Typ 9

kombinovaná skriňa

vitrína

regál

komoda

kombinovaná komoda

kombinovaná komoda

PC stôl

RTV stolík

RTV stolík

80x40x190

50x40x190

75x30x163

80x40x124

160x40x83

120x40x67

120x60x76

160x40x50

120x40x50
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99

novinka

korpus hrubý až 50 mm

HILARD

elegantný sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb s 3D
efektom, úchytky kovové, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, farebné
prevedenie: dub stirling. Komponenty zo sektorového systému sa
objednávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k odberu. Možnosť
dokúpenia LED osvetlenia s bielym podfarbením do sklených vitrín
AR2 a AR3 v cene: 32€.

€

€

239

219

76€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm.

€

289

polica AR10
140x27x36

299€

244€

komoda AR8
173x44x125

komoda AR5
153x44x88

€

179€

komoda AR6
123x44x88

komoda AR13
93x44x88

219

€

168

€

105

konferenčný stolík AR11
120x63x54

skriňa vešiaková AR1
98x53x198

vitrína AR2
68x39x198
LED za príplatok: 32€

vitrína AR3
113x44x165
LED za príplatok: 32€

RTV stolík AR9
143x44x53

novinka

VINCO
elegantný sektorový systém v modernom štýle vhodný
na zariadenie obývacích izieb, materiál: DTD
laminovaná/MDF dvierka, ABS hrany. Farebné
prevedenie: dub wotan/extra vysoký lesk HG biela.
Možnosť dokúpenia LED osvetlenia (biele podfarbenie)
do sklených vitrín A1, A2 a C v cene 11€/1ks.
Komponenty sa objednávajú jednotlivo a všetky sú na
sklade - ihneď k odberu.
€

29

23

polica D
118x20x21

polica U
78x20x21

€

€

109

RTV stolík B
133,3x45x48 cm

€

78
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
€

248

€

126

€

126

€

188

€

188

€

167

167€
€

179

205€

€

199

vešiaková skriňa
s policou F
80,1x56x200 cm

100

regál otvorený
ľavý R1
50,1x40x200 cm

regál otvorený
pravý R2
50,1x40x200

vitrína ľavá A1
vitrína pravá A2
50,1x40x200 cm
50,1x40x200 cm
LED za príplatok 11 € LED za príplatok 11 €

policová skriňa
ľavá V1
50,1x40x200 cm

policová skriňa
pravá V2
50,1x40x200 cm

vitrína C
80x40x145 cm
LED za príplatok 11 €

konferenčný stolík T
120x60x44,5 cm

komoda G
120,1x40x85,1 cm

€

117

komoda E
80,1x40x85,1 cm
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214€

cena za obývaciu stenu

dub sonoma

biela/betón svetlý

dub sonoma

biela/betón svetlý

BREAK

€

169

obývacia stena a komoda, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela/betón svetlý alebo dub sonoma, rozmery (ŠxHxV) obývacia stena:
230x40,2x200 cm, komoda: 154x86x40 cm. K obývacej stene a komode odporúčame zakúpiť 2-bodové LED osvetlenie s bielym podfarbením v cene: 30 €.

cena za komodu

NORTY

moderný viacúčelový sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb, jedální, spální alebo pracovní, materiál: DTD laminovaná,
prevedenie: dub sonoma. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu. Posteľ je
dodávaná bez roštu a matraca. Matrac s rozmerom 160x200 je možné dokúpiť na základe našej ponuky zo strany 192a 193.

194€

323€

205€

165€

153€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

129€

185€ 128€

Typ 1
Skriňa so zrkadlom 3d4s

Typ 2
Skriňa vešiaková
so zásuvkou 4d1s

127x60x210 cm

88x55x210 cm

Typ 3
Typ 4
Typ 5
Typ 6
Typ 7
Vitrína so zásuvkou Vitrína so zásuvkou Regál so zásuvkou Regál otvorený Vitrína so zásuvkou
2d2w1s
1w3s
1d3s
s 2 zásuvkami 3s
2w2d1s
88x40x210 cm

Typ 10
Komoda so zásuvkou 2d5s

Typ 11 Komoda so zásuvkou
4d1s

87x40x92 cm
€

127x40x92 cm

168x40x92 cm

55

79

57x40x210 cm

99

Typ 9
Komoda so zásuvkou 2d1s

€

57x40x210 cm
€

156

167

94€

57x40x210 cm
€

€

39€

Typ 12
PC stôl 1d1s/120
120x60x75 cm

165,5x205x85 cm

87x40x154

39

€

€

174

Typ 13 Nočný stolík 1s
46,5x42x45 cm

Typ 8
Posteľ 160
(bez roštu a matraca)

Jedálenský rozkladací stôl
Grand typ 12
161x91x77 cm

€

33

Typ 19 Polica 90
87x22x20 cm

Typ 15 Konferenčný stolík 120

Typ 16 RTV stolík 2d

120x60x50,5 cm

127x42x51 cm
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Typ 17 Regál visiaci 130

Typ 18 Panel 120

Typ 20 polica 130

127x28x30,5 cm

120x25x50 cm

127x22x20 cm

17€
22€

101

89€
Zrkadlo LS
123x7x84,5

RENE

novinka

elegantný sektorový systém v provensálskom štýle s LED osvetlením, vhodný
na zariadenie obývacích izieb a jedální, materiál: DTD laminovaná, farebné
prevedenie: biela andersen/dub bernstein. Komponenty zo sektorového
systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k odberu. Cena
sklenej vitríny 68 je vrátane LED osvetlenia. Výška spodného priestoru od
podlahy je 6 cm.

98€

188€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

188€

29,90

244€
93€

nadstavec
na komodu 100
100x38x107
€

119

komoda 100
100x45x91

polica
118x22x20

€

125€

166€

nadstavec
na komodu 160
160x38x107

RTV stolík 118

€

199

144€

118x45x58

kombinovaná komoda 160
160x45x91

vitrína 68

vitrína 117

RTV stolík 173

regál

vitrína 112

68x37x201
Vrátane LED osvetlenia

117x37x201

173x45x58

68x37x159

112x37x159

novinka

GRIS
sektorový systém v klasickom štýle vhodný na zariadenie obývacích izieb a predsiení, materiál:
DTD laminovaná, lišty MDF, ABS hrany, farebné prevedenie: sivá svetlá/dub jackson hickory
Možnosť dokúpenia LED osvetlenia s bielym podfarbením do sklených vitrín GWT65 a GWT115
v cene 24€. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade –
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm ihneď k odberu. Výška spodného priestoru od podahy je 5 cm.
€
€

€

169

126

€

33

€

225

159

cena za komplet

polica GP113
113x19x22

214€

€

159

konf. stolík GL115
115x68x45

€

119

vitrína GWT65
65x40x192
LED za príplatok 24€

102

vitrína GWT115
115x40x154
LED za príplatok 24€

komoda GKSZ165
165x40x90

komoda GKSZ115
115x40x90

RTV stolík GRTV165
165x40x45

predsieň GD115
115x40x45 - skrinka na topánky
113x19x98 - vešiakový panel
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korpus hrubý až 40 mm

dub grand

detail úchytky
biela/dub grand

dub grand
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm
€

€

275

€

239

elegantný sektorový systém v provensálskom štýle
vhodný na zariadenie obývacích izieb, jedální a spální s
3D efektom, úchytky kovové, materiál: DTD laminovaná,
ABS hrany, farebné prevedenie: dub grand alebo
biela/dub grand. Komponenty zo sektorového systému
sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k
odberu. Manželská posteľ s úložným priestorom(rozmer
plochy na spanie: 160x200 cm) je dodávaná s výklopným
roštom bez matraca. Matrac s rozmerom 160x200 je
možné dokúpiť na základe ponuky zo strany 192 a 193.

317€
€

€

224

vitrína MZ4
70x40x200

42
195

254€

vitrína MZ5
125x40x180

vitrína MZ6
165x40x130

barová komoda MZ8
85x40x130

komoda MZ9
180x45x87

288€

RTV stolík MZ15
150x45x55

skriňa kombinovaná MZ3
165x54x200

292€

polica MZ18
120x19x20

€

83€

€

108

113€

zrkadlo MZ16
128x5x71

komoda MZ10
160x45x87

len v prevedení
dub grand

399

skriňa vešiaková
s policami MZ2
100x54x200

obidve farebné prevedenia
- na sklade ihneď k odberu

€

458

len v prevedení dub grand

novinka

LEON

and

ení dub gr

len v preved

385€

posteľ MZ21 s úložným
konferenčný stolík MZ17 nočný stolík MZ19 priestorom a výklopným roštom
45x40x48
165x210x75
120x60x55

komoda MZ11
140x45x87

novinka

179€

SUDBURY
moderná sektorová zostava vhodná na zariadenie obývacích
izieb, jedální a spálni, materiál: DTD laminovaná/ dvierka
MDF. Farebné prevedenie: dub craft zlatý/dub craft biely.
Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú
jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu. Posteľ je
dodávaná bez matraca a roštu. Možnosť zakúpiť matrac a rošt
v pevnom ráme s rozmerom 160x200 cm na základe ponuky
zo strany 192 a 193. Výška spodného priestoru od podlahy je
4,2 cm.

335€

€

299

243€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

163€

€

219

416€

192€

22

vitrína C
98,1x41,8x145,7

polica I
130x20x25

€

200
€

378

179€

176€

€

175

€

RTV stolík B
167,9x47,8x62,7
€

159

227€
53€

€

48

zrkadlo W
124,8x2,2x60

vešiaková skriňa
4D s policami Q
177,7x59x199,7

vitrína A
68,3x41,8x199,7
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komoda E
167,9x41,8x96,7

komoda G
137,9x41,8x96,7

€

136

232

135€

Komoda J
118,1x41,8x96,7

136€
€

159

vešiaková skriňa
2D s policami F
98,1x59x199,7

206

150€
€

149€

177€

vešiaková skriňa
3D s policami H
137,9x59x199,7

256€

€

policová
regál otvorený R
skriňa V
68,3x41,8x199,7
68,3x41,8x199,7

posteľ 160 Z2
167,7x209x93,2
(bez matraca a roštu)

€

99

€

€

89

nočný stolík X
58,3x41,8x62,7

77

€

70

123€

konferenčný stolík T2 jedálenský rozkladací stôl S
70x110x40
135-184x86x77

103

nové prvky v sektore

959€

€

899
cena za komplet

( skriňa S4D+posteľ L1
+ 2 nočné stolíky )

€

556

524

€

PROVANCE
164€

moderný sektorový systém v trendovom vidieckom štýle s originálnymi úchytkami, vhodný na zariadenie obývacích
izieb, jedální, spální a predsiení, materiál: DTD laminovaná, lišty MDF, farebné prevedenie: sosna andersen+dub
lefkas. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu. Posteľ je
dodávaná s roštom bez matraca. Možnosť objednania matraca s rozmerom 160x200 zo strany 192 a 193.
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
€

249

€

185€

€

256 €

226

nový prvok

235

Vešiaková skriňa S4D
s policami

Botník SNB

Komoda K6S

Komoda K3S

Komoda K3SP

80x36x113 cm

130x43x68 cm

130x43x88 cm

130x43x88 cm

Komoda K3D

Komoda K4S

130x43x88 cm

130x43x88 cm

171x53x198 cm
€

206

€

195

213

€

149

199€

€

339€

139€

233€

249

€

279€

166€

179€

77

€

Konferenčný
stolík ST
70x70x53 cm
€

€

Regál R2

Regál R3

Vitrína W2D2S

90x43x198 cm

90x43x198 cm

140x43x198 cm

Vešiaková skriňa Vešiaková skriňa Policová Vitrína W2S Vitrína W1S
s 2 zásuvkami S1D2S S2D s policou skriňa S1D 90x43x198 cm 50x43x198 cm

257

€

92€

87€

Vešiak WP
109x22x40 cm

104

90x53x198 cm

59€

50x43x198 cm

284€

€

269

Nadstavec
na komodu R2D

130x35x111 cm

130x35x111 cm

63€

149€

59€

nový prvok

€

nový prvok

61x42x205

89€

Nadstavec
na komodu W2D

nový prvok

Regál R1
90x43x198 cm

277

116

nový prvok

nový prvok

166

Posteľ L1

Zrkadlo LS

Zrkadlo LS2

s roštom, bez matraca
165x205x100 cm

120x7x80 cm

82x2x82 cm

Jedálenský rozkladací stôl STD

Nočný stolík SN

Komoda LWK

160-203x90x82 cm

51x43x45 cm

110x43x48,5 cm
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sivá

nové farebné prevedenia

zelená

PROVANCE

moderný sektorový systém v trendovom vidieckom štýle s originálnymi úchytkami, vhodný na zariadenie obývacích izieb a predsiení, materiál: DTD laminovaná, lišty MDF, farebné
prevedenie: sivá alebo zelená. Všetky komponenty sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k odberu.
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

249€

256€

179€

235€

Komoda K3S

Komoda K3SP

Komoda K4

Komoda K6S

130x43x88 cm

130x43x88 cm

88x43x88 cm

130x43x68 cm

89€

€

166

€

83

€

154

166€
Vešiak WP
109x22x40 cm
€

22
Polica P1
130x20x20 cm

€

59
Policová skriňa
S1D

RTV stolík

Konferenčný stolík ST2

Nadstavec na komodu W2D

120x60x51 cm

130x35x111 cm

158x43x49 cm

50x43x198 cm
€

249

279€

179€

233€

Zrkadlo LS2
82x2x82 cm
€

149

Vešiaková skriňa
S2D s policou
90x53x198 cm

Vitrína W2S

Vitrína W1S

90x43x198 cm

50x43x198 cm
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Vešiaková skriňa
s 2 zásuvkami S1D2S
61x42x205 cm

164€

Komoda LWK

Botník SNB

110x43x48,5 cm

80x36x113 cm

105

na sklade nové farebné prevedenie

PARIS

497€

€

399€

€

486

elegantný sektorový systém v provensálskom štýle vhodný na zariadenie obývacích
izieb, jedální, spální, detských izieb a predsiení, DTD laminovaná + MDF lakovaná
(ozdobné lišty), farebné prevedenie: biela alebo sivá, kovové úchytky. Komponenty
zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu.
Paris jedálenský stôl 79850/10 a vysoká vitrína 79865 - len na objednávku. Dodacia
lehota je 6-8 týždňov. Postele 76703 a77801 sú dodávané bez roštu a matraca.
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV): Posteľ 77803 je dodávaná s roštami a bez matracov, po rozložení vznikne plocha
na spanie 160x200 cm. Možnosť objednať rošt a matrac 80x200 cm, 90x200 cm
alebo 180x200 cm zo strany 192 a 193.
€
€
€
€
€
€

385

259

Vešiaková skriňa s policami
4D 75354
181,4x60,5x200,6 cm

Vešiaková skriňa s policami
3D 75353
138,8x60,5x200,6 cm

€

Vešiaková skriňa s policami
3D 75353
138,8x60,5x200,6 cm

Komoda 76718
96,2x48,5x139,5 cm

189

Komoda 76718
96,2x48,5x139,5 cm

197

97

99

Komoda 76716
96,2x48,5x86,9 cm

Komoda 76716
96,2x48,5x86,9 cm

Nočný stolík 70302
43,6x40x58,8 cm

Nočný stolík 70301
62,6x40x49,3 cm

€

€

325

52

€

211

€

295

279

226

Zásuvný kontajner
s kolieskami pod
posteľ 90x200 77805
99,5x90,4x23,3 cm

€

407

Posteľ 76703 180x200 cm
199,1x210,8x110 cm

Posteľ 76703 180x200 cm
199,1x210,8x110 cm

Posteľ 77801 90x200 cm
108,6x210,8x100 cm

Posteľ 77801 90x200 cm
108,6x210,8x100 cm

€

262
€

59

259€

144€

nový prvok na sklade

399€

Posteľ s prístelkou a dvoma zásuvnými kontajnermi
77803 (posteľ dodávaná s roštami)
216,2x93,7x82,8 cm
€
€

179€

94

nový prvok na sklade

168
Vešiak 70308
102,6x34,3x40 cm

192

€

€

189

RTV stolík 77812
102,6x41,6x50,8 cm

406€
€

159

Botník 70309
Policová skriňa so zrkadlom
77,8x27,5x127,7 cm
75356(4 police)
62,6x40x200,7 cm

106

Komoda 3D3Z 77824
143,7x46,1x91,7 cm
€

399

192€

€

189

Vysoká vitrína 77828
len na objednávku
143,7x41,6x169 cm

Vitrína s dvierkami 79862
98,8x36,6x112,5 cm

Regál 77813
125,4x41,6x119,9 cm

169€

Komoda 2D 79852
98,8x46,1x91,7 cm

PC stôl 77821
130x61,6x73,9 cm

Konzolový stolík 75357
216,2x93,7x80,8 cm

488€
€

219

Konferenčný stolík 79872
135x75x52,5 cm

475€

Jedálenský rozkladací stôl
79850/10
len na objednávku
180-228-276x95x76 cm
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Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

novinka

extra vysoký lesk HG

176€

159

127€

€

116€

závesná vitrína E
118,8x29,7x70

15€

KELEN

vitrína ľavá A1

vitrína pravá A2

59,8x40x192,5
LED osvetlenie
za príplatok 11€

59,8x40x192,5
LED osvetlenie
za príplatok 11€

luxusná sektorová zostava vhodná na zariadenie obývacích izieb, materiál: DTD laminovaná, dvierka MDF. Farebné prevedenie: dub wotan
+ extra vysoký lesk HG biela. Možnosť dokúpenia LED osvetlenia do sklených vitrín A1 a A2 v cene 11 €/1 ks. Všetky komponenty sa
objednávajú jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu. Výška spodného priestoru od podlahy je 2,8 cm.

279€

polica D

216€

196€

100x21x22

RTV stolík s panelom B+C
232,8x41,6x66,9

vitrína LM 01
69x47x204

overená kvalita
odporúčame
vitrína LM 11
69x47x204

279€

zrkadlo LM28
160x4x88

117€

systém tichého
dorazu zásuviek

systém tichého
zatvárania dvierok

kovové úchytky

437€
229€

RTV stolík LM 60
140x45x60

169€

skriňa LM74
219x66x215

288€

posteľ LM16
172x207x87 plocha lôžka 160x200

299€

posteľ LM18
192x207x87 plocha lôžka 180x200

konferenčný stolík LM 97
110x58x55

476€

€

799

vitrína LM 12
118x47x204

368€
374€

rozkladací stôl LM 88
160-197-234x90x77

komoda LM40
158x83x45

komoda LM 46
196x45x83

415€
315€

119€

komoda LM 47
158x45x104

nočný stolík LM21
55x45x57

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:
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komoda LM45
103x45x85

35€

2090€

CINKLA 3 NEW
46x54x82

LIONA

luxusná sektorová zostava vhodná na zariadenie obývacích izieb, spální a jedální
v trendovom provensálskom štýle, DTD laminovaná, použité soft closing kovanie, čo zabezpečuje tlmené
zatváranie dvierok a zásuviek, predné fronty MDF, kovové úchytky, farebné prevedenie: biela/sivá. Všetky
komponenty sú na sklade - ihneď k odberu. K posteli odporúčame zakúpiť rošt a matrac s rozmerom
160x200 alebo 180x200 zo strany 192 a 193.

107

245€

obývacia stena, materiál DTD laminovaná, predné plochy MDF frézovaná s extra

ARS

leskom high gloss, farebné prevedenie: biela+číre sklo, rozmery (ŠxHxV):
HENRI NEW vysokým
230x40x190cm, možnosť dokúpenia LED osvetlenia /biele podfarbenie/ v cene 14€.

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany,
prevedenie: jaseň/dub americký, (ŠxHxV): 370x51x199 cm.

539€

patinované rámy

TIFFY

moderný sektorový systém v tradičnom štýle, ktorý vytvára príjemnú útulnú atmosféru. Model je dotvorený patinovanými rámami a štýlovými úchytkami, vhodný na zariadenie obývacích izieb,
jedální a spální, DTD laminovaná, ABS hrany, MDF dvierka, farebné prevedenie: woodline krem. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo, sú na sklade - ihneď k odberu.
Posteľ je dodávaná bez matraca. Možnosť objednania matraca s rozmerom 160x200 cm zo strany 192 a 193. Ku skrini 2D2S je možné dokúpiť police v cene 41 €/3 ks v balení. Výška spodného
priestoru od podlahy je 8 cm.
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
€
€
€
€
€
€

288

524

286

216

167

218

213€
159€

165€

Typ 01
Skriňa so zrkadlom 3d4s
a so zásuvkou
159x62x212 cm

Typ 02
Dvojdverová skriňa 2d2s
so zásuvkami
99x62x212 cm

232€

Typ 03
Vitrína 2w2s
so zásuvkami
99x39,5x212 cm

74€

Typ 04
Vitrína 1w2s
69x39,5x212 cm

Typ 05
Regál otvorený 2s
69x39,5x212 cm

Typ 06
Regál 1d2s
69x39,5x212 cm

Typ 07 Komoda 2d1s
so zásuvkou
94x37x90 cm

Typ 08 Komoda 3d1s
so zásuvkou
139x37x90 cm

78€

21€
169€

54€
Typ 13 Polica visiaca 1w
130x23,5x40 cm

Typ 16 Polica 90
90x21,5x26,5 cm

126€
Typ 10
Posteľ 160 s roštom, bez matraca
171x209,5x93,5cm

108

Typ 11
Nočný stolík 1s
49x37x48 cm

Typ 12
Konferenčný stolík 110
110x60x50 cm

Typ 09
Komoda s barom 1d1w1s1b
a so zásuvkou
94x37x125 cm

Typ 14 RTV stolík 2S
130x37x50,5 cm

26€
Typ 15
Jedálenský rozkladací stôl Olivia
130 - 175x80x75,5 cm

Typ 17 Polica 130
130x21,5x26,5 cm
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dub lefkas

obidve farebné prevedenia
na sklade - ihneď k odberu

novinka

VILAR

korpus hrubý až 30 mm

dub lefkas

sosna biela

elegantný sektorový systém v jemne barokovom štýle vhodný na
zariadenie obývacích izieb a jedální s 3D efektom, úchytky
kovové, nožičky drevené vo farbe sosna biela alebo dub lefkas,
materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, farebné prevedenie: sosna
biela alebo dub lefkas. Komponenty zo sektorového systému v
obidvoch farebných prevedeniach sa objednávajú jednotlivo a sú
na sklade – ihneď k odberu. Výška spodného priestoru od
podlahy na prvkoch DA1, DA3, DA7, DA6, DA14 je 15 cm a na
prvkoch DA4, DA5, DA10, DA12 je 25 cm.

sosna biela

€

329

229€

299€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

299€

349€

289€

nadstavec DA18
na komodu DA7
165x42x106

vitrína DA5
125x42x158

komoda DA10
105x47x125

269€

329€

skriňa vešiaková
s policami DA1
125x57x196

skriňa vešiaková DA3
75x57x196

339€

komoda DA6
175x47x89
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vitrína DA4
75x42x196

144€

závesná skrinka DA16
145x37x50

komoda DA7
165x47x89

227€

RTV stolík DA14
144x47x60

99€

zrkadlo DA22
133x7x66

146€

konferenčný stolík
DA20
116x75x55

komoda DA12
75x47x125

239€

jedálenský stôl DA19
146x76x76

109

TEDY

rustikálny sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb, jedální, spální alebo pracovní, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, lišty
dvierok MDF, korpus hrubý 32 mm, kovové úchytky, farebné prevedenie: dub lefkas. Manželská posteľ, rozmer plochy na spanie /160x200/
dodávaná s roštovými doskami a bez matraca. Matrac s rozmerom 160x200 je možné dokúpiť na základe ponuky zo strany 192 a 193.

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

€

227

Korpus – až 32 mm
€

212

€

279

Komponenty – na sklade ihneď k odberu:
€

159

259€

Typ T7
vešiaková skriňa
90x57x190 cm

Typ T8
vitrína
90x44x190 cm

Typ T14
komoda
140x44x110 cm

Typ T10 P/Ľ
vitrína
46x44x190 cm

373

123

Typ T13
konferenčný stolík
120x60x59 cm

Typ T15
skriňa vešiaková s
policami
135x57x190 cm

Typ T16
nočný stolík
40x44x50 cm

€

Typ T25 P
rohová skriňa
vešiaková s policami
110x95x190 cm

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

Typ T22
komoda
100x44x90 cm

€

146

Typ T4
komoda
63x44x90 cm

Typ 06
RTV stolík
133x47x51

€

129

Typ 02
policová
skriňa 1D2S
50x41x200

PANAMA
110

Typ T20 - lôžko 160 x 200 cm
posteľ s roštovými doskami
170x205x80 cm

Typ T17
zrkadlo
120x70 cm

€

209

€

127
€

148

dub sonoma

Typ 10
PC stôl 1D1S
120x65x75

Typ 01
vešiaková skriňa 2D2S
83x56x200

Typ T19
PC stôl
118x60x78 cm

€

79

€

258

Typ 14
konf. stolík 135
135x70x45

polica
133x22x34

39

€

€

149

€

Typ 09

138

Typ T23
konferenčný stolík
90x60x59 cm

108

€

226€

Typ T11
RTV Stolík
118x50x50 cm

Komponenty – na objednávku, dodacia lehota 6-8 týždňov:

179

€

85

€

116€

118€

Typ T6
komoda
140x44x90 cm

Typ T2
komoda
90x44x110 cm

347€

€

€

223

Typ 03
vitrína 2D2S
83x41x200

Typ 04
vitrína 1D2S
50x41x200

116€

289

Typ 05
komoda 4S
83x41x88

Typ 11
komoda 4D4S
220x41x88

€

138€

Typ 12
skrinka s barom 3D
83x41x125

179

€

Typ 08
komoda 2D4S
133x41x88

moderný sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb alebo jedální, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany. Farebné prevedenie: dub sonoma.
Všetky komponenty sú na sklade - ihneď k odberu. Komponenty zo sektorového systému sa predávajú jednotlivo.
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708€

€

€
699

cena za komplet
(skriňa S3D+posteľ
+2x nočný stolík)

ROYAL
206€

elegantný sektorový systém v provensálskom štýle vhodný na zariadenie obývacích izieb, jedální a spální, materiál: korpus DTD laminovaná + ozdobné lišty. Farebné prevedenie: biela sosna nordická
v kombinácii s dubom divokým, kovové úchytky. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu. Posteľ je dodávaná bez matraca s roštom. Možnosť
objednania matraca s rozmerom 160x200 cm zo strany 192 a 193. Odporúčame aj širokú ponuku skriniek z kuchynského sektoru Royal z našej ponuky na strane 162.

€

139€

Vešiaková skriňa
S2D s policou
97x49x187

Vitrína W1D
57x39x187

199

317€

145€

Skriňa S1D
57x39x187

Vitrína W2D
127x39x187

162€

Komoda KS5
57x46x98

229€

Komoda K1S
127x46x98

346€

179€

Regál RW
68x39x187

Skriňa vešiaková s policou S3D
157x60x197

Vitrína WS
87x39x187

57€

239€

Nočný stolík SN
57x40x50

Posteľ L1 160x200
vrátane roštu
171x212x74

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

Saška je tiež pán

355€

€

115

€

226

Komoda K2D
127x46x98
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€

124€

205

RTV stolík RN
127x46x75

RTV stolík RS
127x46x75

183€

179€

Vitrína W4D
87x39x187

€

86

Zrkadlo LS
120x7x80

279€

Jedálenský stôl ST
rozkladací
160-203x90x82

79€

Konferenčný stolík LN2
125x65x50

75€

Konferenčný stolík LN
90x60x50

111

Samoa king

Samoa king

KORA

rustikálny sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb, jedální, spálni
alebo pracovní, materiál: DTD laminovaná + ozdobné lišty MDF,
kovove úchytky. Farebné prevedenie: Samoa king. Komponenty zo sektorového
systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu.
Manželská posteľ je dodávaná s roštom bez matraca. Matrac s rozmerom 160x200
a 180x200 je možné dokúpiť na základe ponuky zo strany 192 a 193. Výška
spodného priestoru od podlahy je 10,5 cm.

Všetky prvky v odtieni SAMOA KING máme na sklade - ihneď k odberu

Samoa king

€

149€

129

115€

komoda KK2
88x46x97

komoda KK1
88x46x97

komoda rohová KKN1
75x75x97

€

€

214

komoda KK3
128x46x97

€

skriňa
dvojdverová KS1
88x49x193

129€

PC stôl KB
149x61x75
€

269

komoda KK6, KK6P - plné dvere
158x46x117

135€

RTV stolík KRT
108x56x77
€

249

komoda KK4
168x46x97

komoda KK7
158x46x136

€

posteľ KLS2 180x200
s roštom bez matraca
191x212x68

227€

166€

vitrína KRW2
88x40x193

vitrína KRW1
58x40x193

nadstavec KNN1
75x75x97

€

139

skriňa KRD1
58x40x193

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) cm

69€

RTV stolík rohový KRTN
86x61x77

147

€

€

169

zrkadlo KC2
126x6x84

nadstavec KN4
128x40x97

nový prvok

€

€

79

213

nočný stolík KSN
58x40x68

87€

konfer. stolík KL
120x80x53

67

barová skrinka KK5
88x39x136

119€

315€

posteľ KLS 160x200
s roštom bez matraca
171x212x68

217€

229

216

286€

112

Samoa king

RTV stolík KRT2
158x46x59

konfer. stolík KL2
125x65x53
€

184

nadstavec KN5
168x40x97

€

279

jedálenský
rozkladací stôl ST
160-203x90x82

118€

326€

456€

regál KR1
68x40x193

skriňa KS2
vešiaková s policami
158x62x193

skriňa KS3
vešiaková s policami
208x62x210
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KORA
169€

komoda KK2
88x46x97

rustikálny sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb, jedální, spálni alebo pracovní, materiál: DTD laminovaná + ozdobné lišty MDF, kovové úchytky. Farebné prevedenie: sosna andersen.
Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu. Manželská posteľ je dodávaná s roštom bez matraca. Matrac s rozmerom 160x200 a 180x200 je možné
dokúpiť na základe ponuky zo strany 192 a 193. Výška spodného priestoru od podlahy je 10,5 cm.

€

komoda KK1
88x46x97

267€

128€

159

165€

PC stôl KB
149x61x75

komoda rohová KKN1
75x75x97

RTV stolík KRT
108x56x77
€

253€

komoda KK3
128x46x97

258€

268€

305

267€

274€

komoda KK4
168x46x97

komoda KK6, KK6P - plné dvere
158x46x117

195€

178€

133€

299€

komoda KK7
158x46x136

334€

149€

79€

RTV stolík rohový KRTN
86x61x77

179€

barová skrinka KK5
88x39x136

95€

konfer. stolík KL
120x80x53

89€

konfer. stolík KL2
125x65x53
213€

189€

zrkadlo KC2
126x6x84

199€

nadstavec KN4
128x40x97

nadstavec KN5
168x40x97

146€

199

nadstavec KNN1
75x75x97

RTV stolík KRT2
158x46x59

€

518

€

84€

nočný stolík KSN
58x40x68

279€

skriňa
dvojdverová KS1 vitrína KRW2 vitrína KRW1
88x49x193
88x40x193
58x40x193

skriňa KRD1
58x40x193

regál KR1
68x40x193

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm
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skriňa KS2
vešiaková s policami
158x62x193

€
skriňa KS3
vešiaková s policami
208x62x210 posteľ KLS 160x200
s roštom bez matraca
171x212x68

299

€

327

posteľ KLS2 180x200
s roštom bez matraca
191x212x68

jedálenský
rozkladací stôl ST
160-203x90x82

113

ho dreva

doska z masívne

ho dreva

doska z masívne

ho dreva

doska z masívne

jaseň biely

INFINITY

luxusný sektorový nábytok vysokej kvality v masívnom dizajne s prvkami surového maľovaného dreva a výraznou reliéfovou kresbou, s efektným LED podsvietením, vhodný na zariadenie obývacích
izieb, spální a jedální, korpus hrubý až 48 mm, úchytky kovové, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, farebné prevedenia: jaseň svetlý, jaseň tmavý alebo jaseň biely. Možnosť dokúpenia LED
osvetlenia. Komponenty vo všetkých troch farebných prevedeniach sú na sklade - ihneď k odberu. Manželská posteľ (rozmer plochy na spanie 160x200 cm) dodávaná s roštom bez matraca.
Matrac s rozmerom 160x200 je možné dokúpiť na základe ponuky zo strany 192 a 193.

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
€

189

347€

€

282

€

227€

227

212€

€

469€

85

Zrkadlo 12
120x80 cm
€

269
Rohová skriňa 14 Ľ
90/106x58/42x192 cm

Skriňa 02
56x58x192 cm

šéf ten Roman
€

162

264€

Vitrína 03
LED za príplatok 30 €
96x42x192 cm

€

223

Vitrína 05
LED za príplatok 30 €
96x42x192 cm

Skriňa 01
96x58x192 cm

€

127

119

Komoda s vitrínami 08
LED za príplatok 38 €
137x42x122 cm

Komoda 07
LED za príplatok 38 €
137x42x103,5 cm

44

99
€

Komoda 06
LED za príplatok 29 €
76x42x127 cm

Kombinovaná skriňa 18
Vitrína 04
178x58x214 cm
LED za príplatok 27€
56x42x192
cm
€
€

Komoda 10
LED za príplatok 30 €
96x42x72,5 cm

Úložný priestor 25
pod posteľ
150x48x19,5 cm

RTV stolík 09
LED za príplatok 38 €
137x42x53 cm

Polica 11
120x18x32 cm

123€

Konf. stolík 13
120x60x60 cm

Rohová komoda 15 Ľ
LED za príplatok 41 €
131/90x42x103,5 cm

325€

€

66

Nočný stolík 24
45x42x55 cm

Posteľ 19 s roštom 160x200
LED za príplatok 48 €
210x170x100 cm

efektné LED osvetlenie, podsvietená doska z masívneho dreva
korpus hrubý až 48 mm

jaseň svetlý

ho dreva

doska z masívne

ho dreva

doska z masívne

ho dreva

ho dreva
doska z masívne

jaseň biely

114

doska z masívne

jaseň tmavý
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TORONTA

sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb a jedální,materiál: DTD laminovaná, dvierka MDF. Farebné prevedenie: dub wotan. Možnosť dokúpenia LED osvetlenia (biele
podfarbenie) do sklených vitrín A1, A2 a C v cene 11 €/1 ks. Komponenty sa objednávajú jednotlivo a všetky sú na sklade - ihneď k odberu.

novinka

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:
€

€

184

€

184

€

148

€

148

€

€

169

225

169

€

205

Vitrína ľavá A1
Vitrína pravá A2
Regál otvorený ľavý R1
63x39,7x197,2
63x39,7x197,2
63x39,7x197,2
LED za príplatok 11 € LED za príplatok 11 €

211€

Regál otvorený
pravý R2
63x39,7x197,2

Policová skriňa ľavá V1
63x39,7x197,2

109€

RTV stolík B
132,8x39,7x50,3

Komoda E
147,6x39,7x95,7

Vitrína C
102,8x39,7x150,7
LED za príplatok 11 €

Policová skriňa
pravá V2
63x39,7x197,2

Vešiaková skriňa s policou F
102,8x56x197,2

146€

€

14

€

Polica D
120x20x21

Jedálenský
rozkladací stôl S
135-184x86x77

Konferenčný stolík T
120x60x44,5

Komoda G
102,8x39,7x95,7

19

Polica U
80x20x21

cm
výška až 240 cm

hĺbka až 47

89€

148€

6

1

7

15

14

13

3

8

4

9

DUNAJ

5

10
9

11

poskladaj si podľa vlastných predstáv

univerzálny, praktický sektorový systém vhodný na zariadenie
obývacích izieb, ktorý vytvorí maximálne priestranný úložný
priestor až do výšky 240 cm v každej miestnosti, materiál: DTD laminovaná, farebné
prevedenie: dub sonoma, kovové úchytky. Komponenty zo sektorového systému sa
objednávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k odberu. Kvalitný slovenský výrobok.
Možnosť dokúpenia políc do vešiakovej skrine TYP 1 alebo do skrinky TYP 5 (v balení
4ks) s rozmerom (ŠxHxV): 86,6x43,5x1,6 cm v cene 45€.

8

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

144€

108€

153€

135€

243€

209€

117€

overená kvalita
odporúčame

kvalitný
slovenský
výrobok

skriňa vešiaková TYP 1
90x47x190,8 cm

119€

skrinka 2-dverová
1 zásuvková TYP 10
135x47x50,8 cm

skriňa policová
TYP 3
45x47x190,8 cm

€

168

komoda
TYP 11
135x47x72,6 cm

vitrína policová
+ sklo TYP 4
45x47x190,8 cm

skrinka na TV TYP 5
90x47x190,8 cm
€

skrinka na TV sklo TYP 6
135x47x190,8 cm
€

69

75

regál nízky
TYP 12
135x32x48,6 cm

skrinka nízka
2-dverová TYP 7
90x47x50,8 cm
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regál vysoký TYP 13
90x32x190,8 cm
€

89

skrinka nízka
2-zásuvky TYP 8
90x47x50,8 cm

skriňa rohová TYP 15
79x79x190,8 cm
€

69

skrinka 2-zásuvky
úzka TYP 9
45x47x50,8 cm

kvalitné kovové
úchytky

99€

skrinka pod rohovú
skriňu TYP 14
79x79x50,8 cm

45€

police TYP 2 do skrine
4 ks - 86,6x43,5x1,6 cm

115

dub lefkas tmavý/smooth sivý

dub lefkas tmavý/smooth sivý

kompletná spálňa
€ (skriňa,
posteľ 160x200

697

moderný sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb, jedální, spální alebo pracovní, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, lišty
MDF, farebné prevedenie: dub lefkas tmavý alebo dub lefkas tmavý/smooth sivý. Manželská posteľ 160 alebo 180 je dodávaná s roštom
bez matraca. Matrac s rozmerom 160x200 cm alebo 180x200 cm je možné dokúpiť na základe ponuky zo strany 192 a 193. Komponenty zo
sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu.

MONTANA

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

114€

89€

111€

86€

Zrkadlo LS
123x7x84,5

294€

138€

€

149

€

285

PC stôl B1
120x53x75
€

154

dub lefkas tmavý

+ 2 nočné stolíky)

133

smooth sivý

€

76

Jedálenský rozkladací stôl 16 STW
160-203x90x82

€

dub lefkas tmavý

49

Konferenčný stolík ST
120x60x53

€

€

23

107€
Závesná polica W1
130x25x32
Komoda K3D
130x43x80

139€

Komoda K3S
90x43x80

Polica P1
130x19x20

€

129

€

213€

136

(160x200)

Komoda KS3
50x46x103

RTV stolík 130
130x53x53

Komoda K4D
170x43x48

367€

356€

243€

236€

129€

243€

235€

162€

156€

Posteľ
L1 lôžko 160x200 (170x206x100)
alebo L2 lôžko 180x200 (190x206x100)
dodávaná s roštom bez matraca.
Rozmer 180x200 v cene 249 €.

179€

175

Skriňa trojdverová S3D
vešiaková s policami
166x53x197

116

Skriňa dvojdverová S2D
vešiaková s policami
90x53x197

Skriňa S1D
50x43x197

Vitrína W2D
90x43x197

Vitrína W1D
50x43x197

Komoda K2D dvierka so sklom
komoda K2DP plné dvere
140x43x80

€

64

€

Nočný stolík SN
50x43,3x45,5
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513€
€

€

289

KLARK

499

NOVIA

obývacia stena s LED osvetlením (biele podfarbenie), materiál: DTD laminovaná,
farebné prevedenie: biela + betón, rozmery (ŠxHxV): 270x38x200cm.

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, drevené úchytky. Farebné
prevedenie: dub Northland/dub sonoma trufel, rozmery (ŠxHxV): 320x56x195 cm.

256€

239€

do vypredania zásob
Typ 92
posteľ s úložným priestorom (2 zásuvky)
166x206x75, rozmer lôžka 160x200

PELLO

734€

luxusná moderná sektorová zostava, vhodná
na zariadenie obývacích izieb, kancelárií,
materiál: DTD laminovaná, prevedenie
sosna lareto. Obsahuje 12 prvkov. Komponenty
zo sektorového systému sa objednávajú
jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu.
Posteľ typ 92 s úložným priestorom len do
vypredania zásob.

€

729

cena za vyobrazenú zostavu
142€

138€

Typ 01
vitrína so sklom
50x40x200

174€

Typ 40
komoda
165x40x93

124€

Typ 10
vitrína
50x40x200

€

142

Typ 42
komoda so sklom
135,3x40x93

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

106€

Typ 11
vitrína s policami
50x40x200

106

€

Typ 50
RTV stolík
165x45x51
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195€

Typ 20
policová skriňa
83x58x200

€

131

Typ 30
komoda
83x40x114

€

113

Typ 31
komoda
83x40x114

53

€

Typ 61 polica
135,3x22x62

127

€

Typ 80 PC stôl
135,3x65x75

€

142

Typ 70
konferenčný stolík
110x70x48

117

Som tu uväznený,
pomoc

€

177

€

299

retro sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb
alebo jedální, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie:
dub sonoma/biela. Komponenty zo sektorového systému sa
objednávajú jednotlivo a všetky sú na sklade - ihneď k odberu.
Výška spodného priestoru od podlahy je 15 cm.

OSLO
€

155

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

€

189

Komoda 75454
195,7x39,1x81,7

Komoda 75456

Sklená vitrína 75462

Sklená vitrína 75461

98,7x39,1x200,1

50,2x39,1x200,1

€

€

116

148

€

112

€

87

Konf. stolík 75384

TV stolík 75391

Komoda 75381

Komoda 75387

98,6x60,1x42,6

117,1x39x56,9

147,1x39,1x81

98,1x39,1x81

Vitrína 75382
50,1x39,1x170,6

Regál
so zásuvkou
75385
55,1x18,4x170,6

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

NEVADA

moderný sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb, jedální alebo pracovní, materiál:
DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub lefkas, kovové úchytky. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo
a sú na sklade - ihneď k odberu. Vitríny W1D, W2D, WSS a komoda K2S sú dodávané s drevenými policami. Výška spodného priestoru od podlahy
je 6 cm.
€
€
€
€
€

379

98€

€

119

98,7x39,1x100,9

329

263

274

395

€

359

€

259

Komoda K2D

197€

164x44x85

€

75

Konferenčný
stolík LN

PC stolík B1

197€

120x60x50

167x62x80

Komoda K2S

€

147

160x44x145

Vitrína WSS
115x44x186

Skriňa vešiaková
Vitrína
Vitrína
trojstranná W2D trojstranná W1D dvojdverová S2D
100x44x186

118

70x44x186

100x55x186

Stolík RTV

Jedálenský stôl ST 160

160x55x60

160x90x77

Lavica LW 160
160x40x45
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€

442

439

€

499

MALEK

TOGO NEW

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, prevedenie:
dub riviera+grafit, rozmery (ŠxHxV): 310x53x196 cm

€

obývacia stena s LED osvetlením (biele podfarbenie), DTD
laminovaná, prevedenie: gaštan, rozmery (ŠxHxV): 304x48x194 cm

dub sonoma

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm.

36€

€

146

Typ 17
závesná polica 140
139x22x31

€

65

Typ 15
závesná skrinka 2D
140x25x30

Typ 16
závesná polica 90
93x22x31
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Typ 06
regál 1S/60
63x39x192

56€

Typ 07
regál 1S/90
93x39x192

69€

Typ 08
komoda s barom 2W3S1B
140x39x118

173€
€

214

169

Typ 18
Typ 19
konferenčný stolík 70 konferenčný stolík 110
66,5x38x50
110x61x50

Typ 21
nočný stolík 1S
63x39x29

€

189

€

€

118

Typ 09
komoda 2D4S
140x39x96

€

174

143€

ihneď k odberu

ihneď k odberu

ihneď k odberu

ihneď k odberu

235

194€

Typ 10
komoda 4D
93x39x96

€

139

Typ 22
PC stôl 1D3S
155x67x76

Typ 11
komoda 4S
93x39x96

ihneď k odberu

Typ 14
nadstavec na skriňu 3D
162x55x48

29€

€

ihneď k odberu

64

185

ihneď k odberu

€

122€

Typ 05
vitrína 1W1S
63x39x192

Typ 20
posteľ 160x200
181x205x71

€

149

ihneď k odberu

ihneď k odberu
Typ 03
vešiaková
skriňa s
1 policou
2D1S
93x55x192

ihneď k odberu

Typ 02
vešiaková
skriňa s
3 policami a
3 zásuvkami so
zrkadlom 3D3S
161x55x192

ihneď k odberu

Typ 01
vešiaková
skriňa s
3 policami a
3 zásuvkami bez
zrkadla 3D3S
161x55x192

174

€

€

ihneď k odberu

229

369

ihneď k odberu

357

dub sonoma

€

€

ihneď k odberu

dub sonoma
€

ihneď k odberu

elegantný sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb, spální aj pracovní, materiál: DTD laminovaná. Hrany jednotlivých komponentov sú ukončené vrúbkovanou lištou. Farebné
prevedenie: dub sonoma. Manželská posteľ 160 je dodávaná bez matraca a roštu. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo. Komponenty sú na sklade - ihneď k odberu,
okrem 01,12,14,20,22 - na objednávku s dodacou lehotou 6-8 týždňov. Matrac a rošt s rozmerom 160x200 cm je možné dokúpiť na základe ponuky zo strany 192 a 193.

ihneď k odberu

GRAND

Typ 12
jedálenský rozkladací stôl
161x91x77
po rozložení 210x91x77

Typ 13
RTV stolík 2D1S
140x55x51
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ERIDAN
moderný sektorový systém vhodný na zariadenie
obývacích izieb, detských izieb, jedální a pracovní,
materiál : DTD laminovaná/dvierka MDF, ABS
hrany, kovové úchytky. Farebné prevedenie: dub
artisan/sivý betón. Komponenty sa objednávajú
jednotlivo a všetky sú na sklade - ihneď k odberu.

novinka
166€

Rozmery sú uvádzané
v poradí (ŠxHxV) v cm:

126€

€

159€

€

149

115

Vitrína A
47,7x40,8x200,5

Regál otvorený R
47,7x40,8x200,5

254€

€

145

287€

€

229

346€

€

259

€

315

206€

187€

Komoda E
134,4x40,8x80,5

Policová skriňa V
47,7x40,8x200,5

Vešiaková skriňa
s policou Q
95x58,8x200,5

€

219

199€

164€

99€

€

149

140€

€

Vitrína C
91,8x40,8x160,5

Komoda G
88,7x40,8x80,5

RTV stolík B
138,1x40,8x44,9

Vitrína I
140,9x40,8x160,5

191€

174€

€

89

128

Vitrína H
94,3x40,8x200,5

PC stôl P2
130x49x77,5

67€

€

59,90

Konferenčný stolík T
63x90x41,5

41€

39€

€

€

35

38

Polica D
134x20x20

Polica U
86x20x20

Jedálenský
rozkladací stôl S
155-204x86x78,7

novinka

LANZETTE
sektorový systém v provensálskom
štýle vhodný na zariadenie obývacích
izieb a jedální, materiál: DTD
laminovaná, ABS hrany . Farebné
prevedenie: biela alba/dub craft zlatý.
Možnosť dokúpenia LED osvetlenia do
sklených vitrín A a K v cene 11 €/1 ks.
Všetky komponenty sa objednávajú
jednotlivo a sú na sklade - ihneď k
odberu. Výška spodného priestoru od
podlahy je 7,2 cm.

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

79€

€

€

185

€

145

22

223€

€

153

€

€

219

177

Polica D
115x21,6x16

135€

Vitrína A
63,7x40,7x200
LED za príplatok 11 €

120

Policová skriňa V
63,7x40,7x200

Otvorený regál R
63,7x40,7x200

Vitrína K
93,7x40,7x140
LED za príplatok 11 €

Vešiaková skriňa
s policami F
104,5x58,7x200

Vitrína C
93,7x40,7x140

RTV stolík B
163,8x45,7x53,9

189€

Komoda E
150x40,7x89,9

Konferenčný stolík T
110x70x40,5

€

138

Jedálenský rozkladací stôl S
135-184x86x76,7

SEKTOROVÝ NÁBYTOK

NERITA

329

157

€

do vypredania zásob

179

Typ 4
vešiaková skriňa 2D

Typ 3
policová skriňa 1D

90x52x202 cm

60x52x202 cm

120x42x202 cm,
6-bodové LED osvetlenie
za cenu 56 €

Typ 5 rtv stolík

Typ 8 konferenčný stolík

120x52x50 cm

110x68x55 cm

Typ 15
jedálenský stôl 180
180x90x76 cm

175€

€

129

Typ 1 vitrína 1D

Typ 12 vitrína 2D

€

129

do vypredania zásob

157

€

89

€

299

do vypredania zásob

189

€

113

do vypredania zásob

moderný sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích izieb alebo jedální,
materiál: DTD laminovaná odolná voči poškriabaniu, vysokej teplote a vlhkosti, ABS hrany, kovové úchytky,
farebné prevedenie: dub Northland/dub sonoma trufel. Možnosť dokúpenia LED osvetlenia (biele
podfarbenie). Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo, sú na sklade - ihneď k
odberu. Typ 12, 8, 15, 14 len do vypredania zásob. Výška spodného priestoru od podlahy je 3,5 cm.
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
€
€
€
€

Typ 2
komoda so sklom

100x42x130 cm
60x42x202 cm,
3-bodové LED osvetlenie 1-bodové LED osvetlenie
za cenu 19 €
za cenu 38 €

Typ 6 komoda 160

Typ 7 komoda 100

160x42x92 cm

100x42x92 cm

Typ 14 komoda 220
220x42x92 cm

€

643

€

389

€

639

cena za obývaciu stenu

cena za komplet
(skriňa + posteľ a 2 nočné stolíky)

VALERIA univerzálny sektorový systém vhodný na zariadenie obývacích miestností, spální, detských

a študenských izieb, prevedenie: dub pieskový/biela, materiál: DTD fóliovaná. Obývacia stena dodávana v celku
(ŠxHxV): 300x41x200,9 cm. Možnosť dokúpenia LED osvetlenia v cene 26€. Posteľ je dodávaná bez roštu a matraca.
Odporúčame zakúpiť matrac a rošt v pevnom ráme s rozmerom 90x200 cm a 180x200 cm na základe ponuky
zo strany 192 a 193. Odporúčame zakúpiť police do vešiakovej skrine 82 v sivom farebnom prevedení s rozmerom
(ŠxHxV): 108x42x22 cm, v balení po 3 ks, v cene 47€. Všetky komponenty na sklade - ihneď k odberu.

€

72
€

159

€

87

€

69

€

219

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
€

113

€

338

Regál 92

Vešiaková skriňa s policami 93

50x35x200 cm

140x58x200 cm

€

149

€

364

Vešiakova skriňa 82
220x61x210 cm

36€

28€

€

168

Polica 01
119x20x22 cm

(cena je za 2 ks)

192€

188€

Posteľ 09 lôžko - 90x200 cm
99x218x79 cm

Nočný stolík 02 Závesná skrinka 10
46x41x34 cm

40x30x108 cm

SEKTOROVÝ NÁBYTOK DO CELÉHO BYTU

Komoda 35

Komoda 26

PC stôl 25

Posteľ 180x200 cm

153x41x100 cm

130x38x91 cm

145x60x76 cm

190x211x84 cm

121

kvalitný
slovenský
výrobok

Cenový
trhák

NOKO-SINGA

univerzálny systém vhodný na zariadenie detských izieb, kancelárií, šatníkov a obývacích izieb, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie
dub sonoma alebo biela. Všetky komponenty v obidvoch farebných prevedeniach na sklade - ihneď k odberu.

22€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

69€

56€

84€

109€

84€

polica SINGA 10
110x23x10

75€

komoda
NOKO-SINGA 14
50x29x82

75€

regál
NOKO-SINGA 70
50x29x181

122

komoda
NOKO-SINGA 33
60x29x82

84€

regál
NOKO-SINGA 71
50x29x181

komoda
NOKO-SINGA 34
90x29x82

komoda
NOKO-SINGA 35
110x29x82

128€

skriňa
NOKO-SINGA 80
82x53x184

PC stôl NOKO-SINGA 21
110x52x73

156€

skriňa NOKO-SINGA 81
82x53x184

RTV stolík NOKO-SINGA 12
110x41x40

219€

skriňa NOKO-SINGA 82
123x53x184

56€

nadstavec NOKO-SINGA 82N
82x53x43

84€

nadstavec NOKO-SINGA 83N
123x53x43

215€

skriňa NOKO-SINGA 84
123x53x184

SEKTOROVÝ NÁBYTOK DO CELÉHO BYTU

MATEL
sektorová zostava vhodná na zariadenie detských
a študentských izieb, materiál: DTD laminovaná,
ABS hrany, farebné prevedenie: biela/sivý
grafit/enigma/žltá. Posteľ je dodávaná s úložným
priestorom a roštom, bez matraca, rozmer lôžka:
90x200 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom
90x200 cm z našej ponuky na strane 192 a 193.
Komponenty sa predávajú jednotlivo a všetky sú na
sklade – ihneď k odberu.

rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

199€

€

49

Polica B6
100x22x60 cm

198€

€

156

Posteľ s úložným
priestorom B7
96x204x76 cm
(s roštom
bez matraca)

106€
€

185

Vešiaková skriňa
s policami B1
90x58x200 cm

Kombinovaná skriňa B2
80x35x180 cm

Komoda B3
110x37x85 cm

€

49

99€

€

97

Komoda B4
80x35x135 cm

Komoda B5
110x35x85 cm

PC stôl B8
120x58x100 cm

Regál B9
44x25x108 cm

DIAZ
moderný sektorový systém vhodný na
zariadenie detských alebo
študentských izieb, materiál: DTD
laminovaná, farebné prevedenie: dub
madura/wellington, posteľ je dodávaná
s roštovou doskou, bez matraca.
Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom
90x200 z našej ponuky na strane
192 a 193. Komponenty zo sektorového
systému sa objednávajú jednotlivo,
sú na sklade - ihneď k odberu.

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

148€

176€

255€

259€

34€
Polica 100
100x21,5x20 cm

223€
€

79

Posteľ 2S/90 s roštovou doskou
a úložným priestorom
207x95x71,5 cm

Regál otvorený 1D1S
56x36x210,5 cm

NÁBYTOK DO DETSKEJ IZBY

Regál 2D1S
56x36x210,5 cm

Vešiaková skriňa 2D2S
s policou a zásuvkami Kombinovaná skriňa rohová 2D
100,5x100,5x210,5 cm
86x59x210,5 cm

Kontajner 3S
46x36,5x57,5 cm

€

79

PC stôl
104x60x75,5 cm

123

nové farebné prevedenie

346€

FANY

kombinovaná viacúčelová posteľ, materiál: DTD laminovaná, prevedenie:
san remo alebo biela, rozmery (ŠxHxV): 216x116x110 cm. Súčasťou
kompletu je: výsuvný PC stôl, schody, skrinka s policou a roštová doska.
Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 90x200 zo strany 192 a 193.

biela

san remo

Komponenty - na sklade ihneď k odberu: vo farebnom prevedení jaseň/fialová alebo jaseň/zelená

125€

49€

L 12

Rozmery sú uvádzané v poradí ŠxHxV:

57€

L 8 kombinovaná polica

L 10 - PC stôl

nočný stolík
45x35x51 cm

210€

60€

119€

120x55x87 cm

199

181€

€

€

172

99€

110x22x65 cm

51€

49

€

L 9 - polica
96,2x22x40 cm
133€

127€

€

95

L6
komoda
80x40x99,5 cm

273€

259€

L 1 - vešiaková skriňa

L 7 - kombinovaná

s policami
80x52x188 cm

skriňa
80x40x188 cm

73€

69€

L 13 - posteľ
L3
84x198,5x61,5 cm
cena za komplet s lamelovým roštom,
vitrína
matracom a úložným priestorom
35x40x188 cm
425€

jaseň/fialová

€

412

Komponenty vo farebnom prevedení jaseň/fialová alebo jaseň/zelená - na objednávku, dodacia lehota 6-8 týždňov:

133€

127€

L 16
L 15
regál
35x38x154,5 cm

165€

€

158

dvojposteľ s prístelkou.
86x203,5x55,5 cm. Cena za
komplet dvojlôžko s 2 x lamelový
rošt, 2 x matrac a úložný priestor

95€

€

89

121€

113€
147€

EGO

€

139

sektorová zostava vhodná na zariadenie detských a
študentských izieb, materiál: DTD laminovaná, farebné
prevedenie: jaseň/fialová alebo jaseň zelená, ABS hrany,
posteľ dodávaná s molitanovým matracom, lamelovým
roštom a úložným priestorom, rozmer lôžka 80x190 cm,
dvojposteľ s prístelkou dodávaná ako komplet s
molitanovými matracmi, lamelovými roštami
a úložným priestorom, rozmer horného lôžka:
80x200 cm, rozmer prístelky: 80x195 cm.

L2
policová skriňa
45x52x188 cm

L 14
vešiaková rohová
skriňa s policou
71x71x188 cm

L4

L5

L 11

skrinka
45x40x144 cm

skrinka
80x40x144 cm

rohový PC stôl
96,5x96,5x78 cm

jaseň/zelená

124

NÁBYTOK DO DETSKEJ IZBY

ANGEL
293€

€

265

178€

sektorová zostava vhodná na zariadenie detských a študentských izieb, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela craft, postele 200x90 cm, 200x160 a 200x180 sa dodávajú
bez matraca a roštu. Posteľ 90x200 je dodávaná so zásuvkou pod posteľ, ktorá slúži ako odkladací priestor alebo pri vložení matraca môže slúžiť ako dodatočné lôžko pre hosťa. Posteľ
160x200 a 180x200 je dodávaná bez úložného priestoru. Možnosť dokúpenia matraca a roštu z našej ponuky na strane 192 a 193. Komponenty sa predávajú jednotlivo a všetky
sú na sklade - ihneď k odberu. Výška spodného priestoru od podlahy je 2,5 cm.

158€

€

159

329€

€

143

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

€

297

159€

149€

€

144

€

€

157

€

135

€

139

127

€

115

169€

156€

Komoda 1D-5S
typ 41
Skriňa 2D-2S
typ 20

Skriňa 1D3S
typ 10

84x58,2x190,5cm

56x40,2x190,5cm 56x40,2x190,5 cm

178€

159€

Rohová skriňa 2D
typ 21

Regál 3S
typ 11

139€

96x96x190,5 cm

99€

128€

89€

Komoda 3D-1S
typ 31

Komoda 3S
typ 32

84x40,2x130,7 cm

84x40,2x130,7 cm

88€

27€

79€

€

24

Komoda 4D-2S Komoda 1D-3S
typ 33
typ 35
84x40,2x116,3 cm

56x40,2x116,3 cm

34€

179€

29€

€

163

Komoda 2D-6S
typ 42

Komoda 5S
typ 43

Komoda 1S
typ 44

Polica 3D
typ 60

Polica 84
typ 62

Polica 118
typ 61

PC stôl 3S
typ 80

118,7x40,2x76,5 cm

84x40,2x76,5 cm

84x40x76,5 cm

118,7x25,2x83,2 cm

84x25x21,6 cm

118x25x21,6 cm

118,7x60x76,5 cm

48€ €

45

Nočný stolík
1S typ 95
49,1x40,2x37,6 cm

222€

€

199

€

459€

118,7x40,2x76,5 cm

244
€

419

Skriňa 3D
typ 22
220,1x60x207,5 cm

224€

84€

Posteľ typ 92
160x200

€

76

166,4x218x91,5 cm

259€

235€

Posteľ typ 93
180x200

Posteľ 90x200
Úložný priestor typ 96

s úložným priestorom

pod posteľ typ 92 a 93

typ 90

66,1x199,9x23 cm

95,8x206,1x80,5 cm
bez matraca a roštu

186,4x218x91,5 cm

799€

733€
cena za komplet

( skriňa 3D+posteľ 160x200
+ 2 nočné stolíky )

NÁBYTOK DO DETSKEJ IZBY A SPÁLNE
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EMIO
sektorová zostava vhodná na zariadenie detských a študentských
izieb, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub
sonoma/biela. Komponenty zo sektorovej zostavy sa objednávajú
jednotlivo a všetky sú na sklade – ihneď k odberu. K posteli
odporúčame zakúpiť rošt a matrac s rozmerom 90x200 zo
strany 192 a 193.
€

155

Posteľ Typ 04
lôžko 90 x 200 cm
(bez roštu a matraca)
204x96x64 cm
dub sonoma/biela
dub
sonoma/biela

356€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

€

39

€

58€

188

€

94

Nočný stolík Typ 05
45x40x38 cm

€

77

Skrinka visiaca Typ 07
204x25x39 cm

PC stôl Typ 06

Skriňa 3-dverová Typ 01

Regál Typ 08

Skriňa 2-dverová Typ 02

104x50x76 cm

vešiaková skriňa s policami
135x55x190 cm

59x25x175 cm

vešiaková skriňa s policami
90x55x190 cm

€

49

BEVERLY
sektorová zostava vhodná na zariadenie detských a študentských izieb, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany,
prevedenie: sosna andersen/sivý grafit, ozdobné lišty MDF vo farbe sivý grafit slúžia zároveň ako úchytky. Posteľ
dodávaná s úložným priestorom, rozmer lôžka: 90x200 cm. Možnosť dokúpenia matraca a roštu v pevnom ráme
s rozmerom 90x200 cm na základe ponuky na strane 192 a 193. Komponenty sa predávajú jednotlivo a všetky sú
na sklade – ihneď k odberu.
€

109

126

€

189

Polica
138x25,5x39,2 cm

259€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

199€

149€

134€

€

122

PC stôl

Posteľ s úložným priestorom

Komoda 80

138x60x75 cm

205x94x59 cm, rozmer lôžka 90x200 cm

80x41x101 cm

Vešiaková rohová
skriňa s policami

Vešiaková skriňa
2D so zásuvkami

Policová skriňa
so zásuvkami

93x93x194 cm

80x54x194 cm

55x41x194 cm

Regál
55x41x194 cm

NÁBYTOK DO DETSKEJ IZBY

moderný sektorový systém vhodný na zariadenie kancelárií, pracovní alebo obývacích priestorov a predsiení, DTD
laminovaná, farebné prevedenie: biela + dub sonoma. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú
jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu.

TOPTY

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm.

€

€

129

€

97

€

79

€

65

75

€

65

€

97

107

Typ 07 Komoda 3d2s
120x33x85 cm

Typ 08 Komoda 2d5s
120x33x85 cm

€

68€

Typ 09 PC stôl 1d1s
120x55x77 cm

€

Typ 01
Dvojdverová skriňa
2d1s so zásuvkou
80x57x183 cm

74€

Typ 10 Botník 3k
80x27x121 cm

Typ 02
Vitrína 2D1W1S/80
80x33x145 cm

€

58

Typ 11 Botník 2k
80x27x85 cm

Typ 03
Vitrína 1D1W1S
40x33x183 cm

Typ 04
Typ 05
Regál 1d1s
Regál 2d1s
so zásuvkou 40x33x183 cm
40x33x183 cm

€

86

Typ 12 Komoda 1d4s
80x33x85 cm

€

49

Typ 13 Komoda 2d
80x33x85 cm

39

Typ 06
Regál otvorený
vysoký 80
80x33x183 cm

63

Typ 18 Konferenčný stolík 115
115x55x48 cm

€

59

32€

Typ 15 RTV stolík 2d
120x42x46 cm

Typ 16
Regál nízky otvorený 80
80x33x85 cm

€

Typ 14 Komoda 2d1s
80x33x85 cm

36€

Typ 17 Vešiaková stena
80x23x100 cm

125€
Komoda

349€
Zostava

Zostava
Komoda

MASIMO
zostava vhodná na zariadenie detských a
študentských izieb, materiál: DTD
laminovaná , farebné prevedenie
antracit/ biela /žltá, rozmery (ŠxHxV):
regál 80x33x173 cm, PC stôl 100x50x75,5
cm, polica 100x22x50 cm, skriňa
70x50x190 cm. Možnosť dokúpenia
ko m o d y v roz m e ro c h ( Š x H x V ) :
120x40,5x84 cm v cene 125 €.

SEKTOROVÝ NÁBYTOK DO CELÉHO BYTU
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novinka

SINDRA

moderný, praktický sektorový systém vhodný na zariadenie detských, študentských
alebo obývacích izieb, materiál: DTD laminovaná , farebné prevedenie:
biela/grafit/sivá/dub lefkas, nohy plastové farba dub lefkas. Posteľ je dodávaná s
úložným priestorom a roštom bez matraca. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom
90x200 cm z našej ponuky zo strany 192 a 193. Možnosť poskladania si zostavy podľa
vlastných predstáv, komponenty sa predávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
odberu. Výška spodného priestoru od podlahy je 10 cm.

€

284

€

€

209

€

43

€

159

98

€

€

148

135

Typ 12 polica
120x25x50 cm

135€

Typ 1
kombinovaná skriňa
120x55x190 cm

Typ 2
kombinovaná skriňa
80x55x190 cm

€

149

Typ 3 regál
80x40x190 cm

Typ 4 regál
41x40x190 cm

Typ 5 komoda
80x40x140 cm

Typ 6 komoda
80x40x140 cm

59

Typ 15 posteľ 90x200 s úložným priestorom
95x204x96 cm (s roštom bez matraca)

Typ 7 komoda
120x40x84 cm

89

79€

Typ 11 nočný stolík
41x40x58 cm

Typ 10 RTV stolík
120x40x43 cm

Typ 13 PC stôl
130x55x76 cm

139€

€

€

€

105

Typ 14 PC stôl
120x55x76 cm

€

109

Typ 9 komoda
80x40x84 cm

Typ 8 komoda
120x40x84 cm

novinka

RITA
sektorová zostava vhodná na zariadenie detských a
študentských izieb, sivé zásuvky s dotykovým systémom
PUSH UP, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, čelo
postele čalúnené sivou látkou Avra 16, farebné
prevedenie: dub jantár/biela/sivá, úchytky kožené.
Posteľ dodávaná s úložným priestorom, rozmer lôžka
90x200 cm. Možnosť dokúpenia matraca a roštu v
pevnom ráme s rozmerom 90x200 cm na základe našej
ponuky na strane 192 a 193. Komponenty zo
sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na
sklade – ihneď k odberu.

€

309

239€

169€

168€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
posteľ 90x200 s úložným
priestorom
98,8x204,4x86 cm

€

186

€

169

vešiaková skriňa 2D2S
s 2 zásuvkami
90x53x190,4 cm

128

policová skriňa
so zásuvkami
50x40x190,4 cm

regál
50x40x190,4 cm

komoda 2D2S
90x40x130 cm

komoda 3S
90x40x91,8 cm

€

173

PC stôl
138,4x50x76,8

NÁBYTOK DO DETSKEJ IZBY

ORESTES

€

178

sektorová zostava vhodná na zariadenie detských a študentských izieb, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany,
prevedenie: dub san remo. Posteľ je s úložným priestorom dodávaná s roštovou doskou, bez matraca. Možnosť
dokúpiť matrac s rozmerom 90x200 z našej ponuky na strane 192 a 193. Komponenty zo sektorového systému sa
objednávajú jednotlivo, sú na sklade - ihneď k odberu. Možnosť kombinovať s predsieňovou zostavou
Orestes zo str. 233.
Rozmery sú úvádzané v poradí (ŠxHxV):

23€

€

19

Polica 110

Polica 80

108x25x10 cm

€

97

159€

80x25x10 cm
€

58€

65

32€

Visiaca skrinka 110
108x23,5x33,5 cm

Komoda 3S

Pc stôl 110

Posteľ 90 95x205,5x81 cm

80x40x81 cm

s roštovou doskou, bez matraca, s úložným priestorom

108x55x74 cm

Kontajner 3S

Vešiaková skriňa
s policou 2D

40x40x58,5 cm

90x57,5x217,5 cm

novinka

€

469

€

vešiaková skriňa s policami

39,90

KY

CI
KY

CA

SUN

ETENT
stan - teepee, prevedenie:
sivá/biela/vzor, (ŠxHxV):
120x120x150 cm

15€

laminovaná,
kombinovaná viacúčelová posteľ, materiál: DTD
biela/sivá
farebné prevedenie: biela/sivá - na sklade ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 204x95-112x160 cm. Súčasťou kompletu
je: PC stôl, schody, regál, vešiaková skriňa s policami
a roštová doska. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom
90x200 cm zo strany 192 a 193.

GAZMEND
taburet s úložným
priestorom, (ŠxHxV):
37,5x37,5x38 cm.

539

€

zvýhodnená
cena za komplet
(nadstavec + posteľ
+ úložný priestor)

384€
nadstavec nad posteľ

str. 65

posteľ 90x200
94x203,4x42,3 cm

€

88

304x53,5x203 cm

TIDY

úložný priestor

79€

189,4x93x21,9 cm
zostava vhodná na zariadenie detských a študentských izieb, materiál: DTD fóliovaná, farebné prevedenie: biela/taupe
sivohnedá. Posteľ je dodávaná bez roštu a bez matraca. K posteli odporúčame zakúpiť kovový rošt 7861 v pevnom ráme
a matrac s rozmerom 90x200 z našej ponuky zo str. 192 a 193. Rozmery (ŠxHxV): nadstavec nad posteľ: 304x53,5x203 cm,
posteľ: 90x200: 94x203,4x42,3 cm, úložný priestor: 189,4x93x21,9 cm. K posteli je možnosť dokúpenia úložného priestoru,
ktorý môže slúžiť ako odkladací priestor alebo pri vložení matraca môže slúžiť ako dodatočné lôžko pre hosťa. Na sklade
– ihned´ k odberu. Vnútorný rozmer úložného priestoru (ŠxHxV): 195x90x13cm.

NÁBYTOK DO DETSKEJ IZBY
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novinka

48€
nosnosť do 50 kg

nosnosť do 50 kg

29,90€

ZILBO

BALTO

novinka

detský set 1+2 – stôl a 2 stoličky, plát stola s detským motívom, materiál:
plast, prevedenie: ružová+ nohy koralovej farby alebo modrá+zelená +biele
nohy, rozmery (ŠxHxV) stôl: 51,5x51,5x44 cm, stolička: 30x28x46 cm, výška
x hĺbka sedu: 28x28 cm. Na sklade od 30.07.2020.

detský set 1+4 – stôl a 4 stoličky, materiál: plast, prevedenie: mix
farieb, rozmery (ŠxHxV) stôl: 51x51x46 cm, stolička: 30,5x27x44 cm,
výška x hĺbka sedu: 27x27 cm. Na sklade od 30.07.2020.

rôzne dekoratívne nálepky
TYP 2 - futbal

TYP 3 - formula

TYP 4 - sova

SVEND

moderný sektorový systém vhodný na zariadenie detských alebo študentských izieb, z ktorého si môžete poskladať zostavu podľa
svojich predstáv, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, farebné prevedenie: biela + úchytky vo farbách červená, zelená, oranžová
(podľa vlastného výberu). Cena úchytky 4€/ks. Možnosť dokúpiť originálnu dekoratívnu sadu nálepiek s motívmi: formula, futbal
a sovy. Cena za sadu je 67 €. Posteľ je dodávaná bez roštu a bez matraca. Možnosť dokúpenia matraca a roštu na základe
ponuky zo strany 192 a 193. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo, sú na sklade - ihneď k odberu.
€
€
€
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

96

Typ 2
komoda 4S

49

45

Typ 9
visiaca polica

Typ 22
nočný stolík

149€

175€

Cena za 1 ks úchytky je 4€

110x23x50 cm

55x44x51 cm

80x40x93 cm

118€

130

107€

79€

Typ 3
komoda 2S2D

Typ 8
PC stôl

Typ 5
kombinovaná skriňa
80 3S1D

80x40x104 cm

110x50x76 cm

80x40x160 cm

Typ 6
vešiaková skriňa 2D s policami

Typ 36
posteľ 90/200 bez matraca a roštu

80x50x193 cm

94x205x70 cm

NÁBYTOK DO DETSKEJ IZBY

nejší
najlac
model

biela/dub sonoma

€

93

39€

€

97

moderný sektorový systém vhodný na zariadenie detských alebo
študentských izieb, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie:
dub sonoma alebo biela/dub sonoma, posteľ je s úložným priestorom
dodávaná bez roštu a bez matraca. Možnosť dokúpiť matrac a rošt s
rozmerom 90x200 z ponuky na strane 192 a 193. Komponenty sa
objednávajú jednotlivo a všetky sú na sklade - ihneď k odberu.

TEYO

Všetky prvky na sklade ihneď k odberu v obidvoch farebných
prevedeniach: dub sonoma alebo biela/dub sonoma.
€

63

Visiaca skrinka 1D
120x23x55 cm

€

79

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm.
€

115

€
sivá/biela
119

€

78

28€
Vitrína 2D1W1S/80
83x34x144cm

Komoda 3D2S
123x34x85 cm

€

59

Komoda 2D1S
83x34x85 cm

Posteľ 1S/90 s úložným priestorom
95,5x203x60 cm
Visiaca polica 120
120x23x45,5 cm
€

€

57

39€

39

PC stôl 1S so zásuvkou
120x54x77 cm

Konferenčný stolík 120
120x59x55 cm

Regál otvorený 1S Vitrína 1D1W1S
50x34x195 cm
50x34x195 cm

Regál 2D1S
50x34x195 cm

Komoda 1D1S
83x34x42 cm

Vešiaková skriňa
4D s policami
83x55x195 cm

59€

RTV stolík 2D1S
123x38x42 cm

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm.

68€

€

32

Polica 01
140x25x26

LOBETE
199€

moderná sektorová zostava vhodná na zariadenie detských a študentských izieb, materiál: DTD fóliovaná, prevedenie: sivá/
biela/fialová, posteľ je dodávaná bez roštu a bez matraca. Možnosť dokúpiť matrac a rošt Monna v pevnom ráme
s rozmerom 90x200 cm z ponuky na strane 192 a 193. Komponenty sa predávajú jednotlivo a všetky sú ihneď k odberu.
Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.
Úložný priestor
€
€
€
pod posteľ
144x43x21

285

103

185

139€
€

59

€

€

189

€

156

Nočný stolík 02
50x41x37

144

Posteľ 09
95x210x77

€

107

Vešiaková skriňa S82
91x58x201

Rohová kombinovaná
skriňa 89
97x97x197

Vitrína 81
52x41x197

NÁBYTOK DO DETSKEJ IZBY

Policová skriňa R82
90x41x197

Komoda 43
135x41x120

Komoda 40
90x41x120

Komoda 34
80x41x95

PC stôl 21
110x60x75

131

posteľ je s úložným priestorom,
so záhlavím a schodíkom

novinka

kvalitný
slovenský
výrobok

1

sivá grafit

ALEXIA

rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

moderná sektorová zostava vhodná na zariadenie detských a študentských izieb, materiál: DTD
laminovaná, farebné prevedenie biela alebo sivá grafit, posteľ je dodávaná s úložným
priestorom, so záhlavím a schodíkom, bez roštu a bez matraca. Možnosť dokúpenia matraca a
roštu v pevnom ráme s rozmerom 90x200 cm. na základe našej ponuky na strane 192 a 193.
Komponenty zo sektorového systému sa predávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k odberu.
Kvalitný Slovenský výrobok.

biela
1- posteľ s úložným priestorom
2- skriňa vešiaková s policami
3- nočný stolík
4- komoda

120x230x110 cm
75x50x175 cm
40x35x40 cm
80x45x68 cm

sivá grafit

237 €
119,90 €
33 €
94 €

248 €
129 €
33 €
99 €

biela

€

€

19

€

26

24

biela

BAKI NEW TYP 1

BAKI NEW TYP 3

BAKI NEW TYP 2

BAKI NEW
viacúčelový regál využiteľný najmä ako knižnica, materiál: DTD, prevedenie:
biela. Dostupný v troch veľkostiach (ŠxHxV).
BAKI NEW TYP 1 - 43x20x143,5 cm
BAKI NEW TYP 2 - 43x20x115 cm (doplnenie zásob 20.07.2020)
BAKI NEW TYP 3 - 43x20x86,5 cm (doplnenie zásob 20.07.2020)

ERDEM NEW
borovica

VEVEY
viacúčelový regál využiteľný najmä ako knižnica,
materiál: DTD, farebné prevedenia: biela+čierna
alebo borovica, rozmery (ŠxHxV): 59x21,6x150 cm.

biela+čierna

59€
novinka

43€

34€

moderný viacúčelový regál, materiál: DTD,
prevedenie: borovica + biela. Dostupný
v troch veľkostiach (ŠxHxV).
TYP1, TYP 2 na sklade od 16.09.2019.

ERDEM NEW TYP 1 - 60x24x108 cm
ERDEM NEW TYP 2 - 60x24x145 cm
ERDEM NEW TYP 3 - 60x24x180 cm
ERDEM NEW TYP 1

132

53€

ERDEM NEW TYP 2

ERDEM NEW TYP 3

SEKTOROVÝ NÁBYTOK DO DETSKEJ IZBY/REGÁLY

46€

biela

dub sonoma/dvierka biela

biela/dvierka čierna

99

DEKATO

ULIMI

čierna

moderný viacúčelový regál s dvierkami, farebné prevedenie: dub sonoma/dvierka biela, biela/dvierka
čierna alebo biela/ dvierka betón, materiál: DTD laminovaná, rozmery (ŠxVxH) : 80x30x180 cm.

55€

35€

49,90€

viacúčelový regál v modernom dizajne,
farebné prevedenie: biela a sivá s bambusovou
konštrukciou, (ŠxHxV): 60x33x86 cm, materiál:
MDF+bambusová konštrukcia.

viacúčelový regál v modernom dizajne, farebné
prevedenie: sivá, biela a zelená,
(ŠxHxV): 120x30x102 cm, materiál:
MDF+bambusová konštrukcia.
Model len do vypredania zásob.

novinka

136
ASTA

biela/biela

moderný regál je dostupný v 3
farebných prevedeniach
biela/dub sonoma, biela/biela
alebo biela/čierna. Regál je
možné zasunúť alebo prispôsobiť
do rohu, materiál: DTD
laminovaná 22 mm, rozmery
(ŠxHxV): 74-130x29x187,5 cm

kombinácia troch kusov biela/dub sonoma

GAPA typ 1

biela/čierna

novinka

49,90€

biela

TOFI-LEXO

úložný box, materiál: ekokoža
čierna alebo biela, (ŠxHxV):
32x30x32 cm, vhodné kombinovať
so systémom TOFI new a regálmi
SARAH a NORAH.

REGÁLY

GAPA typ 3

viacúčelový regál, materiál: MDF+bambus
lakovaný. Farebné prevedenie: biela+bambus. (ŠxHxV): typ 1:
43x24x97,5 cm, typ 2: 43x28x129 cm a typ 3: 43x32x160,5 cm.

13

SARAH

GAPA typ 2

GAPA

€

109

€

44

29,90€

€

kvalitný
slovenský
výrobok

€

€

54

HARUN

JENSEN

čierna

kvalitný
slovenský
výrobok

novinka

biela/dvierka betón

praktický regál s 5 policami, materiál: DTD, farebné
prevedenie: biela alebo čierna. Rozmery (ŠxHxV): 54x38x186 cm.

€

biela

€

86

dub sonoma
dub sonoma

KASILERO

biela

viacúčelové regály, prevedenie: dub sonoma alebo biela, hrúbka 16 mm, materiál: DTD laminovaná,
rozmery (ŠxHxV):139x33x144 cm. Regál odporúčame kombinovať s boxami TOFI-LEXO.

