
Bílý lak / dubová dýha / "Hirnholz" masiv

Přední plochy:    bílý lak / přírodní dubová dýha / "Hirnholz" masiv aplikace                                       Povrchová úprava dřevěných ploch: olejováno

Korpus:                vnější plochy - bílý lak,  vnitřní plochy - bílý melamin

AMBER
Ložnice



50 BW EO.. bílý lak / dubová dýha / "Hirnholz" masiv aplikace

Přední plochy: bílý lak, přírodní dubová dýha, "Hirnholz" masiv aplikace  
Korpus: vnější plochy - bílý lak, vnitřní plochy - bílý melamin

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

AMBER
Ložnice

Šatní skříň 5-ti dveřová
bez okrasného rámu a osvětlení                                                                                                                                    

Šatní skříň 6-ti dveřová
bez okrasného rámu a osvětlení                                                                                                             

Postel
plocha na spaní: 180 x 200 cm                                                                    

bez osvětlení

Typ 05 Typ 06

25.720,-

58/ 28/ 41 cm

7.840,-

Typ 72 Typ 73Typ 6R

50.640,-

Noční stolek
1 zásuvka                                                                     

Komoda
2 dvířka

Komoda
2 dvířka / 4 zásuvky

Typ 6L

Noční stolek
1 zásuvka                                                                     

296/ 214/ 56 cm 243 / 96 - 47 / 207 cm

Typ 51

247/ 214/ 56 cm

Popis

Popis

       62.650,-

31.250,-

58/ 28/ 41 cm 102 / 95 / 42 cm 162 / 95 / 42 cm

   22.920,-7.840,-

Maloobchodní ceník platný od 24.1.2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standartně dodáván v rozloženém stavu v balení.



50 BW EO.. bílý lak / dubová dýha / "Hirnholz" masiv aplikace

Přední plochy: bílý lak, přírodní dubová dýha, "Hirnholz" masiv aplikace  
Korpus: vnější plochy - bílý lak, vnitřní plochy - bílý melamin

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

AMBER
Ložnice

Ložnicový set                                                                                
sestává z typů: 05 / 51 / 6L / 6R                                                                                                                         

Ložnicový set                                                                                
sestává z typů: 06 / 51 / 6L / 6R                                                                                                                         

SET S1 SET S2

SET S4 Typ S5SET S3

90.980,-

Postelový set                                                                                
sestává z typů: 51 / 6L / 6R                                                                                                                         

Postelový set                                                                                
sestává z typů: 51 / 6R                                                                                                                         

Postelový set                                                                                
sestává z typů: 51 / 6L                                                                                                                         

Popis

Popis

33.280,-   33.280,-40.970,-

102.990,-

Maloobchodní ceník platný od 24.1.2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standartně dodáván v rozloženém stavu v balení.



50 BW EO.. bílý lak / dubová dýha / "Hirnholz" masiv aplikace

Přední plochy: bílý lak, přírodní dubová dýha, "Hirnholz" masiv aplikace  
Korpus: vnější plochy - bílý lak, vnitřní plochy - bílý melamin

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

97/ 57/ 44 cm

Vnitřní zásuvkový box do šatních skříní    3 
zásuvky

AMBER
Ložnice

Sada nosných lišt pro rošty Sada krátkých polic                                                                                            
3 ks v sadě                                                                                                                  

(k šatní skříni 05)                                                                                   

Sada dlouhých polic                                                                                    
3 ks v sadě                                                                                        

(k šatní skříni 05 a 06)                                                                                                                                                                      

Typ P900ZB90 Typ 50BWVI95

     3.510,-

Typ 12Typ R6 Typ 90Typ R5

      3.510,-

Okrasný rám (Passepartout)                                                                                
pro šatní skříň typ 05                                                                                   

dub olejovaný                                                                                                  
bez osvětlení                                                                                                        

Okrasný rám (Passepartout)                                                                                
pro šatní skříň typ 06                                                                                   

dub olejovaný                                                                                                  
bez osvětlení                                                                                                        

Sada 2 zásuvek pod postel - úložný prostor
vhodné pro typ 51

Typ 50BWVI97

12.740,-

Popis

Popis

143/ 18/ 75 cm

   17.060,-15.340,-

 2.590,-

     16.990,-

Maloobchodní ceník platný od 24.1.2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standartně dodáván v rozloženém stavu v balení.



50 BW EO.. bílý lak / dubová dýha / "Hirnholz" masiv aplikace

Přední plochy: bílý lak, přírodní dubová dýha, "Hirnholz" masiv aplikace  
Korpus: vnější plochy - bílý lak, vnitřní plochy - bílý melamin

Art.-Nr.

Š/ V/ H :

Cena

AMBER
Ložnice

LED osvětlení pro hlavový díl postele                                                                    
2x LED pásek + vypínač + trafo

LED osvětlení pro okrasný rám (Passepartout)                                       
typ R5 a R6                                                                    

2x LED pásek + vypínač + trafo

LED osvětlení úchytek                                                                    
pro šatní skříň typ 05

sada 4 ks světelných těles                               
včetně přívodního vedení, kabelových kanálů, 

vypínače a trafa                                                                                                                                

Typ P900ZBBK Typ P900ZBPS

     6.790,-  7.280,-

Typ P900ZBG6

LED osvětlení úchytek                                                                    
pro šatní skříň typ 06

sada 6-ti ks světelných těles                               
včetně přívodního vedení, kabelových kanálů, 

vypínače a trafa                                                                                                                                

Typ P900ZBG4

 7.280,- 9.260,-

Popis

Maloobchodní ceník platný od 24.1.2021.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.   Nábytek standartně dodáván v rozloženém stavu v balení.


