
0 0,95

42 22 60.. přední plochy: silná smrková přírodní dýha / kartáčováno / vzhled starého dřeva s patinou

korpus: "basaltgrau" lak                                 viditelné zadní plochy: pískované

42 00 60.. rámové LED osvětlení, konferenční stůl, jídelní stoly, nástavné desky k jídelním stolům

            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 22.330,- 20.930,- 17.920,- 34.930,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 27.930,- 5.110,- 13.930,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 19.530,- 20.930,- 6.230,-

..60 ..61 ..62

Maloobchodní ceník platný od 2.4.2020.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Jídelní stůl - 160 cm                                                         
kovové podnoží - lak "basaltgrau"                                               
možnost rozšíření na 200 a 240 
cm při zakoupení nástavných 

desek typ 62

Jídelní stůl -  180 cm                                                         
kovové podnoží - lak "basaltgrau"                                               
možnost rozšíření na 200 a 240 
cm při zakoupení nástavných 

desek typ 62

Sada nástavných stolních 
desek                                                                    

2 ks v sadě                                                                                
pro jídelní stoly 160 a 180 cm

cca. 160 / 77 / 90 cm cca. 180 / 77 / 90 cm cca.  40 x 90 cm

Sideboard                                                         
2 plná dvířka,                                                                         

2 zásuvky,                                                                             
1 otevřený foch                                 

(LED osvětlení možno separátně 
objednat)                                                              

Závěsná police                                                                                                      
Konferenční stůl                                                                                                                  

spodní odkládací deska kovové 
podnoží - lak "basaltgrau"

cca. 180 / 86 / 42 cm cca. 140 / 25 / 20 cm cca. 110 / 42 / 65 cm

cca. 91 / 130 / 38 cm cca. 60 / 207 / 38 cm cca. 140 / 50 / 52 cm cca. 151 / 130 / 38 cm

..49 ..68 ..51

..21 ..48
Vitrina nízká                                                      

1 částečně proskl. dvířka,                                   
1 plná dvířka                                                          

..05    levá varianta,                  
dřevěná dvířka vlevo                                                          
..06   pravá varianta                                                    
dřevěná dvířka vpravo                                       

(LED osvětlení možno separátně 
objednat)                 

Vitrina                                                      
1 částečně proskl. dvířka                                                                  

..12    otevírání dveří doleva                             

..13  otevírání dveří doprava                                                                                                                        
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                 

TV - lowboard velký                                                     
2 zásuvky,                                                                            

1 otevřený foch                                                                                                                      

Highboard                                                                                                              
2 částečně proskl. dvířka,                                                                                                                                                                                                   

1 plná dvířka                                                                         
(LED osvětlení možno separátně 

objednat)                                                                                              

..05 / 06 ..12 / 13

 

 CALABRIA
 obývací pokoj / jídelna Basaltgrau



0 0,95

42 22 60.. přední plochy: silná smrková přírodní dýha / kartáčováno / vzhled starého dřeva s patinou

korpus: "basaltgrau" lak                                 viditelné zadní plochy: pískované

42 00 60.. rámové LED osvětlení, konferenční stůl, jídelní stoly, nástavné desky k jídelním stolům

            Samostatné elementy - volně prodejné

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena 5.530,- 5.530,-

Art.-Nr.

Popis

Š/ V/ H v cm :

Cena

Art.-Nr.

Popis

Cena

Maloobchodní ceník platný od 2.4.2020.   Ceny uvedeny v Kč včetně DPH.   Změna cen vyhrazena.

Rámové LED 
osvětlení                                  

včetně trafa a kabelů                                                      
pro vitrinu typ 05

Rámové LED 
osvětlení                                  

včetně trafa a kabelů                                                      
pro vitrinu typ 06

Rámové LED 
osvětlení                                  

včetně trafa a kabelů                                                      
pro vitrinu typ 12

Volitelné příslušenství - LED osvětlení

..B05 ..B06 ..B12 ..B13 ..B48

HI-00403-3

Jídelní křeslo                                     
imitace kůže                                           

středně hnědá                                                        
2 ks v balení                                                         

cena uvedena pro 1 ks křesla                 

Jídelní křeslo                                     
imitace kůže                                           
světle hnědá                                                        
2 ks v balení                                                         

cena uvedena pro 1 ks křesla                 

HI-00403-1 HI-00403-2

Jídelní křeslo                                                                                                             
imitace kůže                                                                                                                                           
jelení hnědá                                                                                                          
2 ks v balení                                                                                                                           

cena uvedena pro 1 ks křesla                  

 

 CALABRIA
 obývací pokoj / jídelna Basaltgrau

5.530,-

42 22 06

Návrh obývací sestavy                                                                                                                        
sestává z typů: 12 / 21 / 68 / 06                                                                                          

(LED osvětlení možno separátně objednat)                                                                   
šířka uvedena s odstupy cca. 14,5 cm mezi elementy                                                           

cca. 320 / 207 / 52 cm

62.930,-

1.890,- 1.890,- 1.890,- 1.890,- 3.770,-

2 ks v sadě

..B49

Rámové LED osvětlení                                  
včetně trafa a kabelů                                                      
pro sideboard typ 49

1.890,-

Rámové LED 
osvětlení                                  

včetně trafa a kabelů                                                      
pro vitrinu typ 13

Rámové LED 
osvětlení                                  

včetně trafa a kabelů                                                      
pro highboard typ 48