NORAH

kvalitný
slovenský
výrobok

viacúčelový regál, materiál: MDF+borovicové
masívne drevo, farebné prevedenie:
biela+prírodná, rozmery (ŠxHxV): 40x40x184 cm.
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moderné regály vhodné aj do priestoru
vertikálna poloha regála

horizontálna poloha regála

čierna

čierna

dub sonoma
dub sonoma

85€
ADEN
moderný viacúčelový regál s mnohostranným využitím, materiál:
DTD laminovaná, prevedenie: dub sonoma, čierna alebo biela,
rozmery regála uloženého vertikálne (ŠxHxV): 68,5x25x161,3 cm,
rozmery regála uloženého horizontálne (ŠxHxV): 156,3x25x73,4 cm.
Regál je ohranený páskou aj zo zadnej strany, tým je
vhodný aj do priestoru.

79€

KLOE III

KLOE rozkladacie

73-125x24x83 cm

moderný viacúčelový regálový systém s mnohostranným využitím, materiál: DTD laminovaná,
prevedenie: dub sonoma, wenge alebo biela.
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV). Regál je
ohranený páskou aj zo zadnej strany, tým je
vhodný aj do priestoru.

biela

biela

122€

KLOE II
73-125x24x138 cm

163€

KLOE I
73-125x33x188 cm

KLOE II

KLOE II
wenge

KLOE III

dub sonoma

KLOE III

biela

dub sonoma

KLOE III

wenge

KLOE I

biela

KLOE I

wenge

86€
CLETO
čierna

americká čerešňa

ALIS

dub

viacúčelový rohový regál,
prevedenie: biela, korpus
hrubý 36 mm, rozmer:
(ŠxHxV): 39x39x186,4 cm.
Regál je ohranený páskou
aj zo zadnej strany, tým je
vhodný aj do priestoru.

125€

viacúčelový regál, čierna, biela, dub alebo americká čerešňa + chróm,
korpus hrubý 36 mm, (ŠxHxV): 110x29x191 cm. Regál je ohranený
páskou aj zo zadnej strany, tým je vhodný aj do priestoru.

biela

134

biela

REGÁLY

americká čerešňa

98€
77€
ENZO
biela

biela

ODYN
moderný viacúčelový
regál, korpus je hrubý
34 mm, prevedenie:
americká čerešňa
alebo biela, (ŠxHxV):
89x29x179,8 cm.
Regál je ohranený
páskou aj zo zadnej
strany, tým je
vhodný aj do priestoru.

čierna

viacúčelový regál, čierna, biela, dub alebo americká čerešňa
+ chróm, korpus je hrubý 36 mm, (ŠxHxV) 110x29x97 cm. Regál je
ohranený páskou aj zo zadnej strany, tým je vhodný aj do priestoru.

dub

68€

BENITO

moderný viacúčelový
regál, korpus je hrubý
34 mm, prevedenie:
biela (ŠxHxV):
90x30,5x162,6 cm.
Regál je ohranený
páskou aj zo zadnej
strany, tým je vhodný
aj do priestoru.

americká čerešňa

korpus je hrubý 35 mm

Tofi new box:
33x28,5x33 cm.
biela

výber až zo
4 farebných
prevedení dvierok,
ktoré sú vhodné
do všetkých typov
TOFI regálov

€

21

16€

biela
Tofi new dvierka:
32,8x9x32,8 cm.

14€

4€
viacúčelový policový systém, ktorý si poskladáte podľa vašich predstáv, s možnosťou
dokúpenia zásuviek (box) alebo dvierok, prevedenie: čierna, biela, zelená, žltá alebo
červená, korpus je hrubý až 35 mm. Regály sú ohranené páskou aj zo zadnej strany,
tým sú vhodné aj do priestoru.

13€

79€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

čierna

€

73

TOFI NEW
- systém

121€

116€

62€

59€

biela

TOFI-LEXO

úložný box, materiál: ekokoža čierna alebo biela, rozmery (ŠxHxV): 32x30x32 cm,
vhodné kombinovať so systémom TOFI NEW a regálmi SARAH a NORAH zo strany
133.

26€

24€

85€
Tofi new 4

Tofi new 3

111x29x83 cm

76x29x153 cm

79€

Tofi new 1

Tofi new RTV stolík

41x29x48 cm

150x39x51 cm

47€

Tofi new 2
76x29x83 cm

€

€

73

€

80

76€

Tofi new 6

146x29x153 cm

121

€

116

62€

59€

Tofi new 4

111x29x83 cm

Tofi new 5
111x29x118 cm

Tofi new 3
76x29x153 cm

Tofi new 6

146x29x153 cm

moderné regály vhodné aj do priestoru

REGÁLY
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Stohovateľné

22,90

nosnosť: 120 kg

€

zvýhodnená cena
pri kúpe 20 a viac ks
v odtieni zelená

24,90

čierna

modrá

JEFF 2 NEW
stolička - stohovateľná, prevedenie: tmavomodrá látka, svetlobéžová látka,
čierna látka + sivý kladivkový rám, (ŠxHxV): 44x50x91 cm, výška sedu: 46,5 cm.
Cena pri kúpe 1 ks modrá a čierna: 23 €.Cena pri kúpe 1 ks béžova: 24€.

€

22,90€

zvýhodnená cena
pri kúpe 20 a viac ks

novinka

čierna

modrá

29,90

€

hnedá

bordová

ISO - NEW

červená

stolička - stohovateľná, prevedenie: čierna, bordová, modrá, hnedá, sivá, červená,
rozmer (ŠxHxV): 53x58x83 cm, výška sedu: 47 cm. Cena pri kúpe 1 ks: 24,90 €.

novinka

32€

JEFF 3 NEW

stohovateľná stolička, prevedenie: látka + kovové nohy,
prevedenie: červená+zlatýnáter alebo modrá+sivá, rozmery
(ŠxHxV): 45,5x56,5x93 cm, výška x hĺbka sedu:
44,5x40,5 cm. Na sklade od 30.06.2020. Cena pri kúpe 1 ks: 24 €.

novinka

23€

hnedá ekokoža

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 120 kg

22,90€

červená+zlatý
náter

modrá+sivá

ISO CHROM
stolička - stohovateľná,
materiál chrómový rám, prevedenie
hnedý, (ŠxHxV): 53x58x83 cm,
výška sedu: 47 cm.

sieťovina sivá

25€

sieťovina
sivá

nosnosť: 120 kg

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 120 kg

zvýhodnená cena
pri kúpe 20 a
viac ks

sivá

novinka

čierna ekokoža
béžový vzor+chróm

ZINA 3 NEW
stohovateľná stolička, prevedenie: látka béžový
vzor+ chrómovénohy alebo zelená látka+zlatý
náter, rozmery (ŠxHxV): 44x60x95 cm, výška x hĺbka
sedu: 44,5x40 cm. Na sklade od 30.06.2020.

novinka

27€

DERYA
stohovateľná zasadacia stolička s čiernymi plastovými opierkami
na ruky, prevedenie: sieťovina čierna + chrómové nohy alebo
ekokoža hnedá + chrómové nohy, rozmery (ŠxHxV): 53x57x79 cm,
výška x hĺbka sedu: 43x42 cm. Na sklade od 30.06.2020.

136

32€

biela

MABEL 3 NEW

34€

červená

29,90

nosnosť: 90 kg

nosnosť: 110 kg

hnedá
ekokoža

stohovateľná stolička, prevedenie: sieťovina
sivá + chrómové nohy alebo ekokoža čierna alebo hnedá
+chrómové nohy, rozmery (ŠxHxV): 45x58x82 cm,
výška x hĺbka sedu: 44x41 cm. Na sklade od 30.06.2020.

novinka

28€

čierna

€

hnedá
ekokoža

ZEKI

BULUT
stohovateľná zasadacia stolička, prevedenie: sieťovina sivá alebo zelená
+čierna + chrómové nohy, ekokoža hnedá alebo čierna+chrómové nohy,
rozmery (ŠxHxV): 50x56x76 cm, výška x hĺbka sedu: 43x41 cm. Na sklade od 30.06.2020.

strieborná

čierna
sieťovina

čierna ekokoža

sieťovina
zelená+čierna

hnedá

nosnosť: 110 kg

zelená+zlatý náter

€

zvýhodnená cena
pri kúpe 20 a viac ks
v odtieni
modrá a čierna

béžová

stolička - stohovateľná, vo farebnom prevedení: zelená látka + matný zlatý rám,
sivá látka + rám v odtieni šampanské a látka bordová + rám v odtieni šampanské,
(ŠxHxV): 44x50x93 cm, výška sedu: 46,5 cm. Cena pri kúpe 1 ks zelená: 21 € sivá a bordová: 26 €.

23,90

21,90

€

zvýhodnená cena
pri kúpe 20 a viac ks
v odtieni sivá a bordová

ZINA 2 NEW

€

zvýhodnená cena
pri kúpe 20 a
viac ks
v odtieni béžová

nosnosť: 120 kg

19,90

zelená
modrá

stolička - taburet na kolieskach s nastaviteľnou výškou,
materiál: chróm+plast - modrá, červená, strieborná,
biela alebo čierna, (ŠxHxV): 35x35x43-55 cm. V prevedeniach
strieborná, čierna, biela, modrá doplnenie zásob 30.06.2020
a v prevedení červená doplnenie zásob 10.8.2020.

modrá

čierna

ALTAN
stohovateľná zasadacia stolička, materiál: sieťovina + chrómové nohy,
prevedenie: zelená+čierna, modrá+čierna, hnedá alebo čierna, rozmery
(ŠxHxV): 46x56x82 cm, výška x hĺbka sedu: 47x46 cm.
Na sklade od 30.06.2020.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/KRESLÁ

37

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 100 kg

36

novinka

€

hnedá

novinka

€

hnedá+čierna

sivá s čiernym
pásikom + čierna

čierna
zelená s čiernym
pásikom + čierna

ILHAM
stohovateľná zasadacia stolička s čalúnenými opierkami
na ruky, prevedenie: ekokoža čierna alebo hnedá
+ chrómové nohy, rozmer (ŠxHxV): 52x55x85 cm,
výška x hĺbka sedu: 41x46 cm. Možnosť kombinovať
s lavicou ILKIN. Na sklade od 30.06.2020.

čierna

ESIN

stohovateľná zasadacia stolička s čiernymi plastovými
opierkami na ruky, materiál: sieťovina + chrómové nohy,
prevedenie: čierna alebo zelená+čierna, rozmery (ŠxHxV):
54x56x82 cm, výška x hĺbka sedu: 47x46 cm. Na sklade od 30.06.2020.

€

novinka

€

45

nosnosť: 120 kg

nosnosť: 100 kg

€

hnedá

novinka

40,90

€

47

nosnosť: 100 kg

novinka

97

zelená+čierna

UMUT

čierna

moderná zasadacia stolička s plastovými opierkami na ruky, materiál: sieťovina+ chrómová
podstava, prevedenie: čierna, hnedá+čierna, sivá s čiernym pásikom +čierna,
zelená s čiernym pásikom +čierna, (ŠxHxV): 55x64x93 cm, výška x hĺbka sedu: 45x48 cm.

novinka

39€

nosnosť: 110 kg

novinka

nosnosť: 200 kg
čierna

ILKIN

lavica s čalúnenými opierkami na ruky vhodná do čakární – 2 miesta, prevedenie:
ekokoža čierna alebo hnedá + chrómové nohy, rozmer (ŠxHxV): 101x62x84 cm, výška
x hĺbka sedu: 42x50 cm. Možnosť kombinovať so stoličkami ILHAM.
Na sklade od 30.06.2020.

novinka

€

95

TEKER

RIMALA

skladacia zasadacia stolička s doskou na písanie, vhodná
aj do konferenčných miestností a učební, prevedenie:
ekokoža čierna+ drevo + chrómová podstava, rozmer
(ŠxHxV): 49x77x82 cm, výška x hĺbka sedu: 40x38cm.
Na sklade od 30.06.2020.

novinka

novinka

129€

SONER

moderná zasadacia stolička s plastovými
skladacia zasadacia stolička s doskou na písanie,
opierkami na ruky, prevedenie: sieťovina
vhodná aj do konferenčných miestností a učební,
sivá+čierna + chrómová podstava, rozmer (ŠxHxV): prevedenie: ekokoža čierna+ drevo + chrómová
51x54x93 cm, výška x hĺbka sedu: 44x49 cm.
podstava, rozmer (ŠxHxV): 51x85x84 cm, výška
x hĺbka sedu: 42x40 cm. Na sklade od 30.06.2020.

59

85

€

€

nosnosť:

EMALA

KULIA

odolná celokovová lavica do čakární, materiál:
kov + sedadlo z perforovaného plechu, farba:
strieborná, rozmery: (ŠxHxV): 160x50x40 cm,
šírka sedadla: 48 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x44cm, 3 miesta.

novinka

500 kg

odolná celokovová lavica do čakární, materiál:
kov+sedadlo z perforovaného plechu, farba:
strieborná, rozmery: (ŠxHxV): 175x70x78 cm,
šírka sedadla: 48 cm, výška x hĺbka
sedu: 40x44cm, 3 miesta.

34

€

sivá

RUFUS

sivohnedá taupe

ergonomický kľakosed k PC stolom s opierkou
chrbta, na kolieskach, prevedenie: látka sivá alebo
sivohnedá taupe + kovová podstava s čiernym
náterom, rozmery (ŠxHxV): 45/67x75x80-90 cm, výška x hĺbka sedu
34-45x30 cm. Pogumované kolieska vhodné na drevené

a plávajúce podlahy. Na sklade od 10.06.2020.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/KRESLÁ

novinka

buk + bordová

TEMPO Kľakosed

ergonomický kľakosed k PC stolom na kolieskach,
mechanické výškové nastavenie sedu,
materiál: masívne drevo, buk + bordová, (ŠxHxV):
44x66,5/63,5x51/61 cm, dodávaný v demonte.
Model len do vypredania zásob.

oranžová

MESH

€

€

38

36

nosnosť: 90 kg

sivá

KILIAN

ergonomický kľakosed k PC stolom, na kolieskach,
prevedenie: látka svetlosivá alebo sivohnedá taupe + kovová
podstava s čiernym náterom, rozmery (ŠxHxV):
45x62x52-62 cm, výška x hĺbka sedu 30-45x30 cm.
Pogumované kolieska vhodné na drevené
a plávajúce podlahy. Na sklade od 10.06.2020.

nosnosť: 70 kg

nosnosť: 110 kg

69€

sivohnedá taupe

nosnosť: 70 kg

500 kg

nosnosť: 90 kg

nosnosť:

nosnosť: 110 kg

svetlosivá

modrá
zelená

otočná stolička, prevedenie: sieťovina čierna + oranžová, čierna+sivá
alebo čierna+zelená+ plastová čierna podstava, rozmery (ŠxHxV):
39x49x78-90 cm, výška sedu: 40-52 cm.

PERCY

ružová

otočná stolička, prevedenie: sieťovina modrá+vzor
alebo ružová+vzor + čierna plastová podstava, rozmery
(ŠxHxV): 43x50x71-83 cm, výška x hĺbka
sedu: 40-52x42 cm.

BLUES
otočná stolička, prevedenie: látka
mentolová +vzor + plastová čierna
podstava, rozmery (ŠxHxV):
39x49x78-90 cm, výška sedu:
40-52 cm.

137

novinka

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 70 kg

nosnosť: 70 kg

39€

45€

modrá

sivá

oranžová

sivá

KIDS

otočná stolička, prevednie: látka sivá, oranžová
+ plastová čierna podstava (ŠxHxV):
39x43x74-86 cm, výška sedu: 39-51 cm.

€

43

43€

novinka

€

46

nosnosť: 80 kg

nosnosť: 80 kg

zelená

čierna

SELVA

nové farebné prevedenia

€

€

taupe, oranžová,
zelená

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 110 kg

čierna

€
53
sivá

48

€

45

zelená

oranžová

Možnosť kúpy
v balení po 2ks
len

45€za kus

zelená

spolu 90 €
taupe

DEX 2 NEW
kancelárske kreslo, prevedenie: farba: čierna, zelená alebo
taupe látka+sieťovina, kovová podstava- chróm+plastové opierky,
(ŠxHxV): 51x59x88,5-95,5 cm, výška sedu: 43-51 cm. V prevedení Taupe na sklade od 30.7.2020.

sivá

taupe

APOLO

kancelárske kreslo, prevedenie: sieťovina zelená+čierna+čierny plast, sieťovina sivá+čierna + biely plast, sieťovina taupe+čierna + čierny
plast alebo sieťovina oranžová+čierna+čierny plast, chrómová podstava, pogumované kolieska vhodné na plávajúce a drevené dlážky,
rozmery (ŠxHxV): 60,5x 54x 87-95 cm, výška sedu: 41-49 cm. V prevedení taupe+čierna skladom od 25.06.2020.

nové farebné prevedenia

49,90

53

€

€

€

49,90€

45

€

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 100 kg

48

modrá

otočná stolička, prevedenie: ekokoža+plast modrá, ružová alebo
sivá + chrómová podstava, rozmery (ŠxHxV): 40x40x74,5-86,5 cm,
výška sedu: 43-55 cm.
V prevedení ružová na sklade od 30.7.2020.

kancelárske kreslo, prevedenie: ekokoža čierna alebo hnedá
+ plastová podstava a opierky na ruky, (ŠxHxV): 55x50x85-97cm,
výška sedu: 36,5-48,5cm.

54

€

ružová

AYLA

kancelárska stolička, podstava + opierky na ruky: plast, farba látky: zelená, oranžová,
modrá alebo sivá, (ŠxHxV): 55x48x82-94 cm, výška sedu: 40 - 52 cm.
V prevedení zelená len do vypredania zásob.

taupe

sivá

hnedá

sivá

nové farebné prevedenia

44

€

zelená

TAMSON

otočná stolička, prevedenie: sieťovina modrá+vzor
alebo ružová+vzor + čierna plastová podstava,
rozmery (ŠxHxV): 55x55x88-100 cm,
výška x hĺbka sedu: 40-52x43 cm.

kancelárska stolička s opierkami na ruky,
prevedenie: sieťovina čierna alebo sivá +
plastová podstava a opierky na ruky, (ŠxHxV):
53x57x83-95cm, výška sedu: 40,5-52,5cm.

38

oranžová

ružová

GOFY

ADRA

moderná otočná stolička, prevedenie:
plast +ekokoža + chrómová podstava,
farba: biela, (ŠxHxV): 48x55x82-87cm,
výška x hĺbka sedu: 45-45x43 cm.
Na sklade od 20.06.2020

otočná stolička, prevedenie: látka vzor
+ plastová čierna podstava, rozmery
(ŠxHxV): 39x46x72-84 cm, výška
sedu: 38-50 cm.

oranžová
modrá
sivá

modrá

čierna

DARISA NEW

nosnosť: 80 kg

SALIM

nosnosť: 90 kg

novinka

39,90€
nosnosť: 100 kg

35€

€

nosnosť: 90 kg

30,90

sivá
zelená

oranžová

mentolová

červená

biela+sivá

CRAIG
kancelárska stolička, prevedenie: látka červená, mentolová alebo sivá
+ kovová podstava, (ŠxHxV): 41x48x76-88cm, výška sedu: 46-58 cm.

138

zelená

sivá

DARISA

čierna+tmavosivá

moderná otočná stolička, prevedenie: plast+ekokoža + chrómová podstava,
farba biela+sivá, čierna+tmavosivá, zelená alebo oranžová,
rozmery (ŠxHxV): 48x54x87,5-100 cm, výška sedu: 52-63 cm.
V prevedení čierna+tmavosivá doplnenie zásob 30.06.2020.

BST 2010 NEW
kancelárske kreslo, spodná podstava - plastová + plastové opierky
na ruky, materiál: sieťovina, farebné prevedenie: sedadlo čierne,
opierka - zelená alebo sivá, (ŠxHxV): 57x53x86,5/96,5 cm,
výška sedu: 42-51 cm. Model len do vypredania zásob.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/KRESLÁ

€

53€

49€

57

€

44

49,90

žltá

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg
COLBY NEW

kancelárske kreslo, materiál: sieťovina+ekokoža + chrómová podstava,
prevedenie: biela+čierna alebo čierna, rozmery (ŠxHxV): 43X59X90-100 cm,
výška sedu: 43-53 cm, hĺbka sedu: 42 cm.

66€

€

€

53

€

49,90

58

59

56

sivá

€

nosnosť: 90 kg

nosnosť: 100 kg

sivá
kancelárske kreslo, prevedenie: čierna sieťovina
+ekokoža+plast (čierna), (ŠxHxV): 56x54x90-102 cm,
výška sedu: 42,5-54,5 cm.

kancelárska stolička s opierkami na ruky, prevedenie: látka modrá alebo sivá +
plastová podstava a opierky, (ŠxHxV): 60x62x97-107cm, výška sedu: 41-51cm.
V prevedení modrá len do vypredania zásob.

novinka

biela

novinka

60,90€

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 110 kg

57€

sivá

kancelárske kreslo, prevedenie: ekokoža biela+ látka
sivá +chrómová podstava, pogumované kolieska
vhodné na drevené a plávajúce dlážky, rozmery (ŠxHxV):
46x55x90-102 cm, výška x hĺbka sedu: 35-50x40 cm.
Na sklade od 10.06.2020.

kancelárske kreslo, prevedenie: ekokoža biela alebo svetlosivá
+chrómová podstava, pogumované kolieska vhodné na drevené
a plávajúce dlážky, rozmery (ŠxHxV): 50x55x76-88cm,
výška x hĺbka sedu: 44-56x38cm. Na sklade od 10.06.2020.

nové farebné prevedenie
€

65

MIGUEL

kancelárske kreslo, prevedenie: látka sivá
alebo ekokoža koňaková + chrómová podstava,
(ŠxHxV): 48x57x78-88 cm, výška x hĺbka sedu:
44-54x44,5 cm. V prevedení sivá na sklade od 29.7.2020.

kancelárske kreslo s čiernymi plastovými opierkami
na ruky prevedenie: látka sivá alebo ekokoža koňaková
+ čierna plastová podstava, (ŠxHxV): 59x54x88-100 cm,
výška x hĺbka sedu: 39-51x44 cm.

MALIK NEW

čierná+červená+béžová
59x59x93-105 cm,
výška sedu: 43-53 cm.

kancelárske kreslo s čiernymi plastovými opierkami na ruky, prevedenie:
ekokoža čierna+červená+béžová alebo čierna+červená+plastová podstava. Rozmery
udávané v poradí (ŠxHxV). V prevedení čierna+červená len do vypredania zásob.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/KRESLÁ

65€

€

64

59,90€

nosnosť: 80 kg
čierna+červená
56x55x75-85 cm
výška sedu: 44-55 cm

sivá látka

EDIZ

nosnosť: 90 kg

€

59,90€

novinka

nosnosť: 110 kg

€

novinka

59€

koňaková
ekokoža

BADAR

ARGUS

kancelárske stolička s plastovými
opierkami na ruky, prevedenie: sieťovina
oranžová+čierna+chrómová podstava,
rozmery (ŠxHxV): 65x51x89-97cm,
výška sedu: 41-49 cm.

otočná stolička s plastovými opierkami
na ruky, prevedenie: látka čierna + vzor
+ chrómová podstava, rozmery (ŠxHxV):
53x59x88-98 cm, výška sedu: 44-54 cm.

nosnosť: 110 kg

novinka

LIZBON

STREET

OBALA

DEVRI

nosnosť: 110 kg

modrá

€

63

€

nosnosť: 100 kg

modrá

59,90

nové farebné
prevedenie

IDOR NEW

kancelárske kreslo s čiernymi plastovými opierkami
na ruky, prevedenie: sieťovina čierna + čierna
plastová podstava, rozmery (ŠxHxV): 54x35x87-99 cm,
výška x hĺbka sedu: 40-52x42 cm.

€

65

PREFOTIT

REMO 2 NEW

žltá

kancelárska stolička s opierkami na ruky, prevedenie: látka čierna alebo žltá
+ plastová podstava a opierky, (ŠxHxV): 60x52x90-100cm, výška sedu: 44-56cm.
V prevedení žltá len do vypredania zásob. V prevedení čierna na sklade od 30.7.2020.

58

€

49,90

€

novinka

nosnosť: 100 kg
čierna

56€

€

nosnosť: 90 kg

53

sivá+čierna

MADAN
moderné kancelárske kreslo s opierkami na ruky,
prevedenie: ekokoža čierna a oranžová+plastová
podstava a opierky na ruky, rozmery (ŠxHxV):
56x55x75-85 cm, výška sedu: 44-55 cm.

modrá

IZOLDA
kancelárske kreslo s bielymi plastovými opierkami na ruky,
prevedenie: sieťovina modrá alebo sivá+čierna +chrómová podstava,
pogumované kolieska vhodné na drevené a plávajúce dlážky, rozmery
(ŠxHxV): 52X57X90-100 cm, výška x hĺbka sedu: 44-45x49 cm.

139

€

73

67

nové farebné
prevedenie

82€

68€

sivá

GRISEL

BADER
kancelárske kreslo s opierkami na ruky,
prevedenie: látka mentolová + čierna plastová
podstava a opierky na ruky, rozmery
(ŠxHxV): 61x65x93-103 cm, výška sedu:
46-56 cm. Model len do vypredania zásob.

čierna

TC3-973M 2 NEW

čierna

modrá

TC3-7741 NEW

€

novinka

€

FABRY NEW

DAKIN
kancelárske kreslo, sieťovina + chróm, farba: sedadlo čierne, opierka:
čierna/zelená/červená/sivá, (ŠxHxV): 59x63x102 cm, výška sedu: 43-53 cm.

novinka

pohodlné kancelárske kreslo s čalúnenými
opierkami na ruky, prevedenie: sivá látka
+ chrómová podstava a opierky na ruky, rozmery
(ŠxHxV): 61x65x94-102,5 cm, výška sedu:
38-46,5 cm.

oranžová

sivá

kancelárske kreslo – látka (sedadlo+opierka) plast (opierky na ruky), chróm
(podstava), prevedenie oranžová+ čierna alebo sivá+čierna, (ŠxHxV):
59x46x90-99 cm, výška sedu: 45-55 cm, pogumované kolieska vhodné na plávajúce
a drevené dlážky. V prevedení oranžová + čierna len do vypredania zásob.

€

78

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 110 kg

79€

LANCELOT

78€

sivá

IMELA TYP 1
kancelárske kreslo s opierkou hlavy a s čiernymi plastovými opierkami na ruky, materiál: sieťovina + chrómová
podstava, prevedenie: oranžová+čierna, zelená+čierna alebo čierna, pogumované kolieska vhodné na drevené
a plávajúce dlážky, rozmery (ŠxHxV): 52x60x112-122 cm, výška x hĺbka sedu 44-45x52 cm.

140

€

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 90 kg
IMELA TYP 2

€

69,90

75€

DARLOS

kancelárske kreslo s čiernymi plastovými opierkami na ruky, materiál: sieťovina
+ chrómová podstava, prevedenie: oranžová+čierna, zelená+čierna alebo čierna,
pogumované kolieska vhodné na drevené a plávajúce dlážky, rozmery (ŠxHxV):
52x60x95-105 cm, výška x hĺbka sedu: 44-45x52 cm.

79

€

79,90

€

nosnosť: 110 kg

69

kancelárske kreslo s opierkami na ruky,
prevedenie: látka sivá+čierna sieťovina
+chrómová podstava, (ŠxHxV):
63x60x118-128 cm, výška x hĺbka sedu:
46-56x51 cm.

kancelárske kreslo s opierkou hlavy a s čiernymi
plastovými opierkami na ruky, prevedenie:
sieťovina svetlosivá+čierna+chrómová podstava,
rozmery (ŠxHxV): 58x60x116-126 cm,
výška x hĺbka sedu: 45-55x50 cm.

AEX

novinka

€

79,90

červená

čierna

sivá

€

85

novinka

nosnosť: 110 kg

69

nosnosť: 110 kg
zelená

moderné kancelárske kreslo s opierkou hlavy,
prevedenie: čierna látka+ sivá sieťovina,
kovová podstava- chróm+plastové opierky
na ruky, pogumované kolieska vhodné
na plávajúce a drevené dlážky, (ŠxHxV):
60x56x116-126 cm, výška sedu: 48,5 - 58,5 cm.
Model len do vypredania zásob.

béžová

kancelárske kreslo, podstava+opierky na ruky: plast,
farba: čierna alebo béžová látka, (ŠxHxV): 59x62x99-109cm,
výška sedu: 45 - 55 cm.

kancelárske kreslo, podstava+opierky na ruky - chróm, opierky - plast,
farba čierna alebo modrá, ekokoža + sieťovina, (ŠxHxV):
58x60x105-115 cm, výška sedu: 35-45 cm.
V prevedení čierna doplnenie zásob 10.07.2020.

nosnosť: 110 kg

69

€

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 110 kg

63

66€

€

nosnosť: 110 kg

73€

azúrová zelená

červená

MORGEN
kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na ruky, prevedenie: látka sivá, červená alebo azúrová
zelená, chrómová podstava a opierky na ruky, pogumované kolieska vhodné na plávajúce
a drevené dlážky, rozmery (ŠxHxV): 50,5x64x92,5-102,5 cm, výška sedu: 45,5-55,5 cm.
V prevedení azúrová zelená a sivá doplnenie zásob 10.06.2020.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/KRESLÁ

kancelárske kreslo s opierkami na ruky,
prevedenie: ekokoža čierna + sivá
sieťovina + plast, (ŠxHxV):
60x62x98-108 cm, výška sedu:
45-55 cm. Model do vypredania zásob.

77€

€

75

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg
LANDON

novinka

oranžová

RULIS

DARIUS

kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami
kancelárska stolička s opierkami na ruky,
na ruky, prevedenie: ekokoža ružová
prevedenie: látka hnedá + sivá plastová + chrómová podstava, pogumované kolieska
podstava a opierky na ruky, (ŠxHxV):
vhodné na plávajúce a drevené dlážky,
62x55x86,5-96,5 cm, výška sedu:
rozmery (ŠxHxV): 60x61x96-106 cm, výška
50-60 cm. Model do vypredania zásob. sedu: 44-54 cm. Na sklade od 10.06.2020.

novinka

79,90

sivá

CAGE

TC3-867F

kancelárske kreslo, prevedenie: biely plast +
sieťovina sivá alebo sieťovina oranžová, chrómová
podstava, pogumované kolieska vhodné na plávajúce
a drevené dlážky, rozmery (ŠxHxV):
56x57,5x97,5-103 cm, výška sedu: 40-50 cm.

kancelárske kreslo, podstava+opierky
-plast, opierky na ruky - čalúnené,
farba: sivočierna látka, rozmery
(ŠxHxV): 62x66x95-105 cm,
výška sedu: 49 - 59 cm.

novinka

75€

€

65€

€

€
79

59,90€

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg

69,90

OZELA

60x50x112-124 cm

60x50x91-103 cm

SANAZ typ 1

kancelárske kreslo s bielymi plastovými opierkami
na ruky , prevedenie: sieťovina zelená+čierna
+chrómová podstava, pogumované kolieska
vhodné na drevené a plávajúce dlážky, (ŠxHxV):
53x60x91-101 cm, výška x hĺbka sedu: 44-45x49 cm.

SANAZ typ 2

kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na ruky, prevedenie:
ekokoža čierna alebo červená + chrómová podstava + opierky
na ruky, (ŠxHxV): 55x57x90-97 cm, výška sedu: 44,5-52,5 cm.

79€

89,90€

€

89,90

€

nosnosť: 130 kg
čierna

ZARGO

ružová

kancelárske kreslo s polohovacími opierkami na ruky, prevedenie: ekokoža
ružová alebo čierna, biela plastová podstava a opierky na ruky,
pogumované kolieska vhodné na plávajúce a drevené dlážky, rozmery
(ŠxHxV): 61x61x96-108 cm, výška sedu: 43-55 cm.
V prevedení čierna len do vypredania zásob.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/KRESLÁ

95

€

novinka

89,90

€

ružová

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 110 kg
moderné kancelárske kreslo s plastovými opierkami na ruky,
prevedenie: ekokoža čierna alebo sivohnedá taupe + chrómová podstava
a opierky, rozmery (ŠxHxV): 54x62,5x102-110 cm, výška sedu: 45-53 cm.
Pogumované kolieska vhodné na plávajúce a drevená dlážky.
V prevedení taupe doplnenie zásob 10.06.2020.

nosnosť: 110 kg

kancelárske kreslo prevedenie:
sieťovina žltozelená+čierna, podstava
dizajnové kancelárske kreslo s výškovo nastaviteľným otočným
(chróm), opierky na ruky (chróm+plast),
sedadlom, prevedenie: biela ekokoža+chróm, sivohnedá látka+chróm,
(ŠxHxV): 61x61x85-95cm, výška sedu:
rozmery (ŠxHxV): 62x63x76-86 cm, výška sedu: 43-53 cm.
35 - 45 cm. Model len do vypredania zásob.

čierna

taupe

TABAREZ 1513

LENER

75

FARAN

79€

nosnosť: 120 kg

79,90

sivohnedá

petrolejová

sivá + čierna

€

biela

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 110 kg

ELMAS

kancelárske kreslo s opierkou hlavy a s čiernymi plastovými opierkami na ruky, prevedenie: sieťovina ružová,
petrolejová, sivá+čierna alebo modrá+čierna +chrómová podstava, pogumované kolieska vhodné
na drevené a plávajúce dlážky, rozmery (ŠxHxV): 61x50x103,5-115,5 cm, výška sedu: 41-53 cm.

čierna

QUIRIN NEW

69,90€

ružová

čierna

červená

60x50x95 cm

SANAZ typ 3

kancelárske kreslo s bielymi plastovými opierkami na ruky s opierkou hlavy (typ 1), prevedenie:
sieťovina+látka sivá+ chrómová podstava, pogumované kolieska vhodné na drevené a plávajúce
dlážky (typ 1, typ 2), rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV), výška sedu (typ 1 a typ 2): 49-60 cm,
(typ 3): 51,5 cm.

novinka

modrá + čierna

€

nosnost: 110 kg

€

69

nosnosť: 90 kg

69

79,90€

€

nosnosť: 110 kg

78€

ALTAZ
kancelárske kreslo s čalunenými opierkami
na ruky, prevedenie: čierna ekokoža, chrómová
podstava a opierky, pogumované kolieska
vhodné na plávajúce a drevené dlážky,
rozmery (ŠxHxV): 55x71x 97,5-103 cm,
výška sedu: 41-51 cm.

GOTHEL

pohodlné kancelárske kreslo s
čiernymi plastovými opierkami na ruky,
prevedenie: ekokoža čierna + čierna
plastová podstava, (ŠxHxV):
65x59x107-117 cm, výška
x hĺbka x šírka sedu: 44-54x54x44 cm.

141

novinka

89

89,90

zelená, sivá

čierna + čierna
oranžová + čierna

sivá + čierna

hnedá-camel

zelená

TAXIS

87€

biela

TWIST

SORIA

kancelárske kreslo, prevedenie: ekokoža biela alebo
hnedá - camel s čiernym prešívaním, chrómová podstava,
pogumované kolieska vhodné na plávajúce
a drevené dlážky, rozmer (ŠxHxV) 58x63,5x84,5-96,5 cm,
výška sedu: 46-58,5 cm.

kancelárske kreslo s opierkou hlavy a s plastovými opierkami na ruky, prevedenie: sieťovina
čierna alebo oranžová+čierna + opierky na ruky a podstava z čierneho plastu,
zelená alebo sivá+čierna + chrómová podstava+biele opierky na ruky, rozmery (ŠxHxV):
64x63x118-126 cm, výška sedu: 45-53 cm. Farebné prevedenia s chrómovou podstavou
sú dodávané s pogumovanými kolieskami, ktoré sú vhodné na plávajúce a drevené dlážky.

€

107

€

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 110 kg

oranžová, čierna

€

nosnosť: 110 kg

79,90

€

kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami
na ruky, prevedenie: hnedá camel ekokoža,
chrómové opierky na ruky a podstava, rozmery
(ŠxHxV): 71 x54x111-119 cm, výška sedu:
45,5-53,5 cm. Model len do vypredania zásob.

novinka

83€

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 110 kg

84€

nastaviteľná
výška a hĺbka
opierky chrbta.

nosnosť: 130 kg

79€

88€

čierna

DRUGI typ 2

DRUGI typ 1

zasadacia stolička s kovovými
kancelárske kreslo s kovovými čalúnenými
čalúnenými opierkami na ruky,
opierkami na ruky, prevedenie: ekokoža
prevedenie: ekokoža béžová+čierna
béžová+čierna +chrómová podstava, pogumované
+ chrómová podstava,(ŠxHxV):
kolieska vhodné na drevené a plávajúce dlážky,
60x57,5x105 cm, výška sedu: 51 cm.
(ŠxHxV): 57x60x105-112,5 cm, výška sedu: 45-53 cm.

modrá + sivá

RANDAL

zelená
LESTER NEW
kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na ruky, prevedenie:
ekokoža čierna+sivá alebo čierna+zelená + plastová podstava
a opierky na ruky, pogumované kolieska vhodné na plávajúce
a drevené dlážky, (ŠxHxV):61x72x108-118cm, výška sedu:
45-55cm. Model len do vypredania zásob.

červená + oranžová

otočná rastúca stolička s nastaviteľnou výškou a hĺbkou
opierky chrbta, prevedenie: sieťovina + ekokoža červená
+ oranžová alebo modrá + sivá + plastová podstava, rozmery
(ŠxHxV): 50x58x82-107 cm, výška sedu: 48-58 cm.

€

85

79,90€

87€

89€

€

85

79,90

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 100 kg

ARIO

zelená

svetlosivá

NELSON

DELANO

kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na ruky, materiál: ekokoža
čierna+oranžová alebo čierna+sivá, plastová podstava+opierky,
(ŠxHxV): 62x71x102-112cm, výška sedu: 47,5-57,5cm.

moderné kancelárske kreslo s opierkami na ruky, prevedenie: látka zelená+biela (plast) alebo látka svetlosivá
+čierna (plast), plastová podstava a opierky na ruky, pogumované kolieska vhodné na plávajúce a drevené dlážky,
rozmery (ŠxHxV): 59x58x91-101 cm, výška sedu: 48,5-58,5 cm.
€

96€

€

červená

SIDRO

kancelárske kreslo s opierkami na ruky,
kancelárske kreslo s opierkou hlavy
moderné kancelárske kreslo s výškovo nastaviteľnou
a s čalúnenými opierkami na ruky, prevedenie: sieťovina sivá+ biela podstava a biele
opierkou hlavy a výsuvnou podnožkou,
prevedenie: ekokoža čierna + kovová plastové opierky, pogumované kolieska vhodné prevedenie: čierna látka+sieťovina,kovová podstava na plávajúce a drevené dlážky, rozmery (ŠxHxV): čierna farba+ plastové opierky na ruky, (ŠxHxV):
podstava+ opierky, (ŠxHxV):
63x66x120-130 cm, výška sedu: 47-57cm. 57x65x90-100cm, výška sedu: 44-54 cm.
60x58x113-121 cm, výška sedu: 48 - 56 cm.
Model len do vypredania zásob.
Model len do vypredania zásob.
Doplnenie zásob 25.06.2020.

kancelárske kreslo - materiál: sieťovina
(sedadlo+opierka), plast (opierky na ruky),
chróm (podstava), pogumované kolieska
vhodné na plávajúce a drevené dlážky,
farebné prevedenie: čierna, (ŠxHxV):
62,5x65x112,5-122 cm, výška sedu: 41,5-51 cm.

125€

116€

€

93

89

sivá

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 100 kg
GLAM

96€

€

89

89
nosnosť: 110 kg

nosnosť: 120 kg
IZIDOR NEW

109

€

€

87

142

čierna

zelená

svetlosivá

104€

€

87

€

červená

VAN

sivá

kancelárske kreslo s nastaviteľnými opierkami
na ruky, podstava chróm + plastové opierky na
ruky, farba: červená alebo sivá látka, (ŠxHxV):
62,5x61x116-126 cm, výška sedu: 48-58 cm.

KOLO
manažérske kreslo, materiál: podstava +
opierky na ruky - plast, ekokoža
biela/hnedá, (ŠxHxV): 66x77x112-120 cm,
výška sedu: 48 - 58 cm.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/KRESLÁ

109

€

76

novinka

€

99€

€

84

109€

€

95€

95

sivá

biela+cappucino

biela

cappuccino
sivá

cappuccino

čierna

biela

AZURE 2 NEW typ 2

AZURE 2 NEW

zasadacia stolička s kovovými čalúnenými opierkami na ruky,
prevedenie: ekokoža cappuccino alebo biela + chrómová podstava,
(ŠxHxV): 54,5x62,5x90,5 cm, výška x hĺbka sedu: 45x47,5 cm.

moderné kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na ruky, prevedenie: ekokoža čierna, cappuccino, biela alebo sivá + chromová podstava
a opierky, (ŠxHxV): 54,5x63x106-114 cm, výška sedu: 45-53 cm. Pogumované kolieska vhodné na plávajúce a drevené dlážky.
Model v prevedení ekokoža sivá len do vypredania zásob. V prevedení čierna doplnenie zásob 10.06.2020.

89,90

€

79,90

od

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg

modrá
+chróm

svetlosivá
+čierna

smaragdová
+gold-chróm-zlatá
kancelárske kreslo, prevedenie: Velvet látka smaragdová
+ gold-chróm-zlatá, modrá + chrómová podstava alebo svetlosivá + čierna
podstava, rozmery (ŠxHxV): 59x62x82-92 cm, výška sedu: 45-54 cm,
hĺbka sedu: 46,5cm. V prevedení smaragdová cena 96 €.
Doplnenie zásob od 29.7.2020.

€

€

113

99€

nosnosť: 110 kg

ZAKAR

MADOX

€

99,90

novinka

€

kancelárske kreslo s čalúnenými
opierkami, materiál: ekokoža hnedá+čierna,
plastová podstava+opierky, (ŠxHxV):
70x68x109-119cm, výška sedu: 45-55cm.
Doplnenie zásob 28.06.2020.

€

BAKARI
moderné kancelárske kreslo s opierkami na ruky, prevedenie: látka
sivá+chrómová podstava alebo látka modrá + plastová podstava, plastové opierky
na ruky, rozmery (ŠxHxV): 63x63x117-127 cm, výška sedu: 48,5 – 58,5 cm.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/KRESLÁ

SAFIN
kancelárske kreslo s čalúnenými
opierkami na ruky, prevedenie:
svetlosivá ekokoža + chróm, (ŠxHxV):
64x70x113-123, výška sedu: 45-55 cm.
Doplnenie zásob 10.06.2020.

€

109

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 150 kg
sivá

modrá

109

108

sivá

125€

€

€

106

nosnosť: 110 kg

99
,90
modrá

109

€

štýlové kancelárske kreslo vhodné aj do domácich
kancelárií, materiál: ekokoža sivobéžová+ chrómová
podstava, rozmery (ŠxHxV): 57x55x78-89 cm,
výška sedu: 45-57 cm, hĺbka sedu: 43 cm.

€

€

99,90

ELINOR

ICARUS

kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami
na ruky, materiál: ekokoža čierna s červeným
lemovaním, plastová podstava+opierky, (ŠxHxV):
61,5x70x114-122 cm, výška sedu: 43-53cm.

nosnost: 110 kg

107€

kancelárske kreslo – ekokoža svetlohnedá alebo biela, podstava
(chróm), opierky na ruky (chróm+ekokoža); rozmery (ŠxHxV):
61,5x67x100,5-110cm, výška sedu: 40,5-50 cm.
V prevedení svetlohnedá len do vypredania zásob.

112

€

PORSHE NEW

moderné kancelárske kreslo s opierkou
hlavy a s čalúnenými opierkami na ruky,
prevedenie: ekokoža čierna+chrómová
podstava a drevené opierky na ruky,
rozmery (ŠxHxV): 72x64x104-112 cm,
výška sedu: 41-49 cm.

LIONEL 1658LC

nosnosť: 110 kg

99,90

nosnosť: 120 kg

99

biela

svetlohnedá

nosnosť: 110 kg

OLBA
pohodlné kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na ruky,
prevedenie: sivá alebo béžová látka+plast (čierna), (ŠxHxV):
62,5x63x102-112 cm, výška sedu: 44-54 cm. Doplnenie zásob 15.06.2020.

nosnosť: 150 kg

novinka

EROL

béžová

kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami
na ruky, prevedenie: čierna ekokoža, plastové
opierky a chrómová podstava, (ŠxHxV):
66x73x112-122, výška sedu: 45-55 cm.
Doplnenie zásob 10.06.2020.

97€

modrá
a svetlosivá

nové
farebné
prevedenie

sivá

€

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg

čierna

MARVIN NEW
kancelárske kreslo s čalúnenými polohovacími opierkami na
ruky, materiál: ekokoža čierna+červená+biela alebo
čierna+béžová+biela, chrómová podstava, plastové opierky,
(ŠxHxV): 71x52x111-119 cm, výška sedu: 45-53 cm.

SARAKA
pohodlné kancelárske kreslo s čalúnenými
polohovacími opierkami na ruky, prevedenie:
biela ekokoža+plast (strieborná), (ŠxHxV):
66,5x72,5x109-119 cm, výška sedu:
47,5-57,5 cm. Model len do vypredania zásob.

143

€

123

€

109

AFRA

kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami
na ruky, materiál: ekokoža čierna+biela,
plastová podstava+opierky na ruky, (ŠxHxV):
67x78x114-124cm, výška sedu: 47-57cm.

svetlosivá

SIEMO NEW
kancelárske kreslo – ekokoža hnedá/čierna alebo ekokoža
čierna/čierna, podstava (plast), opierky na ruky (plast);
(ŠxHxV): 64x72x112-122 cm, výška sedu: 45-55 cm.

novinka

129,90

€

€

€

119

GILBERT

HAGRID

pohodlné kancelárske kreslo s čalúnenými
opierkami na ruky, prevedenie: ekokoža
čierna + chrómová podstava a opierky
na ruky, (ŠxHxV): 64x70x114-124cm,
výška sedu: 45-55 cm.

kancelárske otočné kreslo, materiál: látka
velvet + kov, prevedenie: smaragdová+čierne
nohy, (ŠxHxV): 60x62,5x85-95 cm,
výška x hĺbka sedu: 49-59x43 cm.

štýlové prešívané kancelárske kreslo,
prevedenie: látka béžová + drevená podstava
– farba orech, (ŠxHxV): 56x67x89-97 cm,
výška x hĺbka sedu: 45-53x47 cm.

128€

€

112

DENZEL NEW
moderné kancelárske kreslo s opierkou hlavy,
prevedenie: sivá látka+biela ekokoža, chrómová
podstava a opierky na ruky, (ŠxHxV): 75x58x113-123 cm,
výška sedu: 44-52 cm.

€

128

139

123€

€

122

sivá + čierná

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg
TANER NEW

IZAURA

kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na ruky, prevedenie: sivá
alebo hnedá + čierna ekokoža+chróm, pogumované kolieska vhodné
na plávajúce a drevené dlážky. (ŠxHxV): 62x73x113-123, výška
sedu: 45-55 cm. Model len do vypredania zásob.

kancelárske kreslo s opierkou hlavy a s opierkami na ruky,
prevedenie: sieťovina čierna + chrómová podstava, pogumované
kolieska vhodné na drevené a plávajúce dlážky, (ŠxHxV):
52x64x119-129 cm, výška x hĺbka sedu: 44-54x52 cm.

novinka

kancelárske kreslo vhodné aj do domácich kancelárií,
PAULOS
materiál: ekokoža+látka+biela kovová podstava,
moderné kancelárske kreslo s čalúnenými
prevedenie: biela+sivá, pohodlné mäkké sedadlo
opierkami na ruky, prevedenie: ekokoža čierna
a opierka chrbta, pogumované kolieska vhodné na
+ drevená podstava a opierky, rozmery
drevené a plávajúce dlážky, (ŠxHxV): 67x71x90-100 cm,
(ŠxHxV): 72x64x104-112 cm, výška
výška x hĺbka sedu: 46-56x45 cm.
sedu: 41-49 cm.

€

129

ROTAR
dizajnové kancelárske kreslo,
prevedenie: čierna, materiál: ekokoža
+plast, (ŠxHxV): 64x74x115-126cm,
výška sedu 49 -59 cm.

149€

139€

€

139

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 110 kg

128

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg

125

IMELDA

133€

€

TIMUR NEW
kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na ruky,
prevedenie: sivá látka+čierna ekokoža, plastové
opierky na ruky a podstava, (ŠxHxV):
71x84x108-116 cm, výška sedu: 41-49 cm.

nosnosť: 110 kg

€

HEVYR
dizajnové kancelárske kreslo,
prevedenie: čierna, materiál: ekokoža
+plast, (ŠxHxV): 66x70x118-128cm,
výška sedu 45 -57 cm.

novinka

€

nosnosť: 100 kg

hnedá + čierná

119€

119

nosnost: 110 kg

nosnosť: 120 kg

nosnosť: 110 kg

116

€
124

€

nosnosť: 150 kg

€

ARZU

144

modrosivá

moderné kancelárske kreslo s opierkami
na ruky, prevedenie: látka svetlosivá + biela
podstava a opierky na ruky alebo látka modrosivá
a sivá podstava a opierky na ruky, pogumované kolieska
vhodné na plávajúce a drevené dlážky, rozmery (ŠxHxV):
62x62,5x117,5-127,5 cm, výška sedu: 48-58 cm.

nosnosť: 110 kg

novinka

kancelárske kreslo, materiál: podstava+
opierky na ruky - plast, ekokoža bielo čierna, (ŠxHxV): 65x71x107-117 cm,
výška sedu: 46-56 cm.

€

115

nosnosť: 110 kg

VISAR

LOTAR

€

136
€

112

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg

109

116€

€

MERSIN

kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na
ruky, prevedenie: červená látka+plastové
opierky na ruky a podstava, rozmery
(ŠxHxV): 70x63x119-127 cm,
výška sedu: 43-51 cm.

DELIZ
Moderné kancelárske kreslo s opierkami na
ruky, prevedenie: látka biela + chrómová
podstava čierny plast, pogumované kolieska
vhodné na plávajúce a drevené dlážky,
rozmery (ŠxHxV): 64x69x118-128 cm,
výška sedu: 47,5 – 57,5 cm.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/KRESLÁ

kancelárske/herné kreslo s opierkou hlavy a vankúšikom,
čalúnené opierky na ruky, prevedenie: ekokoža čierna
+modrá alebo čierna+ červená + plastová podstava,
(ŠxHxV): 63x72x114-124 cm, výška x hĺbka sedu:
45-55x51 cm. Na sklade od 10.06.2020.

novinka

149

148€
nosnosť: 150 kg

EMRE

červená

AGENA

129
nosnosť: 110 kg

nosnosť: 130 kg
modrá

€

€

136

€

99,90

novinka

novinka

novinka

nosnosť: 120 kg

novinka

KRISTOF

kancelárske/herné kreslo s čiernymi plastovými
opierkami na ruky, prevedenie: ekokoža čierna
+biela +čierna plastová podstava, pohodlné
sedenie zabezpečia vankúšiky v oblasti chrbta a
opierky hlavy, (ŠxHxV): 58x68x120-130 cm,
výška x hĺbka sedu: 43-53x49 cm.

kancelárske/herné kreslo s opierkou hlavy, nastaviteľné
opierky na ruky(výška) a polohovacia opierka chrbta,
OZGE
prevedenie: ekokoža čierna+army vzor + plastová podstava
kancelárske/herné kreslo, prevedenie: ekokoža čierna+červená+biela a plastová a opierky na ruky, pohodlné sedenie zabezpečia vankúšiky
podstava + opierky na ruky, polohovacia opierka chrbta a výsuvná podnožka,
v oblasti chrbta a opierky hlavy, (ŠxHxV):
pohodlné sedenie zabezpečia vankúšiky v oblasti chrbta a opierky hlavy,
62x78x120-130 cm, výška x hĺbka sedu: 45-55x50 cm.
(ŠxHxV): 67x75x112-120cm, výška x hĺbka sedu: 47-55x50 cm
Na sklade od 10.06.2020.
€

147

€

126€

144€

nosnosť: 150 kg

nosnosť: 110 kg

novinka

BILGI
kancelárske/herné kreslo s opierkou hlavy,
nastaviteľné opierky na ruky(výška) a polohovacia
opierka chrbta, prevedenie: ekokoža čierna+zelená
+ plastová podstava a opierky na ruky, pohodlné sedenie
zabezpečia vankúšiky v oblasti chrbta a opierky hlavy,
(ŠxHxV): 62x78x120-130 cm,
výška x hĺbka sedu: 45-55x50 cm. Na sklade od 10.06.2020.

ARNAUD NEW

JADIS

kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na ruky,
polohovacou opierkou chrbta a výsuvnou podnožkou,
prevedenie: čierna ekokoža + chrómová podstava, pogumované
kolieska vhodné na plávajúce a drevené dlážky,
(ŠxHxV): 68x77x105-113 cm, výška sedu: 48-56 cm.

moderný PC stôl, farebné prevedenie: čierna, materiál: kovový rám
s čiernym náterom + plát stola z MDF s karbónovou fóliou.
Rozmery (ŠxHxV): 120x60x75 cm. Na sklade od 29.07.2020.
€

187

€

168

179

€

19,90€

€

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 110 kg

159

Pravá koža

DRAKE

EVALD

LUMIR

prenosný, skladací, príručný stolík na notebook s
nastaviteľnou výškou a s polohovacou časťou vrchnej
dosky do troch polôh, materiál: MDF+kov, prevedenie:
biela alebo čierna, rozmery (ŠxHxV): 60x35x20 cm.

kancelárske kreslo, materiál: koža/ekokoža, prevedenie:
čierna, ružica+opierky: plast,(ŠxHxV):
66x75x115-124,5 cm, výška sedu: 49 - 59 cm.
Model len do vypredania zásob.

pohodlné kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na ruky, polohovacou opierkou chrbta a výsuvnou
podnožkou, prevedenie: bordová alebo hnedá ekokoža, chrómová podstava, pogumované kolieska
vhodné na plávajúce a drevené dlážky, rozmery (ŠxHxV): 72x 85x 111-128 cm, výška sedu: 56-64 cm

€

€

23

39

LYON

NOVA

stolík na notebook
stolík na notebook s nastaviteľnou s nastaviteľnou výškou na kolieskach
výškou, materál: MDF buk + kov
(2 kolieska s brzdami),
strieborná,
materiál: MDF čierna + kov strieborná,
(ŠxHxV): 53,5x41x46,5/75 cm.
(ŠxHxV): 65x42,5x47/67 cm.

JOFRY
PC stôl s výsuvom na klávesnicu,
materiál: kov+MDF, prevedenie:
čierna+strieborná,rozmery: (ŠxHxV):
60x53,5x75 cm.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/KRESLÁ/PC STOLY

€

156

€

153

€

139

nosnosť: 100 kg

22

145

€

nosnosť: 110 kg

€

TICHON NEW
kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami na ruky, polohovacou
opierkou chrbta a výsuvnou podnožkou, prevedenie: ekokoža čierna,
chrómová podstava, plastové opierky ruky, pogumované kolieska
vhodné na plávajúce a drevené dlážky, rozmery (ŠxHxV): 68x 57-122
x 110-116 cm, výška sedu: 45-50 cm. Model len do vypredania zásob.

TYLER
kancelárske kreslo s čalúnenými opierkami
na ruky a funkciou masáže, prevedenie: ekokoža
čierna + plastová podstava+opierky, (ŠxHxV):
64x70x113-123cm, výška sedu: 45-55cm.

145

plát stola hrubý až 22 mm

kvalitný
slovenský
výrobok

EGON

biela

89€

EUSTACH

kvalitný
slovenský
výrobok

PC stôl, prevedenie: dub sonoma/biela, buk
alebo biela, materiál: DTD laminovaná, plát
stola hrubý až 22 mm, (ŠxHxV): 137x60x76,3 cm

119

biela

dub sonoma/biela

dub sonoma/biela

buk

buk

plát stola hrubý až 22 mm

€

PC stôl, prevedenie: dub sonoma/biela, buk alebo biela
materiál: DTD laminovaná, plát
stola hrubý až 22 mm, (ŠxHxV): 137x60x76,3 cm

nové farebné prevedenie

€

96

novinka

96€

75€

75€
79,90€
IMAN

biela

PC stôl so zásuvkou
a magnetickou tabuľou,
prevedenie: biela/čierna,
materiál: DTD laminovaná,
(ŠxHxV): 110x50x103 cm.

dub sonoma

KORNER NEW
praktický univerzálny rohový PC stôl s poličkami, farebné
prevedenie: biela alebo dub sonoma, materiál:
DTD laminovaná, (ŠxHxV): 120 – 100/50-29/76 cm.

€

79

119€

kvalitný
slovenský
výrobok

biela

dub sonoma/biela

buk
kvalitný
slovenský
výrobok

dub sonoma/biela

BANY

Versal NEW rozkladací
PC stôl so zásuvkami, prevedenie: dub sonoma/biela alebo biela,
materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 120x50x75 cm.

69

PC stôl so zásuvkami, prevedenie: dub sonoma, biela, buk alebo
wenge, materiál: DTD laminovaná, rozmery (ŠxHxV): 140x60x76 cm.dub sonoma

biela

€

149

kvalitný
slovenský
výrobok

wenge

€
kvalitný
slovenský
výrobok

114€
dub sonoma

VISTA

biela
dub sonoma
RONY NEW
rohový PC stôl, farebné prevedenie: biela alebo dub
sonoma, materiál: DTD laminovaná, rozmery (ŠxHxV): 84x84x74 cm.

rohový univerzálny ( Ľ/P ) PC stôl s poličkami
a so zásuvkami vo farebnom
prevedení: dub sonoma, materiál: DTD laminovaná,
rozmery (ŠxHxV): 121x107,6x90,1 cm

79

HANY

biela

dub sonoma

PC stôl so zásuvkami, prevedenie: dub sonoma alebo biela,
materiál: DTD laminovaná, rozmery (ŠxHxV): 118x60x75 cm.

139€

€

kvalitný
český
výrobok

slivka/biela
kvalitný
slovenský
výrobok

€

SAMSON NEW

78

PC stôl, farebné prevedenie: slivka/biela alebo dub sonoma/biela, materiál: DTD laminovaná,
rozmery (ŠxHxV): 110x55x76,1 cm. Kvalitný slovenský výrobok.

146

BENTOS

dub sonoma/biela

PC stôl rohový s policou, materiál: DTD laminovaná,
farebné prevedenie: biela/betón, rozmery (ŠxHxV): 156,9x138x74,4 cm.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/PC STOLY

nové farebné prevedenie
kvalitný
slovenský
výrobok

biela/sivá grafit

biela/dub wotan

129€

DALTON 2 NEW

kvalitné kovové úchytky

dub sonoma/biela

luxusný univerzálny PC stôl, prevedenie: dub
sonoma/biela, biela/dub wotan alebo biela/grafit
materiál: DTD laminovaná, rozmery stola (ŠxHxV):
138x67,5x75 cm, rozmery skrinky (ŠxHxV):
138x40x62 cm, rozmery (ŠxHxV): 167,5x138x75 cm.
Pláty stola hrubé až 22mm.

106

€

99,90

€

dub sonoma/biela

79,90

€

kvalitný
Slovenský
slovenský
výrobok

dub wotan

VENDI

dub sonoma

biela

JASMIN
kvalitný
Slovenský
slovenský
výrobok

viacúčelový praktický písací alebo
barový stôl, farebné prevedenie: biela, dub sonoma
alebo betón, materiál: DTD laminovaná, rozmery
(ŠxHxV): 125x50x79,2/183 cm.

od

PC stôl univerzálny Ľ/P
so zásuvkou a 4 policami,
(možnosť montovania z oboch strán),
materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie:
biela, dub sonoma alebo dub wotan,
rozmery (ŠxHxV): 120x60x75 cm.
V prevedení dub wotan len do
vypredania zásob.

BILI
PC stôl, materiál: DTD laminovaná. Farebné prevedenie:
tmavosivá-grafit/biela. Rozmery (ŠxHxV): 120x53x75,5 cm.

FLOKI NEW

95€

95

praktický PC stôl s regálom,
materiál: DTD, prevedenie,
biela. (ŠxHxV): 120x60x150 cm.

v prevedení
betón

€

€

79

89€

v prevedení biela,
dub sonoma

betón

novinka
dub sonoma

novinka
od

146

biela

148€

€

v prevedení
betón

kvalitný
Slovenský
slovenský
výrobok

kvalitný
Slovenský
slovenský
výrobok

biela

betón

dub grafit

TERINO

MINESON
viacúčelový praktický rohový písací stôl, farebné prevedenie:
biela, biela/betón alebo dub sonoma, materiál: DTD
laminovaná, rozmery (ŠxHxV): 124x42,4/90x75,5/145 cm.

dub artisan

149€

praktický univerzálny (Ľ/P) rohový PC stôl s policou a 3 zásuvkami,
materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela, grafit alebo
dub artisan, rozmery (ŠxHxV): 138x50/110x75,4 cm. Vhodný aj do priestoru.

novinka

dub sonoma

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/PC STOLY

biela

147

135

99,90€

€

novinka

kvalitný
slovenský
výrobok

€

126

dub wotan/biela

dub san remo/biela

biela/betón

biela/čierna

NOE NEW

kvalitný
slovenský
výrobok

plát stola hrubý až 22 mm

PC stôl rohový, univerzálny Ľ/P, vhodný
na umiestnenie do priestoru, materiál:
DTD laminovaná, prevedenie dub sonoma/biela,
dub wotan/biela, biela/betón, biela/čierna alebo
dub sonoma/biela dub san remo/ biela, rozmery (ŠxHxV): 135x135x74 cm.

KALIMERO

biela

praktický rohový PC stôl, prevedenie biela, materiál:
DTD laminovaná, rozmery (ŠxHxV): 120x90/45x75,6 cm

99,90

€

kvalitný
slovenský
výrobok

kvalitný
slovenský
výrobok

buk

€

137

B9 NEW

dub sonoma

PC stôl s uzamykacou
skrinkou,dodávame v
prevedení buk, biela
alebo dub sonoma, materiál:
DTD laminovaná, rozmery
(ŠxHxV): 123,5x55x75,5 cm.

buk

dub sonoma

KALIMERO
biela

novinka

praktický rohový PC stôl, prevedenie
dub sonoma, materiál: DTD laminovaná, rozmery (ŠxHxV): 120x90/45x75,6 cm

€

€

42

kvalitný
slovenský
výrobok

59

39€

biela

dub sonoma

slivka

kvalitný
český
výrobok

SIRISS

MELICHAR

VERNER NEW
PC stôl, prevedenie: slivka, dub sonoma alebo biela, materiál:
DTD laminovaná, rozmery (ŠxHxV): 82x50x74,6 cm.

169€

biela/dub sonoma

PC stôl, s jednou zásuvkou,
prevedenie: biela, materiál: DTD fóliovaná,
rozmery (ŠxHxV): 108,5x50x75 cm.

PC stôl, prevedenie: biela, dub sonoma, materiál: DTD laminovaná,
rozmery (ŠxHxV): 79,5x50,5x71,8 cm.

TALE

dub sonoma/biela

PC stôl univerzálny Ľ/P rohový s tromi zásuvkami v 2 prevedeniach: biela/tmavý dub truflový alebo
biela/dub sonoma, materiál: DTD fóliovaná, rozmery (ŠxHxV): 128,8x56,5/105,7x83,2cm.

76€

159€

kvalitný
slovenský
výrobok

slivka/biela

RAFAEL NEW

PC stôl s policou, prevedenie: dub sonoma /biela alebo slivka/biela, materiál: DTD laminovaná,
rozmery (ŠxHxV): 138,4x138x76,2 cm.

109,90€

68€

kvalitný
český
výrobok

dub sonoma/biela
slivka/biela

dub sonoma/biela

LARISTOTE
PC stôl s 3 zásuvkami, univerzálny Ľ/P, materiál: DTD fóliovaná, dodávame v prevedeniach:
slivka/biela alebo dub sonoma/biela, rozmery (ŠxHxV): 123x50x76,5 cm.
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UMAG

KARLIS

rohový PC stôl s poličkou, výsuvom na klávesnicu a
zásuvkou, prevedenie: dub sonoma/čierny lesk, materiál:
DTD laminovaná, rozmery (ŠxHxV): 115x90x74 cm

PC stôl so zásuvkou a odkladacím priestorom, prevedenie:
dub sonoma/biela, materiál: DTD laminovaná,
rozmery (ŠxHxV): 110x50x76,8 cm.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK/PC STOLY

Široká ponuka tlačených obrazov - na sklade ihneď k odberu.
21€

19,90€

Obraz DX Typ 2 sada 6 ks (ŠxHxV): 2ks:
20,5x2,55x40,5 cm, 4ks: 20,5x2,55x20,5 cm

Obraz DX Typ 3 sada 6 ks (ŠxHxV): 2ks:
20,5x2,55x40,5 cm, 4ks: 20,5x2,55x20,5 cm

29,90€

19,90

€

Obraz DX Typ 4 sada 6 ks (ŠxHxV): 1ks: 61x2,55x20,5 cm,
5ks: 20,5x2,55x20,5 cm

29€

29€

Obraz DX Typ 7 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm, Obraz DX Typ 8 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm,
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm
€
€

29

novinka

29

novinka

Obraz DX Typ 6 sada 5 ks(ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm,
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm

42€

29€

Obraz DX Typ 9 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,55x80 cm,
2ks: 30x2,55x60 cm, 2ks: 30x2,55x40 cm
€

29

novinka

Obraz DX Typ 10 sada 6 ks (ŠxHxV):
6ks: 25,5x2,8x25,5 cm

novinka

29€

€

45
Obraz DX Typ 20 sada 5 ks, (ŠxHxV): 3ks: 15x3,5x20,
2ks: 15x3,5x15 cm
€
novinka

39

Obraz DX Typ 24 sada 3 ks (ŠxHxV):
3ks: 38x3,2x38 cm

novinka

39,90€

Obraz DX Typ 21 sada 5 ks (ŠxHxV): 3ks:
15x2,4x20, 2ks: 15x2,4x15 cm

novinka

novinka

29,90

29,90€

novinka

29,90€

Obraz DX Typ 25 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks:30x2,5x80 cm,
2ks: 30x2,5x60 cm a 2ks 30x2,5x40 cm.
€

Obraz DX Typ 26 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,5x80 cm;
2ks: 30x2,5x60 cm a 2ks: 30x2,5x40 cm
€

Obraz DX Typ 29 sada 3 ks (ŠxHxV):
3ks: 30,48x2,5x45,72 cm

Obraz DX Typ 30 sada 3 ks (ŠxHxV):
3ks: 20x5x40,6 cm cm

19

novinka

Obraz DX Typ 28 sada 3 ks (ŠxHxV):
3ks: 30,48x5x45,72 cm
€

Obraz DX Typ 22 sada 5 ks (ŠxHxV): 3ks: 15x3,5x20,
2ks: 15x3,5x15 cm

€

35

novinka

Obraz DX Typ 32 sada 3 ks (ŠxHxV): 2ks:
20,32x2,4x40,64 cm; 1ks: 40,64x2,4x50,8 cm

novinka

128€

novinka

46

Obraz DX Typ 23 sada 5 ks (ŠxHxV): 3ks: 15x3,5x20,
2ks: 15x3,5x15 cm
€
novinka

29,90

Obraz DX+yp 27 sada 5 ks (ŠxHxV): 1ks: 30x2,5x80 cm,
2ks: 30x2,5x60 cm a 2ks: 30x2,5x40 cm.
€
novinka

36

Obraz DX Typ 31 sada 11 ks (ŠxHxV): 8ks:
12,7x3,5x17,78 cm; 3ks: 20,32x3,5x25,4 cm

Obraz DX Typ 33 sada 7 ks ks (ŠxHxV):
1ks: 30,48x3,5x40,64 cm;
2ks: 25,4x3,5x30,48 cm;
2ks: 20,32x3,5x30,48 cm;
2ks: 15,24x3,5x15,24 cm

KATALÓG
KOBERCOV
široký výber kobercov, vankúšov,
kožušín či diek nájdete u nás,
katalóg žiadajte na predajni.

ž
rce u
Kobe€
s
/ ku
od 3

ENRIK
moderný konzolový stôl vhodný aj ako PC stôl, materiál: MDF + tvrdené sklo, prevedenie: dub+sklo,
rozmery (ŠxHxV): 120x50x75 cm. Na sklade od 03.07.2020.

OBRAZY / KOBERCE / PC STOLY

Katalóg k nahliadnutiu nájdete
na každej našej predajni alebo na:
www.tempo-kondela.sk/letaky/Katalog_Kobercov_SK
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prevedenie biela

436€

€

419

cena za vyobrazený komplet
v prevedení slivka/biela

prevedenie slivka/biela

prevedenie dub sonoma/biela

JOHAN NEW - kancelársky sektor

A

95€

99€

69€

univerzálna sektorová kancelárska zostava, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: slivka/biela, dub sonoma/biela
alebo biela. Všetky komponenty sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu. Kvalitný slovenský výrobok.

73€

133€

69€

133€

139€

33€

33€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV)

95€

cena za vyobrazený komplet
v prevedení dub sonoma/biela

33€

Johan 06
PC stôl rohový

Johan 05 skriňa 5 policová

Johan 04 regál vysoký

Johan 09 rohový regál

72,5x33,8x186 cm, dub sonoma/biela, slivka/biela alebo biela

72,5x33,8x186 cm, dub sonoma, slivka alebo biela

62,7x62,7x186 cm, dub sonoma, slivka alebo biela

€

99

€

€

104

99

49€

52€

49€

Johan 03 regál nízky

Johan 13 skrinka
72,5x33,8x115,5 cm, dub sonoma/biela, slivka/biela alebo biela

72€

150

49€

49€

49€

Johan 07
kontajner

72€

Johan 10 regál so skrinkou

59€

72,5x33,8x186 cm, dub sonoma/biela, slivka/biela alebo biela
Skrinka je so zámkom.

68€

74€

78€

72,5x33,8x115,4 cm, dub sonoma, slivka alebo biela

72€

65€

74€

67,5x67,5x73,5 cm,
dub sonoma, biela
alebo slivka

59€

€

62

Johan 12 kontajner

Johan 02 PC stôl

39x40,5x62,7 cm,dub sonoma/biela, slivka/biela alebo biela.
Vrchná zásuvka je so zámkom.

100x67,5x73,5 cm s výsuvom na klávesnicu, dub sonoma, slivka alebo biela

65€

69€

39x40,5x56,6 cm,
dub sonoma/biela
slivka/biela
alebo biela

75€

Johan 01 písací stôl

Johan 08 zasadací stôl

150x67,5x73,5 cm, dub sonoma, slivka alebo biela

147,8x67,5x73,5 cm, dub sonoma, slivka alebo biela

kvalitný
slovenský
výrobok

€

69

KANCELÁRSKY NÁBYTOK

Hrany ABS, DTD laminovaná

buk

TEMPO ASISTENT
NEW - PRACOVNE,
KANCELÁRIE

kvalitný
slovenský
výrobok

sektorová zostava vhodná na zariadenie kancelárií,
pracovní, školských učební alebo zasadacích miestností,
materiál: DTD laminovaná, ABS hrany sú na plátoch
stolov AS-020, 021, 022, 023, 024, farebné prevedenie:
buk, dub sonoma alebo čerešňa. Možnosť
poskladania si zostavy podľa vlastných predstáv,
komponenty sa predávajú jednotlivo a sú dostupné
na sklade - ihneď k odberu vo všetkých uvedených
farebných prevedeniach. Kvalitný slovenský výrobok.

dub sonoma

rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

69€

136€

€

104

97€

109€

159€

56€

116€

39€

11€
73€

67€

typ AS 032
sokel ku skrinke 005

alebo TYP AS 021ZA
(zasadací)
stôl 120, 120x70x76 cm

typ AS 005

typ AS 001

typ AS 002

typ AS 003

typ AS 004

typ AS 006

typ AS 007 typ AS 009 typ AS 030

skriňa vešiaková
+ zámok
57x55x175 cm

policový regál
57x34x175 cm

skrinka dole
dvierka+zámok
57x34x175 cm

hore dvierka+dole
dvierka + 2x zámok
57x34x175 cm

skrinka-hore sklo
+ dole dvierka
57x34x175 cm

skriňa vešiaková
+ zámok
57x34x175 cm

skriňa policová + 4-policový regál vešiakový panel
zámok
30x34x175 cm 50x1,6x175 cm
57x34x175 cm

typ 031
sokel ku skrinke 001,002,003,004,
006,007,013,011,010,034,035
57x30x5 cm
€

9

97€
typ AS 033

typ AS 022

45€

67€

39€

37€

134€

98€

39€

77€

10€

57x51x5 cm

typ AS 021PI (písací),

sokel ku skrinke AS009
30x30x5 cm

stôl 150 zasadací s oblúkom
150x70x76 cm

49€
81€

typ AS 013

typ AS 011

typ AS 010

skrinka nízka
57x34x71 cm

skrinka nízka + zámok
57x34x71 cm

skrinka nízka
57x34x71 cm

typ AS 015

typ AS 014
kontajner 4skrinka rohová okrajová zásuvkový + zámok
34x34x76 cm
43x60x61 cm

typ AS 016
kontajner
3-zásuvkový
43x56x48 cm

78€

typ AS 023

typ AS 026

stôl písací s výsuvom
70x70x76 cm

konferenčný stolík
63x63x45 cm

€

33

25€

typ AS 037

typ AS 036

sada políc
4ks do skríň
(do všetkých skríň okrem
typ AS 005 a typ AS 009)
54x29,6x1,6 cm

sada políc
4ks do skrine typ AS 005
54x51x1,6 cm

čerešňa

KANCELÁRSKY NÁBYTOK

stôl 150, 150x70x76 cm

typ AS 024
stôl rohový oblukový
70x70x76 cm

€

49
€

typ AS 020PI (písací), alebo
AS 020ZA (zasadací)

87

všetky prvky až v troch farebných
prevedeniach na sklade - ihneď k odberu

34€

typ AS 029
nástenná políca
120x25x25 cm

typ AS 035

typ AS 034

skrinka otvorená
policová-2 police
57,2x33,6x105,9 cm

skriňa 2DV,
policová+zámok
57,2x33,6x105,9 cm

kvalitný
slovenský
výrobok
PRE TEMPO KONDELA

buk

151

Hrany stolov - až 36 mm, DTD / MDF - 18 mm
10

1

OSCAR - PRACOVNE, KANCELÁRIE

Hrúbka DTD 15 mm ( horné dosky komôd a nočného stolíka 30 mm )

7

sektorová zostava Oscar je vhodná na zariadenie kancelárií, pracovní, študenstkých
izieb, obývacích priestorov, ako aj školských učební a zasadacích miestností. Sektor
je vyrobený z kvalitného povrchovo upraveného materiálu DTD / MDF (hrúbka: 18
mm), v prevedení čerešňa - americká, nožičky a úchytky: povrchová úprava imitácia
matného chrómu. Kontajner je na kolieskach s centrálnym uzamykaním, zásuvky sú
na kovových koľajničkách. Lamelová hranovacia páska stolových dosiek a bočných
častí je 18+18mm. Možnosť poskladania si zostavy podľa vlastných predstáv.
Všetky prvky sú dodávané v demonte. Komponenty zo zostáv sa predávajú
jednotlivo.

87€

11

C02 - knižnica,
57,5x34x179,2 cm.

1

T02 - písací stôl,
120,2x45,2x76 cm

108€

C03 - skrinka malá dolu dvierka,
79,2x38,1x160,6 cm

9

96€

55

77

T01 - písací stôl,
150,4x76x70,4 cm

4
9

€

€

11

8

103€

C04 - skrinka nízka otvorená 3 dvierka,
120,4x38,1x85,2 cm

8

68

76€

€

T05 - stôl rohový oblúkový,
70,4x70,4x76 cm.
Doplnenie zásob 30.08.2020.

T04 - stôl 70 písací,
70,4x70,4x76 cm.

T03 - stôl s oblúkom zasadací,
150,4x70,4x76 cm

106€

78€

15€

136€

10

Pc1 stôl, výsuv na klávesnicu, 2 zásuvky,
1 polica, až 150,4x60,2x76 cm.
Doplnenie zásob 30.08.2020.

€

82

€

29

C08 - nástenná polica,
120x25,2x25,2 cm.
Doplnenie zásob 30.08.2020.

C09 - závesná polica
96x19x24,5 cm.

€

129

C07 - 3-zásuvkový kontajner
s centrálnym uzamykaním,
39,2x47,2x59,8 cm

€

138

189€

Skriňa
Maurus MA50

Skriňa
Maurus MA52

181,2x33,5x181,2 cm

110,9x33,5x181,2 cm

€

147

€

96

MAURUS NEW - PRACOVNE, KANCELÁRIE

PC stôl
Maurus MA11

Skrinka
Maurus MA32

203,4x176x70,7 cm

110,9x33,5x107,6 cm

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

kvalitný
slovenský
výrobok

kancelárska zostava, prevedenie: dub sonoma svetlá/biela,
materiál: DTD laminovaná (16mm)

152

KANCELÁRSKY NÁBYTOK

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

79€

11

hrúbka lamina až 22 mm

kvalitný
slovenský
výrobok
PRE TEMPO KONDELA

RIOMA

kovové úchytky

moderný kancelársky sektorový systém vhodný na zariadenie kancelárií,
pracovní alebo zasadacích miestností, materiál: DTD laminovaná, farebné
prevedenie: grafit/biela, san remo/biela, biela alebo grafit/artisan, hrúbka
lamina 22mm, elegantné kovové úchytky. Možnosť poskladať si zostavy
podľa vlastných predstáv, komponenty sa predávajú jednotlivo a všetky
farebné prevedenia na sklade – ihneď k odberu. Kvalitný slovenský výrobok.

nové farebné prevedenie
san remo/biela

grafit/artisan

nové farebné prevedenie

grafit/biela

117€

126€

186€

49€
€

117

Rozmery sú uvedené v poradí (ŠxHxV).

156€

€

165

roh TYP 13 ku PC stolu
TYP 11, 12
80x2,2x80 cm

výška až 217,8 cm

výška až 217,8 cm

výška až 217,8 cm

výška až 217,8 cm

89€

biela

zostava
kontajner TYP 14 + PC stôl 12 +
PC stôl 11 + roh TYP 13

vysoký regál
TYP 01
75x38x217,8 cm

vysoký regál
TYP 02
50x38x217,8 cm

regál
TYP 03
75x38x182,6 cm

regál
TYP 04
75x38x112,2 cm

109€

79€

96€

písací stôl
TYP 16
160x80x76 cm

149€

vysoká skriňa
s policami
TYP 05
75x38x217,8 cm

písací stôl
TYP 11
140x80x76 cm

163€

písací stôl
TYP 12
100x80x76 cm

vysoká skriňa policová
TYP 06
50x38x217,8 cm

77€

písací stôl
TYP 17
80x80x76 cm

86€

konferenčný stolík
TYP 32
90x60x45,2 cm

€

139

123€

všetky 4 farebné prevedenia sú
na sklade - ihneď k odberu

skriňa policová
TYP 07
75x38x182,6 cm

97€

108€

zostava
kontajner TYP 14 + PC stôl 12 +
PC stôl 11 + roh TYP 13 + TYP 04 regál +
TYP 05 skriňa + TYP 01 regál

183€
139€

skriňa vešiaková
TYP 20
50x55x182,6 cm

skriňa so zámkom
TYP 31
75x38x182,6 cm

KANCELÁRSKY NÁBYTOK

skriňa policová
TYP 08
50x38x182,6 cm

skrinka
TYP 09
75x38x112,2 cm

skrinka
TYP 10
50x38x112,2 cm

komoda 4 - zásuvková
TYP 22
75x38x112,2 cm

vešiakový panel
TYP 19
50x24,6x180,6 cm

kontajner so zámkom
TYP 30
43x48x66,7 cm

119€

kontajner
TYP 14
43x48x66,7 cm

153

€

29

26

€

novinka

€

68

46

novinka

€

58

novinka

€

VINER

PAREM

GROBY

ATRES

stojan na víno, prevedenie: chróm,
(ŠxHxV): 30x24x76 cm. Model len do
vypredania zásob.

regál na víno, prevedenie:
MDF-plát-hnedá+kov-chróm, rozmery
(ŠxHxV): 90x35x90 cm. Na sklade od 10.08.2020.

pojazdný regál na víno s držiakmi na poháre,
prevedenie: MDF-plát-prírodná+kov-strieborná, rozmery
(ŠxHxV): 75x35x85 cm. Na sklade od 10.08.2020.

viacúčelový regál na kolieskach obsahujúci 3
kovové košíky a 3 police, prevedenie: MDF-biela+kov-strieborná,
rozmery (ŠxHxV): 88x30x96 cm. Na sklade od 10.08.2020.
Dolné a horné skrinky sú dodávané
zo systémom Push Open a zároveň
aj s úchytkou.

novinka

PUSH OPEN

čierne úchytky

V prípade zvolenia si dvierok
s úchytkami, majú zásuvky a dvierka
SYSTEM TICHÉHO DORAZU.

detail dvierok - pánty

systém tichého zatvárania dvierok

detail zásuviek- zatváranie

systém tichého dorazu zásuviek

pracovné dosky

LANGEN

€

8

€

€

8

7

€

59,6x71,3 44,6x71,3

59,6x57 44,6x57

DVIERKA
UMÝVAČKY
59,6x71,3/44,6x71,3

DVIERKA
UMÝVAČKY
59,6x57/44,6x57

€

64

G60N
60x60x72

€

37

G30
30x32x72

€

€

€

49€

62

49

G40
40x32x72

G40G
40x45x72

G60G
60x45x72

G60
60x32x72

39

39€

44€

42€

49€

G60KN
60x32x36

G80K
80x32x36

N40
40x58x36

N60
60x58x36

134€

117€

109€

139€
48

D60PM
60x58x212
vnútorný rozmer na rúru
D40SP
(ŠxHxV): 59x56x59,5
potravinová skriňa
vnútorný rozmer na mikrovlnnú
40x58x212
rúru (ŠxHxV): 59x56x38

154

dub artisan

moderná sektorová kuchynská zostava, materiál: DTD laminovaná, prevedenie: korpus dub artisan/dvierka dub artisan alebo korpus dub artisan/dvierka sivý mat. Cena sektorových skriniek
je bez pracovnej dosky a spodnej lišty. Cena za pracovnú dosku dub artisan je 41€/bm - hrúbka 38 mm, cena za pracovnú dosku čierny vulkan je 49€/bm – hrúbka 38 mm. Možnosť
dokúpenia spodnej lišty dub artisan v rozmere 1 m za cenu 7€ alebo v rozmere 2 m za cenu 10€. Ku každej dolnej skrinke je potrebné doobjednať 2 ks úchytov na sokel – cena 1€/2 ks.

Rozmery sú uvedené
v poradí (ŠxHxV) v cm:

10

čierny vulkán

D60ZL
skriňa na vstavanú chladničku
60x58x212

D60R
potravinová skriňa
60x58x212

€

D40
40x47x82

122€

D60S3
60x47x82

49€

97€

58€

D60Z
60x47x82

D90N
79x79x82

D60
60x47x82

108€

D40S3
40x47x82

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

novinka

LAYLA

štýlová sektorová kuchynská zostava v provensálskom štýle s kovovými ozdobnými úchytkami,
materiál: DTD laminovaná + dvierka MDF, prevedenie: korpus biela/ dvierka sivý mat. Cena sektorových skriniek je
uvádzaná bez pracovnej dosky a spodnej lišty. Cena za pracovnú dosku Porterhause tmavý je 41€/bm - hrúbka 38 mm.
Možnosť dokúpenia spodnej lišty biela v rozmere 1 m za cenu 7€ alebo v rozmere 2 m za cenu 10€. Ku každej dolnej skrinke
je potrebné doobjednať 2 ks úchytov na sokel – cena 1€/2 ks. Možnosť dokúpenia univerzálneho P/Ľ drezu v cene 69€.

detaily úchytiek a pracovnej dosky

213€

224€

Rozmery sú uvedené v poradí (ŠxHxV) v cm:

279€

249€

184€

D40SP
potravinová skriňa
40x58x212

D60P
60x58x212
vnútorný rozmer na rúru
(ŠxHxV): 57x56x59,5

D60R
potravinová skriňa
60x58x212

119€
€
G80S - 149

D60ZL
skriňa na chladničku
60x58x212

39€

49€

44,6x71,3
€

44,6x57
€

59,6x71,3

59,6x57

64

G30 -

53

DVIERKA
UMÝVAČKY
59,6x71,3/44,6x71,3

K120
120x32x126

59€
€
G40 - 69

21€

DVIERKA
UMÝVAČKY
59,6x57/44,6x57

G25PZ
25x30x72

G30
30x32x72
G40
40x32x72

69€
€
G40S - 84

99€
€
G80 - 124

G30S -

G60 -

G60
60x32x72
G80
80x32x72

G30S
30x32x72
G40S
40x32x72

G60S -

G60S
60x32x72
G80S
80x32x72

129€

86€

93€

W40S
40x32x126

G60N
60x60x72

G601F
60x32x72

26€

W200
20x30x72

113€

125€

55€

79€

detail dvierok - pánty

systém tichého zatvárania dvierok

D90N
79x79x82

G80KS
80x32x36

D80Z
80x47x82

D60ZK
60x52x82
detail zásuviek- zatváranie

€

166
€
D80S3 - 188
D60S3 -

€

109
€
D80 - 133
D60 -

D30 -

€

99

€

157

€

96

D40 -

systém tichého dorazu zásuviek

€

67
79€

39€

24€

35€

€

G50K -

D60S3
60x47x82
D80S3
80x47x82

D60
60x47x82
D80
80x47x82

D601F
60x47x82

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

D40S4
40x47x82

D40S1
40x47x82

D30
30x47x82
D40
40x47x82

D20W
20x45x82

D25PZ
25x45x82

D20P
20x45x82

53

€

G80K -

G50K
50x32x40
G80K
80x32x36

67

€

56

G60KN
60x32x36

155

kuchyne
346€

399€

základná zostava v prevedení: dvierka dub sonoma trufel/korpus dub sonoma trufel, DTD
laminovaná, hrúbka pracovnej dosky 28 mm, horný rozmer s digestorovou skrinkou 2,6 m,
spodný rozmer 2 m, skrinky sú dodávané vrátane pracovnej dosky a dolnej lišty, drezová
skrinka dodávaná bez pracovnej dosky. Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.

KALEN

649

základná zostava v prevedení dvierka: dub svetlosivý + dub tmavý/korpus dub svetlosivý, DTD
laminovaná, hrúbka pracovnej dosky 28 mm, horný rozmer s digestorovou skrinkou 2,4m,
spodný rozmer 1,8 m, spodné skrinky sú dodávané vrátane pracovnej dosky a dolnej lišty,
drezová skrinka dodávaná bez pracovnej dosky. Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.

KLANTON

538

€

€

zvýhodnená cena za
základnú zostavu 2,6m
v prevedení dub sonoma

zvýhodnená cena za
základnú zostavu 2,6m
v prevedení biela vysoký lesk
high gloss

dub sonoma

základná zostava 2,6m

extra vysoký biely lesk high gloss/dub sonoma

extra vysoký lesk HG
LINE

hrúbka pracovnej dosky až 38 mm

kuchynská základná zostava v prevedení: korpus DTD laminovaná dub sonoma, dvierka - vysoký biely lesk HG alebo korpus DTD laminovaná biela/dvierka dub sonoma. Horný rozmer
s digestorovou skrinkou: 2,6 m, spodný rozmer: 2,6 m, hrúbka pracovnej dosky 38 mm, všetky spodné skrinky sú dodávané s pracovnou doskou (okrem skrinky D80ZL) a dolnou lištou.
Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €. Možnosť dokúpenia pracovnej dosky naviac 38 mm za 45 €/bm.

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

54€ 69€
dub
sonoma

vysoký
biely lesk

€

€

€

39 49

dub
sonoma

€
19
19
dub
vysoký

77
89
dub
vysoký

€

sonoma biely lesk

sonoma biely lesk

€
39
53€
dub

€

vysoký
sonoma biely lesk

€

65 89

dub
sonoma

€

74€ 98€ 38€ 48€

dub
sonoma

vysoký
biely lesk

vysoký
biely lesk

dub
sonoma

systém tichého dorazu zásuviek

vysoký
biely lesk

vysoký
biely lesk

detail zásuviek - zatváranie

systém tichého zatvárania dvierok
G 60 U
60x32x60 cm

G 60 OK
60x32x30 cm

GR
G 20 otv
20x30x60 cm 52,5x52,5x60 cm

G 40
40x32x60 cm

G 80
80x32x60 cm

G 80 U
80x32x60 cm

G 30
30x32x60 cm

€
169€ 227
vysoký

dub
sonoma

biely lesk

€
178
dub
sonoma

€

197
vysoký
biely lesk

D60 potravinová skriňa
60x54,5x202 cm

156

DR L
72,5x72,5x82 cm

59€
dub
sonoma

78€
dub
sonoma

€

59

vysoký
biely lesk

143€
dub
sonoma

€

93

vysoký
biely lesk

D 40
D 20 otv
20x52,5x82 cm 40x54,5x82 cm

166€
vysoký
biely lesk

D 60 3 zas
60x54,5x82 cm

€

85

dub
sonoma

88

€

166
dub
sonoma

€

vysoký
biely lesk

D 60 ku
60x55x82 cm

detail dvierok - panty
€

€

195

98
73
dub
vysoký

vysoký
biely lesk

sonoma

D 80 3 zas
80x54,5x82 cm

€

biely lesk

D 80 zl
80x54,5x82 cm

€
119
dub
sonoma

€
146
vysoký
biely lesk

D 80
80x54,5x82 cm

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

€

244

199

€

SARITA

LIBIA

základná zostava v prevedení: dub sonoma/korpus biela, DTD laminovaná, hrúbka pracovnej dosky 28 mm,
horný rozmer s digestorovou skrinkou 1,8 m, spodný rozmer 1,2 m, spodné skrinky sú dodávané vrátane
pracovnej dosky a dolnej lišty, drezová skrinka dodávaná bez pracovnej dosky.
Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene: 69 €.

základná zostava v prevedení: biela, DTD laminovaná, hrúbka pracovnej dosky 28 mm, horný rozmer 1,2 m,
spodný rozmer 1,2 m, spodné skrinky sú dodávané vrátane pracovnej dosky a dolnej lišty, drezová
skrinka dodávaná bez pracovnej dosky. Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.

moderná sektorová kuchynská zostava v trendovom vidieckom štýle, kovové úchytky, materiál: DTD laminovaná + lišty MDF, prevedenie: korpus biela, dvierka sosna andersen. Cena
sektorových skriniek je bez pracovnej dosky a spodnej lišty. Cena za pracovnú dosku dub lancelot je 43 € za bm - hrúbka 38 mm, cena za spodnú lištu je 10 € za bm. Ku každej dolnej
skrinke, okrem D25PZ, je potrebné doobjednať 2ks úchytov na sokel - cena 1€/2Ks. Možnosť dokúpenia halogénového osvetlenia: 1-bodového 27 €, 2-bodového 39 €, 3-bodového
48 €. Možnosť kombinovať so sektorom PROVANCE zo strany 104.
€

29

24€

DVIERKA
UMÝVAČKY
44,6x71,3 cm,
59,6x71,3 cm
v cene 33 €.

DVIERKA
UMÝVAČKY
44,6x57 cm,
59,6x57 cm
v cene 28 €.

77€

19€

G60N
60x60x72 cm

G25PZ
25x30x72 cm

47€€
G40S - 54

75€

88€

133€

77€

€

42

€

26

€

35

€

84

G30S
30x32x72 cm
G40S
40x32x72 cm
€

56€
D40 -63

€

119

89€

77€

G80
80x32x72 cm

G60
60x32x72 cm

G30S -

G60S
60x32x72 cm

G80S
80x32x72 cm

D30 -

PROVANCE

42€

23€

W200
20x30x72 cm

147€

D80S3
80x47x82 cm

K120
120x32x126 cm

W40S
40x32x126 cm

89€

D80
80x47x82 cm

D20W
20x45x82cm

84€

D60
60x47x82 cm

Rozmery sú uvedené v poradí (ŠxHxV):

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

D20P
20x45x82 cm

84€

D80Z
80x47x82 cm

D40S4
40x47x82 cm

D40S1
40x47x82 cm

€

112

D90N
79x79x82 cm

D30
30x47x82 cm
D40
40x47x82 cm

139€

D60S3
60x47x82 cm

G60KN
60x32x36 cm

€

159€

G30
30x32x72 cm
G40
€ 40x32x72 cm

46

G50K
50x32x40 cm

163

49€€
G40 - 56
G30 -

176€

199€

D25PZ
25x45x72 cm

105€

D60ZK
60x52x82 cm

D60ZL
skriňa na vstavanú
chladničku
60x58x212 cm

D60R
D60P
potravinová skriňa
60x58x212 cm
vnútorný rozmer na rúru 60x58x212 cm
(ŠxHxV): 57x56x59,5 cm

157

kuchyne
665

€

€

628

cena za
základnú zostavu 2,6m

krémová/sivá

detail dvierok - pánty

extra vysoký lesk HG
PRADO

systém tichého
zatvárania dvierok

biela/biela

základná zostava v prevedení dvierka: MDF krémová extra vysoký lesk high gloss, korpus: sivá, dvierka MDF krémová extra
vysoký lesk high gloss/ MDF sivý extra vysoká lesk high gloss, korpus: sivá alebo dvierka MDF biela extra vysoký lesk high gloss,
korpus sivá, DTD laminovaná, hrúbka pracovnej dosky 28 mm, horný aj dolný rozmer 2,6 m, dolné skrinky ZZ sú dodávané vrátane
pracovnej dosky a dolnej lišty. Sektorové skrinky sú dodávané bez pracovnej dosky vrátane spodnej lišty. (Možnosť dokúpenia
PD travertyn v cene 39 €/1 m). Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.

€

79

76

76€

€

€

€

49

69€

46€

€

39

€

109

48€

58

99€

krémová/krémová
základná zostava

systém tichého
dorazu zásuviek

horné skrinky sú vo farbách dvierok: MDF krémová extra vysoký lesk HG
alebo MDF červená extra vysoký lesk HG alebo MDF biely extra vysoký lesk HG

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

detail zásuviek- zatváranie

37€

55€

kovové úchytky

80 GU-72
80x31x71,5 cm
krémová, červená,
biela

60 GU-72
60x31x71,5 cm
krémová, červená,
biela

186€

60/60 N G-72
59/59x31x71,5 cm
krémová, červená,
biela

30 G-72
30x31x71,5 cm
krémová, červená,
biela

30 G ZAK-72
30x30x71,5 cm
sivá

dolné skrinky sú vo farbách dvierok: MDF krémová extra vysoký lesk HG, MDF sivá extra vysoký lesk HG alebo MDF biela
extra vysoký lesk HG, potravinová skrinka 40DK-2102F aj v červenom extra vysokom lesku high gloss

175€
76

€

86€

69€

40 DK-210 2 F
40x57x210 cm
krémová, sivá,
biela, červená

60 GU-36 1 F
60x31x35 cm
krémová, červená,
40 G-72
biela
40x31x71,5 cm
krémová, červená,
biela

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm
krémová, sivá,
biela

79€

80 D 2F BB
80x60x82 cm
krémová, sivá,
biela

67€

64€

60 D 1F BB
60x60x82 cm
krémová, biela,
sivá

91€

56€

86€

53€

40 D 4S BB
40x60x82 cm
krémová, sivá,
biela

60 DG BB
60x52x82 cm
krémová, sivá,
biela

385€

190€

47€

179€

44€

90/90 DN BB
83/83x60x82 cm
krémová, sivá,
biela

30 D ZAK BB
30x55x72 cm
sivá

139€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

24€

OG-60

65

€

GN-58*58

60x30x29 cm 58x58x64,8 cm

69

€

ZK-60

28€

GO-20/GO 30
20x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

45€

144€

DO-20

DN-88*88

28€

59€

G-40

GW1-80

40x30x64,8 cm 80x30x64,8 cm

S-40
40x56x211 cm

65€

D-40 S1

€

€

49

137

DZ-80

D-80 S3

60x60x85 cm 20x45/60x85 cm 88x88x85 cm 40x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm

JURA NEW B
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základná zostava v prevedení: biela-wenge/korpus wenge, DTD laminovaná, hrúbka pracovnej dosky 28 mm, horný rozmer s digestorovou skrinkou
2,6m, spodný rozmer 2m, skrinky sú dodávané vrátane pracovnej dosky, drezová skrinka dodávaná bez pracovnej dosky. Sektorové skrinky sú dodávané
vrátane pracovnej dosky a spodnej lišty. Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.
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detail dvierok - pánty

systém tichého zatvárania dvierok

detail zásuviek- zatváranie

systém tichého dorazu zásuviek

extra vysoký lesk HG

VEGA

MDF biely extra vysoký lesk HG/dub lancelot

pracovná doska
Dub lancelot

moderný sektorový kuchynský systém v prevedení dvierka: MDF biely extra vysoký lesk HG/dub lancelot, korpus: dub lancelot alebo sivý mat, korpus: dub lancelot, DTD laminovaná, všetky sektorové skrinky v oboch
farebných prevedeniach na sklade – ihneď k odberu, hrúbka pracovnej dosky 28 mm. Sektorové skrinky sú dodávané vrátane dolnej lišty bez pracovnej dosky. Možnosť dokúpenia pracovnej dosky dub lancelot v cene:
39 €/m. Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.
€

79

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

32

92

86 69
biely HG sivý mat

80 D 3S BB
80x52x82 cm
zásuvky Metabox
€

29

40 G-13 1S
40x31x13 cm

80 GU-72 2F
80x31x71,5 cm

dub lancelot

209

€

€

dub lancelot

30 G-72 OTW
30x29x71,5 cm

39

€

€

60 D 3S BB
60x52x82 cm
zásuvky Metabox
€

56

€

€

66

€

69

67

40 D 3S BB
40x52x82 cm

78

€

60 D 1F BB
60x52x82 cm
€

53

€

biely HG sivý mat

biely HG sivý mat

74 59€ 49€ 39€
biely HG sivý mat biely
HG sivý mat

80 GU-36 1F
80x31x36 cm

80 NAGU-36 1F
80x57x36 cm

60 GU-72 2F
60x31x71,5 cm

€

53 45

€

€

39€

dub lancelot

dub lancelot

15 G-72 OTW
15x29x71,5 cm

30 G-72 ZAK
30x29x71,5 cm

€

62 55

€

39

103

114

49

€

49

€

39

60 GU-36 1F
60x31x36 cm
€

39

47€

€
€
46 32
biely HG sivý mat

€
€
39 28
biely HG sivý mat

€
€
38 27
biely HG sivý mat

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

ZM 713x596
59,6x1,6x71,3 cm
dvierka na
umývačku

ZM 570x596
59,6x1,6x57 cm
dvierka na
umývačku

ZM 713x446
44,6x1,6x71,3 cm
dvierka na
umývačku

dub lancelot

89 €

€

108

€

57

194
€

84

€

55

€

49

183 157€
biely HG sivý mat

54 48€
biely HG sivý mat

52€
dub lancelot

47€
dub lancelot

90x90 DN 1F BB
30 D CARGO BB
15 D CARGO BB
83/83x52x82 cm
30x52x82 cm
15x52x82 cm
skrinka s výsuvným skrinka s výsuvným
€
€
€
košom
košom 52€
62
60

60 D GAZ BB
60x52x82 cm

30 D OTW BB
30x50x82 cm

15 D OTW BB
15x50x82 cm

€

€
197
177 98 89 68€ 59 64€ 53
212 188
sivý mat
biely HG sivý mat biely HG sivý mat biely HG sivý mat biely HG sivý mat
biely HG

€

€

všetky skrinky sú
na sklade € - ihneď k odberu
aj v prevedení
sivý€ mat/dub lancelot
€
€
€
€

€

€

€

80 D 2F BB
80x52x82 cm

78 66€
biely HG sivý mat

€

€

€

82

€

€

224

€

€

76 64
biely HG sivý mat
€

dub lancelot

dub lancelot

40 D 1F BB
40x52x82 cm

€

57 49

€

53
€

49 39

€

biely HG sivý mat

biely HG sivý mat

60 NAGU-36 1F
60x57x36 cm

50 GU-36 1F
50x31x36 cm

€

34

189

€

€

€
€
€
32 22 179 129
biely HG sivý mat biely HG sivý mat

€

€

€

€

49

59

112
€

€
48 39 57 47 106 89
€

€

€

€

biely HG sivý mat biely HG sivý mat biely HG sivý mat biely HG sivý mat biely HG sivý mat

40 NAGU-36 1F
40x57x36 cm

€

€

49 45 58 48
€

239

60 G-72 1F
60x31x71,5 cm

€

€
€
226 157
biely HG sivý mat

40 G-72 1F
30 G-72 1F
40x31x71,5 cm 30x31x71,5 cm

233

€

348

€

€

€
€
219HG€ 149
329 279 biely
sivý mat
biely HG sivý mat

58x58 GN-72 1F
59/59x31x71,5 cm

335

€

€

317€ 274
biely HG sivý mat

ZM 570x446
44,6x1,6x57 cm
dvierka na
umývačku

Rozmery sú uvedené v poradí (ŠxHxV).
40 DK-210 2F
40x57x210 cm

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

60 DKS-210 3S 1F
60x57x210 cm

60 DP-210 2F
60 DPS-210 3S 1F
60x57x210 cm
60x57x210 cm
vnútorný rozmer vnútorný rozmer na rúru
na rúru VxH: 58,5x56,8 cm VxH: 58,5x56,8 cm

sivý mat/dub lancelot

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

159

kuchyne
lakovaný extra vysoký lesk

biela/biely extra
vysoký lesk HG

AURORA
moderná sektorová kuchynská zostava v škandinávskom štýle s bezúchytovým otváraním,
prevedenie: korpus biela, dvierka biela lakovaný extra vysoký lesk HG alebo korpus biela,
dvierka sivá lakovaná extra vysoký lesk HG, materiál: DTD laminovaná, kvalitná MDF.
Sektorové skrinky sú dodávané vrátane spodnej lišty, ktorú je ale potrebné objednať
zvlášť. Ku každej dolnej skrinke, okrem D25PZ, je potrebné doobjednať 2ks úchytov na
sokel - cena 1€/2ks. Pracovná doska nie je súčasťou skriniek. Cena za pracovnú dosku dub
lefkas tmavý je 43 € za bm - hrúbka 38 mm. Možnosť dokúpenia univerzálneho P/Ľ drezu v
cene 69 €.

biela/sivý extra
vysoký lesk HG
€

28

44,6x57

€

37

44,6x71,3

59,6x57

35

€

46

49

G60N
60x60x72

G60KN
60x32x36

€

59,6x71,3

€

79€

€

106

G80
80x32x72

€

€

19

53

G25PZ
25x30x72

G30
30x32x72

26

€

W200
20x30x72

35

63

€

€

€

G40
40x32x72

D20P
20x45x82

48

G60K
60x32x40

G50K
50x32x40

€

45

€

23

D25PZ
25x45x72

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

€

49

D20W
20x45x82

€

59

86

69

D30
30x47x82

D602F
60x47x82

160

123

D60S3
60x47x82

€

€

53

D60ZK
60x52x82

117

€

D80
80x47x82

147

D80S3
80x47x82

€

107

D80Z
80x47x82

€

113

€

89

€

D40
40x47x82

84

€

111

D40S1
40x47x82

199

58€

G80K
80x32x36

G601F
60x32x72

G602F
60x32x72

218€
97€

€

€

€

D40S4
40x47x82

195

€

€

89

D601F
60x47x82

253

€

€

D90N
79x79x82

D60ZL
skriňa na
chladničku
60x58x212

D60P
60x58x212
vnútorný rozmer na rúru
(ŠxHxV): 57x56x59,5 cm

D40SP
potravinová
skriňa
40x58x212

D60R
potravinová
skriňa
60x58x212

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

dub sonoma/biela

kvalitné
slovenské
výrobky

dub sonoma

kuchynská zostava 2,4m

539€

moderná sektorová kuchynská zostava, ABS hrany, materiál: DTD laminovaná, prevedenie: dub sonoma alebo dub sonoma/biela. Cena sektorových skriniek je
bez pracovnej dosky, kvalitné kovové úchytky. Cena za pracovnú dosku je 42 € za bm - hrúbka 38 mm. Horný rozmer kuchynskej zostavy je 2,4 m, spodný rozmer
je 1,8 m. Základná kuchynská zostava a všetky spodné skrinky sú dodávané bez pracovnej dosky. Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu LAY ON v cene 69 €.

NOVA PLUS

cena za základnú zostavu

rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) cm

NOPL-001-0H
skrinka horná
otvorená
30x30,4x70 cm

NOPL-002-0H
skrinka horná 30
1DV
30x32x70 cm

NOPL-014-0H
skrinka horná 2DV
80x32x70 cm

NOPL-013-RH
skrinka horná roh 1DV
60x60x70 cm

39€

64

NOPL-007-0H
skrinka horná 2DV
60x32x70 cm

NOPL-008-VH
skrinka horná vyklopná
2DV
60x32x70 cm

124€

NOPL-009-VH
skrinka horná
vykl+sklo 2DV
60x32x70 cm

NOPL-015-VH
skrinka horná 80
vyklopná 2DV
80x32x70 cm

NOPL-016-VH
skrinka horná 80 vyklopná
2DV+SK
80x32x70 cm

9€

€

159

/1bm - 38 mm

144€

aj v prevedení dub sonoma

112€

aj v prevedení dub sonoma

aj v prevedení dub sonoma

aj v prevedení dub sonoma

aj v prevedení dub sonoma

95€

spoj.lišta DO-021-38
k PD k roh.skr.065

DETAIL PRACOVNEJ DOSKY

pracovná doska, hĺbka 60 cm
dekor GRANIT ATRACIT

NOPL-057-0S
skrinka spodná 60
2DV
60x51x83 cm

NOPL-058-0S
skrinka spodná 60
3-zásuvková
60x51x83 cm

73

NOPL-063-0S
skrinka spodná
45 1DV
45x51x83 cm

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

koncová lišta k PD
DO-020-38L ľavá
DO-020-38P pravá

NOPL-064-0S
skrinka spodná 800
3 zásuvková
80x51x83 cm

59€

NOPL-059-0S
skrinka spodná 60
rúra
60x51x83 cm
vnútorný rozmer na rúru:
56,8x55x59 cm,

169€

9€

NOPL-062-01
koncový bočný sokel na vysoké skrinky
52,3x1,6x10 cm

9

138€

€

149

spoj.lišta DO-022-38
k PD k roh.skr. 061
€

DO-001-38
nadstavec k rohovej skrinke 065
90x90/66,5x66,5 cm

79€

NOPL-061-RS
skrinka spodná
rohová
82,8x82,8x83 cm

NOPL-062-00
koncový bočný sokel na nízke skrinky
44,7x1,6x10 cm

73€

11€

NOPL-055-0S
skrinka spodná
4-zásuvková
40x51x83 cm

187

6

42

€

€

NOPL-024-0H
skrinka horná 45
1DV
45x32x70 cm

119€

€

NOPL-065-RS
skrinka spodná
rohová
82,4x82,4x83 cm

56€

€

NOPL-011-VH
skrinka horná 1DV digestorová
60x32x35 cm

66€

NOPL-054-0S
skrinka spodná 40
1DV
40x51x83 cm

NOPL-005-0H
skrinka horná 40
1DV
40x32x70 cm

€

aj v prevedení dub sonoma

95

aj v prevedení dub sonoma

aj v prevedení dub sonoma

79

NOPL-052-0S
skrinka spodná
koncová
30x56x73 cm

NOPL-003-0H
skrinka horná
koncová
30x30x70 cm

€

€

49€

aj v prevedení dub sonoma

32€

44€

aj v prevedení dub sonoma

aj v prevedení dub sonoma

29€

89

€

NOPL-060-0S
skrinka spodná 80 2DV
80x51x83 cm

NOPL-066-VK
skrinka s výsuvným košom 1DV
15x51x83 cm

159€
216€
27€

26€

NOPL-086-00
dvere na umývačku 45
44,6x1,6x72,2 cm

NOPL-088-00
dvere na umývačku 60
59,6x1,6x72,2 cm

NOPL-062-03
sokel na umývačku 45
45x1,6x9 cm

€

19

NOPL-085-00
koncová doska
1,6x59x83 cm

14€

11€
NOPL-062-02
sokel na umývačku 60
60x1,6x9 cm

€

176

NOPL-081-60
skriňa potravinová
60
60x58,2x206 cm

NOPL-084-00
skriňa vstavaná 60
60x58,2x206 cm
vnútorný rozmer
na rúru: 56,8x55x59 cm,
vnútorný rozmer na
mikrovlnku: 56,8x55x38 cm

PRE TEMPO KONDELA

161

52€

58€

97€

39€

73€

38€

€

365

cena za základnú zostavu
vrátane prac. dosky

W-80 K2S
80x30x72 cm
€

S-40
40x46x82 cm
€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

S-60
60x46x82 cm

66€

79

64

W-60N
60x60x72 cm
€

€

W-60OK
60x30x36 cm

177€

W-40
40x30x72 cm
€

69

69

S-60 KU
60x52,6x82 cm

S-90N
79,1x79,1x82 cm

W-30
30x30x72 cm
€

46

S-80ZL
80x46x82 cm
€

56

117

W-80
80x30x72 cm

W-60
60x30x72 cm

S-40 SZ2
40x46x82 cm

S-60/210
60x58,6x210 cm

S-80
80x46x82 cm

kuchynská základná zostava, materiál: DTD laminovaná, v prevedení dub sonoma / biela- korpus biely, dvierka dub
sonoma, horný rozmer s digestorovou skrinkou 2,4 m a spodný rozmer 1,8 m, hrúbka pracovnej dosky 28 mm,
skrinky základnej zostavy sú dodávané vrátane pracovnej dosky, drezová skrinka je dodávaná bez pracovnej
dosky, sektorové skrinky sú dodávané bez pracovnej dosky. Cena pracovnej dosky je: 1bm: 36 €. Možnosť
dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.

FABIANA

prevedenie dub sonoma/biela

detail dvierok
elegantná sektorová kuchynská zostava v provensálskom štýle, prevedenie: korpus DTD laminovaná biela, sosna nordická, cena sektorových skriniek je bez pracovnej dosky, drezu a
spodnej lišty. Cena za pracovnú dosku 38 mm 43 € bm, ku každej dolnej skrinke (okrem D25PZ) je potrebné objednať 2ks úchytov na sokel - cena 1€/2ks, sokel (1 m) 8 €/bm. Možnosť
dokúpenia halogénového osvetlenia: 1-bodového 27 €, 2-bodového 39 €, 3-bodového 48 €. Kuchynské skrinky odporúčame kombinovať so systémom Royal zo strany 111.

19€

18€

DVIERKA
DVIERKA
UMÝVAČKY UMÝVAČKY
44,6x71,3 cm, 44,6x57 cm,
rozmer:
rozmer
59,6x71,3 cm 59,6x57 cm
v cene 23 €. v cene 19 €.
€
€

64

163

D80S3
W40S
40x32x126 cm 80x47/60x
82 cm

162

Rozmery sú uvedené v poradí (ŠxHxV):

46€

49€

G60KN
60x32x36 cm

G60KSN
60x32x36 cm

19€

D25PZ
25x45/60x
72 cm

89€

D80
80x47/60x
82xcm

69€

19€

G60N
60x60x72 cm

G25PZ
25x30x72 cm

79€

79€

D60
60x47/60x
82 cm

D80Z
80x47x82 cm

76€

G80S
80x32x72 cm

68€

G60S
60x32x72 cm

46€
€
G40S - 49

79€

G30S -

G30S
G80
30x32x72 cm 80x32x72 cm
G40S
40x32x72 cm

128€

137€

64€

D90N
79x79x82 cm

D60S3
60x47/60x
82 cm

D60ZK
60x52/60x
82 cm

D30 D40 -

€

69€

G60
60x32x72 cm

53€
€
57 139

47€
€
G40 - 49
G30 -

G30
30x32x72 cm
G40
40x32x72 cm

ROYAL
111€

K120
120x32x126 cm
€

158

268€

€
49€ 27

D30
D40S4
D20W
D20P
potravin. skriňa
30x47/60x82 cm 40x47/60x 20x45/60x 20x45/60x
D60R
D60P
D40
82 cm
82 cm
82 cm
60x58x212 cm 60x58x212 cm
40x47/60x82 cm

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

324

€

319€

super cena za základnú
zostavu 2,6 m

69€

Lay ON
univerzálny nerezový drez,
rozmery 80x60 cm, v cene úchytky a sifón.
Hmotnosť drezu: 4 kg.

PROMO
základná kuchynská zostava, materiál: DTD laminovaná, farebné
prevedenie: dub sonoma, korpus je biely. Horný rozmer s digestorovou
skrinkou 260 cm, dolný rozmer je 200 cm, základná zostava je dodávaná
s pracovnou doskou, drezová skrinka je dodávaná bez pracovnej dosky.
Možnosť dokúpenia univerzálneho P/Ľ drezu v cene 69 €.

pracovné dosky

pieskovec

elegantná rustikálna sektorová kuchynská zostava s 3D efektom a ozdobnými úchytkami, materiál: DTD laminovaná + lišty MDF, prevedenie: korpus a dvierka: orech Milano
alebo korpus: biela, dvierka: sosna andersen. Cena sektorových skriniek je uvádzaná bez pracovnej dosky, spodná lišta je v cene. Cena za pracovnú dosku pieskovec k prevedeniu
orech Milano je 35 €/bm - hrúbka 28 mm. Cena za pracovnú dosku dub Lancelot k prevedeniu sosna andersen je 43 €/bm – hrúbka 38 mm.

SICILIA

€

€

43

DVIERKA
UMÝVAČKY
44,6x71,3 cm,
59,6x71,3 cm
v cene 57 €.

€

24

rozmery sú uvedené v poradí (ŠxHxV).

W200
20x30x72 cm

35€

69€

DVIERKA
UMÝVAČKY
44,6x57 cm,
59,6x57 cm
v cene 46 €.

G60N
60x60x72 cm

€

34

D20P
20x45x82 cm

79€

D80
80x47x82 cm

23

€

24€

G25PZ
25x30x72 cm

€

€

59

D40S1
40x47x82 cm

D25PZ
25x45x82 cm

72€

D60
60x47x82 cm

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

89

D40S4
40x47x82 cm

65€

D80Z
80x47x82 cm

43
€
G40S - 39
G30S -

78€

76€

G80S
80x32x72 cm

G60S
60x32x72 cm

47€
€
D40 -53
D30 -

G30S
30x32x72 cm
G40S
40x32x72 cm

€

D90N
79x79x82 cm

62€

G80
80x32x72 cm

G60
60x32x72 cm

G30
30x32x72 cm
G40
40x32x72 cm

42€

42€

49€

G50K
50x32x40 cm

G60KN
60x32x36 cm

G80K
80x32x36 cm

G80KS
80x32x36 cm

123€

89€

D60S3
60x47x82 cm

€

37
€
G40 - 43
G30 -

33€

D30
30x47x82 cm
D40
40x47x82 cm

149

65€

dub lancelot

122€

55€

D60ZK
60x52x82 cm

D40SP
40x58x212 cm

D60ZL
60x58x212 cm

163

€

585

cena za základnú zostavu

69

€

Lay ON
univerzálny nerezový drez,
rozmery 80x60 cm, v cene úchytky a sifón.
Hmotnosť drezu: 4 kg.

základná zostava

LORA MDF NEW klasik - jelša

kuchynská zostava, v prevedení jelša, materiál: korpus DTD laminovaná, dvierka MDF, horný rozmer s digestorovou skrinkou 2,4 m, spodný rozmer 1,8 m,
drezová skrinka dodávaná bez pracovnej dosky, možnosť dokúpenia rôznych sektorových skriniek, koruny a univerzálneho Ľ/P drezu: LAY ON v cene 69 €.

SKRINKY, Z KTORÝCH JE MOŽNÉ OBJEDNÁVAŤ SEKTOROVÚ KUCHYŇU LORA MDF:
- rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) a v centimetroch.
- cena za 1 bm Koruny je 6 €, koruny na W60/60 je 6 €.
- ceny spodných skriniek sú bez pracovnej dosky
- cena za 1 bm pracovnej dosky ku LORA MDF klasik jelša je 36 €

* hĺbka horných a dolných skriniek je uvedená: hĺbka skriniek + dvierka,
* výška dolných skriniek: výška dolných skriniek
* hĺbka dolných skriniek: hĺbka dolných skriniek bez pracovnej dosky.

52€
34€

28€

58

€

€

W600K
(60x30,1x37,5)

55€

€

78

123

98

€

189

98

€

222

195

€

€

€

43

Koruna

W30N P/Ľ
(29x28,5/30,1x73,5)

48€

69€

72€

W30 P/Ľ
(30x30,1x73,5)

52€

W40 P/Ľ
(40x30,1x73,5)

97€

64€

€

92

S60KU
(60x52,6x82)

W40S P/Ľ
(40x30,1x73,5)

S-40
40x46x82 cm

57

W500K
(50x30,1x37,5)

58

W-80 K2S
80x30x72 cm
€

€

79

S40SZ4
(40x46x82)

39€

73€

W-80
80x30x72 cm

W-60
60x30x72 cm
€

€

66

W-30
30x30x72 cm
€

W60
(60x30,1x73,5)

85

€

S60
(60x46x82)

€

38

W80S
(80x30,1x73,5)

72€

€

63

S40 P/Ľ
(40x46x82)

W80
(80x30,1x73,5)

W60/60 P/Ľ
(60x60,1x73,5)

69€

48€

55 €

€

92€

S 30N P/Ľ
(57x28x82)

S80ZL
(80x46x82)

37

S30 P/Ľ
(30x46x82)

365

€

S40/210/57 P/Ľ
(40x58,6x210)

S60L0 P/Ľ
(60x57x210)

156

€

139

€

S90/90 P/Ľ
(79,1x79+x82)

cena za vyobrazenú
základnú zostavu
vrátane prac. dosky

W-60OK
60x30x36 cm

46

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

177€
S-60
60x46x82 cm

117€

S-90N
79,1x79,1x82 cm

S-80ZL
80x46x82 cm

W-60N
60x60x72 cm

€

56

S-60 KU
60x52,6x82 cm

€

69

S-40 SZ2
40x46x82 cm

W-40
40x30x72 cm

69€

S-80
80x46x82 cm

S-60/210
60x58,6x210 cm

kuchynská základná zostava, materiál: DTD laminovaná, v prevedení biela, horný rozmer s digestorovou
skrinkou 2,4 m a spodný rozmer 1,8 m, hrúbka pracovnej dosky 28 mm, skrinky základnej zostavy sú dodávané
vrátanepracovnej dosky, drezová skrinka je dodávaná bez pracovnej dosky, sektorové skrinky sú dodávané bez
pracovnej dosky. Cena pracovnej dosky je: 1bm: 36 €. Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.

164

FABIANA

prevedenie biela

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

kuchyne

339

€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

49

€

€

49

€

29

€

€

€

45

37

€

32

85

G O - 50
50x30x40 cm
G - 80
80x30x57 cm

G - 80 O
80x30x57 cm

85€

59€

D - 80
80x47/60x84 cm

CYRA - NEW

349

€

G - 30
G - 60
G - 40
30x30x57 cm 60x30x57 cm 40x30x57 cm

79€

D - 60
60x47/60x84 cm

DZ - 80
drezová
80x47/60x82 cm

79€

€

73

D1S - 40
40x47/
60x84 cm

D - 30
30x47/
60x84 cm

GN - 60
58x58/57

139€

173€

DN - 90
S - 50
88x88x84 cm 50x56x200 cm

základná kuchynská zostava, DTD laminovaná, prevedenie dvierok je dub sonoma a korpus je biely, horný
rozmer je 2,5 m aj s digestorovou skrinkou, dolný rozmer je 2 m, drezová skrinka je dodávaná bez
pracovnej dosky. Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV)
€

65

24

OG-60

€

GN-58*58

60x30x29 cm

139€
€

€

€

28

28

59

GO-20/GO 30

G-40

GW1-80

58x58x64,8 cm 20x30x64,8 cm 40x30x64,8 cm 80x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

S-40
40x56x211 cm

69€

JURA NEW IA
€

349

45

€

ZK-60

DO-20

60x60x85 cm

20x45/60x85 cm

€

144

DN-88*88

€

65

D-40 S1

99

€

D-80 S1

49€

DZ-80

88x88x85 cm 40x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm

základná zostava, v prevedení dvierka rigolletto light + dark / korpus wenge, DTD laminovaná, hrúbka pracovnej dosky 28 mm, horný rozmer s digestorou skrinkou 2,6 m, spodný rozmer 2 m, skrinky sú dodávané
vrátane pracovnej dosky a dolnej lišty, drezová skrinka dodávaná bez pracovnej dosky. Sektorové skrinky
sú dodávané vrátane pracovnej dosky a spodnej lišty. Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.

139€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV)
€

24

OG-60
60x30x29 cm

65€

GN-58*58

€

€

€

28

28

59

GO-20/GO 30

G-40

GW1-80

58x58x64,8 cm 20x30x64,8 cm 40x30x64,8 cm 80x30x64,8 cm
30x30x64,8 cm

S-40
40x56x211 cm

69€

ZK-60

45€

DO-20

60x60x85 cm 20x45/60x85 cm

JURA NEW I
JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE

144€

DN-88*88

65€

D-40 S1

99€

D-80 S1

49€

DZ-80

88x88x85 cm 40x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm 80x45/60x85 cm

základná zostava, v prevedení dvierka rigolletto dark + light / korpus wenge, DTD laminovaná, hrúbka pracovnej dosky 28 mm, horný rozmer s digestorou skrinkou 2,6 m, spodný rozmer 2 m, skrinky sú dodávané
vrátane pracovnej dosky a dolnej lišty, drezová skrinka dodávaná bez pracovnej dosky. Sektorové skrinky sú
dodávané vrátane pracovnej dosky a spodnej lišty. Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.

165

NÁŠ

TIP!

pracovná doska
Dub lancelot
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

€

€

58

69

80 ZL 2F BB
80x52x82 cm

80 D 2F BB
80x52x82 cm

109€

58€

80 GS-72 2F
80x31x71,5 cm

80 G-72 2F
80x31x71,5 cm

SPLIT

€

62

60 D 2F BB
60x52x82 cm

49€

60 G-72 2F
60x31x71,5 cm

€

€

75

53

40 D 4S BB
40x52x82 cm

60 DG BB
60x52x82 cm

38€

39€

50 OK-40
50x31x40 cm

40 G-72 1F
40x31x71,5 cm

€

44

30 G-72 1F
30x31x71,5 cm

39€

60 OK-40
60x31x40 cm

€

39

30 G ZAK-72
30x30x71,5 cm

49€

30 D ZAK BB
30x55x72 cm

€

163

129€

158€

89x89 DN 1F BB
83/83x52x82 cm

89€

58x58 GN-72 1F
58,5/58,5x31x71,5 cm

40 DK-210 2F
40x57x210 cm

60 DK-210 2F
60x57x210 cm

moderný sektorový kuchynský systém v prevedení: dvierka: biely mat, korpus: biela, DTD laminovaná, všetky sektorové skrinky na sklade – ihneď k odberu, hrúbka pracovnej dosky 28 mm.
Sektorové skrinky sú dodávané vrátane dolnej lišty bez pracovnej dosky. Možnosť dokúpenia pracovnej dosky Dub lancelot v cene: 39 €/m. Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 69 €.

Ľ prevedenie
ekokoža capucino

€

324

dub sonoma/
svetlohnedá látka
Ľ prevedenie
ekokoža biela

stôl+lavica+2 taburety

ekokoža čierna

199€

rohová lavica
(ŠxHxV):
168x130x86 cm

MODERN
166

78€
stôl (ŠxHxV):
120x80x74 cm

99

€

lavica(ŠxHxV):
112x48x48 cm

moderný jedálenský set - rohová lavica, stôl a lavica, farebné prevedenie:
ekokoža čierna, ekokoža capucino a ekokoža biela, stôl materiál: DTD
laminovaná - dub sonoma.

wenge/svetlozelená látka

jelša/svetlohnedá látka

CORNER

univerzálna rohová lavica + stôl a 2x taburet, lavica je s úložným priestorom, prevedenie: wenge +
svetlozelená látka, jelša + svetlohnedá látka alebo dub sonoma + svetlohnedá látka, materiál:
DTD laminovaná. Rozmery (ŠxHxV): lavica: 170x120x85 cm, stôl: 105x61x77cm, taburet: 35x30x44 cm.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE/JEDÁLENSKÉ SETY

54

103€

103€

€

103€

€

59,90

64

€

59

novinka

103€

€

59,90€

Možnosť kombinovať so stolom GAMIN NEW alebo so stolom Didier New zo strany 173.

DAREL 2 NEW
moderné dizajnové kreslo,
prevedenie: svetlosivá
látka+drevo-buk, rozmery
(ŠxHxV): 61x62x81 cm,
výška x hĺbka sedu: 45x45 cm.

DAREL TYP 3
moderné kreslo, prevedenie: sivohnedá taupe
velvet látka+drevo-buk, rozmery (ŠxHxV):
61x62x81cm, výška x hĺbka sedu: 45x45 cm.
Na sklade od 20.06.2020.

35

€

87

€

TOBO 3 NEW

AMPER NEW

dizajnové kreslo, materiál:
masívne drevo + oceľ, sedadlo:
látka, prevedenie: látka vzor+
buk, (ŠxHxV): 64x60x83 cm,
výška x hĺbka sedu 46x44 cm.

moderné kreslo v štýle
patchwork, materiál:
drevo buk+oceľ+látka, farba:
látka patchwork vzor kocka,
(ŠxHxV): 64x60x83 cm,
výška x hĺbka sedu: 46x44 cm.

dizajnové kreslo, materiál:
masívne drevo+oceľ, sedadlo:
látka, prevedenie: čierno-biela
látka vzor + čierne nohy,
(ŠxHxV): 64x60x83 cm,
výška x hĺbka sedu 46x44 cm.

nové farebné prevedenia
€

€

69

69

typ 1

typ 4

DARELA NEW
jedálenská stolička, materiál: drevo+kov+látka,
farebné prevedenie: svetlosivá látka+buk;
(ŠxHxV): 44,5x51x83 cm, výška sedu: 44 cm.

KUBIS NEW

typ 1

dizajnová jedálenská stolička, materiál: látka + drevo- buk,
farebné prevedenie: patchwork farebný alebo patchwork mentol+hnedá rozmery
(ŠxHxV): 48x56x82 cm, výška x hĺbka sedu 46x43 cm. Na sklade od 10.07.2020.

43

TERST
dizajnové kreslo, prevedenie:
plast+ ekokoža patchwork + drevo-buk,
rozmery (ŠxHxV): 64x60x83 cm,
výška x hĺbka sedu: 46x44 cm.
Na sklade od 10.07.2020.

59

CANDIE 2 NEW
dizajnové stoličky v štýle patchwork, materiál: drevo –
buk+látka, farba: látka vzor, (ŠxHxV):47x41x75cm, výška
sedu je 45 cm. Doplnenie zásob 03.07.2020.

látka vzor pepito
hnedá/čierny
patchwork + buk

LANDOR
dizajnové kreslo, materiál: drevo + kov + látka,
prevedenie: látka vzor pepito hnedá/čierny
patchwork + buk, (ŠxHxV): 58x60x92 cm,
výška x hĺbka sedu: 51x46 cm.
Model len do vypredania zásob.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLIČKY/KRESLÁ

€

€

78

svetlosivá/kov

79€

LAMIS NEW

SALEVA

€

€

69€

84

€

jedálenská stolička, prevedenie:
plast+ ekokoža patchwork+ buk -nohy,
rozmery (ŠxHxV): 46,5x52x82 cm,
výška x hĺbka sedu: 45x42 cm.
Na sklade od 10.07.2020.

83€

87

typ 3

novinka

novinka

43

TYP 3

TYP 2

59,90

64

49

€

€

dizajnové kreslo, materiál: MDF+vzor, prevedenie: vzor
pepito hnedo čierny+drevo buk alebo béžová
+ drevo buk, rozmery: (ŠxHxV): 62x60x83 cm. Výška sedu: 45 cm.
Model len do vypredania zásob.

€

typ 2

GLORIA

€

KADIR

KADIR NEW

novinka

87

typ 2

dizajnové kreslo, materiál: MDF+vzor, prevedenie: vzor látky patchwork farebná, vzor látky
patchwork mentol+hnedá alebo sivá+drevo buk, rozmery: (ŠxHxV): 64x60x84 cm. Výška x hĺbka
sedu: 47x44 cm. V prevedení sivá a patchwork mentol+hnedá na sklade od 10.07.2020.

55

€

69

typ 5

€

62€

€

moderné kreslo, materiál: drevo
– buk+látka, farba: čierno-biela látka vzor,
(ŠxHxV): 62x47x83 cm, výška sedu: 45 cm.
Možnosť kombinovať so stolom
GAMIN NEW alebo DIDIER.

€

78

horčicová/kov

nové farebné prevedenie

79,90€

hnedozlatá/dub

ZERON
dizajnové prešívane kreslo s opierkami na ruky, materiál: velvet látka + kov, prevedenie: horčicová velvet
látka+čierne kovové nohy, svetlosivá velvet látka+čierne kovové nohy alebo hnedozlatá velvet
látka + dub, rozmery (ŠxHxV): 57x64x84,5 cm, výška x hĺbka sedu: 50x44 cm.
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54

€

novinka

73€

nosnosť: 110 kg

nosnosť: 100 kg

novinka

tmavosivá

žltá

taupe sivohnedá

svetlosivá

camel

DARAY

zelená

moderná jedálenská stolička s ozdobným
šitím, prevedenie: ekokoža hnedá + čierne
kovové nohy, (ŠxHxV): 55x63x85 cm,
výška x hĺbka sedu: 45x45 cm.

HAZAL
dizajnová jedálenská stolička s pohodlným sedadlom a efektným prešitím, materiál: ekokoža +čierne kovové nohy, farba: svetlosivá, camel (hnedá), sivohnedá taupe,
tmavosivá, zelená alebo žltá, rozmery (ŠxHxV): 49x57x85 cm, výška sedu: 46 cm, hĺbka sedu: 41 cm. Na sklade od 10.06.2020.

novinka

84€

novinka

77€

€

75

59,90

€

€

67

nosnosť: 110 kg

79,90

novinka

€

FEDRIS

ružová

BERILIO

EKIN
dizajnové prešívané kreslo, materiál:
dizajnové kreslo s prešívaným operadlom,
kreslo s prešitou opierkou chrbta,
látka + kovové nohy s čiernym náterom,
prevedenie: Velvet látka hnedá + čierne kovové
prevedenie: látka béžová
farebné prevedenie: sivá, (ŠxHxV):
nohy, rozmery kresla (ŠxHxV): 60x60x83 cm,
+ drevené bukové nohy, (ŠxHxV):
58x68x82 cm, výška x hĺbka sedu: 47x44 cm.
výška x hĺbka sedu: 45x43,5 cm.
62x58x82 cm, výška x hĺbka sedu: 44x41 cm.
Doplnenie zásob 30.08.2020.
Na sklade od 29.07.2020.
novinka

dizajnové kreslo s opierkami na ruky,
prevedenie: sivá ekokoža+čierny kov,
(ŠxHxV) 47x47x80 cm, výška sedu
je 46 cm a hĺbka sedu je 43,5 cm.

dizajnové kreslo v príjemnej látke Velvet s opierkami
na ruky, materiál: Velvet látka+kov, prevedenie: ružová Velvet
látka+čierne nohy alebo sivá Velvet látka+čierne nohy, (ŠxHxV):
59x65x92 cm, výška sedu je 45 cm a hĺbka sedu je 45 cm.

nosnosť: 110 kg

49€

taupe
hnedá

sivá

DALIO

KARAT

FIORA

otočné kreslo, prevedenie: látka svetlosivá alebo béžová
+ drevené bukové nohy, (ŠxHxV): 58x61,5x82,5 cm,
výška x hĺbka sedu: 48x45 cm. Na sklade od 10.06.2020.

dizajnové kreslo, materiál: ekokoža + kovové nohy s čiernym náterom (spodná
časť nôh so zlatým náterom), farebné prevedenie: sivá alebo taupe hnedá,
(ŠxHxV): 55x58x82 cm, výška x hĺbka sedu: 47x42 cm.
Doplnenie zásob 30.08.2020.

moderné prešívané kreslo, prevedenie: ekokoža červená
alebo olivovozelená + čierne kovové nohy, rozmery
(ŠxHxV): 58x56x76cm, výška x hĺbka sedu: 47x40 cm.

novinka

novinka

70,90€

smaragdová

sivohnedá
taupe

€

54

ružovohnedá

ZIRKON
dizajnové prešívané kreslo s mäkkým sedadlom, materiál: látka velvet + kovové nohy s čiernym
náterom, farebné prevedenie: smaragdová, sivohnedá taupe alebo ružovohnedá,
rozmery (ŠxHxV): 57x59x87 cm, výška x hĺbka sedu: 50x45 cm.

168

novinka

79,90€

nosnosť: 130 kg

nosnosť: 110 kg

VETAR

novinka

98€

sivá

KOMBO

novinka

hnedá+
svetlohnedá

DIVAL
dizajnové kreslo, prevedenie: sivá
velvet látka + kovové nohy s čiernym
náterom, (ŠxHxV): 53x51x80 cm,
výška x hĺbka sedu: 49x39 cm.
Na sklade od 05.08.2020.

€

66

TASMAN

sivá + tmavosivá

moderné prešívané kreslo, materiál: látka+ekokoža+kov, prevedenie: sivá
látka+tmavosivá ekokoža+čierne kovové nohy alebo hnedá látka +svetlohnedá
ekokoža+čierne kovové nohy, (ŠxHxV): 58x64x91 cm,
výška x hĺbka sedu: 47x50 cm. Na sklade od 27.07.2020.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLIČKY/KRESLÁ

85€

€

69

svetlosivá+buk

CLORIN NEW

látka čierno/biely
patchwork + buk

látka farebný patchwork
kocka+buk

tmavosivá+buk

hnedá+buk

nové farebné prevedenie

látka modrá/béžová
vzor patchwork+buk

LANDOR NEW

dizajnové kreslo, materiál: hnedá+buk, svetlosivá+buk alebo tmavosivá+buk
rozmery (ŠxHxV): 56x60x82 cm, výška x hĺbka sedu: 46x46 cm.
Na sklade od 10.07.2020.

dizajnové kreslo, materiál: drevo+kov+látka, farebné prevedenie: látka farebný
patchwork kocka+buk, látka čierno/biely patchwork+buk alebo modrá/béžová vzor
patchwork+buk; (ŠxHxV): 58x60x92 cm, výška x hĺbka sedu: 51x46 cm.

76€

74€

cena za smaragdové
prevedenie
smaragdová látka + čierne nohy

sivohnedá - taupe látka + čierne nohy

sivá látka+buk

tmavohnedá látka+buk

DABIR

hnedosivá látka + čierne nohy
s efektom brúsenej kože

béžová látka + buk

dizajnové kreslo, materiál: drevo+kov+látka, farebné prevedenie: smaragdová+čierne nohy, sivohnedá - taupe+čierne nohy, sivá+buk, tmavohnedá+buk,
hnedosivá látka s efektom brúsenej kože+čierne nohy alebo béžová+buk; (ŠxHxV): 58x60x92 cm, výška x hĺbka sedu: 49x41 cm.

€
68
čierne nohy

béžová
látka + čierne
nohy

ODOVEL

75€

€
69
,90
nohy buk

tehlová
látka + čierne
nohy

sivohnedá
- taupe látka + buk

mentolová
látka + buk

€

69
čierne nohy

dizajnové kreslo, prevedenie: čierna
ekokoža DELUXE+kovové nohy s čiernym
náterom, rozmery (ŠxHxV):
56x 53,5x79 cm, výška sedu: 47 cm.

dizajnové kreslo, materiál:
velvet látka+kov, prevedenie:
sivohnedá taupe látka+čierne kovové
nohy, rozmery (ŠxHxV): 55x61x82 cm,
výška x hĺbka sedu: 46x44 cm.
Na sklade od 23.06.2020.

73€

€

59,90

nohy buk

smaragdová
látka + buk

modrá
látka + čierne
nohy

69,90€

GREDAN

TOPAZ

dizajnové kreslo, materiál: Velvet látka + kovové nohy, prevedenie: béžová látka+čierne nohy, mentolová
látka+nohy s povrchovou úpravou buk, sivohnedá - taupe látka+nohy s povrchovou úpravou buk alebo
tehlová látka+čierne nohy, rozmery (ŠxHxV): 56x63x78 cm, výška x hĺbka sedu: 47,5x46 cm. Doplnenie zásob 30.06.2020.

svetlosivá
látka + čierne
nohy

novinka

89€

hnedá
látka + buk

tmavohnedá
látka
bukové nohy

tmavosivá
látka
čierne nohy

TANDEL

GODRIC

dizajnové kreslo, materiál: látka+kovové nohy, prevedenie: hnedá látka+ nohy s povrchovou úpravou buk,
modrá látka+čierne nohy, smaragdová látka+nohy s povrchovou úpravou buk alebo svetlosivá látka+čierne nohy,
rozmery: (ŠxHxV): 50,5x58x85 cm, výška x hĺbka sedu: 47x43 cm.

dizajnové kreslo, materiál: látka+drevo, farebné prevedenie:
tmavosivá+čierne nohy a tmavohnedá+bukové nohy,
(ŠxHxV): 56x57x78 cm, výška sedu: 51 cm.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLIČKY/KRESLÁ

169

38€

29,90€

€

38

ekokoža
mentolová

ekokoža biela

ekokoža svetlosivá

ekokoža olivová

látka velvet
terakota

SEMER NEW

látka velvet
mentolová

dizajnová stolička s extra mäkkým sedadlom, materiál: drevo – buk +plast+ekokoža, farba: biela, mentolová, olivová, svetlosivá alebo biely
plast + látka velvet terakota, mentolová alebo sivohnedá - taupe (ŠxHxV): 48x56x80 cm, výška sedu: 47 cm. V prevedeniach s látkou velvet len do vypredania zásob.

29,90

29,90€

€

26

biela

31€

€

sivá

látka velvet
sivohnedá - taupe

SEMER NEW
€

33

€

23

tmavohnedá

cappuccino

tmavosivá

KALISA

svetlosivá

krémová

LEGA

dizajnová jedálenská stolička, materiál: nohy drevo + plast, farebné prevedenie: biela, sivá
alebo cappuccino, rozmery: (ŠxHxV): 53x47x82 cm, výška sedu: 43 cm. Model len do vypredania zásob.

jedálenská stolička, materiál: látka + nohy kov s povrchovou úpravou v prevedení buk, farebné prevedenie:
tmavohnedá, svetlosivá, tmavosivá alebo krémová látka, rozmery (ŠxHxV): 45x52x81cm, výška sedu je 45 cm.

novinka
€

59

sivá
látka

sivohnedá
látka

57€

tmavosivá látka
+čierne nohy

LORITA

jedálenská stolička s extra mäkkým sedadlom, materiál: látka+drevo, farebné prevedenie: sivohnedá,
sivá + bukové nohy a tmavosivá + čierne nohy, (ŠxHxV): 48x57x81 cm, výška sedu: 44 cm.

látka sivá

látka hnedá

moderná jedálenská stolička s mäkkým sedadlom, prevedenie: látka sivá alebo hnedá + drevené bukové
nohy alebo ekokoža béžová + bukové nohy, rozmery (ŠxHxV): 53x54x83,5 cm, výška x hĺbkasedu: 47x40 cm.
V prevedení látka hnedá a ekokoža béžová na sklade od 30.06.2020 a v prevedení sivá na sklade od 10.7.2020.

novinka

€

59,90

sivá

mentolová

béžová

sivohnedá

45€

sivá

hnedá

NIRO

SABRA

Dizajnová jedálenská stolička, materiál ekokoža + kovové nohy s čiernym náterom,
farebné prevedenie: hnedá alebo sivá, rozmery (ŠxHxV): 54x55x90 cm,
výška x hĺbka sedu: 44x43 cm. Na sklade od 05.08.2020.

jedálenská stolička s extra mäkkým sedadlom, materiál: látka+drevo-buk, farebné prevedenie: béžová,
mentolová, sivá alebo sivohnedá látka; rozmery (ŠxHxV): 50x48x82cm, výška sedu je 46 cm.

€

36

novinka

ekokoža béžová

TEZA

48€
nosnosť: 100 kg

novinka

zelená

svetlosivá

taupe
hnedá

FLUFFY
Dizajnová jedálenská stolička, materiál: látka velvet+kov s povrchovou úpravou v prevedení drevo prírodná, farebné prevedenie:
zelená, svetlosivá alebo taupe hnedá, rozmery (ŠxHxV): 48x51x80 cm. Výška x hĺbka sedu: 45x43 cm. Na sklade od 05.08.2020.

170

hnedá

IMPERIA

camel

jedálenská stolička, materiál: ekokoža + kov s povrchovou úpravou v prevedení buk
alebo hnedá, farebné prevedenie: camel + bukové nohy, hnedá + hnedé nohy,
(ŠxHxV): 48x54x86 cm, výška x hĺbka sedu: 45x43 cm.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLIČKY

42€

€

€

39
cena za prevedenie

42
cena za ostatné

červená, zelená, fialová
a petrolejovosivá

prevedenia

červená

sivá

petrolejovosivá

verzo hnedá

zelená

Možnosť kúpy
v balení po 2ks
len

DAMARA

fialová

38€

sivobéžová

čokoládová

za kus
cena za 2ks je

verzo sivá

76 €

dizajnová stolička s extra mäkkým sedadlom, materiál: drevo – buk+plast+látka, farba: biely plast+sivá látka, sivobéžová, petrolejovosivá, čokoládová, fialová, červená, zelená, verzo sivá, verzo hnedá,
rozmery (ŠxHxV): 48x57x80cm, výška sedu: 46cm. Možnosť kombinovať so stolom DEJAN 2 NEW alebo so stolom CYRUS NEW. V prevedení červená, fialová, zelená a petrolejovosivá len do vypredania zásob.

94€

zelená, petrolejová,
hnedá, fialová

119€

€

83

€

99

biela

čierna

BALI 2 NEW stolička + DIDIER 3 NEW stôl zo strany 175.

biela

DEJAN 2 NEW

CYRUS 2 NEW

jedálenský stôl, materiál: MDF-plát + masívne drevo-nohy,
farebné prevedenie: biela-plát + prírodná – nohy, rozmery:
(ŠxHxV): 80x80x75 cm. Odporúčame kombinovať so stoličkami
BALI 2 NEW, LEVIN, DAMARA, LORITA a LODENA.

jedálenský stôl, materiál: MDF-plát + masívne drevo-nohy,
farebné prevedenie: biela-plát + prírodná – nohy, rozmery:
(ŠxHxV): 120x80x75 cm. Odporúčame kombinovať so stoličkami
BALI 2 NEW, LEVIN, DAMARA LORITA a LODENA.

46€

€

37

capuccino - vanilková

mentol

petrolej

koňaková

sivá

tmavohnedá

čierna

biela

BALI 2 NEW
dizajnová stolička s extra mäkkým sedadlom – ekokoža , materiál: plast + drevo - buk, farba: čierna, biela, tm. hnedá, petrolej, koňaková, mentol, capuccino-vanilková alebo sivá, rozmery (ŠxHxV): 48x56x81 cm,
výška sedu: 45 cm. V prevedení koňaková len do vypredania zásob.

€

€

38

35

novinka

29€

biela+buk,
tmavosivá+buk

97€

89

čierna+čierne nohy

biela

tmavosivá

KEMAL NEW
dizajnová stolička s extra mäkkým sedadlom, materiál: drevo+ekokoža+plast, farba: biela+buk,
tmavosivá+buk alebo čierna+čierne nohy, rozmery (ŠxHxV): 48x56x82 cm, výška sedu: 47 cm.
Možnosť kombinovať so stolom GAMIN NEW alebo so stolom Didier 3 New zo strany 173
alebo so stolom Monty.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLIČKY/STOLY

AYNA
jedálenská stolička, prevedenie: biely plast+ buk,
rozmery (ŠxHxV): 46x51x85 cm,
výška x hĺbka sedu: 44x40 cm.
Na sklade od 20.06.2020.

€

MONTY
okrúhly jedálenský stôl, materiál: MDF+drevo, farebné
prevedenie: čierny+čierne nohy, rozmery (ŠxHxV):
60x60x75 cm. Odporúčame kombinovať so stoličkami
KEMAL NEW. Model len do vypredania zásob.

171

€

54

€

39

čierna

čierna
čierna

biela

€

METAL 2 NEW

FEMAN 3 NEW

€

38

biela

TAMORA

dizajnová stolička s extra mäkkým sedadlom – ekokoža, materiál: kov+plast
+ekokoža, farba: čierna alebo biela(chróm), (ŠxHxV): 48x56x83, výška sedu:
48 cm. V prevedení čierna len do vypredania zásob.

jedálenská stolička, materiál a farebné prevedenie: plast/biela alebo čierna
+ chrómované nohy, (ŠxHxV): 62x63x80 cm, výška sedu 48 cm.

40,90€

42

€

39

dizajnová stolička s extra mäkkým sedadlom, materiál:
kov+plast+ekokoža, farba: chróm+biela alebo čierna+čierna,
rozmery (ŠxHxV): 48x57x80cm, výška sedu: 46 cm.

€

38

extra vysoký lesk HG

32€
118€

88€

mentol

extra vysoký lesk HG

biela
sivá

RONDY

€

29,90

jedálenská stolička, materiál a farebné prevedenie: plast - biela, sivá alebo mentol
+ chrómované nohy, (ŠxHxV): 46x53x80 cm, výška sedu: 43 cm.

29,90

novinka

ARTEM

ANISA 2 NEW

jedálenský stôl, materiál: MDF + chróm, prevedenie: biela extra
vysoký lesk HG, rozmery (priemer x V): 80x72 cm. Možnosť kombinovať
so stoličkami METAL 2 NEW, FEMAN 3 NEW a ANISA 2 NEW.

jedálenský stôl, materiál: MDF + chróm, prevedenie: biela extra
vysoký lesk HG, rozmery: (ŠxHxV): 120x80x72 cm. Možnosť kombinovať
so stoličkami METAL 2 NEW, FEMAN 3 NEW a ANISA 2 NEW.

€

€

€

29,90

novinka

49

novinka

biela

novinka

čierna

SINTIA

LITIA

MENTA

HERDA

jedálenská stolička, prevedenie: biely plast
+ kov s povrchovou úpravou v prevedení
drevo prírodná, rozmery (ŠxHxV):
46x53x84,5 cm, výška x hĺbka
sedu: 46x41 cm

jedálenská stolička, prevedenie: biely plast
+ kovové nohy s bielym náterom,
rozmery (ŠxHxV): 46x53x84,5 cm,
výška x hĺbka sedu: 44x41 cm

jedálenská stolička, prevedenie: biely alebo čierny
plast + kovové nohy s čiernym náterom, rozmery
(ŠxHxV): 46x58,5x84,5 cm, výška x hĺbka sedu: 47x51 cm.
Na sklade od 10.07.2020.

dizajnová jedálenská stolička, materiál: látka
s efektom brúsenej kože+kov, prevedenie:
sivá+čierne kovové nohy, rozmery (ŠxHxV):
43x51x88 cm, výška x hĺbka sedu: 47x44 cm.
Na sklade od 03.07.2020.

28

€

€

74

novinka

čierna

sivá

zelená

TEGRA
jedálenská stolička, materiál: plast+kovové nohy s čiernym náterom, farebné prevedenie: čierna, sivá
alebo zelená, rozmery (ŠxHxV): 37x53x86 cm, výška x hĺbka sedu: 45,5x43 cm.
Na sklade od 10.07.2020.

172

novinka

sivohnedá taupe

modrá

zelená

PORTIA
dizajnová jedálenská stolička, materiál : látka Velvet + nohy – gold chróm – zlatá, farebné prevedenie: modrá,
zelená alebo sivohnedá taupe, rozmery (ŠxHxV): 48,5x59x86 cm, výška x hĺbka sedu: 49x51 cm. Na sklade od 10.07.2020.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLIČKY/STOLY

35

najlepšia cena na trhu!

zelená

biela

€

19,90€

oranžová

čierna

cappuccino-vanilková

tmavohnedá

teplá sivá

CINKLA 3 NEW
dizajnová stolička, materiál: drevo-buk + plast, farba: biela, čierna, zelená, oranžová, tm.hnedá, teplá sivá alebo cappuccino-vanilková, rozmery (ŠxHxV): 46x54x81 cm,
výška sedu: 45 cm. Možnosť kombinovať so stolom DIDIER NEW alebo GAMIN NEW.

biela

modrá

cappuccino

sivá

45

€

29,90€

DAMEN NEW

čierna

červená

DIDIER 4 NEW

113

mentol

dizajnové kreslo, materiál: nohy: masívne drevo + oceľ,
sedadlo: plast, farba: buk+biela, červená, modrá, sivá,
cappuccino, mentol alebo čierna, rozmery: (ŠxHxV):
64x47x83,5 cm, výška x hĺbka sedu 45x45 cm. Možnosť
kombinovať so stolom DIDIER NEW alebo GAMIN NEW.

DIDIER 3 NEW

€

€

73

€

66

€

89

70x70x75 cm

120x80x75 cm

novať
Vhodné kombi
nkla 3 NEW,
so stoličkami Ci
Kemal NEW
NE
Damen W a
jedálenský stôl, materiál: MDF + drevené nohy (buk), rozmery (ŠxHxV): 120x80x75cm alebo 70x70x75cm.
€

novinka

54€
priemer 60 cm

69,90€
priemer 80 cm

58

55€
priemer 60 cm

novinka

€

88

79€

priemer 80 cm

99€

priemer 90 cm

€

99,90

vať
Vhodné kombino
kla 3 NEW,
Cin
mi
ka
lič
sto
so
Kemal NEW
Damen NEW a

ELCAN
jedálenský stôl, materiál: MDF-plát + drevo-nohy, farebné
prevedenie: biela matná-plát + buk-nohy; rozmery
(priem. x V): 60x75 cm alebo 80x75 cm
Na sklade od 20.06.2020.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLY/STOLIČKY

GAMIN NEW

jedálenský stôl, materiál: MDF-plát + drevo-nohy,
farebné prevedenie: biela-plát + buk – nohy,
(priemer x V): 80x74 cm, 90x74 cm alebo 60x74 cm.

DEMIN
jedálenský stôl, materiál: MDF-plát + drevo-nohy, farebné
prevedenie: biela matná-plát+buk-nohy; rozmery
(priem. x V): 120x74,5 cm. Na sklade od 20.06.2020.
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42€

42€

€

33

cena v látke

hnedosivá

béžový melír

69,90€

€

33

cena v ekokoži

azurová

petrolejová modrá

béžová

OLIVA NEW

jedálenská stolička, prevedenie: chróm + látka s efektom
brúsenej kože, prevedenie: béžová alebo hnedá, rozmery:
(ŠxHxV): 54x60x89 cm, výška sedu: 48 cm, hĺbka sedu: 54 cm.

jedálenská stolička, materiál: chróm + ekokoža alebo látka, farebné prevedenie: ekokoža petrolejová modrá, látka
azurová, béžový melír alebo hnedosivá, rozmery: (ŠxHxV): 42x52x97 cm, výška sedu: 46 cm, hĺbka sedu: 40 cm.

€

49,90€

béžová+béžová

mentolová+sivá

hnedá

NADINA

67

€

5990€

67

svetlosivá+tmavosivá

hnedá+béžová

GERDA NEW

tmavosivá
+biela

jedálenská stolička, materiál: látka/ekokoža + chróm, farebné prevedenie: béžová+béžová, hnedá+béžová, mentolová+sivá,
svetlosivá+tmavosivá alebo tmavosivá+biela, rozmery: (ŠxHxV): 42x58x103cm, výška sedu je 45 cm, hĺbka sedu: 43 cm.

Možnosť kúpy
v balení po 2ks
len

47

sivá

€

za kus
cena za 2ks je

94 €

tmavosivá+biela

hnedá

MADORA
jedálenská stolička, prevedenie: chróm + látka s efektom brúsenej
kože - sivá alebo hnedá, rozmery: (ŠxHxV): 54x60x87 cm, výška x hĺbka
sedu: 48x54 cm. Vo farebnom prevedení hnedá len do vypredania zásob.

56€

49,90€

béžová+béžová

mentolová+sivá

tmavosivá+biela

hnedá+béžová

svetlosivá+tmavosivá

fialová+čierna

SALOMA NEW
jedálenská stolička, materiál: látka/ekokoža + chróm, farebné prevedenie: béžová+béžová, hnedá+béžová, mentolová+sivá, tmavosivá+biela, svetlosivá+tmavosivá alebo fialová+čierna
rozmery: (ŠxHxV): 42x56,5x105 cm, výška sedu je 45 cm, hĺbka sedu: 43 cm. Vo farebnom prevedení fialová+čierna len do vypredania zásob.

39,90€

39,90€

novinka

biela

174

čierna

horčicová

sivá

hnedá

čierna

VATENA

ADORA NEW

jedálenská stolička, materiál: ekokoža+chróm, prevedenie:
biela, čierna alebo horčicová , rozmery (ŠxHxV): 42x56x99 cm,
výška x hĺbka sedu: 47,5x42,5 cm. Na sklade od 17.07.2020.

jedálenská stolička, materiál: látka+ chróm, farebné prevedenie: sivá, hnedá alebo čierna,
rozmery (ŠxHxV): 42x50,5x99 cm, výška sedu je 46 cm, hĺbka sedu: 40 cm.
Vo farebnom prevedení sivá na sklade od 27.07.2020.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLIČKY

v prevedení
zelená-mentolová

€

27

možnosť kúpy
v balení po 2 ks

len

19,90€

20
za kus
spolu
€

cena za prevedenie
v ekokoži
s rámom biela,
sivá, čierna

40 €

svetlosivá látka
+biely rám

ekokoža
čierna + čierny rám

zelená-mentolová
látka +biely rám

ekokoža
sivá + sivý rám

ekokoža
biela + biely rám

ekokoža
béžová + sivý rám

ekokoža
ekokoža
karamel + sivý rám púdrová ružová + sivý rám

27€

€

27

cena za prevedenie
v látke
rám s povrchovou
úpravou buk

cena za prevedenie
v látke
rám biely alebo
čierny

svetlosivá látka
+bukový rám

béžová látka
+bukový rám

hnedá látka
+čierny rám

smaragdová
látka + čierny rám

tmavosivá látka
+ čierny rám

€

24

21,90€

béžová
béžová látka
látka
++biely
biely rám

ekokoža
zelená + biely rám

zelená látka
+bukový rám

tmavohnedá látka
+bukový rám

COLETA NOVA

jedálenská stolička s prešitím, materiál: ekokoža alebo látka+kov, farebné prevedenie: biela PU+biely rám, čierna PU+čierny rám, sivá PU+sivý rám, béžová PU+sivý rám, zelená PU+biely rám, karamel PU+sivý rám,púdrová ružová
PU+sivý rám, zelená-mentolová látka+biely rám, hnedá látka+čierny rám, béžová látka+biely rám, smaragdová látka+čierny rám, svetlosivá látka+biely rám, tmavosivá látka+čierny rám alebo tmavohnedá látka, béžová látka, zelená látka,
svetlosivá látka+rám s povrchovou úpravou buk, rozmery (ŠxHxV): 41x49x96 cm, výška sedu: 45 cm. Vo farebnom prevedení zelená-mentolová látka + biely rám a ekokoža zelená + biely rám len do vypredania zásob.

€

32

€

39

zelená

DELA

hnedá

čierna

béžová

tmavohnedá

ERVINA

jedálenská stolička, materiál: chróm + ekokoža,
prevedenie: zelená alebo hnedá ekokoža, rozmery
(ŠxHxV): 44x48,5x97,5 cm, výška sedu: 44 cm.

novinka

biela

sivá

33€

stolička, materiál: chróm + ekokoža, prevedenie:
béžová alebo tmavohnedá, rozmery (ŠxHxV):
41x34,5x85 cm, výška sedu: 45 cm.

jedálenská stolička, materiál: ekokoža + chróm, farebné prevedenie: biela, béžová, sivá alebo čierna,
rozmery (ŠxHxV): 42x43x99cm, výška sedu je 47cm.

49,90€

24€

€

39,90€

29

€

6,90

€

nosnosť: 80 kg

39

béžová

ZAIRA

DOTS
svetlosivá/čierna

jedálenská stolička, materiál: látka
svetlohnedá/čierna
ENRA
tmavosivá/čierna + kov, farebné prevedenie: béžová
+ hnedá + čierne nohy, (ŠxHxV):
jedálenská stolička, materiál: látka/ekokoža+kovové nohy čiernej farby, prevedenie: svetlohnedá,
47x57x82 cm, výška sedu: 44 cm.
svetlosivá, tmavohnedá alebo tmavosivá látka, rozmery (ŠxHxV): 41x46x98 cm,
Model
len do vypredania zásob.
výška x hĺbka sedu: 45,5 x 40 cm. Na sklade od 27.07.2020.
tmavohnedá/čierna

IRENA

IRMA

taburet, kov - chróm + ekokoža skladací taburet - kov -strieborná +
ekokoža - modrá alebo čierna
čierna a biela, (ŠxHxV):
(priem.xV): 30x45 cm.
40x40x43 cm.

39,90€

€

32

čierna + biela

biela + béžová

béžová + biela

SIGNA
jedálenská stolička s prešitím, materiál: ekokoža + chróm, farebné prevedenie: biela+béžová,
béžová + biela alebo čierna + biela, rozmery (ŠxHxV): 41x44x97cm, výška sedu je 46 cm.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLIČKY

čierna

tmavohnedá

FINA

biela

jedálenská stolička, materiál: chróm+ekokoža, prevedenie: čierna, tmavohnedá alebo biela,
rozmery (ŠxHxV): 41x44x97 cm, výška sedu:46 cm.

175

48€

€

56

tmavosivá

svetlosivá

€

39

béžová

béžová

biela

AMINA

OTILA

jedálenská stolička, materiál: látka + chróm, farebné prevedenie: svetlosivá, tmavosivá alebo béžová
látka, rozmery (ŠxHxV): 44x46x110cm, výška sedu je 48 cm, hĺbka sedu 42 cm.

jedálenská stolička s prešitím, materiál: ekokoža + chróm, farebné prevedenie: béžová alebo biela,
rozmery (ŠxHxV): 45x44x99cm, výška sedu je 48 cm, hĺbka sedu 41 cm. Model len do vypredania zásob.

69

tmavosivá + čierna
možnosť kúpy
Mož
nosťníkúpi
v bale
po 2ť 2ks
ks

90€

len

46€za kus

€

48

spolu

92 €

béžová

hnedá

NADINA

hnedá + hnedá

béžová + béžová

jedálenská stolička, prevedenie: chróm + látka s efektom
brúsenej kože, farba: béžová alebo hnedá, rozmery
(ŠxHxV): 54x60x89 cm, výška sedu: 48 cm, hĺbka sedu 54 cm.

€

tmavosivá + čierna

74€

39

novinka

biela

IZMA

tmavosivá + biela

jedálenská stolička s prešitím, materiál: sedacia časť a operadlo látka/boky ekokoža + chróm, farebné prevedenie: tmavosivá+čierna,
béžová+béžová, hnedá+hnedá alebo tmavosivá+biela, rozmery (ŠxHxV): 41x43x99cm, výška sedu je 47cm, hĺbka sedu 44 cm.
Vo farebnom prevedení tmavosivá + čierna len do vypredania zásob.

hnedá

novinka

DENTA

tmavosivá

DEKOMA
jedálenská stolička, materiál: ekokoža+kov, prevedenie: biela+sivý kov,
hnedá+sivý kov alebo tmavosivá+sivý kov, rozmery (ŠxHxV):
42x56x99 cm, výška x hĺbka sedu: 47,5x42,5 cm. Na sklade od 17.07.2020.

45€

59,90€

dizajnová jedálenská stolička, prevedenie:
svetlohnedá látka s efektom brúsenej kože
+kovové nohy s čiernym náterom, rozmery
(ŠxHxV): 54x60x87 cm, výška x hĺbka
sedu: 48x44 cm. Na sklade od .03.07.2020.

čierna

DULCIA

biela

jedálenská stolička, materiál: chróm + ekokoža, farebné
prevedenie: biela alebo čierna, rozmery (ŠxHxV): 40x58x103cm,
výška sedu: 48 cm.

90€

49

novinka

hnedá

svetlosivá

svetlohnedá

TOSENA
jedálenská stolička, materiál: ekokoža+chróm, prevedenie: hnedá,
svetlosivá alebo svetlohnedá, rozmery (ŠxHxV): 44x60,5x98 cm,
výška x hĺbka sedu: 46x40,5 cm. Na sklade od 17.07.2020.

176

biela + čierna

NEANA

čierna + biela

jedálenská stolička, materiál: ekokoža + chróm, farebné
prevedenie: biela+čierna alebo čierna + biela, rozmery
(ŠxHxV): 42x42x98cm, výška sedu je 47 cm, hĺbka sedu 41 cm.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLIČKY

€

49,90

novinka

svetlosivá
látka zelená

€

42

47€

látka béžová

ABIRA NEW

MEKTONA

čierna

svetlohnedá

biela

svetlohnedá

BARNA NEW

jedálenská stolička s kovovým úchytom, materiál: ekokoža
+ chróm, farebné prevedenie: čierna, biela alebo svetlohnedá,
rozmery (ŠxHxV): 43x46x100cm, výška sedu: 47cm, hĺbka sedu: 42cm.
Vo farebnom prevedení čierna ekokoža len do vypredania zásob.

jedálenská stolička, materiál: ekokoža+kov, prevedenie: svetlohnedá
ekokoža+čierne kovové nohy alebo svetlosivá ekokoža+čierne kovové
nohy, rozmery (ŠxHxV): 44x60,5x98 cm, výška x hĺbka sedu: 46x42,5 cm.
Na sklade od 17.07.2020.

47€

ekokoža čierna

ekokoža biela

ekokoža tmavosivá

ekokoža svetlosivá

ekokoža hnedá

ekokoža capuccino

ABIRA NEW
jedálenská stolička, materiál: chróm + ekokoža alebo látka, farebné prevedenie: ekokoža biela, čierna, tmavosivá, svetlosivá, capuccino, hnedá alebo látka
béžová a látka zelená, rozmery (ŠxHxV): 43x44x96cm, výška sedu: 47 cm, hĺbka sedu: 43cm. Vo farebnom prevedení zelená látka len do vypredania zásob.

€

36

54€

45

novinka

54€

€

49,90€

smaragdová

hnedosivá taupe

svetlosivá

smaragdová
látka +
čierna ekokoža

olivovozelená

NOBATA

tehlová
látka +
hnedá ekokoža

FARULA

jedálenská stolička, materiál: látka + ekokoža + chróm, farebné prevedenie: smaragdová látka
+ čierna ekokoža + chróm, sivohnedá-taupe látka + sivá ekokoža + chróm alebo tehlová látka + hnedá
ekokoža + chróm, rozmery: (ŠxHxV): 43x62x91 cm, výška sedu je 47 cm a hĺbka sedu je 44 cm.
Vo farebnom prevedení smaragdová látka + čierna ekokoža len do vypredania zásob.

jedálenská stolička, materiál: ekokoža+ kov, prevedenie: hnedosivá taupe
+ sivý kov, olivovozelená + sivý kov alebo svetlosivá + sivý kov, rozmery
(ŠxHxV): 42x56x99 cm, výška x hĺbka sedu: 47,5x42,5 cm. Na sklade od 17.07.2020.
€

349

VESATA typ 1
dizajnová rohová lavica, Ľ/P prevedenie, materiál: ekokoža + chróm,
prevedenie: ekokoža biela, rozmery (ŠxHxV): 210x156/59x87 cm, výška x hĺbka
sedu: 51x43 cm. Model len do vypredania zásob.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLIČKY/STOLY

sivohnedá-taupe
látka +
sivá ekokoža

€

139

€

136€

338

VESATA typ 2
dizajnová lavica, materiál: ekokoža+chróm, prevedenie: ekokoža biela,
rozmery (ŠxHxV): 156x59x87 cm, výška x hĺbka sedu: 51x43 cm.
Model len do vypredania zásob.
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od 59

49,90€

€

68€

59,90€

49€

krémová

biela s
čiernymi kvetmi

krémová

JUDY 2 NEW

JANIRA NEW

REFINA NEW

ARDON

jedálenská stolička, prevedenie: látka krémová + drevené nohy natural alebo
látka biela s čiernymi kvetami + drevené nohy tmavý orech,
(ŠxHxV): 46x63x104 cm, výška sedu: 48 cm. Cena v prevedení
biela s kvetmi: 69 €. Model len do vypredania zásob.

jedálenská stolička, prevedenie:
sivá látka + drevené bukové
nohy, (ŠxHxV): 44x61x99 cm,
výška x hĺbka sedu: 48x44 cm.

jedálenská stolička, prevedenie:
hnedá látka + drevené čierne nohy,
(ŠxHxV): 44x61x99 cm,
výška x hĺbka sedu: 48x44 cm.

jedálenská stolička, materiál: ekokoža+látka+drevo - natural,
farba: biela alebo čierna ekokoža + látka melír, (ŠxHxV):
47x47x105cm, výška sedu: 48 cm. Model len
do vypredania zásob.

57€

€

67€

Mož
Mož
nosť
nosťkúpy
kúpipo
ť 2ks
2ks
len

49,50€za kus

49€

46

46

€

spolu

99 €
€

56
za 1 ks

svetlosivá
tmavohnedá

biela

RORY 3 NEW

MERIKA NEW

RORY 2 NEW

jedálenská stolička, prevedenie: textilná koža biela (biele šitie), tmavohnedá (biele šitie)
+ drevené nohy-farby: tmavý orech, (ŠxHxV): 46x61x100 cm, výška sedu: 48 cm.
Rory 2 New len do vypredania zásob.

54€

jedálenská stolička, prevedenie: sivá látka + drevené čierne
nohy, svetlosivá látka + drevené čierne nohy alebo béžová látka + nohy buk,
(ŠxHxV): 44x57x88 cm, výška x hĺbka sedu: 48x42,5 cm.

69,90€

novinka

novinka

modrá

smaragdovozelená

VIVA NEW

PERLOS

jedálenska stolička, prevedenie:
tmavohnedá ekokoža + drevené nohy
farba: tmavý orech, (ŠxHxV):
42x40x89 cm, výška sedu: 46 cm.
Model len do vypredania zásob.

dizajnová jedálenská stolička s pohodlným sedadlom a efektným
prešitím, materiál: látka Velvet smaragdovozelená alebo
modrá+nohy gold chróm - zlatý, (ŠxHxV): 51,5x60,5x80,5 cm,
výška sedu: 45 cm, hĺbka sedu: 41,5 cm. Na sklade od 10.06.2020

novinka

sivá

zelená

hnedá

SIRENA
dizajnová jedálenská stolička, materiál: ekokoža + kovové nohy s čiernym náterom, farebné
prevedenie: hnedá, zelená alebo sivá, rozmery (ŠxHxV): 48x60x87 cm, výška x hĺbka sedu: 46x44 cm.

€

€

59,90

sivohnedá taupe

zelená

modrá

54

novinka

béžová

sivá

SARIN
dizajnová jedálenská stolička s pohodlným sedadlom a efektným prešitím, látka Velvet + kovové nohy s čiernym náterom,
farebné prevedenie: bežová, sivohnedá taupe, modrá, zelená alebo sivá, rozmery (ŠxHxV): 54x62x85 cm, výška x hĺbka sedu: 49x42 cm,
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sivá

SELUNA NEW

nové farebné prevedenia

jedálenská stolička, prevedenie:
mentolová látka + drevené nohy
natural, (ŠxHxV): 48x61x99 cm,
výška x hĺbka sedu: 48x44 cm.

69,90€

39€

béžová

DIVAL

dizajnové kreslo, prevedenie: sivá Velvet látka
+ kovové nohy s čiernym náterom, (ŠxHxV):
50x53x80 cm, výška x hĺbka sedu: 49x39 cm.
Na sklade od 05.08.2020.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLIČKY

luxusný jedálenský nábytok z bukového dreva, moderný dizajn za najlepšie ceny na trhu
novinka

35€

47€

35€

OLEG NEW
jedálenská stolička, prevedenie: orech
+ látka béžová, (ŠxHxV): 45x48x95 cm,
výška sedu: 43 cm.
Doplnenie zásob 29.06.2020.

GRID NEW
jedálenská stolička, prevedenie: čerešňa +
látka béžová, (ŠxHxV): 44x48x90 cm,
výška sedu: 43 cm.

39,90€

jedálenská stolička, prevedenie: biela+hnedá látka
alebo orech + svetlohnedá melírovaná látka,
(ŠxHxV): 44x49x95 cm, výška sedu: 43 cm.

FARNA
VENIS NEW
jedálenská stolička, prevedenie:
wenge + ekokoža biela, (ŠxHxV):
44x48x90 cm, výška sedu: 45 cm.

jedálenská stolička, materiál: drevo+látka,
prevedenie: dub medový + svetlohnedá
látka, rozmery (ŠxHxV): 45x51,5x96,5 cm,
výška sedu: 48 cm. Na sklade
od 29.07.2020.

masív + prírodná dyha

€

49,90

€

219

čerešňa

orech

tmavý dub + látka sivobéžová

dub sonoma + látka krémová

wenge

39,90€

orech + svetlohnedá
melírovaná látka

ASTRO NEW

biela+hnedá látka

42€

42€

44€

ABRIL

SILAS

jedálenská stolička z masívneho bukového dreva,
jedálenská stolička, materiál: drevo+látka, prevedenie: dub sonoma+krémová
látka, tmavý dub+látka sivobéžová, rozmery (ŠxHxV): 41x50x90 cm, výška x hĺbka sedu: vo farebnom prevedení: orech/ekokoža béžová,
(ŠxHxV): 46x51x92,5 cm, výška sedu: 48,5 cm.
44x41 cm. V prevedení dub sonoma + krémová látka, doplnenie zásob 30.09.2020.

funkcia rozklad

FARO

jedálenský masívny rozkladací stôl v dyhe buk morenej na farebné prevedenia: orech, čerešňa, wenge,
plocha stola pred rozložením 120x90 cm, je vhodný pre 4 - 6 osôb, po rozložení s rozmerom
240x90 cm je vhodná pre 8 - 12 osôb, rozmery (ŠxHxV): 120/240x90x75,5 cm.

125€

84€

URAN
moderný jedálenský stôl,
materiál a farebné prevedenie:
masív + MDF wenge, rozmery
(ŠxHxV):150x90x75 cm.
Model len do vypredania zásob.

čerešňa/látka hnedá

wenge

49

195€

58€

ALTON
jedálenský masívny rozkladací stôl,
materiál: masív+MDF, farebné
prevedenie: buk merlot, rozmery: (priemer x V):
120x75cm, dĺžka stola po rozložení: 150 cm.
Doplnenie zásob 29.07.2020.

DUNA
lavica z masívneho bukového dreva, vhodné kombinovať
s jedálenskými stolmi, vo farebnom prevedení:
čerešňa/látka hnedá, rozmery (ŠxHxV): 100x38x48 cm.

€

49

€

49

47€

€

59€

€

45

DESI

čerešňa/látka béžová

buk merlot/látka hnedá

wenge/látka béžová

čerešňa/látka hnedá

orech/ekokoža béžová

FARO stôl/ BONA stolička - čerešňa

BONA

vysoká jedálenská stolička z masívneho bukového
vysoká jedálenská stolička z masívneho bukového dreva, vo farebnom prevedení: orech/ekokoža béžová, čerešňa/látka hnedá, wenge/látka
dreva, vo farebnom prevedení: čerešňa/látka
béžová alebo buk merlot/látka hnedá, (ŠxHxV): 44,5x50x103 cm, výška sedu: 48 cm. V prevedení wenge + béžová doplnenie zásob 29.07.2020. béžová, (ŠxHxV): 44,5x50x103 cm, výška sedu: 48 cm.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLY/STOLIČKY/LAVICE

FARO stôl/ ABRIL stolička
orech

179

163€

159,90€
jedálenský set 1+2, rozkladací stôl (ŠxHxV): 75/100x75x76 cm, stolička: 41x50x90 cm,
výška sedu: 44 cm, prevedenie: drevo dub tmavý + látka sivobéžová. Možnosť
dokúpenia stoličiek ku setu 1ks za 36 €.

SILAS

109

225€
komplet za super cenu !

€

jedálenský set 1+4, materiál: MDF + kov, prevedenie: vzor drevo + nohy – biely kov,
rozmery (ŠxHxV): stôl: 110x70x75cm; stolička: 44x46x86cm. Výška sedu: 45 cm.

MALABO

159€

jedálenský komplet 1+4, materiál: drevo + látka, farba: wenge + svetlohnedá,
rozmery (ŠxHxV): stôl: 110x70x74 cm, stolička: 43x50,3x94cm, výška sedu: 46,2 cm.

LESLIE
125€

119€

RAMET

jedálenský set 1+4, materiál: MDF + kov, prevedenie: vzor drevo + nohy – čierny kov,
rozmery (ŠxHxV): stôl: 110x70x75cm; stolička: 39x48x90cm. Výška sedu: 45 cm.

139€

€

149,90

až 100 cm
dub artisan / čierna

PAULIN

okrúhly jedálenský stôl, prevedenie: MDF biela s extra vysokým leskom HG
+ chróm, rozmery (priemer x V): 100x75 cm.

180

jedálenský stôl, prevedenie: MDF + kov, vrchná doska biela s extra vysokým leskom HG,
nohy - biele; rozmery (ŠxHxV): 120x80x76 cm.

KIMBY

dub sonoma / strieborná

jedálenský set 1+4, materiál: kov (strieborná alebo čierna) + MDF - odtieň dub sonoma / strieborná
alebo dub artisan / čierna, (ŠxHxV): stôl: 110x70x76 cm, stolička: 40,5x51x83,5 cm,
výška x hĺbka sedu: 45x50 cm. V prevedení dub artisan / čierna skladom od 30.08.2020.

139€

129€

UNITA

AMANDA

nové farebné
prevedenie

novinka

jedálenský set 1+4, materiál: béžový kov + MDF - odtieň dub canyon, rozmery
(ŠxHxV): stôl: 110x70x75 cm, stolička: 44x59x81,5 cm, výška x hĺbka sedu: 43x58,5 cm.
Na sklade od 30.08.2020.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/JEDÁLENSKÉ SETY

217€

€
209 219
€

biela + sivá

266€

cena za set 1+4

orech + béžová

BRISBO

BJORK NEW

jedálenský set 1+4, materiál: drevo-biela + látka-sivá alebo drevo orech + látka bežová, plát
stola - MDF, rozmery (ŠxHxV): stôl: 110x70x76 cm, stolička: 42x45,5x93,5 cm. Výška sedu: 46,5cm.

jedálenský set 1+4, rozkladací stôl, prevedenie: drevo – biela + sivá látka
rozmery (ŠxHxV): 75 -115x75x75cm, stolička (ŠxHxV): 43,8x56x90,4 cm, výška sedu: 49 cm.

249€

€

286

239€

cena za
komplet 1+6

cena za
komplet 1+4

OLEG NEW

jedálenský komplet 1+6, materiál: drevo - orech + látka - béžová, plát stola - dyhovaná MDF, rozmery (ŠxHxV): stôl:
80x135x74 cm, stolička (ŠxHxV): 45x48x95 cm, výška sedu: 43 cm. Možnosť dokúpenia stoličky v cene 35 €.

VENIS NEW

jedálenský komplet 1+4, materiál: drevo + ekokoža, farebné prevedenie: wenge+biela, rozmery (ŠxHxV): stôl:
70x110x74 cm, stolička (ŠxHxV): 44x48x90 cm, výška sedu: 45 cm. Možnosť dokúpenia stoličky v cene 42 €.

44€

299€

287€

stolička (orech)
prevedenie biela v cene 47 €
44x49x95 cm

cena za
komplet 1+6

biela+hnedá látka

79,90€

GRID NEW
jedálenský komplet 1+6, materiál: drevo - čerešňa + látka - béžová, plát stola dyhovaná MDF, rozmery (ŠxHxV): stôl: 135x80x74 cm, stolička (ŠxHxV):
44x48x90 cm, výška sedu: 43 cm. Možnosť dokúpenia stoličky v cene 35 €.

69€

stôl (orech)
stôl (orech)
prevedenie biela v cene 93 € prevedenie biela v cene 77 €
135x80x74 cm
110x70x74 cm

orech+svetlohnedá látka melírovaná
ASTRO
NEW
stolička a jedálenské stoly, stolička - prevedenie biela + hnedá látka alebo orech + svetlohnedá látka
melirovaná (ŠxHxV): 44x49x95 cm, jedálensky stôl - materiál: MDF dyhovaná, prevedenie orech alebo biela,
rozmery (ŠxHxV): 110x70x74 cm alebo 135x80x74 cm.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/KUCHYNE/JEDÁLENSKÉ SETY

181

219€

€

199

€

199
biela s extra
vysokým lesk HG +
nohy vo farbe
biela s extra
vysokým leskom HG

biela s extra
vysokým
leskom HG +
nohy vo farbe
dub sonoma

biela s extra
vysokým
leskom HG +
nohy vo farbe betón

FARNEL

nové farebné prevedenia

jedálenský stôl, materiál: MDF + oceľ, farebné prevedenie: biela s extra vysokým leskom HG +
nohy vo farbe betón, biela s extra vysokým lesk HG + nohy vo farbe biela s extra vysokým leskom HG
alebo biela s extra vysokým leskom HG + nohy dub sonoma, rozmery (ŠxHxV): 160x90x76 cm.
€

345

€

249

329€

AMAR

BONET NEW typ 2

dizajnový jedálenský stôl, farebné prevedenie: dub sonoma, materiál: MDF, rozmery (ŠxHxV): 180x90x76 cm.

luxusný rozkladací jedálenský stôl, farebné prevedenie: dub
materiál: MDF + oceľ, rozmery (ŠxHxV): 160 - 200x90x75 cm.

243

€

€

239

novinka

289€

novinka

IRAKOL

KORINTOS

jedálenský rozkladací stôl, materiál: MDF + nehrdzavejúca
oceľ, farebné prevedenie: biela s extra vysokým leskom HG;
rozmery (ŠxHxV): 120 - 160x80x76 cm.
Doplnenie zásob 08.07.2020.

jedálenský rozkladací stôl, materiál: MDF + nehrdzavejúca
oceľ, farebné prevedenie: biela s extra vysokým leskom HG;
rozmery (ŠxHxV): 160 - 200x90x76 cm.

355€

€

247

339

182

€

239

€

ZAMON

ZARNI

okrúhly rozkladací jedálenský stôl, materiál: MDF+oceľ+(mliečne) sklo, farebné prevedenie: biela
s extra vysokým leskom HG; rozmery (ŠxHxV): 120 - 160x120x75 cm.

jedálenský stôl, materiál: MDF + nehrdzavejúca oceľ, farebné prevedenie: biela s extra vysokým leskom HG;
rozmery (ŠxHxV): 150x80x75 cm.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLY

319€
€

344€

316

VIRAT

MEDAN

dizajnový rozkladací stôl v modernom prevedení: capuccino s extra vysokým leskom HG, materiál: MDF +
tvrdené sklo, (ŠxHxV): 120 - 160x80x76 cm. Na obrázku je vyobrazený stôl VIRAT so stoličkami
ABIRA NEW zo strany 177.

luxusný rozkladací jedálenský stôl v modernom prevedení: biela s extra vysokým
leskom HG, materiál: MDF, rozmery (ŠxHxV): 140 - 180x90x76 cm.

385€

379€

PERAK

KROS

luxusný a dizajnový rozkladací jedálenský stôl, farebné prevedenie: biela s extra vysokým leskom HG,
materiál: MDF+oceľ, rozmery (ŠxHxV): 160 - 220x90x76 cm. Na obrázku je vyobrazený stôl PERAK
so stoličkami ABIRA NEW zo strany 177.

luxusný rozkladací jedálenský stôl, farebné prevedenie: biela s extra vysokým leskom HG,
materiál: MDF+kov, rozmery (ŠxHxV): 160-220x90x76 cm. Na obrázku je vyobrazený stôl KROS
so stoličkami ABIRA NEW zo strany 177.

425

396€

€

BONET

DURMAN
dizajnový rozkladací jedálenský stôl, farebné prevedenie: biela s extra
vysokým leskom HG+dub sonoma, materiál: MDF+oceľ, rozmery (ŠxHxV): 160 - 220x90x75cm.

279€

dizajnový rozkladací jedálenský stôl, farebné prevedenie: dub sonoma, materiál: MDF+oceľ, rozmery
(ŠxHxV): 160 - 220x90x75cm alebo BONET NEW TYP 2 (ŠxHxV): 160 - 200x90x75 cm v cene 345€ 329 €.
€

329

319€

MADOS
jedálenský stôl, farebné prevedenie: biela s extra vysokým
leskom HG + dub sonoma, materiál: MDF, rozmery (ŠxHxV): 180x90x76 cm.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLY

TUBAL
rozkladací jedálenský stôl, materiál: MDF, farebné prevedenie: biela s extra vysokým leskom HG + čierna;
rozmery (ŠxHxV): 160 - 200x90x76 cm.

183

novinka

127€

57€

kvalitný
slovenský
výrobok

ADMIRAL

biela

dub sonoma

rozkladací jedálenský stôl, materiál: DTD laminovaná (plát stola),
prevedenie: dub sonoma, plocha stola pred rozložením 140x80 cm
je vhodná pre 6 osôb, po rozložení s rozmerom 180x80 cm je vhodná
pre 8 osôb. (ŠxHxV): 140 - 180x80x76 cm.

TARINIO
jedálenský stôl, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma alebo biela, rozmery (ŠxHxV):
86x60x75cm.

105€
140x80 cm

160x90cm

140x80 cm

RADIM NEW

89,90€

112€

99€

TOMY NEW

jedálenský stôl, materiál: DTD laminovaná,
prevedenie: biela + dub sonoma, plocha stola
140x80 cm je vhodná pre 4-6 osôb
Rozmer: (ŠxDxV): 140x80x75 cm.

GENERAL
jedálenský stôl, materiál: DTD laminovaná (plát stola),
prevedenie: dub sonoma, je vhodný pre 6 osôb,
(ŠxHxV): 140x80x75 cm.

jedálenský stôl, materiál: DTD laminovaná, prevedenie: biela,
plocha stola 140x80 cm je vhodná pre 4-6 osôb alebo plocha
stola 160x90 cm je vhodná pre 6 - 8 osôb. Rozmer: (ŠxDxV:)
140x80x75 cm alebo 160x90x75 cm.

€

€

€
78

MAURO

€
69

(120x80x75)

biela/čierna
120x80x75

dub sonoma
+ biela

€

85€

(80x80x75)

biela/čierna
80x80x75

biela

jedálenský rozkladací stôl, materiál: MDF fóliovaná-plát + kov-nohy, farebné
prevedenie: biela alebo dub sonoma+biela, (ŠxHxV): 60-120x60x75 cm.
V prevedení biela doplnenie zásob 30.06.2020

KRAZ
jedálenský stôl, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany, prevedenie: biela/čierna alebo dub sonoma,
rozmery: (ŠxHxV): 120x80x75 cm alebo 80x80x75 cm, vhodný pre 4 osoby.

67€

dub sonoma
80x80x75

149€

145€

cena za stôl

ESTER
jedálenský stôl, materiál: oceľ + tvrdené sklo
číre/čierne; (ŠxHxV): 120x70x75 cm.

184

PEDRO

jedálenský stôl, materiál: MDF + chróm, prevedenie: biela s extra vysokým leskom HG
+ chróm, rozmery: (ŠxHxV): 120x70x76 cm.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLY

€

139

€

99

€

169

GORDAN

TALOS

jedálenský stôl, materiál: MDF+kov, prevedenie: vzor drevo svetlý buk + čierne nohy,
rozmery (ŠxHxV): 120x75x76cm. Model len do vypredania zásob.

moderný a dizajnový jedálenský stôl, farebné prevedenie: biela s extra vysokým leskom HG,
materiál: MDF+chróm, rozmery (ŠxHxV): 130x80x75 cm.

299€

74€
novinka

DARO

REVENTON
jedálenský stôl, materiál: MDF – plát s kovovou podstavou, farebné prevedenie:
biela matná; rozmery (priem. x V): 80x75 cm. Na sklade od 20.06.2020.

moderný rozkladací jedálenský stôl, farebné prevedenie: biela s extra vysokým leskom HG + strieborné nohy a okraj
stola, materiál: MDF + kov s povrchovou úpravou v prevedení strieborná, rozmery (ŠxHxV): 150 - 190 - 230x90x76 cm.

149€

178€

novinka

novinka

MEDITER

PEDAL

moderný jedálenský stôl, materiál: MDF+kov, prevedenie: dub+čierne
kovové nohy, rozmery (ŠxHxV): 160x90x75 cm. Na sklade od 03.07.2020.

moderný jedálenský stôl, materiál: MDF+kov, prevedenie: dub+čierne
kovové nohy, rozmery (ŠxHxV): 140x80x76 cm. Na sklade od 03.07.2020.

239€

148€

€

233

ASPER NEW 1
rozkladací

116

€

€

€

147

€

189

126

99

€

ASPER NEW 2 ASPER NEW 3 ASPER NEW 4 ASPER NEW 5

ASPER NEW 4
ASPER NEW
moderný rozkladací jedálenský stôl,
farebné prevedenie: biela s extra
vysokým leskom HG, materiál: MDF,
rozmery (ŠxHxV):

ASPER NEW 5

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/STOLY/LAVICE

ASPER NEW 1 - rozkladací: 140-180x80x76cm, 239€ 233€
ASPER NEW 2: 120x80x76 cm,
148€ 116€
147€
ASPER NEW 3: 140x80x76 cm,
ASPER NEW 4: 160x80x76 cm,
189€
ASPER NEW 5: 80x80x76 cm,
126€ 99€

extra vysoký lesk HG
185

46€

látka
+ čierny kov

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 90 kg

nosnosť: 90 kg

látka+ kov s
povrchovou
úpravou buk

TORANA
moderná prešívaná barová stolička, materiál: látka+kov, prevedenie:
svetlohnedá látka+hnedá látka+nohy s povrchovou úpravou buk alebo
svetlosivá látka+sivá látka+čierne nohy, rozmery (ŠxHxV): 43,5x52x106 cm,
výška x hĺbka sedu: 72x42 cm. Vo farebnom prevedení svetlosivá látka+sivá
látka+čierne nohy na sklade 06.08.2020 a vo farebnom prevedení
svetlohnedá látka+hnedá látka+nohy s povrchovou
úpravou buk len do vypredania zásob.

svetlosivá

GALVIN

MARIOLA NEW

€

34

PONGO

barová stolička s otočným výškovo
barová stolička s otočným výškovo
nastaviteľným sedadlom, prevedenie:
nastaviteľným sedadlom, prevedenie:
látka s efektom brúsenej kože: sivohnedá
ekokoža čierna + čierna podstava,
+ chróm, (ŠxHxV): 35x35x63,5- 82,5 cm,
rozmery (ŠxHxV): 35x38x63-84 cm,
výška sedu: 63,5 - 82,5 cm.
výška sedu: 63-84 cm, hĺbka sedu: 35 cm.

barová stolička, materiál: látka + čierny kov, farebné
prevedenie: svetlosivá alebo tmavosivá látka, rozmery
(ŠxHxV): 41x50x105 cm, výška sedu je 78 cm. Vo farebnom
prevedení svetlosivá látka len do vypredania zásob.
€

46

39€

€

44

nosnosť: 100 kg

49

€

42€

€

49

nosnosť: 100 kg

€

nosnosť: 110 kg

48

tmavosivá

nosnosť: 100 kg

novinka

novinka

45€

38€

39,90€

nosnosť: 110 kg

39,90€

Možnosť kúpy
Mož
nosťníkúpi
v bale
po 6ť 2ks
ks

len

35€za kus
spolu

EVANS
barová stolička, prevedenie: biely plast
+ extra mäkké sedadlo – ekokoža + drevené
bukové nohy, kovové časti sú čiernej farby,
rozmery (ŠxHxV): 38x45x91 cm,
výška sedu: 68 cm, hĺbka sedu: 32 cm.
Na sklade od 10.06.2020.

210 €

HILDA
barová stolička s otočným výškovo nastaviteľným sedadlom,
prevedenie: chróm + látka sivá alebo hnedá, rozmery (ŠxHxV):
39,5x46x87,5 - 108,5 cm, výška sedu: 61-83 cm.

55

49,90

biela ekokoža

barová stolička s otočným výškovo
nastaviteľným sedadlom, prevedenie:
ekokoža tmavohnedá + chromová
podstava rozmery (ŠxHxV): 41x47x79cm
/99cm, výška sedu: 79-99 cm.
Model len do vypredania zásob.

€

čierna ekokoža

červená ekokoža

MARID

66€

€

barová stolička s otočným výškovo nastaviteľným sedadlom,
materiál: látka s efektom brúsenej kože + kov, prevedenie: čierna
látka+kov alebo hnedá látka+kov, rozmery (ŠxHxV): 46x48x84-105 cm,
výška x hĺbka sedu: 60-81x40 cm. Doplnenie zásob 23.06.2020.

DUENA

taupe látka

€

77

74

€

nosnosť: 90 kg

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 90 kg

LORASA

53€

barová stolička s otočným výškovo
nastaviteľným sedadlom, materiál:
chróm + ekokoža, farebné prevedenie:
barová stolička s výškovo nastaviteľným otočným sedadlom, prevedenie: biela, čierna, červená
čierna, (ŠxHxV): 45,5x38x90 - 111 cm,
ekokoža+ chrómová podstava alebo látka taupe + chrómová podstava, rozmery (ŠxHxV):
výška sedu: 60-81 cm.
45x48x84-105 cm, výška sedu: 60-81 cm. V prevedení čierna a látka taupe doplnenie zásob 30.06.2020.

59,90

59

58€

€

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 100 kg
EBRO

FALUN
barová stolička, prevedenie:
ekokoža tmavohnedá+čierny kov,
rozmery (ŠxHxV): 42x48x86,5 cm,
výška sedu: 65 cm.

49,90

nové farebné
prevedenia

€

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 100 kg

CARBRY 2 NEW
barová stolička, dodávaná v balení po 6 ks,
materiál: plast+drevo, farba: biela + buk,
rozmery (ŠxHxV): 54x54x108cm,
výška sedu 70 cm, hĺbka sedu 40 cm.

45

€

186

€

CARBRY NEW
barová stolička, materiál: drevo – plast, farba:
čierna + buk, alebo čierna+ čierne nohy, rozmery
(ŠxHxV): 46x54x106 cm, výška sedu: 70 cm.
V prevedení čierna + buk len do vypredania zásob.

sivohnedá - taupe
+ čierna

béžová+buk

TERKAN

TAHIRA

barová stolička s otočným výškovo nastaviteľným sedadlom, prevedenie:
čierna, sivá látka alebo koňaková ekokoža + kovová podstava čiernej farby,
(ŠxHxV): 47,5x51x84 - 105 cm, výška sedu: 60-81 cm.

barová stolička, materiál: látka + drevo,
prevedenie: béžová + buk alebo sivohnedá - taupe + čierna,
(ŠxHxV): 53x54x116 cm, výška sedu: 80 cm.

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/BAROVÉ STOLIČKY

novinka

novinka

39,90€

nosnosť: 100 kg

48€

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 100 kg

32€

PINAR
barová stolička s otočným výškovo nastaviteľným
sedadlom, prevedenie: látka sivá + chróm,
rozmery (ŠxHxV): 41x47,5x89,5-110,5 cm,
výška sedu: 58-79 cm, hĺbka sedu: 36 cm.
Na sklade od 10.7.2020.

LARIA NEW
barová stolička s otočným výškovo nastaviteľným sedadlom, materiál:
chróm + ekokoža hnedá, čierna, biela alebo zelená, (ŠxHxV): 37x38,5x64 - 85 cm,
výška sedu: 64/85 cm. V prevedení biela doplnenie zásob 15.07.2020.

47€

BRAGA
barová stolička, prevedenie: plast + kov s povrchovou úpravou
v prevedení drevo prírodná, farebné prevedenie: biela alebo
sivá, rozmery (ŠxHxV): 47x52x86 cm, výška x hĺbka sedu: 75x36 cm.
Na sklade od 10.07.2020.

37€

€

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 100 kg

38

zľava

-19%

ALBA NOVA

DONGO NOVE

barová stolička s otočným výškovo nastaviteľným sedadlom, luxusné pohodlné vyššie operadlo, materiál:
chróm + plast - biela, čierna, zelená alebo červená, (ŠxHxV): 45x43x79 - 100 cm,výška sedu 56 - 77 cm.

barová otočná stolička s výškovo nastaviteľným sedadlom, materiál: chróm+plast-biela,
béžová, sivá, alebo čierna, (ŠxHxV): 46x45x76 - 97 cm, výška sedu 60 - 81 cm.

57€

látka
sivohnedá-taupe

ekokoža biela

cena za 2ks je

novinka

59,90€

nosnosť: 90 kg

nosnosť: 110 kg

€

95 €

novinka

novinka

69,90€

nosnosť: 110 kg

€

38

39,90

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 100 kg

46

47,50€za kus

látka taupe
barová stolička s otočným výškovo nastaviteľným sedadlom a opierkami
na ruky, prevedenie: biela alebo čierna ekokoža + chróm alebo látka
sivohnedá-taupe, rozmery (ŠxHxV): 52x55x89-100 cm, výška sedu: 62- 83 cm.

barová stolička s otočným výškovo nastaviteľným sedadlom, materiál:
chróm + ekokoža čierna, biela, sivá, béžová alebo látka sivohnedá-taupe (ŠxHxV):
40x41x87 - 107 cm, výška sedu: 61 - 82 cm.

44€

Možnosť kúpy
v balení po 2ks
len

LEORA 2 NEW

KANDY NEW

€

ekokoža čierna

nosnosť: 100 kg

čierna
ekokoža

sivá
ekokoža

biela
ekokoža

béžová
ekokoža

nosnosť: 100 kg

44

49,90€

€

látka
sivohnedá-taupe

47€

DOBBY

ILANA NEW

barová stolička s otočným
výškovo nastaviteľným sedadlom,
materiál: chróm + ekokoža - biela,
(ŠxHxV): 36x46,5x68 - 89 cm,
výška sedu: 59 - 80 cm.

barová stolička s otočným výškovo
nastaviteľným sedadlom, prevedenie:
FUEGO
čierny
plast + extra mäkké sedadlo
barová stolička s otočným výškovo
nastaviteľným sedadlom, prevedenie: - ekokoža + čierna podstava, rozmery
(ŠxHxV): 38x38,5x83,5-103,5 cm,
látka sivá + chróm, rozmery
(ŠxHxV): 38x38,5x63,5-83,5 cm, výška sedu: 60-80 cm, hĺbka sedu: 32 cm.
Na sklade od 10.06.2020.
výška sedu: 63,5-83,5 cm

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/BAROVÉ STOLIČKY

SOFALA

barová stolička s otočným výškovo
nastaviteľným sedadlom, prevedenie:
hnedá látka+chróm, rozmery (ŠxHxV):
47x53x89-110 cm, výška x hĺbka
sedu: 58,5-79,5x39,5cm.
Na sklade od 23.06.2020.

CHIRO

dizajnová barová stolička s pohodlným sedadlom,
vysokou opierkou chrbta a efektným prešitím,
materiál: látka Velvet tmavozelená alebo
hnedá+čierna podstava, rozmery (ŠxHxV):
51,5x60x100-120 cm, výška sedu: 63-83 cm,
hĺbka sedu: 40 cm. Na sklade od 29.07.2020.

187

99€

komplet
so stoličkami

9,90

€

49€
komplet
s 2 stoličkami

19€

AMADEO

BOXER

jedálenský set 1+2, materiál: MDF+kov, prevedenie: biela,
rozmery stôl (ŠxHxV): 60x80x75 cm, stolička (ŠxV): 30x50 cm.
Možnosť dokúpenia samostatnej stoličky v cene 9,90 €.

barový pult s 2 stoličkami, buk, rozmery stola (ŠxHxV): 120x40x88 cm,
výška sedu: 59,9 cm. Možnosť dokúpiť stoličku v cene 19 €, doplnenie
zásob 30.06.2020.

55€

nové farebné
prevedenie

63€

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 100 kg

59€

stolička

HOMER
barový set 1+2 s rozkladacím stolom, materiál: kov +
MDF, prevedenie: strieborná+biela, rozmery stôl (ŠxHxV):
80x40x78 cm, rozmer po rozložení (ŠxHxV): 80x80x76 cm,
stolička: 32x28x49 cm.

59,90€

novinka

nosnosť: 100 kg

oba komponenty s funkciou sklápania

104€

76€

dub

čierna
biela

čierna
biela

BRANY NEW
výškovo nastaviteľný barový stôl,
prevedenie: MDF - čierna alebo biela
+ chróm, (ŠxHxV): 60x60x68,5-93 cm.

FLORIAN
výškovo nastaviteľný barový stôl,
prevedenie: MDF - čierna + chróm,
(ŠxHxV): 57x57x68 - 90 cm.

kvalitný
slovenský
výrobok

IMAM

FLORIAN 2 NEW

barový stôl, materiál: MDF + kov, s povrchovou
úpravou dub, prevedenie: čierna+nohy dub, biela+nohy dub
alebo dub+nohy dub, rozmery (priemer x V): 60x105 cm.
Na sklade od 03.07.2020.

výškovo nastaviteľný barový stôl, prevedenie:
MDF – biela + chróm, (ŠxHxV): 60x60x70 - 91 cm.

99

€

dub sonoma

179€

€

€
139
cena za

komplet 1+4

biela

novinka

DAMAN

jedálenský set barového stola a 4 barových stoličiek, materiál stola: sklo + drevo buk
+ oceľ, materiál stoličiek: látka + drevo buk+ oceľ, farebné prevedenie: svetlosivá látka;
(ŠxHxV) stôl: 54x46,5x83 cm; stolička: 48x48x90 cm. Model len do vypredania zásob.

AUSTEN
biela/betón

viacúčelový praktický barový stôl s policami,farebné prevedenie : biela, dub sonoma
alebo biela /betón, materiál: DTD laminovaná, v rozmeroch (ŠxHxV): 117x57x106,5 cm.

od

156

€

kvalitný
slovenský
výrobok

89

€

novinka

€

95

v prevedení betón

v prevedení biela,
dub sonoma

betón

BILBAO
barový pult, materiál: MDF + oceľ, prevedenie:
biela s extra vysokým leskom HG; rozmery(ŠxHxV): 80x80x108 cm.

188

JASMIN
viacúčelový praktický písací alebo barový stôl, farebné
prevedenie: biela, dub sonoma aleb betón, materiál: DTD laminovaná,
v rozmeroch: (ŠxHxV): 125x50x79,2/183 cm.

biela

dub sonoma

JEDÁLENSKÝ NÁBYTOK/SETY/BAROVÉ STOLIČKY A PULTY

176€

99€

€
139€ 169

(180x200)

BRITA

(90x200)

(160x200)

(140x200)

BURZUM

BEHEMOTH

kovová posteľ s lamelovým roštom, materiál: kov (biela), (ŠxHxV): 180x209x93 cm,
plocha na spanie (180x200), výška po rošt: 34 cm. Možnosť dokúpiť bonelový matrac
s rozmerom 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

kovová posteľ s lamelovým roštom, materiál: kov (biela); výška rámu: 30,4cm,
vonkajšie rozmery (ŠxHxV): 146,3x208x130 cm; plocha na spanie: 140x200 cm;
alebo 166,3x208x130 cm, plocha na spanie: 160x200 cm. Možnosť dokúpenia
bonelového matraca s rozmerom 140x200 alebo 160x200 na základe ponuky
zo strany 192 a 193.

€

58

BOLTON

63

nočný stolík, prevedenie: ekokoža
biela alebo čierna, rozmery:
(ŠxHxV) 47x37x44 cm.

WILSON

kovová posteľ s lamelovým roštom, vonkajšie rozmery
(ŠxHxV): 104,8x208x101,5 cm; plocha na spanie: 90x200cm,
materiál: kov (biela), výška rámu: 29 cm. Možnosť dokúpiť
bonelový matrac s rozmerom 90x200 na základe ponuky
zo strany 192 a 193.

€

€

66

nočný stolík, prevedenie:
ekokoža biela alebo čierna,
rozmery: (ŠxHxV) 50x38x37 cm.

CASTEL

nočný stolík, prevedenie:
ekokoža biela alebo čierna,
rozmery: (ŠxHxV) 48x42x53.

overená kvalita
odporúčame

kovové úchytky

systém tichého zatváranie
dvierok

luxusná zostava spálňového nábytku v trendovom provensálskom štýle, DTD laminovaná, použité originál soft closing kovanie, čo

zabezpečuje tlmené dovieranie dverí a zásuviek, predné fronty MDF, kovové úchytky, farebné prevedenie: biela/sivá. K posteli
LIONA odporúčame
zakúpiťrošt a matrac s rozmerom 160x200 alebo 180x200 zo strany 192 a 193. Všetky komponenty sú na sklade - ihneď k odberu.

systém tichého dorazu zásuviek

799€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

117

€

LIONA - LM28 zrkadlo
160x4x88

€

315

LIONA - LM45 komoda
103x45x85

€

€

119

374

LIONA - LM21
nočný stolík
55x45x57

LIONA - LM40 komoda
158x45x83

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/NOČNÉ STOLÍKY/POSTELE

€

288€

LIONA - LM18 posteľ
192x207x87
plocha lôžka 180x200

LIONA - LM16 posteľ
172x207x87
plocha lôžka 160x200

299

LIONA - LM74 skriňa
219x66x215

189

116€

168€

novinka

90x200 cm

90x200 cm

novinka

biela

ZAROLA

čierna

kovová pohovka s prístelkou a lamelovými roštami. Prístelka je na kolieskach a má skladacie nohy.
kovová pohovka - jednolôžko, materiál: kov, farebné prevedenie: biela alebo čierna. Pohovka Materiál: kov, farebné prevedenie: biela. Rozmery (ŠxHxV): 95x205x90 cm, plocha lôžka: 90x200 cm,
je dodávaná s kovovým roštom. Rozmery (ŠxHxV): 207x96x90,5 cm, plocha lôžka: 90x200 cm. po priložení prístelky vznikne plocha na spanie 180x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K posteli odporúčame
Výška po rošt je 30 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrac s rozmermi 90x200cm,
dokúpiť matrace s rozmermi 90x200 cm (na prístelku s max. výškou 25 cm), na základe našej ponuky zo
na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.
strany 192 a 193. Na sklade od 30.07.2020.

DAINA

149€

109€ 119€
118€ 127€

160x200 cm

novinka

90x200 cm

160x200 cm

140x200 cm

180x200 cm

novinka

TAJGI
RAJANA

kovová posteľ s kovovým roštom, materiál: kov, farebné prevedenie: čierna.
Rozmery (ŠxHxV): 165x205x120 cm, plocha lôžka: 160x200 cm. Výška po rošt je 32 cm.
K posteli odporúčame dokúpiť matrac s rozmermi 160x200 cm, na základe našej ponuky
zo strany 192 a 193. Na sklade od 30.07.2020.

kovová posteľ s lamelovým roštom, materiál: kov, farebné prevedenie: čierna. Rozmery
(ŠxHxV): 95x205x76 cm, plocha lôžka: 90x200 cm, 145x205x76 cm, plocha lôžka: 140x200 cm,
165x205x76 cm, plocha lôžka: 160x200 cm alebo 185x205x76 cm, plocha lôžka: 180x200 cm.
Výška po rošt je 32 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrac s rozmermi 90x200 cm, 140x200 cm,
160x200 cm alebo 180x200 cm, na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 30.07.2020.

179€

119,90€

novinka

novinka

90x200 cm

160x200 cm

ABENA

194

kovová posteľ s nebesami, materiál: kov, farebné prevedenie: čierna. Posteľ je dodávaná
s lamelovým roštom. Rozmery (ŠxHxV): 166,3x207,6x185 cm, plocha lôžka: 160x200 cm.
Výška po rošt je 29 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrac s rozmermi 160x200, na
základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

€

novinka

ADELISA

159€

kovová posteľ s nebesami, materiál: kov, farebné prevedenie: biela.
Posteľ je dodávaná s kovovým roštom. Rozmery (ŠxHxV): 206,4x93,2x180cm,
plocha lôžka: 90x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K posteli odporúčame dokúpiť
matac s rozmermi 90x200 cm, na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

novinka

160x200 cm

160x200 cm

136€
90x200 cm

TAKARA
190

kovová posteľ s nebesami, materiál: kov, farebné prevedenie: zlatý náter. Posteľ je
dodávaná s kovovým roštom. Rozmery (ŠxHxV): 170x210x180 cm, plocha lôžka:
160x200 cm. Výška po rošt je 32 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrac s rozmermi
160x200 cm, na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 30.07.2020

ZAHARA

kovová posteľ s kovovým roštom, materiál: kov, farebné prevedenie:
zlatý náter. Rozmery (ŠxHxV): 95x205x100 cm, plocha lôžka: 90x200 cm
alebo 165x205x100 cm, plocha lôžka: 160x200 cm. Výška po rošt je 32 cm.
K posteli odporúčame dokúpiť matrac s rozmermi 90x200 cm 160x200 cm,
na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 30.07.2020.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

€

116 147
(90x200)

€

156€

(140x200)

149€

174

(160x200)

€

(180x200 cm)

NIEVES NEW

€

155€

(160x200 cm)

(140x200 cm)

159

DOLORES

kovová posteľ s lamelovým roštom, materiál: kov (biela), vonkajšie rozmery (ŠxHxV): 98,6x208x116,3 cm,
plocha na spanie: 90x200 cm, 148,6x208x116,3 cm, plocha na spanie: 140x200 cm alebo 168,6x208x116,3 cm,
plocha na spanie 160x200 cm, výška po rošt: 35 cm. Možnosť dokúpenia bonelového matraca s rozmerom
90x200cm, 140x200cm alebo 160x200cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

56€

kovová posteľ s lamelovým roštom, vonkajšie rozmery (ŠxHxV): 142,6x210,6x96 cm, plocha na spanie: 140x200 cm, 162,8x210,
6x96 cm, plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 182,6x210,6x96 cm, plocha na spanie: 180x200 cm; materiál: kov (čierna) +
drevo čerešňa. Možnosť dokúpenia bonelového matraca s rozmerom 140x200 cm, 160x200 cm a 180x200 cm na základe
ponuky zo strany 192 a 193.

147€

144€

120,90€

140x200 cm

90x200 cm

CELESTA 2 NEW
nočný stolík v rustikálnom štýle,
prevedenie: kov+drevo: tmavý
dub, nočný stolík (ŠxHxV):
46x38x51 cm

MAGENTA posteľ

kovová posteľ s lamelovým roštom. Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): 92x211x86 cm, plocha na spanie 90x200 cm alebo 141x211x96 cm, plocha na spanie 140x200 cm.
Materiál kov+drevo (tmavý dub). Možnosť dokúpenia bonelového matraca s rozmerom 90x200cm; alebo 140x200cm na základe ponuky zo strany 192 a 193.

149€

€

149

140x200 cm

167€
160x200 cm

(140x200)

165€

159€

PAULA

(160x200)

kovová posteľ s lamelovým roštom, vonkajšie rozmery: (ŠxHxV): 147x211,6x89 cm, plocha na spanie: 140x200 cm,
alebo 167,5x211,5x89 cm, 160x200 cm, materiál: kov (čierna) + drevo (orech). Možnosť dokúpenia bonelového
matraca 140x200 cm, 160x200 cm na základe ponuky zo strany 192 a 193.

125€

(90x200 cm)

169€

MIRELA

180x200 cm

kovová posteľ s lamelovým roštom, vonkajšie rozmery (ŠxHxV): 143,5x212x108 cm, plocha na spanie: 140x200 cm, 163,5x212x108 cm,
plocha na spanie: 160x200 cm; 183,5x212x108 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, materiál: kov (strieborná) + drevo (prírodná - jelša).
Možnosť dokúpenia bonelového matraca s rozmerom 140x200 cm, 160x200 cm a 180x200 cm na základe ponuky zo strany 192 a 193.

159€

159€

(160x200 cm)

(160x200 cm)

90,90€

168€

(180x200 cm)

(90x200 cm)

MORENA

kovová posteľ s lamelovým roštom. Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): 96,5x208x98 cm,
plocha na spanie 90x200 cm; alebo 165,5x208x98 cm plocha na spanie 160x200 cm.
Materiál kov +drevo (čerešňa). Možnosť dokúpenia bonelového matraca s rozmerom 160x200cm na základe
ponuky zo strany 192 a 193. V rozmere 90x 200 cm doplnenie zásob 18.06.2020.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

DORADO

kovová posteľ s lamelovým roštom. Vonkajšie rozmery (ŠxHxV): 98x208x100 cm, plocha
na spanie 90x200 cm, 167x208x100 cm plocha na spanie 160x200 cm alebo (ŠxHxV):
187x208x100 cm, plocha spanie 180x200 cm. Materiál: kov. Možnosť dokúpenia bonelového matraca s
rozmerom 60x200 cm alebo 180x200 cm na základe ponuky zo strany 192 a 193.

191

bez
freónu

Polyuretánová pena má hygiencký atest
Inštitútu morskej a tropickej medicíny
Eko - tex Standard 100 na:
- čalúnnické látky
- latex, termoelastickú penu
- latexované kokosové vlákno
- joko, nite

BE KATARÍNA 10 NEW

froté
poťah

letná/zimná polyuretánová
pena
strana

100
kg

110
kg

taštičkové
pružiny

bonelové
pružiny

čalúnnická
sieťka

bavlna

HR
pena

80 g

zateplené
jokom

latex

HR pena

60°C

pre použitie
stlačená
s regulovateľným
plsť
roštom

nosnosť

BE SILVERHARD

60°C

ovčia
vlna

200 g

PUR

teplota
prania

antialergický mäkká a tvrdá
strana

zips

matrac za super cenu !

kvalitný
slovenský
výrobok

kvalitný
slovenský
výrobok

ortopedický
matrac

MONTANA

60°C

pena

kokosová
doska

69€

(80x200 cm)

129€

90x200 cm 145 € 117 €
140x200 cm
175 €
160x200 cm
219 €
180x200 cm
233 €

€

109
od
(80x200 cm)

kvalitný sedem zónový matrac sendvičového typu s hrubou RE doskou.
Vonkajšie vrstvy sú z kvalitnej PUR a má výrazné stredové spevnenie jadra. Má
vysokú odolnosť, zvýšenú nosnosť a anatomické profilovanie. Poťah - chloe
activ, so zipsom, obojstranne prešitý. Výška matraca: 14cm, tvrdosť matraca:
Stredne tvrdý 4, odporúčaný rošt pevný alebo polohovací, Nosnosť 110kg.

BE KELLEN novinka

€

od 155

130
kg

(80x200 cm)

BE TEMPO VISCO

PUR
pena

80x200 cm 117 €
90x200 cm 123 €
160x200 cm 245 €
180x200 cm 245 €

(80x200 cm)

sendvičový matrac s obojstrannou 7 zónovou rôzne tuhou profiláciou kvalitnej PUR peny
v kombinácii s kvalitným jadrom PUR peny pre lepšie vystuženie matraca. Obojstranne
použiteľný, zdravotný matrac, povrch matraca tvarovaný obojstranne: 1.strana do nopov,
2. strana antidekubitný prierez. Tvarovanie zlepšuje prekrvenie pokožky, uvoľňuje
svalstvo počas spánku, a zvyšuje odvetrávanie. odporúčaný rošt lamelový, štandardné
vyhotovenie v poťahu – CHLOE AKTIV, PUR 28 kg/mł, jadro PUR 28 kg/mł, PUR 30 kg/mł.
Výška matraca: 16cm, Tvrdosť: Stredne tvrdý 4/Stredný 3, Nosnosť 110kg, Pranie 60°C,
Fyzio systém 7 zón, Zips.

PUR
pena

159 €
164 €
225 €
319 €
319 €
326 €

80x200 cm
90x200 cm
120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

od 159
(80x200 cm)

159

(80x200 cm)

sendvičový matrac s obojstrannou 7 zónovou rôzne tuhou profiláciou kvalitnej PUR peny v
kombinácii s kvalitným jadrom PUR peny pre lepšie vystuženie matraca. Obojstranne
použiteľný a cenovo výhodný zdravotný matrac, povrch matraca tvarovaný obojstranne
do nopov, ktoré zlepšujú prekrvenie pokožky a uvoľňujú svalstvo počas spánku,
odporúčaný rošt lamelový,štandardné vyhotovenie v poťahu - Chloe Aktiv. Poťah - Chloe
Activ, odzipsovateľný, obostranne prešitý. Výška matraca: 18cm, Tvrdosť: Stredne tvrdý
4/Stredný 3, Nosnosť 120kg, Pranie 60°C, Fyzio systém 7 zón, Zips.
bez
freónu

84 €
89 €

Dvojstranný

90x203cm -

89 €

120x200cm -

117 €

140x200cm -

127 €

80x200cm 80x195cm 90x200cm na objednávku:
140x200cm 160x200cm 180x200cm -

BE TEXEL ALERGIK NEW

179€
(180x200x15,5 cm)
mix poťahov
60°C

za matrac s jednostrannou
kokosovou doskou
(80x200x16, 80x195x16 cm)

80
kg
Na molitanovej
strane

100
kg
Na kokosovej
strane

jednostranný

167 €
196 €
224 €

90x200cm -

80
ekonomický jednostranný pružinový matrac, kvalitné pružiny
kg
s priemerom 2,2 cm, bavlnený poťah - mix farebných poťahov
K matracu odporúčame zakúpiť rošt Flex 3-zonový ,Basic Flex alebo Monna.

107€

107 €
107 €
127 €
115 €
224 €
269 €

80x200cm 80x195cm 90x210cm 90x200cm 163x200cm 183x200cmna objednávku:
140x200cm 160x200cm 180x200cm -

80x200cm -

179 €

€

159 € 119 €
171 € 128 €
168 €
283 € 239 €
283 € 239 €
320 € 256 €
256 €

80 g

(80x200x14,5 cm)

180x200cm -

80x200 cm
90x200 cm
120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm
183x200 cm

KOKOS MEDIUM

€

149 €

60°C

pena

kvalitný
slovenský
výrobok

od 119

Jednostranný

160x200cm -

PUR

120
kg

€

veľmi obľúbený zdravotný sendvičový matrac z Visco elastickej pamäťovej peny so 7
zónovou anatomickou profiláciou v kombinácii s jadrom PUR peny. Visco pena s
pamäťovým efektom reaguje na teplo a tlak a optimálne sa prispôsobí krivkám vášho
tela a tým uvoľňuje svalstvo a kĺby. Matrac je obojstranne použiteľný,profilovaný s
povrchom tvarovaným obojstranne masážnou profiláciou. Odporúčame rošt lamelový
alebo pevný. Výška matraca 18 cm, tvrdosť: stredný3/stredne tvrdý4, Nosnosť 120kg.

FUTON ARONA

84

jadro matraca tvorí polyuretánová pena T-25-90 mm so zvýšenou
pružnosťou. Poťah je vyrobený z čaluníckej látky na jednej strane je
2
prešívaná ovčím rúnom 80 g/m . Výška matraca je 9 cm. K matracu
odporúčame zakúpiť rošt Twinpack alebo Twinflex. Nosnosť 80kg.

kvalitný
slovenský
výrobok

€

80x190 - 69 €
90x200 - 74 €

80
kg

BE TEMPO 30 NEW

60°C

120
kg

kvalitný
slovenský
výrobok

od 117

155 €
163 €
213 €
309 €
309 €
325 €

komfortný ortopedický partnerský matrac z vysoko kvalitnej peny s profiláciou. Matrac je tvorený kombináciou
kvalitných PUR pien so 7 zónovou profiláciou v tvare vĺn, jadro vystužené prírodnou kokosovou vrstvou. Prierez
vrchných pien zabezpečuje dokonalé prevzdušnenie, optimálnu regeneráciu organizmu a zaisťuje uvoľnenie
svalstva počas spánku, dobrá elasticita a tvarová stálosť matraca, matrac dvojitej tuhosti (odporúčaný pre páry
s váhovým rozdielom), odporúčaný rošt lamelový, pevný, štandardné vyhotovenie v poťahu – ALOE VERA.
Výška matraca: 20cm, Tvrdosť: Tvrdý 5/ Stredný 3, Nosnosť 130kg, Pranie 60°C, Fyzio systém 7 zón, Zips.

110
kg

€

80x200cm 90x200cm 120x200cm 140x200cm 160x200cm 180x200cm -

118 €
118 €
127 €

€

118

dvojstranný

za matrac s obojstrannou
kokosovou doskou
(80x200x16, 80x195x16 cm)

184 €
217 €
247 €

100
kg

jadro matraca tvoria bonelové pružiny, pružinové jadro v matraci: - jednostrannom - je obložené z jednej strany
latexovanou kokosovou doskou, polyuretánovou penou T25 - 15 mm a stlačenou plsťou, z druhej strany
vrstvou stlačenej plsti a polyuretánovou penou T25-20 mm so zvýšenou pružnosťou, - obojstrannom - je obložené
z oboch strán latexovanou kokosovou doskou, polyuretánovou penou T 25 - 15 mm a stlačenou plsťou. Poťah je
vyrobený z čalúnnickej látky, obojstranne prešívaný protialergickým jokom 80g/m2, matrac je tvrdý vďaka použitiu
latexovanej dosky. K matracu odporúčame zakúpiť rost Flex 3-zónový, Basic Flex alebo na rošt MONNA.

BE PALMEA NEW

520 g

200 g

€

80x200cm -

139 € 123 €

150 € 129 €
140x200cm - 229 € 196 €
160x200cm - 261 € 245 €
180x200cm - 295 € 259 €
90x200cm -

155

139€

123€

kvalitný
slovenský
výrobok

(80x200x18 cm)

(80x200x18 cm)

efekt
vodnej postele

110
kg

kvalitný
slovenský
výrobok

80x200cm 155 € 139 €
90x200cm 166 € 149 €
140x200cm - 256 € 224 €
180x200cm - 330 € 298 €

110
kg

jadro matraca tvoria taštičkové pružíny, vyrobené z vysokokvalitného drôtu, ktoré sa nachádzajú v oddelených taštičkách, čo
zvyšuje elasticitu a prispôsobivosť matraca, (efekt „vodnej postele“). Chrbtica sa vďaka tomu uloží do prirodzeného tvaru
písmena „S“, čo zabezpečuje vysoký komfort spánku. Pružinové jadro je obojstranne obložené stlačenou plsťou a
polyuretánovou penou T25-25 mm so zvýšenou pružnosťou. Výška matraca: 18cm, tvrdosť: Stredný 3, odporúčaný rošt:
pevný, nosnosť 110 kg. pranie 60°C, Zips, taštičkové pružiny, Polyuretánová pena, stlačená plsť, antialergický, ortopedický
matrac-fyzio systém 7 zón, zateplene PES dutým vláknom 200 gr/m2. Matrac má poťah vyrobený vo verzii Chloe Activ, so
zipsom, antialergický. Nosnosť 110kg.

192

€

od 139

ROMAN JE PÁN
ortopedický matrac, jadro taštičkové (pružinové), 7-zonové, jadro: obojstranne stlačená plsť a polyuretánová pena so
zvýšenou pružnosťou, latexovaná kokosová doska, jednostranné použitie prírodného ovčieho rúna (letná - zimná
strana). Poťah je vyrobený vo verzii Chloe Activ, so zipsom, zips umožňuje zloženie poťahu a pranie pri teplote do 60°C.
Výška matraca: 18cm, matrac dvoch tvrdostí: Stredný 3 / Stredne tvrdý 4, odporúčaný rošt pevný, Nosnosť 110kg.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/MATRACE

zľava

120
kg

-27%
0
sť: 11

nosno

115€

130€

€

€
87

MONIKA

kg

230€

€

€
99

80x200 cm

€

€
166

90x200 cm

160x200 cm

Matrac je tvorený kombináciou dvoch PUR pien a RE pien, profilácia na oboch
PUR penách zabezpečuje dokonalé prekrvenie pokožky, je zónovaný a vyznačuje
sa vysokou odolnosťou voči preležaniu vďaka použitiu veľkej vrstvy RE peny, je
dodávaný v kvalitnom prešívanom poťahu, ktorý je možné vyzliecť a vyprať pri
teplote 60°C. Výška je cca 14 cm.

169€
179€

matrac sendvičového typu s výškou 18 cm. Unikátna 5-zónová
konštrukcia matraca s použitím vysoko pružnej HR peny (studenej)
vytvára podporu celého tela a jeho prekrvenie počas spánku.
Použitá pena má 2 tvrdosti. Súčasťou matraca je príjemný
poťah ALOE PROACTIV so štvorstranným zipsom a možnosťou
prania až na 60°C.

29€
€
55

140x200+ 1 x vankúš

110
kg

120
kg

220x200+ 2 x vankúš

80x200 cm
97€
90x200 cm 107€
163x200 cm 192€
183x200 cm 205€

80x200 cm 112€
90x200 cm 139€

CATANIA ECO

CATI
sendvičový matrac v kombinácií PUR peny a RE peny, 5 anatomických zón, maximálna
priedušnosť peny a odvod vlhkosti, použitie obojstranné, možné použitie
na pevnú podložku a polohovací rošt, poťah SILVER /100% polyester/,
ľahko snímateľný, zips po celom obvode matraca, prateľný na 60°C. Možnosť
objednať aj v poťahu Aloe Vera Proactive. Výška matraca cca 16 cm.

od

80x200 cm
90x200 cm

ERIN

sendvičový matrac v kombinácií PUR peny a RE peny, masážne
nopky zabezpečujú optimálne prekrvenie pokožky, použitie
obojstranné, možné použitie na pevnú podložku i polohovací rošt,
poťah SILVER /100% polyester/, ľahko snímateľný, zips po celom obvode,
prateľný na 60°C. Možnosť objednať aj v poťahu Aloe Vera Proactive.
Výška matraca cca 13 cm.

SWEET PAPLÓN + VANKÚŠ
antialergický paplón a vankúš sú vyrobené zo 100% polyesterového poťahu z
mikrovlákien a vnútro tvorí izolačná náplň zo silikonizovaných vlákien. To zabezpečuje
izolačné vlastnosti a schopnosť odvádzať vlhkosť od tela a teda lepší komfort pri
spaní. Na dotyk je paplón mäkký a vhodný na celoročné použitie. Materiál:
mikrovlákno, farba: biela, rozmery: paplón 220x200cm, 140x200cm, vankúš:
70x90cm, hmotnosť: paplón 220x200cm - 2500g, paplón 140x200cm - 1500g,
vankúš 70x90cm - 1200g, balenie: úložná taška. Nebieliť, nežehliť, chemicky nečistiť!
Pranie: 60°C pri maximálnych otáčkach 600ot./min.

ROŠTY za super ceny

mechanická
regulácia

15€

(80x200 cm)

80x200cm
90x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

€

90x200cm

73

16 €

(80x200, 90x200 cm)

120x200cm 23 €
140x200cm 26 €

Rošt TWINFLEX K

160x200cm 29 €

polohovací rošt, brezové drevo 28 lamiel upevnených po
dve v gumených puzdrách na ráme roštu, posilnené pásom
pre lepšie rozloženie váhy tela, na rošte sa dá nastavovať
tvrdosť v strednej časti a mechanicky regulovať výška
záhlavia, tento rošt odporúčame kombinovať s matracmi:
Texel Alergik a penovými matracmi.*

180x200cm 32 €

Rošt rolovaný
lamely spojené páskou,
hrúbka lamiel: 2 cm, šírka: 6,5 cm,

42 €
42 €
68 €
73 €
78 €

Monna
80x200 cm
90x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

€

42

42 €
42 €
73 €
78 €

(80x200, 90x200 cm)

42€

(80x200 cm,
90x200 cm)

Rošt FLEX 3-zónový

Rošty Monna

ohýbané lamely, brezové drevo, osadené v plastových
púzdrach na ráme roštu, ideálne sa prispôsobuje tvaru
a hmotnosti tela, s troma stupňami tvrdosti, počet
lamiel 16. Odporúčame kombinovať s pružinovými
matracmi. Rošty s rozmermi 140x200,160x200,180x200
sú dodávané v dvoch kusoch.

rošt Monna v pevnom ráme, počet lamiel 16.
Rozmer roštu (ŠxDxV): 90x200x5 cm. Rošt tvoria
ohýbané lamely vyrobené z brezového dreva,
osadené v plastových puzdrách na ráme roštu.
Odporúčame kombinovať s pružinovými matracmi.

00

0x2

(16

€

77

m)

00 c

0x2

18
cm,

(90x200 cm)

od

140x200 cm 102 €
160x200 cm 117 €

160x200cm 78 €

Rošt kovový

STELAR

Kovový rošt v pevnom ráme, rozmery ŠxD: rošt kovový 7867: 140x200 cm,
rošt kovový 7866: 160x200 cm alebo rošt kovový 7861: 90x200 cm,
počet lamiel: 140x200 a 160x200 - 2x13 lamiel, 90x200 - 13 lamiel.
Odporúčame k posteliam Roket a Michigan, Sirius, Graphic a Tidy.

ohýbané lamely, brezové drevo osadené v plastových puzdrách na
ráme roštu, ideálne sa prispôsobuje tvaru a hmotnosti tela, čo
poskytuje plný komfort spánku a garantuje zdravý odpočinok, počet
lamiel 16.

180x200cm 83 €

od

od

78

0x200

m, 18

146

00 c
160x2

90x200cm 56 €

(80x200, 90x200 cm)

€

(160x200, 180x200 cm)

€

80x200cm 56 €

56€

Rošt TWINPACK

140x200cm 89 €
160x200cm 95 €
180x200cm 99 €

ohýbané lamely, brezové drevo, osadené v plastových puzdrách na ráme roštu,
ideálne sa prispôsobuje tvaru a hmotnosti tela, čo poskytuje plný komfort spánku
a garantuje zdravý odpočinok. Odporúčame do dvojlôžok so stredovou deliacou lištou,
počet lamiel: 28, rošty 80x200, 90x200, odporúčame kombinovať s penovými matracmi.*

cm)

(

(160x200 cm)

180x200 cm

174 €

od

160x200 cm

Rošt BASIC FLEX

Rošt BASIC FLEX

€

68

(80x200 cm)
180x200 cm

80x200cm

68 €

90x200cm

69 €

120x200cm 98 €
160x200cm 106 €

Rošt BASIC FLEX FRONT

180x200cm 129 €

ohýbané lamely, brezové drevo, osadené v plastových puzdrách na ráme roštu, ideálne sa prispôsobuje tvaru a hmotnosti tela, mechanická regulácia, rošt Basic flex je dodávaný so spodnou sololitovou doskou / tým sa vytvorí
úložný priestor/ a rošt Basic flex front bez spodnej dosky, počet lamiel 16. Rošt s rozmerom 160x200 a 180x200 je možné kúpiť len k posteli so stredovou deliacou lištou a je nutné si k nemu kúpiť 2 ks matraca s rozmerom 90x200 cm.
Odporúčame kombinovať s pružinovými matracmi. Rošt s rozmerom 180x200 cm je dodávaný v dvoch kusoch s rozmerom 90x200 cm.

* každý rošt je o 1 cm užší a 4 cm kratší od udaného rozmeru, napr. 90x200 = 89x196 cm

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK / MATRACE / ROŠTY / PAPLÓNY A VANKÚŠE
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novinka

729€
cena za komplet
(skriňa 2D + posteľ 160x200 + 2x nočný stolík)
všetky komponenty je možné
zakúpiť aj jednotlivo.

skriňa 2D:

429 €

komoda 4S:

139 €
44 €
188 €
56 €

zrkadlo:
posteľ 160x200:
nočný stolík:

moderná spálňová zostava, farebné prevedenie: dub artisan/čierna borovica nórska, materiál : DTD laminovaná, ABS hrany. Posteľ 160x200 je dodávaná bez matraca a roštu.
Možnosť dokúpiť matrac a rošt s rozmerom 160x200 zo strany 192 a 193. Rozmery skriňa 2D (ŠxHxV): 200x65x203 cm, rozmery posteľ (ŠxHxV): 170x205x100 cm, plocha na spanie
(ŠxD): 160x200, rozmery nočný stolík (ŠxHxV): 54x40x40 cm, rozmery komoda 4S (ŠxHxV): 100x40x90 cm, rozmery zrkadlo (ŠxHxV): 80x3x70 cm.

BAFRA

1.073€
cena za komplet
(skriňa 2D - 200 + posteľ 160x200 cm bez
úložného priestoru + 2 nočné stolíky)
všetky komponenty je možné
zakúpiť aj jednotlivo.

skriňa 2D-200:

706 €

skriňa 2D-250:

766 €
273 €
249 €
273 €

komoda:
posteľ 160x200 cm:
posteľ 180x200 cm:
posteľ s úložným
priestorom
(s roštom) 160x200 cm:

475 €

posteľ s úložným
priestorom (s roštom)
180x200 cm:
nočný stolík 2ks:

492 €
118 €

VODENA

moderná spálňová zostava, prevedenie: dub Wotan/biela, materiál: DTD laminovaná, elementy z MDF s efektom dreva, ABS hrany, masívne drevené úchytky. Postele sú dodávané s
LED osvetlením (biele podfarbenie), bez roštu a matraca. Rozmery (ŠxHxV): skriňa 2D-200 s posuvnými dverami: 200x66,5x218 cm, skriňa 2D-250 s posuvnými dverami:
250x66,5x218 cm, komoda: 130x45x82 cm, posteľ 160x200 cm bez úložného priestoru alebo s úložným priestorom: 167x206x102 cm, posteľ 180x200 cm bez úložného priestoru
alebo s úložným priestorom: 187x206x102 cm, nočný stolík: 46,4x41x35 cm. K posteliam bez úložného priestoru odporúčame zakúpiť rošt Stelar v pevnom ráme 160x200 cm alebo
180x200 cm a matrac s rozmerom 160x200 cm alebo 180x200 cm z našej ponuky zo str. 192 a 193.

€

643

639€

cena za komplet
(skriňa + posteľ + 2 nočné stolíky)
všetky komponenty je možné zakúpiť aj jednotlivo

€

149
komoda:

skriňa 82:

364 €

posteľ 180x200: 192 € 188 €
nočný stolík 02 (2ks):
komoda 26:
závesná skrinka 10:
polica 01:

87 €
149 €
72 € 69 €
36€ 28 €

VALERIA
194

spálňa, prevedenie: dub pieskový/biela, materiál: DTD fóliovaná, posteľ dodávaná bez roštu a matraca, rozmery (ŠxHxV): 211x190x84, plocha na spanie: 180x200 cm,
vešiaková skriňa s posuvnými dverami, rozmery (ŠxHxV):220x61x210 cm. Možnosť dokúpiť police v sivom farebnom prevedení (ŠxHxV): 108x42x2,2 cm v balení 3 ks v cene
47 €. Nočný stolík (ŠxHxV): 46x41x34 cm, komoda (ŠxHxV): 130x38x91, polica (ŠxHxV): 119x20x22 cm, závesná skrinka: (ŠxHxV): 40x30x108 cm. K posteli odporúčame
zakúpiť rošt a matrac s rozmerom 180x200 cm z našej ponuky zo strany 192 a 193.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK

dub wotan / biela

Cenový
kvalitný
slovenský
výrobok

€

498

419

trhák

€

zvýhodnená cena za komplet
(skriňa+posteľ 160x200 + 2x nočný stolík )

všetky komponenty je možné zakúpiť aj jednotlivo

skriňa :

312€ 279 €

police 3 ks:

44 €
112€ 99 €
122€ 109 €
120€ 99 €
70€ 63 €

komoda:
posteľ 180x200:
posteľ 160x200:

€

99

iba
posteľ 160x200 cm

dub sonoma / biela

nočný stolík 2ks:

GABRIELA

spálňový komplet, prevedenie: dub sonoma/biela alebo dub wotan/biela,
materiál: DTD laminovaná, posteľ dodávana bez roštu a matraca.
K posteli odporúčame zakúpiť rošt Monna v pevnom ráme a matrac s
rozmerom 180x200 cm alebo 160x200 cm z našej ponuky zo strany 192 a
193, rozmery (ŠxHxV), skriňa: 201,6x62x200 cm, komoda: 120x38x80 cm,
posteľ (180x200): 183,6x203,2x90 cm, posteľ (160x200):
163,6x203,2x90 cm, nočný stolík: 41,8x38x40 cm. Možnosť dokúpiť 3ks
police do skrine v bielom prevedení (ŠxHxV): 98,4x42x2,2 cm v cene 44 €.
Možnosť objednať za zvýhodnenú cenu komplet (skriňa+posteľ 180x200
+ 2x nočný stolík) v oboch farebných prevedeniach v cene 504 € 429 €.

656€
cena za komplet
( skriňa, posteľ, 2 nočné stolíky)
všetky komponenty je možné zakúpiť aj jednotlivo
451 €
139 €
33 €
117 €
62 €

Mediolan New skriňa:
Mediolan 2 New posteľ 160x200 cm:
Mediolan New nočný stolík / 1 ks:
Mediolan New komoda:
Mediolan New rošt:

spálňa DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma +
biela. Posteľ 160x200 sa dodáva bez roštu a matraca. K posteli
odporúčame zakúpiť rošt Mediolan v cene 62€ alebo rošt v pevnom
ráme a matrace z našej ponuky zo strany 192 a 193. Rozmery: posteľ
(ŠxHxV): 169x207x90 cm, nočný stolík (ŠxHxV): 42x36x41 cm ,
skriňa 5 - dverová so zrkadlom (ŠxHxV): 231x57x210 cm.
Možnosť dokúpiť komodu (ŠxHxV): 90x43x90 cm v cene 117 €.

MEDIOLAN 2 NEW

494€
1

cena za komplet
(skriňa TYP 1 + posteľ TYP 3 + 2x nočný stolík TYP 5)

všetky komponenty je možné zakúpiť
aj jednotlivo
1. skriňa 3-dverová so zrkadlom:

299 €
125 €
163 €
36 €
108 €
89 €

3. posteľ 160x200:

4

6

4. policové záhlavie:
5. nočný stolík so zásuvkou:
6. komoda 4-zásuvková:
7. komoda 5-zásuvková:

3

7
5

GRAPHIC

moderná spálňa, prevedenie: dub arizona/sivá, materiál: DTD fóliovaná. Posteľ 160x200 cm rozmery (ŠxHxV) : 164,5x203,5x71,8 cm, plocha na spanie: 160x200cm. Posteľ je dodávaná
bez roštu a matraca. Skriňa 3-dverová so zrkadlom (ŠxHxV): 138,9x54,8x192,7 cm, skriňa s posúvnymi dverami (ŠxHxV): 170x60x203 cm, nočný stolík so zásuvkou (ŠxHxV):
40x35,9x30,3 cm, komoda 5-zásuvková (ŠxHxV): 42,5x41,6x100 cm, komoda 4-zásuvková (ŠxHxV): 86,6x41,9x80,8 cm. K posteli odporúčame zakúpiť kovový rošt 7866 s rozmerom
160x200 cm a matrac s rozmerom: 160x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. K posteli je možné zakúpiť policové záhlavie, rozmery: (ŠxHxV) : 194x30x96cm v cene 163 €.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK
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788€

(skriňa 4-dverová+posteľ 160x200 + 2x nočný stolík)
všetky komponenty je možné zakúpiť aj jednotlivo

MEXIM
spálňový komplet, prevedenie: dub sonoma, materiál:
DTD laminovaná. Čelo postele je čalúnené tmavosivou
látkou Inari 96. Posteľ je dodávaná bez roštu a matraca.
Rozmery (ŠxHxV): skriňa 4-dverová: 200x59x212cm,
skriňa 3-dverová: 150x59x212cm, skriňa 2-dverová:
100x59x212cm, skriňa 1-dverová: 50x59x212cm,
skriňa rohová 1-dverová: 94x94x212cm, komoda:
110x45x90cm, posteľ 160x200: 176x204x85cm,
posteľ 180x200: 196x204x85cm, nočný stolík:
46x40x42cm. Možnosť dokúpiť zásuvný kontajner,
s rozmerom: 120x67x20cm v cene 56€. K posteli odporúčame zakúpiť rošt Stelar v pevnom ráme s rozmerom
160x200 cm alebo 180x200 cm a matrac s rozmerom
160x200 cm alebo 180x200 cm z našej ponuky
zo str. 192 a 193.
€

56

zásuvný kontajner

112€

263€
posteľ 160x200

273€

nočný stolík 2 ks

posteľ 180x200

114€

komoda

413€

skriňa 4 - dverová

299€

skriňa 3 - dverová

217€

skriňa 2 - dverová

128€

skriňa 1 - dverová

207€

skriňa rohová

Čelo čalúnené tmavosivou látkou Inari 96.

€

719

(skriňa + posteľ 160x200 + 2x nočný stolík)
všetky komponenty je možné zakúpiť aj jednotlivo

skriňa 3 - dverová:

465 €

komoda:

97 €
159 €
95 €

posteľ 160x200:
nočný stolík 2ks:

RUBLIN
spálňový komplet,
prevedenie: biela/čierna, materiál: DTD laminovaná.
Posteľ je dodávaná bez roštu a matraca. Rozmery
(ŠxHxV): skriňa 3-dverová s posuvnými dverami:
221x77x210cm, komoda: 83x43x85cm, posteľ 160x200:
180x205x82cm, nočný stolík: 43x40x36cm. K posteli
odporúčame zakúpiť rošt Stelar v pevnom ráme
160x200 cm a matrac s rozmerom: 160x200 cm
z našej ponuky zo str. 192 a 193.

biela/čierna

549€

cena za komplet
+ posteľ s 2 nočnými stolíkmi
všetky komponenty je možné zakúpiť
aj jednotlivo

4-dverová zrkadlová skriňa:

376 €

posteľ 180x200 cm + 2 nočné stolíky: 173 €

MARTINA
spálňa, DTD fóliovaná,
farebné prevedenie: dub sonoma/biela,
(ŠxHxV): posteľ: 188x215x80 cm, plocha lôžka:
180x200 cm, nočný stolík: 57x42x39 cm,
4-dverová zrkadlová skriňa: 228x60x213 cm.
K posteli odporúčame zakúpiť rošt a
matrac s rozmerom 180x200 cm z
našej ponuky zo strany 192 a 193.
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SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK

Šírka až 270cm

extra vysoký lesk HG

1.189€
Výška až 237 cm

Cena za komplet
( skriňa + posteľ 160x200 + 2x nočný stolík )
všetky komponenty je možné
zakúpiť aj jednotlivo

825 €
69 €
213 €
238 €
126 €

skriňa 6-dverová IT-29:
kontajner do skrine IT-79:
komoda IT-27:
posteľ 160x200 T-M31:
2ks nočný stolík IT-23:

kontajner do skrine
(ŠxHxV) 40x50x52 cm

ITALIA NEW

moderný spálňový komplet, prevedenie biela/extra vysoký biely lesk HG, materiál: DTD laminovaná, v cene postele nie je rošt ani matrac. K posteli odporúčame zakúpiť rošt Stelar v pevnom
ráme 160x200 cm a matrac s rozmerom 160x200 cm z našej ponuky zo str. 192 a 193. Rozmery (ŠxHxV): skriňa: 270x59x237 cm, komoda: 110x46x82 cm, posteľ 160x200: 171,5x223x95 cm,
nočný stolík: 47x41x35 cm. Možnosť dokúpiť police do skrine (3ks v balení v bielom prevedení), rozmer: 88x55x2 cm v cene 42€ a kontajner do skrine v bielom prevedení,
rozmer: 40x50x52 cm v cene 69€.

€

1.129

Cena za komplet
( skriňa 200 + posteľ + 2x nočný stolík )
všetky komponenty je možné
zakúpiť aj jednotlivo

skriňa so zrkadlom
639 €

200 RN-11:
skriňa so zrkadlom
komoda RN-27:

708 €
124 €

posteľ 160x200 a 2ks
nočných stolíkov RN-31/23:

490 €

250 RN-12:

REKATO

moderná spálňa, prevedenie: orech/tmavosivá-grafit, materiál DTD laminovaná. Posteľ 160x200 s 2 nočnými stolíkmi s LED osvetlením (biele podfarbenie) a polohovacími opierkami hlavy
(ekokoža). Rozmery (ŠxHxV): vonkajšie rozmery postele, 271x236x73/90 cm. Posteľ je dodávaná bez roštu a matraca, skriňa so zrkadlom a s posuvnými dverami (200 RN-11): 200x67x219 cm
alebo (250 RN-12) 250x67x219 cm. Ku skrini je možné dokúpiť LED osvetlenie v cene 44€. Komoda: 93x42x81 cm. Odporúčame zakúpiť rošt Stelar v pevnom ráme 160x200 cm a matrac
s rozmerom 160x200 cm z našej ponuky zo strán 192 a 193.

€

889

Cena za komplet
( skriňa 208 + posteľ + 2x nočný stolík )

všetky komponenty je možné
zakúpiť aj jednotlivo

skriňa 208 S1-11:
skriňa 258 S1-12:
komoda S1-27:
posteľ 160x200 S1-31:
2 ks nočný stolík S1-23:

extra vysoký lesk HG
ASIENA
SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK

208 S1-11

564 €
671 €
135 €
207 €
118 €

258 S1-12

moderná spálňová zostava, prevedenie: biela/extra vysoký biely lesk HG, materiál: DTD laminovaná. Rozmery (ŠxHxV): Posteľ 160x200 cm s LED osvetlením/biele podfarbenie,
vonkajší rozmer 168x205x101 cm. Posteľ je dodávaná bez roštu a matraca. Skriňa 3-dverová so zrkadlom a LED osvetlením /biele podfarbenie/ s posuvnými dverami (208 S1-11):
208x67x213 cm alebo (258 S1-12) 258x67x213 cm. Nočný stolík: 47x41x35 cm. Komoda 3-zásuvková (ŠxHxV): 93x42x81 cm. Odporúčame zakúpiť rošt Stelar v pevnom ráme
160x200 cm a matrac s rozmerom 160x200 cm z našej ponuky zo strán 192 a 193.
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999

€

Cena za komplet
( skriňa + posteľ + 2x nočný stolík )
všetky komponenty je možné
zakúpiť aj jednotlivo

skriňa so zrkadlom:

627 €

komoda:

617 €
289 €

posteľ 180x200
s úložným priestorom +
2ks nočný stolík : 396 € 382 €

LUMERA

spálňová zostava v provensálskom štýle, materiál DTD fóliovaná, farebné prevedenie: pínia biela/dub sonoma truflový. Posteľ je dodávaná s úložným priestorom (2 zásuvky)
a s dvoma nočnými stolíkmi, vonkajšie rozmery (ŠxHxV): 186x205x91cm, plocha na spanie: 180x200cm, posteľ dodávaná bez roštu a matraca, nočný stolík (ŠxHxV):
60x42x49cm. 5-dverová skriňa (3 dvere so zrkadlom), (ŠxHxV): 241x62x212 cm, komoda (ŠxHxV): 150x42x90cm. K posteli odporúčame zakúpiť rošt a matrac 180x200 cm
z našej ponuky na strane 192 a 193.

826

€

Cena za komplet

(skriňa+posteľ 160x200 s úložným priestorom + 2x nočný stolík )
všetky komponenty je možné
zakúpiť aj jednotlivo

skriňa 8X6GUE02:

437 €

police do skrine 3 ks POTSSZK2:

59 €

organizér do skrine POTSSZK1:

72 €

komoda 8X6GUE46:

166 €

posteľ 8X6GUE16 160x200
s úložným priestorom:

263 €

nočný stolík 8X6GUE22:

63 €

UTAH

organizér
POTSSZK1

police
POTSSZK2

moderná spálňa, materiál: DTD laminovaná, farebné
prevedenie: dub zlatý grandson/uni sivá, rozmery: (ŠxHxV):
skriňa so zrkadlom 8X6GUE02: 219x67x218 cm, posteľ
160x200 cm 8X6GUE16 s úložným priestorom (2 x zásuvka):
167x209x80 cm, nočný stolík 8X6GUE22: 50x35x39 cm,
komoda 8X6GUE46: 120x40x78,5 cm. Možnosť dokúpiť
police P0TSSZK2 do skrine (v balení 3 ks biele) (ŠxHxV):
107x47x2 cm, v cene: 59€ alebo organizér P0TSSZK1 do
skrine biely (ŠxHxV): 107x48x159 cm v cene: 72€. K posteli
odporúčame zakúpiť rošt a matrac s rozmerom 160x200 cm
zo strany 192 a 193.

939€
Cena za komplet
( skriňa+posteľ s úložným priestorom
+ 2x nočný stolík )
všetky komponenty je možné zakúpiť aj jednotlivo.

skriňa BX 72: 536 €
komoda DA 44: 144 €
posteľ DA 26
s úložným priestorom
vrátane bočných zásuviek: 277 €
nočný stolík DA 22: 63 €

BETINO
198

moderná spálňa, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma tmavý. Skriňa so zrkadlom BX 72 (ŠxHxV): 219x66x218 cm, komoda DA 44 ( ŠxHxV):
90x42x96 cm, Posteľ DA 26 s úložným priestorom (ŠxHxV): 165x213x90 cm, nočný stolík (ŠxHxV): 50x35x39 cm. K posteli Betino DA 26 odporúčame
zakúpiť rošt a matrac s rozmerom 160x200 zo strany 192 a 193.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK

novinka

238€
140x200cm

249€
160x200cm

sivohnedá taupe+gold chróm zlatý - matný

KAISA

moderná posteľ s prešívanými čelami a lamelovým roštom. Prevedenie: ružová alebo
sivohnedá taupe velvet látka + kovové nohy – gold chróm zlatý - matný, rozmery (ŠxHxV):
150x210x110 cm, plocha na spanie: 140x200 cm alebo 170x210x110 cm, plocha na spanie:
160x200 cm, výška po rošt: 28 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 140x200 cm alebo
160x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 30.07.2020

ružová+gold chróm zlatý - matný

299€

novinka

140x200cm

309€
160x200cm

329€
180x200cm

béžová+gold chróm zlatý - matný

KADOSA

petrolejová+gold chróm zlatý - matný

moderná posteľ s prešívaným čelom a lamelovým roštom. Prevedenie: petrolejová alebo béžová velvet látka + kovové nohy – gold chróm zlatý - matný, rozmery (ŠxHxV): 150x210x110 cm, plocha
na spanie: 140x200 cm, 170x210x110 cm, plocha na spanie: 160x200 cm alebo 190x210x110 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 28 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom
140x200 cm, 160x200 cm alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 30.07.2020

novinka

244€

€
179
novinka

140x200cm

255€
160x200cm

269€
180x200cm

sivá+strieborná

TAGART

moderná posteľ s vysokým čelom a lamelovým roštom. Prevedenie: sivá velvet látka + kovové
nohy s rámom postele so strieborným náterom, rozmery (ŠxHxV): 150x210x110 cm, plocha
na spanie: 140x200 cm, 170x210x110 cm, plocha na spanie: 160x200 cm alebo 190x210x110
cm, plocha na spanie: 180x200 cm. Výška po rošt: 28 cm. Možnosť dokúpenia matraca s
rozmerom 140x200 cm, 160x200 cm alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192
a 193. Na sklade od 30.07.2020. Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

MINAR

posteľ s rolovaným roštom. Materiál: masívne borovicové drevo+MDF. Farebné
prevedenie: sivá. Rozmery (ŠxHxV): 168x208x112 cm, plocha na spanie: 160x200 cm.
Výška po rošt: 33,5 cm. Možnosť dokúpiť pružinový matrac s rozmerom 160x200 cm
na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 30.06.2020.

199

444€

€

433
160x200 cm

486€

479€
180x200 cm

NÁŠ

TIP!

OREA

luxusná moderná posteľ s vysokým prešívaným čelom a praktickým úložným priestorom
- 4 zásuvky, súčasťou postele je aj rolovaný rošt, prevedenie: látka sivohnedá + drevené nohy vo farbe wenge,
rozmery (ŠxHxV): 165x216,5x122,2 cm, plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 185x216,5x122,2 cm, plocha na
spanie: 180x200cm, výška ložnej plochy: 35,5 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 160x200 alebo
180x200cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

€

422
160x200 cm

€

439
180x200 cm

XADRA

luxusná moderná posteľ s vysokým prešívaným čelom a praktickým úložným priestorom
- 4 zásuvky, súčasťou postele je aj rolovaný rošt, prevedenie: látka sivá melír + drevené nohy vo farbe wenge,
rozmery (ŠxHxV): 165x216,5x122,2 cm, plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 185x216,5x122,2 cm, plocha
na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 30,6 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm
na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

€
€
Xxx
299
€
333

€

449
€
499
160x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

180x200 cm

hnedá velvet látka

novinka

SUZI

novinka
moderná posteľ s úložným priestorom (1 zásuvka) a lamelovým roštom, prevedenie:
látka sivohnedá, rozmery (ŠxHxV): 170x217x115 cm, plocha na spanie: 160x200 cm
alebo 190x217x115 cm, plocha na spanie: 180x200 cm výška po rošt: 28 cm. Možnosť
dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200 na základe našej ponuky zo
strany 192 a 193. Na sklade od 09.07.2020.

€

349
€
379

ANGALA

luxusná posteľ s vysokým prešívaným čelom a predným čelom, ktoré tvorí prešívaná
lavica s úložným priestorom, čelo je zdobené dekoratívnymi krištáľmi čírej farby, vrátane
úložného priestorou a lamelového roštu. Prevedenie: sivá velvet látka +priehľadné akrylové nohy alebo hnedá
velvet látka + priehľadné akrylové nohy, rozmery (ŠxHxV): 168x256x121 cm, plocha na spanie: 160x200 cm alebo
188x256x121 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 27 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom
160x200 cm alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 20.07.2020.

novinka

novinka

160x200 cm

EMERI
200

269€
289€
160x200 cm

180x200 cm

moderná posteľ s úložným priestorom (1 zásuvka) a lamelovým roštom,
prevedenie: látka svetlosivá, rozmery (ŠxHxV): 174x218x120 cm, plocha na spanie:
160x200 cm alebo 194x218x120 cm, plocha na spanie: 180x200 cm výška po
rošt: 33 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200 na
základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 19.07.2020.

sivá velvet látka

180x200 cm

KERALA

posteľ s úložným priestorom a vyklápacím lamelovým roštom, prevedenie: ekokoža
biela. Rozmery (ŠxHxV): 169x215x92 cm, plocha na spanie 160x200 cm alebo
189x215x92 cm, plocha na spanie 180x200 cm. Výška po rošt je 25,5 cm. K posteli
odporúčame dokúpiť matrac s rozmerom 160x200 cm alebo 180x200 na základe
našej ponuky zo strany 192 a 193.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

€

€

188

169€

€

199 225
160x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

BALDER NEW

posteľ s prešitým čelom a s latkovým roštom, prevedenie: látka sivá
+ drevené nohy vo farbe natural, rozmery (ŠxHxV):167,5x214x110 cm, plocha na spanie: 160x200 cm; alebo
187,5x214x110 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 27 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom
160x200 alebo 180x200cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.
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COLON NEW

posteľ s latkovým roštom, prevedenie: látka tmavosivá + drevené
nohy vo farbe natural, rozmery (ŠxHxV): 165x215x117,2 cm, plocha na spanie: 160x200cm, výška po
rošt: 26 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 160x200 na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.
Model len do vypredania zásob.

€

€

299 335

€

160x200 cm

180x200 cm

biela ekokoža

tmavohnedá

ARKONA

posteľ s roštovou doskou, prevedenie: tmavohnedá, biela ekokoža, vonkajšie
rozmery (ŠxHxV): 95,5x204x91cm, výška po rošt: 30cm, plocha lôžka: 90x200cm, nohy – drevo. K posteli je
možnosť dokúpiť matrac na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

Pri kúpe postele získavate ZADARMO masážny prístroj - NEUROSTIMULÁTOR TEMPO.

zľava

-44%
za posteľ

€

778

luxusná moderná posteľ s vysokým prešívaným čelom a praktickým úložným
SANTOLA priestorom
- 1 veľká zásuvka, súčasťou postele je aj rolovaný rošt, prevedenie:
látka sivá + drevené nohy vo farbe wenge, (ŠxHxV): 165x217x118 cm, plocha na spanie: 160x200 cm; alebo
185x217x118 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 33,4 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom
160x200 alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

Pri kúpe postele získavate ZADARMO masážny prístroj - NEUROSTIMULÁTOR TEMPO.

€ DARČEK

€
428

zľava

prístroj
masážny
e
v hodnot

30,-

732€

-47%
€

386

NAZUKA
luxusná moderná posteľ s lamelovým roštom + 4 šuplíky, prevedenie: čierna + biela ekokoža, vonkajšie
rozmery (ŠxHxV): 166,5x215x98,5 cm, výška postele po rošt: 27 cm, čo podľa výšky vami zvoleného
matraca vytvára vysokú plochu na spanie, plocha lôžka: 160x200 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom
160x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Model len do vypredania zásob.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

za posteľ

TORENZO
luxusná moderná posteľ s lamelovým roštom, prevedenie: čierna + biela ekokoža, vonkajšie
rozmery (ŠxHxV): 172,5x237,5x92,7 cm, výška postele po rošt: 28,5 cm, čo podľa výšky vami
zvoleného matraca vytvára vysokú plochu na spanie, plocha lôžka: 160x200 cm. Možnosť
dokúpiť matrac s rozmerom 160x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

201

novinka

€

€
494 537

549€ 594€
160x200 cm

160x200 cm

180x200 cm

NADIA

180x200 cm

AKANA

moderná posteľ s vysokým prešívaným čelom, úložným priestorom a lamelovým roštom. Okolo čela je
dekoratívny rám z nehrdzavejúcej ocele. Prevedenie: látka tmavosivá, rozmery (ŠxHxV): 170x217x130 cm,
plocha na spanie: 160x200 cm alebo 190x217x130 cm, plocha na spanie: 180x200 cm výška po rošt: 23 cm.
Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200 na základe našej ponuky zo strany 192 a 193
Na sklade od 09.07.2020.

€

€

367 397

luxusná moderná posteľ s vysokým prešívaným čelom a praktickým úložným priestorom – 4 zásuvky, súčasťou
postele je aj latkový rošt, prevedenie: látka krémová, rozmery (ŠxHxV): 174x219,5x126,7 cm, plocha na spanie:
160x200 cm; alebo 194x219,5x126,7 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 28,8 cm. Možnosť
dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

novinka

180x200 cm

160x200 cm

299€
339€
160x200 cm

GIOVANA

ELSIE

posteľ s vysokým prešívaným čelom a lamelovým roštom, prevedenie: sivá látka + drevené nohy vo
farbe dub, rozmery (ŠxHxV): 174x215,5x117 cm, plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 194x215,5x117 cm,
plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 25,3 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200
alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

€

€

345 365
160x200 cm

180x200 cm

OLINA NEW
luxusná moderná posteľ s prešívaným vysokým čelom a praktickým úložným priestorom - 2 zásuvky,
súčasťou postele je aj latkový rošt, prevedenie: látka sivá, rozmery (ŠxHxV): 166x212x120 cm, plocha na spanie:
160x200 cm; alebo 186x212x120 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 27,5 cm. Možnosť dokúpenia
matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Posteľ v rozmere
180x200 cm doplnenie zásob 29.06.2020.

202

180x200 cm

moderná posteľ s prešívaným čelom, úložným priestorom a lamelovým roštom, prevedenie: látka sivá,
rozmery (ŠxHxV): 170x219x90 cm, plocha na spanie: 160x200 cm alebo 190x219x90 cm, plocha na spanie:
180x200 cm výška po rošt: 23 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200 na základe
našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 09.07.2020.

novinka

488€ 524€
160x200 cm

180x200 cm

JOSIE
moderná posteľ s vysokým prešívaným čelom, úložným priestorom a lamelovým roštom, prevedenie: látka
svetlosivá, rozmery (ŠxHxV): 182x219x142 cm, plocha na spanie: 160x200 cm alebo 202x219x142 cm, plocha
na spanie: 180x200 cm výška po rošt: 35 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200
na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 09.07.2020.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

€

€

499

€

549

180x200 cm

výška čela až 167 cm

180x200 cm

výška čela až 167 cm

160x200 cm

549

nové farebné prevedenie svetlohnedá
luxusná posteľ s vysokým prešívaným čelom a lamelovým roštom, prevedenie: sivá látka + drevené nohy v čiernej farbe alebo svetlohnedá látka (180x200) + drevené nohy v čiernej farbe,
rozmery (ŠxHxV): 214x220x167 cm, plocha na spanie: 160x200 cm alebo 234x220x167 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 28,8 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom
160x200 alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Prevedenie svetlohnedá skladom od 15.07.2020.

ALESIA

€

349€ 389

257€
289€

180x200 cm

160x200 cm

160x200 cm

výška čela až 160 cm

180x200 cm

novinka

REINA

luxusná posteľ s vysokým prešívaným čelom a lamelovým roštom. Čelo je zdobené
dekoratívnymi krištáľmi čírej farby. Prevedenie: zlatá velvet látka + drevené nohy
v čiernej farbe, rozmery (ŠxHxV): 196,8x213x160 cm, plocha na spanie: 160x200 cm
alebo 216,8x213x160 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 30,6 cm.
Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 cm alebo 180x200 cm na základe
našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 15.07.2020

€

329
163x200 cm

GULIA 2
NEW

€

349
183x200 cm

moderná posteľ s úložným priestorom a lamelovým roštom, prevedenie: látka
sivá, rozmery (ŠxHxV): 173,5x223,5x106 cm, plocha na spanie: 163x200 cm;
alebo 193,5x223,5x106 cm, plocha na spanie: 183x200 cm, výška po rošt:
32,5 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 163x200 alebo 183x200
na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

posteľ s prešívaným čelom a latkovým roštom, prevedenie: sivá látka + drevené

nohy vo farbe tmavý orech, rozmery (ŠxHxV): 165,5x217x100 cm, plocha na spanie:
KAROLA 160x200
cm; alebo 185,5x217x100 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt:
21 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm na
NEW základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

€

236 259€
160x200 cm

ELENA
NEW

180x200 cm

posteľ s prešívaným čelom a latkovým roštom, prevedenie: piesková látka
+ drevené nohy vo farbe tmavý orech, rozmery (ŠxHxV): 165,5x217x100 cm, plocha
na spanie: 160x200 cm; alebo 185,5x217x100 cm, plocha na spanie: 180x200 cm,
výška po rošt: 21 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo
180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.
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148€

159€

160x200 cm

180x200 cm

145€
167€
160x200 cm

180x200 cm

NADIRA

posteľ s lamelovým roštom, prevedenie: ekokoža čierna, (ŠxHxV): 168x210x78cm,
plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 188x210x78 cm, plocha na spanie:
180x200 cm, výška po rošt: 20 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom
160x200 alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

DANETA

posteľ s lamelovým roštom, prevedenie: ekokoža biela, (ŠxHxV): 167x209x77,5 cm,
plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 187x209x77,5 cm, plocha na spanie:
180x200 cm, výška po rošt: 20 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 160x200
alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

€

€
231

zľava

189€

-18%
za posteľ

MIKEL

čierna

posteľ s lamelovým roštom, prevedenie: biela alebo čierna ekokoža, vonkajšie rozmery (ŠxHxV):
168,8x215x87,5 cm, plocha lôžka: 160x200cm, nohy – čierne. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom
160x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

biela

249€

€

€
166
183€

cena za posteľ
bez matraca

160x200 cm

180x200 cm

82€

78

€

cena za
nočný stolík

CARISA
posteľ s roštovými doskami, vonkajšie rozmery (ŠxHxV): 165x216x91 cm alebo 185x216x91 cm, plocha na
spanie: 160x200 alebo 180x200, prevedenie: čierna ekokoža, rozmer 180x200 cm. Možnosť dokúpiť
matrac s rozmerom 160x200 cm/180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

FANTASY
NEW

posteľ s latkovým roštom, prevedenie: biela ekokoža, vonkajšie rozmery postele:
(ŠxHxV): 165x215x106 cm, plocha lôžka 160x200cm, nočný stolík: 48x43x48 cm.
Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 160x200 cm z našej ponuky
na stranách 192 a 193. Model len do vypredania zásob.

309€ 329€
163x200 cm

€

319€ 339

183x200 cm

163x200 cm

183x200 cm

JADA NEW

DORLEN 2 NEW

posteľ s úložným priestorom a vyklápacím lamelovým roštom, vrátane RGB LED osvetlenia
(v čele postele), prevedenie: ekokoža biela, (ŠxHxV): 169x208x82 cm, plocha na spanie: 163x200 cm; alebo
189x208x82 cm, plocha na spanie: 183x200, výška po rošt: 31 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom
163x200 alebo 183x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

moderná posteľ s prešívaným čelom, s úložným priestorom a vyklápacím lamelovým roštom, prevedenie: ekokoža
biela, (ŠxHxV): 175x223x100 cm, plocha na spanie: 163x200 cm; alebo 195x223x100 cm, plocha na spanie:
183x200 cm, výška po rošt: 33 cm.Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 163x200
alebo 183x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.
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SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

€

€

419 439
163x200 cm

€

299
160x200 cm

183x200 cm

315€
180x200 cm

moderná posteľ s úložným priestorom a vyklápacím lamelovým roštom, vrátane RGB
LED osvetlenia (v čele postele), prevedenie: ekokoža biela+čierna, (ŠxHxV):
182x226x83,5 cm, plocha na spanie: 163x200 cm; alebo 202x226x83,5 cm, plocha
na spanie: 183x200 cm, výška po rošt: 31 cm. Možnosť dokúpiť matrac
s rozmerom 163x200 alebo 183x200cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

MANILA
NEW

€

€

327

334

160x200 cm

180x200 cm

FILIDA

moderná posteľ s lamelovým roštom a RGB LED osvetlením (v čele postele),
prevedenie: ekokoža biela, (ŠxHxV): 182x224x68 cm, plocha na spanie:
160x200 cm; alebo 202x224x68 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt:
13,5 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm
na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

novinka

€

259
160x200 cm

€

285
180x200 cm

CLARETA

moderná posteľ s praktickým úložným priestorom – 4 zásuvky, vrátane lamelového
roštu a RGB LED osvetlenia (v čele postele), prevedenie: ekokoža biela, (ŠxHxV):
168x214x85,5 cm, plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 188x214x85,5 cm, plocha na spanie: 180x200 cm v cene
334 €, výška po rošt: 33,5cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm na základe našej
ponuky zo strany 192 a 193. V rozmere 160x200 cm doplnenie zásob 05.06.2020

€

325
160x200 cm

FELINA

moderná posteľ s lamelovým roštom a RGB LED osvetlením (v čele postele),
prevedenie: ekokoža čierna. Rozmery (ŠxHxV): 175x220x88 cm, plocha
na spanie 160x200 cm alebo 195x220x88 cm, plocha na spanie: 180x200 cm.
Výška po rošt je 21,5 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrac s rozmerom
160x200 cm alebo 180x200 cm zo strany 192 a 193.

€

379

€

359

163x200 cm

180x200 cm

399€
183x200 cm

PASCALE

BIRGET NEW

€

279€

moderná posteľ s lamelovým roštom a RGB LED osvetlením (pod rámom postele),
prevedenie: ekokoža biela, (ŠxHxV): 170x236x68 cm, plocha na spanie: 160x200 cm;
alebo 190x236x68 cm, plocha na spanie: 180x200 cm v cene 359 €, výška po rošt: 24,5 cm. Možnosť dokúpiť
matrac s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.
V rozmere 180x200 cm doplnenie zásob 05.06.2020

299

moderná posteľ s úložným priestorom a vyklápacím lamelovým roštom,
vrátane LED osvetlenia (okolo rámu postele - biele podfarbenie), prevedenie: ekokoža čierna, (ŠxHxV):
171x213x90,5 cm, plocha na spanie: 163x200 cm; alebo 191x213x90,5 cm, plocha na spanie:
183x200 cm výška po rošt: 32 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 163x200 alebo 183x200 cm
na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

160x200 cm

160x200 cm

€

299

€

319

180x200 cm

180x200 cm

LUXOR

moderná posteľ s lamelovým roštom, prevedenie: ekokoža biela+čiena, rozmery
(ŠxHxV): 168x240,5x86 cm, plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 188x240,5x86 cm,
plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 30,5 cm. Možnosť dokúpenia matraca
s rozmerom 160x200 alebo 180x200 na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

DULCEA

moderná posteľ s lamelovým roštom a RGB LED osvetlením (v čele postele),
prevedenie: ekokoža sivá, (ŠxHxV): 169x217x74 cm, plocha na spanie:
160x200 cm; alebo 189x217x74 cm, plocha na spanie: 180x200 cm, výška po rošt: 21,5 cm. Možnosť
dokúpiť matrac s rozmerom 160x200 alebo 180x200cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.
V rozmere 180x200 cm doplnenie zásob 28.08.2020

205

BOXSPRINGOVÉ POSTELE
novinka

€

725

749

819€

160x200 cm

180x200 cm

výška až 65cm

látka Tatum 280
svetlosivá

779€

180x200 cm

výška až 65cm

160x200 cm

novinka

€

vzorkovník látky Tatum

273
hnedá

275
horčicová

moderná posteľ typu BOXSPRING s vysokým čelom a praktickým úložným priestorom
MARTINI
s jednou vrstvou bonelových pružín a toperom s výškou 5 cm, čo vytvára pohodlný komfortný spánok, farebné
prevedenie: látka Tatum 280 svetlosivá, rozmery: (ŠxHxV): 160x200 – 160x211x118 cm, 180x200 – 180x211x118 cm
– všetky prevedenia na sklade – ihneď k odberu, výška spania až 65 cm. Možnosť objednania aj v iných farebných
prevedeniach v látke Tatum v cene: 160x200 – 763 € a 180x200 – 789 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Možnosť
objednania postele aj v rozmere: 90x200 v cene: 456 € alebo 140x200 v cene: 718 €, dodanie 6-8 týždňov.

novinka

€

899

949

283
tmavosivá

látka Tatum 279 sivá

ORA

moderná posteľ typu BOXSPRING s vysokým čelom a praktickým úložným priestorom s jednou
vrstvou bonelových pružín a toperom s výškou 5 cm, čo vytvára pohodlný komfortný spánok, farebné prevedenie:
látka Tatum 279 sivá, rozmery: (ŠxHxV): 160x200 – 160x211x118 cm, 180x200 – 180x211x118 cm – všetky
prevedenia na sklade – ihneď k odberu, výška spania až 65 cm. Možnosť objednania aj v iných farebných
prevedeniach v látke Tatum v cene: 160x200 – 820 € a 180x200 – 863 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Možnosť
objednania postele aj v rozmere: 90x200 v cene: 499 € alebo 140x200 v cene: 785 €, dodanie 6-8 týždňov.

€

729

180x200 cm

€

€

749

160x200 cm

novinka

180x200 cm

výška až 65cm

výška až 65cm

160x200 cm

278
mentolová

vzorkovník látky Mono
látka Mono 244 svetlosivá

látka Mono 232 béžová
242
modrá

234
hnedá

FONDA

moderná posteľ typu BOXSPRING s vysokým čelom a praktickým úložným priestorom
s jednou vrstvou bonelových pružín a toperom s výškou 5 cm, čo vytvára pohodlný komfortný spánok, farebné
prevedenie: látka Mono 244 svetlosivá, rozmery: (ŠxHxV): 160x200 – 160x211x118 cm, 180x200 – 180x211x118 cm
– všetky prevedenia na sklade – ihneď k odberu, výška spania až 65 cm. Možnosť objednania aj v iných farebných
prevedeniach v látke Mono v cene: 160x200 – 963 € a 180x200 – 999 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Možnosť
objednania postele aj v rozmere: 90x200 v cene: 606 € alebo 140x200 v cene: 927 €, dodanie 6-8 týždňov.

novinka

699

€

729

247
sivá

ESHLY

moderná posteľ typu BOXSPRING s vysokým čelom a praktickým úložným priestorom
s jednou vrstvou bonelových pružín a toperom s výškou 5 cm, čo vytvára pohodlný komfortný spánok, farebné
prevedenie: látka Mono 232 béžová, rozmery: (ŠxHxV): 160x200 – 160x211x118 cm, 180x200 – 180x211x118 cm
– všetky prevedenia na sklade – ihneď k odberu, výška spania až 65 cm. Možnosť objednania aj v iných
farebných prevedeniach v látke Mono v cene: 160x200 – 767€ a 180x200 – 792€. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
Možnosť objednania postele aj v rozmere: 90x200 v cene: 442€ alebo 140x200 v cene: 721€, dodanie 6-8 týždňov.

€

€

848

180x200 cm

160x200 cm

výška až 65cm

vzorkovník látky Tatum

879

180x200 cm

vzorkovník látky Mono

látka Tatum 282 sivá

látka Mono 231 krémová
273
hnedá

MEGAN

275
horčicová

280
svetlosivá

283
tmavosivá

moderná posteľ typu BOXSPRING s vysokým čelom a praktickým úložným priestorom
s jednou vrstvou bonelových pružín a toperom s výškou 5 cm, čo vytvára pohodlný komfortný spánok, farebné
prevedenie: látka Tatum 282 sivá, rozmery: (ŠxHxV): 160x200 – 160x211x118 cm, 180x200 – 180x211x118 cm
– všetky prevedenia na sklade – ihneď k odberu, výška spania až 65 cm. Možnosť objednania aj v iných farebných
prevedeniach v látke Tatum v cene: 160x200 – 746€ a 180x200 – 771€. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Možnosť
objednania postele aj v rozmere: 90x200 v cene: 464€ alebo 140x200 v cene: 713€, dodanie 6-8 týždňov.

206

novinka

€

výška až 65cm

160x200 cm

233 taupe
sivobéžová

242
modrá

234
hnedá

244
svetlosivá

247
sivá

moderná posteľ typu BOXSPRING s vysokým čelom a praktickým úložným priestorom
DORMAN
s jednou vrstvou bonelových pružín a toperom s výškou 5 cm, čo vytvára pohodlný komfortný spánok, farebné
prevedenie: látka Mono 231 krémová, rozmery: (ŠxHxV): 160x200 – 160x211x118 cm, 180x200 – 180x211x118 cm
– všetky prevedenia na sklade – ihneď k odberu, výška spania až 65 cm. Možnosť objednania aj v iných farebných
prevedeniach v látke Mono v cene: 160x200 – 892€ a 180x200 – 927€. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Možnosť
objednania postele aj v rozmere: 90x200 v cene: 578€ alebo 140x200 v cene: 856€, dodanie 6-8 týždňov.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

BOXSPRINGOVÉ POSTELE
€

399

novinka

rozmer 120x200 cm

FERATA

€

rozmer 160x200 cm

rozmer 180x200 cm

látka Colet svetlosivá 04
Vzorkovník látky COLET

sivohneda
taupe 35

€

sivá
17

smaragdová
86

horčicová
65

€

468 499

červená
59

hnedá
38

€

399 429

rozmer 160x200 cm
rozmer 180x200 cm
látka COLET svetlosivá 04

RIANA

€

468 499

rozmer 140x200 cm

látka Colet svetlosivá 04

luxusná moderná posteľ typu BOXSPRING s vysokým čelom a praktickým úložným priestorom. Komfortná
dvojposteľ typu BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružín, čo vytvára pohodlný komfortný spánok.
Spodná drevená konštrukcia je očalúnená látkou. Posteľ je bez prídavnej krycej podložky. Farebné prevedenie: látka
Colet 04 svetlosivá, rozmery: 120x200, 140x200, 160x200 alebo 180x200 -všetky rozmery na sklade ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 120x204x85, 140x204x85, 160x204x85, 180x204x85 cm, výška spania 41 cm, plocha spania podľa
rozmeru postele. Možnosť objednania aj v iných farebných prevedeniach v látke Colet. Dodacia lehota 6 – 8 týždňov.

€

€

429

rozmer 120x200 cm
rozmer 140x200 cm
látka COLET mentolová 83

látka Colet svetlosivá 04

látka Colet mentolová 83

Vzorkovník látky COLET

luxusná moderná posteľ typu BOXSPRING s vysokým čelom a praktickým úložným priestorom. Komfortná dvojposteľ typu
BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružín, čo vytvára pohodlný komfortný spánok. Spodná drevená konštrukcia je
očalúnená látkou. Posteľ je bez prídavnej krycej podložky. Farebné prevedenie: látka Colet 04 svetlosivá, rozmer 160x200
a 180x200 alebo látka Colet 83 mentolová rozmer 120x200 a 140x200 -všetky rozmery a prevedenia na sklade ihneď
sivohneda
k odberu, rozmery (ŠxHxV): 120x204x85, 140x204x85, 160x204x85, 180x204x85 cm, plocha spania podľa rozmeru postele. taupe 35
Výška spania 41 cm. Možnosť objednania aj v iných farebných prevedeniach v látke Colet. Dodacia lehota 6 – 8 týždňov.

sivá
17

smaragdová
86

horčicová
65

červená
59

hnedá
38

566€

535€
160x200cm

180x200cm

Komfort

553€

160x200cm

589€

180x200cm

Megakomfort

609€

160x200cm

639€

180x200cm

výška až 57cm

Megakomfort VISCO

NOVARA

ekokoža biela/Inari 91 sivá

vyobrazený model na sklade ihneď k odberu

ekokoža biela/Inari 100 čierna

Typ KOMFORT: komfortná dvojposteľ typu BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružín, čo vytvára pohodlný komfortný spánok. Spodná drevená konštrukcia je očaluenená látkou. Posteľ je vrátane prídavnej krycej podložky (z mäkkej
polyuretánovej peny, výška cca 4cm, snímateľný poťah na zips, ktorý je možné prať do 60°C), rozmer (ŠxHxV): 180x208x105 cm, plocha na spanie 160x200cm, alebo 200x208x105 cm, plocha na spanie 180x200,
výška lôžka až 57 cm.
Typ MEGAKOMFORT: megakomfortná dvojposteľ typu BOXSPRING s pružinovou vrstvou, čo vytvára pohodlný komfortný spánok. Spodná drevená konštrukcia je očalúnená poťahovou látkou. Stred matraca tvoria pružiny v taštičkách obalených
vrstvou proti otlačeniu. Výhodou týchto matracov je výrazná pružnosť a vzdušnosť. Posteľ je vrátane prídavnej krycej podložky (z mäkkej polyuretánovej peny, výška cca 4 cm, snímateľný poťah na zips, ktorý je možné prať do 60°C), rozmer (ŠxHxV):
180x208x105cm, plocha na spanie 160x200 cm, alebo 200x208x105 cm, plocha na spanie 180x200, výška lôžka až 57 cm.
Typ MEGAKOMFORT VISCO: megakomfortná dvojposteľ typu BOXSPRING s jednou vrstvou bonelových pružín, čo vytvára pohodlný komfortný spánok. Spodná drevená konštrukcia je očalúnená poťahovou látkou. Stred matraca tvoria pružiny
v taštičkách obalených vrstvou proti otlačeniu. Výhodou týchto matracov je výrazná pružnosť a vzdušnosť. Posteľ je vrátane prídavnej krycej podložky z pamäťovej peny, výška cca 4 cm, snímateľný poťah na zips, ktorý je možné prať do 60°C, rozmer
(ŠxHxV): 180x208x105 cm, plocha na spanie 160x200cm, alebo 200x208x105 cm, plocha na spanie 180x200, výška lôžka až 57 cm.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

207

225€

novinka

160x200 cm

294

€

€

334

€

289 329€
160x200 cm

180x200 cm

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
SATURN 1 posteľ 160: 165,3x208x101,6 cm 289€
SATURN 2 posteľ 180: 187,8x208x101,6 cm 329€
79€
SATURN 3 nočný stolík: 40x45x50 cm
199€
SATURN 4 komoda 3Z: 90x45x75 cm
87€
SATURN 5 zrkadlo: 72x6,8x110 cm
Moderná posteľ s 3 zásuvkami, materiál: masívne drevo+ MDF, farebné prevedenie:
dub. Posteľ je dodávaná s latkovým roštom. Rozmery (ŠxHxV), posteľ: 164,7x204,4x33 cm,
plocha lôžka: 160x200 cm. Výška po rošt 30,4 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrac
s rozmerom 160x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.
Na sklade od 15.07.2020

SIRUS

spálňová zostava v rustikálnom štýle, materiál: masívne drevo+MDF,
farebné prevedenie: dub tmavý. Posteľ je dodávaná s latkovým roštom.
Výška po rošt 25,7 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrac s rozmerom
160x200 cm alebo 180x200 cm zo strany 192 a 193.

SATURN

€

269
328€
160x200 cm

183x200 cm

259

€

€

235
160x200 cm

NOLAS

299

€

73€

€

278

nočný stolík

183x200 cm

posteľ s čalúneným čelom, materiál: masívne drevo+ MDF + látka, farebné prevedenie: orech
+ tmavozelená. Posteľ je dodávaná s latkovým roštom. Rozmery (ŠxHxV): 165,5x207x100 cm,
plocha lôžka: 160x200 cm alebo 188x207x100 cm, plocha lôžka: 183x200 cm. Výška po rošt
31,5 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrac s rozmermi 160x200 cm alebo 183x200 cm zo
strany 192 a 193. Možnosť dokúpiť nočný stolík BETRA vo farebnom prevedení orech v cene
79€. Model len do vypredania zásob.

€

399
486€

KABOTO
399

€

79

nočný stolík

€

369€

160x200 cm

183x200 cm

posteľ s latkovým roštom, materiál masívne drevo, farebné prevedenie:
dub. Rozmery (ŠxHxV), posteľ: 168x207,6x89 cm, plocha lôžka: 160x200 cm
alebo 190,6x207,6x89 cm, plocha lôžka: 183x200 cm, nočný stolík: 45x40x51,6 cm,
masívne drevo+MDF. Výška po rošt 31,5 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrace
s rozmermi 160x200 cm alebo 183x200 cm zo strany 192 a 193.

160x200 cm

489

€

445€
183x200 cm

€

78

€

69,90
nočný stolík

BETRA
posteľ s vysokým čalúneným čelom a 6 zásuvkami, materiál: masívne drevo+ MDF + látka, farebné prevedenie: posteľ:
orech + látka béžová, nočný stolík so zásuvkou: orech. Posteľ je dodávaná s latkovým roštom. Rozmery (ŠxHxV), posteľ:
166x210x119,3 cm, plocha lôžka: 160x200 cm alebo 188,6x210x119,3 cm, plocha lôžka: 183x200 cm, nočný stolík:
50,4x40x50 cm. Výška po rošt 31,5 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrac s rozmermi 160x200 cm alebo 183x200
cm zo strany 192 a 193.

208

IRISUN
posteľ s vysokým čalúneným čelom a 6 zásuvkami, materiál: masívne drevo+ MDF + látka, farebné prevedenie:
posteľ: dub + látka mentolová, nočný stolík so zásuvkou: dub. Posteľ je dodávaná s latkovým roštom. Rozmery
(ŠxHxV), posteľ: 166x210x119,3 cm, plocha lôžka: 160x200 cm alebo 188,6x210x119,3 cm, plocha lôžka:
183x200 cm, nočný stolík: 50,4x40x50 cm. Výška po rošt 31,5 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrac s
rozmermi 160x200 cm alebo 183x200 cm zo strany 192 a 193. Model len do vypredania zásob.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/NOČNÉ STOLÍKY/POSTELE

299€

319

€

277

348€

JAVA 1 posteľ 160:
165x211x120 cm

€

289€

214

JAVA 6
komoda 6Z
so zrkadlom:
komoda:

€

299

JAVA 2 posteľ 180:

€

199€

JAVA 4
nočný stolík 3Z:

120x45x78,5 cm,
zrkadlo:
79x2x108 cm

185x211x120 cm

45x40x59,5 cm

€

76

JAVA 3
nočný stolík 2Z:
45x43x49,5 cm

JAVA 5
komoda 4Z:
90x45x95,5 cm

JAVA

89€

masívne drevo/MDF

spálňová zostava v klasickom štýle, materiál: masívne drevo+ MDF, farebné prevedenie: biela. Posteľ je dodávaná s latkovým roštom. Výška po rošt 24,5 cm. K posteli odporúčame zakúpiť matrac s rozmerom
160x200 cm alebo 180x200 cm zo strany 192 a 193. Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV). Prvky Java 1, 2 a 6 len do vypredania zásob.

389€ 444€
160x200 cm

519€

180x200 cm

469€
160x200 cm

MOET

posteľ s úložným priestorom a vyklápacím lamelovým roštom, materiál: masívne drevo+
MDF + ekokoža, farebné prevedenie: biela + čierna, rozmery (ŠxHxV): 166,9x208,6x103,6 cm,
plocha na spanie 160x200 cm. Výška po rošt 25,7 cm. K posteli odporúčame zakúpiť matrac s rozmerom
160x200 cm zo strany 192 a 193. Model len do vypredania zásob.

MACRO

posteľ s praktickým úložným priestorom - 4 zásuvky, súčasťou postele je aj latkový
rošt, materiál: masívne drevo+MDF, farebné prevedenie: biela, rozmery (ŠxHxV):
169,9x208,3x103,6 cm, plocha na spanie 160x200 cm; alebo 189,9x208,3x103,6 cm, plocha na
spanie 180x200 cm. Výška po rošt 25,7 cm. K posteli odporúčame zakúpiť matrac s rozmerom
160x200 cm alebo 180x200 cm zo strany 192 a 193.

199€ 213€
(160x200)

(180x200)

€

199

225

€

€

207

PROVO

LUCAS NEW

posteľ s rolovaným roštom, materiál: masívne borovicové drevo, farebné prevedenie: dub, rozmery (ŠxHxV):
170x213x82 cm alebo 190x213x82 cm. Plocha na spanie 160x200 cm alebo 180x200 cm. Možnosť dokúpiť
pružinový matrac s rozmerom 160x200 cm alebo 180x200 na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

posteľ s rolovaným roštom, farba: biela, materiál: masívne borovicové drevo + MDF, rozmery (ŠxHxV): 170x210x94
cm, plocha na spanie 160x200 cm; alebo (ŠxHxV): 190x210x94 cm, plocha na spanie 180x200cm. Možnosť dokúpiť
pružinový matrac s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

254

€

(160x200)

(180x200)

€

229
€
275

299

€

160x200 cm

183x200 cm

BEROTO

biela

posteľ s USB portom, materiál: masívne
drevo+MDF, farebné prevedenie: orech.
Posteľ je dodávaná s latkovým roštom.
Rozmery (ŠxHxV), postele: 171x216,3x
88,8 cm, plocha lôžka: 160x200 cm
alebo 193,5x216,3x88,8 cm, plocha
prírodná
lôžka: 183x200 cm, nočný stolík: 45x
40x51,6 cm, masívne drevo + MDF.
Výška po rošt 31,5 cm. K posteli odponočný stolík z borovicového
rúčame dokúpiť matrac s rozmermi
masívneho dreva, farebné
160x200 cm alebo 183x200 cm
prevedenie: biela alebo prírodná, zo strany 192 a 193. Model len do
rozmery (ŠxHxV): 38x32x47 cm. vypredania zásob.
Biele prevedenie v cene 29,90€.

FOSIL

od

€

28

prírodná

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

69,90€

€

65

noční stolík

209

359€

277€
sivá alebo dub

359€

299€
biela

sivá

AUSTIN NEW

AUSTIN

dub

posteľ s prístelkou a úložným priestorom z borovicového masívneho dreva + MDF, farebné prevedenie: biela.
Dodávaná s rolovanými roštami. Rozmery (ŠxHxV): 221x100x92 cm. Rozmery horného lôžka 90x210 cm,
rozmer prístelky 90x200 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 90x200 cm (prístelka) s maximálnou
výškou 20 cm a 90x210 cm (horné lôžko) na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

posteľ s prístelkou a 3 zásuvkami, materiál: masívne drevo + MDF, farebné prevedenie: sivá alebo dub.
Posteľ je dodávaná s latkovými roštami. Rozmery (ŠxHxV): 206,8x99,6x93,5 cm. K posteli odporúčame
dokúpiť matrace s rozmermi 90x200 cm (na prístelku s maximálnou výškou 12 cm) na základe našej ponuky,
zo strany 192 a 193.

289€

289€

sivá

BAROBA

dub antický

posteľ s prístelkou, materiál: masívne drevo + MDF, farebné prevedenie: sivá alebo antický dub. Posteľ je dodávaná s latkovými roštami. Rozmery (ŠxHxV):
209x96,3x107,2 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrace s rozmermi 90x200 cm (na prístelku s max. výškou 25 cm) na základe našej ponuky, zo strany 192 a 193.
V prevedení sivá doplnenie zásob 15.07.2020, dub antický 10.08.2020

nové farebné
prevedenia

sivá

GORETA
GORETA

rozkladacia posteľ s 3 zásuvkami, materiál: masívne drevo+ MDF, farebné prevedenie: dub, biela alebo
sivá. Posteľ je dodávaná s latkovými roštami. Rozmery (ŠxHxV): 209x103x72 cm, plocha lôžka: 180x200 cm.
Výška po rošt 36 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrace s rozmermi 90x200 cm na základe našej ponuky,
zo strany 192 a 193. V prevedení dub a biela doplnenie zásob 15.07.2020

biela

novinka

€

329

EMIRA
posteľ s prístelkou a 3 zásuvkami, materiál: masívne drevo+ MDF, farebné prevedenie: biela. Posteľ je dodávaná
s latkovými roštami. Rozmery (ŠxHxV): 207,5x98,6x93,6 cm. Výška po rošt horného lôžka je 44 cm. K posteli
odporúčame dokúpiť matrace s rozmermi 90x200 cm (na prístelku s max. výškou 15 cm) na základe našej ponuky,
zo strany 192 a 193.

210

dub

354€

novinka

269€

ANTIKO
posteľ s prístelkou a 3 zásuvkami, materiál: masívne drevo+ MDF, farebné prevedenie: antická biela.
Posteľ je dodávaná s latkovými roštami. Rozmery (ŠxHxV): 218x96,3x91,5 cm, výška po rošt horného
lôžka je 41,8 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrace s rozmermi 90x200 cm (na prístelku s max.
výškou 12 cm) na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 15. 07. 2020.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK/POSTELE

235€

229

€

139

€

MAXI

prírodná

viacúčelová posteľ, 4 malé a 1 veľká zásuvka, 1 box na kolieskach, lakovaný borovicový masív, farebné
prevedenie: prírodná, rozmery (ŠxHxV): 205x99,5x69,5 cm, lôžko (ŠxD) 90x200 cm, cena vrátane roštu
bez matraca. Možnosť dokúpiť matrac 90x200 cm zo širokej ponuky na strane 192 a 193.

219€

LAURA

prírodná

posteľ s výsuvnou prístelkou, lakovaný borovicový masív, farebné prevedenie: prírodná, rozmery (ŠxHxV):
208,5x96,5x66 cm, lôžko (ŠxD) 90x203 cm, prístelka 90x200 cm, 2 drevené rolované rošty, bez matracov.
Na vrchné lôžko možnosť dokúpiť matrac Futon Arona, rozmer 90x203 cm a na prístelku možnosť dokúpiť
matrac 90x200 cm s max. výškou 10 cm zo širokej ponuky na strane 192 a 193.

199€

biela s viditeľnou
kresbou dreva

MARINELLA
205€

199

prírodná

posteľ s výsuvnou prístelkou (spodná na kolieskach) + 3 malé zásuvky, roštové dosky na vrchnej posteli; stredná časť a spodná posteľ z preglejky, materiál: lakovaný borovicový masív;
farba dreva: prírodná alebo biela s viditeľnou kresbou dreva; rozmery (ŠxHxV): 208x98x63 cm - posteľ, 200x90 cm, prístelka 194x90 cm s maximálnou výškou 10 cm. Maximálna nosnosť
jednotlivých lôžok je 120kg. Cena je bez matraca. K posteli je možnosť dokúpiť matrac na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

€

289€

GLAMIS

INTRO
posteľ s prístelkou z borovicového masívneho dreva + MDF, farebné prevedenie: biela. Dodávaná s rolovanými
roštami. Rozmery (ŠxHxV): 206x96x66 cm. Možnosť dokúpiť matrace s rozmerom 90x200 cm na základe
našej ponuky zo strany 192 a 193. Do prístelky odporúčame matrac s maximálnou výškou 14 cm.

posteľ s prístelkou z borovicového masívneho dreva + MDF, farebné prevedenie: biela, posteľ dodávaná
s rolovanými roštami. Rozmery (ŠxHxV): 212x97x92 cm. Možnosť dokúpiť matrace s rozmerom
90x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Do prístelky s maximálnou výškou 20 cm.

€

269

novinka

RIKY

269

látka Zetta 298 smaragdová

novinka

€

látka Zetta 302 svetlosivá
BONEL

moderná celočalúnená váľanda s vankúšom a úložným priestorom, materiál: látka Zetta 298 smaragdová alebo Zetta 302 svetlosivá – obidve
farebné prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 83x202x69 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 80x200, výška spania: 46 cm.

POSTELE/NÁBYTOK Z MASÍVNEHO DREVA

211

117€

novinka

90x200 cm
cena za posteľ

€

72

cena za set
2ks kontajnerov

biela

MIDEA

posteľ s latkovým roštom, materiál: masívne drevo+MDF, farebné prevedenie: biela alebo dub.
Rozmery (ŠxHxV): 98,8x209,4x92,2 cm, plocha na spanie: 90x200 cm. Výška po rošt je 31,5 cm. Možnosť
dokúpiť zásuvný kontajner pod posteľ v cene 72€ (cena za 2kusy), rozmery kontajnera (ŠxHxV): 97,5x41,6x32,2 cm.
Možnosť dokúpiť pružinový matrac s rozmerom 90x200cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

79,90€

novinka za skvelú
uvádzaciu cenu

prírodná
90x200 cm

dub

167€
novinka

89€

LIVIO

biela, 90x200 cm

masívna posteľ vhodná do detských izieb, spální alebo ubytovacích zariadení. Materiál: masívne borovicové
drevo, lakované, farebné prevedenie: prírodná alebo biela, rozmery (ŠxHxV): 98x205x53 cm, plocha na spanie
90x200 cm, výška po rošt je 22 cm. Posteľ je dodávaná bez matraca a roštu. Možnosť dokúpiť matrac a rošt s
rozmerom 90x200 cm na základe našej ponuky.

JAMILA
kovová poschodová posteľ, materiál: kov, farebné prevedenie: biela. Posteľ je dodávaná s kovovým roštom, je
možné rozložiť ju na 2 samostatné lôžka. Rozmery (ŠxHxV): 210x97x153 cm, plocha lôžka: 90x200 cm. K posteli
odporúčame dokúpiť matrace s rozmermi 90x200 cm, (na horné lôžko s max. výškou 16 cm) na základe našej
ponuky zo strany 192 a 193.

129€
prírodná

novinka

prírodná

nast
avit
eľná

dĺžk
a 12

5-2

EUNIKA

sivá

05 c

m

drevená posteľ s nastaviteľnou dĺžkou, vrátane rolovaného roštu. Materiál: masívne borovicové drevo+MDF. Farebné
prevedenie: biela,sivá alebo prírodná. Rozmery (ŠxHxV): 125/205x100x62 cm, plocha na spanie: min.- max. 90x120 90x200 cm. Výška po rošt: 32 cm. Možnosť dokúpiť pružinový matrac s rozmerom podľa vami nastavenej dĺžky postele
na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 15.07.2020. Cena v prevedení sivá a biela 137€.

99€ 159€
90x200 cm

160x200 cm

biela

169€

novinka

MANGE

novinka

drevená posteľ s rolovaným roštom. Materiál: masívne borovicové drevo. Farebné prevedenie: sivá. Rozmery
(ŠxHxV): 98x210x94 cm, plocha na spanie: 90x200 cm alebo 168x210x94 cm, plocha na spanie: 160x200 cm.
Výška po rošt: 29,5 cm. Možnosť dokúpiť pružinový matrac s rozmerom 90x200 cm alebo 160x200 cm na
základe našej ponuky zo strany 192 a 193.
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ALPERA
posteľ s rolovaným roštom. Materiál: masívne borovicové drevo. Farebné prevedenie: prírodná.
Rozmery (ŠxHxV): 164x208x67 cm, plocha na spanie: 160x200 cm. Výška po rošt: 25 cm. Možnosť
dokúpiť pružinový matrac s rozmerom 160x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na
sklade od 30.06.2020.

POSCHODOVÉ POSTELE/POSTELE

€

MAKIRA

89

zásuvný kontajner

259

FORKOLA

poschodová posteľ, materiál: masívne drevo+MDF, farebné prevedenie: dub. Posteľ je dodávaná s
latkovými roštami. Rozmery (ŠxHxV): 207x95,6x164,2 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrace s
rozmermi 90x200 cm (na horné lôžko s max. výškou 15 cm) zo strany 192 a 193. Možnosť dokúpiť zásuvný
kontajner pod posteľ v cene 89 € vo farbe dub. Kontajner je možné využiť ako úložný priestor alebo prístelku
(po dokúpení matraca s rozmerom 90x195 cm). Rozmery zásuvného kontajnera (ŠxHxV): 94x198x23,6 cm.

238€

zľava

-16%

257€

€

novinka

349€
NEVIL
poschodová posteľ, materiál:
masívne drevo + MDF,
farebné prevedenie: sivá.
Posteľ je dodávaná s
latkovými roštami. Rozmery
(ŠxHxV): 209x143,6x168,2
cm, plocha na spanie na
spodnom lôžku: 140x200 cm,
na hornom lôžku: 90x200 cm.
Možnosť upevnenia rebríka
na pravú alebo ľavú stranu.
Posteľ je možné rozložiť na 2
samostatné lôžka. K posteli
odporúčame dokúpiť
matrace s rozmermi 140x200
cm a 90x200 cm (na horné
lôžko s max. výškou 12 cm)
na základe našej ponuky zo
strany 192 a 193. Na sklade
od 15.07.2020.

VERSO

poschodová posteľ s rolovanými
roštami, prevedenie: masivne
borovicové drevo, farba: svetlohnedá.
Rozmery (ŠxHxV): 208x98x149 cm.
Plocha na spanie oboch lôžok: 90x200
cm. Možnosť upevnenia rebríka na
pravej alebo na ľavej strane postele. K
posteli odporúčame zakúpiť matrace s
rozmerom 90x200 cm na základe našej
ponuky zo strany 192 a 193, na hornom
lôžku matrac s max. výškou 14 cm.
Model len do vypredania zásob.

309€

poschodová rozložiteľná posteľ s rolovanými roštami, prevedenie: masivne borovicové drevo bielej farby, vrchné
lišty postele v svetlohnedom prevedení. Rozmery (ŠxHxV): 210x100x159 cm. Plocha na spanie 90x200 cm.
Možnosť upevnenia rebríka na pravej alebo ľavej strane. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 90x200 cm na
základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na hornom lôžku matrac s max. výškou 14cm. V prípade neskoršej
potreby možnosť rozdeliť na 2 samostatné postele.

zásuvný kontajner

254€

poschodová posteľ, materiál: masívne drevo+MDF, farebné prevedenie: sivá. Posteľ je dodávaná s latkovými
roštami. Rozmery (ŠxHxV): 210,8x98,2x169 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrace s rozmermi 90x200 cm (na
horné lôžko s max. výškou 15 cm) zo strany 192 a 193. Možnosť dokúpiť zásuvný kontajner pod posteľ v cene 89€ vo
farbe sivá. Kontajner je možné využiť ako úložný priestor alebo prístelku (po dokúpení matraca s rozmerom 90x195
cm). Rozmery zásuvného kontajnera (ŠxHxV): 94x198x23,6 cm.

199€

ROWAN NEW

89€

€

339

326€

LUINI
drevená poschodová rozložiteľná posteľ s rolovanými roštami. Prevedenie: masivne borovicové drevo prírodnej
farby. Rozmery (ŠxHxV): 208x156x152 cm, plocha na spanie dolného lôžka 140x200 cm, plocha na spanie horného
lôžka 90x200 cm. Možnosť upevnenia rebríka na pravej alebo ľavej strane. Možnosť dokúpiť matrace s rozmerom
140x200 a 90x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na hornom lôžku matrac s max. výškou 14 cm.
V prípade neskoršej potreby, možnosť rozdeliť na 2 samostatné postele.

€

294

279€

349€
BAGIRA
poschodová rozložiteľná posteľ s rolovanými roštami, prevedenie: masivne borovicové drevo bielej farby. Rozmery
(ŠxHxV): 211x151x150 cm. Plocha na spanie dolného lôžka 140x200 cm. Plocha na spanie horného lôžka 90x200 cm.
Možnosť upevnenia rebríka na pravej alebo ľavej strane. Možnosť dokúpiť matrace s rozmerom 140x200 a 90x200
cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na hornom lôžku matrac s max. výškou 14cm. V prípade neskoršej
potreby možnosť rozdeliť na 2 samostatné postele.

POSCHODOVÉ POSTELE/POSTELE

RAVELO
poschodová rozložiteľná posteľ s rolovanými roštami, prevedenie: masivne borovicové drevo bielej farby.
Rozmery (ŠxHxV): 208x98x156 cm. Plocha na spanie 90x200 cm. Možnosť upevnenia rebríka na pravej
alebo na ľavej strane postele. Možnosť dokúpiť matrace s rozmerom 90x200 cm na základe našej
ponuky zo strany 192 a 193. Na hornom lôžku matrac s max. výškou 14cm. V prípade neskoršej
potreby možnosť rozdeliť na 2 samostatné postele. Model len do vypredania zásob.
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257€

399€

novinka

novinka

BIBIANA

ELISIA

drevená posteľ v tvare domčeka s rolovaným roštom. Materiál: masívne borovicové drevo + MDF. Farebné
prevedenie: biela + ružová (záves). Rozmery (ŠxHxV): 208x97/109x190 cm. Výška po rošt: 35,5 cm. Plocha na
spanie: 90x200 cm. Možnosť dokúpiť pružinový matrac s rozmerom 90x200 cm na základe našej ponuky zo
strany 192 a 193. Dodávaná aj so závesom (1ks). Na sklade od 30.06.2020.

197€

moderná drevená posteľ s 2 zásuvnými kontajnermi a s rolovaným roštom. Materiál: masívne borovicové
drevo. Farebné prevedenie: biela. Rozmery (ŠxHxV): posteľ: 208x96x148 cm, kontajner: 99x92x22 cm. Výška
po rošt: 27,5 cm. Plocha na spanie: 90x200 cm. Možnosť dokúpiť pružinový matrac s rozmerom 90x200 cm na
základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 30.06.2020.

119€

sivá

INDIGO

ATIMAD

drevená posteľ so zvýšeným lôžkom s rolovaným roštom. Posteľ sa dá zakúpiť s ružovým alebo modrým závesom a
tunelom, prevedenie: masívne borovicové drevo prírodnej farby+bavlna. Možnosť upevnenia rebríka na pravej alebo
na ľavej strane. Rozmery (ŠxHxV): 208x98/128x110 cm. Plocha na spanie 90x200 cm. Možnosť dokúpiť matrac s
rozmerom 90x200 cm s max. výškou 14 cm, na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

novinka

drevená posteľ s rolovaným roštom. Materiál: masívne borovicové drevo. Farebné prevedenie:
prírodná. Rozmery (ŠxHxV): 208x96x185 cm. Plocha na spanie: 90x200 cm. Výška po rošt: 28,5 cm.
Možnosť dokúpiť pružinový matrac s rozmerom 90x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

243€

249€

€

229

dub

ALZENA

VERDI

drevená posteľ so zvýšeným lôžkom s rolovaným roštom, výsuvným stolom a regálom na kolieskach. Posteľ
sa dá zakúpiť s ružovým alebo modrým závesom. Možnosť upevnenia rebríka na pravú alebo ľavú stranu.
Prevedenie: masívne borovicové drevo prírodnej farby+bavlna. Rozmery (ŠxHxV): 198x98x110 cm. Plocha
na spanie 90x200 cm. Možnosť dokúpiť matrac s rozmerom 90x200 cm s max. výškou 14 cm, na základe
našej ponuky zo strany 192 a 193.

drevená posteľ so zvýšeným lôžkom s dreveným roštom a šmýkačkou. Rebrík aj šmýkačku je možné namontovať
ľubovoľne na pravú aj ľavú bočnú stranu podľa priestorových dispozícií. Prevedenie: masívne borovicové drevo
bielej farby+bavlna. Rozmery (ŠxHxV): 208x128/220x110 cm. Plocha na spanie 90x200 cm. Možnosť dokúpiť
matrac s rozmerom 90x200 cm s max. výškou 14 cm, na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Model len
do vypredania zásob.
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POSCHODOVÉ POSTELE/POSTELE

novinka

novinka

299€

€

369

ZEFIRE

d r e v e n á p o s c h o d o vá p o s t e ľ s
rolovanými roštami. Materiál: masívne
borovicové drevo. Farebné
prevedenie: biela s viditeľnou kresbou
dreva. Rozmery (ŠxHxV): 215x98x207
cm. Plocha na spanie: 90x200 cm.
Možnosť dokúpiť pružinové matrace s
rozmermi 90x200 cm (na horné lôžko s
max. výškou 16 cm) na základe našej
ponuky zo strany 192 a 193. Možnosť
dokúpiť ZEFIRE ZÁVES v cene: 98€.

ATRISA
drevená poschodová
posteľ s rolovanými
roštami, materiál: masívne
borovicové drevo. Farebné
prevedenie: biela. Rozmery
(ŠxHxV): 208x98x228 cm.
Plocha na spanie: 90x200
cm. Možnosť dokúpiť
pružinové matrace s
rozmerom 90x200 cm na
horné lôžko s max. výškou 14
cm na základe našej ponuky
zo strany 192 a 193.

novinka
novinka

€

Xxx

354€

429€

FREYA

EVALIA

90x200 cm

drevená poschodová posteľ s
rolovanými roštami.
Materiál: masívne
borovicové drevo. Farebné
prevedenie: prírodná.
Rozmery (ŠxHxV):
208x98x215 cm. Plocha na
spanie: 90x200 cm. Možnosť
dokúpiť pružinové matrace s
rozmermi 90x200 cm (na
horné lôžko s max. výškou 12
cm) na základe našej ponuky
zo strany 192 a 193. Na
sklade od 30.06.2020.

drevená poschodová posteľ s
úložným kontajnerom a s rolovanými
roštami. Materiál: masívne
borovicové drevo. Farebné
prevedenie: biela s viditeľnou
kresbou dreva. Rozmery (ŠxHxV):
p o ste ľ : 2 0 8 / 2 6 8 x 9 8 x 2 3 5 c m ,
kontajner: 198x64x21 cm. Plocha na
spanie: 90x200 cm. Možnosť dokúpiť
pružinové matrace s rozmermi
90x200 cm (na horné lôžko s max.
výškou 14 cm) na základe našej
ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade
od 30.06.2020.

158€

133€

modrá
81

IMPRES

GROSI

moderná posteľ s rolovaným
roštom. Materiál: masivne
borovicové drevo+MDF.
Farebné prevedenie: biela.
Rozmery (ŠxHxV):
207x97x165 cm. Plocha na
spanie 90x200 cm. Možnosť
dokúpiť matrac s rozmerom
90x200 cm na základe našej
ponuky zo strany 192 a 193.

moderná posteľ s rolovaným
roštom. Materiál: masivne
borovicové drevo. Farebné
prevedenie: sivá. Rozmery
(ŠxHxV): 212x107x140 cm. Plocha
na spanie 90x200 cm. Možnosť
dokúpiť matrac s rozmerom
90x200 cm na základe našej
ponuky zo strany 192 a 193.

novinka

235€
prírodná
N10

modrá
81

PEDREZA

drevená pohovka s prístelkou a s rolovanými roštami. Prístelka je na kolieskach a má sklápacie nohy. Materiál: masívne borovicové drevo. Farebné prevedenie: biela.
Rozmery (ŠxHxV): 212x96x94 cm. Plocha na spanie: 90x200 cm, alebo po priložení prístelky vznikne plocha na spanie až 180x200cm. Možnosť dokúpiť pružinové
matrace s rozmerom 90x200 cm (na prístelku s max. výškou 16 cm) na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Na sklade od 30.06.2020.

POSCHODOVÉ POSTELE/ POSTELE

215

132€

119€
biela

dub sonoma/biela

dub sonoma

MATIASI
posteľ univerzálna, 90x200, úložný priestor v troch priestranných zásuvkách, materiál: DTD laminovaná v prevedení buk, dub sonoma, dub
sonoma/biela alebo biela, rozmery (ŠxHxV): 93,4x203,2x40,1 cm. Dodávaná bez roštu a matraca, možnosť dokúpiť na základe ponuky zo strany
192 a 193.

kvalitný
slovenský
výrobok

125

€

139

90x200 cm
biela alebo dub sonoma

€

176

140x200 cm
biela alebo dub sonoma

€

buk

posteľ je skombinovaná s organizérom
MIKADO zo strany 219.

160x200 cm
dub sonoma

166€
160x200 cm
biela

MICHIGAN
biela

biela

posteľ s 2 zásuvkami a s odkladacím priestorom, zásuvky môžete vkladať do priestoru pod posteľou z pravej
alebo ľavej strany podľa potreby, materiál: DTD fóliovaná, prevedenie biela alebo dub sonoma, rozmery
(ŠxHxV): 144,5x204,3x74,2 cm, plocha na spanie: 140x200cm alebo 164,5x204,3x74,2 cm, plocha na spanie:
160x200cm alebo 94,5x204,3x74,2 cm, plocha na spanie: 90x200 cm. Možnosť dokúpenia matracov
s rozmerom: 140x200cm alebo 160x200cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. K posteli s rozmerom
140x200 cm odporúčame zakúpiť kovový rošt 7867 140x200, k posteli s rozmerom 160x200 cm kovový rošt
7866 s rozmerom 160x200 cm a k posteli 90x200 cm kovový rošt 7861 s rozmerom 90x200 cm.

a

€

dub sonom

259

buk

90x200 cm

139€
výška spania
až 66 cm

90x200 cm

buk

OTO

javor

univerzálna posteľ s úložným priestorom,
materiál: DTD laminovaná, rozmery (ŠxHxV):
97x205,6x100 cm, farebné prevedenie:
buk, súčasťou postele je výsuvný nočný stolík. Možnosť
dokúpiť matrac a rošt v pevnom ráme s rozmerom 90x200 cm
z našej ponuky zo str. 192 a 193.

DUET

299€

ROKET

dub sonoma

m

0c

14

216

univerzálne lôžko s tromi zásuvkami, materiál:
DTD laminovaná, prevedenie: buk alebo javor,
rozmery (ŠxHxV): 90x200 cm - 95x204x67 cm.
Možnosť dokúpiť rošt a matrac s rozmerom
90x200 cm na základe ponuky zo strany 192 a 193.
Možnosť vloženia zásuviek na ľavú alebo pravú stranu.

biela

posteľ so zásuvkami, ktoré sa nachádzajú na obidvoch stranách, s odkladacím priestorom, materiál:
DTD fóliovaná, prevedenie: dub sonoma alebo biela 159574, rozmery (ŠxHxV): 150x227,5x74,5 cm, plocha
na spanie 140x200 cm. Možnosť dokúpť matrac s rozmerom 140x200 cm na základe ponuky zo strany
192 a 193. Odporúčame zakúpiť kovový rošt 7867 140x200 cm v cene 102 €.

SPÁLŇOVÝ NÁBYTOK / POSTELE

235€

218€

P prevedenie
ekokoža hnedá/látka vzor Vegas 3

JUDIT

BONEL

VISKA NEW

moderná váľanda s úložným priestorom, Ľ/P prevedenie,
kvalitná bonelová výplň, materiál: ekokoža hnedá/látka
vzor Vegas 3 alebo látka Mura 100 čierna/látka vzor M35
obidve farebné prevedenia - na sklade ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 205x84x63 cm, plocha na spanie:
(ŠxD): 80x200 cm, výška x hĺbka sedu: 40x80 cm.

moderná posteľ s vysokým prešívaným čelom a praktickým úložným
priestorom - 2 zásuvky, vrátane lamelového roštu, prevedenie: látka sivá
alebo hnedá, rozmery (ŠxHxV):96x214,5x103 cm, plocha na spanie:
90x200 cm, výška po rošt: 35,2 cm. Možnosť dokúpenia matraca
s rozmerom 90x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.
V prevedení sivá, doplnenie zásob od 15.07.2020.
látka Mura 100 čierna/látka vzor M35

novinka

209€

(ŠxHxV): 120x55x200 cm

236€

(ŠxHxV): 150x55x200 cm

273€

(ŠxHxV): 180x55x200 cm

BRYS
biela

dub sonoma

moderná vešiaková skriňa s posuvnými
dverami a policou, materiál: DTD laminovaná,
farebné prevedenie: biela alebo dub sonoma.
Možnosť dokúpenia políc v cene 37 €/3 ks.

novinka

348€
140
(ŠxHxV): 140x65x216 cm

448€

sivá/čierna

biela/biela

180

sivá/čierna

ROMUALDA 140

(ŠxHxV): 140x65x216 cm

vnútorné
vybavenie skrine

ROMUALDA

dub lefkas/čierna

dub lefkas/čierna

(ŠxHxV): 180x65x216 cm

moderná elegantná kombinovaná
skriňa so zrkadlom s posuvnými
dverami vrátane vybavenia:
biela/biela zásuvky, police a vešiakové tyče,
materiál: DTD laminovaná,
farebné prevedenie: biela/biela,
dub lefkas/čierna alebo sivá
/čierna.

ROMUALDA 180

(ŠxHxV): 180x65x216 cm

vnútorné
vybavenie skrine

297€
120
(ŠxHxV): 120x64x216 cm

354€
150

(ŠxHxV): 150x64x216 cm

novinka

ROZINE

ROZINE 120

(ŠxHxV): 120x64x216 cm

POSTELE/ SKRINE

ROZINE 150

(ŠxHxV): 150x64x216 cm

moderná 2 - dverová skriňa
so zrkadlom s posúvnymi
dverami s vešiakovou tyčou
a policami, materiál:
DTD laminovaná, farebné
prevedenie: sivá/sivá.

2177

€

38

kvalitný
slovenský
výrobok

biela + dub sonoma
zrkadlo

142€

109€
od

zľava

biela

97€

toaletný stolík
biela

-23%

dub sonoma

VIOLET

dub sonoma/biela

praktický pracovný stôl, ktorý
BELINA
možno ľahko premeniť na toaletný stolík so
zrkadlom (v cene), prevedenie: dub sonoma/biela,
dub sonoma alebo biela, materiál: DTD laminovaná,
rozmery (ŠxHxV): 90x42x83 cm

dub sonoma

biela

moderný toaletný stolík a zrkadlo, DTD laminovaná,
farebné prevedenie: biela alebo dub sonoma, rozmery
(ŠxHxV) toaletný stolík: 115x40x78 cm, zrkadlo:
54,4x2x84,4 cm, stolík je možné využiť aj ako písací
stôl, farebné prevedenie dub sonoma v cene 105€
(toaletný stolík).

€

€
21

BETTY 2 BE02-013-00
41,8x51,8x1,6 cm
4 ks - police do skrine
BE02-005 a 006

kvalitné
slovenské
výrobky

26€
BETTY 2 BE02-012-00
56,8x51,8x1,6 cm
4 ks - police do skrine
BE02-004

37€
BETTY 2 BE02-011-00
86,8x51,8x1,6 cm
4 ks - police do skrine
BE02-001 a 002
univerzálna sektorová zostava vhodná na zariadenie spální, detských a študentských
izieb, šatníkov, materiál: DTD laminovaná, prevedenie: dub sonoma alebo buk.
Všetky komponenty v obidvoch farebných prevedeniach na sklade – ihneď k odberu.

BETTY 2
prevedenie dub sonoma

133€

166€

119€

119€

92€

227€
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

189€

BETTY 2 BE02-001-00
90x56,6x220 cm
skriňa 2-dverová
s 3 zásuvkami

€

72

BETTY 2 BE02-002-00
90x56,6x220 cm
skriňa 2-dverová
vešiaková

€

114

BETTY 2 BE02-003-00
90x56,6x220 cm
skriňa 2-dverová
vešiak + police

€

75

BETTY 2
BE02-004-00
60x56,6x220 cm
skriňa 2-dverová
vešiaková

BETTY 2
BE02-005-00
45x56,6x220 cm
skriňa 1dv vešiak
+ zrkadlo

BETTY 2
BE02-006-00
45x56,6x220 cm
skriňa 1dv vešiak

BETTY 2
BE02-016-00
90,4x90,4x220, šírka dverí: 48,3 cm
skriňa rohová 1dv vešiak + police

€

169

PRE TEMPO KONDELA

€

36

BETTY 2 BE02-040-00
84,8x39,4x93,3 cm
perinák

218

BETTY 2 BE02-007-00
90,2x39,4x93,3 cm
komoda 4-zásuvková

BETTY 2 BE02-008-00
90,2x39,4x93,3 cm
komoda 2-dverová

BETTY 2 BE02-019-00
150x39,4x93,3 cm
komoda 2-dverová so 4 zásuvkami

€

33

€

€
49

BETTY 2 BE02-017-00
BETTY 2 BE02-010-00
BETTY 2 BE02-018-00
40,4x40,4x50 cm
40,2x40x40 cm
40,4x40,4x50 cm
nočný stolík 1-dverový nočný stolík 1-zásuvkový nočný stolík 2-zásuvkový

KOMODY/SKRINE/TOALETNÉ STOLÍKY

109€

99€
novinka za
super cenu

179€

MIKADO praktický nastaviteľný šatníkový
organizér so závesom a s vnútorným vybavením –
police, zásuvka a vešiakové tyče, materiál – DTD
laminovaná, farebné prevedenia: dub sonoma
alebo biela, rozmery (ŠxHxV): 168,2x50x187 cm.

kvalitný
slovenský
výrobok

ELIS

moderný toaletný stolík so zrkadlom, DTD laminovaná, farebné
prevedenie: biela/dub sonoma, rozmery (ŠxHxV): 114x40x78 cm,
stolík je možné využiť aj ako písací stôl.

BELEZA

dub sonoma

praktický toaletný stolík so zrkadlom (v cene),
materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie:
biela, rozmery (ŠxHxV): 75x40x134,5 cm.

kvalitný
slovenský
výrobok

biela

INVITA

dub sonoma

89€

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

TYP 7
134,2x60x40 cm

239€

biela

SKRINE/TOALETNÉ STOLÍKY

TYP 2
134,2x60x200 cm

49€
TYP 6
45,8x60x40 cm

124€

TYP 1
45,8x60x200 cm

praktický variabilný program šatníkových skríň s hĺbkou až
60 cm, čo vytvorí veľa úložného priestoru. Možnosť zostaviť
šatníkový systém z jednotlivých komponentov podľa vašej
potreby. V ponuke aj rohová šatníková skriňa a rohový
nadstavec, materiál: DTD laminovaná, prevedenie dub
sonoma alebo biela. Kvalitný slovenský výrobok. Všetky
komponenty v obidvoch farebných prevedeniach na sklade
- ihneď k odberu.

109€
TYP 8
91x91x40 cm

236€

TYP 3 - rohová
91x91x200 cm

69€
TYP 9
90x60x40 cm

159€

TYP 4
90x60x200 cm

69€
TYP 9
90x60x40 cm

212€

TYP 5
90x60x200 cm

219

kvalitné
slovenské
výrobky

dub sonoma

buk

BETTY 4

univerzálna sektorová zostava vhodná na zariadenie spální, detských a študentských izieb, šatníkov, materiál: DTD laminovaná, prevedenie: dub sonoma alebo buk. Všetky komponenty
v obidvoch farebných prevedeniach na sklade – ihneď k odberu. Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV).

179€

149,90€

139€

264€

kriňa
šia s ov
j
e
n
stor
ýhod
najv ych prie
zk
do ú

€

€
22

police BE04-008-00 4ks
42,6x48,5x1,6 cm
police 4 ks, biela
do skrine BE04-002-00

€

€
34
police BE04-007-00 3ks
86,7x48,5x1,6 cm
police 3ks, biela
do skrine BE04-001,010

€

25
BETTY 4 BE04-001-00
90,2x58,2x180 cm
skriňa 2 dverová
s posuvnými dverami

94€

BETTY 4 BE04-002-00
90,2x58,2x180 cm
skriňa 2 dverová
s posuvnými dverami

BETTY 4 BE04-003-00
90,2x42,2x180 cm
skriňa 2 dverová
s posuvnými dverami, plytká

79€

BETTY 4 BE04-010-00
133,7x58,4x240 cm
skriňa 2 dverová
s posuvnými dverami a nadstavcom

39€
€

94

BETTY 4 BE04-014-00
45x42,2x180 cm
regál policový

BETTY 4 BE04-013-00
80x39x93,3 cm
komoda 2 - zásuvková
v prevedení buk len do vypredania zásob

556€

dub grandson/biela super mat

220

66€

€

BETTY 4 BE04-004-00
90,2x58,2x60 cm
nadstavec 2dv, posuv.dvere

BETTY 4 BE04-009-00
80x39x93,3 cm
komoda s posuv.dverami

BETTY 4 BE04-005-00
90,2x42,2x60 cm
nadstavec 2dv, posuv.dvere,
plytký

PRE TEMPO KONDELA

novinka

549€

PUNO

79€

79

BETTY 4 BE04-012-00
45x42,2x60 cm
nadstavec na regál

BETTY 4 BE04-011-00
45x42,2x180 cm
regál policový 2 zásuvky

police BE04-006-00 4ks
49,9x32,5x1,6 cm
police 4ks,
biela do skrine BE04-003

biela super mat/sivá

moderná kombinovaná skriňa so zrkadlom, policami, vešiakovou tyčou a posuvnými dverami, vďaka ktorej maximalizujete svoj úložný priestor,
materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub grandson/biela super mat alebo biela super mat/sivá, rozmery: (ŠxHxV): 239x65x218 cm.

SKRINE

235

VICTOR 1 NEW
vešiaková skriňa s posuvnými dverami, DTD fóliovaná,
farebné prevedenie: biela+dub sonoma, (ŠxHxV):
125x58x195 cm, (1 polica + vešiaková tyč). Možnosť
dokúpť police vo farebnom prevedení biela:
(ŠxHxV): 82x42x1,6 cm, 2ks v cene 24 €.

€

312

€

245€

€

kvalitný
slovenský
výrobok

279

€

dub wotan/biela

dub sonoma+biela
„šachovnica“ VICTOR 2 NEW

GABRIELA skriňa

vešiaková skriňa s posuvnými dverami, materiál DTD fóliovaná, farebné
prevedenie:biela+dub sonoma, rozmery (ŠxHxV): 170x63x195 cm,
(1 polica + vešiaková tyč). Možnosť dokúpiť police vo farebnom
prevedení biela: (ŠxHxV): 82x42x1,6 cm, 2ks v cene 24 €.

dub sonoma/biela

skriňa s posuvnými dverami, prevedenie: dub sonoma/biela alebo
dub wotan/biela, materiál: DTD laminovaná, rozmery: (ŠxHxV):
201,6x62x200 cm. Možnosť dokúpiť 3 ks police v bielom prevedení
(ŠxHxV): 98,4x42x2,2 cm v cene 44 €.

nemecké kovanie FOCUS

MULTI 10, MULTI 11, MULTI 31, MULTI 32, MULTI 36
€

€

422

417

€

416

Ceny sú vrátane vnútorného vybavenia skríň
€

€

412

MULTI 10

€

€

468€
MULTI 10

399€

429

399

478€

444€ 449€

MULTI 11
MULTI 31
MULTI 32
cena za rozmer (ŠxHxV): 183x61x218 cm

473€

405

MULTI 31

MULTI 32

MULTI 36

MULTI 36

cena za rozmer (ŠxHxV): 203x61x218 cm
€

€

579

565
€

572

MULTI 10

€
559€ 549

515€ 519€

MULTI 31
MULTI 32
MULTI 11
cena za rozmer (ŠxHxV): 233x61x218 cm

MULTI 10

MULTI 10

MULTI 11

biela + dub sonoma+sklo čierne+zrkadlo,

biela+biela+sklo čierne

MULTI 31

MULTI 32

MULTI 36

dub sonoma+čierny lesk
+ zrkadlo

biela + dub kathult svetlý
+ zrkadlo + lakovaná biela

dub sonoma + zrkadlo

extra vysoký lesk HG
vešiaková skriňa s posuvnými dverami a vnútorným vybavením, má kvalitné kovové pojazdy na ložiskových kolieskach - systém FOCUS, materiál DTD laminovaná, ABS hrany.
Dodávaná v 5 farebných prevedeniach: MULTI 10 - biela+dub sonoma+sklo čierne+zrkadlo, MULTI 11 - biela+biela+sklo čierne, MULTI 31 - dub sonoma+čierny lesk+zrkadlo,
MULTI 32 - biela + dub kathult svetlý+zrkadlo+lakovaná biela, MULTI 36 - dub sonoma+zrkadlo. Všetky prevedenia na sklade - ihneď k odberu.

MULTI - skrine

184€

218€

biela

biela
kvalitný
slovenský
výrobok

NENA typ 1
buk

96x49,4x175 cm

kvalitný
slovenský
výrobok

dub sonoma

buk

NENA typ 2
143,4x49,4x175 cm

dub sonoma

skrine v 3 farebných prevedeniach, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenia: biela, buk alebo dub sonoma, rozmery sú uvádzané v (ŠxHxV).

SKRINE

221

237€ 229

€

šírka 120 cm

€

269

šírka 160 cm

299€
šírka 180 cm

kvalitné
slovenské
výrobky

LUNA
GERI

posteľ s úložným priestorom, materiál: DTD laminovaná, posteľ je dodávaná bez roštu
a bez matraca, farebné prevedenie: dub sonoma. K posteli odporúčame zakúpiť výklápací
rošt Basic Flex Front v pevnom ráme a matrac zo strany 192 a 193. Rozmery (ŠxHxV):
120x200 – 126x211x101,2 cm, 160x200 – 166x211x101,2 cm, 180x200 – 186x211x101,2 cm
- na sklade ihneď k odberu. Kvalitný slovenský výrobok.

dub sonoma
buk
skriňa kombinovaná, materiál: DTD laminovaná, rozmery: (ŠxHxV): 135,1x54,6x194 cm,
farebné prevedenie: dub sonoma alebo buk.

rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

279€
MERINA 150
150x60x215 cm

€

329

MERINA 203
203x60x215 cm

459€
MERINA 250

150 cm

250x60x215 cm

m
až 250 c

m

až 203 c

279€
MERINA 150
150x60x215 cm

€

329

MERINA 203
203x60x215 cm

459€
MERINA 250

150 cm

MERINA

250x60x215 cm

ž 250 cm

m

až 203 c

a

priestranné, moderné skrine s kvalitnou konštrukciou, s posuvnými dverami, vďaka ktorým maximalizujete svoje úložné priestory,
materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela/čierna alebo dub sonoma/sivá. Pri rozmere 250 cm je model vrátane zásuviek.

€

499

€

589

m

až 300 c

skriňa kombinovaná, 2-dverová s posuvnými dverami vrátane vnútorného
priestranná, moderná 2-dverová skriňa s posuvnými dverami vrátane vnútorného vybavenia:
NAGAMA
RAMIAK
vybavenia: police a vešiakovej tyče, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela,
police a vešiakovej tyče, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela/dub Wotan, rozmery (ŠxHxV):
rozmery (ŠxHxV): 200x62,7x218 cm.

222

300x63x215 cm.

POSTELE/SKRINE

199€

€

175

199€

286€

246€

dub sonoma
dub sonoma

dub sonoma/biela vysoký lesk

GWEN

3-dverová skriňa s vešiakovou tyčou, zásuvkami a policami, v prevedení
dub sonoma, dub sonoma/biela alebo biela s extra vysokým leskom HG
Rozmery (ŠxHxV) 115,8x49,5x200,4 cm

70427/70409
€

146

€

146

biela vysoký lesk

biela vysoký lesk

€

169

GWEN

4-dverová skriňa s vešiakovou tyčou, zásuvkami a policami,
v prevedení dub sonoma alebo biela s extra vysokým leskom HG
Rozmery (ŠxHxV): 154x49,5x200,4 cm.

70429/70410

€

€

59

89

€

27
GARBO 5
biela

dub sonoma

GWEN
70425

biela vysoký lesk

€

379
(typ 1)

393

3-zásuvková komoda.
Prevedenie: biela alebo dub sonoma.
Rozmery (ŠxHxV) 74,1x36x69,9 cm.

GARBO nočný stolík

2-dverová skriňa s vešiakovou tyčou a policou, v prevedení dub sonoma,
biela alebo dub sonoma a biela s extra vysokým leskom HG.
Rozmery (ŠxHxV) 77,6x49,5x200,4 cm.

382€

GARBO 3

5-zásuvková komoda.
Prevedenie: biela alebo dub sonoma.
Rozmery (ŠxHxV) 74,1x36x114,4 cm.

Nočný stolík, prevedenie: dub sonoma.
Rozmery (ŠxHxV) 37,6x36x42,7 cm.

€

389€
(typ 2)

BIRGAMO
moderné 2-dverové skrine s posuvnými dverami, materiál:
DTD laminovaná. Farebné prevedenia: biela, dub sonoma,
tmavosivá-grafit, rozmery (ŠxHxV): 205x63x215 cm.

€

75

TYP 1 dub sonoma

TYP 1 tmavosivá-grafit

nosnosť políc je 10 kg

TYP 1 biela

RODAN typ 2
praktický šatníkový organizér, materiál: plast+kov,
farebné prevedenie: čierna, rozmery (ŠxHxV): 147x47x165 cm
možnosť kombinovať s botníkmi BEKIM zo strany 236.

KOMODY/SKRINE

TYP 2 biela

TYP 2 dub sonoma

TYP 2 tmavosivá-grafit

223

nosnosť políc je 10 kg

nosnosť políc je 10 kg

35€

TARON

32€

praktický šatníkový organizér, materiál: látka+kov, farebné prevedenie:
čierna, rozmery (ŠxHxV): 133x45x175 cm.

€

16

79,90€

novinka

ilustračná foto

praktický šatníkový organizér, materiál: látka+kov, farebné
prevedenie: hnedá, rozmery (ŠxHxV): 150x45x175cm.

45€

novinka

€

87

novinka

praktické vešiaky

novinka

METIN

ilustračná foto

GELBAN

DUMBO
praktický šatníkový organizér, materiál: látka+kov,
farebné prevedenie: sivá s bielym obšitím, rozmery
(ŠxHxV): 75x45x160 cm. Na sklade od 31.07.2020.

€

18

19,90€

novinka

GANGO

HOSOL
nastaviteľný viacúčelový úložný systém do šatníka,
materiál: kov-biela, rozmery (ŠxHxV): 94,5x38,6x135 cm.
Montáž čelne na zadnú stenu. Na sklade od 10.08.2020.

novinka

€

25

novinka

nastaviteľný viacúčelový úložný systém do šatníka,
materiál: kov-biela, rozmery (ŠxHxV): 180x38,3x185,6 cm.
Montáž čelne na zadnú stenu. Na sklade od 10.08.2020.

€

29

novinka

34€

praktické vešiaky

novinka

nastaviteľný viacúčelový regál do šatníka, materiál:
kov-čierna, rozmery (ŠxHxV): 146-210x35x180 cm.
Na sklade od 10.08.2020.

BRION

BABEL

vešiak, materiál: kov-čierna,
rozmery (ŠxHxV): 81x44x147 cm.
Na sklade od 10.08.2020

moderný vešiak, materiál: kov-čierna,
rozmery (ŠxHxV): 120x60x156 cm.
Na sklade od 10.08.2020

JULAN

SIELA

moderný vešiak s policou,
DEBRO
materiál: kov-čierna+MDF-vzor mramor,
moderný vešiak, materiál:
rozmery (ŠxHxV): 64x40x150 cm.
kov-čiena+MDF-vzor mramor, rozmery
Na sklade od 10.08.2020 (ŠxHxV): 80x38x180 cm. Na sklade od 10.08.2020

2-radový vešiak s policou,
materiál: kov-biela+látka-biela, rozmery
(ŠxHxV): 81x52,3x146/168 cm.
Na sklade od 10.08.2020

219€

99,90€

99,90€

buk
buk

BETTY 7 BE07-001-00
skriňa 3DV, police + vešiak so zrkadlom,
136x50,6x190 cm

BETTY 7
224

dub sonoma

buk

BETTY 7 BE07-009-00
skriňa 2DV vešiaková,
70x50,6x190 cm

dub sonoma

BETTY 7 BE07-004-00
skriňa 2DV policová, 70x37x182,5 cm

praktické skrine vhodné na zariadenie spální, detských a študentských izieb, predsiení, šatníkov i kancelárií, materiál:
DTD laminovaná, farebné prevedenie dub sonoma alebo buk – na sklade - ihneď k odberu. Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV)

dub sonoma

PRE TEMPO KONDELA

POSTELE/SKRINE

89€

POPPY 2

145€

POPPY 3

120x35x82

POPPY komody

77€

POPPY 4

160x35x82

POPPY 5

80x35x82

120x35x82

systém komôd POPPY, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela + betón, rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm.

135€

79€

dub sonoma

biela

dub sonoma

kvalitný
slovenský
výrobok

biela

Komoda GP 02 92x40x93,1 cm

LOGAN NEW

119€

Komoda GP 03 137,6x40x93,1 cm

komody Logan, farebné prevedenie: dub sonoma alebo biela, materiál: DTD laminovaná, rozmery sú uvedené v cm (ŠxHxV). Kvalitný slovenský výrobok.

€

56€

84

69€

109

€

NOKO-SINGA komoda 34

NOKO-SINGA komoda 33

NOKO-SINGA komoda 14

NOKO-SINGA komoda 35

(ŠxHxV): 90x29x82 cm

(ŠxHxV): 60x29x82 cm

(ŠxHxV): 50x29x82 cm

(ŠxHxV): 110x29x82 cm
kvalitný
slovenský
výrobok

NOKO - SINGA komody materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma alebo biela, vhodné kombinovať so sektorom NOKO SINGA zo str. 122.
€

72

198€

€

€

113

176

komoda

buk

dub sonoma

biela

PERINAK

JACHIM - JUNO NEW

komoda, DTD laminovaná, farebné prevedenie:
dub sonoma/biela, (ŠxHxV): 195x37x96,5 cm.

56€

kvalitný
slovenský
výrobok

CANCAN NEW 2T-2SK

praktický perinák do spálne alebo detskej izby
s výklapacími dvierkami, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenia: buk, biela alebo dub
sonoma. (ŠxHxV): 84,8x39,4x93,3 cm.

82x37x89 cm, dub sonoma / biela

CANCAN NEW 3T-4SK
152x37x89 cm, dub sonoma / biela

CANCAN NEW komody

široké rámy dodávajú komodám masívnejší vzhľad, materiál:
DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma/biela rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV).

137€

89€

kvalitný
slovenský
výrobok

2
1

prevedenie dub sonoma/biela

3

extra vysoký lesk HG
RACHEL komody
KOMODY

prevedenie dub
canyon/vysoký biely lesk

komody, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub canyon/vysoký biely lesk
alebo dub sonoma/vysoký biely lesk, rozmery (ŠxHxV): Typ 1: 50,2x34,7x83,7 cm,
Typ 2: 147x34,7x83,7 cm, Typ 3: 98,6x34,7x83,7 cm. Kvalitný slovenský výrobok.

šírka až 195

cm

prevedenie dub
sonoma/vysoký biely lesk

225

cm

dub sonoma

dub sonoma

HANY 007

HANY 008

HANY 009

HANY 010

90x49x95,4 cm

90x49x73,5 cm

45,2x49x95,4 cm

133,6x49x95,4 cm

€

109€

114

HANY KOMODY

dub sonoma

dub sonoma

dub sonoma

HANY 002

HANY 003

HANY 004

HANY 014

HANY 005

41x40,4x41,6 cm
nočný stolík

90x49x73,5 cm

90x49x95,4 cm

60x49x95,4 cm

90x49x117,3 cm

89€

cm

cm

dub sonoma

PRE TEMPO KONDELA

€

137

prevedenie dub sonoma, buk alebo biela- všetky
prevedenia na sklade ihneď k odberu, materiál DTD
laminovaná, rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v
cm. Komody je možné kombinovať v odtieni dub
sonoma s posteľou LUNA zo strany 222. Model v
prevedení dub riviera len do vypredania zásob.

49

49

dub sonoma

ž 49 cm
hĺbka a

cm

49

€

99

cm

49

ž 49
hĺbka a

cm

€

ž 49 cm
hĺbka a

valita
ajúca k
• vynik vá hrana cena
• softoonkurenčná
• bezk

49

ž 49 cm
hĺbka a

kvalitné
slovenské
výrobky

176€

cm
49

cm

dub sonoma

cm

ž 49
hĺbka a

99€

€

75

49

dub sonoma

ž 49
hĺbka a

cm

8990€

cm

49

ž 49
hĺbka a

cm

cm

49

ž 49
hĺbka a

biela

buk

dub sonoma dub riviera

€

47

NENA KOMODY
prevedenie dub sonoma, buk alebo biela,
materiál DTD laminovaná,
rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV)

NENA
komoda typ 1
61x29,8x69,1 cm

buk

dub sonoma/biela

TYP 4
60x35x82 cm

biela

53€

tmavosivá-grafit/biela

kvalitný
slovenský
výrobok

NENA
komoda typ 2

83€

61,1x29,8x69,1 cm

buk

biela

dub sonoma

69,90€
NENA
komoda typ 3
dub sonoma/biela

TYP 3
80x35x82 cm

tmavosivá-grafit/biela

91x29,8x69,1 cm

104€

dub sonoma

buk

biela

56€

METRIS

systém komôd METRIS, materiál: DTD
laminovaná. Farebné prevedenie: dub
sonoma/biela alebo tmavosivá-grafit/biela. Rozmery
(ŠxHxV): 60x35x82 cm (TYP1),
120x35x82 cm (TYP2), 80x35x82 cm (TYP3),
60x35x82 cm (TYP4).

dub sonoma/biela

226

TYP 2
120x35x82 cm

tmavosivá-grafit/biela

dub sonoma/biela

TYP 1
60x35x82 cm

tmavosivá-grafit/biela

KOMODY

novinka

RESITA

dub artisan

48€

dub artisan

biela

dub artisan

89,90€

biela

dub sonoma

dub artisan

(TYP 2) 70,6x35x79,5

biela

dub sonoma

(TYP 1) 70,6x35x79,5

systém komôd RESITA, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela, dub sonoma alebo dub artisan, rozmery sú uvádzané v poradí: (ŠxHxV) v cm

59,90€

kvalitné
slovenské
výrobky

37€

dub sonoma

dub artisan

biela

(TYP 3) 105x35x79,5

dub sonoma

(TYP 4) 70,6x35x79,5

novinka
dub sonoma

wenge

wenge

79

(TYP 1)

(TYP 2)
biela

MIRANDA

dub sonoma
dub wotan
systém komôd MIRANDA, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela, dub sonoma, wenge alebo dub wotan, rozmery sú uvádzané v poradí
(ŠxHxV): (TYP 1) 105x35x79 cm, (TYP 2) 70x35x79 cm.

€

€

59,90

69,90

€

biela

dub sonoma

čierna
3-zásuvková komoda,
farebné prevedenie čierna,
(ŠxHxV) 72,4x30,1x68,3 cm

68€

TYP 3
45x35x85 cm

AGNESA
KOMODY

57€

TYP 1
74x35x85 cm

dub sonoma

TAMPA
KOMODY

buk

farebné prevedenie: biela,
buk, dub sonoma alebo slivka,
materiál: DTD laminovaná,
rozmery sú uvádzané v poradí
(ŠxHxV) v cm.

slivka

slivka

TAMPA 2 - (2T2S) - 71x35x75

74€

TYP 2
74x35x85 cm

biela

89
biela

MAY

dub wotan

117€

€

buk

TAMPA 1 - (3T2S) - 106x35x75

96€

TYP 4
74x35x85 cm

94€

TYP 5
110x35x85 cm

106€

TYP 6
110x35x85 cm

systém komôd AGNESA, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma/biela, plastové úchytky, rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):

227

29

€

€

27

€

29

MARKER

GARBO

nočný stolík 026, materiál:
DTD laminovaná, farebné
prevedenie: dub sonoma/biela
(ŠxHxV): 43x35x39 cm

nočný stolík,
prevedenie dub sonoma,
rozmery (ŠxHxV):
37,6x36x42,7 cm.

BISI 305 895

BISI 163 755

€

PEPE 70070

nočný stolík, prevedenie: biela,
nočný stolík, v prevedení: dub sonoma nočný stolík, DTD fóliovaná,
materiál: DTD fóliovaná, rozmery /biela, materiál: DTD fóliovaná, rozmery
biela, rozmery
(ŠxHxV): 36,5x29,5x38 cm.
(ŠxHxV): 36,5x29,5x38 cm.
(ŠxHxV): 40x40x43 cm.

82€

38€

novinka

78€

FANTASY NEW

OSRO

nočný stolík, prevedenie:
pojazdný kôš na bielizeň
biela ekokoža, rozmery
s 3 košíkami, materiál: chróm+látka-biela,
(ŠxHxV): 48x43x48 cm.
rozmery (ŠxHxV): 81x40x72,5 cm.
Model len do vypredania zásob.
Na sklade od 10.08.2020

3

1

3

1

49,90

29

€

MASON

1

sektorová kúpeľňová zostava, materiál:
MDF/DTD laminovaná, dvierka
s dotykovým systémom PUSH UP,
farebné prevedenie: wenge, biela/biely
extra vysoký lesk high gloss alebo
biela/čierny extra vysoký lesk high gloss.
Možnosť zakúpiť dolomitové umývadlo
UM ECCE 610 (ŠxHxV:) 61x45x14 cm
v cene: 129€. Možnosť objednať LED
osvetlenia ku vysokej skrinke WE11,
WH11 a BL11 v cene: 21€. Všetky
komponenty sú na sklade – ihneď
k odberu.

1

dolomitové umývadlo UM ECCE 610

2

biela/čierny extra vysoký lesk high gloss
3
1
1

Rozmery sú uvádzané v poradí: (ŠxHxV):
ceny uvedené pre prevedenie wenge
1. Vysoká skrinka WE11:
30x31x110 70 €
2. Skrinka pod umývadlo WE13: 60x45x47 54 €
3. Skrinka so zrkadlom WE14: 60x17x65 72 €
Rozmery sú uvádzané v poradí: (ŠxHxV):
ceny uvedené pre biela vysoký lesk a čierna vysoký lesk

2

1. Vysoká skrinka WH11, BL11:
30x31x110 cm 81 €
2. Skrinka pod umývadlo WH13, BL13: 60x45x47 cm 64 €
3. Skrinka so zrkadlom WH14, BL14:
60x17x65 cm 72 €
2

wenge

novinka

4

3

5

extra vysoký lesk HG
biela/biely extra vysoký lesk high gloss
3

5

4

1
2

1
2

1. Spodná skrinka
2. Skrinka pod umývadlo
3. Skrinka so zrkadlom
4. Vysoká skrinka
3. Závesná skrinka

tmavosivá
sektorová kúpeľňová zostava, materiál: DTD
laminovaná, farebné prevedenie: tmavosivá/dub
alebo biela/dub artisan.

TOSKANA

biela
4

6

5

8

5

41x83x32 cm
84x67x32 cm
84x70x24 cm
41x191x32 cm
41x70x24 cm

89 €
119 €
169 €
159 €
69 €

4

1

kvalitný
český
výrobok

kvalitný
český
výrobok

9

Rozmery sú uvádzané (ŠxHxV):
3

7

2

3
2

1

NÁŠ

TIP!

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
1. Si02 skrinka pod umývadlo
2. Si06 spodná skrinka 2D
3. Si07 spodná skrinka 1D
4. Si08 závesná skrinka 2D
5. Si09 závesná skrinka 1D

GALENA

228

50x30x40 cm 27€
50x30x84 cm 39€
30x30x84 cm 32€
50x30x61 cm 36€
30x30x61 cm 28€

6. Si10 závesná skrinka 1D
7. Si12 spodná skrinka 1D
8. Si13 vysoká skrinka 2D2Z
9. Si14 vysoká skrinka 2D

40x30x61 cm 29€
40x30x84 cm 35€
30x30x179,6 cm 74€
30x30x179,6 cm 63€

sektorová kúpeľňová zostava, materiál: DTD laminovaná,
farebné prevedenie biela.

1. Li01 závesná skrinka nad umývadlo so zrkadlom 68,7x26x72 cm 79€
57€
2. Li02 skrinka pod umývadlo 68,7x35x61,2 cm
72€
3. Li03 spodná skrinka 1D1Z 38x35x75,1 cm
49€
4. Li04 závesná skrinka 38x25x72 cm
116€
5. Li05 vysoká skrinka 2D1Z 38x35x191 cm

LESSY
sektorová kúpeľňová zostava, DTD
laminovaná, farebné prevedenie dub
sonoma/biela pololesk.

NÁBYTOK DO KÚPEĽNÍ/PREDSIEŇOVÝ NÁBYTOK/NOČNÉ STOLÍKY

55€

TYP 1

49,90€

TYP 1
€

55

49,90€

dub sonoma

€

83
57€

66€

89€

TYP 6

84€

TYP 5

TYP 4

TYP 3

TYP 2
biela

NATALI
TYP 7

praktický nábytok do kúpeľne, materiál: DTD
laminovaná, farebné prevedenie: biela alebo
dub sonoma.

biela

€

109

kvalitný
slovenský
výrobok

99,90€

dub sonoma

TYP1 (ŠxHxV): 64x31,8x190 cm,
max. rozmer práčky (ŠxV: 60x85 cm),
TYP2 (ŠxHxV): 64x31,8x190 cm,
TYP3 (ŠxHxV): 60x30x190 cm,

prvky
€

65

nový prvok

TYP4 (ŠxHxV): 64x32,3x85 cm,
TYP5 (ŠxHxV): 64x32,3x85 cm,
TYP6 (ŠxHxV): 64x31,8x190 cm.
TYP7 (ŠxHxV): 20x45x61 cm,

€

24

€

79

18

€

hĺb
62 ka až
cm

€

59

dub sonoma

TYP9 hlboká kúpeľňová skrinka (ŠxHxV): 64x62x190
cm, rozmery na práčku (ŠxV): 60x85cm. Kvalitný
slovenský výrobok len, v bielej farbe.

NÁŠ

TIP!

€

53

TYP 4

závesná rohová polica

TYP 6

úzky regál

€

44

ATENE

29,90€

75 cm

TYP 1
vysoká skrinka

TYP 7

komoda 4-zásuvková

TYP 5

60,3 c

skrinka nad WC
alebo nad práčku

m

sektorová kúpeľňová zostava, materiál:
MDF laminovaná, farebné prevedenie: biela.
Skrinka TYP 3 je dodávaná bez umývadla.
TYP 3
skrinka pod umývadlo
Doplnenie zásob 02.06.2020.

8

29,90€

€

TYP 2

rozmery:
TYP1 (ŠxHxV): 30x24x172 cm
TYP2 (ŠxHxV): 40x16x60 cm

závesná skrinka
so zrkadlom
€

44

€

42

nové
farebné
prevedenie

TYP3 (ŠxHxV): 50x25x60 cm
TYP4 (ŠxHxV): 30x30x48 cm

PLEJO

typ 1

štýlový kôš na bielizeň alebo hračky,
farebné prevedenie: látka vzor čierny
alebo biely, (ŠxHxV): 40x40x50 cm.

TYP7 (ŠxHxV): 30x30x81,5 cm

53€

novinka
€

48

biela

typ 2

TYP5 (ŠxHxV): 65x22,5x155 cm
TYP6 (ŠxHxV): 17x17x80,5 cm

49€

bambus

biela
bambus
AVELINO
MENORK
biela
bambus
praktický kôš na bielizeň, farba
BASKET
dvoj kôš na bielizeň s 2 oddelenými priestormi na 2 typy prádla, materiál: bambus+polyester.
látky: biela, materiál: bambus
praktický kôš na bielizeň, farba látky: béžová, materiál:
Farebné prevedenie: biela+látka
lakovaný+látka (ŠxHxV):
bambus prírodný lakovaný alebo biely+látka, (ŠxHxV):
a prírodná+látka. Rozmery (ŠxHxV): 60x46x60cm. Vnútorný rozmer (ŠxHxV):
38x30x89 cm.
40x40x58 cm. Vrecko je vyberateľné, odporúčané prať pri 30°C.
50x35x60cm. Vrecko je vyberateľné, odporúčané prať pri 30°C.

NÁBYTOK DO KÚPELNÍ
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€

13€

15

19€

27€

DOLFO

HILAR

OLIVER

ALEXO

LUCO

SEBO

(ŠxHxV):
75,5x43x92-159 cm

(ŠxHxV):
80x43x85-150 cm

(ŠxHxV):
80x43x85-150 cm

(ŠxHxV):
145x43x90-160 cm

(ŠxHxV):
80x43x90-160 cm

(ŠxHxV):
80x43x90-160 cm

27€

€

28

pojazdné vešiaky s kolieskami a nastaviteľnou tyčou/tyčami, pri modeloch LUCO a SEBO je súčasťou aj odkladacia polička, prevedenie: nehrdzavajúci kov + čierny plast

praktické vešiaky za skvelé ceny, ktoré vám poskytnú komfortný prehľad vo vašich veciach!

30,90€

28€

super ceny!

€

19,90

€

15

LAUNDRY typ 1
(ŠxHxV): 35x38x57 cm

€

22

VIKIR typ 1

VIKIR typ 2

(ŠxHxV): 60x37x180 cm

(ŠxHxV): 80x37x180 cm

novinka

34€

€

LAUNDRY typ 3
(ŠxHxV): 63x38x57 cm

19
LAUNDRY typ 2

LAUNDRY

KODOR

(ŠxHxV): 59x38x57 cm

pojazdný látkový kôš na bielizeň,
má kovovú konštrukciu, materiál:
látka+kov+plast, prevedenie: béžová
látka+čierne plastové kolieska,
rozmery: (ŠxHxV): 55x36x55 cm.

látkový kôš na bielizeň LAUNDRY, má pevnú kovovú konštrukciu a vďaka látkovým uškám je
ľahko prenosný, ponúkame v dvoch farebných prevedeniach: sivobéžová alebo
tmavohnedá, materiál: látka + kov, maximálna nosnosť: 15 kg. Vo farebnom prevedení
tmavohnedá len do vypredania zásob.

novinka

38€

€

25

€

29,90

novinka

VIKIR typ 3
(ŠxHxV): 100x37x180 cm
VIKIR typ 1, typ 2, typ 3
pojazdný vešiak s kolieskami,
materiál: bambus. Dve kolieska zo
štyroch majú brzdu. Rozmery
(ŠxHxV): typ 1: 60x37x180 cm,
typ2: 80x37x180cm,
typ 3: 100x37x180 cm.

DENAL
sušiak na bielizeň,
materiál: oceľ,
rozmery (ŠxHxV):
88x14/66x147 cm.

ELFY

sušiak na bielizeň, materiál: kov+plast,
farebné prevedenie: biela+sivý plast,
rozmery (ŠxHxV): 152x60x95 cm.
Na sklade od 31.07.2020

ANDRO

vysúvateľný sušiak na bielizeň, materiál:
kov+plast, farebné prevedenie: biela+sivý plast,
rozmery (ŠxHxV): 93-160x56x90 cm.
Na sklade od 31.07.2020

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm.
€

249

€

99

94€

Typ 121

Typ 122

zrkadlo veľké 164x2x68,7

zrkadlo malé 109,4x2x68,7

195€
rnou
s mode ranou
u
no h
zaoble

LYNATET
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predsieňová zostava

Typ 25
skriňa 2D
85x37x194,5

Typ 115
vešiakový panel
so zrkadlom
88x35x194,5

€

65

179€

Typ 67

Typ 35

visiaca komoda 3D
164x42x54,7

komoda 2D-1S
109,5x86,5x42

sektorová zostava, vhodná na zariadenie predsiene. Materiál: DTD laminovaná, predné časti sú vyrobené z MDF bielej farby - extra vysoký lesk, s elegantnými doplnkami
v hnedej farbe TRUFLA, korpus bielej farby, odolná voči poškriabaniu, vlhkosti, vysokej teplote. Všetky komponenty sa predávajú jednotlivo a sú na sklade - ihneď k odberu.

NÁBYTOK A DOPLNKY DO KÚPEĽNÍ/PRAKTICKÉ VEŠIAKY

€

18€

€

19,90

18

LEMI 1
LEMI 1

€

28

€

29

32

biela/prírodná

biela

ARTO

ARTO 2

LEMI 3

36€

36€

19€

novinka

ARVEN

39

34€

€

29,90

34€

59€

VOLVER
viacúčelový regál, farebné
prevedenie: prírodná + sivá alebo biela + prírodná + sivá. Materiál: bambus lakovaný + látka alebo
MDF + lakovaný bambus + látka, (ŠxHxV): 43,5x33x139 cm. Model len do vypredania zásob.

32€

€

56

35€

27€

LELA TYP1

26€

praktická polica s vešiakovou tyčou. Vhodná pre využitie do kúpeľne
alebo predsiene, materiál: bambus lakovaný. Farebné prevedenie:
prírodná, (ŠxHxV): 60x20x25 cm. Model len do vypredania zásob.

27€
typ 2

typ 1

SOVETO

typ 2
typ 1

ADITA

botník 2-policový alebo 3-policový, materiál:
bambus lakovaný, farebné prevedenie:
prírodná. Rozmery v poradí (ŠxHxV):
typ 1 60x27,5x35 cm, typ 2 60x27,5x55 cm.

botník 2-policový alebo 3-policový, materiál:
MDF, farebné prevedenie: biela, rozmery:
botník 2-policový, typ 1 (ŠxHxV): 72x26x30 cm
alebo 3-policový, typ 2 (ŠxHxV): 72x26x58 cm.

28€

novinka

KOMO NEW

38€

19,90€

POLDI

moderný stojan na uteráky. Materiál: masívne drevo +
bambusová konštrukcia lakovaná alebo MDF, farebné
prevedenie: biela + prírodná alebo biela + čierna,
(ŠxHxV): 54x24x82 cm.

59€

VELVI

stojan na uteráky, materiál:
chróm,rozmery (ŠxHxV):
55,8x26,5x89 cm.
Na sklade od 10.08.2020.

€

32

TENS
moderný stojan na uteráky, farebné
prevedenie: prírodná+ biela,
(ŠxHxV): 40x27,5x104 cm.
Materiál: bambus lakovaný + MDF.
Model len do vypredania zásob.

LELA TYP2
praktická polica s vešiakovou tyčou a háčikmi. Vhodná pre využite
do kúpeľne alebo predsiene, materiál: bambus lakovaný + oceľ.
farebné prevedenie: prírodná, (ŠxHxV): 83x26x32 cm.
Model len do vypredania zásob.

29€

38€

35€

ERAVA Typ 1 ERAVA Typ 2

viacúčelový regál
praktický úložný regál, farebné viacúčelový regál s 3
so 4 poličkami, (ŠxHxV):
prevedenie: prírodná + biela, poličkami, (ŠxHxV):
34x33x78
cm.
34x33x110 cm.
(ŠxHxV): 30x29x73 cm, materiál:
Farebné prevedenie: prírodná + biela.
bambus lakovaný + MDF.
Materiál: bambus lakovaný + MDF.

43

€

CORFU
pojazdný regál 3 zásuvky
2 police, biely plast
+ chróm, (ŠxHxV):
31,3x36,5x85,5 cm.

49€

39€
39€

novinka

REGO 1

REGO

REGO 2

praktický viacúčelový regál,
materiál: MDF + masívne drevo,
farebné prevedenie: biela+prírodná,
(ŠxHxV): 45x32x71 cm.
Na sklade od 30.06.2020.

NIMES

€

23

SIDOR

praktický úložný regál,
farebné prevedenie: prírodná
+ sivá, materiál: bambus lakovaný
+ látka (ŠxHxV): 45x32x98 cm.
Model len do vypredania zásob

biela/čierna

biela/prírodná

€

23

novinka

€

29

€

29,90

FONG

viacúčelový regál na kolieskach,
viacúčelový regál, materiál: praktický úložný regál, materiál: praktický úložný regál. Farebné
materiál: MDF + bambus lakovaný.
prevedenie: biela + prírodná.
MDF + bambus lakovaný. MDF + masívne drevo, farebné
prevedenie: biela+prírodná,
Farebné prevedenie konštrukcie: prírodná
Rozmery (ŠxHxV): 23x23x77 cm.
Farebné prevedenie:
(ŠxHxV): 30x18x80,5 cm.
Materiál:
MDF + bambus lakovaný.
alebo biela. Rozmery (ŠxHxV): 30x18x75 cm.
biela + prírodná,
Na sklade od 30.06.2020.
(ŠxHxV): 30x18,5x81 cm.

90€

SLIME

zrkadlo s bambusovým rámom, farebné prevedenie:
zrkadlo s bambusovým rámom,
praktický úložný regál. Farebné prevedenie:
prírodná alebo biela. Materiál: bambus lakovaný.
farebné prevedenie: prírodná
prírodná + biela. Rozmery (ŠxHxV): 25x15,5x88
Rozmery (ŠxHxV): 33x1,5x40,5 cm. V prevedení
alebo biela. Materiál: bambus lakovaný.
cm. Materiál: bambus lakovaný + MDF.
biela len do vypredania zásob.
Rozmery (ŠxHxV): 43x1,5x76 cm.

€

VEGO

39,90€

€

24

LEMI 2

zrkadlo s bambusovým rámom,
farebné prevedenie: prírodná
alebo biela. Materiál: bambus lakovaný.
Rozmery (ŠxHxV): 45x1,5x45 cm.

45x1,5x45 cm

€

16

viacúčelový regál, materiál: MDF + bambus
lakovaný. Farebné prevedenie:
biela + prírodná, REGO 1 (ŠxHxV): 44x36x78 cm,
REGO 2 (ŠxHxV): 44x36x110 cm.
Model REGO 1 len do vypredania zásob.

NÁBYTOK DO KÚPEĽNÍ/PREDSIEŇOVÝ NÁBYTOK

38€

novinka

AKORD

TAVOR

praktický úložný regál
so 4 poličkami, materiál:
MDF + masívne drevo,
farebné prevedenie: biela
+ prírodná, (ŠxHxV):
37x30x117 cm.
Na sklade od 30.06.2020.

praktický úložný regál
na kolieskach s 2 brzdami
materiál: MDF + masívne
drevo, farebné prevedenie:
biela+prírodná, (ŠxHxV):
43x30x88 cm.
Na sklade od 30.06.2020.

69€

novinka

TALAS
praktická komoda so
4 zásuvkami, materiál:
MDF + masívne drevo,
farebné prevedenie:
biela+prírodná, (ŠxHxV):
32x30x109 cm. Na sklade
od 30.06.2020.

231

169€

cena za komplet

273€

€

185

NORLAN 3

NORLAN 2

€

169

predsieň BGD104

BERGEN

NORLAN 1

NORLAN

skrinka na
topánky BGD54

129€

predsieň a skrinka na topánky, materiál: DTD laminovaná/čierne
masívne drevo (nohy), ABS hrany, dvierka s dotykovým systémom
PUSH UP, prevedenie: dub jackson hickory/grafit, (ŠxHxV): 104x39x57 cm
(botník), 104x19x104 cm (vešiakova stena), 54x39x112 cm (skrinka na topánky).

botníky, materiál: DTD fóliovaná + predné plochy MDF frézovaná s extra vysokým leskom HG,
farebné prevedenie: biela. Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV): NORLAN 1 (2D): 90x40x122 cm,
NORLAN 2 (1Z+2D): 90x40x122 cm, NORLAN 3 (1Z+3D): 135x40x122 cm.

1

1
2

3

2

3

5

5

4
1- skriňa policová 76x201x39 cm 176 €
2- zrkadlo
95x92x4 cm 69 €
3- vešiak. panel 59x143x30 cm 83 €
4- botník
76x50x38 cm 77 €
5- komoda
96x91x38 cm 149 €

rozmery (ŠxHxV)

PROVENSAL
novinka

predsieňová sektorová zostava. Biely korpus, vrchné a spodné diely dub
San Remo. Rozmery (ŠxHxV): 248x39x201 cm.

1- skriňa
2- zrkadlo
3- vešiak. panel
4- botník
5- komoda

4

60x40x198 cm 224 €
70x2x90 cm 67 €
80x30x119 cm 105 €
80x40x43 cm 83 €
70x40x101 cm 148 €

SPACE

rozmery (ŠxHxV)

predsieňová sektorová zostava. Biely korpus, predné diely MDF biely
extra vysoký lesk HG. Rozmery (ŠxHxV): 210x40x198 cm.

11

CYRIL
8
10

kvalitný
slovenský
výrobok

7

5

9

moderná predsieňová sektorová zostava,
materiál: DTD laminovaná, farebné
prevedenie: dub wotan/biela. Jednotlivé
prvky vám umožnia poskaldať si vlastný
rozmer predsiene. Všetky komponenty
sú na sklade - ihneď k odberu.

1

3

2

4

6

1- TYP 01 skriňa 4DV
2- TYP 02 užšia vešiaková 1DV
3- TYP 03 skriňa rohová policová
4- TYP 04 komoda 1ZAS 2VYKOP
5- TYP 05 vešiakový panel

rozmery (ŠxHxV)

232

80x35x199 cm
55x35x199 cm
73x73x199 cm
80x35x99 cm
55x35x160 cm

179 €
99 €
199 €
99 €
54 €

6- TYP 06 skrinka nízka pod veš. panel 55x35x38 cm
55x35x199 cm
7- TYP 07 skrinka na topánky
80x35x40 cm
8- TYP 08 nadstavec 2DV
80x2x100 cm
9- TYP 09 zrkadlo na stenu
73x73x40 cm
10- TYP 10 nadstavec rohový
55x35x40 cm
11- TYP 11 nadstavec 1DV

49 €
119 €
58 €
69 €
69 €
39 €

PREDSIEŇOVÝ NÁBYTOK

LISSI
predsieňová sektorová zostava, DTD laminovaná,
buk/strieborná, rozmery sú uvádzané v poradí
(ŠxHxV) v cm.

96 €
55 €
31 €
29 €
25 €

Lissi 01
Lissi 02
Lissi 03
Lissi 04
Lissi 05

Lissi 06
Lissi 07
Lissi 08
Lissi 09
Lissi 10

34 €
69 €
52 €
46 €
55 €

komponenty sa predávajú jednotlivo

Lissi 01
60x29,5x200

Lissi 02
35x29,5x200

Lissi 10
44x29,5x200

Lissi 03
60x22,5x150

Lissi 07
60x29,5x115

Lissi 09
60x2,5x110

Lissi 06
35x29,5x90

Lissi 05
35x2,5x110

44€

Lissi 08
60x29,5x90

49€

Zrkadlo
80x3x62

58€

Komoda 1D/90
90x35x47

€

65

87

196€

Komoda 2D/90
90x35x47

62€

€

Lissi 04
60x29,5x50

95€

129€

49€

37€

ORESTES
moderná predsieňová sektorová zostava, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany,
prevedenie: dub san remo. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú
jednotlivo, na sklade - ihneď k odberu. Možnosť kombinovať so sektorovou
Komoda 1D1S
zostavou Orestes zo str. 129.
45x35x98,5
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm

kvalitný
slovenský
výrobok

1

3

kvalitný
slovenský
výrobok

139

dub lefkas

69€
BERGI

praktický botník, materiál:
DTD laminovaná, moderné
kovové úchytky, farebné
prevedenie: biela/dub artisan,
rozmery (ŠxHxV): 120x35x105 cm.
Vrchný plát a dno je hrúbka
lamina až 22 mm.

praktická lavica s úložným
priestorom, farebné prevedenie:
biela alebo dub sonoma, materiál:
DTD laminovaná, rozmery
(ŠxHxV): 60x30x44,8 cm. Možnosť
dokúpenia vankúša v látke Savana
21 sivá s rozmermi: 55,6x30x4 cm
v cene 21€.

dub sonoma

biela

novinka

moderná predsieňová sektorová
zostava, materiál: DTD laminovaná,
lišty MDF, farebné prevedenie: sosna
andersen+dub lefkas, zelená alebo
sivá. Všetky komponenty sa
objednávajú jednotlivo a sú na
sklade – ihneď k odberu. Možnosť
kombinovať so sektorovou zostavou
Provance zo str 104.

novinka

€

57

zrkadlo
ail
et

otvárania

4
1

rozmery (ŠxHxV)
5

Regál 1D
60x35x217,5

MODINI typ 2

d

2

Rohová skriňa 1D
78x78x217,5

€

PROVANCE

novinka

4

Panel
Panel
Botník 2K1S Vešiaková stena 60 Vešiaková stena 90 so zrkadlom 40 so zrkadlom 45
60x35x98,5
60x25,5x141,5
90x25,5x141,5 40x25,5x110,5 45x25,5x141,5

233 €

1- Vešiaková skriňa

61x42x205

s 2 zásuvkami S1D2S
2- Vešiak WP
3- Botník SNB
4- Zrkadlo Ls2
5- Komoda LWK

109x22x40
89 €
80x36x113 164 €
82x2x82
59 €
110x43x48,5 149€

3

54€

konzolová polica
2

rozmery (ŠxHxV)

DEMONT
zelená

PREDSIEŇOVÝ NÁBYTOK

sivá

1- 2-radový botník SC 521
2- 3-radový botník SC 530
3- konzolový stolík
4- zrkadlo

55x21x104 cm 76 €
55x21x129 cm 87 €
85x21x75 cm 75 €
47x2x75 cm 42 €

2-radový výklopný botník s odkladacím priestorom, 3-radový výklopný
botník, konzolový stolík a zrkadlo do predsiene, materiál: DTD
laminovaná/čierne masívne drevo (nohy), farebné prevedenie:
svetlosivá/čierna.

HILO
konzolová polica so zásuvkou a zrkadlo s
úložným priestorom do predsiene, materiál:
DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub
wotan/biela, rozmery: (ŠxHxV): konzolová polica
– 90x30x17 cm, zrkadlo – 47x14x67 cm.

233

predsieňová zostava,
materiál: DTD laminovaná, prevedenie:
wenge/biela, rozmery
sú v poradí (ŠxHxV).

kvalitný
slovenský
výrobok

2

158€
wenge/biela

cena za komplet

komponenty sa
predávajú jednotlivo

55x26x190 cm
1- Skriňa policová
2- Vešiaková zostava 100x26x190 cm

69 €
89 €

116€

MARINA

praktická botníková skriňa s 8 policami vhodná do každej predsiene. Materiál:
DTD laminovaná, farebné prevedenia: buk, dub sonoma alebo biela. Rozmery
(ŠxHxV): 68x34,9x197,1 cm. Dodávaná v demonte.

kvalitný
slovenský
výrobok

1

92€

78€

buk

2

ŠPINA TÁ
KOVALIKOVÁ

55x26x190 cm 74 €
1- Skriňa policová
2- Vešiaková zostava 100x26x190 cm 89 €

VIRA-MECKI

dub sonoma

biela

buk

komponenty sa predávajú jednotlivo

MECKI

1

predsieňová sektorová zostava, materiál: DTD laminovaná,
prevedenie: dub sonoma/biela. Rozmery sú v poradí (ŠxHxV).

dub sonoma
predsieňová zostava, materiál DTD laminovaná

mm), (ŠxHxV): 91,8x25x200 cm,
LADA 03 NEW (16
prevedenie: dub sonoma, buk alebo biela.

biela

2

1

kvalitný
slovenský
výrobok

4
biela

dub sonoma

159€

3

PARIS

dub wotan/biela

AMALIA

1- policová skriňa
62,6x40x200,7 cm
so zrkadlom 75356 (4 police)
2- vešiak 70308
102,6x34,3x40 cm
3- RTV stolík 77812 102,6x41,6x50,8 cm
4- botník 70309
77,8x27,5x127,7 cm

PARIS

predsieňová zostava so zrkadlom,
rozmery celej zostavy: (ŠxHxV):
144x29x188 cm, materiál: DTD laminovaná,
farebné prevedenie:biela, dub sonoma,
dub wotan/biela alebo dub sonoma/biela.

dub sonoma/biela

179€

189 €
59 €
144 €
159 €

predsieňová sektorová zostava v provensálskom štýle, DTD fóliovaná + MDF
lakovaná (ozdobné lišty), farebné prevedenie: biela, kovové úchytky.
Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade
- ihneď k odberu. Rozmery sú uvedené v poradí( ŠxHxV).

novinka

99€

86€

dub sonoma
biela

GADIS

biela

234

predsieňová zostava so
zrkadlom, materiál:
DTD laminovaná,
ABS hrany, farebné
prevedenie: biela alebo
dub sonoma, rozmery
(ŠxHxV): 90x34x195 cm,
skriňa policová, systém
otvárania PUSH UP.

LAND

MIDL

dub sonoma

vešiaková zostava so
zrkadlom, materiál: DTD
laminovaná, ABS hrany,
farebné prevedenie: biela
alebo dub sonoma,
rozmery (ŠxHxV):
80x34x180 cm.

biela

2-radový výklopný botník s
jednou zásuvkou, materiál
DTD laminovaná, farebné
prevedenie: dub puccini/
biela, rozmery: (ŠxHxV):
90x26x101,5 cm. Možnosť
kombinovať so sektorovou
zostavou Land na str. 99.

PREDSIEŇOVÝ NÁBYTOK

159€

€

128

89€
cena za
skriňu

kvalitný
slovenský
výrobok

biela/dub sonoma

188€

cena za vešiakovú zostavu
zrkadlo a komodu

biela/dub sonoma

dub sonoma

NOKO-SINGA 03

NOKO-SINGA 04

kvalitný
slovenský
výrobok

SIMA

dub sonoma

predsieňová zostava, prevedenie:
biela/betón alebo biela/dub sonoma
predsieňová zostava so zrkadlom, materiál predsieňová zostava so zrkadlom,
materiál:
DTD laminovaná, rozmery
DTD
laminovaná
materiál
,
prevedenie:
dub
DTD laminovaná, prevedenie: dub sonoma,
sonoma, rozmery: (ŠxHxV): 90x30x187 cm. sú v poradí (ŠxHxV).
rozmery: (ŠxHxV) 111x30x185,5 cm.
1- skriňa 2DV 55,1x34,7x199 cm
2- zrkadlo
99,8x1,8x70 cm
3- vešiak. panel 54x30,1x191,9 cm
4- botník
99,8x34,7x91,4 cm

103 €
58 €
78 €
112 €

1- Vešiaková skriňa s policou
2- Vešiaková zostava

komponenty sa
predávajú jednotlivo

89 €
188 €

60x35,2x185 cm
130x35,2x185 cm

36€

€

74

Typ 17
vešiaková stena

Botník 3K Typ 10

2
kvalitný
slovenský
výrobok

biela/betón

1

3

4

58€

Botník 2K Typ 11

TOPTY Botník
predsieňová zostava, prevedenie: dub canyon/biely vysoký lesk
RACHEL predsieň materiál:
DTD laminovaná, rozmery sú v poradí (ŠxHxV).

DTD laminovaná, prevedenie: biela + dub sonoma,
TOPTY Botník 2K: 2-policový výklopný botník, (ŠxHxV): 80x27x85 cm.
TOPTY Botník 3K: 3-policový výklopný botník, (ŠxHxV): 80x27x121 cm. TOPTY vešiaková stena: (ŠxHxV): 80x23x100 cm.

175€

129€

99,90

€

39

€

KAPATER
BALERINO

šesťradový botník
so zrkadlom, materiál:
DTD fóliovaná,
prevedenia:
dub sonoma, biela.
Rozmery (ŠxHxV):
50x20x180,5 cm.

biela

praktický skriňový botník
so zrkadlom s priečinkami na
topánky na obidvoch stranách,
materiál – DTD laminovaná,
farebné prevedenia:
dub sonoma, (ŠxHxV):
50x29,4x181,5 cm.
Do botníka sa zmestí do 10
priečinkov cca 20
párov topánok.
dub sonoma

dub sonoma

buk

BARNUM
vešiak s botníkom,
prevedenie: čierny
kov, rozmery (ŠxHxV):
66x30x190 cm.

29€
biela

novinka
85€

kvalitný
slovenský
výrobok

dub sonoma

79€

48€
typ 1
(43x34,3x175)

MARIKE
vešiak s policami, materiál:
MDF+ bambus. Farebné
prevedenie: biela
+ bambus (ŠxHxV):
typ 1: 43x34,3x175 cm a
typ 2: 63x34,3x175 cm.

56€
typ 2
(63x34,3x175)

JUVEN
praktický kovový
5-policový regál,
prevedenie: chróm,
(ŠxHxV): 90x45x180 cm.
Nosnosť jednej
police je 40 kg.

KORADO NEW
vešiaková stena, farebné prevedenie: biela, buk alebo
dub sonoma, materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV)
70x3,2x100 cm.

PREDSIEŇOVÝ NÁBYTOK/BOTNÍKY/VEŠIAKY

235

kvalitný
slovenský
výrobok

kvalitný
slovenský
výrobok

ANABELA

112€

€

109

botník so skrinkami po bočných stranách,
DTD laminovaná, prevedenie: dub sonoma, biela,
buk alebo dub wotan/biela, (ŠxHxV): 120x28x85 cm.

dub sonoma

IZABELA
buk

dub wotan/biela

výklopný dvojradový botník s moderným
regálom, univezálny (Ľ/P), materiál: DTD
laminovaná, prevedenie: dub sonoma
alebo biela, (ŠxHxV): 95x28x90 cm.

biela

90€
€

88

Noko botníky a predsiene odporúčame kombinovať so systémom Noko zo strany 122 a 225

99

€

€

kvalitný
slovenský
výrobok

NOKO - SINGA 311 botník

NOKO - SINGA 321 botník

3-radový výklopný botník s jednou zásuvkou,
materiál: DTD laminovaná, farebné
prevedenie: dub sonoma alebo biela,
rozmery (ŠxHxV): 60x20x127 cm.

3-radový výklopný botník s jednou zásuvkou, materiál:
DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma
alebo biela, rozmery (ŠxHxV): 85x20x127 cm.

65€

TYP 1
50x28x92 cm

VIVAT

79€

TYP 2
50x28x116 cm

BEKIM TYP 1

BEKIM TYP 2

96x37x93 cm

BEKIM

96x37x127 cm

praktický topánkový organizér - botník, materiál - plast+kov, farebné prevedenie: čierna, rozmery
(ŠxHxV). Možnosť kombinovať so skriňami RODAN TYP 2 zo strany 223.

€

85

97€

novinka

FOVUM

TYP 4
74x35x85 cm

TYP 3
50x28x152 cm

stojan na čižmy vhodný pre 3 páry čižiem, materiál:
kov+plast, farebné prevedenie: biela, rozmery
(ŠxHxV): 50x25x41,5 cm. Na sklade od 31.07.2020

systém botníkov, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma/biela, rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV).

17€

BOTIS TYP 5

20€

BOTIS TYP 4

15€

12€

BOTIS TYP 2

10-radový botník, vhodný pre 30
10-radový botník vhodný pre 30
10-radový botník, vhodný pre 50
párov topánok, materiál: plast+kov, párov topánok, materiál: plast+kov, párov topánok, materiál: plast+kov,
farebné prevedenie: sivá/čierna,
farebné prevedenie: biela,
farebné prevedenie: sivá/čierna,
(ŠxHxV): 64x19,5x154 cm,
(ŠxHxV): 51x16,5x141 cm,
(ŠxHxV): 95x19,5x154 cm,
maximálna nosnosť: 20kg.
maximálna nosnosť: 18 kg.
maximálna nosnosť: 32kg.

236

44€

36€

nosnosť poličiek je 10kg

84

BOTIS TYP 1
10-radový botník vhodný pre 50
párov topánok, materiál: plast+kov,
farebné prevedenie: biela,
(ŠxHxV): 90x16x140 cm,
maximálna nosnosť: 30 kg.

novinka

15€

FILOU
10-radový botník vhodný pre 50 párov
topánok, materiál: kov+látka, farebné
prevedenie: sivá, rozmery (ŠxHxV):
100x27x175 cm, maximálna nosnosť 30
kg. Na sklade od 31.07.2020

7,90€

35€

ACARIO
vešiak, prevedenie: kov
- biela alebo čierna,
(ŠxHxV): 54x38x158 cm.
V prevedení biela doplnenie
zásob 20.08.2020.

VEŠIAKY/BOTNÍKY

Rozmery sú uvádzané v
poradí (ŠxHxV) v cm

85

€

€

134

56€

ilustračná fotka

59€

77€
€

42

Komoda s
nadstavcom
TYP B+C - 2+8
30,2x31x201,5 cm

MARIO NEW

Panel
s vešiakom
TYP D - 6

Skriňa
TYP A - 7

60,2x31x201,5 cm 60,2x28,6x156,8 cm

kvalitný
slovenský
výrobok

Nadstavec
so zrkadlom
TYP E - 5

Komoda
TYP G - 4

Skrinka/bez
vankúša TYP F - 3

60,2x28,6x105,6 cm

60,2x31x95,9 cm

60,2x31x44,7 cm

predsieňová sektorová zostava, materiál: DTD laminovaná, farebné prevedenie: dub sonoma. Komponenty zo sektorovej zostavy
sa predávajú jednotlivo, sú na sklade - ihneď k odberu. Možnosť dokúpenia vankúša s rozmerom 60,2x5x30,5 cm v cene 24 €.

MB botník DA 15

SEBER

dub somona/biela

botník 5 priečinkov, DTD laminovaná,
prevedenie: biely a dub sonoma/biela,
rozmery (ŠxHxV): 58x18x170 cm.

výklopné botníky, materiál: MDF+DTD, farebné
prevedenie: biela. Na sklade od 02.06.2020.
kvalitný
český
výrobok

53

€

79

novinky

€

dub somona/biela

MB botník DA 13
biely

biely

botník 3 priečinky, DTD laminovaná ,
prevedenie: biely a dub sonoma/biela,
rozmery: (ŠxHxV): 58x18x106 cm.

€

€

99

57

56€
SEBER typ 5

SEBER typ 4

(ŠxHxV): 105x24x82,5 cm

(ŠxHxV): 104x24x47,5 cm

SEBER typ 1
(ŠxHxV): 53,5x24x82,5 cm

89€

SEBER typ 3
(ŠxHxV): 53,5x24x152 cm

€

35

novinka

27€

FP-03-botník

natural

(ŠxHxV): 77,8x36,8x110,2 cm.
FP botníky: materiál: MDF laminovaná, farebné prevedenie: natural alebo americká čerešňa

natural

63€

139€

typ 1
americká čerešňa

(ŠxHxV): 114,8x36,8x110 cm.
Doplnenie zásob 30.09.2020.

SEBER typ 2
(ŠxHxV): 53,5x24x117 cm

americká čerešňa

FP-02-botník

FP-04-botník

€

89,90

44€

99€

americká čerešňa

(ŠxHxV): 112,4x36,8x66,7 cm.
Doplnenie zásob 30.09.2020.

€

75

americká čerešňa
natural

FP-01-botník
(ŠxHxV): 75x36,8x65 cm.

PREDSIEŇOVÝ NÁBYTOK/BOTNÍKY/LAVICE

natural

typ 2

typ 3

TRIGO
viacúčelový regál, materiál: MDF + masívne drevo,
farebné prevedenie: biela + prírodná, (ŠxHxV): typ 1 34,5x33x146 cm, typ 2 - 34,5x33x113 cm, typ 3 –
34,5x33x80 cm. Na sklade od 30.06.2020.

237

€

€

46

22

17

ESMA

LYROS

NILS

dizajnová lavica s botníkom,
materiál: ekokoža + kov,
prevedenie: čierna ekokoža
+ biely kov, rozmery (ŠxHxV): 70x35x45.

univerzálny 3-radový
botník s nehrdzavejúcej ocele.
Rozmery (ŠxHxV): 60x24x50 cm.

FATMA NEW

štýlový botník, farebné
prevedenie: biela, s dvomi policami,
materiál: DTD laminovaná + kovové
nožičky, rozmery (ŠxHxV): 80x24x45 cm.
Model len do vypredania zásob.

KARMEL

štýlový botník 1-zásuvkový,
materiál: DTD. Farebné prevedenie: biela.
Rozmery (ŠxHxV): 60x24x45 cm.

elegantný botník dvojpolicový s úložným
priestorom vo vrchnej časti, biela farba
v kombinácii s prírodnou, materiál:
MDF+bambus. Rozmery (ŠxHxV): 80x30x45 cm.
Model len do vypredania zásob.

90x30x45 cm

60x30x45 cm

hnedá

sivá

57
typ 3

LAVIDA

€

38

45€

35€

56€

110x35x46 cm

54€

€

27

€

typ 2

typ 1

€

49,90

49€
béžová

v prevedení sivá+chróm

RIVOLA

lavica, materiál: bambus lakovaný + látka. Farebné prevedenie: prírodná + sivá,
rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV).

44€

€

v prevedení
béžová+biela a hnedá+čierna

dizajnová lavica, materiál: látka+kov, farebné prevedenie:
béžová látka+biele nohy, hnedá látka+čierne nohy alebo sivá látka+nohy chróm,
rozmery (ŠxHxV): 109x35x41 cm. Model len do vypredania zásob.

22€

77€

74€
čokoládová+tmavohnedá+sivá

biela+sivá+sivá

54€

39

LANGELLA NEW

TOLOSA
lavica s vankúšom a úložným priestorom.
Materiál: bambus lakovaný + látka. Farebné
prevedenie: prírodná+ béžová.
Rozmery (ŠxHxV): 69x37x50 cm.

13€

TEA
€
béžová+sivá+sivá

lavica s botníkom, rozmery (ŠxHxV) 80x30x48 cm, materiál látka +kov,
prevedenie: béžová+sivá +sivá, tmavohnedá+čokoládová+sivá alebo
sivá+biela+sivá. Nosnosť do 80 kg.

2 - radový nastaviteľný
botník, prevedenie: chróm, (ŠxHxV): 63-110x23x35 cm.

DITA
4 - radový nastaviteľný botník,
chróm, (ŠxHxV): 62-110x23x67 cm.

28€
66€
NARIO typ 1

NARIO TYP 1
biela

NARIO TYP 1
dub sonoma

4 - radový výklopný botník
materiál: DTD laminovaná,
prevedenie: biela alebo
dub sonoma, rozmery
(ŠxHxV): 60x36x86 cm

novinka

€

66

€

79

biela+strieborná

BRESO

MONTEGO

botník, materiál: MDF + kov, farebné prevedenie: biela
+ strieborná. Rozmery (ŠxHxV): 100x30x37 cm.

materiál a prevedenie: chrómovaná
konštrukcia -čierny plast, rozmery (ŠxHxV): 80x31x49,5 cm.

65
betón

€

17€

€
66
biela, dub sonoma

LUSIA
lavica s botníkom, materiál:
MDF+kov, prevedenie: biela
+chróm, betón + chróm alebo
dub sonoma+chróm, rozmery
(ŠxHxV): 80x30x47cm.
Nosnosť do 100 kg.

76€

od

55€

biela

dub sonoma

cena za prevedenia béžová+biely/čierny kov

VIKAR
typ 1

NUGET

typ 2

botník so zásuvkou, materiál: MDF + masívne drevo, farebné
prevedenie: biela + prírodná, rozmery: (ŠxHxV): typ 1 - 60x29x83,5 cm,
typ 2 – 60x29x101 cm. Na sklade od 30.06.2020.

238

sivá + biely kov

dizajnová lavica, materiál: látka
+kov, prevedenie: biely kov+béžová
látka, biely kov+sivá látka alebo
čierny kov+béžová látka, rozmery
(ŠxHxV): 101x41x45. V prevedení
béžová + biely kov a béžová + čierny
kov len do vypredania zásob. Model
v prevedení sivá + biely kov za cenu 76€.

béžová + čierny kov

béžová + biely kov

BOTNÍKY/LAVICE

+

záhradný nábytok

novinky

Ku každému baleniu grátis jeden pár rukavíc a 3 kusy záhradného náradia. Balenie spolu s regálom NEPEL.
novinka

novinka
€

€

37

49

biela

bambus

bambus

NEPEL TYP 1

49€

45€

59€

NEPEL TYP 2

novinka

biela

TOSEA

regál 4-policový. Materiál: bambus. Farebné prevedenie: biela alebo bambus
regál 3-policový. Materiál: bambus. Farebné prevedenie: biela alebo bambus
skladací 5-policový regál. Prevedenie:
(ŠxHxV): 70X47X122 cm. Ku každému baleniu grátis jeden pár rukavíc a 3 kusy
(ŠxHxV): 70x40x96 cm. Ku každému baleniu grátis jeden pár rukavíc a 3 kusy záhradného náradia.
bambus. Rozmery (ŠxHxV):68x26x94 cm.
záhradného náradia. Balené spolu s regálom. V prevedení bambus na sklade od 31.8.2020.
Balené spolu s regálom. V prevedení bambus na sklade od 31.8.2020.

119€

149€

hnedá

novinka

54€

biela

129€

novinka

139€

novinka

hnedá

biela

DILKA
záhradná lavička s úložným priestorom, materiál: drevo,
prevedenie: hnedá alebo biela, rozmery (ŠxHxV): 124x58x88 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x47 cm. Na sklade od 12.06.2020.

TUSUM

AMULA

viacúčelový regál, materiál: bambus lakovaný.
Rozmery (ŠxHxV): 98x28x132 cm. Výrobok
odporúčame do interiéru.

záhradná lavička s úložným priestorom, materiál: drevo,
prevedenie: hnedá alebo biela, rozmery (ŠxHxV): 150x58x88 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x47 cm. Na sklade od 12.06.2020.

INDIZE

novinka

novinka

€

14

elegantný kovový kvetináč, farebné
prevedenie: biela, svetlohnedá taupe,
typ 1
tmavosivá alebo tmavozelená, rozmery sú
25x25x80 cm
uvádzané v poradí (ŠxHxV). Výrobok
výška nádoby 13 cm
odporúčame do interiéru.

29,90

cena za 2 ks

€

+

tmavozelená, biela,
svetlohnedá - taupe

KOSMA

34€

set 2 stojanov pod kvety na kolieskach. Dve kolieska zo štyroch majú brzdu, materiál:
lakovaný bambus. Rozmery (ŠxHxV): 25x25x7,5 cm a 30x30x7,5 cm. Výrobok
odporúčame do interiéru.

tmavosivá

novinka

typ 2

39,90

35x15x50 cm
výška nádoby 15 cm

26€

tmavozelená, biela,
svetlohnedá - taupe

29,90

€

ilustračná fotka

€

tmavosivá

typ 3
55x20x70 cm
výška nádoby 15 cm

39€

biela

tmavozelená, biela,
svetlohnedá - taupe

KALUM

€

45

tmavosivá
doplnenie zásob 30.07.2020

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

ilustračná fotka

tmavosivá

elegantný kovový kvetináč využiteľný aj ako regál, materiál: kov-biela
alebo tmavosivá, rozmery (ŠxHxV): 58x25x71,5 cm. Na sklade od 10.08.2020.
Výrobok odporúčame do interiéru.
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ratanový nábytok
novinka

€

639

RANDEL

hnedý technoratan+béžová látka

€

385

MENIBOR

praktický ratanový set RANDEL je 5-dielna súprava obsahujúca 4 kreslá s vankúšmi a okrúhly jedálenský stôl
s tvrdeným sklom. Farebné prevedenie: tmavohnedá + krémová. Materiál: technoratan+oceľ+tvrdené sklo
(5mm). Rozmery (ŠxHxV) kreslo: 58x60x85cm; stôl: 90x90x73 cm. Poťahy na vankúšoch sú snímateľné,
vodoodolné a je možné ich prať pri teplote 30°C.

410€

záhradný ratanový set MENIBOR je 9-dielna súprava obsahujúca 8 kresiel s vankúšami a jedálenský stôl. Farebné
prevedenie: hnedý technoratan+béžová látka alebo pieskový technoratan+sivá látka. Materiál: technoratan
+oceľ+tvrdené sklo (5mm)+látka. Rozmery stola (ŠxHxV): 200x90x74 cm; rozmery kresla (ŠxHxV): 59x62x84 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x45 cm. Vankúš na sedadle má hrúbku 5 cm. Poťahy na vankúšoch sú snímateľné,
vodoodolné a je možné ich prať pri teplote 30°C.

524€

€

519€

399

GARDEN

ALERA
ratanový set ALERA je 2-dielna sedacia súprava obsahujúca roh s vankúšmi a konferenčný stolík s tvrdeným
sklom. Farebné prevedenie: tmavohnedá + krémová. Materiál: technoratan+oceľ+tvrdené sklo (5mm).
Rozmery (ŠxHxV) roh: 204x142/70x64 cm; konferenčný stolík: 60x60x30 cm. Poťahy na vankúšoch
sú snímateľné, vodoodolné a je možné ich prať pri teplote 30°C.

646

novinka

záhradný ratanový set AUREK je 3-dielna súprava obsahujúca roh s vankúšmi, jedálenský stôl a lavicu. Farebné
prevedenie: sivý technoratan+sivá látka. Materiál: technoratan+tvrdené sklo (5mm)+oceľ+látka. Rozmery (ŠxHxV)
rohu: 177x165/67x73 cm, stola: 144x79x70 cm; výška x hĺbka sedu: 38x55 cm, lavice: 119x34x39 cm. Vankúš
na sedadle má hrúbku 10cm. Poťahy na sedacích vankúšoch sú snímateľné, vodoodolné a je možné ich prať pri
teplote 30°C. Na sklade od 22.06.2020.

240

praktický ratanový set GARDEN je až 7-dielna súprava obsahujúca 6 kresiel s vankúšmi a jedálenský stôl
s tvrdeným sklom. Farebné prevedenie: medová + krémová. Materiál: technoratan+oceľ+tvrdené sklo
(5mm). Rozmery (ŠxHxV) kreslo: 58x60x85 cm; stôl: 130x90x74 cm.
Poťahy na vankúšoch sú snímateľné, vodoodolné a je možné ich prať pri teplote 30°C.

769€

€

AUREK

pieskový technoratan+sivá látka

STARK
záhradný ratanový set STARK je 5-dielna súprava obsahujúca roh s vankúšmi, 3 taburety s vankúšmi
a jedálenský stôl s tvrdeným sklom. Farebné prevedenie: hnedá+krémová; materiál: technoratan+oceľ
+tvrdené sklo (5mm). Rozmery (ŠxHxV) roh: 241x182/70x80cm; taburet: 40x40x40 cm; jedálenský stôl:
150x90x70 cm. Poťahy na vankúšoch sú snímateľné, vodoodolné a je možné ich prať pri teplote 30°C.

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

novinky

biela

€

89

čierna

637€

ETELIA
ratanový nábytok

MAUDAN

TUDUR

239€

záhradný ratanový set GETON je 5-dielna súprava obsahujúca 4 kreslá a okrúhly jedálenský stôl. Materiál:
technoratan+oceľ+tvrdené sklo (5mm). Farebné prevedenie: hnedá. Rozmery stola (Priemer x V): 80x72 cm,
kresla (ŠxHxV): 60x64x80 cm, výška x hĺbka sedu: 40x43 cm.

KOVEN

259€

záhradný ratanový set KOVEN je 5-dielna súprava obsahujúca 4 kreslá a okrúhly jedálenský stôl. Materiál:
technoratan+oceľ+tvrdené sklo (5mm). Farebné prevedenie: biela. Rozmery: stola (Priemer x V): 80x72 cm,
rozmery kresla (ŠxHxV): 66x69x100 cm, výška x hĺbka sedu: 46x48 cm.

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

zelená

záhradná lavička s ozdobnými prvkami a romantickým vzhľadom. Materiál: kov. Farebné prevedenie: biela, čierna, hnedá alebo zelená.
Rozmery (ŠxHxV): 134x51x89 cm, šírka sedu je 98,5 cm, výška x hĺbka sedu: 43x20 cm. Na sklade od 30.06.2020.

záhradný ratanový set TUDUR je 2-dielna súprava obsahujúca roh s vankúšmi a konferenčný stolík. Farebné
prevedenie: hnedá+béžová. Materiál: technoratan+tvrdené sklo (5mm)+oceľ+látka. Rozmery (ŠxHxV) rohu:
200x196/72x75,7 cm; výška x hĺbka sedu: 31,5x60 cm, konferenčného stolíka: 60x60x46 cm. Vankúš na sedadle
má hrúbku 6 cm. Poťahy na vankúšoch sú snímateľné, vodoodolné a je možné ich prať pri teplote 30°C.
Na sklade od 22.06.2020.

GETON

hnedá

799€

záhradný ratanový set MAUDAN je 3-dielna súprava obsahujúca roh s vankúšmi, konferenčný stolík a kreslo. Farebné
prevedenie: sivý technoratan+sivá látka. Materiál: technoratan+tvrdené sklo (5mm)+oceľ+látka. Rozmery (ŠxHxV)
rohu: 190x190/71x75 cm; výška x hĺbka sedu: 55x33,5, stolíka: 60x60x40,5 cm; kresla: 69x59,5x75 cm. Vankúš
na sedadle má hrúbku 8 cm. Poťahy na vankúšoch sú snímateľné, vodoodolné a je možné ich prať pri teplote 30°C.
Na sklade od 22.06.2020.

JENAR

99€

záhradný ratanový set JENAR je 3-dielna súprava obsahujúca 2 kreslá a okrúhly príručný stolík. Materiál:
technoratan+oceľ+tvrdené sklo (5mm). Farebné prevedenie: biela. Rozmery stola (Priemer x V): 63x60 cm.
Rozmery kresla (ŠxHxV): 65x62x77 cm, výška x hĺbka sedu: 41x45,5 cm. Doplnenie zásob 22. 08. 2020.

LASAN

99€

záhradný ratanový set LASAN je 3-dielna súprava obsahujúca 2 kreslá a okrúhly príručný stolík. Materiál:
technoratan+oceľ+tvrdené sklo (5mm). Farebné prevedenie: hnedá. Rozmery: stola (Priemer x V): 60x60 cm,
rozmery kresla (ŠxHxV): 65x62x77 cm, výška x hĺbka sedu: 41x45,5 cm.
Doplnenie zásob 22. 08. 2020.
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novinky

ratanový nábytok

594€

€

482

MERIZ

€

465

záhradný ratanový set MERIZ je 2-dielna súprava obsahujúca roh s vankúšami a konferenčný stolík.
Materiál: technoratan+látka. Farebné prevedenie: hnedý technoratan+béžová látka. Rozmery stola
(ŠxHxV): 56x56x40 cm, rozmery rohu (ŠxHxV): 190,6x190,6/69,5x80 cm, výška x hĺbka sedu: 41,5x51 cm.
Vankúš na sedadle má hrúbku 9 cm.

OBSOR

€

349

záhradný ratanový set OBSOR je 7-dielna súprava obsahujúca 6 stoličiek s opierkami na ruky a jedálenský stôl.
Materiál: technoratan+tvrdené sklo (5mm)+oceľ. Farebné prevedenie: sivý technoratan. Rozmery (ŠxHxV)
stoličky: 54x54x57 cm; výška x hĺbka sedu: 45x45 cm, stola: 140x80x74 cm. Na sklade od 22.06.2020.

RODEN

569€

záhradný ratanový set RODEN je 3-dielna súprava obsahujúca roh s vankúšami a 2x konferenčný stolík. Materiál:
technoratan+látka. Farebné prevedenie: hnedý technoratan+béžová látka. Rozmery stola (ŠxHxV): 56x56x40 cm,
rozmery rohu (ŠxHxV): 246,6x190,6/69,5x80 cm, výška x hĺbka sedu: 41,5x51 cm. Vankúš na sedadle má
hrúbku 9 cm.

PAMUK

519€

záhradný ratanový set je 3-dielna súprava obsahujúca roh s vankúšami, lavicu a jedálenský stôl. Materiál:
kov+tvrdené sklo (5mm)+látka. Farebné prevedenie: sivá látka+čierny kov. Rozmery stola (ŠxHxV): 120x70x68 cm,
rohu (ŠxHxV): 213x213/71x64,5 cm, lavice (ŠxHxV): 110x49,5x30 cm výška x hĺbka sedu (vrátane vankúša): 38x42,5 cm.
Poťahy na vankúšoch sú snímateľné, vodoodolné a je možné ich prať pri teplote 30°C.
Vankúš na sedadle má hrúbku 8 cm. Na sklade od 20.07.2020.

319€

386€

záhradný ratanový set MORED 1+4 sa skladá z 3-sedu s vankúšami, taburetu s vankúšom a 2 príručných stolíkov.
Materiál: technoratan+látka+oceľ, farebné prevedenie: čierna. Rozmery (ŠxHxV): 3-sed: 199x74,5x75 cm,
taburet: 60x60x30 cm, rozmery stolíkov: 60x50 cm/50x45 cm, výška x hĺbka sedu: 31,5x57 cm. Poťahy na
vankúšoch sú snímateľné, vodoodolné a je možné ich prať pri teplote 30°C. Vankúš na sedadle má hrúbku
8 cm. Na sklade od 22.06.2020.

záhradný ratanový FIDAN set je 2-dielna súprava obsahujúca roh s vankúšami s funkciou polohovania
v sedacej časti v 4 stupňoch a konferenčný stolík. Materiál: kov+tvrdené sklo (5mm)+látka. Farebné prevedenie:
sivá látka+čierny kov. Rozmery stolíka (ŠxHxV): 59x59x35 cm, rohu (ŠxHxV): 192x189/62x69 cm, výška x
hĺbka sedu (vrátane vankúša): 40x38 cm. Poťahy na vankúšoch sú snímateľné, vodoodolné a je možné ich prať
pri teplote 30°C. Vankúš na sedadle má hrúbku 8 cm. Na sklade od 20.07.2020.

FIDAN

MORED

569€

cena je uvedená za celý set

569€
cena je uvedená za celý set

MODESTO

čierny technoratan+sivá látka

MODESTO

čierny technoratan+smotanová látka

záhradný ratanový set MODESTO je 7-dielna sektorová súprava, obsahujúca 4 samostatné diely, 2 rohové diely a konferenčný stolík. Materiál: technoratan+oceľ+tvrdené sklo+látka. Farebné prevedenie: čierny
technoratan+smotanová látka alebo čierny technoratan+sivá látka, rozmery stolíka (ŠxHxV): 73x65x30 cm. Rozmery dielu (ŠxHxV): 75x75x64 cm, výška x hĺbka sedu: 35x52 cm. Poťahy na vankušoch sú snímateľné,
vodoodolné a je možné ich prať pri teplote 30°C. Na sklade od 30.06.2020 a model len do vypredania zásob.
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ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

ratanový nábytok
novinka

novinka

299€

TOVEN

záhradný ratanový set TOVEN je 5-dielna súprava obsahujúca 4 jedálenské stoličky a jedálenský stôl. Materiál:
technoratan+oceľ+tvrdené sklo (5mm). Farebné prevedenie: hnedá. Rozmery stola (ŠxHxV): 120x70x73 cm,
rozmery stoličky (ŠxHxV): 49,5x63x94 cm, výška x hĺbka sedu: 45x43 cm.

€

147

DILAR

záhradný ratanový set DILAR je 4-dielna súprava obsahujúca 2-sed, 2 stoličky s opierkami na ruky a
konferenčný stolík. Materiál: umelá textília+kov+tvrdené sklo (5mm). Farebné prevedenie: čierna.
Rozmery 2-sed (ŠxHxV): 110x60x74,5 cm, stolička (ŠxHxV): 58x60x74,5 cm, stolík (ŠxHxV): 85x45x38 cm,
výška x hĺbka sedu: 38x36,5 cm. Na sklade od 20.07.2020.

novinka

novinka

258€

€

579

COEN

záhradný set 1+6, materiál: oceľ, umelá textília, plast s imitáciou dreva, kov. Farebné prevedenie:
čierna+hnedá. Rozmery (ŠxHxV) stôl: 150x90x74 cm, stolička:58x65x109 cm. Stoličky sú
polohovacie a dajú sa zložiť. Na sklade od 18.6.2020.

novinka

ZULEM
záhradný ratanový set ZULEM je 5-dielna súprava obsahujúca 4 stoličky s opierkami na ruky a jedálenský stôl.
Materiál: technoratan+tvrdené sklo (5mm)+oceľ. Farebné prevedenie: sivý technoratan. Rozmery (ŠxHxV)
stoličky: 55x62x89 cm, stola: 90x90x72 cm. Výška a hĺbka sedu: 45x45 cm. Na sklade od 22.06.2020.

€

67

228€

ADARON

novinky

67€

SIRMA

TABIT

jedálenský stôl, vhodný k záhradnému nábytku,
materiál: MDF – plát + kovová podstava, farebné
ratanový balkónový set ADARON je 3-dielna súprava obsahujúca 2 kreslá s opierkami na ruky a jedálenský stôl.
prevedenie: prírodná hnedá+biela podstava, rozmery
Materiál: technoratan+oceľ+látka+tvrdené sklo (5mm). Farebné prevedenie: hnedý technoratan+béžová látka.
(priem x V): 60x74 cm. Vhodné len do interiéru.
Rozmery stola (ŠxHxV): 112x62x74 cm, rozmery kresla (ŠxHxV): 56x55x90 cm, výška x hĺbka sedu: 42,5x43,5 cm.
Na sklade od 05.08.2020.
Vankúš na sedadle má hrúbku 3 cm a je vodoodolný. Na sklade od 22.06.2020.

stolička s vankúšmi, ktoré zabezpečia pohodlné a mäkké
sedenie, vhodná k záhradnému nábytku, prevedenie:
sivohnedá taupe látka +biele kovové nohy, rozmery
(ŠxHxV): 46x54x70 cm, výška x hĺbka sedu: 38x41 cm.
Vhodné len do interiéru. Na sklade od 05.08.2020.

€

169

139€

RONAN
jedálenský set 1+2 vhodný do exteriéru aj interiéru. Farebné prevedenie: plast-imitácia
dreva-svetlosivá + oceľ - čierna. Rozmery (ŠxHxV): stôl: 63x63x63 cm; stolička: 52x61x90cm.
Výška sedu: 43,5 cm. Model len do vypredania zásob.

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

DENZER SET

64€

záhradný set zložený z dvoch stoličiek a stola. Materiál: látka + oceľ + temperované sklo. Farebné prevedenie stolička:
čierna umelá textília+strieborná oceľ, stôl: temperované sklo+strieborná oceľ. Rozmery stola (ŠxHxV): 60x60x70 cm,
rozmery stoličky (ŠxHxV): 55x52x77 cm. Výška x hĺbka sedu: 35x40 cm. Model len do vypredania zásob.
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produkty vhodné do interiéru aj exteriéru
€

38€ 9€

ATIKA

29,90

BASKO

závesné hojdacie kreslo s podnožkou vyrobené z 50% závesné hojdacie kreslo vyrobené
bavlny+50% polyesteru. Celé kreslo je špeciálne obšité zo siete zo 100% bavlny. Farebné
pre zabránenie možnému predratiu látky. Veľký počet prevedenie: tmavozelená + hnedá
(drevená tyč). Rozmer (ŠxH):
šnúrok zabezpečuje ideálny rozklad váhy pre pohodlné
130x100 cm. Na sklade
sedenie. Farebné prevedenie: zelený/biely pásik.
od 20.07.2020
Rozmery kresla (ŠxH): 98x52 cm. Na sklade od 20.07.2020.

€

novinka

9,90

€

150x200 cm
80x200 cm
materiál: 100% bavlna. Pozostáva zo sieťky, je
vhodná pre dve osoby. Rozmery (ŠxD): 150x200 cm.
ATIKA NEW typ 2: rozmery (ŠxD): 80x200 cm, na sklade od 20. 07. 2020.

€

55

SALMAR NEW

nosnosť do 120 kg

závesné hojdacie kreslo vyrobené
zo siete zo 100% bavlny. Farebné
prevedenie: biela.
Rozmery (ŠxH): 130x100 cm.
Na sklade od 20.07.2020.

JAMBI

nosnosť do 60 kg

KAZAN

80x120 cm, maximálna nosnosť do 120kg

59,90

nosnosť do 120 kg

novinka

nosnosť do 120 kg

nosnosť do 120 kg

22€

novinka

150x200 cm, nosnosť do 200 kg

€

23

novinka

novinka

SVING

maximálna nosnosť 90kg

hojdačka pre deti.
Vhodná do interiéru.
Materiál: drevo+látka
+lano. Farba: biela
+sivá+biela. Rozmery
(ŠxHxV): hojdačky:
50x18x3 cm, vankúša:
34x17x4 cm. Na sklade
od 20.07.2020

KIMBO
hojdacia závesná sieť, materiál: 100% polyester. Hojdaciu sieť je
možné upevniť o dvojicu stromov alebo zavesiť ju na špeciálnu
konštrukciu. Farebné prevedenie: zelená, rozmery (ŠxD): 140x200 cm.
Na sklade od 20.07.2020.

biela

KALEA

KALEA

KALEA

KALEA NEW

167€

167€

167€

169,90€

rám-hnedá/ratan-hnedá/vankúš-zelená - model len do vypredania zásob.

KALEA NEW

hnedá
príručný stolík vhodný do exteriéru aj
interiéru, materiál: technický ratan
+ tvrdené sklo (5mm), prevedenie:
biela alebo hnedá. (ŠxV): 50x47cm.
Vhodné kombinovať so závesnými
kreslami NOELA NEW, DALVEA alebo
KALEA NEW.

rám-hnedá/ratan-hnedá/vankúš-kvety rám-biela/ratan-sivá/vankúš-krémová
- model len do vypredania zásob.
- model len do vypredania zásob

rám-hnedá/ratan
-hnedá/vankúš-krém

rám-biela/ratan-biela/vankúš
-vzor kvety

závesné kreslo vhodné do exteriéru aj interiéru. Materiál: kov+látka+technický ratan, farebné prevedenie: rám-biela/ratan-biela/vankúš vzor kvety; rám-biela/ratan-sivá/vankúš-krémová; rámhnedá/ratan-hnedá/vankúš-zelená; rám-hnedá/ratan-hnedá/vankúš krém alebo rám-hnedá/ratan-hnedá/vankúš vzor kvety. Kreslo (ŠxHxV): 79x72x134 cm; výška rámu 196 cm;
priemer podnože 105 cm, výška sedu 30-40-60 cm.

maximálna nosnosť do 150 kg

€
339
novinka

247€

199€

NOELA NEW
rám-biela/ratan-biela/vankúš-vzor kvety
rám-hnedá/ratan-hnedá/vankúš- krémová

maximálna nosnosť kresiel 120kg

244

závesné kreslo vhodné do exteriéru aj interiéru, materiál: kov+látka+technický
ratan, prevedenie: rám-biela/ratan-biela/vankúš-vzor kvety alebo rám-hnedá
/ratan-hnedá/vankúš- krémová. Rozmery kresla (ŠxHxV): 124x74x105 cm;
výška rámu 195cm; priemer podnože 105 cm, výška sedu 30-40 cm.

rám-biela/ ratan-biela/
vankúš vzor kvety

DALVEA

rám-hnedá/ ratan-hnedá/
vankúš krém

závesné 2 kreslo vhodné do exteriéru aj interiéru, materiál: kov+látka+technický ratan, farebné
prevedenie: rám-biela/ratan-biela/vankúš-kvety alebo rám-hnedá/ratan-hnedá/vankúš-krém,
rozmery (ŠxHxV): 135x118x210 cm, výška x hĺbka sedu: 52x74 cm.

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

€

39

€ novinka

49

novinka

svetlohnedá

VIPANA

sivá

sivá

hnedá

BINGA

ratanová stolička stohovateľná s opierkami na ruky,
vhodná k záhradnému nábytku, materiál:
technoratan+kov, prevedenie: sivá alebo
svetlohnedá, rozmery (ŠxHxV): 55x62x89 cm,
výška x hĺbka sedu: 45x45 cm
Na sklade od 22.06.2020.

novinka

27€

24,90€

TELMA

ratanová stolička stohovateľná s opierkami na ruky,
vhodná k záhradnému nábytku materiál: technoratan+
kov, prevedenie: hnedá alebo sivá, rozmery
(ŠxHxV): 60x63,5x79,5 cm,
výška x hĺbka sedu: 48x44 cm
Na sklade od 22.06.2020.

BERGOLA

stolička stohovateľná s opierkami na ruky,
vhodná k záhradnému nábytku, materiál: kov+
umelá textília, prevedenie: čierny rám+sivá
umelá textília, rozmery (ŠxHxV): 55x55x86 cm,
výška x hĺbka sedu: 40x48 cm. Na sklade
od 30.06.2020.

stolička – stohovateľná, vhodná k záhradnému
nábytku, materiál: plast + kov, farebné prevedenie:
biela plast + nohy – čierna oceľ, rozmery (ŠxHxV):
53x60x73 cm, výška sedu je 42 cm. Možné kombinovať
so stolami BORGEN TYP 1 alebo TYP 2
Doplnenie zásob 11.08.2020.
€

58

53€

čierna

DEMAT NEW

Na obrázku je vyobrazený stôl DEMAT so stoličkami DOREN.

strieborná

jedálenský stôl s otvorom na slnečník, vhodný k záhradnému setu, materiál: oceľ + temperované
sklo, prevedenie: sklo + čierna oceľ alebo sklo + strieborná oceľ, rozmery: (ŠxHxV): 120x70x70 cm.
Vhodné kombinovať so stoličkami ALDERA alebo KERTA.

22€

77€

PASTER

Na obrázku je vyobrazený stôl PASTER so stoličkami ALDERA.

25€

BORGEN typ 1

45€

BORGEN typ 2

18€

BORGEN

€

169€

21€

KERTA
stolička stohovateľná,
vhodná k záhradnému
nábytku, materiál: látka +
oceľ, prevedenie: čierna
látka+strieborná oceľ,
rozmery (ŠxHxV): 55x52x77
cm, výška x hĺbka sedu:
35x40cm. Vhodné
kombinovať so stolom
DEMAT. Model len do
vypredania zásob.

jedálenský stôl, vhodný
k záhradnému setu,
materiál: oceľ + temperované sklo,
sklo + čierna oceľ, rozmery (ŠxHxV):
BORGEN typ 1: 60x60x70 cm,
BORGEN typ 2: 80x80x70 cm.
Vhodné kombinovať so stoličkami
DOREN alebo BERGOLA.
Doplnenie zásob 11.08.2020.
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stolička – stohovateľná,
vhodná k záhradnému nábytku, materiál:
umelá textília + kov, farebné prevedenie: tmavosivá látka + nohy
– čierna oceľ, (ŠxHxV): 54x72x96 cm, výška sedu je 42 cm.
Možné kombinovať so stolami PASTER alebo DEMAT.

29,90€

SPAVIN

sivá

biela

záhradné hojdacie kreslo, materiál:
oceľ + látka, prevedenie: čierna + rám - sivá
oceľ, rozmery (ŠxHxV): 100x180x200 cm.
Model len do vypredania zásob.
zelená
červená

novinka

modrá

FEDRA

praktická stolička, stohovateľná, materiál: plast, farebné prevedenie:
žltá
biela, červená, modrá, sivá, tmavosivá, zelená alebo žltá, rozmery
(ŠxHxV):51x46x81,5 cm, výška x hĺbka sedu: 46,5x43 cm. Na sklade od 10.07.2020.

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

DOREN

stolička – stohovateľná, vhodná
k záhradnému nábytku,
materiál: technický ratan+kov,
farebné prevedenie: hnedý
ratan + nohy – čierna oceľ,
rozmery (ŠxHxV): 53x63x72 cm,
výška sedu je 42 cm. Možné
kombinovať so stolami
BORGEN TYP 1 alebo TYP 2.
Doplnenie zásob 11.08.2020.

nosnosť 110 kg

27€

ALDERA

jedálenský stôl s otvorom na slnečník, vhodný
k záhradnému setu, materiál: oceľ + temperované
sklo, prevedenie: sklo + čierna oceľ, rozmery:
(ŠxHxV): 150x90x70 cm. Vhodné kombinovať
so stoličkami ALDERA.
Doplnenie zásob 11.08.2020.

44€
novinka

tmavosivá

NERGIS
stohovateľná stolička vhodná aj do vonkajších
priestorov, prevedenie: sivý plast + sivé
kovové nohy, perforované sedadlo a opierka
chrbta, rozmery (ŠxHxV): 48,5x54x88 cm, výška
x hĺbka sedu: 42x44 cm. Na sklade od 10.06.2020.
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49,90€

novinka

89€

novinka

TEKNO typ 1
elegantný nepremokavý stan ideálny pre záhradné oslavy, 3 bočné steny s 3 priehľadnými
oknami, jedna stena so zipsom (vchod). Všetky bočné steny sú samostatne odnímateľné.
Materiál: 100% polyetylén,oceľová konštrukcia, farba: biela.
Odolný proti UV žiareniu. Rozmery (ŠxHxV): 300x300x245 cm.

€

97

59

novinka

TEKNO typ 2
elegantný nepremokavý stan ideálny pre záhradné oslavy, 5 bočných stien s 3 priehľadnými oknami, jedna stena
so zipsom (vchod). Všetky bočné steny sú samostatne odnímateľné. Materiál: 100% polyetylén, oceľová
konštrukcia, farba: biela. Odolný proti UV žiareniu. Rozmery (ŠxHxV): 300x600x245 cm.

107€

€

v 3 farebných prevedeniach

hnedý ratan + čierna+béžová
sivý ratan+čierna+svetlosivá

novinka

114€
biely ratan
+
petrolejová modrá

otočné o 360°

ATREO

BIREN
ratanové hojdacie kreslo s vankúšom, materiál:
technoratan+látka+kov, prevedenie: sivá,
rozmery (ŠxHxV): 62,5x103x102 cm, výška x hĺbka
sedu vrátane vankúša: 49x48 cm. Vankúš
má hrúbku 5 cm a je vodoodolný. Na sklade od 22.06.2020.

záhradné polohovacie ležadlo
s opierkami na ruky, materiál:
umelá textília+kov, prevedenie:
sivý rám+čierna látka, rozmery
(ŠxHxV): 64x161x48/100 cm.
Na sklade 30.06.2020.

€

39€

novinka

novinka

54

ELVIO

zelená

záhradné hojdacie kreslo s vankúšikom a opierkami
na ruky, materiál: kov+umelá textília, prevedenie:
sivý rám+sivá textília, rozmery (ŠxHxV): 70x132x88 cm.
Na sklade od 30.06.2020.

svetlosivá

GERALD

svetlohnedá

čierna

záhradné polohavacie kreslo s mäkkou opierkou hlavy, materiál: oceľ, umelá textília. Farebné prevedenie:
čierna, zelená, svetlohnedá, svetlosivá+ rám - čierny náter. Rozmery (ŠxHxV): 56x85/162x110/82 cm.
Kreslo je možné zložiť. Doplnenie zásob 30. 7. 2020.

maximálna nosnosť je 180 kg

maximálna nosnosť je 180 kg

119,90€

107€

87€

€

144

77€

€

136

ULANA
rozkladacia záhradná hojdačka 3-sed, material: látka + kov,
prevedenie: béžová+čierna, rozmery (ŠxHxV): 194x116x165 cm.
Výška x hĺbka sedu: 50x46 cm. Model len do vypredania zásob.
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novinka

TRISS

otočné kreslo s vankúšom, materiál: oceľový rám+techno vankúš ratan, poduška – polyester+bavlna.
Poťah na vankúš je vodoodolný. Kreslo sa môže otočiť o 360°. Farebné prevedenie: sivý ratan+čierna+svetlosivá
alebo hnedý ratan+čierna+béžová alebo biely ratan+petrolejová modrá.
(ŠxHxV):78x75x80 cm. Na sklade od 30.06.2020. Poťahje snímateľný a je možné ho prať pri teplote 30°C.

TEORA
záhradná hojdačka, material: látka + kov, prevedenie: zelená/biela
pásikavá látka so sivým kovom a zelená/bielou strieškou, rozmery (ŠxHxV):
170x110x152 cm. Výška x hĺbka sedu: 45x43 cm. Model len do vypredania
zásob.

ODELO SET
záhradný set zložený zo 4 stoličiek, okrúhleho stola a slnečníka, materiál:
látka + temperované sklo + kov, prevedenie: oranžová látka + biely kov,
rozmery stoličky: (ŠxHxV): 53,5x60x82 cm, rozmery stola: (priemer.xV) 80x71
cm, rozmery slnečníka: 162x191 cm. Výška x hĺbka sedu je 38/34x38 cm.
Model len do vypredania zásob.

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

od

86

€

120x150 cm

86€
KLORIN KIDS 120 x 150
98€
KLORIN KLASIK 150 x 150
KLORIN BIG SIZE 180 x 150 259€ 107€

nosnosť do 200 kg

Rozmery sú uvedené v poradí ŠxV

€

závesné kreslo vyrobené z vysoko kvalitných materiálov: kombinácia
bavlny a polyesteru. Farebné prevedenie: zelená, svetlosivá alebo červená.
Nosnosť KLORIN KIDS do 120 kg, KLORIN KLASIK a BIG SIZE do 200 kg.
V prevedeniach sivá a zelená na sklade od 20. 07. 2020.
V prevedení červená KIDS a KLASIK na sklade od 03.08.2020.

nosnosť do 200 kg

99

nové rozmery a farebné prevedenia
KLORIN NEW

HAKI
praktický stojan na závesné kreslo
vyrobený z ocele čiernej farby.
Odporúčame umiestniť na rovný
a pevný povrch. Rozmery (ŠxHxV):
180x180x280 cm. Na sklade
od 20. 07. 2020.

16€

€

14

OTAN typ 1

vzor kvety

vzor pásik

nové farebné prevedenie

EVANA NEW
záhradný stojan na
hojdacia závesná sieť vyrobená z
hojdaciu sieť vyrobený
€
príjemného textilného materiálu:
z ocele čiernej farby.
50% bavlna+50% polyester. Je vhodná
Vhodný k zaveseniu siete
pre jednu osobu
pre jednu alebo dve osoby.
Farebné prevedenie: sivá.
Rozmery (ŠxHxV):
Rozmery
(ŠxV): 80x200 cm.
300x120x110 cm.
Hojdacie závesné siete vyrobené z príjemného textilného materiálu. Hojdacie siete je možné upevniť o dvojicu stromov alebo zavesiť na špeciálnu konštrukciu.
25€

21

25

NIKOLO NEW

farebné prevedenie:
modrá alebo červená. Rozmer
kresla (ŠxV): 100x130 cm.
Závesné hojdacie kreslo vyrobené z 50% bavlny+ 50% polyesteru.
Veľký počet šnúrok zabezpečuje ideálny rozklad váhy pre pohodlné sedenie.

HOJDACIE SIETE

nosnosť do 150 kg

nosnosť do 120 kg

nové farebné
prevedenie

44

€

49€

OTAN NEW typ 2
praktický stojan na závesné hojdacie
kreslo vyrobený z ocele čiernej alebo bielej
farby. Rozmery (ŠxHxV): 102x105x195 cm.
V prevedení biela na sklade od 20. 07. 2020.

PLATO NEW
farebné prevedenie: biela,
(ŠxV): 90x107 cm.
Veľký počet šnúrok
zabezpečuje ideálny rozklad
váhy pre pohodlné sedenie.

49€

€

24€

Maximálne zaťaženie 150 kg

57€

nosnosť do 100 kg

nosnosť do 120 kg

AMADO NEW

24

€

47€

moderné závesné kreslo. Súčasťou
balenia sú 4 závesné laná,ktoré sa
upevnia na kovovú konštrukciu.
Rozmer (ŠxV): 80x115 cm.
Farebné prevedenie: biela.

39

45€

€

39

€

LINDO

TOLO

BEN

farebné prevedenie: biela
+mix farebných pásikov. Rozmer
kresla (ŠxV): 150x100 cm.

farebné prevedenie:
žltá + oranžová. Rozmer
kresla (ŠxV): 70x150 cm.

farebné prevedenie:
modrá + žltá.
Rozmer kresla
(ŠxHxV):
60x45x115 cm.

Závesné hojdacie kreslá
vyrobené z príjemného textilného
materiálu: 65% bavlna + 35%
polyester. Veľký počet šnúrok
zabezpečuje ideálny rozklad
váhy pre pohodlné sedenie.

nosnosť do 80 kg

Závesné hojdacie kreslo vyrobené
z 50% bavlny+50% polyesteru.
Celé kreslo je špeciálne obšité pre
zabránenie možnému predratiu látky.
Veľký počet šnúrok zabezpečuje ideálny
rozklad váhy pre pohodlné sedenie.
Farebné prevedenie: ružová so
vzorom. Rozmer kresla (ŠxV): 90x99 cm.

pozostáva zo sieťky. Farebné
prevedenie: biela. Rozmer
kresla (ŠxV): 100x120 cm.
Model len do vypredania zásob.

edenie

22

€

29,90€

LANTA

prev

KEROL

29,90€

€

bné

nosnosť do 120 kg

Závesné hojdacie kreslá vyrobené z vysoko kvalitnej 100% bavlnenej tkaniny.

novinka

e
far

farebné prevedenie: biela.
Rozmer kresla (ŠxHxV):
90x50x107 cm. Veľký
počet šnúrok zabezpečuje
ideálny rozklad váhy
pre pohodlné sedenie.

materiál: 65% bavlna + 35%
polyester, vzor kvety je vhodná
pre dve osoby. Rozmery (ŠxD): 145x200 cm
(vzor kvety) alebo 90x200 cm (vzor pásik),
je vhodný pre jednu osobu. V prevedení vzor kvety
len do vypredania zásob.

vé
no

25

VINTO 2 NEW

Maximálne zaťaženie 150 kg

€

nosnosť do 120 kg

27€

HAVANA

12

nosnosť do 80 kg

Maximálne zaťaženie 200 kg

80,90€

nosnosť do 150 kg

polyester. Je vhodná pre
jednu osobu. Farebné prevedenie:
tyrkysová/zelená.
Rozmery (ŠxD): 80x200 cm.

19€

nosnosť do 120 kg

EVANA
14€ materiál: 65% bavlna
+ 35%

nosnosť do 120 kg

16€

Závesné hojdacie kreslá vyrobené z vysoko kvalitnej 100% bavlny. Súčasťou
balenia je nafukovací vankúš z PVC. Modely len do vypredania zásob.
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trendy lampy

všetky lampy sú dodávané bez žiarovky a sú na sklade - ihneď k odberu.

12

farebné prevedenia:
biela, sivá, sivohnedá
taupe, materiál: keramika
+ textil, rozmery-tienidlo
(ŠxV): 16x15 cm, výška
podstavca je 32 cm.

QENNY Typ 1

QENNY Typ 2

biela + sivá

QENNY Typ 3

dve farebné prevedenia:
biela a zelená, materiál:
keramika + textil,
(ŠxHxV): 14x14x24 cm.
V prevedení biela
doplnenie zásob
od 21.08.2020.

dve farebné kombinácie:
biela+sivá a kávová + sivá,
materiál: keramika + textil,
(ŠxHxV): 18,5x18,5x37 cm.

sivohnedá taupe

sivá

biela

11€

15€

€

QENNY Typ 4

zelená

biela

kávová + sivá

QENNY Typ 12

QENNY Typ 5

QENNY Typ 13

15€
€

23

23

biela

vzor listy

vzor vtáci

QENNY Typ 6

vzor kvety

QENNY Typ 7

QENNY Typ 9

tri farebné kombinácie: vzor listy, vzor vtáci a vzor kvety,
materiál: drevo + textil, rozmery lampy (ŠxHxV): 19,5x19,5x38,5 cm.

19,90€

čierna

biela

QENNY Typ 8

23€

€

sivá

čierna

sivá

QENNY Typ 10

QENNY Typ 11

tri farby: biela, čierna a sivá, materiál: keramika + textil, rozmery lampy
(ŠxHxV): 36,5x18x42 cm. Farebné prevedenie čierna a sivá len do vypredania zásob.

46€

QENNY
elegantné a pestré stolné a stojacie
lampy, rozmery sú uvádzané
v poradí (ŠxHxV) v cm. Lampy
sú dodávané bez žiarovky.

59€

Typ žiarovky
E14 ( typ 1,2,3,4,5,12,13,18,19,20)
alebo E27
( typ 6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,21,22)

32€
biela

čierna

QENNY Typ 14

QENNY Typ 15
stolná, materiál:
kov+textil, farebné
prevedenie: biela
alebo čierna.
Rozmery (ŠxHxV):
25x25x60,5 cm.

€

19

hnedá vzor

biela

QENNY Typ 18

čierna

QENNY Typ 19

19,90

€

materiál: betón+kov+textil,
farebné prevedenie:
svetlosivá+ružové zlato+hnedá
vzor, svetlosivá+nikel+biela,
svetlosivá+mosadz+čierna.
Rozmery (ŠxHxV): 18x18x37,1 cm.

QENNY Typ 20

19,90€

€

15

19,90€

16

JADE Typ 2

JADE Typ 3

JADE Typ 4

stolná, sivá farba,
materiál: drevo + textil,
25x25x53 cm.

stolná, čierna farba,
materiál: drevo + textil,
25x25x48 cm. Model len do
vypredania zásob.

stolná, čierna farba,
materiál: kov + textil,
24x24x55 cm. Model len do
vypredania zásob.

JADE
248

€

čierna

biela

QENNY Typ 16

QENNY Typ 17

stojacia, materiál : kov+textil, farebné prevedenie:
biela alebo čierna. Rozmery (ŠxHxV):
36x36x148,5 cm.
V prevedení čierna doplnenie zásob od 21.08.2020.

17€

12

€

biela

sivohnedá taupe

QENNY Typ 21

QENNY Typ 22

stojacia, materiál: chrom+textil, farebné
prevedenie tienidla: biela alebo sivohnedá
taupe. Rozmery (ŠxHxV): 15x15x118,5 cm.

€

19,90

19,90€

€

17

JADE Typ 5

JADE Typ 7

JADE Typ 8

stolná, biela farba,
materiál: kov + textil,
20x20x39,5 cm. Model len do
vypredania zásob.

stolná, farba čierna, materiál:
textil + chróm + sklo,
24x24x49 cm.

stolná, farba čierna,
materiál: textil + chróm,
24x24x49 cm. Model len do
vypredania zásob.

moderné lampy v čistých líniách, rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm. Typ žiarovky E27 (nie je dodávaná).

LAMPY

trendy lampy

Všetky lampy sú dodávané bez žiarovky a sú na sklade - ihneď k odberu.

Typ žiarovky E27 (nie je dodávaná).

63€

58€

58€

58€

49€

59€

€

35

59€
32

€

LILA Typ 1
drevo natural+biela,
(ŠxHxV): 29x20x56 cm

LILA Typ 6

LILA Typ 7

drevo natural+biela
(ŠxHxV): 40x30x145,3 cm

drevo natural+sivá

LILA stojacia

LILA Typ 8

LILA Typ 9

drevo natural+taupe
drevo čierne+biela
Model len do vypredania zásob
nadčasová stojacia lampa s drevenou trojnožkou a tienidlom zo 100% bavlny,
rozmery (ŠxHxV): 40x30x145,3 cm, materiál: drevo+textil, farebné prevedenie:
natural+biela, natural+sivá, natural+taupe, čierna+biela, čierna+sivá.

LILA Typ 10

LILA Typ 2

drevo čierne+sivá

nadčasová stolná lampa s drevenou trojnožkou a tienidlom
zo 100% bavlny, rozmery (ŠxHxV): 29x20x56 cm, materiál:
drevo+textil, farebné prevedenie: natural+biela, natural+sivá.

133€
€

99

€

85

€

95

59

€

CINDA Typ 2

CINDA Typ 1

stojacia, materiál: kov,
stojacia,
farba čierna,
materiál: kov + mramor,
35x35x125 cm.
farba nikel,
Model len do
120x35x230 cm.
vypredania zásob.
Model len do
vypredania zásob.

79

€

98

79€

€

99

€

59

LILA stolná

drevo natural+sivá

125€

€

123

€

84€

CINDA Typ 27

CINDA Typ 26

CINDA Typ 3

CINDA Typ 5

CINDA Typ 6

stojacia, materiál: kov, farba
čierna + bronzová (VxŠ):
170x25 cm,
podstavec: 25x25x3 cm,
priem. tienidla: 18,5 cm.
Model len do
vypredania zásob.

stojacia s trojnožkou,
materiál: kov, farba
čierna, (VxŠ): 62x162 cm,
tienidlo priemer 26 cm.
Model len do
vypredania zásob.

stojacia s trojnožkou,
materiál: kov + látka,
farba čierna + vzor,
(VxŠ): 155x53 cm, priem.
tienidla: 50 cm.
Model len do
vypredania zásob.

€

119

stojacia, materiál: kov+drevo,
farba čierna, 40x70x150 cm.
Model len do
vypredania zásob.

stojacia,
materiál: kov+drevo,
tmavosivá(antracit)
farba, 78x30x145 cm.
Model len do
vypredania zásob.

60,90
69€

€

53

€

49

CINDA Typ 8
stojacia,
materiál: kov,
farba nikel,
84x28x156 cm.
Model len do
vypredania zásob.

54

103€

99€

€

96

€

€

76€

CINDA Typ 12

CINDA Typ 15

CINDA Typ 16

CINDA Typ 18

stojacia,
materiál: kov+textil,
farba: čierna,
30x30x135 cm.
Model len do
vypredania zásob.

stojacia,
materiál: nehrdzavejúca
oceľ + mramor + kov,
farebné prevedenie:
nikel + čierny mramor,
(ŠxHxV): 90x30x166 cm,
nastaviteľná do šírky 90 cm.
Model len do
vypredania zásob.

stojacia,
materiál: nehrdzavejúca
oceľ + mramor + kov,
farebné prevedenie:
nikel + čierny mramor,
(ŠxHxV):170x38x200 cm,
nastaviteľná do šírky 170 cm.
Model len do
vypredania zásob.

stojacia,
materiál: kov + mramor,
látkové tienidlo, čierna farba,
(ŠxHxV): 160x40x216 cm,
nastaviteľná do šírky 160 cm.
Model len do vypredania zásob.

CINDA Typ 14
stolná,
materiál: kov + akryl,
farba strieborná,
25x25x39 cm

CINDA
stojacie lampy, rozmery sú uvádzané
v poradí (ŠxHxV) v cm, dodávané
bez žiarovky. Typ žiarovky E27

€

25

49

39€

€

€

34,90

89,90

95€

€

89,90

JADE Typ 1

JADE Typ 10

JADE Typ 9

JADE Typ 6

CINDA Typ 13

stojacia, biela farba,
materiál kov,
22x44x140 cm

stojacia s trojnožkou,
farba čierna,
materiál: textil + drevo,
39,5x39,5x135 cm

stojacia,
farba sivá,
materiál: kov,
30x30x139 cm.
Model len do
vypredania zásob.

stojacia,
farba: čierna/zlatá,
materiál: kov,
55x40x160 cm

stojacia,
materiál: kov + akryl,
farba strieborná,
46x46x165 cm.
Model len do
vypredania zásob.

JADE
LAMPY

€

moderné lampy v čistých líniách, rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm. Typ žiarovky E27 (nie je dodávaná).
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18€

35€

novinka

39,90€

NEPTUN

MALKIA zrkadlá

€

novinka

LAVAL

novinka elegantné stojanové zrkadlo,
praktické zrkadlo na kolieskach,
materiál: kovový stojan + drevený rám,
materiál: MDF, farebné prevedenie: biela, čierna
farebné prevedenie: biela,
alebo hnedá,rozmery (ŠxV): 40x168 cm.
rozmery (ŠxV): 40x150 cm.
Na sklade od 05.08.2020.
Na sklade od 05.08.2020.

EZRIN

18€

novinka

novinka

ASUEL

DUMAS

elegantné stojanové zrkadlo, materiál:
kovový stojan + plastový rám, farebné
prevedenie: strieborná,
rozmery (ŠxV): 45x160 cm.
Na sklade od 05.08.2020.

praktické zrkadlo na kolieskach, materiál:
elegantné stojanové
kovový stojan + plastový rám, farebné
zrkadlo, materál: kovový stojan +
prevedenie: čierna alebo biela,
plastový rám, farebné prevedenie:
rozmery (ŠxV): 31x160 cm.
bielosivým, rozmery (ŠxV): 40x150 cm.
Na sklade od 05.08.2020.
Na sklade od 05.08.2020.

Elegantné zrkadlá s dreveným rámom v rôznych farebných prevedeniach, na sklade ihneď k odberu. Malkia TYP 2, TYP 7 a TYP 14 na sklade od 30.06.2020.

26€

25€

22

20,90€

49€

36€

Malkia TYP 1

Malkia TYP 2

Malkia TYP 6

Malkia TYP 7

Malkia TYP 9

rozmer (ŠxD): 50x80 cm
čierna farba

rozmer (ŠxD): 54x64 cm
biela farba

rozmer (ŠxD): 60x90 cm
patinovaná strieborná farba

rozmer (ŠxD): 64x94 cm
strieborná farba

rozmer (ŠxD): 78x108 cm
biela farba

28€

€

24

Malkia TYP 3

Malkia TYP 4

rozmer (ŠxD): 38x128 cm
strieborná farba

rozmer (ŠxD): 29x145 cm
hnedá farba

65€

Malkia TYP 10
rozmer (ŠxD): 81x111 cm, zlatá farba.
Model len do vypredania zásob.
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Malkia TYP 8

Malkia TYP 5

€

24

Malkia TYP 11
rozmer (ŠxD): 66x96 cm
strieborná farba

Malkia TYP 12

rozmer (ŠxD): 40x150 cm
biela farba

rozmer (ŠxD): 38x128 cm
strieborná farba

29,90€

Malkia TYP 13
rozmer( ŠxD): 62x72 cm
biela farba

€

32

45€

25€

rozmer (ŠxD): 36x126 cm
smotanová farba

€

29

Malkia TYP 14
rozmer (ŠxD): 62x82 cm
bielozlatá farba

29,90€

Malkia TYP 15
rozmer (ŠxD): 62x82 cm
zlatá farba

ZRKADLÁ

TempoHITY
Akciový nábytok za skvelé ceny

overená kvalita
odporúčame

759€

€

PRUŽINA

Ľ prevedenie
ekokoža Soft 1 biela/
látka Soro 83 svetlosivá/
vankúš látka Soro 61
púdrovo ružová

TEMPO HITY

679

nová kvalitnejšia látka

BRATO
ekokoža soft 4
sivá/látka Soro 95 sivohnedá/
vankúš látka Soro 41 oranžová

Ľ prevedenie

Vzorkovník látky Soro:

13
svetlohnedá

28
čokoládová

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, Ľ/P prevedenie,
materiál: ekokoža Soft 4 sivá/látka Soro 95 sivohnedá/2 x vankúš látka Soro 41 oranžová alebo
ekokoža Soft 1 biela/látka Soro 83 svetlosivá/ 2 x vankúš látka Soro 61 púdrová ružová – na sklade
– ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 310x185x72 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 135x240 cm, výška
x hĺbka sedeu: 37x55/83 cm. Možnosť objednania aj v iných farebných prevedeniach v cene
847 €. 715€. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

Vzorkovník ekokože Soft:

40
horčicová

61
púdrová ružová

97
sivá

100
čierna

34
mentolová

1 biela

4 sivohnedá

6 čierna

2 béžová

3 hnedá

5 sivá

9 červená

899€

€

674

Ľ prevedenie
ekokoža čierna/šenil
Hugo čierny/vzor

MULAN NEW

TEMPO HITY

BONEL

rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, Ľ/P prevedenie, materiál: ekokoža čierna/šenil Hugo 14 čierny/vzor – na sklade – ihneď k
odberu, rozmery (ŠxHxV): roh 250x220x90 cm, plocha na spanie (ŠxD): 140x200 cm, výška x hĺbka sedu: 43x56 cm. Možnosť objednania v 3
farebných odtieňoch ekokože, v 3 farebných odtieňoch šenilu Hugo a 3 farebných odtieňoch vzoru na vankúše v cene 944€ 733 €. Dodacia lehota
6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 5cm.

Vzorkovník látky Samara: vankúše:
Vzorkovník ekokože:

béžová

hnedá

01 hnedý
vzor

Vzorkovník šenil Hugo:

biela

béžová

sivá

hnedá

03 čierny
vzor

04 krémový
vzor

sedacia súprava je vhodná
na každodenné spanie
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Vzorkovník látky Aria:

Vzorkovník ekokože Soft:

01 krémová

15 hnedá

34 svetlosivá

35 sivá

01 krémová

03 hnedá

1.199€

09 púdrová
ružová

11 mentol

13 svetlosivá

€

997

17 sivá

( 5 polohovacích opierok hlavy)

PRUŽINA

TEMPO HITY

KAMELIA U
moderná celočalúnená rohová rozkladacia sedacia
súprava s úložným priestorom, s polohovacími
opierkami hlavy, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Aria
17 sivá/ekokoža Soft 31 biela alebo látka Aria 03
hnedá/ekokoža 31 biela - na sklade - ihneď k
odberu, rozmery (ŠxHxV): 330x183/264x80/100 cm,
plocha na spanie: 270x130 cm, výška x hĺbka sedu:
43x56 cm. Možnosť individuálnych objednávok v 6
farebných prevedeniach látky Aria a v 4 odtieňoch
ekokože Soft. Dodacia lehota na individuálne
objednávky 6-8 týždňov.Výška spodného priestoru
od podlahy je 4,5 cm.

Ľ prevedenie
látka Aria 17 sivá/ekokoža Soft 31 biela

Ľ prevedenie
látka Aria 03 hnedá/ekokoža Soft 31 biela

novinka

€

968

€

787

(4 polohovacie opierky hlavy)

SEGORIA 2+2
moderná univerzálna celočalúnená rohová
rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom
a s polohovacími opierkami hlavy, materiál: látka
Portland 90 sivá alebo látka Portland 24 hnedá – na
sklade ihneď k odberu , rozmery: (ŠxHxV):
263x263x80/97 cm, plocha na spanie : 190x130
cm, výška x hĺbka sedu: 43x56 cm. Výška spodného
priestoru od podlahy je 4,5 cm.

látka Portland 90 sivá

PRUŽINA

látka Portland 24 hnedá

Vzorkovník látky Aria:

01 krémová 03 hnedá

09 púdrová
11 mentol
ružová

Vzorkovník látky Savana:
13
svetlosivá

17 sivá

krémová 01

čierna 14

svetlohnedá svetlosivá
21
24

972€

od

€

887

TEMPO HITY

( 5 polohovacích opierok hlavy )

PRUŽINA

SEGORIA LUX
P prevedenie
látka Savana 05 sivá

SEGORIA LUX

SEGORIA LUX
P prevedenie
Savana 16 čokoládová
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SEGORIA P
P prevedenie látka Aria 15 sivá

SEGORIA LUX
P prevedenie
Savana 02 sivohnedá taupe

moderná celočalúnená rohová rozkladacia
sedacia súprava s úložným priestorom a
polohovacími opierkami hlavy (Ľ/P prevedenie),
materiál: látka SAVANA 05 sivá v cene 887€, v látke
SAVANA 16 čokoládová a v látke SAVANA 02 taupe
sivohnedá v cene 955 € – na sklade ihneď k
odberu, rozmery: (ŠxHxV): 334x264x80/97 cm,
výška x hĺbka sedu: 43x56 cm, plocha na spanie:
200x130 cm. Možnosť objednania v 6 farebných
prevedeniach látky ARIA a v 4 farebných
prevedeniach látky SAVANA. Naviac je možnosť
objednania Segoria P (pevná bez úložného
priestoru) na objednávku vo vyobrazených
farebných prevedeniach v cene: 845 €, rozmery:
(ŠxHxV): 258x325x80/100 cm, výška x hĺbka sedu:
43x56 cm. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška
spodného priestoru od podlahy je 4,5 cm.

925€

€

899

PRUŽINA

DEGAN U
Ľ prevedenie
ekokoža biela/látka
Berlín 01 sivý melír

Vzorkovník látky Berlin:

hnedá 04

bordová 70

čierny
melír 02

hnedý
melír 03

béžová 11

čierna 06

Vzorkovník ekokože soft:

červená 10

sivá 29

čierna 32

hnedosivá
35

capuccino
34

biela 05

Ľ prevedenie
ekokoža čierna/látka Berlín 01 sivý melír

foto rozkladu

béžová 18

TEMPO HITY

rohová rozkladacia sedacia súprava, Ľ/P
prevedenie, vrátane dekoratívnych vankúšov,
materiál: ekokoža biela/látka Berlin 01 sivý melír
alebo ekokoža čierna/látka Berlin 01 sivý melír - na
sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV):
340x160/185x80 cm, plocha na spanie: (ŠxD):
126x285 cm, výška x hĺbka sedu: 38x60 cm.
Možnosť objednania v 6 farebných prevedeniach
látky Berlin a v 7 farebných prevedeniach ekokože
v cene: 980 € 939 €. Dodacia lehota je 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

1.049€

889€

BONEL

veľký roh do "U"
(ŠxHxV): 333x216/172x97 cm

IZA NEW
rozkladacia sedacia súprava s úložným
priestorom, P/Ľ prevedenie, rozmery (ŠxHxV):
333x216/172x97 cm, plocha na spanie: 118x227
cm, výška x hĺbka sedu: 45x55 cm, Veľký roh do U materiál: látka Matrix 17 sivá - na sklade
ihneď k odberu. Možnosť poskladania vlastného
rozmeru sedacej súpravy (komponenty sa
p re d áva j ú j e d n o t l i v o ) v 7 fa re b nýc h
prevedeniach látky Matrix alebo v 4 farebných
prevedeniach ekokože, dodacia lehota 6-8
týždňov.

Ľ prevedenie, látka Matrix 17 sivá

Vzorkovník ekokože:

1310/14
béžová

1310/10
biela

Vzorkovník látky Matrix:

1310/13
čokoládová
€

124

€

190

162€

106€

otoman
s úložným priestorom
(ŠxHxV) 62x172x97 cm

1310/25
čierna

236€

krémová 1

zelená 11

čierna 18

púdrová
ružová 20

mentolová
22

184

€

158

269€

2-sed

3-sed - rozkladací

s úložným priestorom
(ŠxHxV) 110x85x97 cm

(ŠxHxV) 165x85x97 cm
plocha na spanie: 120x165 cm

svetlosivá
15
€

€

€

317

€

199

1-sed
celočalunený
(ŠxHxV)
58x85x97 cm

hnedá 4

122

104

€

€

cena za 2 Ks

54

€

246

210€

€

46

rohová časť

opierka na ruky

taburet

kreslo

(ŠxHxV) 85x85x97 cm

Ľ+P/1 pár
(ŠxHxV) 21x85x55 cm

s úložným priestorom
(ŠxHxV) 60x60x42 cm

1sed + opierky na vaky
(ŠxHxV) 100x85x97 cm

polohovacie opierky hlavy

949€

PRUŽINA

( 4 polohovacie opierky hlavy )

MAGIC

Vzorkovník šenilu Boss:

hnedá 06

čierna 13

sivá 11

Ekokoža Madryt 120 biela,
šenil Berlin 01 sivá

Vzorkovník ekokože Madryt:
sivá
190

hnedá
128

čierna
1100

univerzálna Ľ/P rohová rozkladacia sedacia
súprava v tvare U s úložným priestorom a s
polohovacími opierkami hlavy, materiál: ekokoža
Madryt 120 biela/látka Šenil 01 sivá – na sklade
ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV):
354x175x86/105 cm, plocha na spanie:
(ŠxD): 288x128 cm, výška x hĺbka sedu: 42x60 cm.
Možnosť objednania v 4 farebných prevedeniach
ekokože v kombinácii s 3 farebnými prevedeniami
šenilu Boss. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška
spodného priestoru od podlahy je 9 cm.

TEMPO HITY

969€

biela
120

253

895€

€

764

( 3 polohovacie opierky hlavy )

BONEL

TEMPO HITY

DONA ROH

P prevedenie
látka Porto 35 sivá

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia
súprava s úložným priestorom a s polohovacími
opierkami hlavy a s opierkou na ruky, Ľ/P
prevedenie, materiál: látka Porto 35 sivá na
sklade – ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV):
274x180x81/100 cm, plocha na spanie: (ŠxD):
124x210 cm, výška x hĺbka sedu: 40x56 cm.
Možnosť objednania v 4 farebných odtieňoch
látky Porto v cene 938 € 799 €. Dodacia lehota
6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od
podlahy je 5 cm.

vzorkovník látky Porto:

Čierna 36

Tyrkysová 61

Horčicová 64

Sivá 31

1.189

€

1.049€

PRUŽINA

SATI

Ľ prevedenie
látka Chester 13 mentolová
funkcia regulovania
hĺbky sedu

celočalúnená komfortná rohová rozkladacia
sedacia súprava s úložným priestorom, vrátane
mentolových vankúšov, moderný dizajn s
funkciou regulovania hĺbky sedu, vnútorná
výplň so silikónových guľôčok, Ľ/P prevedenie,
materiál: látka Chester 13 mentolová na sklade
– ihneď k odberu, rozmery roh (ŠxHxV):
260x188x87/111 cm, plocha na spanie (ŠxD):
146x214 cm, výška x hĺbka sedu: 43x54/80 cm.
M o ž n o s ť o b j e d n a n i a v 5 fa re b nýc h
prevedeniach látky Chester v cene: 1.359 €
1.104 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška
spodného priestoru od podlahy je 8,7 cm.

Vzorkovník látky Chester:

silikónové
guľôčky

02
krémová

04
hnedá

19
tmavosivá

10
púdrová

16
svetlosivá

nová kvalitnejšia látka

1.299€

€

1.225

TEMPO HITY

( 5 polohovacích opierok hlavy )

PRUŽINA

ALVARO
celočalúnená komfortná rohová rozkladacia
sedacia súprava s úložným priestorom s
ergonomickými polohovacími operkami hlavy,
ktoré zabezpečuje komfortné opretie chrbta a
hlavy, moderný nadčasový dizajn, Ľ/P
prevedenie, materiál: látka Monolith 37
smaragdová alebo látka Monolith 02 béžová
obidve farebné prevedenia na sklade – ihneď k
odberu, použitý kvalitný vodoodolný poťah,
rozmery roh (ŠxHxV): 296x234x83/102 cm,
plocha na spanie (ŠxD): 127x200 cm, výška x
hĺbka sedu: 43x60 cm. Možnosť objednania v 6
farebných prevedeniach látky Monolith v cene
1.420 € 1.374 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 8 cm.

Ľ prevedenie
látka Monolith 37 smaragdová

Vzorkovník látky Monolith

97
tmavosivá

254

84
svetlosivá

77
tmavomodrá

09
svetlohnedá

95
čokoládová

61
koralová

P prevedenie
látka Monolith 02 béžová

1.296€

1.049€
( 4 polohovacie opierky )

novinka

PRUŽINA

P prevedenie
látka Chester 16 svetlosivá

Vzorkovník látky Chester:

fotka rozkladu
06
žltozelená

13
mentolová

04
hnedá

10
púdrovo
ružová

19
10
púdrová
tmavosivá

TEMPO HITY

AMARETO U
celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava
s úložným priestorom a polohovacími opierkami,
ktoré zabepečujú komfortné opretie chrbta a
hlavy, vrátane vankúša, dekoratívne šitie sedacej
časti, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Chester 16
svetlosivá - na sklade - ihneď k odberu, rozmery
(ŠxHxV): 345x202/202x70/90 cm, plocha na
spanie: (ŠxD): 125x266 cm, výška x hĺbka sedu:
41x60 cm. Možnosť objednania v 5 farebných
prevedeniach látky Chester v cene: 1.385 € ,
1.125 €, dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška
spodného priestoru od podlahy je 8,7 cm.

860€

729€

( 2 polohovacie opierky )

PRUŽINA

AMARETO NEW
celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava
s úložným priestorom a polohovacími opierkami,
ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a
hlavy, vrátane dekoratívneho vankúša,
dekoratívneho šitia sedacej časti, Ľ/P prevedenie, materiál: ekokoža hnedá 19+látka Portland 22
béžová alebo ekokoža biela 05+látka Portland 91
sivá – na sklade ihneď k odberu, rozmery:
(ŠxHxV): 275x202x90 cm, plocha na spanie: (ŠxD):
130x210 cm, výška x hĺbka sedu: 40x60 cm.
Možnosť objednania v 7 farebných prevedeniach ekokože Soft a v 5 farebných prevedeniach látky Portland v cene: 880€ 785€.
Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného
priestoru od podlahy je 8,7 cm.

Ľ prevedenie
ekokoža biela 05+látka Portland 91 sivá

Vzorkovník látky Portland:

zelená 37

sivá 90

modrá 81

Vzorkovník ekokože soft:

béžová 22

čierna 100

červená31
10
mentol

sivá 29

P prevedenie
ekokoža hnedá 19+látka Portland 22 béžová

čierna 32

hnedosivá 35 capuccino 34

biela 05

béžová 18

838€

cena za rozkladací roh
( 5 polohovacích opierok hlavy )

PRUŽINA

MONAKO ROH MALÝ
P prevedenie
ekokoža čierna + Savana 21 sivá

€

139

134€

cena za taburet
s úložným priestorom

Vzorkovník šenilu Boss:

hnedá 06

čierna 13

sivá 11

Vzorkovník ekokože Madryt:

sivá
Madryt 190

hnedá
Madryt 128

čierna
Madryt 1100

biela
Madryt 120

TEMPO HITY

799

€

rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným
priestorom, s polohovacími opierkami hlavy, P/Ľ
prevedenie, farebné prevedenie: ekokoža
čierna/látka Savana 21 sivá na sklade - ihneď k
odberu, rozmery (ŠxHxV): 277x205x85/101 cm,
plocha na spanie (DxŠ): 198x128 cm, výška x hĺbka
sedu: 42x58 cm. Možnosť zakúpenia taburetu s
úložným priestorom v cene 139 € 134 €. Rozmery
taburetu (ŠxHxV): 72x101x42 cm. Možnosť
objednania v 4 farebných odtieňoch ekokože v
kombinácií s 3 farebnými prevedeniami šenilu
Boss, dodacia lehota 6 - 8 týždňov. Výška
spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

255

nové farebné prevedenie

1.189€

€

996

PRUŽINA

( 5 polohovacích opierok hlavy )

TEMPO HITY

CRISTO
celočalúnená elegantná rohová rozkladacia
sedacia súprava s úložným priestorom s
polohovacími opierkami, ktoré zabezpečujú
komfortné opretie chrbta a hlavy, Ľ/P
prevedenie, nožičky kovové/farba čierna,
látka Chester 17 sivá alebo ekokoži Soft 8 na
sklade – ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV):
268x232x73/92 cm, plocha na spanie (ŠxD):
121x193 cm, výška x hĺbka sedu: 46x55 cm.
Možnosť objednania v 5 farebných
prevedeniach látky Chester v cene: 1.597 €
1.338€ alebo v 6 farebných prevedeniach
ekokože Soft v cene 1.735 € 1.409 €. Dodacia
lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru
od podlahy je 13,5 cm.

P prevedenie
ekokoža Soft 8 taupe sivohnedá

Vzorkovník látky Chester:
02
krémová

04
hnedá

10
púdrová
ružová

19
tmavosivá

16
svetlosivá

Vzorkovník ekokože Soft:
Ľ prevedenie
látka Chester 17 sivá

1 biela

Vzorkovník šenilu Boss:

hnedá 06

čierna 13

sivá
190

hnedá
128

čierna
1100

2 béžová

5 sivá

3 hnedá

9 červená

979€

Vzorkovník ekokože Madryt:

sivá 11

6 čierna

biela
120

947€

( 6 polohovacích opierok hlavy )

PRUŽINA

VASTO
rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným
priestorom, s polohovacími opierkami hlavy, P/Ľ
prevedenie, farebné prevedenie: ekokoža
čierna/látka Boss 15 - na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 335x201/170x87/101 cm,
plocha na spanie (DxŠ): 273x128 cm, výška x
hĺbka sedu: 42x58 cm. Možnosť objednania v 4
farebných odtieňoch ekokože v kombinácií s 3
farebnými prevedeniami šenilu Boss, dodacia
lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od
podlahy je 3,5 cm.

P prevedenie
ekokoža čierna+Boss 15

TEMPO HITY

998

€

666€

(3 polohovacie záhlavky)

PRUŽINA

CHRIS
celočalúnená univerzálna (Ľ/P) rohová rozkladacia
sedacia súprava s úložným priestorom a
polohovacím záhlavím, vrátane vankúšov,
materiál: látka Soro 95 sivá/biele prešitie – na
sklade ihneď k odberu, (ŠxHxV): 250x175x97 cm,
plocha na spanie:
(ŠxD): 130x202 cm, výška x hĺbka sedu: 40x65 cm.

Výška spodného priestoru od podlahy je 4 cm.
P prevedenie
látka sivá 95/biele prešitie

256

PRUŽINA
€

999

845€

od

( 5 polohovacích opierok hlavy )

MARBELA 2+3

P prevedenie
látka Savana 14 čierna/ekokoža soft 31 biela

Vzorkovník ekokože Soft:
01
krémová

15
hnedá

34
svetlohnedá

Vzorkovník látky Savana:
35
sivohnedá

krémová 01

hnedá 02 svetlohnedá
24

sivá 21

MARBELA LUX 2+3 P prevedenie
v cene 1.510 € 955 €
látka Savana 05 sivá/ekokoža soft 31 biela,
rozmery (ŠxHxV): 330x264x80/100 cm

TEMPO HITY

moderná celočalúnená rohová sedacia súprava
s polohovacími opierkami hlavy a polohovacími
opierkami na ruky (Ľ/P prevedenie), materiál:
látka Savana 14 čierna/ekokoža Soft 31 biela – na
sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV):
325x258x80/100 cm, výška x hĺbka sedu: 43x56
cm. Na sklade je ihneď k odberu aj rozkladacia
verzia s úložným priestorom MARBELA LUX v
cene 1.510€ 955 € s rozmerom (ŠxHxV):
330x264x80/100 cm, plocha na spanie: 200x130
cm. Možnosť objednania v 4 farebných
prevedeniach látky Savana a v 4 farebných
prevedeniach ekokože Soft. Doba dodania 6-8
týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy
je 4,5 cm.

PRUŽINA

€

994

819€

( 4 polohovacie opierky hlavy )

MARBELA LUX 2+2
moderná celočalúnená univerzálna (Ľ/P)
rohová rozkladacia sedacia súprava s
úložným priestorom, s polohovacími
opierkami hlavy a polohovacími opierkami
na ruky, materiál: látka Savana 21
sivá/ekokoža Soft 14 čierna – na sklade
ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV):
264x264x80/97 cm, plocha na spanie:
190x130 cm, výška x hĺbka sedu: 43x56 cm.
Možnosť objednania v 4 farebných
prevedeniach látky Savana v 4 farebných
prevedeniach ekokože Soft. Doba dodania
6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od
podlahy je 4,5 cm.

univerzálny Ľ/P
látka Savana 21 sivá /ekokoža Soft 14 čierna

novinka
1329€

€

1.079

( 5 polohovacích opierok hlavy )

MARELIA

Ľ prevedenie
látka Soro 40 horčicová

moderná celočalúnená rozkladacia sedacia súprava s
úložným pristorom (2x) v tvare U, Ľ/P prevedenie,
materiál: látka Soro 40 horčicová alebo látka Soro 97
sivá / ekokoža Soft biela – na sklade ihneď k odberu,
rozmery: (ŠxHxV): 345x270/175 x 86/86/100 cm,
plocha na spanie : 275x128 cm, výška x hĺbka sedu:
42x60 cm . Možnosť objednania v 6 farebných
prevedeniach látky Soro a v 3 farebných odtieňoch
ekokože Soft. Dodacia lehota 6–8 týždňov. Výška
spodného priestoru od podlahy je 10 cm.

Vzorkovník ekokože Soft:

1 biela

6 čierna

TEMPO HITY

PRUŽINA

3 hnedá

Vzorkovník látky Soro:

21 krémová

24 moka

60
červená

86
tyrkysová

90
svetlosivá

95
sivohnedá
taupe

P prevedenie
látka Soro 97 sivá/ekokoža Soft biela

257

€

999

879€

PRUŽINA

( 3 polohovacie opierky hlavy )

TEMPO HITY

NATIK NEW

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia
súprava s úložným priestorom a polohovacím
opierkami hlavy, ktoré zabezpečuje komfortné
opretie chrbta a hlavy, vrátane vankúšov,
dekoratívne šitie sedacej časti, Ľ/P prevedenie,
materiál: látka Alfa 120 horčicová alebo látka Alfa
20 sivá – obidve prevedenia na sklade ihneď k
odberu, rozmery: (ŠxHxV): 298x175x96/105 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 125x220 cm, výška x
hĺbka sedu: 43 x 62 cm. Možnosť objednania v 8
farebných prevedeniach: látky Alfa v cene:
1.165 € 1.011 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

Ľ prevedenie
látka Alfa 120 horčicová

Vzorkovník látky Alfa:
80
hnedá

02
staroružová

17
svetlosivá

85
modrá

04
mentolová

21
čierna

01
béžová

09
čokoládová

P prevedenie
látka Alfa 20 sivá
€

823

€

719

Ľ prevedenie

RUBA ROH

látka Rito 01 cream
+ látka Savana sivá 05

Vzorkovník šenil Savana

21

4

Vzorkovník šenil Inari

25

16

5

svetlosivá tmavohnedá tmavosivá

tmavobéžová

hnedá

17

piesková

31

34

svetlozelená zelenosivá

72

mentol

84

sivobiela

61

69

staroružová

27
hnedá

fialová

100
čierna

23
22
25
26
svetlohnedá krémová tmavohnedá béžová

PRUŽINA

1.169€

Inari 90 tmavosivá
+ Inari 22 krémová

cena za veľký roh U
(T-80 LB + opierka hlavy + A + 2R BB + LC P + záhlavie)

90
tmavosivá

91
sivá

RUBA
VEĽKÝ ROH U
celočalúnená sedacia súprava s pevnými
opierkovými vankúšami, možnosť poskladania
vlastného rozmeru sedacej súpravy z rôznych
komponentov, komponenty sa predávajú
jednotlivo. Veľký roh U je s rozkladom a vrátane
úložného priestoru v prevedení Inari 90
tmavosivá + Inari 22 krémová na sklade – ihneď
k odberu. Rozmery veľký roh U (ŠxHxV):
322x198/168x113cm, plocha na spanie
123x258 cm. Výška x hĺbka sedu: 45cm x 56 cm.
Možnosť objednania v 12 prevedeniach látky
Savana v kombinácii s látkou Inari v 8
prevedeniach. Dodacia lehota 6-8 týždňov.
Výška spodného priestoru od podlahy je 4 cm.

1.269€

možnosť poskladať si
vlastný rozmer

rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným
priestorom s pevnými opierkovými vankúšami,
prevedenie Ľ/P, material: látka Rito 01 cream +
látka Savana sivá 05 - na sklade ihneď k
odberu, (ŠxHxV): 251x183x74/86 cm, plocha
na spanie 182x123 cm, výška x hĺbka sedu:
42x56 cm. Možnosť objednania v 12
farebných prevedeniach šenilu Savana v
kombinácii Inari v 8 prevedeniach, dodacia
lehota je 6-8 týždňov. Výška spodného
priestoru od podlahy je 4 cm.

Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV):
386€

351€

€

355

€

322

189€

287€

176€

€

266

356€

33€

329€

TEMPO HITY

Záhlavie

LC (Otoman pravý)
+ opierka hlavy
€ 96x168x113 cm

LC (Otoman ľavý)
+ opierka hlavy 266€
96x168x113 cm

246

2PL BB
135x98x83 cm
433€

€

398

LC (Otoman ľavý)
96x168x83 cm
399€

LC (Otoman pravý)
96x168x83 cm

€

368

2POJ + PB + opierka hlavy
€
162x98x113 cm
463

2 POJ BB
135x98x83 cm

T-80
80x98x83 cm

2R BB - s funkciou rozkladu
135x98x83 cm - plocha na spanie 120x135 cm
468€
€

431

364€

335€

2POJ + LB + opierka hlavy
€ 162x98x113 cm

429

2POJ + PB
162x98x83 cm

428€

€

396

2POJ + LB
162x98x83 cm

2R + LB + záhlavie - s funkciou rozkladu
162x98x113 cm - plocha na spanie 120x135 cm
226€

209€

77€

69€

258

2R + LB - s funkciou rozkladu
BL + opierka hlavy (Ľ)
162x98x83 cm - plocha na spanie 120x135 cm
91x183x113 cm

BL + opierka hlavy(P)
91x183x113 cm

BL (Ľ)
91x183x83 cm

BL (P)
91x183x83 cm

A (roh)
91x91x83 cm

Bok
27x98

novinka

683€

539

€

cena za komplet roh+taburet

MOLITAN

KELOG

Všetky opierky s funkciou sklápania

699€

TEMPO HITY

dizajnová univerzálna (P/Ľ) rohová
rozkladacia sedacia súprava s taburetom a 4
vankúšami, materiál: látka+chróm,
prevedenie: hnedá látka/nožičky chróm,
rozmery (ŠxHxV): 352x80/160x84 cm,
taburet: 82x82x41 cm, plocha na spanie
(ŠxD): 110x321 cm, výška x hĺbka sedu:
41x48 cm. Výška spodného priestoru od
podlahy je 13 cm. Na sklade od 20.07.2020.

€

695

( 3 polohovacie opierky hlavy )
Možnosť individuálnych objednávok
v 5 farebných prevedeniach šenilu Nemo/svetlé
alebo tmavé šitie v kombinácii s ekokožou.
Dodacia lehota 6-8 týždňov.

PRUŽINA

KAZARA ROH MALÝ
rohová rozkladacia súprava
s úložným
priestorom, s polohovacími opierkami hlavy, P/Ľ
prevedenie, farebné prevedenie: látka sivá Nemo
15 + svetlé šitie - na sklade - ihneď k odberu.
Rozmery (ŠxHxV): 265x175x100/85 cm, plocha na
spanie 215x125 cm, výška x hĺbka sedu 42x58 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 3,5 cm

roh malý
Ľ prevedenie Nemo 15 sivá

(ilustračné foto)

výška x hĺbka
sedu: 42x58 cm

taburet malý

(ilustračné foto)

taburet veľký

Super cena! Model vrátane dvoch úložných priestorov

969€

Systém U
( 6 polohovacími opierok hlavy )

PRUŽINA

KAZARA SYSTEM U

Systém U
Ľ prevedenie
Nemo 15 sivá

Vzorkovník látky šenilu Nemo:

Vzorkovník ekokože:

biela
Madryt 120

čierna
Madryt 1100

hnedá
Madryt 128

sivá
Madryt 190

svetlohnedá
Nemo 3

tmavohnedá
Nemo 5

zelená
Nemo 8

svetlomodrá
Nemo 9

rohová rozkladacia súprava s 2 úložnými
priestormi a so 6 polohovacími opierkami hlavy,
P/Ľ prevedenie, farebné prevedenie: látka sivá
Nemo 15 + svetlé šitie - na sklade ihneď k odberu.
Možnosť individuálnych objednávok v 4
farebných prevedeniach šenilu Nemo, svetlé
alebo tmavé šitie. Dodacia lehota 5-8 týždňov.
Rozmery (ŠxHxV): 335x205/175x100/85 cm,
plocha na spanie 270x125 cm, výška x hĺbka sedu:
42x58 cm. Možnosť doobjednania kresla (ŠxHxV):
102x98x100/85 cm v cene 269 € 259 €, malý
taburet (ŠxHxV): 43x43x41 cm v cene 62 € 59 €,
veľký taburet (ŠxHxV): 80x57x41 cm v cene 84 €
79€. Možnosť individuálnych objednávok v
ekokoži (korpus) v kombinácii s látkou Nemo
(sedacia časť) v cenách: malý roh: 749 € 723 €,
systém U: 998 € 959 € a kreslo v kombinácii s
ekokožou 292 € 281 €. Výška spodného priestoru
od podlahy je 3,5 cm.

TEMPO HITY

výška modelu až 100 cm

929€

259

329€

€

224

299€

199€
kreslo

LAGONA

3R-sed

PRUŽINA

TEMPO HITY

celočalúnený 3-sed s možnosťou rozkladu a
kreslo, materiál: Savana 05 + Savana 21 – sivá –
na sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV) 3sed: 212x86x92 cm, kreslo: 78x68x92 cm,
plocha na spanie 3-sed: (ŠxD): 185x115 cm,
výška x hĺbka sedu: 42x51 cm. Výška spodného
priestoru od podlahy 3-sed nohy/plastové 2
cm, kreslo nohy/drevené 11 cm.

619€

€

597

PRUŽINA

3R+1+1

HUGOR
rozkladacia súprava s úložným priestorom
3-sed + 2 kreslá, farebné prevedenie: látka
čokoládová Boss 8/svetlohnedá Boss 4 na
sklade - ihneď k odberu. Rozmery 3-sed
(ŠxHxV): 214x86x90 cm, plocha na spanie:
186x115 cm, výška x hĺbka sedu: 41x51 cm,
kreslo: 78x86x90 cm, Možnosť objednania

Vzorkovník šenilu Boss:

hnedosivá 04

hnedá 06

čierna 13

v 4 farebných odtieňoch šenilu Boss vo vami
zvolenej kombinácii. Dodacia lehota 5-8
týždňov.

sivá 11

látka čokoládová Boss 8/svetlohnedá Boss 4

nový dodávateľ
lepšia kvalita

879€

super cena

€

759

látka Portland 23 hnedá
PRUŽINA

FRANKFURT NEW
pohodlná univerzálna (Ľ/P) celočalúnená
rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným
priestorom,vrátane vankúšov, materiál:
ekokoža biela + látka Savana 05 sivá, ekokoža
hnedá + látka Savana 25 hnedá alebo látka
Portland 23 hnedá na sklade - ihneď k odberu.
Rozmery (ŠxHxV): 372x169/208x85 cm, plocha
na spanie (DxŠ): 320x123 cm, výška x hĺbka
sedu: 41x51/78 cm. Výška spodného priestoru
od podlahy je 5 cm.

ekokoža biela + látka Savana 05 sivá

ekokoža hnedá + Savana 25 látka hnedá

1.299€

Vzorkovník koží Rancho:

TEMPO HITY

Pravá koža
Cream
M7511

Braun
M7513

1.218

€

( 3 polohovacie opierky )

RIVER

PRUŽINA

kožená rohová rozkladacia sedacia súprava s
úložným priestorom a polohovacími opierkami,
(sedadlá, chrbtová opierka a opierka na ruky sú
čalúnené kožou, korpus a zadná časť je imitácia
kože), Ľ/P prevedenie, materiál: koža/imitácia
kože – Rancho black M7510 – na sklade ihneď k
odberu, rozmery (ŠxHxV): 266x214x73 cm,
plocha na spanie (DxŠ): 180x126cm, výška a
hĺbka sedu: 46x65cm. Možnosť doobjednania
taburetu s rozmerom (ŠxHxV): 101x67x48 cm
na objednávku v cene: 239 € 221 €. Možnosť
individuálnych objednávok v 3 farebných
odtieňoch kože Rancho. Dodacia lehota 6-8
týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy
je 12 cm.

P prevedenie
koža/imitácia kože - Rancho black M7510

260

Stone
M7512

doprajte si luxus pravej kože
1.469€

PRUŽINA

€

1.357

Pravá koža
kreslo
Pampas Dunkel Braun

Vzorky koží Pampas - na objednávku

BIANCO
M9013

669€
479

€

442

TEMPO HITY

P prevedenie
Pampas Dunkel Braun

€

DANILO
celokožená rohová rozkladacia sedacia súprava s
úložným priestorom, Ľ/P prevedenie, zadná časť
čalúnená kožou, materiál: koža Pampas Dunkel
Braun na sklade - ihneď k odberu, (ŠxHxV):
240x166x84 cm, plocha na spanie: 175x115 cm,
výška x hĺbka sedu: 45x53 cm. Možnosť
doobjednania kresla (ŠxHxV): 107x90x90 cm v
cene 479 € 442 € a taburetu (ŠxHxV): 60x60x44
cm v cene 145 € 133 €. Celokožená sedacia
súprava 3+2+1 a taburet, materiál: koža
Pampas Hellgrau M9010 – na sklade ihneď k
odberu, (ŠxHxV): 3-sed - 182x90x90 cm, 2-sed 145x90x90 cm, kreslo - 107x90x90 cm a taburet
- 65x65x45 cm. Výška spodného priestoru od
podlahy je 4,5 cm.

WHITE
M9002

CREME
M9007

HELLGRAU
M9010

ROT
M9004

SCHWARZ
M9003

749€

€

619

693€

cena za 2-sed

cena za 3-sed

cena za kreslo

145

3+2+1+taburet
Pampas Hellgrau M9010

€

133€

cena za taburet

1.599€

€

Pravá koža

LIBERA
celokožená rohová rozkladacia sedacia súprava s
úložným priestorom, zadná časť čalúnená látkou,
Ľ/P prevedenie, materiál: koža Pampas Amber
M9030 – na sklade ihneď k odberu, (ŠxHxV):
263x224x87 cm, plocha na spanie (DxŠ):
191x120cm, výška a hĺbka sedu: 46x57 cm.
Možnosť doobjednania opierky hlavy v cene 89€
83 € za 1ks a kresla na objednávku s rozmerom
(ŠxHxV): 120 x 100 x 87 cm v cene 599 € 566 € a
taburetu s úložným priestorom na objednávku s
rozmerom (ŠxHxV): 105x61x46 cm v cene 318 €
293 €. Možnosť individuálnych objednávok v 7
prevedeniach kože Pampas. Dodacia lehota je 68 týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy
je 12 cm.

TEMPO HITY

1.499

PRUŽINA

Vzorky koží Pampas - na objednávku

P prevedenie
koža Pampas Amber M9030

BIANCO
M9013

WHITE
M9002

CREME
M9007

HELLGRAU
M9010

ROT
M9004

SCHWARZ DUNKEL
M9003 BRAUN M9005

261

€

1.079

€

975

PRUŽINA

TEMPO HITY

ALBANY K
rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným
priestorom, Ľ/P prevedenie, materiál: látka
Matrix 4 hnedá – na sklade ihneď k odberu,
rozmery: (ŠxHxV): 274x274x90, plocha na spanie
: (ŠxD): 130x200 cm, výška x hĺbka sedu: 42x60
cm. Možnosť objednania v 7 farebných
prevedeniach látky Matrix v cene: 1.139 €
1.027 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška
spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

P prevedenie
látka Matrix 4 hnedá

Vzorkovník látky Matrix:

hnedá 4

krémová 1

zelená 11

čierna 18

púdrová
ružová 20

mentolová
22

svetlosivá
15

1.129

€

1.087

€

( 5 polohovacích opierok hlavy )

CAILA R - rozkladacia
PRUŽINA

Ľ prevedenie
látka Cablo 02 béžová/
05 tehlová
€

999

898

€

( 5 polohovacích opierok hlavy )

CAILA - pevná
P prevedenie
látka Cablo 07 vínová

CAILA

TEMPO HITY

1.297€

tmavohnedá 04

sivá 14

púdrová ružová 12

mentol 10

tmavosivá 15

svetlohnedá 03

červená 160

sivá 190

čierna 125

capuccino 123

hnedá 124

biela 120

béžová 112

€

217

169€

€

899

nos

nos
ť je

pohodlný 3-SED+2-SED a kreslo s funkciou mechanického polohovania, 2-SED je konzolový s podrúčkou v strede, prevedenie:
hnedá látka, rozmery 3-SED: (ŠxHxV): 205x100x102 cm, 2-SED: (ŠxHxV): 179x100x102 cm, kreslo: (ŠxHxV): 86x100x102 cm,
výška x hĺbka sedu: 49x55 cm. Na sklade od 12.08.2020.
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celočalúnená rohová sedacia súprava s polohovacími opierkami hlavy , ktoré
zabezpečuje komfortné opretie chrbta a hlavy, vrátane dekoratívných vankúšov,
dekoratívne prešitie sedacej časti, Ľ/P prevedenie, materiál: látka Cablo 07 vínová
alebo látka Cablo 04 hnedá – na sklade ihneď k odberu. Rozmery: (ŠxHxV):
295x250x90 cm, výška x hĺbka sedu: 47x58 cm. V ponuke aj prevedenie CAILA R rozkladacia s úložným priestorom, prevedenie: látka Cablo 02 béžová vankúše 05
tehlová na sklade - ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV): 308x248x90 cm, plocha na
spanie 125x227cm, výška x hĺbka sedu: 44x58cm. Možnosť objednania v 7
farebných prevedeniach látky Cablo alebo v 7 farebných prevedeniach ekokože v
cene: CAILA - 1.052 € 942 € a CAILA R - 1.274 € 1.140 €. Výška spodného priestoru od
podlahy je 5 cm.

Vzorkovník ekokože:

Vzorkovník látky Cablo:

krémová 01

P prevedenie
látka Cablo 04 hnedá

FABRON NEW

110

kg

VANDEN

polohovacie relaxačné kreslo, materiál:
ekokoža + drevo + kov, prevedenie: béžová ekokoža,
rozmery kresla: (ŠxHxV): 77x94x100 cm, výška x hĺbka
sedu: 49x58 cm. Kreslo je mechanicky polohovacie.

€

819

759€

korpus ekokoža biela /sedacia časť
All senses sivá/vankúše sivá/svetlosivá

VILDAN
luxusná celočalúnená elegantná veľká pohovka s
vankúšmi v krásnych pastelových farbách 4 ks v
rozmere 50x40 cm a 3 ks v rozmere 55x55 cm.
Pohovka má moderný okrúhly vzhľad a vysoko
kvalitné pruženie, materiál korpus biela
ekokoža, sedacia časť z látky All senses sivá/
vankúše tyrkysová/sivá, korpus ekokoža biela/
sedacia časť All senses sivá/vankúše sivá/
svetlosivá alebo látka New York čierna/vankúše
čierna/svetlosivá - všetky farebné prevedenia
na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV):
233x142x80 cm, výška x hĺbka sedu 45x124 cm.
Po odobratí vankúšov vznikne plocha na spanie s
rozmermi (ŠxD): 213x132 cm.

954€

€

919

cena za rozkladací roh
( 6 polohovacích opierok hlavy )

TEMPO HITY

korpus biela ekokoža/sedacia časť látka All senses
sivá/vankúše tyrkysová/sivá

korpus biela ekokoža/sedacia časť látka New York čierna/vankúše čierna/svetlosivá

PRUŽINA

PRUŽINA

MONAKO ROH VEĽKÝ
139€

rohová rozkladacia súprava s úložným
priestorom s polohovacími opierkami hlavy, P/Ľ
prevedenie, vo farebnom prevedení - látka
Boss 4 - cappucino alebo látka Boss 8 tmavohnedá na sklade - ihneď k odberu.
Rozmery (ŠxHxV): 277x277x85/100 cm, plocha
na spanie 197x127 cm, výška x hĺbka
sedu: 42x58 cm. Možnosť zakúpenia taburetu v
cene 139 € 134 €. Rozmery taburetu (ŠxHxV):
72x101x42 cm. Možnosť objednania v 4
farebných odtieňoch ekokože v kombinácii s 3
farebnými prevedeniami šenilu Boss. Dodacia
lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru
od podlahy je 4 cm.

Ľ prevedenie
látka Boss 8 tmavohnedá

€

134

cena za taburet
taburet s úložným priestorom

Vzorkovník ekokože Madryt:

Vzorkovník šenilu Boss:

hnedá 06

čierna 13

sivá 11

sivá
Madryt 190

hnedá
Madryt 128

čierna
Madryt 1100

biela
Madryt 120

P prevedenie látka Boss 4 cappucino

678€

649€
PRUŽINA

PETER NEW

P prevedenie
ekokoža čierna - biela/biele šitie

vzorkovník látok Savana:

čokoláda 26

čierna 14

vzorkovník ekokože:

sivá 21

zelená 35

Ľ prevedenie
ekokoža biela/látka Savana 05 sivá/biele šitie

čierna

hnedá

biela

béžová

TEMPO HITY

rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným
priestorom, vrátane vankúšov, Ľ/P prevedenie,
materiál: ekokoža čierna - biela/biele šitie,
ekokoža čierna/látka Savana 05 sivá/čierne šitie
alebo ekokoža biela/látka Savana 05 /biele šitie na sklade - ihneď k odberu, roh (ŠxHxV):
278x216x72cm, plocha na spanie: (ŠxD):135x210
cm, výška x hĺbka sedu: 43x63 cm. Možnosť
objednania aj v jednofarebných prevedeniach
alebo vo vami zvolenej farebnej kombinácii 4
farebných odtieňov ekokože alebo látky Savana
s možnosťou bieleho, čierneho alebo hnedého
šitia. Dodacia lehota je 6-8 týždňov. Výška
spodného priestoru od podlahy je 7,5 cm.

Ľ prevedenie
ekokoža čierna/látka
Savana 05 sivá/čierne šitie
čierna
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€

445

398€

TEMPO HITY

MOLITAN

DALAS
univerzálna rohová celočalúnená rozkladacia
sedacia súprava (Ľ/P prevedenie) s úložným
priestorom, materiál: látka BONN 29 hnedá - na
sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV):
242x145x77 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 122x196
cm, výška x hĺbka sedu: 40x55 cm . Výška

spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

novinka

€

418

€

339

PRUŽINA

cena za komplet

KELLY
rohová sedacia súprava s taburetom, Ľ/P prevedenie, materiál:
látka Alfa 17 svetlosivá - na sklade - ihneď k odberu, rozmery
(ŠxHxV): roh: 196x128x80 cm, taburet: 113x53x42 cm, plocha na
spanie: (ŠxD): 120x170 cm, vznikne po priložení taburetu. Výška x
hĺbka sedu: 42x50/65 cm. Možnosť objednania v 5 farebných
prevedeniach látky Alfa v cene: 446 € 365 € , dodacia lehota 6-8
týždňov. Výška spodného priestoru od podlahy je 14 cm.

P prevedenie
látka Alfa 17 svetlosivá

Vzorkovník látky Alfa

18
sivá

08
hnedá

85
tyrkysová

120
horčicová

03
béžová

€

238

TEMPO HITY

199€

Alova čokoládová

zľava

-46%

298€

159€

MOLITAN

KENET
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moderné rozkladacie kreslo s úložným
priestorom, materiál: látka Primo 16 taupe
sivohnedá/vankúš 84 svetlosivá – na sklade ihneď
k odberu, (ŠxHxV): 100x87x90 cm, plocha na spanie:
(ŠxD): 100x190 cm, výška x hĺbka sedu: 45x55/78 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 3 cm.

MATEJ
rozkladacia pohovka s úložným priestorom, materiál Alova čokoládová
+ vankúše bavlna - na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV):
187x78x65 cm, plocha na spanie (ŠxD): 140x183 cm, výška x hĺbka
sedu: 39,5x70 cm.

MOLITAN

399€

€

354
MOLITAN

BASTILA

Ľ prevedenie
látka Matrix 05 hnedá/02 béžová
Vzorkovník látky Matrix:

púdrová
ružová 20

mentolová
22

svetlosivá
15

hnedá 4

krémová 1

zelená 11

TEMPO HITY

rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným
priestorom, Ľ/P prevedenie, materiál: látka
Matrix 05 hnedá/02 béžová – na sklade – ihneď k
odberu, rozmery: (ŠxHxV): 235x87x160 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 135x205 cm, výška x
hĺbka sedu: 42x55 cm. Možnosť objednania v 7
farebných prevedeniach látky Matrix v cene:
423€ 382 €. Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška
spodného priestoru od podlahy je 10 cm.

čierna 18

677€

549€
novinka

PRUŽINA

AGIL
štýlová celočalúnená rozkladacia pohovka (big
sofa) s úložným priestorom a dekoratívnym šitím,
materiál: látka Mono 244 svetlosivá/vankúše 238
tyrkysová, 238 tyrkysová/vankúše 236 horčicová
alebo 234 hnedá/vankúše 236 horčicová - všetky
prevedenia na sklade - ihneď k odberu, rozmery
(ŠxHxV): 255x105x100 cm, plocha na spanie:
(ŠxD): 154x210 cm, výška x hĺbka sedu: 47x60/80
cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 2 cm.

látka Mono 244 svetlosivá/vankúše 238 tyrkysová

látka Mono 238 tyrkysová/vankúše 236 horčicová

látka Mono 234 hnedá/vankúše 236 horčicová

535€

435

€

PRUŽINA

ALVIN
látka Mono 236 horčicová/
vankúš vzor/buk
látka Mono 246 sivá/vankúš vzor/buk

moderná celočalúnená rozkladacia pohovka s
úložným priestorom, kvalitný drevený rám vo
farbe buk, nožičky drevené farba buk, materiál:
látka Mono 246 sivá/vankúš vzor, 233 taupe
sivobéžová/vankúš vzor alebo 236 horčicová/
vankúš vzor - všetky prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 200x98x85
cm, plocha na spanie: (ŠxD): 138x200 cm, výška
x hĺbka sedu: 45x55/75 cm. Výška spodného
priestoru od podlahy je 6 cm. Vyobrazené
farebné prevedenia je možné objednať aj s
dreveným rámom a nohami vo farbe tmavý
orech alebo biela. Dodacia lehota 6-8 tyždňov.

TEMPO HITY

novinka

Vzorkovník driev farebných prevedení
rámu a nôh
látka Mono 233 taupe sivobéžová/
vankúš vzor/buk

biela

tmavý orech

buk
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Vzorkovník látky Kronos

01 zlatá

34 sivá

28 hnedá

novinka
9 modrá

Vzorkovník prevedení rámu a nôh.

dub aweo

19
smaragdová

736€

598€

čierna

TEMPO HITY

(2-sed na sklade ihneď k odberu)

TIFANY 2
noblesná a luxusná pohovka (2-sed) typu chesterfield, ktorá nemusí
mať miesto len v kancelárii alebo hale, ale môžete pohovku povýšiť aj
do luxusného retro interiéru, kvalitný drevený rám vo farbe dub
aweo, nožičky drevené/farba dub aweo, sedacie vankúše pohovky sú
na suchý zips, materiál: látka Kronos 35 svetlohnedá - na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 190x92x78 cm, výška x hĺbka sedu:
45x54 cm. Možnosť objednania v 5 farebných prevedeniach látky
Kronos v kombinácií s 2 farebnými prevedeniami nôh rámu. Kreslo
(123x92x78 cm) v cene: 521 € 423 € alebo 3-sed (244x92x78 cm) v
cene: 803 € 652 €, dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného
priestoru od podlahy je 10 cm.

2-sed
látka Kronos 35 svetlohnedá/dub aweo

PRUŽINA

Vzorkovník látky Riviera:
púdrová
ružová
62

smaragdová
38

VINSON 2
€

zlatá 41

hnedá 26

sivá 91

novinka

€
529

€

429

(2-sed na sklade ihneď k odberu)

2-sed
látka Riviera 81 parížska modrá

moderná pohovka (2-sed) , vrátane vankúšov,
v minimalistickom štýle, nožičky drevené/farba
čierna, sedacie vankúše pohovky sú na suchý
zips, materiál: látka Riviera 81 parížska modrá
na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV):
153x103x92 cm, výška x hĺbka sedu: 46x68 cm.
Možnosť objednania v 5 farebných
prevedeniach látky Riviera, kreslo (88x103x92
cm) v cene: 388 € 315 € alebo 3-sed
(220x103x92 cm) v cene: 659 € 535 €, dodacia
lehota 6-8 týždňov. Výška spodného priestoru
od podlahy je 17 cm.

PRUŽINA

Vzorkovník látky Kronos

557€
01 zlatá

34 sivá

28 hnedá

35 béžová

€

449

(3-sed na sklade ihneď k odberu)

TEMPO HITY

novinka

9 modrá

3-sed
látka Kronos 19 smaragdová

266

PRUŽINA

SOMY 3
moderná pohovka (3-sed) v minimalistickom
štýle, nožičky drevené/farba čierna/gold
mosadz zlatá, sedacie vankúše pohovky sú na
suchý zips, materiál: látka Kronos 19
smaragdová na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 201x83x71 cm, výška x hĺbka
sedu: 47x58 cm. Možnosť objednania v 5
farebných prevedeniach látky Kronos, kreslo
(99x83x71 cm) v cene: 327 € 266 € alebo 2-sed
(170x83x71 cm) v cene:
479 € 389 €, dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška
spodného priestoru od podlahy je 16 cm.

Vzorkovník látky Kronos

01 zlatá

34 sivá

28 hnedá

Vzorkovník látky Riviera:

9 modrá

19
smaragdová

smaragdová
38

púdrová
ružová
62

parížska
modrá
81

€

hnedá 26

sivá 91

novinka

799

€

649

(3-sed na sklade ihneď k odberu)

NIKOL 3 ML

3-sed
látka Kronos 27 staroružová

PRUŽINA

678

€

€

549

(2-sed na sklade ihneď k odberu)

NIKOL 2 ML

TEMPO HITY

NIKOL ML
noblesná a luxusná pohovka (3-sed, 2-sed) typu
chesterfield, ktorá nemusí mať miesto len v
kancelárii alebo hale, ale môžete pohovku povýšiť
aj do luxusného retro interiéru, nožičky
kovové/farba zlatá gold, sedacie vankúše pohovky
sú na suchý zips, materiál: látka Kronos 27
staroružová (NIKOL 3 ML) alebo látka Riviera 41
zlatá (NIKOL 2 ML) - na sklade - ihneď k odberu,
rozmery
3 ML (ŠxHxV): 248x80x74 cm,
2,5 ML (ŠxHxV): 200x80x74 cm,
2 ML (ŠxHxV): 183x80x74 cm,
kreslo ML (ŠxHxV): 106x80x74 cm,
výška x hĺbka sedu: 47x56 cm.
Možnosť objednania v 5 farebných prevedeniach
látky Kronos alebo látky Riviera, dodacia lehota
6-8 týždňov. Výška spodného priestoru od
podlahy je 16 cm.
na objednávku
kreslo (106x80x74 cm)
2 - sed (183x80x74 cm)
2,5-sed (200x80x74 cm)
3-sed (248x80x74 cm)

510 € 414 €
678 € 549 €
723 € 587 €
799 € 649€

2-sed
látka Riviera 41 zlatá
PRUŽINA

Vzorkovník látky Riviera:

Vzorkovník látky Kronos

01 zlatá

34 sivá

28 hnedá

9 modrá

19
smaragdová

smaragdová
38

Vzorkovník prevedení rámu a nôh

dub aweo

púdrová
ružová
62

parížska
modrá
81

novinka
hnedá 26

zlatá 41

667€
667

€

539€

(2-sed na sklade ihneď k odberu)

čierna

POWEL 2 WF

POWEL WF

PRUŽINA

na objednávku
kreslo (106x80x74 cm)
2 - sed (183x80x74 cm)
2,5-sed (200x80x74 cm)
3-sed (248x80x74 cm)

480 € 389 €
667 € 539 €
709 € 576 €
803 € 652 €

TEMPO HITY

2-sed
látka Kronos 26 modrozelená/dub aweo

noblesná a luxusná pohovka (2-sed, 2,5-sed)
typu chesterfield, ktorá nemusí mať miesto len v
kancelárii alebo hale, ale môžete pohovku
povýšiť aj do luxusného retro interiéru, kvalitný
drevený rám vo farbe dub aweo alebo dub čierny
nožičky drevené/farba dub aweo alebo čierna
sedáky pohovky sú na suchý zips, materiál: látka
Kronos 26 modrozelená (POWEL 2 WF), alebo
látka Riviera 91 sivá (POWEL 2,5 WF) - na sklade
- ihneď k odberu, rozmery
3 WF (ŠxHxV): 248x80x74 cm,
2,5 WF (ŠxHxV): 200x80x74 cm
2 WF (ŠxHxV): 183x80x74 cm,
kreslo (ŠxHxV): 106x80x74 cm,
výška x hĺbka sedu: 47x56 cm. Možnosť
objednania v 5 farebných prevedeniach látky
Kronos alebo Riviera v kombinácii s 2 farebných
prevedeniami nôh a rámu, dodacia lehota 6-8
týždňov. Výška spodného priestoru od podahy je
12 cm.

€

709

576€

(2,5-sed- na sklade ihneď k odberu)

2,5-sed
látka Riviera sivá 91/dub čierny

PRUŽINA

POWEL 2,5 WF

267

615€

€

€
499
novinka

TEMPO HITY

PRUŽINA

DERMAT
látka Zetta 293 taupe sivobéžová

látka Zetta 298 smaragdová

moderná celočalúnená rozkladacia pohovka s
úložným priestorom, materiál: látka Zetta 293
taupe sivobéžová, 298 smaragdová alebo 300
modrá- všetky prevedenia na sklade - ihneď k
odberu, rozmery (ŠxHxV): 242x98x86 cm,
plocha na spanie: (ŠxD): 144x200 cm, výška x
hĺbka sedu: 45x55/75 cm. Výška spodného
priestoru od podlahy je 2 cm.

látka Zetta 300 modrá

€

538€

€

437
novinka

PRUŽINA

Vzorkovník driev
farebných prevedení rámu
látka Monolith 69 bordová/buk

látka Monolith 62 svetlofialová/buk

biela

látka Monolith 97 sivá/buk

buk

RAMI

moderná celočalúnená rozkladacia pohovka s
úložným priestorom, kvalitný drevený rám vo
farbe buk, nožičky kovové/farba čierna,
materiál: látka Monolith 69 bordová, 62
svetlofialová alebo 97 sivá - všetky prevedenia
na sklade - ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV):
210x96x86 cm, plocha na spanie: (ŠxD):
143x200 cm, výška x hĺbka sedu: 46x55/75 cm.
Vyobrazené farebné prevedenia je možné
objednať aj s bielym dreveným rámom.
Dodacia lehota 6-8 týždňov. Výška spodného
priestoru od podlahy je 10 cm.

564€

€

458

TEMPO HITY

novinka

BONEL

AIDAN
moderná celočalúnená rozkladacia pohovka s
úložným priestorom a dekoratívnym šitím,
nožičky drevené farba čierna, materiál: látka
Mono 238 tyrkysová, 245 sivá alebo 235
staroružová - všetky prevedenia na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 217x99x88
cm, plocha na spanie: (ŠxD): 137x200 cm, výška
x hĺbka sedu: 45x55/75 cm. Výška spodného
priestoru od podlahy je 12 cm.

látka Mono 238 tyrkysová

268

látka Mono 245 sivá

látka Mono 235 staroružová

399€

289€

Alova 36 sivá/šenil vzorovaný

Alova 42 zelená/šenil vzorovaný

BONEL

REMI NEW
rozkladacia pohovka s úložným priestorom,
prevedenie Alova 04 čierna/šenil vzorovaný,
Alova 36 sivá/šenil vzorovaný alebo Alova 42
zelená/šenil vzorovaný, všetky prevedenia na
sklade - ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV):
198x95x72 cm, plocha na spanie: (ŠxD):
146x198 cm, výška x hĺbka sedu: 43x61/82 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 5 cm.

rozkladanie

Alova 04 čierna/šenil vzorovaný

227

€

už od

MOLITAN

€

199

487€

349

pohovka je vhodná
na každodenné spanie

zľava

€

-28%

Ilustračná fotka

mix rôznych poťahových
látok mikrofáza

TEMPO HITY

Rozkladanie AUTOMAT

plocha na spanie je až 160x205 cm a je vhodná na každodenné spanie

Ľ prevedenie

16

AGA D

m

0c

RASTY

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, Ľ/P prevedenie,
materiál: mix poťahových látok mikrofáza na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 197x78x75 cm, plocha na spanie (ŠxD): 140x185 cm, výška x hĺbka
sedu: 41x76 cm. (nie je možnosť vybrať si farebné prevedenie a vzor materiálu).

rozkladacia pohovka s úložným priestorom a kontrastným šitím,
prevedenie: látka Lana mokka/vánkúše sivé na sklade - ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 205x98x89 cm, plocha na spanie (ŠxD): 160x205 cm,
výška x hĺbka sedu: 41x57/83 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 2 cm.

205

cm

PRUŽINA

detail područky

zľava

475€

€

355

-25%
ekokoža biela + látka Savana modrá 80

ekokoža hnedá D-19 + látka Savana sivá 21

ekokoža eko D cacao + látka Savana čokoláda 16

SALEM
rozkladacia pohovka s úložným priestorom a
kontrastným šitím, prevedenie: ekokoža eko D
cacao + látka Savana čokoláda 16, ekokoža
biela/látka Savana 80 modrá alebo ekokoža
hnedá D-19 + látka Savana sivá 21, - všetky
prevedenia na sklade – ihneď k odberu,
rozmery (ŠxHxV): 202x101x83/87 cm, plocha na
spanie (ŠxD): 162x201 cm, výška x hĺbka sedu
42x57,8 cm. Výška spodného priestoru od
podlahy je 5 cm.

PRUŽINA

140€

látka hnedo/sivo/ružovo/zelená + čierne nohy

€

€

99€

TEMPO HITY

119

122

sivá látka+čierne nohy

MOLITAN
horčicová látka

látka červenobiela + čierne nohy látka modrobiela + čierne nohy látka hnedobéžová + čierne nohy

ARLEKIN

rozkladacia pohovka, materiál: látka + plastové nohy, prevedenie: látka červenobiela + čierne
nohy plast, látka hnedobéžová + čierne nohy plast, látka hnedo/sivo/ružovo/zelená + čierne
nohy plast alebo látka modrobiela + čierne nohy plast, rozmery: (ŠxHxV): 180x93x80cm,
plocha na spanie (ŠxD): 180x112 cm, výška sedu je 40 cm a hĺbka sedu je 57 cm.
Výška spodného priestoru od podlahy je 17 cm.

tyrkysová látka

hnedá látka

ZELDA
MOLITAN

rozkladacia pohovka, materiál: látka+plastové nohy, prevedenie: hnedá látka+čierne
plastové nohy, horčicová látka+čierne plastové nohy, tyrkysová látka+čierne plastové nohy alebo sivá
látka+čierne plastové nohy, rozmery: (ŠxHxV): 179x80x71 cm, plocha na spanie 94x179 cm, výška
sedu je 32 cm a hĺbka sedu je 50 cm. Výška spodného priestoru od podlahy je 20 cm.
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cenový trhák

zľava

TEMPO HITY

-50%
180€

89,90

€

biela/čierna

kvalitný
slovenský
výrobok

biela/dub artisan

KEVIN

dub son/biela

obývacia stena, DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela/čierna, biela/dub artisan alebo dub sonoma/biela, rozmery: (ŠxHxV): 200x35,3x170 cm. Kvalitný slovenský výrobok.

novinka

sektorový systém v industriálnom štýle vhodný na zariadenie obývacích izieb s LED osvetelním (biele
podfarbenie), hrubé kovové rámy nastriekané čiernou farbou, použité soft closing kovanie, materiál: DTD
laminovaná/kov, farebné prevedenie: dub grandson/sivý betón/čierna. Ceny vitrín 53 a 88 sú uvedené vrátane
LED osvetlenia. Komponenty zo sektorového systému sa objednávajú jednotlivo a sú na sklade – ihneď k odberu.
Výška spodného priestoru od podlahy je 11 cm.
Rozmery sú uvádzané v poradí: (ŠxHxV) cm:
339€
336€

EISEN

TEMPO HITY

274€

223€

276€

274€

66€

54€
€

293

238€

polica
136x24x53
269€

vitrína 53 s LED
53x40x189

regál
88x40x189

vitrína 88 s LED
88x40x189
€

182€

258

€

148

209€

298€

€

243

218€

systém tichého
zatvárania dvierok

systém tichého
dorazu zásuviek
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konf. stolík
115x60x45

RTV stolík
178x40x55

komoda 183
183x40x84

komoda 88
88x40x120

vešiaková skriňa
88x40x189

€

110

85€

149

€

€

119

cena za set

GURDUN

jedálenský set zložený z
jedného stola a 4 stoličiek,
materiál: drevo+kov,
prevedenie: hnedé
drevo+čierny kov, rozmery
jedálenského stola (ŠxHxV):
110x70x76 cm, stolička
(ŠxHxV): 41,5x46x81 cm, výška
sedu: 44 cm.

jedálenský stôl, materiál:
MDF + kov, prevedenie:
vzor drevo svetlá slivka +
čierne nohy, rozmery
(ŠxHxV): 150x80x75cm.

465€

€

309

cena za komplet - lavica+
stôl+lavica

MODERN

P prevedenie
ekokoža čierna
€

34

28

€

Ľ prevedenie
ekokoža capucino

Ľ prevedenie
ekokoža biela

€

47

€

€

149

novinka

38

moderný jedálenský set - rohová lavica, stôl a lavica,
farebné prevedenie: ekokoža čierna, ekokoža capucino
a ekokoža biela, stôl DTD laminovaná - dub sonoma.
Rozmery lavíc: rohová lavica (ŠxHxV): 168x130x86 cm,
lavica (ŠxHxV): 112x48x48 cm, rozmery stola (ŠxHxV):
120x74x80 cm.

€

118

TEMPO HITY

GIROL

142€

113€

novinka

betón+biela

LILLY 10

LILLY 11

BOLAST

komoda 2-dverová (LILLY 10) alebo 2-dverová
s 1 zásuvkou (LILLY 11), materiál: DTD fóliovaná, farebné
prevedenie: dub sonoma, rozmery (ŠxHxV): 60x30x70 cm.

dub wotan

KAZMA

moderný jedálenský stôl, materiál: MDF, farebné prevedenie:
betón+biela s extra vysokým leskom HG alebo dub wotan,
rozmery (ŠxHxV): 138x90x76 cm. Na sklade od 22.07.2020

moderný jedálenský stôl, materiál: MDF, farebné prevedenie:
betón+biela s extra vysokým leskom HG, rozmery (ŠxHxV):
138x90x76 cm. Na sklade od 22.07.2020.
€

53

YAN

praktický viacúčelový regál, materiál:
DTD laminovaná, farebné prevedenie: biela,
rozmery: (ŠxHxV) typ1 60x30x108,7 cm,
typ2 60x30x179,1 cm

kvalitný
slovenský
výrobok

112€

89

39€

€

39€

€

29

SALVI

biela

dub sonoma/biela
€

37

29

€

novinka

261

€

nosnosť je 100 kg

199€

kvalitný
slovenský
výrobok

novinka

YAN typ 1

YAN typ 2

TEMPO HITY

viacúčelový regál
v modernom dizajne,
(ŠxHxV): 156x39,2x160cm,
materiál: DTD
laminovaná, biela alebo
dub sonoma/biela. Model
len do vypredania zásob.

SAIRA
ESIN
moderná zasadacia stolička s plastovými opierkami na ruky,
materiál: sieťovina+ chrómová podstava, prevedenie: oranžová
s čiernym pásikom +čierna alebo modrá s čiernym pásikom +čierna,
rozmery (ŠxHxV): 55x64x93 cm, výška x hĺbka sedu: 45x48 cm.
Na sklade od 03.06.2020.

obývacia stena, materiál:
MDF fóliovaná, ABS hrany,
farebné prevedenie: san
remo /biela, rozmery:
(ŠxHxV): 276x50x182,5 cm.
Model len do vypredania
zásob.
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57€

49

€

26
MINIMAL

26€

€

TULIPAN

konferenčný stolík,
DTD fóliovaná,
prevedenie: dub sonoma,
rozmery (ŠxHxV):
86x55x43 cm.

24

€

chrómová stolička
- hnedá ekokoža,
(ŠxHxV): 40,5x47,5x85,5 cm.

FINLEY
konferenčný stolík, DTD fóliovaná, prevedenie: dub
sonoma + biela, rozmery (ŠxHxV): 100x58x44 cm.

novinka

novinka

232€

216

€

29

189

TEMPO HITY

€

36€

€

189,90

€

béžovosivá
taupe

čierna

LAMBERT

sivá
masážne relaxačné kreslo s dvoma vybračnými masážnymi bodmi
umiestnenými v centrálnej časti v opierke chrbta. Masážna funkcia je ľahko
ovládateľná pomocou ovládača. Mechanizmus ručného vyklápania podnože
aj chrbta. Farebné prevedenie: látka čierna, sivá alebo béžovosivá taupe.
(ŠxHxV): 86x99/162x97/74, výška x hĺbka sedu: 46x54 cm. V prevedení
sivá a béžovosivá taupe skladom od 30.07.2020.

horčicová

tmavohnedá

VICTOR 2

NOBATA
jedálenská stolička, materiál: ekokoža+kov, prevedenie:
horčicová+sivé nohy alebo tmavohnedá+sivé nohy, rozmery
(ŠxHxV): 42x56x99 cm, výška x hĺbka sedu: 47,5x42,5 cm.
Na sklade od 17.07.2020.

vešiaková skriňa s posuvnými dverami, materiál DTD fóliovaná, farebné
prevedenie: biela, rozmery(ŠxHxV): 170x63x195 cm, (1 polica + vešiaková
tyč). Možnosť dokúpiť police vo farebnom prevedení biela: (ŠxHxV):
82x48x1,6 cm, 2ks v cene 21 €.

vzorkovníky látok ku posteliam typu BOXSPRING
Vzorkovník látky Inari:

23 béžová

100 čierna

Vzorkovník látky Soro:

91 svetlosivá

27 hnedá

96 tmavosivá

35 zelená

61 bordová

87 modrá

91 hnedá

23 béžová

25 čokoládová

90 béžová

97 sivočierna

86 tyrkysová

28 čokoládová

23 béžová

Vzorkovník látky BONN:

Vzorkovník látky RITA:

38 zelená

44 oranžová

85 tyrkysová

95 sivá

60 bordová

96 sivá

88 tmavosivá 24 hnedobéžová 27 čokoládová

90 sivá

95 sivočierna

117€

cena za nočný stolík

výška až 56 cm

TEMPO HITY

SAMRENO nočný stolík

SAMRENO

vyobrazený model na sklade ihneď k odberu

699€

160x200cm

713€

180x200cm

Komfort
typ KOMFORT: komfortná dvojposteľ typu BOXSPRING s dvojitou
pružinovou vrstvou, čo vytvára pohodlný komfortný spánok. Spodná
drevená konštrukcia obsahuje dvojite kvalitné jadro z bonelových
pružín, ktoré nahrádzajú klasický lamelový rošt. Posteľ je vrátane
prídavnej krycej podložky (z mäkkej polyuretánovej peny, výška cca 4
cm, snímateľný poťah na zips, ktorý je možné prať do 60°C), rozmer
(ŠxHxV): 180x209x102cm, plocha spania 160x200cm, alebo
200x209x102cm, plocha spania 180x200, výška spania až 56 cm.
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celočalúnený nočný stolík SAMRENO v látke Inari 23
svetlohnedá na vrchnej časti so sklom na sklade ihneď k odberu, rozmery (ŠxHxV): 50x54x45 cm.
Možnosť objednania nočného stolíka vo všetkých
vyobrazených látkach ku každému typu
boxspringovej postele.

744€

160x200cm

789€

759€

160x200cm

180x200cm

Megakomfort VISCO

Megakomfort
typ MEGAKOMFORT: megakomfortná posteľ typu BOXSPRING s dvojitou
pružinovou vrstvou, čo vytvára pohodlný komfortný spánok. Spodná drevená
konštrukcia obsahuje kvalitné jadro z bonelových pružín a druhá vrstva
taštičkový nepolohovací matrac pevne očalúnený v poťahovej látke, ktoré
nahrádzajú klasický lamelový rošt. Stred matraca tvoria pružiny v taštičkách
obalených vrstvou proti otlačeniu. Výhodou týchto matracov je výrazná
pružnosť a vzdušnosť. Posteľ je vrátane prídavnej krycej podložky (z mäkkej
polyuretánovej peny, výška cca 4 cm, snímateľný poťah na zips, ktorý je
prateľný do 60°C), rozmer (ŠxHxV): 180x209x102, plocha spania 160x200cm
alebo200x 209x102cm, plocha spania 180x200, výška spania až 56 cm.

799€

180x200cm

typ MEGAKOMFORT VISCO: megakomfortná posteľ typu BOXSPRING s
dvojitou pružinovou vrstvou, čo vytvára pohodlný komfortný spánok. Spodná
drevená konštrukcia obsahuje kvalitné jadro z bonelových pružín a druhá
vrstva taštičkový nepolohovací matrac pevne očalúnený v poťahovej látke,
ktoré nahrádzajú klasický lamelový rošt. Stred matraca tvoria pružiny v
taštičkách obalených vrstvou proti otlačeniu. Výhodou týchto matracov je
výrazná pružnosť a vzdušnosť. Posteľ je vrátane prídavnej krycej podložky (z
pamäťovej peny, výška cca 4 cm, snímateľný poťah na zips, ktorý je prateľný do
60°C), rozmer (ŠxHxV): 180x209x102, plocha spania 160x200cm alebo
200x209x102cm, plocha spania 180x200 výška spania až 56 cm.

Možnosť objednania v horeuvedených 4 druhoch látok v rôznych uvedených farebných vyhotoveniach, dodacia lehota 4-6 týždňov.

komfortné postele typu BOXSPRING
typ KOMFORT: komfortná dvojposteľ typu BOXSPRING s dvojitou pružinovou vrstvou, čo vytvára pohodlný komfortný spánok. Spodná drevená konštrukcia obsahuje dvojité kvalitné jadro z bonelových pružín,
ktoré nahrádzajú klasický lamelový rošt. Posteľ je vrátane prídavnej krycej podložky (z mäkkej polyuretánovej peny, výška cca 4 cm, snímateľný poťah na zips, ktorý je možné prať do 60°C), výška spania až 56 cm.

typ MEGAKOMFORT: megakomfortná posteľ typu BOXSPRING s dvojitou pružinovou vrstvou, čo vytvára pohodlný komfortný spánok. Spodná drevená konštrukcia obsahuje kvalitné jadro z bonelových pružín a druhá
vrstva taštičkový nepolohovací matrac pevne očalúnený v poťahovej látke, ktoré nahrádzajú klasický lamelový rošt. Stred matraca tvoria pružiny v taštičkách obalených vrstvou proti otlačeniu. Výhodou týchto matracov je výrazná
pružnosť a vzdušnosť. Posteľ je vrátane prídavnej krycej podložky (z mäkkej polyuretánovej peny, výška cca 4 cm, snímateľný poťah na zips, ktorý je prateľný do 60°C), výška spania až 56 cm.

typ MEGAKOMFORT VISCO: megakomfortná posteľ typu BOXSPRING s dvojitou pružinovou vrstvou, čo vytvára pohodlný komfortný spánok. Spodná drevená konštrukcia obsahuje kvalitné jadro z
bonelových pružín a druhá vrstva taštičkový nepolohovací matrac pevne očalúnený v poťahovej látke, ktoré nahrádzajú klasický lamelový rošt. Stred matraca tvoria pružiny v taštičkách obalených vrstvou proti otlačeniu.
Výhodou týchto matracov je výrazná pružnosť a vzdušnosť. Posteľ je vrátane prídavnej krycej podložky (z pamäťovej peny, výška cca 4 cm, snímateľný poťah na zips, ktorý je prateľný do 60°C), výška spania až 56 cm.
Možnosť objednania v uvedených 4 druhoch látok v rôznych uvedených farebných vyhotoveniach, dodacia lehota 4-6 týždňov.

odporúčame kombinovať s nočnými stolíkmi Samreno

rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV)

vyobrazený model na sklade ihneď k odberu

517€

458€

140x200cm
140x209x102cm

TEMPO HITY

120x200cm
120x209x102 cm

Komfort

489€
výška až 56 cm

120x200cm
120x209x102 cm

Megakomfort

523€

120x200cm
120x209x102 cm

VERONA

556€

140x200cm
140x209x102cm

589€

140x200cm
140x209x102cm

Megakomfort VISCO

šenil Rita 96 sivý
vyobrazený model na sklade ihneď k odberu

odporúčame kombinovať s nočnými stolíkmi Samreno

566€

579€

160x200cm
180x209x102 cm

180x200cm
200x209x102cm

Komfort

619€

výška až 56 cm

160x200cm
180x209x102 cm

Megakomfort

664€

160x200cm
180x209x102 cm

NAPOLI

623€

180x200cm
200x209x102cm

666€

180x200cm
200x209x102cm

Megakomfort VISCO

šenil Inari 91 sivá

odporúčame kombinovať s nočnými stolíkmi Samreno

vyobrazený model na sklade ihneď k odberu

778€
180x200cm
200x209x102cm

Komfort

767€

160x200cm
180x209x102 cm

815€

180x200cm
200x209x102cm

TEMPO HITY

728€
160x200cm
180x209x102 cm

Megakomfort

808€

160x200cm
180x209x102 cm

RAVENA

858€

180x200cm
200x209x102cm

Megakomfort VISCO

Bonn 90 sivá

273

Na predajniach nájdete kompletnú ponuku celočalúnených postelí.

€

€
203

€

179

116€

TEMPO HITY

EDO 3
€

ch
€ aj v iný

286

molitanová

EDO

praktická univerzálna celočalúnená výklopná váľanda s molitanovým matracom a úložným
priestorom, farebné prevedenie: oranžová + vzor, rozmery: (ŠxHxV): 195x82/90x38 cm.
Výška čela je 72 cm.
€
315

€

€
104

ch

poťaho
aj v iných

praktická univerzálna celočalúnená výklopná váľanda s pružinovým matracom a úložným priestorom, farebné prevedenie:
svetlohnedá + vzor, rozmery: (ŠxHxV): 195x82/90x35 cm. Cena v prevedení pružinová: 123 €.

poťahoch

€

€
288

€

€
259
j v iných

a
poťahoch

€

€
314

293€

PERLA

ETILE 2

luxusná váľanda so zadným čelom, opierkou a valcom, s molitanovým
matracom, s otváraním zboku a s úložným priestorom, Ľ/P, farebné
prevedenie: oranžová + vzor, rozmery: (ŠxHxV):
220x105x53, lôžko: 200x90, čelo: 205x27x100 cm.

moderná váľanda s dvoma čelami/ dlhé+krátke a s úložným
priestorom, kvalitné molitanové prevedenie na lamelovom
rošte, Ľ/P, prevedenie: korpus+bok látka vento 240+sedacia
časť látka City 005 vzor, rozmery váľandy (ŠxHxV):
201,5x115x51 cm (lôžko 200x110), výška čela 75cm.

NAPOLI
polohovacia váľanda so zadným čelom a úložným priestorom
na lamelovom rošte, s molitanovým matracom, farebné prevedenie:
hnedá so vzorom, rozmery: (ŠxHxV): lôžko: 200x90x50, čelo: 190x90 cm

€

343€

682€

€

309

497h€

cena s molitanovým
matracom

aj v inýc
poťahoch

praktická manželská posteľ s úložným priestorom, s molitánovým alebo
pružinovým matracom, vyklápanie zboku, farebné prevedenie: oranžová +
vzor, rozmery: ŠxHxV: 195x165x45, výška čela: 80 cm.

€

€
370

€

335

aj v iných
poťahoch

cena s pružinovým
matracom

LUCIA

KASVO

praktická manželská posteľ s úložným priestorom, s molitanovým alebo pružinovým matracom,
vyklápanie zboku, farebné prevedenie: oranžová+vzor, rozmer (ŠxHxV): 165x195x45 cm,
výška čela: 80 cm.

manželská polohovacia posteľ s molitanovým matracom, lamelovými roštami a
úložným priestorom, otváranie zospodu farebné prevedenie: béžová + karo,
rozmery (ŠxHxV): lôžko: 180x200, čelo: 205x7x100 cm.

TEMPO HITY

nastaviteľná šírka

184€

€

€

149

novinka

LEXIUS
viacúčelový praktický písací stôl s regálom,
(3 police+vrchná skrinka), farebné prevedenie:
biela matná+svetlý dub kronberg, materiál:
DTD laminovaná + laminovaná (plát stola)
+ biele kovové nohy. Rozmery
(ŠxHxV): 62,80x120x150,2/72,8 cm.

274

115 - 190 cm

216€

175€
novinka

DANAS
praktický nastaviteľný šatníkový
organizér so svetlohnedým závesom
a s vnútorným vybavením- 8 políc,
2 zásuvky a 2 vešiakové tyče, materiál
– DTD fóliovaná, prevedenie: dub
shannon/ biela. Rozmery (ŠxHxV):
115-190x50x203 cm.

€

577

472€

€

€

499

cena za 160x200

590

€

517

€

417
160x200 cm

cena za 180x200

BORI

manželská posteľ bez matraca,s polohovacím lamelovým roštom (polohovanie hlava + nohy, 28
lamiel, nastavenie tuhosti a s popruhom proti preťaženiu), úložný priestor prístupný od nôh, prehoz
a vankúše sú v cene, farebné prevedenie: látka Anthony 74-15 svetlohnedá + Salias 1 vzor, rozmery
(ŠxHxV): 167x214x94 cm alebo 187x214x94 cm, plocha lôžka: 160x200 cm alebo 180x200 cm.

289€

MADIA

180x200 cm

ilustračné foto

celočalunená manželská posteľ s elastickým PUR matracom uloženým na lamelovom rošte,
úložný priestor prístupný z boku, farebné prevedenie: látka Molisoft 81 sivá +Linz 15004-18 vzor,
rozmery (ŠxHxV): 165x210x48/89cm alebo 185x210x48/89 cm, plocha lôžka: 160x200 cm alebo
180x200 cm.

325

258€

€

428

€

€

279

TEMPO HITY

kvalitný
český
výrobok

497€

EMILIA
celočalunená váľanda s elastickým
PUR matracom ALENA uloženým
na polohovacom lamelovom rošte
(polohovanie hlava+nohy),úložný priestor
prístupný od nôh, farebné prevedenie: látka
Mircosuede 12 oranžová +Rita 73 vzor, rozmery
(ŠxHxV): 90x201x52 cm, plocha lôžka: 90x200 cm.

Ľ prevedenie

SUELA

kvalitný
český
výrobok

celočalunená váľanda s elastickým PUR matracom uloženým na lamelovom rošte,
Ľ/P prevedenie,úložný priestor prístupný z boku, farebné prevedenie: látka Alcone
Camel 25 tmavohnedá, rozmery (ŠxHxV): 100x206x48/85cm, plocha lôžka: 90x200 cm.

Drevené postele - super cena za komplet - posteľ, rošt + matrace!
€

387

375€

366

359€

(cena za komplet)

KORI 2

(cena za komplet)

ADELA NEW
poschodová posteľ z borovicového masívneho dreva, farebné prevedenie: prírodná na sklade – ihneď k
odberu, dodávaná ako komplet s 2x lamelovým roštom, 2x matrac z Pur peny a úložným priestorom a
bezpečnostná bariéra,rozmery: (ŠxHxV): 86x196x150 cm/rozmer horného aj dolného lôžka: 80x190 cm. V
prípade neskoršej potreby možnosť rozdeliť aj na 2 samostatné detské postele.
€

290€

199€

607

459

€

novinka

AMARA
drevená posteľ so zvýšeným lôžkom,
s rolovaným roštom a PC stolom.
Možnosť upevnenia rebríka aj PC
police na pravú alebo ľavú stranu.
Prevedenie: borovicové drevo bielej
farby, rozmery (ŠxHxV):
208x128x172 cm. Plocha na spanie
90x200 cm. Možnosť dokúpiť
pružinový matrac s rozmerom
90x200 cm na základe našej ponuky
zo strany 192 a 193. Model len do
vypredania zásob.

TEMPO HITY

posteľ s prístelkou a úložným priestorom z borovicového masívneho dreva + MDF, farebné prevedenie:
biela na sklade - ihneď k odberu, dodávaná ako komplet s 2 x lamelovým roštom, 2 x matrac z Pur peny
a bezpečnostnou bariérou, rozmery: (ŠxHxV): 86x191x75 cm/rozmer horného lôžka: 80x190 cm, rozmer
prístelky: 80x180 cm/.

€

JENARA
moderná drevená posteľ s vyvýšeným lôžkom, 8 zásuvkami a s rolovaným roštom, materiál: masívne borovicové
drevo. Farebné prevedenie: biela. Rozmery (ŠxHxV): posteľ: 204/235x95x121 cm, výška po rošt: 92 cm, zásuvka:
49,5x40x37 cm. Plocha na spanie: 90x200 cm. Možnosť dokúpiť pružinový matrac s rozmerom 90x200 cm a
s max. výškou 9 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193. Možnosť upevnenia rebríka na pravú alebo
ľavú stranu. Na sklade od 30.06.2020.
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€

259

€

153

€

€
179

139€ 149€
160x200 cm

TEMPO HITY

dub+horčicová

NOLAS

ATALAYA
posteľ s roštovými doskami, prevedenie: látka sivá + čierne nohy, rozmery (ŠxHxV):
165x209,5x91cm, spanie: 160x200cm alebo 185x209,5x91cm, spanie: 180x200cm, výška po rošt: 26cm.
Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200cm na základe našej ponuky.

€

€
156

€

€

129

145€

160x200 cm

€

160

180x200 cm

sivá-vintage+čierna

orech + krémová
posteľ s čalúneným čelom, materiál: masívne drevo + MDF + látka, farebné prevedenie: orech + krémová, dub
+horčicová alebo sivá-vintage+sivá. Posteľ je dodávaná s latkovým roštom. Rozmery (ŠxHxV): 165,5x207x100 cm,
plocha lôžka: 160x200 cm, výška po rošt 31,5 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 cm na základe
našej ponuky. Možnosť dokúpiť nočný stolík BETRA vo farebnom prevedení orech v cene 79 €, IRISUN vo farebnom
prevedení dub v cene 69,90 € alebo ADORE vo farebnom prevedení sivá-vintage+čierna v cene 59 €.
Model len do vypredania zásob.

145

166€

160x200 cm

183€

€

145

159€
180x200 cm

180x200 cm

ATALAYA
posteľ s roštovými doskami, vonkajšie rozmery (ŠxHxV): 165x209,5x91 cm alebo 185x209,5x91 cm, plocha
na spanie: 160x200 alebo 180x200, prevedenie: tmavohnedá ekokoža. K posteli odporúčame zakúpiť
matrac s rozmerom 160x200 cm/180x200 cm na základe našej ponuky.

novinka

CARISA

posteľ s roštovými doskami, (ŠxHxV): 165x216x91 cm alebo 185x216x91 cm, plocha
na spanie: 160x200 alebo 180x200, prevedenie: biela ekokoža. K posteli odporúčame
zakúpiť matrac s rozmerom 160x200 cm/180x200cm na základe našej ponuky.

€

269

362€

€

€
269

€

219

KERALA

TEMPO HITY

posteľ s úložným priestorom a vyklápacím lamelovým roštom, prevedenie: ekokoža čierna. Rozmery (ŠxHxV):
169x215x92 cm, plocha na spanie 160x200 cm. Výška po rošt je 25,5 cm. K posteli odporúčame dokúpiť matrac s
rozmerom 160x200 cm alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

695€

€

519

klasická celočalúnená manželská posteľ s úložným priestorom a s očalúnenými
Pur penovými matracmi na doske. Otváranie je zboku, farebné prevedenie:
hnedá+vzor, rozmery (ŠxHxV): 165x195x90 cm, výška sedu: 46 cm.

493€

369€

160 x 200 cm a 180 x 200 cm

LUSYX
276

PETRA

manželská posteľ s kvalitným molitanovým matracom očalúneným na lamelovom
polohovacom rošte. Postavená na 12 cm kovových nohách. Úložný priestor je z bielej
drevotrieskovej dosky a odvetrávaný. Má otváranie od nôh a polohovanie pri hlave.
Farebné prevedenie: hnedá+karo, rozmery (ŠxHxV): 180 alebo 160x200x95 cm,
výška sedu: 57cm.

ETILE 2
moderná váľanda s veľkým úložným priestorom, zadným a bočným
čelom, Ľ/P prevedenie. Kvalitný matrac Štandard očalúnený
na lamelovom rošte. Úložný priestor z bielej drevotrieskovej
dosky, v strede vystužený a postavený na kovovej nohe.
Farebné prevedenie: sivá+karo, rozmery (ŠxHxV):
113x203x83cm,výška sedu : 56 cm.

novinka

212€

212€

€

169

169

zrkadlo s osvetlením

262€

zrkadlo s osvetlením

122€

€

99€

209
toaletný stolík

toaletný stolík

moderný toaletný stolík s 2 zásuvkami a zrkadlo s osvetlením, materiál: DTD
laminovaná/čierne masívne drevo (nohy), ABS hrany, farebné prevedenie: dub
artisan/čierna, rozmery: (ŠxHxV) zrkadlo – 120x11x67,2 cm, toaletný stolík –
138,2x50,4x75,6 cm, toaletný stolík je možné využiť aj ako písací stôl. Cena
zrkadla je vrátane osvetlenia.

DAKOTA

moderný toaletný stolík s 5 zásuvkami a zrkadlo s osvetlením, vhodné do spální,
kozmetických salónov a kaderníctiev, materiál: DTD laminovaná, ABS hrany,
farebné prevedenie: biela/biely lesk, rozmery: (ŠxHxV) zrkadlo – 120x11x67,2 cm,
toaletný stolík – 120x55x75 cm, cena zrkadla je vrátane LED osvetlenia.

TEMPO HITY

JAMIE

novinka

€

extra vysoký lesk HG
SNOW
praktický variabilný program šatníkových skríň. Farebné
prevedenie: biela/extra vysoký biely lesk HG, materiál: DTD
laminovaná . Rozmery (ŠxHxV): 47x54x198cm (TYP1),
92x54x198cm (TYP2), 92x54x198cm (TYP3), 136x54x198cm (TYP4),
181x54x198cm (TYP5), 117x117x198cm (TYP6), 47x54x40cm
(TYP7), 92x54x40cm (TYP8), 136x54x40cm (TYP9), 181x54x40cm
(TYP10), 117x117x40cm (TYP11). Všetky typy skríň a nadstavcov na sklade ihneď k odberu.
Rozmery sú uvádzané v poradí (ŠxHxV) v cm:

52€

77€

€

42

TYP7 nadstavec 1D
47x54x40

139€

€

113

106€

€

63

TYP8 nadstavec 2D
92x54x40

207€

€

168

TYP2 skriňa 2D
92x54x198

TYP9 nadstavec 3D
136x54x40

309€

€

249

TYP3 skriňa 2D+4Z
92x54x198

413€

128€

105€

€

109

TYP10 nadstavec 4D
181x54x40

TYP11 nadstavec rohový 2D
117x117x40

516€

€

336

€

419

TYP4 skriňa 3D+6Z
136x54x198

TYP5 skriňa 4D+8Z
181x54x198

372€

€

299

TYP6 skriňa rohová
117x117x198

novinka

€

179

maximálna nosnosť je 100 kg

€

NOLAN
závesné kreslo vhodné do
exteriéru aj interiéru, materiál: kov+
látka+technický ratan, farebné
prevedenie: rám-biela/ratan-biela/
vankúš-mentol alebo rám-medená/
ratan-hnedá/vankúš-svetlohnedá,
rozmery (ŠxHxV): 94x116x198 cm,
výška x hĺbka sedu: 56x66 cm.
Doplnenie zásob 2. 9. 2020.

rám medená/ratan-hnedá/
vankúš-svetlohnedá

rám biela/ratan-biela/
vankúš mentol

84

69,90€

TAULA
záhradná hojdačka, materiál: látka + kov,
prevedenie: zeleno-biela pásikavá látka
so zeleným kovom a zeleno-bielou strieškou,
rozmery hojdačky: (ŠxHxV): 170x110x152 cm,
výška sedu: 45 cm a hĺbka sedu je 43 cm.
Model len do vypredania zásob.

maximálna nosnosť je 180 kg

299€

TEMPO HITY

TYP1 skriňa 1D
47x54x198

135€

€

86

277

14€

36€

€

52

€

28

€

11

€

90

€

72€

43

€

SOREN

EVERT

pojazdný vešiak s kolieskami
a 1 výškovo nastaviteľnou tyčou,
prevedenie: čierny plast + chróm,
rozmery (ŠxHxV):
88,5x43x99,5-160cm.

vešiak – sluha, materiál: kov,
prevedenie: čierna alebo biela,
rozmery (ŠxHxV): 43x37x108 cm.

14

barová stolička s otočným výškovo
nastaviteľným sedadlom, luxusné
pohodlné, vyššie operadlo,
prevedenie: biela ekokoža + chróm,
rozmery (ŠxHxV): 46x46x80 - 101 cm,
výška sedenia: 61 - 82 cm.

RANGEL

barová stolička s otočným
výškovo nastaviteľným sedadlom,
luxusné pohodlné, vyššie operadlo,
prevedenie: umelý ratan+chróm,
rozmery (ŠxHxV): 47x 47x 77-98 cm,
výška sedu: 57-78 cm.

zrkadlá s okrasnými rámami

jednoduché elegantné zrkadlá s kovovým rámom v rôznych prevedeniach, na sklade ihneď k odberu.

€

39,90

39€

€

34€

29,90

€

€

45

čierna

vešiak – sluha, materiál: kov,
prevedenie: čierna alebo biela,
rozmery (ŠxHxV): 46x40x113 cm.

TYP 3

TYP 4

TYP 9

TYP 10

rozmer (ŠxD): 60x90 cm, strieborná
Model len do vypredania zásob.

rozmer (ŠxD): 60x90 cm, čierna.
Model len do vypredania zásob.

rozmer (ŠxD): 60x90 cm, strieborná/čierna.
Model len do vypredania zásob.

rozmer (ŠxD): 60x80 cm.
Model len do vypredania zásob.

€

TYP 11

TYP 12

rozmer (ŠxD): 40x90 cm.
Model len do vypredania zásob.

rozmer (ŠxD): 60x60 cm
Model len do vypredania zásob.

35€

novinka

28€

25€

19,90€

39

novinka

barová stolička s otočným výškovo nastaviteľným
sedadlom, prevedenie: ekokoža čierna alebo
biela + chróm, (ŠxHxV): 35x38,5x65 - 85 cm,
výška sedu: 65 - 85 cm.

ELISON ZRKADLÁ

€

biela

29,90€

LIZET

ADALIN

55

DEON

nosnosť: 100 kg

biela

čierna

18€

nosnosť: 100 kg

TEMPO HITY

nosnosť: 100 kg

10

19,90€

€
43
novinka

42€

novinka

novinka

DIADEM

TYP 14

TYP 13
rozmer (ŠxD): 60x60 cm, matný.
Model len do vypredania zásob.

89€

€

25

rozmer (ŠxD): 60x60 cm, čierna/strieborná.
Model len do vypredania zásob.

praktické stojanové zrkadlo s úložným
priestorom, materiál: MDF, prevedenie: biela,
rozmery (ŠxHxV): 40x40x164 cm.

75€

50,90€

47€

65€

TEMPO HITY

lesk

orech

dub

PANTOS

278

LUSET

elegantné stojanové
stojanové zrkadlo s
zrkadlo, materiál:
dizajnovým rámom,
kov golden chrome
prevedenie:
– zlatá,rozmery
hnedý kov,rozmery
(ŠxHxV): 42x30x158 cm. (ŠxHxV): 44x35x154 cm

ORKAN
praktické oválne zrkadlo
na kolieskach, materiál: kov,
farebné prevedenie:
biela, čierna alebo hnedá,
rozmery (ŠxV): 40x168 cm.

TARAN
praktické stojanové zrkadlo,
materiál: kov, farebné
prevedenie: biela,
červená, hnedá, modrá,
rozmery (ŠxV): 37x168 cm

ZRKADLO

čerešňa

stojanové zrkadlo - masívne drevo,
farba: orech, čerešňa, alebo
dub, (ŠxV): 58x150 cm.

dub

AIDA NEW

cappuccino

praktické stojanové zrkadlo,
materiál: masívne drevo,
farebné prevedenie dub alebo
cappuccino, (ŠxV): 38x149,5 cm.

SASKIA
zrkadlo, materiál: MDF,
prevedenie: biela lesk
(ŠxV): 48x154 cm. Model
len do vypredania zásob.

VÝPREDAJ

VÝPREDAJ
VÝSTAVENÝCH VZORIEK

VYUŽITE MOŽNOSŤ KÚPY
POSLEDNÝCH KUSOV TOVARU

posledné kusy
649

P prevedenie
Ekokoža hnedá/látka Boston
taupe sivohnedá

EASY

1.087€

799€

€

P prevedenie
látka Boston
tyrkysová

PRUŽINA

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom,
Ľ/P prevedenie, materiál: ekokoža hnedá/látka Boston taupe sivohnedá
- na sklade ihneď k odberu. Rozmery (ŠxHxV): 258x156x92 cm, plocha
na spanie: (ŠxD): 123x212 cm, výška x hĺbka sedu: 47x59 cm.

799€

LENAKO

849€

699

PRUŽINA

(3 polohovacie
opierky hlavy)

€

PRUŽINA

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s polohovacími
opierkami, ktoré zabezpečujú komfortné opretie chrbta a hlavy,
Ľ prevedenie, materiál: látka Bonn 26 taupe sivohnedá - na sklade
ihneď k odberu, (ŠxHxV): 255x227x80/95 cm, plocha na spanie: (ŠxD):
(ilustračné foto)
126x190 cm, výška x hĺbka sedu: 45x62 cm.

579€

399

VADOR

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom (dekoratívny vankúšik nie je v cene), Ľ/P prevedenie, materiál: látka čokoládová
Madagaskar 12- na sklade – ihneď k odberu, rozkladanie automat, rozmery
(ŠxHxV): 269x212/91x82cm, plocha na spanie: (ŠxD): 129x202cm, výška x hĺbka sedu: 42x58 cm.

311€

€

229€

komplet 3+2

VÝPREDAJ

P prevedenie
látka Madagaskar 12 čokoládová

Ľ prevedenie - látka Bonn 26 taupe sivohnedá

TAURUS

P prevedenie, látka Boston
TAUPE svetlosivá

celočalúnená rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom a s polohovacou opierkou na ruky, Ľ/P prevedenie,
materiál: látka Boston tyrkysová alebo látka Boston taupe svetlosivá. Obidve farebné prevedenia - na sklade ihneď k
odberu. Rozmery: (ŠxHxV): 264x213x85 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 120x180 cm, výška x hĺbka sedu 44x56 cm.

€

549

PRUŽINA

posledné kusy

899€

BONEL

Rozkladanie
KLIK KLAK,
pohovka je vhodná
na každodenné spanie

2-sed
3-sed

FONDI

komplet 2 sed + 3 sed, materiál: látka + chróm, prevedenie: béžová látka- na sklade ihneď k
odberu, rozmery 3-SED: (ŠxHxV): 189x86x87 cm, rozmery 2-SED: (ŠxHxV): 149x86x87 cm,
výška x hĺbka sedu: 47x55 cm.

LIAM
MOLITAN

ekokoža 1132 sivá/látka Baltimor 22 tyrkys

rozkladacia pohovka s úložným priestorom, materiál: ekokoža 1132 sivá/látka Baltimor 22 tyrkys
- na sklade ihneď k odberu, rozmery: (ŠxHxV): 195x95x95 cm, plocha na spanie: (ŠxD): 125x195 cm,
výška x hĺbka sedu: 44x60 cm.

ilustračné foto rozkladu

€

169

nosnosť: 150 kg

od

FOREST - TV KRESLO
čierna ekokoža

ekokoža biela

ekokoža hnedá

ekokoža sivá

polohovacie TV kreslo, prevedenie: textilná koža čierna, sivá,
hnedá alebo biela, (ŠxHxV): 78x90x113,5/84 cm, výška x
hĺbka sedu: 51x51 cm.

Upozornenie: Ponúkaný tovar na tejto strane je použítý ako výstavná vzorka na predajniach TEMPO KONDELA s.r.o. a vzťahuje sa naň 12 mesačná záručná doba. O dostupnosti tovaru a možnom termíne
dodania sa môžete informovať telefonicky alebo osobne na ktorejkoľvek predajni TEMPO KONDELA s.r.o. Tovar je možné objednať v ktorejkoľvek predajni TEMPO KONDELA s.r.o.
Nakoľko sa jedná o výpredaj posledných kusov, ponuka platí len do vypredania tovaru.

posledné kusy

228€

279

posledné kusy

355€

€

229

VÝPREDAJ
posledné kusy
VÝPREDAJ

199

€

160x200 cm

160x200 cm

MAJESTIC

KOLIA

280

283€

moderná posteľ s vysokým prešívaným čelom a lamelovým roštom, prevedenie: sivá látka + kovové nohy -čierna, rozmery
(ŠxHxV): 177x219,5x114 cm, plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 197x219,5x114 cm, plocha na spanie: 180x200 cm
v cene 382 € 239 €, výška po rošt: 25,3 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 cm alebo 180x200 cm
na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

328

€

239

€

160x200 cm

posteľ s vysokým prešívaným čelom a lamelovým roštom, prevedenie: látka svetlosivá – melír + drevené nohy vo farbe wenge,
rozmery (ŠxHxV): 173x217,5x114 cm, plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 193x217,5x117 cm, plocha na spanie: 180x200 cm
v cene 309 € 209 €, výška po rošt: 23,3 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm na základe
našej ponuky zo strany 192 a 193.

286€

199

€

160x200 cm

PEGASUS

EVENT
posteľ s vysokým prešívaným čelom a lamelovým roštom, prevedenie: sivá látka, rozmery (ŠxHxV): 178,5x210,5x129 cm,
plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 198,5x210,5x129 cm, plocha na spanie: 180x200 cm v cene 375 € 259 €, výška po
rošt: 19,8 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany
192 a 193.

moderná posteľ s vysokým prešívaným čelom a lamelovým roštom, prevedenie: sivohnedá látka + drevené nohy vo farbe natural,
rozmery (ŠxHxV): 174x217x121,5 cm, plocha na spanie: 160x200 cm; alebo 194x217x121,5 cm, plocha na spanie: 180x200 cm
v cene 334 € 229 €, výška po rošt: 27,5 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm na základe našej
ponuky zo strany 192 a 193.

€

359

239

€

160x200 cm

319€

SUITE
posteľ s vysokým čelom a lamelovým roštom, prevedenie: béžová ekokoža, rozmery (ŠxHxV): 178x222x108,5 cm, plocha
na spanie: 160x200 cm; alebo 198x222x108,5 cm, plocha na spanie: 180x200 cm v cene 409 € 249 €, výška po rošt:
18,6 cm. Možnosť dokúpenia matraca s rozmerom 160x200 alebo 180x200 cm na základe našej ponuky zo strany 192 a 193.

GURDUK

199€

jedálenský set 1+4 vhodný do exteriéru aj interiéru, materiál: plast-imitácia čierneho dreva + oceľ-čierna, rozmery
(ŠxHxV): stôl: 130x70x75cm; stolička: 53x57x90 cm. Výška sedu: 40 cm. Model len do vypredania zásob.

Upozornenie:
Upozornenie:
Ponúkaný
Ponúkaný
tovar
tovar
nana
tejto
tejto
strane
strane
je je
použítý
použítý
ako
ako
výstavná
výstavná
vzorka
vzorka
nana
predajniach
predajniach
TEMPO
TEMPO
KONDELA
KONDELA
s.r.o.
s.r.o.
a vzťahuje
a vzťahuje
sasa
naň
naň
1212
mesačná
mesačná
záručná
záručná
doba.
doba.
OO
dostupnosti
dostupnosti
tovaru
tovaru
a možnom
a možnom
termíne
termíne
dodania
dodania
sasa
môžete
môžete
informovať
informovať
telefonicky
telefonicky
alebo
alebo
osobne
osobne
nana
ktorejkoľvek
ktorejkoľvek
predajni
predajni
TEMPO
TEMPO
KONDELA
KONDELA
s.r.o.
s.r.o.
Tovar
Tovar
je je
možné
možné
objednať
objednať
v ktorejkoľvek
v ktorejkoľvek
predajni
predajni
TEMPO
TEMPO
KONDELA
KONDELA
s.r.o.
s.r.o.
Nakoľko
Nakoľko
sasa
jedná
jedná
o výpredaj
o výpredaj
posledných
posledných
kusov,
kusov,
ponuka
ponuka
platí
platí
lenlen
dodo
vypredania
vypredania
tovaru.
tovaru.

25€

19€

34€

57€

19,90€

19,90€

29€
Pravá koža

JEANS OVAL

ISTRIA

ABOT

ROMAN 2

dizajnová taburetka,
prevedenie: látka
s motívom jeans,
(ŠxHxV) 40x40x45 cm

taburet mentolovej farby
s kovovými nohami, materiál:
umelá kožušina+kov,
(ŠxHxV): 28x28x43 cm.

taburet s čalúnenými opierkami
na ruky, prevedenie: kov +
ekokoža – biela+biela,
(ŠxHxV): 49x32x52,5 cm.

dizajnový taburet, prevedenie:
sivá látka s potlačou +
tmavohnedá koža,
(ŠxHxV): 40x40x45 cm.

49€

59€

29€

GRACE

64€

čierno-biely vzor/drevo čierna

sivá/drevo natural

sivohnedá/drevo čierna

LALIMA

dizajnová stolička, materiál: drevo –
čierna+plast, farba: čierna, (ŠxHxV):
55x56x83cm, výška sedu: 44 cm.

dizajnová stolička, látka + drevo, (ŠxHxV):47x54x74 cm,výška x hĺbka sedu: 48x44 cm

RAVEN

139

LESANA

JENNER

133€

99€

s chrómovým rámom

cena za kreslo
s čiernym rámom

99€
cena za kreslo

dizajnové kreslo a taburet, materiál: kov
+ látka, prevedenie: hnedá látka + biely
rám alebo béžová látka + čierny rám,
rozmery (ŠxHxV) kreslo: 84,5x59x80,5 cm,
taburet: 75x64x44,5 cm, výška x hĺbka
sedu kresla 46x41 cm.

cena za kreslo
s podnožou

35€

jedálenská stolička s prešitím, materiál:
jedálenská stolička s opierkami na ruky,
dizajnové kreslo, materiál: látka + kov,
ekokoža + chróm, farebné prevedenie:
prevedenie: kov - povrchová úprava
farebné prevedenie: sivá + čierne nohy;
čierna+biela, (ŠxHxV): 44x44x100cm,
(ŠxHxV): 61,5x56x80,5 cm, výška x hĺbka v prevedení drevo prírodná + látka – sivá,
(ŠxHxV): 51,5x53x85 cm, výška sedu: 46 cm. výška sedu je 46 cm, hĺbka sedu 46 cm.
sedu: 47x45 cm.

MERANO KRESLO a TABURET

€

46€

39€

69€

147€

79€

MERANO
KRESLO
béžová
MERANO
TABURET
béžová

LOMAN
dizajnové kreslo s podnožou, prevedenie:
látka hnedá alebo sivá+chróm, (ŠxHxV):
kreslo: 66x85x110 cm, výška x hĺbka
sedu: 47x53 cm, podnož: 44x22x40 cm.

85€

59

86€

49

béžová látka+
čierny rám

MERANO
KRESLO
hnedá

MARTEL

MERANO
TABURET
hnedá

€

hnedá látka +
chrómový rám

cena za taburet

189€

€

cena za kreslo

38€

€

149

19,90

€

67

48€

45€

29€

€

dizajnové kreslo, prevedenie: látka béžová+čierna,
látka hnedá + chróm, (ŠxHxV): kreslo: 72x78x84 cm,
výška x hĺbka sedu: 42x52 cm.

posledné kusy

196€

59€

49€

29€

VÝPREDAJ

56€

43€

VERMONA typ 1
dizajnová lavica, materiál: látka + chróm,
prevedenie: sivá látka s efektom brúsenej
kože, rozmery (ŠxHxV): 161,5x58x86 cm,
výška x hĺbka sedu: 50x43 cm.

€

66

78

€

73

€

BURGOS

TC3-7741 NEW
kancelárske kreslo, podstava+opierky
na ruky: plast, farba: modrá látka,
(ŠxHxV): 59x62x99-109cm,
výška sedu: 45 - 55 cm.

189€

VESPER
dizajnové rozkladacie kreslo s podnožou,
prevedenie: svetlosivá látka, (ŠxHxV): 70x87/174x58/40 cm,
výška sedu: 44/22 cm, podnož: 80x45x40 cm.

nosnosť: 100 kg
€

€

33

19,90€

sivá, oranžová

čierna

sivá

oranžová

VIDAL

kancelárske kreslo s opierkami na ruky, prevedenie: sieťovina čierna+čierna podstava
a opierky na ruky, sieťovina sivá + chrómová podstava a sivé plastové opierky na ruky, sieťovina
oranžová+sivá + biela podstava a opierky na ruky, pogumované kolieska vhodné
na plávajúce a drevené dlážky, (ŠxHxV): čierna: 58x56x97-107 cm, sivá a oranžová:
63x56x97-107 cm, výška sedu: 46,5 -56,5 cm.

199€

149€

BANKS
dizajnové polohovacie kreslo, farebné prevedenie krémová
+ prírodné drevo, rozmery (ŠxHxV): kresla: 63x78x82 cm, po sklopení:
63x130x35 cm + rozmery podnože 60x41x35 cm, výška x hĺbka sedu: 35x50 cm.

ZAIRA
stolička, materiál:
chróm + ekokoža hnedá camel,
ŠxHxV: 41x34,5x85 cm,
výška sedu: 45 cm.

249€

189€

DEMAS
dizajnové kreslo- ušiak, prevedenie: čierna
ekokoža+ čierne kovové nohy, (ŠxHxV):
93x90x120 cm, výška x hĺbka sedu: 41 x 45 cm.

Upozornenie: Ponúkaný tovar na tejto strane je použítý ako výstavná vzorka na predajniach TEMPO KONDELA s.r.o. a vzťahuje sa naň 12 mesačná záručná doba. O dostupnosti tovaru a možnom termíne
dodania sa môžete informovať telefonicky alebo osobne na ktorejkoľvek predajni TEMPO KONDELA s.r.o. Tovar je možné objednať v ktorejkoľvek predajni TEMPO KONDELA s.r.o.
Nakoľko sa jedná o výpredaj posledných kusov, ponuka platí len do vypredania tovaru.

posledné kusy

269€

barová stolička s otočným výškovo
nastaviteľným sedadlom, prevedenie: látka
s efektom brúsenej kože: petrolejová
+ chróm, (ŠxHxV): 35x35x63,5-82,5 cm,
výška sedu: 63,5-82,5 cm.

59€

čierna

kancelárske kreslo, prevedenie: čierna ekokoža
+ sieťka červená a čierna+ plastová podstava
a plastové opierky na ruky, rozmery (ŠxHxV):
59,5x57x88,5-100,5 cm, výška sedu: 42-54 cm.

nosnosť: 100 kg

89

nosnosť: 100 kg

nosnosť: 90 kg

€

55€

€

49

nosnosť: 110 kg

49

GALVIN

DERON

ILANA NEW

barová stolička, prevedenie:
barová stolička s otočným výškovo
jedálenská stolička, prevedenie:
látka béžová, (ŠxHxV):
nastaviteľným sedadlom, materiál:
kov - čierna + látka -hnedá,
42,5x48x87
cm, výška sedu: 64 cm.
chróm
+
ekokoža
čierna,
(ŠxHxV):
(ŠxHxV): 44x60x87 cm,
36x46,5x68 - 89 cm,výška sedu: 59 - 80 cm.
výška sedu: 48 cm.

VÝPREDAJ

ADLAN

VERMONA typ 2
dizajnové kreslo, materiál: látka+chróm,
prevedenie: sivá látka s efektom brúsenej
kože, (ŠxHxV): 58x65x94,5 cm,
výška x hĺbka sedu: 50x43 cm.

čierna

nosnosť: 100 kg

29€

281

posledné kusy

298

€

€

149

315

slivka havana/biela

obývacia stena, materiál: DTD laminovaná, farebné
prevedenie: dub sonoma/grafit, rozmery: (ŠxHxV): 240x40,4x206 cm.

DUBLIN

VÝPREDAJ

€

229

dub sonoma/grafit

CONDOR NEW

obývacia stena, DTD laminovaná, prevedenie: slivka havana/biela
alebo dub sonoma/biela, rozmery (ŠxHxV): 280x42x200 cm.

163

29,90€

32€

17,90€

17,90€

€

29,90

17,90€

LILA Typ 5

LILA Typ 3

LILA Typ 4

drevo čierne+biela

143€

79€

39€

39€

39€

MOHAN

BARTON

praktický set troch príručných stolíkov,
(ŠxHxV): 48x48x53cm, 40x40x45cm
a 32x32x37cm. Materiál: MDF+kov.

sada 2 konferenčných stolíkov,
(ŠxHxV): 50x50x50cm, 40x40x40cm.

€

99,90

BRIX

praktický set dvoch príručných stolíkov,
farebné prevedenie: modrá s dizajnovou
potlačou+biela, materiál: MDF+drevo,
(ŠxHxV): 48x48x48cm, 40x40x40 cm.

29€

KATRO

STOFOL

sada 2 konferenčných stolíkov, prevedenie:
vzor biely mramor, materiál:
MDF+čierny kov, (ŠxHxV): 50x50x50 cm;
40x40x40 cm.

konferenčný stolík, MDF+kov, biela + čierne
nohy, (ŠxHxV): 120x60x43,5 cm.

€

€

137

79€

129

89€

89€

biela/betón
biela/dub sonoma

dub sonoma/biela

DASTI

DELIMARO

moderný konferenčný stolík na kolieskach.
Materiál: DTD laminovaná,
(ŠxHxV): 110x59x43 cm, biely
až 22 mm/dub sonoma 16 mm

kvalitný
slovenský
výrobok

kvalitný
slovenský
výrobok

134€

89€

dub wotan/biela

DESIRE

moderný konferenčný stolík
na kolieskach, materiál: DTD
laminovaná, (ŠxHxV):
biela/dub sonoma
110x58x43 cm v prevedení
biela/dub sonoma alebo biela/betón.

129€

VÝPREDAJ

86€

29€

€

113

€

jedálenský stôl,MDF + kov, biela
+čierne nohy, rozmery: (ŠxHxV): 150x80x75 cm.

35€

19,90€

69

KURT

jedálenský stôl, materiál: tvrdené sklo (12 mm) + kov, farebné
prevedenie: biela (sklo + kovový rám pod sklom) + chróm (nohy),
(ŠxHxV): 125x75x75 cm.

nadčasová stolná lampa s drevenou trojnožkou a tienidlom zo 100% bavlny,
rozmery (ŠxHxV): 29x20x56 cm, materiál: drevo + textil, farbné prevedenie: drevo natural+taupe, drevo
čierne+biela, drevo čierne+sivá. Typ žiarovky E27(nie je dodávaná).

92€

59€

AMI

drevo natural+taupe

LILA stolná

282

dub sonoma/biela

€

69€

drevo čierne+sivá

posledné kusy

€

DILANO

moderný konferenčný stolík s 2 zásuvkami
na kolieskach, materiál: DTD laminovaná,
(ŠxHxV): 106x60x42 cm v prevedení dub
artisan/biela.

kvalitný
slovenský
výrobok

moderný konferenčný stolík so
biela/betón
zásuvkou, odkladacím priestorom
a so skrinkou, materiál: DTD laminovaná,
(ŠxHxV): 110x58x42 cm v prevedení
biela/betón alebo dub sonoma/biela.

169€

89€

109€

kvalitný
slovenský
výrobok

€

42
kvalitný
slovenský
výrobok

24,90€

biela/dub wotan
dub sonoma

DARAH

DECHEN
moderný konferenčný stolík so zásuvkou
a odkladacím priestorom, materiál:
DTD laminovaná, (ŠxHxV): 112x58x42 cm
v prevedení dub wotan/biela.

kvalitný
slovenský
výrobok

moderný konferenčný stolík
so zásuvkou, odkladacím priestorom
na fľaše a moderným držiakom na poháre,
materiál: DTD laminovaná, (ŠxHxV): 108x60
x44 cm, plát stola a noha lamino až 22 mm,
v prevedení dub sonoma alebo biela/dub wotan.

dub sonoma

DELIMA
kvalitný
slovenský
výrobok

biela

moderný viacúčelový stolík s lavicou vhodný do každej domácnosti. Lavica má úložný
priestor. Materiál DTD laminovaná, prevedenie biela alebo dub sonoma, vrchný plát 22 mm. Rozmery
stola (ŠxHxV): 120x45x74,5cm, rozmery lavice na kolieskach 100x36x44,8 cm. Možnosť dokúpenia
vankúša, materiál: látka Savana 21 sivá v rozmere (ŠxHxV): 95,4x35,6x4 cm v cene 26 € 19 €.

BISE
PC stôl s jednou zásuvkou,
prevedenie: orech+biela,
materiál: DTD laminovaná,
(ŠxHxV): 100x50x75 cm.

Upozornenie:
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Ponúkaný
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predajni
TEMPO
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info@temponabytok.sk

Zákaznícky servis

Prihlásenie

Nábytok

Záhrada

#Bezpečne doma

Zľavy do -80%

Letáky

Osobný poradca

Kontakt

Navštívte
náš eshop
Výber nábytku a bytových
doplnkov, priamo u Vás doma

www.temponabytok.sk

Záhrada

Kancelária

Koberce

Zrkadlá

Bytové doplnky

Komody

www.temponabytok.sk
23€

26€ 25€

24€

22€

€
20
,90
novinka

28€

19,90€

novinka

novinka

23€

novinka

nové farebné
prevedenie
prírodná

biela

čierna

biela

čierna

biela

hnedá

čierna

FLOVER

vešiak prírodný alebo biely
kov + plastová podstava
priemer: 30,5 cm,
výška: 171 cm.
Na sklade od 20.06.2020.

€

23

čierna

SADIK

JIMY NEW

vešiak, materiál: kov,
čierna alebo biela + plastová
podstava, priemer: 33 cm,
výška: 175 cm.
Doplnenie zásob 20.06.2020.

vešiak, prevedenie: kov biely,
čierny alebo hnedý + mramorová
podstava, priemer 37 cm,
výška 175 cm.
Doplnenie zásob 20.06.2020.

€

22

ELOS

vešiak, prevedenie: čierny
alebo biely kov+ mramorová
podstava, priemer 37 cm,
výška 175 cm.
Doplnenie zásob 20.06.2020.

vešiak, prevedenie:
biely kov + mramorová
podstava, priemer 37 cm
výška 175 cm.
Na sklade od 20.6.2020.

35€

28€

OTMAR

FRANK

OLDO

vešiak - sluha so stoličkou
kov-strieborná+
MDF foliovaná-buk,
(ŠxHxV): 50x46x119 cm.

stojan na dáždniky,
kov-chróm+sklo
-čierne,
priemer: 26 cm,
výška: 60 cm.

22€

ELIAS

SUNIL

vešiak - sluha, materiál:
kov+drevo, farba:
chróm+biela, rozmery:
(ŠxHxV): 40x30x107 cm.

vešiak, prevedenie:
chróm + drevo
prírodná, (ŠxHxV):
46x28x110 cm

PREDSIEŇOVÝ NÁBYTOK/VEŠIAKY

CALVIN

vešiak – sluha, materiál:
kov, prevedenie: sivá,
(ŠxHxV): 46x30x108 cm.

30,90€

ALAN NEW

DION

EFRAN
vešiak, materiál: kov+
vešiak, materiál:
mramorová podstava,
vešiak, materiál: kov + mramorová
vešiak, materiál: kov,
prevedenie: biela, kov+mramorová podstava,
podstava, prevedenie: čierna
prevedenie: biela,
rozmery: (DxV): prevedenie: čierna, rozmery:
alebo biela výška: 175 cm.
rozmery (DxV): 55x180 cm. 37x173 cm. Na sklade
(DxV): 37x173 cm.
Na sklade od 20.06.2020.
Na sklade od 20.06.2020.
Na sklade od 20.06.2020.
od 20.06.2020.
ELDER

19€

biela

biela

18€

33€
LUKE
vešiak - sluha,
kov-strieborná
+ drevo-buk+
mramor-čierny,
výška: 118 cm,
priemer 30 cm.

20,90€

ELO

IVAN

vešiak - sluha,
chróm+MDF
foliovaná, buk, (ŠxHxV):
46x30x110 cm.

vešiak - sluha,
kov-chróm
+ drevo-buk, (ŠxHxV):
48x28x111 cm

283

Na sortiment z celého katalógu poskytujeme

dodanie tovaru 5 - 10 pracovných dní
Platnosť od 20.05.2020 až do vydania nového katalógu.
€

36€ 37

29,90€

€

39

28€

19€

13€

32€

32€

ALAN

JIMY

48€

ZORO NEW

GANIX

HORST

27€

WILLY

SIMON

jelša

buk

VASIL

20€

biela

čierna

30,90€

JAKOB

CHARLES
BELVIN
LORIK
Model len do
Skladom od 20.6.2020.
vypredania zásob

HUBERT

Modely len do vypredania zásob

Využite možnosť výraznej zľavy naviac aj u nás na karty JEDNOTA, TEMPO KONDELA a SPHERE CARD.

Využite možnosť nákupu z pohodlia vášho domova.
ľúbený
Váš ob

:
p
o
h
s
e
www.temponabytok.sk
Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica

SIEŤ
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MALOOBCHODNÝCH
PREDAJNÍ
Čadca

Námestovo
Trstená

Žilina

Martin

Prešov

Dolný Kubín

Ružomberok

Poprad

L. Mikuláš

Spišská N. Ves

Banská Bystrica

Senica

Rimavská Sobota

Bánovce
n. Bebravou

Piešťany

Lučenec
Nitra
Bratislava
Dunajská Streda Nové Zámky

Levice

Partizánska 309, (bývalé Obuvnícke družstvo)
Dom nábytku - (bývalá Mikušincová)
NOVÁ ADRESA Sládkovičová 869/15
OC STYLA - Zlaté piesky,ul. Studená 4B/18496
Bratislava
PREDAJŇA NA 1. AJ 2. POSCHODÍ
Čadca
Pribinova 2894, OC RONEX
Dolný Kubín
Radlinského 1736/27, OD JEDNOTA
Dunajská Streda
OC Galéria TESCO, Hlavná 75,
Levice
Kalnická cesta č.8 (bývalé tabak. závody)
Liptovský Mikuláš
Ul. 1 mája 4313, areál MODOM (bývalý Maytex)
Lučenec
Novohradská 2843, OD PRIOR
Martin
M. R. Štefánika 25/A, (budova GEKO)
Námestovo
Miestneho priemyslu 570, pri BILLE
Nitra
Bratislavská 3624/35, HOMEBOX
Nové Zámky
Komárňanská cesta 3, (bývalý ELEKTROSVIT)
Piešťany
Vrbovská cesta 123 (oproti TESCO)
Poprad
Teplická cesta č. 4816/5, OC STORE LAND
Prešov
Budovateľská č. 34 (M-CENTRUM)
Rimavská Sobota NOVÁ ADRESA Cukrovárska ul. 5414/1D, (OC GALÉRIA KOMÍN)
Ružomberok
Podhora č. 51, Obchodný dom - JEDNOTA
Senica
Centrum Hurbanová, Hurbanová ul 2944/40D
Spišská Nová Ves
Duklianska 19
Trstená
Nám. M. R. Štefánika
Žilina
Bajzová 39/B, (bývalá budova GEKO)

ín.

nie

Doda
Po-Pi: 8.00-16.30, So: 9.00-12.00
Po-Pi: 9.00-17.30, So: 9.00-13.00
Po-Ne: 10.00-20.00

Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00
Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00
Po-Ne: 9.00-20.00
Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00
Po-Pi: 8.00-17.00, So: 8.00-12.00
Po-Pi: 8.00-18.00, So: 8.00-13.00
Po-Pi: 8.00-18.00, So: 8.00-13.00
Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00
Po-Ne: 9.00-19.00
Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.30-12.00
Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00
Po-So: 9.00-19.00, Ne: 10.00-17.00
Po-Pi: 9.00-17.30, So: 9.00-12.00
Po-So: 9.00-19.00,
Po-Pi: 8.00-18.00, So: 8.00-12.00
Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00
Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00
Po-Pi: 8.00-16.30, So: 8.00-12.00
Po-So: 9.00-19.00,

hod
do 48

tempoBN@tempo-kondela.sk 0911 107 448
tempoBB@tempo-kondela.sk 0903 790 359

tempoBA@tempo-kondela.sk 0911 142 248
0911 142 253
tempoCA@tempo-kondela.sk 0911 019 960
tempoDK@tempo-kondela.sk 0911 107 440
tempoDS@tempo-kondela.sk 0911 988 961
tempoLE@tempo-kondela.sk 0911 107 193
tempoLM@tempo-kondela.sk 0903 790 967
tempoLC@tempo-kondela.sk 0903 780 798
tempoMT2@tempo-kondela.sk 0911 107 451
tempoNO2@tempo-kondela.sk 0911 107 460
tempoNR@tempo-kondela.sk 0903 790 913
tempoNZ@tempo-kondela.sk 0911 107 445
tempoPN@tempo-kondela.sk 0911 107 449
tempoPP@tempo-kondela.sk 0903 827 403
tempoPO@tempo-kondela.sk 0911 107 450
tempoRS@tempo-kondela.sk 0903 535 170
tempoRK@tempo-kondela.sk 0911 107 447
tempoSE@tempo-kondela.sk 0911 880 692
tempoSN2@tempo-kondela.sk 0911 107 453
tempoTR@tempo-kondela.sk 0911 107 400
tempoZA2@tempo-kondela.sk 0911 107 446

Expresná dodávka tovaru do 4 pracovných dní je spoplatnená služba. Je možné si ju objednať len pri tovare, ktorý je v čase objednania aktuálne ponúkaný v dostatočnom množstve prostredníctvom systemu e-shop TEMPO KONDELA s.r.o. pre obchodných partnerov.
Uvedené platí výhradne iba na tovar pri ktorom nie je v popise tovaru uvádzaná iná dodacia lehota. Informujte sa na predajni o aktuálnej dostupnosti tovaru. Ostatný tovar bez spoplatnenia dodávame do 10 dní, pokiaľ nie je v popise tovaru uvedené inak.
Ceny sú vrátane DPH, bez dekorácie a platia do vypredania zásob. Pokiaľ tovar nie je na sklade, informujte sa o možnosti doobjednania.Za tlačové chyby neručíme ! Rozmery uvádzané u čalúneného nábytku môžu mať toleranciu +/- 5 cm.
Táto tolerancia nie je dôvodom k reklamácii.Farebné odtiene materiálov v inzercii sú orientačné a nemusia byť totožné s originálom. Leták platí do vydania ďalšieho čísla.

